
2016. július

Esküvővel avattuk fel  
a megújult Kultúrházat

2016. június 25-én  Markovics-Horváth Nikolett és  Limberger István  
házasságkötését követően, az ünnepi vacsorát, és a dínom-dánomot 
a násznép az éppen most felújított Kultúrházban tartotta. Az érde-
keltségnövelő pályázat kapcsán a padozatot cseréltük ki, a színpadot 

teljesen újjá építtettük, és új fűtési rendszert alakíttattunk ki, beve-
zettettük a vizet a hátsó helyiségbe, ahol a későbbiekben tálalókony-
ha kialakítása is lehetővé válik. Az újításoknak köszönhetően a tér 
sokkal tágasabb lett (Képösszállításunk a Kultúrházról a 2. oldalon)
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Pályázatok
Jelenleg Önkormányza-

tunk pályázatot nyújtott be az 
MVH felé a VP-6-7-4.1.1-
16 azonosítószámú, „Telepü-
lésképet meghatározó épü-
letek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, ener-
getikai korszerűsítés” című ki-
írás keretein belül a Kultúrház 
további korszerűsítésére, nyí-
lászárók cseréjére, eszközök 
beszerzésére, tálaló kialakítá-
sára, illetve a volt hivatal külső 
homlokzat felújítására, ener-
getikai korszerűsítésére.

Másik futó pályázatunkat 
az Óvoda konyhájának kor-
szerűsítésére adtuk be.

Az Önkormányzati fej-
lesztések 2016 pályázat ke-
retein belül a belterületi utak 
javítására, támfal építésre és 
közlekedési táblák kihelye-
zésére pályázunk.

Augusztusban a ravatalo-
zó környékének szebbé téte-
lére pályázunk. 

A közeljövőben kérdő-
ívek kitöltésével és visszajut-
tatásával szükséges felmérni 
a lakosság szokásait az egye-
di szennyvíztisztító beren-
dezések telepítéséhez.

Az adatlapok értékelé-
sét követően kerülhet sor a 
„szennyvízes” pályázat be-
adására.

Beharangozó
Falunap

Augusztus 13-án  tartjuk a falunapot, az előző években 
megszokott forgatókönyv szerint.

Plakát, meghívó lesz.

Eb összeírás
Megkérjük a lakosságot, 

hogy legyen együttműkö-
dő és segítse a munkánkat a 
közeljövőben kiküldendő eb 

összeíró adatlapok kitöltésé-
vel. Az adatlapot és a térti-
vevényt is alá kell írni, akkor 
is, ha nincs kutya a házban.

A felújított Kultúrház

Társadalmi 
munka

Augusztus 27-én társadalmi munkát szer-
vezünk elsősorban az Óvodás szülők férfi tag-
jai számára, de másokat is szeretettel várunk!

A munka kerítés építés lesz, a régi oszlopo-
kat kell kicserélni és új kerítésdrótot kihúzni, 
mert a régi már itt-ott kidőlt.

Tegyünk együtt a gyermekekért, hogy még 
szebb környezetben kezdjék az új tanévet!

Érdeklődni, jelentkezni lehet az Óvodában, 
vagy a Hivatalban.
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Erdősmecske 
az idők változásában

Erdősmecske Község Önkormányzata és 
az Erdősmecskei Német Önkormányzat tisztelettel meghívja önt

Erdősmecske az idők változásában 
című kiállítására

2016. augusztus 12. (péntek) 19 óra

Megnyitóbeszédet mond
Benkovics Győzőné polgármester asszony

A kiállításhoz kiegészítéseket fűz
Schmid peter
Műsorvezető
Hengl melitta

 

Galéria Kultúrház Erdősmecske
Hunyadi utca, a szerb templom mellett

Nyitva naponta 10:30 és 16:30 között
Zárás 2016. szeptember 16. (péntek) 19 órakor

A kiállítás témájának ötletgazdája: Hengl Melitta 
Az anyagot gyűjtötte: Hengl Melitta & Szebényi Alexandra

A kiállítás támogatója RED
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Erdősmecskei 
Hírmondó

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

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. Tóth Sándor 
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 hibabejelentő: 06-40-200-636
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
 Paks: 06-40-462-000

Kedves Gyerekek!
Augusztus folyamán még 4 alkalommal várunk bennete-

ket érdekes foglalkozásokra a Kultúrpontba!

