2017. december – 2018. január

Pályázati hírek

Jól indul az új év
Az önkormányzati fejlesztések 2017 pályázaton önkormányzatunk 12 736 442 Ft-ot nyert,
melyet a belterületi utak javítására, közlekedési táblák kihelyezésére, támfal építésre fordítunk.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához
2 247 608 Ft önerőt biztosít.

Közfoglalkoztatás

2018-ban egyenlőre nem indítottunk közmunka
programot.

2017-ben minden életvitelszerűen Erdősmecskén élő család karácsonyi csomagot kapott 10 000 Ft értékben
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Erdősmecskei Hírmondó

„GYERTYÁT GYÚJTUNK ADVENT IDEJÉN,
SZÍVÜNKBEN ÉL, SZERETET, REMÉNY!”
Hagyományainkhoz híven Erdősmecskén az Adventi - koszorún az első
gyertya meggyújtását óvodás gyermekeink dalokkal,
versekkel ünnepelték. A falu
karácsonyfájának feldíszítésében is segédkeztünk. Jutalmul csokit, kalácsot és teát
kaptunk, ami a hideg időben jólesően melengetett át
mindannyiunkat. Ezt megelőzően idén is a „ Csoda
– Csoki Cukrászdában” készítettük el a mézes süteményeinket. A Nyugdíjas Klub
tagjainak irányításával tésztát gyúrtunk, formáztunk,
sütöttünk, díszítettünk vidám beszélgetés közepette. Örülünk ennek a hagyományőrző meghívásnak,
hiszen erősíti a generációk
közötti kapcsolatot, és szívesen vesszük át az idősek
sütési tapasztalatait.
A „Kincses Kultúróvoda” programjainak újabb
állomása Pécsre, a Bóbita Bábszínházba vezetett
bennünket: „ Az elveszett
szaloncukor” című zenés
meseelőadás nagy tetszést
aratott a decemberi ünnepkör hangulatát idéző ötletes-esztétikus bábokkal, a
vidám hangszeres előadással. Megcsodáltuk az előtérben kiállított Betlehemet,
melynek szereplőit felismerve örömmel sorolták a neveket, mesélték a történetet.
A 2 darabra szóló bérlet, és
az utazási költség is a pályázati pénznek köszönhető.

(A „Bagolykisasszony meséjének” megtekintését március 9-re tervezzük.)
A várva várt Mikulás is
megérkezett óvodánkba –
a gyerekek észrevételezése,
és véleménye szerint 2 „lányos” krampusz kíséretében,
akik nagyon barátságosan
közeledtek feléjük , de ennek ellenére csak volt egy
kis félsz bennük! A kedves
szavak, és a „hízott” csomag
azonban hamar megenyhítette remegésüket. Még a
legkisebbek közül is többen
énekeltek, verseltek a Mikulásnak, s bátran válaszoltak a kérdéseire. A karácsony
előtti kézműves foglalkozá-

sok folyamatosan jelen voltak az óvodai délelőttökön,
azonban a nagypalli Régi
Mesterségeket Felelevenítő
Egyesület által felkínált őszi
terményekből, filcből készített karácsonyfadíszek készítésével különleges technikákat ismerhettünk meg
idén is. Köszönjük a Német
Önkormányzatnak,
hogy
biztosítja számunkra ezt a
lehetőséget! Erdősmecske,
és Lovászhetény Önkormányzata is egy színvonalas
zenés műsorral kedveskedett
a gyerekeknek, míg Lovászhetényben óvodai csoportunk is egy meghitt, versek,
dalok és táncokból összeállított komplett bemutatóval szerzett örömet a falu lakosságának a kultúrházban.
Mindkét helyen egy-egy
szép csomagot hozott a „Jézuska” a gyerekeknek, amit a
nevükben is köszönünk! Az
óvodában is nap, mint nap
a karácsonyra készültünk:
díszítéssel, barkácsolással,
mesékkel, énekekkel, Luca-búza ültetéssel fokoztuk
a „Jézuska-váró” hangulatot,

