2015. október

„SZEPTEMBER GYÜMÖLCSHOZÓ,
OKTÓBER BOROZÓ…”
Mustot ugyan nem, de
saját kezűleg bogyózott, feldolgozott, egészséges, cukormentes gyümölcsleveket
ebben a hónapban mi is készítettünk az általunk gyűjtött, és ajándékba kapott
gyümölcsökből, melyet jóízűen fogyasztottak el a gyerekek a délelőtt folyamán.
Elkészült az épületünk, már
csak a belső elrendezés, a
„belakása”, „dolgaink” új helyének kialakítása van hátra.
Október 6-n az iskolásokkal közösen a „Közlekedés-és Biztonság” címmel
meghirdetett
programon
vettünk részt. A téma feldolgozásának leghitelesebb
szereplője - Rosenberger
Bettina – rendőr- nyomozó
az oktató kisfilmekhez kapcsolódó kérdésekkel, magya-

rázatokkal és vetélkedővel
egybekötött foglalkozáson
tudatosította a gyerekekben
a számukra biztonságos viselkedés szabályait; többek
között pl. a biztonsági öv
használatának, vagy az ide-

genekkel szembeni bizalmatlan magatartásnak, (soha
ne árulják el, ha egyedül vannak) a fontosságát. A jármű - és gyalogos közlekedésben az elvárható, helyes
magatartás betartását sa-

ját kis motorjuk, biciklijük
segítségével – a kultúrházban kialakított, és KRESZ
táblákkal is felszerelt – un.
„Tan-pályán” gyakorolták a
gyerekek. Köszönjük Brandt
Mónikának, hogy megszervezte számunkra ezt a kellemes, és hasznos találkozást,
az önkormányzatnak pedig
a jó válaszokért járó jutalom
csokikat.
A Papírgyűjtés hetében
a lakosságot is kértük, hogy
az óvoda udvarán elhelyezett
konténerbe hozzák a felesleges papírt, de a gyerekek, és a
szülők lelkesedésén túl nem
találtunk követőkre.
Folytatódott a Lovászhetényi Futball Club által szervezett FOCI – kupa sorozat.
(Folytatás a 3. oldalon)

25 éve alakultak
az önkormányzatok

Az idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon
többek között Benkovics Győző virágkötő mester vizsgamunkáit
láthattuk

Szeptember 30-án „A Helyi Önkormányzatok Napja”
alkalmából a Belügyminisztérium ünnepségén vettünk
részt, ahol a 25 év visszatekintéseit, tapasztalatait, sikereit, kudarcait hallhattuk Dr.
Verebélyi Imre egykori kormánybiztos, Dr. Kónya Imre
egykori
belügyminiszter,
Csepreghy Nándor helyettes
államtitkár előadásában.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Október 17. Idősek napja
Országszerte október hónapban ünneplik az időseket, ezt tette Önkormányzatunk is.
Az idén már 109 főre
nőtt a lakosság 55 év fölötti létszáma. Ez jól látszott a
megtelt kultúrházban is, hiszen majdnem mindenki elfogadta a meghívásunkat.
Az óvodások műsorral
kedveskedtek az idős embereknek, majd a német tánc�csoport lépett fel. Mindkét
műsornak nagy sikere volt.
Ezt követte az ünnepeltek
köszöntése, akik emléklapot
és virágot kaptak, a házassági évfordulójukat ünneplők az emléklap mellé csokrot kaptak. Apaceller Náni
néni a falu legidősebbje idén
volt 93 éves, az emléklapját
és a virágcsokrát otthonában
kapta meg.
Schmid Péter „Erdősmecs
ke díszpolgára” kitüntetésben részesült munkássága
elismeréseként.

A vacsorát a közmunka
programban felnevelt kacsákból és csirkékből készítettük Orosz Erika szakácsnő,
Harczné Magdus segítségével, a falugondnok és a közmunkások előkészítésével.
Sült kacsa, sült csirke,
hagymás krumplival, csalamádéval és túrós béles volt a
vacsora.
Vörösborral, fehérborral,
szódával öblíthették le a finom falatokat.

Az eszem-iszomot követően a Hahner duó szolgáltatta a zenét a mulatsághoz.

Újabb jól sikerült rendezvényt tudhatunk magunk
mögött!

