Karácsonyi készülődés és közös fenyőfadíszítés

A Csobolyó Művelődési Egyesület apraja és nagyja hetek óta kézműves foglalkozásokkal
készül a karácsonyi ünnepekre. Ez mellett meghírdette “A Legszebb karácsonyfadísz”
elnevezésű alkotópályázatát óvodás, alsós , illetve felsős korosztályban, amelyre idén is nagy
számban küldték be munkáikat a gyerekek. A pályamunkák elbírálásában a Csobolyó ME,
Tiskin cvet nőaktíva, Aranykezek egyesület, Moholi Nyugdíjas egyesület és a moholi Helyi
közösség képviselői közreműködtek, akik döntése alapján a következő eremény született:

Óvodás kategória:1. Berec Helga, 2. Bozsonyi Gordos György

Alsósok: 1. Novak Radonic ÁI 1.c osztálya, 2. 3.a osztály, 3. 4.a osztály, vígasztdíj 3.b osztály

Felsősök: 1. Muzslai Erika, 2. Szabó Dorka, 3. Ana Baić
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A pályázat eredményhírdetésére december 2-án került sor. A nyertesek ajándékát a Gaby plus
könyvkereskedés és a Csobolyó ME biztosította.

Az eredményhírdetést fenyőfadíszítés követte, amelyet Sebők Sándor moholi lakos ajánlott fel a
Csobolyó ME számára, illetve Patyi Lajos, Mikus Ervin, Kaszás Csaba és Báity Ferenc állítotak
fel a moholi kultúrotthon előtt. A fenyőfára a pályázatra beérkezett alkotások kerültek elkészítőik
és szüleik közreműködésével. A karácsonyfa megvilágítását a moholi Helyi közösség biztosítja.
A közösségépítő esemény résztvevői számára a Tiskin cvet nőaktíva és a moholi nyugdíjas
egyesület tagjai biztosítottak süteményt, a Mol u srcu civil szervezet pedig üdítővel járult hozzá
a nemzetiségében sokszínű eseményhez.

A kezdeményezés elsődleges célja, hogy a gyerekek tudatosan készüljenek a karácsonyra, és
megtanulják: nemcsak az lehet szép és értékes, amit készen lehet vásárolni, hanem sokkal
nagyobb értékkel bír az, amit ők maguk készítenek el. A nemzetiségében színes esemény,
amelyben gyermek és felnőtt egyaránt rész vett, ünnepi díszbe öltöztette a kultúrotthon
környékét , de ez által aktív és fontos részesei lettek lakókörnyezetük tudatos formálásnak
miközben átélhették a közösséghez való tartozás fontosságát , illetve a közös alkotás
élményét – jegyezte meg Lajkó Mária, a Csobolyó ME kultúrfelelőse.

Lajkó Szilvia

Fotók: Csobolyó ME
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