2016. december

Falukarácsony
Nagy szeretettel készültünk a karácsonyi ünnepkör egyik legnagyobb eseményére, a Falukarácsonyra.

Mint ahogy már az elmúlt
években megszokhattuk a
Csorba Győző Könyvtár által felajánlott műsort láthat-

ták a gyerekek: Szilas Miklós előadása nagy örömmel,
vidámsággal töltötte be a
karácsonyi díszbe öltöztetett Kultúrházat. Az adventi
énekek meghallgatása után
a gyerkőcök Polgármester

asszonytól és a Falugondnokunktól átvehették a karácsonyi csomagokat, melyet
Erdősmecske Község Önkormányzata finanszírozott.
Neichl Noémi
NMI
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Óvodai hírek
Tartalmas napokat hagytunk magunk mögött az év
utolsó hónapjában is. A karácsonyi készülődés a soksok színes program, a közös
tevékenységek sok örömmel
töltötte be az elmúlt napokat.
Pécsváradon megnéztük
a Bóbita Bábszínház „Terülj,
terülj asztalkám” című bábelőadását. A Betlehem és az
általános iskolások képkiállítása is nagy tetszést aratott.
A karácsonyvárást Erdősmecskén az adventi gyertyagyújtással nyitottuk meg. Adventi énekekkel,
versekkel kedveskedtünk a
megjelenteknek és közösen
feldíszítettük a falu karácsonyfáját, melyért köszönet
Tamás Árpádnak. A Nyugdíjas klub tagjai finom kaláccsal, teával és forralt borral vendégeltek meg, ami
nagyon jól esett a hideg időben. Polgármester Éva nénitől a jutalmunk finom csoki
mikulás volt, melynek nagy
része már ott helyben elfogyott.
Az Adventi Csoda-csoki Cukrászdában évről évre
már jól bevált szokásként
a Nyugdíjas klub tagjaival
együtt készültek a szebbnél
szebb mézes kalácsok. Jó volt
együtt lenni, beszélgetni, nevetgélni és közben a megtanultuk a mézeskalács sütés
és díszítés tudományát is.

Volt sok vidám, vicces
eseményünk is, de egy kis
remegésben is volt részünk,
például amikor megérkezett
hozzánk a várva várt Mikulás. Gyerekek, óvó nénik is
összehúzták magukat a fekete krampusz látványától.
Az ijedtség fokozatosan oldódott a szaloncukor osztogatása közben. Mikulás
bácsi szelíd hangja, ölbe ültetése és a csomagok is hamar megváltoztatták a hangulatot. Köszönjük ezt a
nem mindennapi élményt

nekik! Kellemes meglepetést
szerzett Tibi bácsi is ajándékával. Köszönjük neki is a
csokoládét.
A Német Önkormányzat
szervezésében és támogatá-

sával díszt készítettünk és
mézeskalácsot díszítettünk.
Köszönjük Melitta néninek a közreműködést, és az
ínyencségeket, melyet már el
is fogyasztottunk!
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Kis anyakönyv

2016. november 27-én megszületett Berczi Kornél Balázs
Berczi Balázs és Limberger Bettina gyermeke.

A sok készülődés közben
eleget tudtunk tenni Imre
bácsi meghívásának is, megnéztük a juhokat, kecskéket
„Bözsit” a bocit, aki olyan
szelíd, hogy a bátrabbak a

soktól. Együtt énekeltünk
táncoltunk, ismerkedtünk a
népi hangszerekkel a Misina
Néptáncegyüttes tagjának
irányításával. Meglátogattuk még a híres mézeska-

2016. december 17-én házasságot kötött Németh István és
Horváth Anikó.
Mindannyiuknak sok boldogságot kívánunk!

Az ünnepek és év végi szabadságolások miatt az Erzsébeti Önkormányzati Hivatal az év végén ügyelet
formájában látja el feladatát, melynek rendje a honlapunkon található.

Elérhetőség, telefonszámok
hátára ültek. Az állatokról
szóló ismeretek mellett a
cipőre-csizmára, ruhára tapadt jókora sárral tértünk
vissza az óvodába. Gyöngyi néni és az anyukák ügyes
kezének köszönhetően másnap ennek már semmi nyoma nem látszott.
A focikupa idénre is befejeződött. Ügyes csapatunkat
oklevéllel és ajándékkal jutalmazták. Köszönjük Sanyi
bácsinak a sok vidám percet!
Jövőre folytatjuk!
Jó kapcsolatunknak köszönhetően meghívást kaptunk a geresdlaki óvodá-

