MÁTÉTELKI HÍREK
28. szám
Mátételke község Önkormányzatának friss hírei
Tájékoztató a Képvisel -Testület 2007. február 14-én megtartott
közmeghallgatással egybekötött Testületi Ülésér l.
A f téma: a 2007. évi költségvetés volt, amelyet a Testület el zetes
iránymutatása alapján készítettünk el.
irányvonalként került megjelölésre az intézményeink fenntartása,
els dlegesen kiemelve a társulási formában m köd iskola és óvoda
helyben történ üzemeltetését.
Bevétel
Kiadás tervezett összege
68 millió forint,
melyben a m ködési kiadásaink összege 13,7 millió forinttal nem
fedezik le a m ködésre kapott bevételeink összegét.
A m ködési egyensúly fenntartására az Önkormányzat pályázatot ad
be, mellyel a m ködésünk zavartalanságát biztosítani fogjuk tudni.
A felhalmozási célú pénzeszközeink jelentik a fedezetet a pályázat
útján megvalósításra kerül beruházások saját szükségletére.
Önkormányzatunk az elmúlt id szakokban sem vett fel hitelt, és 2007
– ben sem kíván hitelb l gazdálkodni.
Hivatalunk a költségtakarékosság elvén, körjegyz ségben látja el
feladatát, mely többlet finanszírozást jelent az állami kasszából.
A Testület döntése alapján fenntartjuk a
Gyermekszületési támogatást, 50 e Ft összegben,
Bursa támogatás rendszerét,
Lakásfenntartási támogatások, szoc. támogatások,
Ápolási díjak, gyermekvédelmi támogatások és
egyéb szociális támogatások rendszerét,
Támogatjuk az els lakáshoz jutókat,
M ködtetjük a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi segítség
nyújtás rendszerét.
Mátételke Kiváló Tanulója Cím díjazása pályázatot.
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kihasználását, akár a foglalkoztatás, akár a fejlesztés terén.
Jelenleg 4 nyertes pályázata van az Önkormányzatnak, melyb l 3
pályázat eredményessége még nem hivatalos, de értesültünk a kedvez
elbírálásról.
15 f gyermek vonatkozásában ingyen étkeztetés, csomagok
útján,
Leader pályázatok:
Alkotóház kialakítása,
Rendezvényekre mikrofon és színpad beszerzése,
Templom körüli járda építése.
További terveink fejlesztés terén:
Járdajavítások,
Központi buszmegálló renoválása, a könnyebb
felszállás érdekében,
Táncsics u. 2, ill. 3. járda szakaszának befejezése,
Volt M vel dési Ház el tti terasz rendbetétele,
Temet rendbetétele,
Esetlegesen egy szállító járm beszerzése.
Ezek a terveink, a megvalósításukhoz pályázatok szükségeltetnek.
szempontnak tekintjük továbbra is a falu környezetének rendben
tartását, virágosításokkal szebbé, kellemesebbé tenni településünket.
Ismételten kérjük a falu lakosságát, hogy óvja – vigyázza
értékeinket, - mely mindenkié – ne hagyjuk, hogy tönkre tegyék,
megrongálják ket.
Rendezvényeinket, - hagyomány rz jelleggel, - fenn kívánjuk
tartani, a lakosságot minél nagyobb számban várjuk a kellemes
kikapcsolódás szellemében.
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2007. ÉVI RENDEZVÉNYTERV

Április 29.

- Tavaszváró kultúrm sor

Április vége – május eleje: Tavaszi virág és növény vásár,
Szárazvirág vagy mezei virág kötészeti
bemutatóval egybekötve
Május hó vége: Gyermeknap

Július 20.

Esti tábort z szalonnasütéssel egybekötve

Nyári szünetben: Gyerekek részére foglalkozás szervezése 1 hetes
id tartammal.
Augusztus 11.

Szeptember 16.

FALUNAPI RENDEZVÉNY

Fogathajtó verseny, ló és szamár
fogatok felvonulásával.

December 22.

Karácsonyi ünnepség

A most közölt id pontok nem véglegesek, a konkrét szervezés során a
tervezett id ponttól lehet eltérés, melyet id ben közölni fogunk.
Rendezvényeink szervezéséhez az önkéntes segít ket szívesen
fogadjuk !

-4Február 28-án, a Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség tartott
a Polgármesteri Hivatalunkban sz kebb körben
lakossági fórumot, ahol a 2007-2012 id szak fejlesztési terveir l
hallottunk tájékoztatást, valamint térségünk jelenlegi munkaügyi
helyzetér l.

MENETREND:
helyi kiadványunk mellékleteként – lakossági kérésre, megjelentetjük a Mátételki lakosokat legjobban érdekl menetrendet.
-------------------------------------------------------------------------------------

ÜNNEPEINK MÁRCIUSBAN
Március 8.