lélekben, örömökben igyekeztünk mindent megtenni, hogy e legszebb családi ünnep mindenki számára
különlegesen szépen, emlékezetesen teljék el. A karácsonyfa alatt nagyon sok,
szép ajándék tette boldoggá
az Erdősmecskei Óvodába
járó gyerekek Karácsonyát,
melyet ezúton is köszönünk
Erdősmecske Község Önkormányzatának, a
Német Önkormányzatnak,
és a Német - Magyar Baráti Egyesületnek! Köszönjük
Erdősmecske, és Lovászhetény Önkormányzatának,
hogy gondoltak ránk is, és
az ajándékozásban az óvoda
dolgozói is részesültek!
Ezúton szeretnénk minden kedves olvasónknak, a
falvak „apraja- nagyjának”
egy Békés, Szerencsés,
Egészséges, Boldog 2018-as
Új Esztendőt kívánni!
Mi Isten áldását kérve
január 3-n megkezdtük az
évet! Tervezzük az eddigi
programok folytatását, illetve készülünk, szervezzük
az új feladatokat. Januárban
szakmai napok, szülői értekezlet, farsangi báli előkészületek, Galéria Kultúrház
programja, néptánc, Bozsik,
és U7-s fociedzések, stb.
Szerencsére van feladat bőven, de szívesen tesszük, hisz
a tét a gyermekeink erősítése testben-lélekben, melyet
szeretnénk együtt „jólétben”,
nyugalomban, örömmel végezni!

Erdősmecskei Hírmondó

Falukarácsony
2018. február 2-4 között a Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat keretében Erdősmecskén is színes programokkal várjuk az érdeklődőket az Erdősmecskei Kultúrház
Galériában!
A programkínálatban minden generáció megtalálhatja a
számára megfelelőt!
2018. február 2. (péntek)

18 óra Kultúrház Mozi
Régi magyar filmek: Hyppolit a lakáj (1931)

2018. február 3. (szombat)

10 óra Farsangi álarc barkácsolás kicsiknek
Óvodások, iskolások gyertek!
14 óra Az Erdősmecskei Kultúrház-Galéria kiállításai a
kezdetektől
majd
Farsangi fánk sütőverseny zsűrizése
majd
Beérkezett fotókból a nyertesek ismertetése (zsűri)
majd
Gyermekek rajzainak megtekintése, jutalmazása
18 óra Német táncház
Vezeti Hengl Melitta
20 óra Farsangi bál otthoni hangulatban
Harmonikánál Sturcz Hans

A részvétel ingyenes, adományokat szívesen fogadunk,
melyeket későbbi közösségi célokra fogunk fordítani!
A programhoz részletes információ a mellékletben
olvasható, és a Kultúrpontban
(7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.) kérhető.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Beharangozó

2018. február 17-én du. 15 órakor Óvodai Farsangi Bál

a Kultúrházban.

3

A falukarácsonyi ünnepséget 2017. december 16-án délelőtt 10 órakor szokásainkhoz híven a Kultúrházban tartottuk. Az Ecc-Pecc zenekar szórakoztatta a gyerekeket, sőt ők
maguk is részt vettek az előadásban. A műsor végén a zenekar tagjai segítettek a csomagok kiosztásában. Minden
0-14 év közötti erdősmecskei és a hozzánk járó lovászhetényi gyerekek kaptak csomagot mintegy 265 000 ft értékben. A részvevők jól érezték magukat, kedves emlékkel gazdagodva tértek haza.
Az Ecc-Pecc zenekar fellépését a Csorba Győző Könyvtár, a gyerekek csomagjait az önkormányzat támogatta.

