
Az elmúlt évek sikerei nagy vonalakban
A felelős önkormányza-

ti vezetésnek köszönhetően 
az elmúlt években megvaló-
sult beruházásainkhoz min-
den esetben biztosítani tud-
tuk a szükséges önerő részt, 
és még a rendezvények lebo-
nyolítása után is maradt tar-
talékunk csomagok összeál-
lítására, illetve a következő  
költségvetési év megkezdé-
sére.

- Kisatomerőmű (nap-
elem) telepítése az óvodába

- Eszközbeszerzések (fű-
nyíró traktor, fűnyíró, fűka-
sza, hómaró)

- Templom tér kialakítá-
sa, MecskeKő építése

- Közfoglalkoztatás kere-
tein belül:

alapanyag termelés az 
óvoda konyhájára
járdafelújítás a Szerb 
templomnál, régi kocs-
mánál
vízelvezető árkok kö-
vezése a Petőfi utcán
szeméttelep felszámo-
lása a Téglaháznál
óvoda, iskola pince fel-
újítása
ravatalozó felújítása, 
festése

- Járdaaszfaltozás
- Harang vásárlás a rava-

talozóba
- Kultúrház felújítás

-Közvilágítás korszerűsí-
tés, majd bővítés

- Az óvoda teljes energe-
tikai felújítása, hivatal felújí-
tása

- Könyvtár felújítása
- Temető felújítása, urna-

fal építése, világítás kialakí-
tása

- Önkormányzati utak ja-
vítása, támfalépítés, közleke-
dési táblák pótlása

- Focipálya kialakítása, 
homokozó, fitness eszköz 
beszerzése

Tarr Kft optikai szálas in-
ternet kiépítése, szabad wifi 
a könyvtárnál és az óvodánál

Minden évben tartottunk 

farsangot, nőnapot, főzőver-
senyt, sportnapot, falunapot, 
autómentes napot, idősek 
napját, adventi gyertyagyúj-
tást és falukarácsonyt.

Ünnepeltük az Óvoda 
fennállásának 30. évfordu-
lóját

Díszpolgárt avattunk
Osztottunk szociális tű-

zifát, minden háztartásnak 
élelmiszer csomagot, iskola-
kezdési támogatást, karácso-
nyi csomagot és idéntől lete-
lepedési támogatást.

Támogatott pályázatunk: 
szociális tűzifa, november-
ben szállítjuk

(Folytatás a 4. oldalon)

Falunap 2019
 Az idei falunapot au-

gusztus 10-én tartottuk. 
Mint minden évben, már 
hét elején kezdődött a ké-
szülődés a vacsora hozzáva-
lóinak beszerzésével, a tom-
bola tárgyak beszerzésével, 
a fődíj foglalásával, az evő-
eszközök összekészítésével, 
bográcsok, égőfejek, gázpa-
lackok és további kellékek 
helyszínre szállításával.

A templom környékének 
rendbe raktuk, majd folyta-
tódott a színpad szállításá-
val és összeállításával, a sátor 
összeállításával, díszítésével.

Segítőket szerveztünk a 
töltött káposzta előkészíté-
séhez, gombócozáshoz, szál-
lításához, és a főzéshez.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ez idő alatt történt a 

templom díszítése is.
A falunapi program szent 

misével kezdődött. Majd a 
templom előtt gyülekeztünk, 
ahol a zenekar rázendített, 
és elkezdődött a mulatság 
a beöltözött erdősmecskei 
német táncosok vezetésével 
indultunk az iskolához, ahol 
különböző programokat te-
kinthettek meg a vendégek 
és a helybéliek.

A polgármesteri köszön-
tő után az óvodásaink műso-
rát láthattuk. Ezt követően 
az Erdősmecskei német tán-
cosok léptek fel. A műsor az 
Eurodance fellépésével foly-
tatódott, őket a Fekedi Né-
met Hagyományőrző tánco-
sok követték.

