2017. július

Közbiztonsági
és katasztrófavédelmi
előadások
Erdősmecskén

Erdősmecske
Község
Önkormányzata közösen a
Magyar Rendőrséggel és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal előadásokat szervezett a lakosság
tájékoztatására közbiztonsági és katasztrófavédelmi témakörök megismerésére.
2017. július 18-án Gyenis
Oszkár r. főtörzs zászlós látogatott hozzánk a Mecseknádasdi Körzeti Megbízotti
Irodából és a tolvajlásokról,
rablásokról, besurranós bűncselekményekről
beszélt.
Emellett pedig arról tájékoztatta az érdeklődőket,
hogy az elmúlt három évben közel 15 millió segélyhívás érkezett a segélykérő
telefonszámokra, melyeknek
azonban csak 30%-a (!) volt
tényelegesen indokolt. Erre
vonatkozóan pedig külön
felhívta a figyelmet a hívószámok megfelelő használatára és a téves riasztások elkerülésére.
2017. július 19-én az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Baranya Megyei Irodájától, Hegedűs Tamás tű. fhdgy.Tartott előadást
a tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használatáról, a konyhai tüzek megelőzéséről, a dohányzás és a nyílt
láng használatának veszélyeiről, az elektromos tüzek megelőzéséről és a gázkészülékek
használatának veszélyeiről.
(Folytatás a 2. oldalon)

A Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske 2017. évi csapatépítő útja

Gödöllőn jártunk

Mint minden évben, idén
is közös útra indultak a Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske tagjai és
segítői, úti cél: Gödöllő, a szívek városa.
Korán reggel, fél 6-kor
indultunk el Erdősmecskéről és egy rövid pihenőt követően 9 órakor megérkeztünk Gödöllőre az Erdészeti
Arborétumhoz.
Terveink

Gyalogtúra
Ófaluba

Idén is gyalogtúráztunk
az ófalusi Tűzoltó napra,
több mint húszan indultunk
útnak. Út közben a Hessz
keresztnél páran még cseppet sem fáradtak el, és tornázgattak egyet a pihenő
végén. Vidám hangulatban
érkeztünk meg a helyszínre,
ahol már az előőrs elkészült
az ebéddel, mellyel az önkormányzat látta vendégül a
gyaloglókat.

szerint egy körsétát tettünk
volna, de a hiányos táblázás
és a nem létező térkép miatt
először egy földes úton találtuk magunkat, majd végül
már csak egy ösvény vezetett
a fák és bokrok között, így a
természetjáró- felfedezőtúra
is megvolt rögtön a nap elején.
A kalandos túlélő-túrát
követően előkelő környezet-

ben folytatódott a program: a
gödöllői Grassalkovich-Kastélyban Ferenc József császár
és Erzsébet császárné (,,Sissi”) nyomdokait követve tárlatvezetésen vettünk részt,
melynek keretében a történelmi tények mellett érdekes történeteket, legendákat,
pletykákat is hallhattunk a
nemesi udvarból.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közbiztonsági és katasztrófavédelmi
előadások Erdősmecskén
(Folytatás az 1. oldalról)
A látványosan illusztrált
anyag nagyon jól szemléltette, hogy a tűzhasználattal
kapcsolatos helytelen viselkedés milyen károkat okozhat.

Mindkét napon érdekes előadásokat hallhattunk,
melyekből sok hasznos információt tudhattunk meg.
A jövőben is tervezzük a
program folytatását.
Hengl Melitta

Gödöllőn
jártunk

(Folytatás az 1. oldalról)
Az érdekes vezetést követően a belvárosban folytattuk
utunkat, ahol először kellemes környezetben megebédeltünk, majd városnéző sétát
tartottunk fagyizással egybekötve. Utolsó programpontként még megtekintettük a
Kastélyhoz tartozó parkot a
lovardával, a pálmaházzal és
a Királydombi Pavilonnal,
majd átsétáltunk az Erzsébet-Parkba a Kálváriához és
az Erzsébet-szoborhoz. Végül este fél hatkor visszatértünk a buszhoz és elindultunk Dunaújvárosra, ahol
elfogyasztottuk a közös vacsorát. Az étteremben kellemes hangulat és élőzene várta
jókedvű csapatunkat, a vacsora pedig kiváló és nagyon bőséges volt. A nap zárásaként
végül néhányan még táncra is
perdültek.
Az ilyen közös programok segítenek abban, hogy
a csapat összetartását erősítsük, időt tudjunk szánni arra,
hogy beszélgessünk, együtt
tervezzünk, tanácskozzunk.
Ez pedig ez alkalommal is
nagyon jó hangulatban telt.
A program megvalósításához
anyagi támogatásban részesültünk az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részéről, a
Kastély-belépők árával pedig az Erdősmecskei Német
Önkormányzat támogatott
minket. Ezúton is köszönjük
programunk támogatását!
Úgy gondolom, hogy egy
nagyon szép napot tölthettünk együtt rengeteg különleges élménnyel, reméljük a
jövőben is lesz lehetőségünk
hasonló programokat megvalósítani!
Hengl Melitta
elnök
Német-Magyar Baráti
Egyesület Erdősmecske

Erdősmecskei Hírmondó

Megszépült a temető
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Erdősmecske Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján készíttettünk a temetőbe egy nagyon
szép úgynevezett urnafalat.
Az építtetéshez az Erdősmecskei Német Önkormányzat
is anyagi segítséget nyújtott.
A ravatalozó előtti tér és az urnafal megszentelése a falunapi mise előtt lesz.

Kiállítások
a Kultúrházban

2017 júliusa igen aktív időszak volt a Kultúrház háza
táján.
Ebben a hónapban két kiállítást is láthattunk, amely már
a 13. és 14. kiállítás volt a Schmid házaspár szervezésében.
Augusztus 11-én nyílik a következő kiállítás A mi falunk
címmel, melyhez még várunk fotókat a lakosságtól.

Elérhetőség, telefonszámok

Beharangozó

Augusztus 12-én X. Elszármazottak találkozója
Sramli Kings fellépésével

Mindenkit szeretettel várunk!

Kis anyakönyv

2017. július 25-én elhunyt Brunn Péterné (Schlapp Vero-

nika) Élete során számos alkalommal tette próbára az élet,
mégis vidám jó kedélyű tudott maradni. Együtt érzünk a
gyászoló családdal.

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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HIRDETMÉNY
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési
eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Erdősmecske
Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.
A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és
Településképi rendelettel kapcsolatban Erdősmecske
Község Önkormányzatának 8/2017. (VII.20) számú
Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek,
valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi
Rendelet megtekinthető a www.njt.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet
szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Erdősmecske
lakossága és a Erdősmecskei ingatlantulajdonosok; a
település területén működő érdekképviseleti szervek
és civil szervezetek; a település területén ingatlannal,
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 26tól - 2017. augusztus 16-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési
határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati
Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.
qqq
A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017.augusztus 4-én, 20.45 órától –
21.30 óráig
Helyszín: Erdősmecske Kultúrház (7723.Hunyadi
utca 1.)
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 2017. augusztus 12-ig kizárólag
a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott
véleményben lehet ill. a erdosmecske@foepitesz.com
email címre.
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Erdősmecske, 2017. 07. 26.
Benkovics Győzőné
polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:
Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

A kézikönyv a természeti és épített környezet által
meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és
minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a
szemléletformálás céljával.
Településképi rendelet készül(TkR):
Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve

hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének
megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára,
tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb
helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg
a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára
vonatkozóan.
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