
                    MÁTÉTELKI   HÍREK
25. szám

           Mátételke község Önkormányzatának friss hírei
         Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének
                                    anyagából

2006. október 17.
 Közérdek  információk !

         A választási bizottság tájékoztatása alapján megalakult az új,
Önök által választott Testület. A Választási Bizottság
elnöke, Piukovics Lászlóné el tt elhangzott  a Testület tagjainak, és a
polgármesternek az eskütétele.

         Tájékoztató a választási eredményekr l:

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelölt-
ajánlás id szakában
             2 f  polgármester jelöltet,
           27 f  önkormányzati képvisel -jelöltet regisztrált, és vett
nyilvántartásba.

A 2006. október 1-i Önkormányzati választások törvényesen kerültek
megtartásra, a választás eredményes és érvényes volt.
Ennek eredményeképpen megválasztásra került:

      Bényi Józsefné polgármester   312 szavazattal,

Képvisel -Testület 7 f vel,
       Tagok:
           Bényi Józsefné Piukovics Katalin     149 szavazat
           Csóti József 102  „
           Kalmár Imre                                       100    „
           Nagy Noémi                                       159    „
           Nyári Zoltán                                       117    „

Piukovics Mihályné                            179   „
          Vásárhelyi Varga Gábor                     146   „
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A szavazáson részt vev  választópolgárok száma:     374 f  volt
                             77,59  %

Az eskütétel után, az újonnan alakult Testület megkezdte munkáját.

Megválasztásra került az Ügyrendi Bizottság, melynek tagjai:
               Kovács Katalin,
               Nyári Zoltán  és  Vásárhelyi Varga Gábor.

Alpolgármester választásra a következ  ülésen kerül sor, mivel az
alpolgármester személyét illet en a képvisel k  részér l el zetes
vélemény nyilvánításra került sor, titkos, név nélküli jelölés mellett.

Megállapításra került a polgármester fizetése, a törvényes keretek
között, a régi fizetésének a változatlan hagyása mellett.
Költségátalánya szintén változatlan,  mely a telefon, személygépkocsi
használat, reprezentáció, és egyéb  költségek fedezetére szolgál.

Ismertetésre került a Polgármesteri program, melynek f  irányait a
Testület egyhangúlag elfogadta. A Polgármester a Testület
összetartását, és közös munkáját kérte a program véghezviteléhez.

      /A programot nem tesszük közzé,  mivel a falu valamennyi lakója
                     a választást megel en kézhez kapta./

ESEMÉNYEK, FOLYAMATBAN  LÉV   ÜGYEK :

                  Október hó folyamán, a már nyertes pályázat
eredményeképpen, megkezd dött a volt M vel dési Ház
akadálymentesítése, kerekes szék felhajtását biztosító rámpa,
akadály mentesített bejárók biztosításával.
                 Ezen beruházás megvalósítási határideje: október vége.
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                    Id közben befejez dött az Óvoda el tti szakasz járda
javításaként, térburkolattal történ  ellátása a Kossuth utca sarkáig.

                    Megtörtént a héten a Hunyadi utca k termékének
rögzítése, hengerelés útján. A közlekedés megfelel nek mondható
ebben az utcában.

                     A virágládák betakarítása folyamatban van, megkezdtük
a téli el készületeket.

                      A faluban a f nyírásokat folyamatosan végzik a
dolgozóink, a temet  rendezése is folyamatos.

           „””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

                                  Készül dés  a

HALOTTAK  NAPJÁRA.

         A mondás szerint, az a legszegényebb, akinek halottja sincs.

Szinte mindenkinek van hozzátartozója a temet ben.
Ezen a napon fájdalom él a szívünkben, és lelkünkben. Elnehezült
szívvel járjuk végig a    TEMET KERTEKET,     ismer seink,
barátaink, közeli hozzátartozóink   SÍRJÁNÁL   emlékezve.
Rájuk gondolunk a közelg  napon, mely az  napjuk, a

Halottak napja.

RIZZE   EMLÉKÜKET  AZ   ID ,  ÉS  A
                                KEGYELET  !
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                 Az   ANYATEJ  VILÁGNAPJA  alkalmából a véd
szervezésében köszöntöttük az anyukákat, és leend  anyukákat,
október 11-én, az Önkormányzatnál.
Zádori Zoltánné röviden beszélt az anyatej jelent ségér l, a gyermek
fejl désér l, Bényi Józsefné polgármester köszöntötte az anyukákat,
majd Schauer Gerg  szavalata hangzott el köszöntésként.

                 Zádori Zoltánné véd  cikkét közöljük  a

              GYERMEKEK   EGÉSZSÉGES  TÁPLÁLKOZÁSÁRÓL.

Gyermekeink harmonikus testi, lelki, szellemi fejl déséhez elengedhetetlenül
szükséges az egészséges táplálkozás, mely a családban kezd dik, - szokásaink
már gyermekkorban kialakulnak – így Önök, kedves Szül k, sokat tehetnek
gyermekeik egészségéért !
Lényeges, hogy az étkezés nyugodt körülmények között és rendszeresen
történjen. Naponta 3-5 alkalommal kell táplálkozni, vagyis inkább gyakran
keveset, mint ritkán sokat.
A családi közös étkezés a lelki egészségnek is nagyon fontos tényez je, mind a
gyermekek, mind a szül k számára, ha közben egymásra figyelnek !

                                 MIT  EGYÜNK ?

1. Táplálkozzunk változatosan !
2. Naponta többször fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt !
3. Együnk naponta barna lisztb l készült pékárút !
4. Naponta igyunk tejet, fogyasszunk tejtermékeket !
5. Naponta fogyasszunk húst, húskészítményt, hetente halat !
6. Zsír helyet étolajjal készítsük az ételeket !
7. Kevés sót használjunk, mérsékeljük az után sózást !
8. Szomjúságra legjobb az ivóvíz, ásványvíz, igyunk 1,5-2 liter vizet,

naponta !
9. Ne engedje gyermekét reggeli nélkül iskolába, óvodába !
10. Legyen id  minden nap a nyugodt étkezésre a családdal !

A család egészségére minden nap szánjanak pár percet, törekedjenek az
egészséges életmód megvalósítására !
                                                                           Zádori Zoltánné
                                                                                véd



M  E  G  H  Í  V  Ó

Mátételke  Község  Önkormányzatának  Képvisel -Testülete

                            tisztelettel  meghívja Önt és családját

                                 2006. OKTÓBER  23-án
                                      délel tt  9 órakor

                                1956.  TISZTELETÉRE

megrendezésre  kerül  emlékezésre.

Helyszín: Általános Iskola, Mátételke, Ebédl  terme

         Szánjunk egy kis id t nemzeti ünnepünk méltó emlékére !

Mátételke, 2006. október 17.

Bényi Józsefné
                                                                                   polgármester




