MÁTÉTELKI HÍREK
27.szám
Mátételke község Önkormányzatának friss hírei
_______________________________________________
2006 évben, - hasonlóan az el
évekhez – folyamatos
tájékoztatást adtunk lakosságunk felé a Testületi ülésekr l, illetve a
településen történtekr l.
A Karácsony el tt megjelent hírek napjától eltelt id szakban az alábbi
események történtek.
Karácsonyi ünnepséget tartottunk, budapesti vendég
szerepl k fellépésével, valamint a helyi iskola-óvoda gyermekei
adtak színvonalas m sort.
Az ünnep alkalmából a helyben tanuló gyermekek
ajándékot kaptak.
Csomaggal kedveskedett az óvodás gyerekeknek a Zöldmez Kft
ügyvezetése, melyet ezúton is nagy tisztelettel köszönünk.
December 22-én az iskolában, a Dr Morva László
Alapítvány adta át ajándékát három tanuló, illetve a szül részére,
30 e Ft/f összegben.
Nagyon örültek a családok a támogatásnak.
Szintén ezen a napon kerültek kiosztásra a XII. Karácsonyi
Élelmiszercsomag akció keretében nyert 15 db csomag, mely közel
egy éven keresztül osztott élelmiszercsomagok befejez akciója.
Pályázat útján már második éve sikerül a gyermekeket nevel
családokat élelmiszer csomaggal segíteni, a
GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY jóvoltából.
A jöv ben is minden pályázati lehet séget ki szeretnénk használni.
Az utolsó tanítási napon, szintén e napon a gyermekek
részére foglalkozás került megtartásra, Nagy Noémi képvisel ötlete
és lebonyolítása alapján, valamint Bényiné Piukovics Katalin
alpolgármester segítségével.
Varrót t is kezükbe vettek még a fiúk is, és ügyesen varrtak.
A jöv évben, a nyári szünetre is tervezünk hasonló foglalkozásokat a
gyermekek részére, hogy idejüket hasznosan töltsék.

A véd
szervezésében BABA – MAMA KLUB
foglalkozás megtartására került sor az iskolában, több alkalommal. A
kismamák hasznosnak ítélték az együtt töltött id t. Filmet néztek,
el adást hallgattak meg, mely a gyermekük neveléséhez hasznos
információkat tartalmazott.
Jelenleg az ÓVODÁBAN és ISKOLÁBAN szünet van, a
gyermekek kipihenhetik magukat, hogy újult er vel, és az ünnepi
feltölt dés hangulatával kezdhessék a 2007. évet.
KEDVES MÁTÉTELKIEK !
Pár nap, és vége a 2006 évnek, összes ny gével, bajával, és összes
örömével együtt. Az utolsó napok, a számadás napjai. Végig
gondoljuk az elfogyóban lév évet, hogy mit tettünk, mit nem tettünk,
fogadkozunk, hogy a következ évben mit fogunk jobban csinálni.
Engedjék meg, hogy a számadás id szakában köszönetet
mondjak a 2006 évben kapott segítségért, mellyel önkormányzati
munkánkat segítették a faluból oly sokan, hogy név szerint felsorolni
is sok.
Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül volt aki felszántotta az iskola
kertet, ingyen lenyírta a füvet, parkosításban nyújtott nagyfokú
segítséget, virágokat, fa cserjéket kaptunk ingyen, hogy falunk szebb
lehessen. A játszótér építésénél a földmunka végzésében nyújtott
segítségekért köszönet, hálásak vagyunk a többszöri anyagi
segítségekért.
Elnézést, hogy név szerint nem sorolom fel a segít személyeket, fél ,
hogy valaki kimarad, és ezáltal akaratlanul megbántok valakit.

Köszönet a sok segítségért, és nem utolsó sorban, azért a sok jó
szóért, mely az Önök szájából kedves, és er t ad a munka végzéséhez.
KÖSZÖNET MINDENÉRT !

Önkormányzatunk életér l, eseményeir l folyamatosan
tájékoztattuk lakosságunkat, Testületünk döntése értelmében ezt a
tájékoztatást a jöv ben is fenn kívánjuk tartani.
Fenn kívánjuk tartani a bevezetett jónak min sített dolgokat, és
igyekszünk falunk javát, és az Önök érdekeit szolgálni.

=================================================
Engedjék meg, hogy fájó szívvel emlékezzünk meg azokról
a helybeli lakosainkról, akik a 2006 év folyamán eltávoztak
közülünk.

Emlékezzünk és kegyelettel gondoljunk:
Kelemen Jánosné, Batinkó István, B. Nagy Ferenc,
Piukovics Antalné, ifj. Jager Vilmos,
Hirnet János, Nyári Istvánné
személyére, akiknek lakhelye a falu temet je.
Szeretettel gondolunk rájuk !
=================================================

Mátételke község életének ÖRÖMTELI ESEMÉNYEI !
Házasságkötések:
Gilányi Mária – Oszlánszki József
Farkas Katalin - Debela Lajos
Sok boldogságot és örömet kívánunk nekik !

25 év szeretetben – boldogságban, békességben ,
meger sítve az elkövetkezend életre, ismét örök h séget esküdött
Huber Erzsébet - Borbély István
Kívánunk nekik kitartást az elkövetkezend 50 éves házassági
évfordulóig terjed id szakra.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Magyar állampolgárként köszönthetjük körünkben
Apró Józsefet, Apró Árpádot, és Dékány Csabát.
Állampolgársági esküjük szerint hivatalosan is magyar állampolgárok,
lakhelyül Mátételke településre történ bejegyzéssel.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Születtek, általuk gyarapodott falunk lakossága:
Rozsnyik Balázs, Schauer Olivér, Havasi Andor, Szakál Ákos.
Kívánunk nekik felh tlen, gondtalan gyerekkort !
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Engedjék meg, hogy falunk teljes lakosságának, piciknek és
feln tteknek nagyon boldog ÚJ ESZTEND T kívánjak.
Kívánom, hogy életük legyen gondtalan és felh tlen, vidám
és boldog.
Mátételke, 2006. december 28.
Tisztelettel és szinte köszönettel:
Bényi Józsefné
polgármester

