
Megérkeztek 
az új szelektív 
kukák!

Akinek nincs érvényes 
szerződése a Dél-Kommal, 
a Polgármesteri Hivatalban 
igényelhet szerződés űrla-
pot, ugyanis, aki nem ren-
delkezik szerződéssel, (nem 
fizet szemétszállítási díjat) 
az nem fog kukát kapni.

Szociális 
tűzifa

Szociális tűzifa kérelmek 
a Polgármesteri Hivatalban 
igényelhetők. 

A beadási határidő 2015. 
december 4. Kiszállítás 
2016. januárban.

Beharangozó!
2015. december 6-án 

11 órakor  adventi gyer-
tyagyújtás  lesz a „régi” 
Polgármesteri Hivatal 
udvarán, ahol beiglivel, 
forraltborral és teával 
várjuk az érdeklődőket a 
gyerekek dalos műsorát 
követően. Erdősmecske 
Község Önkormányzata, 
Német Önkormányzat, 
Nyugdíjas Klub szpon-
zorálásával.

2015. december 19-
én 10 órakor lesz a Fa-
lukarácsony ünnepség a 
Kultúrházban, melyre a 
műsort a Csorba Győ-
ző könyvtár biztosítja. 
Az előadást követően a 
gyermekek karácsonyi 
csomagot kapnak az Ön-
kormányzattól.

Édes - November
Az őszi szünet után újult 

erővel vetettük bele magun-
kat az óvodai életbe. Lázas 
készülődés jellemezte az el-
múlt időszakot is, ám a hó-
nap első napjai is izgatottan 
teltek, hiszen 4-én ünnepé-
lyes keretek közt felavattuk 
és Pekker Mátyás mecsek-
nádasdi plébános megál-
dotta óvodánkat. Ezúton is 
szeretnénk kifejezni köszö-
netünket Benkovics Győző-
né polgármester asszonynak, 
a Képviselő Testületnek, a 
falu lakosságának, és min-
denkinek, aki részese volt a 
munkának és/vagy megtisz-
telt bennünket az átadó ün-
nepségen és osztozott örö-
münkben. Az avató részvevői 
bejárhatták az óvoda helyi-
ségeit és állófogadásban ré-
szesültek, a gyerekeket pedig 
bohóc szórakoztatta.

(Folytatás a 3. oldalon) 

Pekker Mátyás mecseknádasdi plébános megáldotta óvodánkat

Az avatás pillanatai: Benkovics Győzőné polgármester asszony 
 átvágja a nemzetiszínű szalagot

2015. október
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Az Adventi időszak 
óvodai programjai:
Nov. 26. „Adventi-Csoda-Csoki-Cukrászda” 

A Német-Magyar Baráti Egyesület és a 
Nyugdíjas Klub támogatásával közös 
mézeskalács sütés az óvodásokkal.

Nov. 27. Karácsonyi fényképezés az óvoda tetőterében
Nov. 30. Ovi Kupa Pécsváradon
Dec. 3. A Csurgó Együttes Zenés-táncos koncertje 

Pécsváradon
Dec. 4. Mikulás az óvodában
Dec. 6. Adventi gyertyagyújtás a falu központjában
Dec. 8. Az Erdősmecskei Német Önkormányzat 

karácsonyi kézműves foglalkozással 
kedveskedik a gyerekeknek

Dec. 11. 16:30-tól Lovászhetényben a kultúrházban 
karácsonyi „Meglepetésprogram” lesz 
a gyerekeknek

Dec. 17. Karácsony az óvodában (gyerekek és az óvoda 
dolgozói)

Dec. 19. 10:00 Erdősmecskei falukarácsony
Dec. 19. Du. Lovászhetényi falukarácsony
Dec. 21. Téli szünet kezdete

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Partnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy a Dél-balatoni és Sió-völgyi 

Szilárd Kommunális Hulladékgazdálkodási Program kere-
tén belül bevezetésre kerül a teljes körű házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtés. Mindehhez az Ön közreműködésére is 
szükség van, hiszen az új hulladékgyűjtési rendszerben már 
otthon, a háztartásokban külön kell válogatni az újrahasz-
nosítható, a komposztálható és a lerakásra szánt hulladékot. 

A Program az Ön részére használatra bocsát egy 240 lite-
res, kék színű hulladékgyűjtő edényt. Az új edényt is az in-
gatlanon belül kell tárolni és csak az elszállítás napján lehet 
kihelyezni az utcára.

Mi kerülhet az edényekbe?
A kék színű edényekbe tehet minden olyan háztartásban 

keletkező hulladékot – az üvegen kívül -, ami hasznosítható. 
Ebbe az edénybe tegye az üdítős/ásványvizes PET palac-
kokat, a polietilén flakonokat (pl. tusfürdő, öblítő, sampon), 
tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös do-
bozokat, műanyag kupakokat. Ide dobja az újságokat, kar-
tonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpa-
pírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes 
dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerül-
nek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fém-
kupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.

A meglévő kommunális edénybe kerül minden nem új-
rahasznosítható hulladék. Jellemzően ide tartoznak az élel-
miszerrel szennyezett olajos vagy zsíros csomagolóanyag, fe-
dőfóliák, papír zsebkendő és egyéb higiéniai/egészségügyi 
hulladékok, takarításból származó, továbbá egyéb konyhai 
hulladékok.

Milyen módon gyűjtse?
A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb dara-

bokra, az élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat öb-
lítse ki, mielőtt beleteszi a gyűjtőbe. Fontos, hogy a hulladék 
ne legyen élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett! A palac-
kokat, flakonokat, alumínium italos- és konzervdobozokat 
laposra taposva helyezze a gyűjtőedénybe.