N NAP

Tisztelettel és szinte szeretettel köszöntjük településünk
valamennyi N lakosságát !
Kívánjuk, hogy mosolyuk aranyozza be a körülöttük lév férfiak és
gyermekek életét, hogy legyen erejük az élet nehézségeit elviselni.
…………………………………………………………………………
Március 15.

NEMZETI ÜNNEP

1848- ra emlékezünk e napon,
Kossuth Lajos,
Táncsics Mihály,
Pet fi Sándor és a márciusi ifjak neve dereng fel
a régmúltból.
A NEMZETI DAL , mely szimbóluma e hazának,
fülünkbe cseng e napon.
ISKOLAI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS: 2007.március 14.
¾ 9 órakor.
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Tájékoztatjuk Mátételke község lakosságát, - bár többségüknek
már tudomása van róla ,- hogy településünk történetét a régmúlt
id kb l indulva, könyv formájában szeretné megjelentetni
Piukovics Lajos nyugdíjas tanár Úr, aki az alábbi megkereséssel
fordul Önök felé.
Tisztelt Cím !
Mai vagy valaha volt Mátételki Polgár !
Matheovicsról – Mátételkér l szóló könyvemben összegy jtöttem
seinket.
Azok nevét, akik most 2007-ben a községben vagy valahol máshol
élnek, csak akkor van jogom beleírni – publikálni -, ha ehhez Ön is
hozzájárul.
Egyszer mi is sök leszünk, jó lenne, ha a mi nevünk is – benne lenne.
Ha ön is úgy gondolja, kérem a csatolt nyilatkozaton adjon meg
néhány adatot, melyet kérem , vagy a helyi Polgármesteri Hivatalban,
vagy nekem megküldeni szíveskedjen, az alábbi címre:
Piukovics Lajos
2040 Buda rs, szibarack u. 18/A.
telefon: 06 30 3846486
Köszönettel veszek más adatot vagy megjegyzést, de ha úgy véli,
hogy Ön csak a nevét adja meg, azt is megköszönöm.

Mátételke, 2007. március 04.
Tisztelettel:
Piukovics Lajos
s.k.
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Tisztelt Mátételkiek !
Településünk polgármestereként nagyon szép dolognak tartom, és
ritka lehet ségnek, hogy ilyen kis falu története, eredete, és mint a
közölt levélb l kiderül, részben jelene is megörökítésre kerül.
Nagyon nagy munkát, áldozatot fektetett eddig is Lajos bácsi ebbe az
elképzelésébe, melyet már 95 %-ban megvalósított.
Éljünk azzal a lehet séggel, hogy családunk neve is feltüntetésre
kerüljön, hogy itt éltünk e faluban, osztoztunk sorsában, itt n ttek fel
gyermekeink, innen indultak az Életbe.
Ahogy a gyermekek feln nek, ahogy szállnak felettük az évek, egyre
nagyobb nosztalgiával, tisztelettel gondolnak majd a falura, ahonnan
esetleg elszármaztak, vagy netán itt élik le egész életüket.
Sajnos egyre id sebb korban tanulja meg az ember szeretni és tisztelni
azt a falut, mely útjára bocsátotta.
Legyünk részesei ennek a könyvnek, még akkor is, ha csak pár sorban
emlékeznek meg rólunk.
Ne „csak” seinkr l szóljon, hanem azok is szerepeljenek benne,
akik ide költöztek e településre, és otthonuknak választották e falut.
Legyünk írott emlékei az utókornak.
Tiszteljük meg vele e könyv íróját, hogy nyilatkozatunkkal b vüljön
e falu története.

Mátételke, 2007. március 4.
Tisztelettel:
Bényi Józsefné
polgármester

NYILATKOZAT

Férj

házasság kötés
ideje

Feleség

Név:………………………..…………………….……………………..
Szül.hely: ………………….

.………………………

Id :

.………………………

………………….

Apja neve: ……………………….

……………………….

Anyja neve:……………………….

………………………..

A jelenleg itt él k foglalkozása:
………………………..

……………………….

Gyermekek nevei, szül. ideje: ……………………………………..
………………………………………
.……………………………………...
.……………………………………..
………………………………………
………………………………………
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lakossági felhívás !

Felhívjuk lakosságunk figyelmét az alábbi betartandó,
szabálysértés határát, illetve szabálysértést okozó dolgok
ra:
- garázdaság, rongálás és szemetelés igen elterjedt a faluban.
Szabálysértéssel büntethet .
- szabadon kóborló kutyák ijesztgetik a járókel ket.
Folyamatos a lakossági bejelentés ez ügyben.
Kérjük, hogy mindenki próbálja betartani a rendet, ne jussunk
el a szabálysértéssel történ büntetésig.
Köszönjük megértésüket !
-----------------------------------------------------------------------------

