
A  Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa Brandt Mónika és az Önkormányzat szervezésében 2015. július 4-én gyalogtúrát szervez-
tünk Ófaluba. A kánikulában a Hesz keresztnél a fák hűsében megpihentünk, majd tesztírás következett (2. oldal)

Meghívó!
Augusztus 14-én 19 órakor kiállítás 
nyílik a Kultúrházban 
„Kincsesláda” címmel. 
Összegyűjtöttünk néhány 
régi fotót a falubeliek 
életének pillanatképeiből.
Augusztus 15-én 
IX. Elszármazottak találkozója
(Részletes program a 3. oldalon)

2015. július
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Gyalogosan Ófaluba
A  Nemzeti Művelődési 

Intézet munkatársa Brandt 
Mónika és az Önkormány-
zat szervezésében 2015. júli-
us 4-én gyalogtúrát szervez-
tünk Ófaluba.

A túrázók a buszmegálló-
ban gyülekeztek, majd 9 óra-
kor útnak indultunk.

A társaság vegyes volt, 
az óvodástól a nyugdíjasig 
minden korosztály képvisel-
tette magát.

A gyermekek nagyon él-
vezték, hogy elől menetel-
hettek lehagyva a felnőtte-
ket. 

A kánikulában a Hesz ke-
resztnél a fák hűsében meg-
pihentünk, majd tesztírás 
következett. A társaság két 
csapatot alkotott és válaszolt 
a feltett kérdésekre, melyek 
a környék élővilágára, ne-
vezetességeire irányultak. 
Nagyjából mindkét csapat 
egyformán teljesített, szin-
te ugyanazokat a válaszo-
kat adta. A kis pihenő után 

folytattuk utunkat a Fővölgy 
felé, onnan pedig már egy-
re közeledett Ófalu. A falun 
át vezetett az utunk a foci-
pályához.

Tikkasztó hőségben ér-
keztünk meg a sátrunkhoz, 
ahol már az előcsapatunk 
készítette az ebédet, amivel 

beneveztek a helyi főzőver-
senyre, és különdíjat kaptak.

Közösen megebédeltünk 
és néhány műsort megnéz-
tünk a „Tűzoltó nap” ren-
dezvényeiből.

Beindultak a tűzoltó 
fecskendők is és permetez-
tek mindenfele, aminek a 

hőségben még örültek is a 
résztvevők.

Késő délután indultunk 
haza. A résztvevők nagyon 
jól érezték magukat, kelle-
mesen elfáradtunk. A gyer-
mekek már a következő túra 
felől érdeklődtek.

Akadálymentesítés 
az óvodánál

Az  „Önkormányzati fej-
lesztések 2014” című Erdős-
mecskei Óvoda felújítása 
projekt keretében  megtör-
tént a közbeszerzés.

Két ajánlatot kaptunk,  a 
kedvezőbb  árajánlat nyert.

A napokban megkezdő-
dött a felújítás. Sok munka 
párhuzamosan készül, mert 

igen kevés a rendelkezésre 
álló idő, hiszen pár pillanat 
és kezdődik a tanév.

Sok a tennivaló, akadály-
mentesítés, fűtéskorszerűsí-
tés, hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje, és kötelező helyisé-
gek kialakítása.

Szeptemberre a megújult 
ovi várja a gyermekeket.

Közmunka
Megkezdődött a zöldbab, tök, uborka szezon. Napi rend-

szerességgel szedjük és tartósítjuk a zöldségeket. Néhány 
üveg lekvárt is készítettünk sárgabarackból. 

Az állataink szépen gyarapodnak súlyban és számban 
egyaránt.

Sajnos folyamatosan öntözni kell a nagy hőség miatt, és a 
borzokkal is csatáznunk kell.
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Meghívó
IX. ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

Erdősmecske Község Önkormányzata, 
az Erdősmecskei Német Önkormányzat, 

valamint a
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2015. augusztus 15.-én,
szombaton 

a ,,IX. Elszármazottak találkozójára”.

Program:
15 óra:  Szentmise
16:30 óra:  Színes kulturális program
18:30 óra:  Vacsora
19:30 óra:  Tombola
20:30 óra:  Bál

A program helyszíne az Erdősmecskei Általános Iskola udvara.
A vacsora ára 500 Ft/fő, mely a helyszínen fizethető. 

Erdősmecskei lakosoknak a vacsora ingyenes.

Információ: Polgármesteri Hivatal Erdősmecske; hivatal@erdosmecske.hu; 30/505-11-72
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Diákmunka lehetőség 
az Önkormányzatnál
2015. 7. 1.- 8.-31. közötti időszakban

Július hónapban három diák jelentkezett 
munkára. A lányok már lefestették az óvoda 
kerítését, és jelenleg az iskola kerítését, ajtóit, 
ablakait festik

Augusztusban két diákot foglalkoztatunk, 
sajnos többen nem jelentkeztek munkára.

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

Jegyzői referens: 
Földvári  Edit 
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzoiref@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

Orvosi rendelő: 
Dr. Menczer Gábor  72/465-078

Nyugdíjas Klub 
Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755

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

Köszönet a segítőknek
Mindazoknak köszönetet mondok akik az elmúlt hó-

napokban segítették a munkánkat támogatásukkal, segí-
tőkészségükkel, tanácsaikkal, eszközökkel, mikor mivel.

Külön köszönet Assabiny Zsifkónénak és Illésnek, aki a 
Hunyadi u 17. szám  alatti ingatlant az Önkormányzat-
nak ajándékozta.

Benkovics Győzőné 
polgármester

Erdősmecske Község Önkormányzata

Kis anyakönyv
Sajnos ebben a hónapban elvesztettük Buszlauer Fe-

rencnét, aki 2015. július 17-én otthonában hunyt el. 
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Együtt gyászolunk özv. Varga Józsefnével is,  aki el-
vesztette lányát, vőjét és unokáját egy tragikus közúti 
balesetben.

Az óvoda kerítése a festés után