Elérhetőség, telefonszámok

Polgármesteri Hivatal
7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Polgármester:
Benkovics Győzőné
Tel.: 20/313-4099. E-mail: polgarmester@erdosmecske.hu
Jegyző:
Dr. Csernyánszky Gábor
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Aljegyző:
Földvári Edit
Tel.: 69/351-101. E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu
Nagypalli kirendeltség: 72/466-752
Erdősmecskei Német Önkormányzat
7723 Erdősmecske Petőfi utca 113.
Elnök: Hengl Mónika 30/326-2768
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske,
Erdősmecskei Tánccsoport vezetője:
Hengl Melitta 30/750-7237
Óvodavezető:
Lőrinczné Takács Aranka 30/842-7758
Iskolavezető:
Kellerné Ömböli Emőke 72/455-102
Családsegítő szolgálat:72-465360
Orvosi rendelő:
Dr. Menczer Gábor 72/465-078
Nyugdíjas Klub
Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755
E-on csoportos hiba esetén hibabejelentő: 06-40-200-636
Egyedi közvilágítás hibabejelentés: 72/511-599
watt@watt-eta.hu
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
Paks: 06-80-442-442
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Elő-adventi varázs Erdősmecskén
Néhány éve már hagyomány, hogy az adventi és karácsonyi időszak közeledtével intézményeink
gyermekeinek Adventi sütést szervezünk, idén november 24-én tartottuk meg
a kis adventi pékségünket.
Az Erdősmecskei Óvoda gyermekei kilenc óra
után érkeztek meg a Nyugdíjas Klub helységébe, természetesen kötényekkel és
süteményes formákkal felszerelve. A már előkészített mézeskalács alapból aktív nyugdíjas klub tagjaink
segítségével hamar rengeteg karácsonyi csillag, karácsonyfa, szívecske, rénszarvas, hóember, röviden:
minden, ami télhez köthető
formába lett öntve és, amint
a sütiket kivettük a sütőből,
már jöhetett is a dekorálás
piros és zöld festékkel, va-

ranyai Német Önkormányzatok Szövetsége anyagi
támogatásával tudta megvalósítani, a rész-támogatást ezúton is köszönjük!
Valamint
köszönjük
Erdősmecske Község Önkormányzatának a helyiség
rendelkezésre bocsátását,
a Német Önkormányzatnak a süti- és teaalapanyagok beszerzését, Schnell
Henrikné, Kuszter Ádámné, Studer Jánosné, Nagy
Jánosné és Hengl Jánosné Nyugdíjas Klub-tagoknak a sok segítséget, amit
az Adventi sütéshez idén is
kaptunk!

lamint nagyon-nagyon sok
finom díszítőcukorral. Az
édességek egy részét persze
már a helyszínen meg kellett
kóstolni, de sok sütemény az
adventi időszakot is meg
fogja édesíteni az ovisoknak.

11 órakor az Erdősmecskei Általános Iskola diákjai is megérkeztek
a pékségünkbe és rögtön
szorgosan nekiláttak a gyúrásnak, nyújtásnak, formázásnak. Mikor a megsült
kekszek végre a tányérokra
kerültek, kezdődhetett is a
festés és dekorálás.
Az elkészült finomságokat pedig rögtön meg is kellett kóstolni, hogy tudjuk, mi
vár bennünket az adventi várakozás idején.
Az Adventi sütést Egyesületünk 2017-ben is a BaErdősmecskei
Hírmondó

Úgy gondolom, hogy a
mai, sietős világban nagyon
fontos, hogy néha megálljunk egy pillanatra, hiszen
erről gyakran megfeledkezünk. Éppen ezért olyan
szép, mikor kicsit megnyugodhatunk és melyik időszak lenne erre alkalmasabb,
mint az adventi és karácsonyi készülődés? Ezért pedig
nem is olyan nagy baj, ha
Erdősmecskén idén az adventi idő öt hétig tart!
Hengl Melitta
Német-Magyar Baráti
Egyesület Erdősmecske

Erdősmecske önkormányzatának kiadványa. Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető. ISSN 2559-9925