Hova teheti az üveghulladékot?
Az üveghulladékot a központi, forgalmas helyeken ki-

helyezésre került szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhe-
lyezett zöld színű üveggyűjtő edényekbe dobja. Ahogy a 
műanyag, a fém és a papír esetében is, ide is csak a tiszta, 
ételmaradéktól és olajtól, zsírtól mentes üveghulladékot he-
lyezze el.

Mikor lép életbe az új szelektív kukák ürítése ?
A szelektív edények ürítése 2016. január 1. napjától ha-

vonta 1 alkalommal történik. Az ürítési napról a 2015. IV. 
negyedéves szemétdíj számla mellékleteként megküldött tá-
jékoztatóban értesítjük a lakosságot.

Az Önök közreműködése feltétlenül szükséges a saját 
környezetünk tisztasága és élhető jövője érdekében, vala-
mint azért, hogy unokáink számára egy tisztább, élhetőbb, 
ezáltal értékesebb települést hagyjunk örökül. Ennek érde-
kében kérjük aktív közreműködésüket!

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.

Apróságokat készíttettem
Apróságokat készíttettem  az Óvodásaink részére, 

melyeket saját ötletek felhasználásával Szabó Sándor-
né varrt meg: napos kötények, meggymag zsákok, asztali 
alátétek kerültek az asztalra. Igazán remekül sikerültek.



Erdősmecskei Hírmondó 3

(Folytatás az 1. oldalról)
5-én gyönyörű, zenés elő-

adást élvezhettünk Pécsen 
a Bóbita Bábszínházban. A 
gyerekeknek nagyon tetszett 

Torzonborz, a rabló történe-
te, mely tele volt fordulat-
tal, varázslattal és szebbnél 
szebb bábokkal. Ragyogó 
napfényben költhettük el a 
tízórait a bábszínház tera-

szán. Ezt követően pedig az 
Apolló játszóházban töltöt-
tük a délelőtt fennmaradó 
részét. 

10-én Zengővárkony-
ban jártunk. Meglátogattuk 
az ottani ovisokat, és együtt 
megnéztük „A fukar gazda-
asszony és a csalafinta szol-
ga” című előadást. A gyere-
kek nagy örömére mindkét 
kirándulás alkalmával egy 
erdősmecskei és egy lovász-
hetényi falubusszal közle-
kedtünk. Remek hangulat 
jellemezte utazásainkat.

11-én Márton-napi ün-
nepségen vettünk részt Lo-
vászhetényben. Lampionos 

felvonulás közben a temp-
lomban megcsodáltuk a 
Szt. Mártont ábrázoló fest-
ményt és felelevenítettük 
legendáját. Utána libasül-

tet ehettünk párolt káposz-
tával. Forralt bor, tea és sült 
gesztenye is várt minket. A 
gyerekek késő estig játszot-
tak a homokozóban, a tá-
bortűz körül és a játszótéren 

az éj sötétjében. Idén is iga-
zán színvonalas, hangulatos 
és kalandos esténk volt. Kö-
szönjük a vendéglátást és a 
fenti programok finanszíro-
zását Winkler Roland Pol-

gármester Úrnak, Lovászhe-
tény Önkormányzatának és 
a Lovászhetényi FutballC-
lubnak.

A gyönyörű őszi időt ki-
használva nagyot kirándul-
tunk Erdősmecske határá-
ban. Leveleket és mindenféle 
kincseket gyűjtöttünk. Sző-
lőt, kökényt kóstoltunk. He-

lyenként csúsztunk, mász-
tunk, közben nagyokat 
kacarásztunk. A domb tete-
jén megálltunk, és csodáltuk 
a helyet, ahol élünk… Végül 
tele élményekkel, fáradtan 

és éhesen tértünk vissza az 
óvodába, ahol Erika néni és 
Marika néni finom ebéddel, 
Gyöngyi néni pedig odaadó 
gondoskodással várt min-
ket.

Erdősmecske, mi  így sze-
retünk…

Mostbacher Katalin
óvodapedagógus

Édes - November
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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

Kis anyakönyv
Esküvő

2015. október 24-én ifj. Nagy János és Tóth Gyöngyi 
házasságot kötöttek Erdősmecskén.

Köszönet a segítőknek
Mindazoknak köszönetet mondok akik az elmúlt hó-

napokban segítették a munkánkat támogatásukkal, segítő-
készségükkel, tanácsaikkal, eszközökkel, mikor mivel.

                                                             Benkovics Győzőné 
polgármester

Erdősmecske Község Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretném 
megköszönni és hálámat ki-
fejezni, hogy Erdősmecske 
Község Önkormányzata 
2015 októberében díszpol-
gárrá nyilvánított.

Feleségemmel – Gabriel-
lával – együtt lehetőségeink 
szerint igyekszünk továbbra 

is támogatni falunk kultúrá-
lis életét.

Talán érdemes lenne el-
gondolkodni, mivel is gaz-
dagíthatnánk még a falu éle-
tét?

Erdősmecske első (büsz-
ke) díszpolgára:

Schmid Péter

Adventi sütögetés
Az előző évi sikeres rendezvény után a Német-Ma-

gyar Baráti Egyesület Erdősmecske az idei évben is meg-
rendezi „Adventi sütés” című rendezvényét.

Dátum:
2015. november 26. (csütörtök)

Időpont:
9-12 óra: Óvodások
12:30-15:30 óra: Iskolások

Helyszín:
Nyugdíjas Klub (7723. Erdősmecske; Petőfi utca 40.) 

 
A program keretében a kicsi és nagy cukrászok mézes-
kalácsot készítenek, az alapanyagokról és a sütihez való 
teáról a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske 
gondoskodik, a helyszínt Erdősmecske Község Önkor-
mányzata biztosítja.