Műsor alatt, aki igényelte  
szűrővizsgálatokon vehetett 
részt, de volt itt arcfestés és 
ugrálóvár is a gyerekeknek.

A Retro discoval a jó han-
gulatról a Csillag Musical 
Társulat gondoskodott nagy 
sikerrel. Ezután Indiába re-
pültünk a varázsszőnyegen 
és tradicionális indiai has-
táncot láthattunk Radha 
Angeli előadásában.

A kulturális programot a 
Hahner duó műsora majd 

az Erdősmecskei Német 
Tánccsoport zárta.

Közben elkészült a töltött 
káposzta, megkezdődött a 
vacsora.

A tombolasorsolás nagy 
érdeklődésre tett szert, hi-
szen értékes díjakat nyer-
hettek.

1. díj Siófoki welness 3 
nap 2 éjszaka 2 fő részére a 
****CE Plaza Hotelben tel-
jes ellátással.  

2. díj Elektromos fűnyíró 
20 000 Ft értékben.

3. díj Az Erdősmecskei 
Húsboltban levásárolha-
tó 10000 Ft értékű vásárlási 
utalvány volt.

Gratulálunk a szerencsés 
nyerteseknek!

A sorsolást követően el-
kezdődött a bál a Diamant 
Kapelle zenekarral, ami haj-
nalig véget sem ért.

Fergeteges buli volt!
Közben sötét beköszön-

tével a Vízivarázs elnevezésű 
víz-fény-zene játékban gyö-
nyörködhettünk.

Az egyik legjobban si-
került falunapi rendezvényt 
tudjuk magunk mögött!

Még egyszer köszönünk 
minden segítséget, segítő 
kezet, felajánlást, támoga-
tást!

Falunap 2019
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Beharangozó
Október 12-én Idősek napja
Október 13-án Önkormányzati választások

Kis anyakönyv
2019. július 31-én tragikus hirtelenséggel elhunyt 

Radó Gyuláné, született Katona Teréz.
Emlékét őrizzük!

Iskola-óvodakezdés
A 2019/2020 tanévet az iskolában 8 gyermekkel, az óvo-

dában 14 gyermekkel kezdtük meg.

(Folytatás az 1. oldalról)
Folyamatban van a vis 

maior pályázatunk, a Pető-
fi u. 97. előtti árok és járda 
rendbetételére

Tárgyalásokat folytatunk 
a régi iskola hasznosítására, 
ahová magán szociális ott-
hont tervezünk apartma-
nokkal, makettje a Könyv-
tárban megtekinthető lesz

Elbírálásra vár az Önkor-
mányzati fejlesztések 2019 
pályázat (útfelújítás Ady u. 
24, 44-55) és a 

Magyar falu programban 
beadott pályázataink

Várólistás a Kultúrház 
energetikai felújítása pályázat

Elbírálásra vár:
Eszközfejlesztés a belte-

rületi közterületek karban-
tartására( mini kotró )és a

Belterületi utak felújítá-
sára (út Békasarok)

Beadásra vár a Falubusz 
pályázatunk.

Kérem, támogassanak 
bennünket továbbra is! 
Az alább felsorolt jelöl-
tekkel zökkenőmentesen 
tudunk együtt dolgozni.

Az elmúlt évek sikerei 
nagy vonalakban

Önkormányzati választások 2019
Önkormányzat Német Önkormányzat
Polgármester jelölt:    
 1. Benkovics Győzőné
Képviselő jelöltek: Nemzetiségi jelöltek:
 1. Egerszeginé Györök Edina  Hengl Mónika
 2. Nagy Tamás  Hengl Melitta
 3. Teiml Tibor  Schmid Gabriella
 5. Szebényi László  Szabó Attila

Óvodásaink: Leifert Lili, Szabó Dorina, Óvári Marcell, Bari Kristóf, 
Limberger István, Limberger Zoé, Trikl Hanna, Szabó Szilvia, Sza-
bó Bianka, Berczi Kornél, Egerszegi Bence, Nagy Botond, Molnár 
Dániel, Molnár Csilla


