2018. december – 2019. január

Boldog Új évet kívánunk
Mindenkinek!
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Erdősmecskei Hírmondó

„Itt az új év, jaj de jó!
Legyen benne minden jó!”
De jó,hogy Erdősmecskén
van egy a falusi élet szépségeit bemutató vendéglátó
hely, ahol sokfajta, hazánkban őshonos háziállatokat
figyelhetünk meg az év bármely szakában. Most Jutka néni fogadott bennünket.
Szívesen mutatta meg ismét
Imre bácsi „állat- birodalmát”- így Mandulát, a vemhes üszőt, a „racka” juhokat,
a két újszülött fekete báránykát, majd kosok, kecskék, libák, baromfik, kutyák
folyatták a sort. Beszélt életmódjukról, jellemzőikről,
hasznukról, válaszolt a gyerekek kérdéseire. Köszönjük
neki az ismeretterjesztő foglalkozást.

Vidám, tartalmas karácsonyi előkészületekben volt
részünk a decemberi hónapban.
Az adventi várakozás ideje az első gyertyagyújtással
kezdődött meg. Polgármester asszonyunk köszöntője
után egy kis műsorral kedveskedtünk az érdeklődőknek. Külön öröm számunkra, hogy volt óvodásaink is
együtt énekelték velünk az
ismert dalokat. Elmondásuk szerint jó volt újra egy
kis időre közénk tartozni.
A falu karácsonyfájának díszítésében is segédkeztünk.
Majd a Nyugdíjas klub tagjai
által kínált mákos-diós, mézes kalács és Éva néni kü-

lönleges ízesítésű italai /tea,
forralt bor/ tették hangulatosabbá az együttlétet.
Falunkban szintén kedves hagyomány, hogy Karácsonyra készülve a Német

Baráti Egyesület, a Német Önkormányzat finanszírozásával, és a Nyugdíjas
Klub tagjaival együtt készíthetjük el mézeskalácsainkat. Örömmel sajátítjuk
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el a tésztasodrás, formázás, festés-díszítés fortélyait. Köszönjük a lehetőséget,
hiszen a tapasztalatokat az
óvodában, és otthon is tudjuk hasznosítani. Visszatérő
szokás részükről a csoportba
szervezett kézműves délelőtt
is, melynek keretében idén a
gyerekek karácsonyi csengőt, és szaloncukor díszeket
készítettek csuhéból. Erzsi

nénit, Hajni nénit Nagypallról már ismerősként fogadtuk.
December 6-n óvodánkba is megérkezett a várva
várt Mikulás egy jól megtermett krampusz kíséretében.
Kezdeti ijedtségünk lassan
oldódott, hiszen már „megszelídítették”, s barátságosan
segédkezett a várva várt csomagok átadásában. Érdekes,

hogy a jó „öreg” Mikulás jóról-rosszról – és mindenkiről, mindent tudott. Mindannyiunknak - a felnőtteket
is beleértve - jól estek szívet melengető kedves, bíztató szavai. Jövőre is szeretettel
várjuk mindkettőjüket!
Csoportunkban idén a
karácsonyt a szülők meghívásával tettük bensőségesebbé. Gyerekeknek, felnőttek-

3
nek meglepetés koncerttel,
és egy kis bohókás betlehemes játékkal kedveskedtünk.
A meghitt beszélgetés mellett elfogyasztott Erika néni
által sütött sós kiflit, teát köszönjük neki is.
A gyerekeknek a „Jézuska” rengeteg játékot hozott
a fa alá, melyet szintén köszönünk az Erdősmecskei,
és a Német Önkormányzatnak egyaránt. A gyerekek ajándékozása tovább
folytatódott az Erdősmecskei Falukarácsonyon, hisz
Dékány Ágnes bábművész „
A Jégkirálynő, és a Bice-bóca fenyőfácska” c. meseelőadásán túl a Mikulás ismét
édesség- csomagot hozott
az Erdősmecskén lakó, és
a Lovászhetényből idejáró óvodás-iskolás gyerekeknek is, melyet nagy szeretettel nyújtott át nekik. A
téli szünet után jókedvűen,
örömmel kezdtük az évet,
s ugyanezt kívánjuk minden Kedves Olvasónknak legyen része 2019-ben is az
„Étel, ital, kacagás, egészség,
és boldogság!”
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Ismerkedés a világhálóval

Első
foglalkozásunkat
2018. december 15-én ezen
a havas szombati napon tartottuk, sajnos kevesebben
érkeztek meg, mint reméltük.
Bevezető előadást tartottam a résztvevők aktív közreműködésével az INTER-

NET használatáról. Az
általános fogalomismertetés
után pár érdekeséget mutattam be, ezzel is növelve hallgatóim érdeklődését.
Nagy örömömre máris
páran jelezték, hogy jövő év
januárjától szívesen tanulnának velem együtt.

Beharangozó

Február 2-án 14 órakor fánk és hólabda sütő verseny és
fotóverseny a Kultúrházban
Február 10-én 15 órakor óvodai farsang a Kultúrházban
Február 16-án 19 órakor batyus farsang a Kultúrházban
Schmid Gabi vezetésével rendszeres programok a Digitális Jólét Ponton, a Könyvtárban

Elérhetőség,
telefonszámok
Pályázat

Önkormányzatunk 1 650 000 Ft rendkívüli
támogatást kapott, melyből 750 000 Ft-ot a közös hivatal fenntartására, 900 000 Ft-ot az orvosi
ügyeleti ellátásra kell felhasználni.
Az idősek napi tornával egy kültéri fitness eszközt szereztünk a közösségnek, mely a focipályára
kerül a jó idő beálltával.
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