2015. augusztus
A hónap rendezvénye:

Elszármazottak találkozója
A 9. „Elszármazottak találkozója”, melyet 1997 óta
egy kivétellel kétévente rendez Erdősmecske Község
Önkormányzata, a Német
Önkormányzat, a NémetMagyar Baráti Egyesület
Erdősmecske, és a Nyugdíjas Klub, közös szervezésben. Mára már hagyomán�nyá vált, a falu apraja-nagyja
megmozdul ezen a napon,
és sok-sok régi, egykori erdősmecskei is visszalátogat,
hogy találkozzanak az itt
élőkkel, visszaemlékezzenek
a régi időkre és részt vegyenek a jelenben.
Az ünnepség általában
szent misével kezdődik,
majd a templomnál tánccal
folytatódik, egy kis csárdás a
buszmegállónál és bevonulás
az iskola udvarba.
Itt kulturális műsort nézhetnek meg az érdeklődők,
idén az Óvodások tánccal
nyitották meg a műsort.

Népviseletbe öltözött táncosok lepték el Erdősmecske fő utcáját, vígan ropták a csárdást
Őket követte az Erdősmecskei Német Tánccsoport.
Ezután a Pécsváradi Magyar Tánccsoport lépett fel.
A Csorba Győző Könyvtár felajánlásában betyár
nótákat hallhattunk. Zárásként ismét a helyi táncosok

koptatták a színpad deszkáit.
A töltött káposzta elfogyasztása után kihúztuk a
tombola nyereményeket.
1. fődíj 3 nap 2 fő 2 éjszaka félpanzióval a zalakarosi Aphridite Hotel**** luxuslakosztályában

2. díj 20.000 Ft-os utalvány a Tettye Vendéglőbe
3. díj mikrohullámú sütő
4. torta
A bálhoz a zenét a Music-Expressz szolgáltatta.
(Képes összeállításunkat a
2. oldalon találhatják olva
sóink.)

„Kincsesláda”: kiállításmegnyitó
2015. augusztus 14-én 19
órakor megnyílt a „Kincsesláda” című kiállítás a kultúrházban, Schmid-Pál-Gabri
ella, Schmid Péter valamint a
Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa Brandt Mó
nika és az Önkormányzat
közös szervezésében.
Ebben az évben az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött
a Nemzeti Művelődési Intézettel, melynek fő célja a

Sokan vettek részt a megnyitón, érdeklődéssel tekintették meg a
régmúlt emlékeit

közművelődés elősegítése,
közösségi programok szervezése, összetartás erősítése, helyi értékek felkutatása,
összegyűjtése.
A kiállítás ennek a programnak egy lépcsőfoka.
Mint a megnyitón elhangzott, a lakosság köréből várunk még régi történeteket,
fotókat, leveleket, tárgyakat,
ami a régmúltból emlék és
egy újabb kiállítás anyaga
lehet.
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Elszármazottak találkozója

Vidám hangulatban
a gombóckészítők lelkes
csapata, és a végeredmény
a kész gombócok

Nagyok és kicsik, de
mindegyik táncos
csoport remekül
szórakoztatta a
közönséget

Az kulturális műsort az Óvodások tánca nyitotta meg, majd az Erdősmecskei Német Tánccsoport lépett a színpadra. Őket követte a
Pécsváradi Magyar Tánccsoport, majd betyár nótákat hallhattunk.
Zárásként ismét a helyi táncosok koptatták a színpad deszkáit
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Jó tanuló pályázat
Tisztelt Lakosság!

lói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után taMint arról korábban tájékoztattuk Önöket, nulmány ösztöndíjban részesíthető, aki település
Erdősmecske Község Önkormányzat képviselő- közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rentestülete a szociális ellátások helyi szabályairól szó- delkezik és életvitelszerűen itt él, valamint
ló 1/2015. ( II. 27.) számú önkormányzati rendelet
a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogvialapján pályázatot írt ki a középfokú és általános is- szonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga
kolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére ta- 4,5 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés
nulmány ösztöndíj céljából.
esetén az elméleti tantárgyak átlaga a jól megfeA pályázati kérelem még 2015. augusztus 31. lelt eredményt eléri és a tantárgyi követelményeket legalább 80%-os szinten teljesítette. A telepünapjáig benyújtható.
lési támogatás összege gyermekenként a tárgyévi
A pályázatokat, pályázati adatlapon lehet be- tanévben 5.000 Ft.
nyújtani, Benkovics Győzőné polgármesternek cíA polgármester a benyújtott pályázatokat folyamezve az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivamatosan
bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak
talhoz, 2015. augusztus 1. napjától.
alapján. A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem
A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat a felel meg a pályázati kiírásban meghatározott felwww.erzsebetikoh.hu weblapról (nyomtatványok) tételeknek. Erről a kérelmezőket – az ok megjelövagy személyesen igényelhető az Erzsébeti Közös lésével – értesíteni kell.
Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén.
Dr. Tóth Sándor
Pályázat útján az a törvényes képviselő, szüErzsébeti Közös Önkormányzati
lő, gyám a középfokú vagy általános iskolai tanuHivatal Jegyzője

Az ablakok már helyükön
Az Önkormányzati fejlesztések 2014 című Erdősmecskei Óvoda felújítása
projekt keretében megtörtént az akadálymentesítés,

és a nyílászárók cseréje, folyamatban van a hőszigetelés
és kötelező helyiségek kialakítása. Sajnos a közbeszerzés elhúzódása miatt a tan-

év megnyitására nem fog
minden maradéktalanul elkészülni, de igyekszünk a
zavartalan működést biztosítani, és a végeredmény
mindenki számára kárpótlás lesz.

Augusztus
15-i
kezdéssel Gondáné Ke
reszturi Gyöngyi az új
dajka. A nagy átalakítás
miatt bőven akad tennivalója.
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Kis anyakönyv
Ismét fogyatkozott a lakosság, Tarjányi János 2015.
augusztus 11-én hunyt el.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Közmunka
Ebben a hónapban folytatódott a napi
rutin a közmunkában, parlagfű irtás, újra
indult a Belvíz program 5 fővel, mely egészen év végéig tart.

Beharangozó!
Szeptember 13-án délután nyílik Schmid Péter
munkásságáról egy kiállítás, melyet holland és osztrák
meghívott vendégek nyitnak meg.
Szeptemberben
gyalogtúra Geresdlakra!

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

Diákmunka
Augusztus hónapban 3 diák jelentkezett munkára. A lányok az iskolánál festették a garázskapukat, asztalokat, padokat, az Ifjúsági Klub kerítését, ablakait, ajtóit és segítettek az
„Elszármazottak találkozójának” színpad díszítésében, tombola árusításban.

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

Köszönet a segítőknek

Mindazoknak köszönetet mondok akik az elmúlt hónapokban segítették a munkánkat támogatásukkal, segítőkészségükkel, tanácsaikkal, eszközökkel, mikor mivel.
Külön köszönet azoknak, akik az Elszármazottak találkozójának lebonyolításában segítettek, tombolatárgyat, kenyeret, húst, tejfölt, hozzávalót, hűtőt, kétkezi
munkát, fuvart, őrködést, rámolást, bármit, ami nem jut
tételesen eszembe felajánlottak az Önkormányzatnak.
Benkovics Győzőné
polgármester
Erdősmecske Község Önkormányzata

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

