2015. május

Pályázati
hírek

Erdősmecske
Község
Önkormányzatának képviselőtestülete májusi testületi
ülésén úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a következő három elérhető támogatásra:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásra, új
falubusz vásárlására.
Konyhafejlesztési pályázat 2015 – mely az Óvoda
főzőkonyhájának felújítására, kapacitás bővítésre, étkező kialakításra, eszközvásárlásra nyújt lehetőséget.
A harmadik lehetőség az
Önkormányzati fejlesztések
2015 pályázattal az önkormányzati utak felújítása, javítása a cél.

Májusban folytatódott településünkön a Start közmunka
programok. Mezőgazdasági
programunk negyven kis kacsával és hetven kis csibével
gyarapodott. A földút program
is elindult, ezen öt fő dolgozik

Erdősmecske határán innen, és határon túl…

Az Óvoda eseményei…
Az elmúlt időszakban, a
tanév végéhez közeledve, sűrűn érték egymást a programok óvodánkban. Megvalósításuk átgondolt szervezést,
felkészülést, türelmet, és kitartást igényelt a gyermektől, felnőttől egyaránt.
Április 22-én a gyerekekkel – a menetrend szerint közlekedő autóbus�szal utaztunk Pécsváradra,
ahol éves fogászati szűrésen
vettek részt a gyerekek. Nagyon bátrak voltak, udvariasan viselkedtek, s a fogápolási tanácsok mellé matricát,
fogkrémet kaptak ajándékba. Ezt követően a déli busz
indulásáig a játszótéren élveztük a mozgás, napsütés
örömeit. A járdán, buszon,
a gyakoroltuk az utazás, és
a gyalogos közlekedés, viselkedés szabályait, közben
megfigyeltük a Művelődési
Ház kéményére megérkezett
gólyapárt, a tavaszi kiskertek
növényeit, stb.
Április 30-án Budapesten voltunk, a Fővárosi
Nagycirkuszban. A közel 2
órás műsorban a világ minden részéről érkező fantasztikus artista, - és ugrócsoportok, jéghercegnők,
légtornász, motoros és bohóc produkciók mellett a
fóka-show jelentette számunkra a legnagyobb élményt. Az ebédet követően
– melyről ismét a „konyhás-nénik” előre elkészített
hideg étel csomagban gondoskodtak –, az Állatkerti
Játszóház következett. Az

Május 7-én a Katica-tanyára kirándultunk óvodásainkkal. A gyerekek hamar föltalálták magukat, felszabadultan, önfeledten
próbálták ki a legtöbb eszközt, lehetőséget. Hazafelé a buszban
– főleg a kicsik- hamar elaludtak, míg a nagyobbak, az élményektől „felpörögve”már nehezen tudtak a helyükön megmaradni, így
aztán a „Magda-cukiban” jólesett a fagyizás
igényesen, nagy területen az zebrán, vagy a turistáktól
kialakított játékbirodalom zsúfolt Hősök terén… stb.
szintén a Városligetben taMájus 5. Anyák naplálható, s itt tényleg min- ja A gyerekeket, mi óvónők
denki talált örömteli, „civa- nagy szeretettel, bár részükről
kodás-mentes” szórakozást többször – kénytelen-kelletmagának!!! (csúszda, lég- len, a délelőtti játékról is levár, horgászat, járgányok, mondva, – készítettük fel
baba-szoba, konyha stb.)
az életkoruknak megfelelő
A fővárosi környezet – versekkel, dalokkal, a saját kis
villamosok, trolik, az autók tenyerük nyomatával készísokasága, a Duna, a hidak, tett ajándékkal, és az érzelmi,
szobrok, a magas házak, hangulati, zenei válogatással
az ember-áradat sodrása, az év legszebb ünnepére, az
stb. mindez új, ismeret- Édesanyák, és a Nagymamák
len gyermekeink számá- köszöntésére. Meghívásunra, s csak kapkodják fejü- kat Éva, Polgármester Asszoket hol jobbra, hol balra! nyunk is elfogadta, és köszönNem könnyű feladat őket jük Neki, hogy az Anyukák
egy csoportban tartani, irá- virágairól gondoskodott!
nyítani a járdán, átvezetni
(Folytatás a 3. oldalon)
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Az „ Erdősmecskei Óvoda Kindergarten Metschge”
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

óvodai dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Erdősmecske, Petőfi u.113.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermekek gondozása, az óvodapedagógusok nevelőmunkájának segítése, takarítás, udvari feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Szakmunkásképző intézet, szakképzett dajka,
– Óvodai dajka végzettség,(OKJ),
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
– képzési időn kívül szerzett (dajkai munkakörben)
   - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– 6 hónapos próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Középfokú képesítés, (középiskola / gimnázium)
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– német nyelvismeret
Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű gyermekszeretet, csapatszellem,
rendszeretet, humorérzék, elhivatottság,
terhelhetőség.
– Igényes, önálló munkavégzés együttműködési
készség, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
okiratok
– Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi
kiskönyv
– 6 hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Lőrinczné Takács Aranka nyújt, a +36/306572017-os,
vagy a +3630/8427758, vagy a +3630/5051172 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 7661 Erzsébet Fő u. 135. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.
Továbbá:
– Elektronikus úton Lőrinczné Takács Aranka részére
mecskeovi@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok befogadása folyamatos, az írásos pályázati anyag áttekintése. Az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul leadták) a kiválasztás,
majd meghallgatása után az Erdősmecskei Óvoda Fenntartó Társulás Tanácsa, és az óvodavezető javaslata alapján dönt. Pályázati eredményről a sikeres pályázó értesítése
írásban. Sikeres pályázat megőrzése. Sikertelen pályázati
anyagok megsemmisítése.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Erdősmecskei Hírmondó