lács kiállítást, mely advent
első vasárnapján nyílott meg.
Köszönjük
Erdősmecske
Község Önkormányzatának
és a képviselőtestület tagjainak a szállítást!
Fogadják szeretettel jókívánságunkat:
Virradjon Rátok szép nap,
Köszöntsön Rátok jó év,
Kedves hajlékotokba költözzön jólét!
A lelketekbe boldogság,
A szívetekbe béke,
Ezt kívánják Nektek az
ovisok a következő évre!
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Adventi készülődés Erdősmecskén
2016. november 25-én
immár harmadik alkalommal valósult meg a NémetMagyar Baráti Egyesület
Erdősmecske szervezésében
az adventi sütés, a mi kis
,,Csoda-Csoki-Cukrászdánk”.
Idén is generációkat ös�szekötve hívtuk cukrászkodni a legkisebb és a korosabb
lakosokat, a projektben az
ovisoknak és iskolásoknak lehetőségük nyílt a Nyugdíjas
Klub tagjainak segítségével
mézeskalácsot sütni. Reggel
kilenc óra után érkeztek meg
az ovisok a Nyugdíjas Klub
termébe, ahol Hengl Jánosné
(Bori néni), Schnell Henrikné
(Teri néni), Kuszter Ádámné
(Rézi néni) és Nagy Jánosné
(Gizi néni) már várták őket
a számukra előkészített sütő-alapanyagokkal. Az ovisok közül volt, aki saját kis
kötényével készült a programra, volt aki, először kicsit
félénken közelítette meg a
sütőasztalt és bizony volt
olyan is, aki a süti-dekorálócukorkák szavatossági idejét is letesztelte nyalakodás
formájában a sütik díszítése
előtt... De hát pont erről is
kell szólnia egy vidám, gyerekeknek szervezett programnak!
Az iskolások 11 órára érkeztek meg az akkor
már mézeskalács-fűszer-illatban úszó süteménycukrászdába, ahol rögtön neki
is láttak a finom mézeska-

lácsok elkészítésének. Készültek karácsonyfa-, csillag-, angyalka-, hold- és
szívecske-formájú sütemények, melyeket a kisdiákok
a sütést követően még vidáman ki is díszítettek. Természetesen a sütikóstolás
most sem maradhatott el,
hiszen ki kell deríteni, hogy
jól sikerült-e amit készítettünk... De azért maradt sok
édesség, mely a karácsonyi
várakozást fogja megédesíteni intézményeinkben.
Hogy ez a várakozás ne
legyen túl hosszú, az adventi időszakra az Erdősmecskei Német Önkormány-

zattal is készültünk egy kis
meglepetéssel az intézményeknek: december 12-én
kézműves látogatott Erdősmecskére az Óvodába és az
Iskolába. Erzsi néni és Hajni néni Nagypallról érkeztek, a gyerekek már jól ismerik őket, hiszen az idei már
a sokadik alkalom volt, hogy
kézműves termékeikkel örvendeztettek meg minket.
Természetesen a különböző
korosztályoknak megfelelően többfajta adventi, karácsonyi kézműves dekoráció
készült: az Ovisoknak kézműveseink szaloncukor készítéssel (ezúttal nem ehető
kivitelezésben) és mézeskalács-maci-díszítéssel (finom mézes süteményből és
cukormázzal dekorálva) készültek a gyerekek nagy örömére. A végeredmény pedig
magáért beszélt: egy egész
kosár szaloncukor és egy
tálca mézes-maci várta az
ügyes kézműveseket.
A program folytatásaként
az Iskolásokat már két nehezebb feladat várta: ők először só-üveget készítettek
karácsonyfamintával és egy

kis teamécsessel tehették
valóban ünnepivé a dekoráció hangulatát, majd második feladatként egy igazán
adventi-hangulatú ajtódíszt
is dekorálhattak rengetek
előkészített dekorációs elem
segítségével. Kézműveseink
még az Iskolát is megajándékozták egy általuk készített téli ajtó-dekorációval,
így a kézműveskedés itt is
nagyon jó hangulatban telt,
az általunk kínált kis nassolni valóknak pedig sem
az Ovisok, sem az Iskolások
nem tudtak ellenállni...
Végeredményben
an�nyit mondhatok, hogy ezzel a két kis rendezvénnyel
sikerült hagyományt teremtenünk, mely tanórán kívüli programként is segíti a
gyerekek (és talán a felnőttek) adventi készülődését és
a karácsonyi hangulat kialakulását. Ezen gondolatokkal
zárva, kívánok mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, egészségben és sikerekben gazdag Új
Évet!
Hengl Melitta