Időpontok:
2016. augusztus 4., 9.30 Mesevetítés
2016. augusztus 11., 9.30 Barkácsolás
2016. augusztus 18.; 9.30 Mesevetítés
2016. augusztus 25., 9.30 Barkácsolás

Helyszín: Kultúrpont (7723. Erdősmecske; Petőfi utca 40.)

A részvétel továbbra is minden gyermeknek ingyenes, de 
kérünk benneteket, hogy amennyiben van még otthon az 
előző tanévből rajzfelszerelésetek, azt a barkács-foglalkozá-
sokra hozzátok magatokkal!

Az augusztus 11-i foglalkozásra kérünk mindenkit, hogy 
1 db teás dobozt, az augusztus 25-re pedig 1 db üres egy li-
teres tejes, vagy gyümölcsleves dobozt hozzon magával!

Köszönjük!
Szeretettel várunk benneteket!

Külföldi látogatóink 
voltak

2016. június 7-én az 
Erdősmecskei Német 
Önkormányzattal part-
nerségben álló Pécsi Tu-
dományegyetem láto-
gatást, terepszemlét 
szervezett Erdősmecskén 
a lengyelországi Varsói 
Egyetem Magyarország-
ra látogató munkatár-
sai számára. A falunkban 
megszervezett program 
a Német Önkormányzat 
és az Egyetem között ki-
alakulóban lévő nemzet-
közi vonatkozású pro-
jekt előkészítése volt. A 
napot egy Erdősmecské-
ről készült prezentációval 
kezdtük, melynek segít-
ségével bemutattuk kö-
zségünket a vendégeknek, 
majd a ,,Régi idők emlé-
kére” című kiállításunk 
tárlatvezetése követke-
zett. Vendégeink kívánsá-
gára virtuális séta helyett 
a valóságban tekintettük 
meg Erdősmecske né-
hány nevezetességét, jár-
tunk a Római Katolikus 
Templomban (külön kö-
szönet Kieszler János bá-
csi sekrestyésnek, aki a 
késés ellenére türelme-
sen várt minket), meg-
néztük a Kápolnát és a II. 
világháborús emlékmű-
vet, a Nepomuki Szent 
János Szobrot, a Mecske-
Kő emlékművet, a Szerb 
Templomot és a meg-
újulóban lévő Kultúrhá-
zat, minden érdekesség-

re, látnivalóra azonban 
sajnos nem jutott idő, ezt 
majd a következő látoga-
tásnál pótoljuk!

A nap könnyed han-
gulattal és jó kedvvel telt, 
bár a magyar-lengyel-né-
met-angol nyelvű beszé-
lőpartnerek közötti tár-
salgás némi mosolyra is 
adott lehetőséget. A kez-
deti nyelvi akadályok le-
küzdését követően azon-
ban a berozsdásodott 
szókinccsel még is csak 
jól megértettük magun-
kat egymással, így kelle-
mesen és gyorsan telt az 
idő.

A projekt folytatására 
majd szeptemberben ke-
rül sor, mikor egy néhány 
fővel nagyobb csoport lá-
togat majd el hozzánk, 
őket már a 2016. szept-
ember 17.-én (szom-
baton) megrendezés-
re kerülő ,,VII. Német 
Nemzetiségi Délután” 
című programunkon is 
vendégként köszönthet-
jük majd. Reméljük, hogy 
a most megkezdődött kö-
zös munka még sok él-
ményt, projektet, kihí-
vást tartogat számunkra, 
melyekkel új és érdekes 
programokat sikerül kö-
zségünkben/községünk-
nek is megvalósítani!

Hengl Melitta
Erdősmecskei Német 

Önkormányzat 
alelnök