Erdősmecskei Hírmondó

„SZEPTEMBER GYÜMÖLCSHOZÓ,
OKTÓBER BOROZÓ…”
(Folytatás az 1. oldalról)
A részt vevő gyerekekkel
a játék szabályainak elsajátítása péntekenként edzésen, minden 2. vasárnap labdarúgó mérkőzéseken vettek
részt a „játékosok”. Az őszi
idényben november 8-án lesz
az utolsó találkozó, majd a
tavaszi idényben folytatódik ismét a küzdelem. Az
MLSZ utánpótlás –nevelés
programjára is pályázott az
óvodánk, ahova szintén a
középső-nagycsoportos korosztályhoz tartozó gyerekeket – vegyesen lányokat-fiúkat – lehetett regisztrálni,
így talán tovább folytatódhat a sportolás lehetősége
az új tornatermünkben. A
szakmai vezető szintén Bátai Sándor, és Perényi Ernő,
míg az MLSZ megbízásában
a szervező-és összekötőnk
Gelencsér János, pécsváradi
testnevelő, ő a korosztályos
teremkupa
mérkőzéseket
bonyolítja majd a jövőben,
melyhez az önkormányzat
segítségét - a falubuszt szeretnénk igénybe venni.
Hagyományainkhoz híven idén is ebben a hónapban (október 10-én
Lovászhetényben,
17-én
Erdősmecskén) köszöntötték nagy tisztelettel az önkormányzatok a falvakban
élő Idős embereket. Mi –
ovisok - is nagy szeretettel
készülünk mindig ezekre a
találkozásokra, hisz mindkét
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Híreink röviden

faluban látjuk a közönség
soraiban az örömöt a szemekben, a mosolyt az arcokon. Fontos, hogy
a
nemzedékek időről időre ünnepi alkalomból gyűljenek össze, s találkozzanak egymással ott, abban
a közösségben, ahol élnek,
ahol a fiatalságukat töltötték, ahol számon tartják a

születésnapjaikat, a házassági évfordulóikat, ahol van
közös múlt, jelen, és majd a
jövőben is gondolnak ránk.
Óvodásaink vidám hangulatú műsorral szórakoztatták ezeken a délutánokon
is a számunkra oly kedves
közönséget.
Lőrinczné Takács Aranka
óvodavezető

Logopédiai ellátás október 21-én kezdődik (a felmérésekkel) - óvodánkban,
a Pécsváradi Szakszolgálat
megbízásával Füredi Alexandra logopédus látja el a
feladatot.

A bejárati ajtó zárva van
(az óvodákban kötelező):
9:00 - 11:30, és du. 13:00
- 15: 15 közötti időpontokban. Természetesen a csengetésre ajtót nyitunk.

Előzetes információk az
elkövetkező hetekben tervezett programokról: az október 23-i ünnep után az őszi
szünet a gyerekek számára
bizonyára hoz némi pihenést, s valószínűleg családi
programokat is tartogat számukra ez az időszak.

November 4-én, 10 órakor kerül sor a felújított óvoda nyílt-napjára, az átadási
ünnepségére, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

Bóbita-bábszínházba megyünk 5-én, „A Torzonborz,
a rabló” – című előadásra,
melynek bérletét a Lovászhetényi Futball Club finanszírozza a gyerekek számára.
November 10-én pedig egy
más műfaj keretében - Zengővárkonyban, - a „Minimanó” zenés- jelmezes színi
társulat előadásában a „A Fukar Gazdaasszony, és a Csalafinta Szolga” című előadását
nézzük meg. (Szülői döntéstől függően) Márton - napi
lampionozás lesz Lovászhetényben 11-én este 5 órakor.

A
fényképezés karácsonyra, november 27-én,
de. 10 órától lesz az óvodában, melyre szintén bárki jöhet, ha szeretne fotót készíttetni.

Erdősmecskei Hírmondó
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25 éve alakultak
az önkormányzatok

Kis anyakönyv

Egy hónap kihagyás után ismét fogyatkozott a lakosság. Október 7-én elhunyt Szebényi István 53 éves korában. Részvétünk a hozzátartozóknak.

Beharangozó!

November 4-én lesz a felújított óvoda ünnepélyes átadása és megszentelése, melyet követően a kíváncsiskodók megnézhetik a megszépült helyiségeket.

Köszönet a segítőknek
A Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének közgyűlésén is a 25 éve működő Önkormányzatok voltak a fő szereplők
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Erzsébeti Közös ÖnAz önkormányzatok ala- kormányzati Hivatal tagjai
kulása óta hivatalban lévő közül Grátz Erika Nagypall
polgármesterek
oklevelet polgármestere vehette át ezt
kaptak munkájuk elismeré- a kitüntetést. Gratulálunk
séül.
Neki!

Közmunka

Ebben a hónapban az „Idősek napja” körül forgott a
világ. A közmunka programban nevelt csirkék és kacsák
mentek a vágóhídra. A munkások darabolták, csomagolták, a húsokat, pucolták a hagymát, burgonyát, takarították, díszítették, berendezték a helyiséget.
Folytatták az árok építését, segítettek a fa behordásban, felszedték a céklát, helyére került a burgonya.

Pályázat
Az
Óvoda felújítása befejeződött. Október
1-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, már csak a
pénzügyi elszámolás benyújtása és a számla kiegyenlítése
van hátra.

Az óvoda nagyon szép
lett, bárhol megállja a helyét, a gyerekek nagy örömmel vették birtokba és mindenkinek újságolták, milyen
szép a mosdó, gyere nézd
meg!

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

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