3

Erdősmecske határán innen, és határon túl…

Az Óvoda eseményei…
(Folytatás az 1. oldalról)
Május 6-án a meleg tavaszi napsütésben hosszabb
sétára indultunk a falunkba. A gyerekek gyakran kérik, hogy látogassunk el otthonaikba, ahol szeretnének
megmutatni a számukra
fontos dolgokat, udvari játékaikat, vagy kedvenc állataikat. Így Jázminéknál a lovát,
nyulakat, birkákat néztük
meg, ezen a napon Kristóf a
kutyusát, udvari játékait szerette volna megmutatni. Útközben láttuk, hogy a kultúrház felé vezető, általunk
„girbe-gurba”-nak nevezett
járdánkat betonozzák a közmunkások, aztán tovább haladva „jó móka”-ként körbefogtuk, vagyis „megmértük”

Köszönet
a segítőknek

Mindazoknak köszönetet mondok akik az
elmúlt hónapokban segítették a munkánkat
támogatásukkal, segítőkészségükkel, tanácsaikkal, eszközökkel, mikor
mivel.
Benkovics Győzőné
polgármester
Erdősmecske Község
Önkormányzata

az ősi-gesztenyefák törzsének vastagságát. Majd
meglátogattuk egykori dajkánkat, Gizi nénit is, aki udvarában most is a tőle megszokott szertettel fogadott
bennünket.
Május 7-én a Somogy
megyei Patcára, a híres Katica-tanyára kirándultunk
óvodásainkkal. A gyerekek
hamar föltalálták magukat,
felszabadultan, önfeledten
próbálták ki a legtöbb eszközt, lehetőséget (pl. a gokartokat, fahidakat, körés lengő hintákat, a négy
szintes játszóházban lévő
csúszdákat, állatsimogatót,
stb.) amelyre eljutottunk!?
Ugyanis az Élménypark
sokszínű tárháza, területi

nagysága miatt egy nap lehetetlen mindent bejárni, és
mindenre felülni, mindent
felfedezni!
Hazafelé a buszban – főleg
a kicsik- hamar elaludtak, míg
a nagyobbak, az élményektől „felpörögve”már nehezen
tudtak a helyükön megmaradni, így aztán a „Magda-cukiban” jólesett a fagyizás, mely
egy kicsit megnyugtatta, lehűtötte csapatot.
Ez a tanév volt az első az
óvoda történetében, hogy
két „NAGY” - 10 óránál,
és 700 km-nél hosszabb
utat, a nem olcsó belépőkkel megszervezett - kirándulásra vállalkoztunk.
Bár a februári jelmezbáli
bevétel szép reményekkel

kecsegtetett
bennünket,
de a pénzünk mindkettőre nem lett volna elég.
Köszönjük az Erdősmecskei Önkormányzatnak, és
a Lovászhetényi Futball–
clubnak, hogy a hiányzó
összeget, az üzemanyag, és
a játszóházi belépő kifizetésével kipótolta.
Lovászhetény, és Erdős
mecske Gyermekeinknek
idén olyan páratlan, életre szóló élményben volt részük, melyre ma Magyarországon többnyire csak a
magánóvodák, s csak nagyon kevés önkormányzati fenntartású óvoda jut el
úgy, hogy a költségek, az
étkezést is beleértve nem a
szülőket terhelik!

Gyermekprogramok Erdősmecskén

Erdősmecske Község Önkormányzata és az Erdősmecskei Német Önkormányzat
idén is közösen szervezi a

Családi délutánt

Helyszín: Erdősmecskei Általános Iskola udvara
Programok gyerekeknek:
14 órától: Légvár és trambulin
14.30:
Ribizli bohóc műsora
15.30:
Óvoda és Iskola sorjátékai
16 óra:
Arcfestés
18 óra:
Vacsora a gyermekeknek
A május 23-ra tervezett program elmaradt. Az új időpontról az Erdősmecskei
honlapon és a hirdetőtáblákon tájékozódhatnak.
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Kis anyakönyv
Ismét fogyatkozott a lakosság, az elhunytak hozzátartozóival együtt gyászolunk.
Májusban búcsúztattuk Rózsás Ferencnét 87 éves
korában.

Május 16-án elhunyt Sturcz József „Striga” 56 éves
korában. Szinte mindenkinek van valami története vele
kapcsolatban, hiányozni fog a hangja és a herflizése!
Emlékét mindannyian őrizzük!

Május 5-én született Bari Kristóf gratulálunk a családnak.

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

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
a gyermeknappal egybekötött

babgulyás főzőversenyre

az Általános Iskola udvarába.
18 órától: az elkészült ételek zsűrizése
18.30 órától: eredményhirdetés
A főzőversenyre nevezési díj nincs.
Nevezni a Polgármesteri Hivatalban
illetve a helyszínen lehet,
hivatal@erdosmecske.hu,
06/30-505-1172

A helyszínen büfé nem üzemel.
20 órától kezdődő utcabálhoz a zenét
a Lustige Spatzen ajánlotta fel.
Mindenkit szeretettel várunk!
Erdősmecske Község Önkormányzata

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

A május 23-ra tervezett program elmaradt.
Az új időpontról az Erdősmecskei honlapon
és a hirdetőtáblákon tájékozódhatnak.

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

