2017. március

Nőnap az óvodában

A legényeink verssel, énekkel, általuk készített ajándékokkal kedveskedtek a lányoknak

Március 15.

Március 15-ei Nemzeti Ünnepünkről huszárok, várak barkácsolásával, piros-fehér-zöld
jelképekkel emlékeztünk meg.
Katonás dalokkal, versekkel,
játékkal emeltük a hangulatot
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Tavasz az óvodában
Óvodai mindennapjainkban a farsangi télűzést felváltotta a tavaszvárás, a Jeles napokhoz kapcsolódó
változatos tevékenységekkel. Nőnapon a legényeink
verssel, énekkel, általuk készített ajándékokkal kedveskedtek a lányoknak. Március
15-ei Nemzeti Ünnepünkről huszárok, várak barkácsolásával, piros-fehér-zöld
jelképekkel
emlékeztünk
meg. Katonás dalokkal, versekkel, játékkal emeltük a
hangulatot. Zengővárkonyi partneróvodánktól kaptunk meghívást egy meseelőadás megtekintésére, a
Léghajó Színház Mátyás
király lánykérő történetét
néztük meg. A jó időt kihasználva az óvoda udvaron
együtt játszottunk, ismerkedtünk a zengővárkonyi

Sándor József Benedek meghozták a meleget

és geresdlaki óvodásokkal.
A belépőt a Német-Magyar
Baráti Egyesület közreműködésével, a Selector Kft.
(szelektív hulladékgyűjtési
akcióban való együttműködés kapcsán adományozott
támogatása révén) intézményünknek felajánlott anyagi
forrásból finanszíroztuk. A
hazautazást az erdősmecskei

falubuszokkal – Éva polgármester asszonyunknak,
falugondnokunknak - köszönhetően tudtuk megoldani. Szomjunkat finom itókával csillapítottuk, amelyről
a lovászhetényi polgármester
gondoskodott. Köszönjük
támogatóink hozzájárulását a kirándulás sikeréhez és
kényelméhez.
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Kis anyakönyv

Településünk lakóinak száma ismét fogyatkozott. Március
15-én a hajnali órákban Lőrincz Árpád örök álomra szenderült.
Aranka óvó néni és gyermekei fájdalmában osztozunk.

Közfoglalkoztatás

Ismét elkezdődött a közmunka program. Az idei évben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott önkormányzatunk támogatást, ez a program szeptember
30-ig tart, 10 fő tevékenykedik a település közterületein.

Az idei Nőnapi rendezvényt kissé megkésve, március 18-án tartottuk a Kultúrházban. Most is nagy számban jöttek a mulatni , beszélgetni, találkozni vágyók. A megjelent hölgyek, lányok, asszonyok Harcz Ferenc alpolgármestertől kaptak virágot. A vacsorát
Petrovics Sándor készítette, amely rántott szeletből, sült tarjából
és burgonyasalátából állt. A tálalásban Teiml Tibor és Harcz Ferenc
segített A vacsorát követően megérkezett a Millich „duó” és hajnalig húzták a talp alá valót. Büfét a „Kis Kocsma” szolgáltatta

MEGEMLÉKEZÉS
AZ ISKOLÁBAN
Március 14-én Nemzeti dallal és Huszár indulóval emlékeztünk meg az
1848/49-es Forradalom - és
szabadságharc eseményeire.
Ezen alkalomból a fiúkkal

Könyvtár

nemzeti színű nyakkendőt,
a lányokkal nemzeti színű
hajpántot készítettünk. Ezt
követően emléklapok készültek, melyeket a diákok
lamináltan haza is vihettek.

A Csorba Győző Könyvtártól újabb eszközöket kapott
önkormányzatunk, led tv, videolejátszó, újság állvány érkezett a többi már meglévő berendezéshez.

Beharangozó

Májusban közbiztonsági napok!

A felnőtteknek a Nyugdíjas klubban, a gyermekeknek a
Könyvtárban és a buszmegállóban.
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

Pályázat

Hamarosan elkezdődik a ravatalozó előtti tér átalakítása mellyel egy időben kihelyezésre kerül a „temető
rendelet” is, amely szabályozza településünkön a temetkezés rendjét.

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
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Üzemlátogatás
Március 17-én üzemlátogatáson voltunk a Pécsi
Hőerőműben. Egyedülálló élményt nyújtva mutatták
be nekünk a pécsi hőerőmű
történetét, technológiáját és
tüzelőanyagait. A pécsi bálázott lágyszárú mezőgazdasági mellékterméket felhasználó erőmű évente mintegy
200 ezer tonna tüzelőanyagot használ fel.
A nyolc, egyenként 60 t/h
teljesítményű gőzkazánból
és a három, gépenként 30
MW-os gőzturbinából álló
alaperőmű meghatározó tevékenysége a villamosenergia- és hőtermelés.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekességeket rejtő kiállítás volt.
Testközelből, tapinthatóan
fedezhettük fel a különféle
biomassza-tüzelőanyagokat,
kipróbálhattuk az erőmű és a
távhőrendszer működő modelljét, és egy szobabiciklivel saját magunk is termelhettünk energiát. Emellett
animációk, érintőképernyős
eszközök, virtuális erőműbejárás, kvízjáték, makettek
és modellek is színesítették
a tárlatot.

Ezt követően a Tettyén
sétáltunk és mérhetetlen
örömmel vettük birtokba
a játszóteret. Utazásunk-

hoz a Lovászhetényi Önkormányzat biztosított kisbuszt, melyet ez úton is
köszönünk.

Élményekkel dús iskolai napokat tudhatunk ismét
magunk mögött!
Tanítónők

Tisztelt Erdősmecskei Lakosok!
Az elmúlt években a Német-Magyar Baráti

Egyesület Erdősmecske tagjaival számos progra-

mot tudtunk megvalósítani, melyekkel színesebbé
kívánjuk tenni községünk életét.

vel pályázati önrészt tudtunk biztosítani tervezett
programjainkhoz, melyek így meg is valósulhattak.

Munkánk sikeres folytatásához szeretnénk az

E programok megvalósulása az anyagi kerettől

Ön segítségét is kérni, kérjük, amennyiben szeret-

lott adó 1% képezi. Az elmúlt évben a számunk-

adója 1%-át, hogy a jövőben is hasonlóan sikeresen

is függ, melynek egy részét a számunkra felajánra a 2015-ös évben felajánlott adó 1% segítségé-

né támogatni tevékenységünket, ajánlja fel nekünk
tudjuk megvalósítani projektjeinket!

Adószámunk: 18315361-1-02

Előre is köszönjük segítségét!

