
  

MÁTÉTELKI  HÍREK
31.szám

Mátételke község Önkormányzatának friss hírei

           KÖSZÖNET  az augusztus 11.-i   FALUNAPI  rendezvényünk 
támogatóinak.
             Az összefogásnak, a támogatásnak volt köszönhető, hogy falunapunk 
sikeres volt.                                               

            Köszönetet mondunk az anyagi támogatóknak, akik pénzzel, 
és tombola tárgyakkal segítették a rendezvényt.

 Név szerint:                                               
                     Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 
                      Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége
                      Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi és Kulturális 
Alapítvány
                      Mátételki Zöldmező Kft, 
                      Hamháber József és neje, 
                      Dr Harmat Sándor és neje Tataháza, 
                      Alpári Tibor Baja, 
                      Regényi Gábor,     
                      Somogyi Józsefné, 
                      Piukovics  Lászlóné,
                      Gömöri Péter és neje, 
                      Ságodi Sándor és felesége,
                      Temesvári Vincéné, 
                      Piukovics  Béla és felesége,
                      Francsovics  Antal és neje, 
                      Illés András és párja, 
                      Jager Márton, 
                      Vásárhelyi Varga Gábor, 
                      Kovács  B. Sándor és neje, 
                      Piukovics  Milos Márk Csikéria, 
                      Jager István és neje, 
                      Csóti József és neje, 



                      Özv. Kiss  Ferencné, 
                      Berki György és neje, 
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   Kiss  Jánosné, 

                       Nagy Andrásné és férje András, 
                       Nagy Noémi és párja Kiss  Balázs,
                       Bundzsák Sándor és felesége, 
                       Dr. Ravasz László és párja, 
                       Kreszankó István és párja, 
                       Kollár György, 
                       Kovács  Mártonné , 
                       Kalmár Imre és neje, 
                       Kalmár Fogtechnika Baja, 
                       Piukovics  Antal, 
                       Piukovics  Zoltán, 
                       Bajnok Imréné, 
                       Wagner Csaba, és felesége, 
                       Nyári Zoltán és neje,         
                       Piukovics  Mihályné, 
                       Urbanovszky Albertné, 
                       Nagy János  és neje,  
                       Bényi József és neje, Bényiné Piukovics  
Katalin,

  Nemes László /minden évben munkájával 
támogatja az Egyházat, 

                       illetve az Önkormányzatot/           
                       Mohácsi Sándor festő, Bácsalmás, / ingyen 
munkával lefestette 
                       az Önkormányzat bejárati ajtaját/, 
                       Pozsgai Éva, 
                       Piukovics  László ingyen fuvarokkal segített,
                       Piukovics  Mihályné /Jutka/
                       Bényi Józsefné polgármester és férje. 

              A pályázati úton szerzett támogatásoknak, valamint az Önök 
támogatásának volt köszönhető, hogy színvonalas műsort tudtunk adni.



              A tombolajegyek értékesítéséből származó 80 e Ft-t teljes egészében az 
iskola festésére fordítottuk.         
                                             
            Köszönet érte minden Támogatónak !
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Külön köszönettel tartozunk mindazon személyeknek, akik a rendezvény 
lebonyolításában kivették részüket. 

              Köszönet a település rendezésében szorgoskodóknak, köszönet a 
kiállítást szervező Paletta Egyesület vezetőjének és tagjainak,  a fiataloknak, a 
Polgárőrség vezetőjének és tagjainak, akik minden évben önként és ingyen 
vállalják a rendezvény biztonságát, a sátorverőknek, a süteményt készítőnek,  a 
padokat, székeket, asztalokat cipelőknek, az ebéd tálalásában részt vevő sok-sok 
asszonykának, és a berendezési tárgyakat ingyen kölcsönadóknak, a húst ide 
szállítónak, a húst szeletelő ügyes csapatnak, a főző bográcsot kölcsönzőknek, a 
főzésben segítkezőknek, az önkormányzati dolgozóknak, mindazoknak, akik 
munkájukkal segítették e napot. 

Köszönet mindazoknak, akik munkájukat adták a rendezvény zavartalan 
lebonyolításáért, az önkormányzati dolgozóknak, a Képviselő – Testület 
valamennyi tagjának a lelkes munkájáért. 
           

Még számtalan azon személyek száma, akik valamilyen formában segítették a 
mai nap sikerét. 

A nap sikere, valamennyiünk sikere volt !

Hálásak vagyunk érte !
                      
        

Mátételke KIVÁLÓ  TANULÓI  CÍM  nyertesei: 

                1. kategória                Havasi Kristóf



                2. kategória                Wágner Csaba
                3. kategória                Kovács Boglárka 
                4. kategória                Simon Andrea Rita

       Külön díjasok, kiváló tanulmányi eredményük alapján:
                      Tüske Márk – Schauer Gergő – Valentin Máté 
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A fiatalok közül külön köszöntésre került sor, a kimagasló eredményük 
elismeréseként Szőke Éva részére, aki Dr. –i végzettséget szerzett, valamint  
Bognár István, aki a szakma kiváló mestereként országos versenyen 
kiemelkedő 2. helyezést ért el. 

Gratulálunk eredményeikhez, az élethez sok sikert és kitartást kívánunk !
                                                          
   
          Képviselő-Testülesti munkáról tájékoztató 

          Képviselő-Testületünk az eltelt időszakban folyamatosan végzi munkáját. 
Határozott a gyermekek beiskolázási segélyét illetően, mely az alábbi: 
                       /tavalyi évhez hasonló/
                 óvodás korú gyermeket nevelő szülők részére     3.000 Ft
                 ált.iskolás korú gyermeket nevelő szülők részére 4.500 Ft
                 felsőfokú intézménybe járó                                   6.000 Ft
beiskolázási támogatás kerül kifizetésre, a tanév kezdése előtt. 
 
           Munka pályázatok:

          Közmunka – közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében jelenleg 20 fő 
dolgozik településünkön. Felelősek a település tisztaságáért, 
gyommentesítéséért, parkok, közterületek rendbe tételéért.

            Fejlesztések, felújítások  alakulása: 

            Megvalósult az Orvosi rendelő aljzatának rendbetétele, a rendelő és 
váróterem kimeszelése.
             

A Leader pályázatok közül az egyik pályázatunk megvalósításra került, 
mely szerint a színpad és a hangosító berendezések beszerzése megtörtént. 
Elszámolása most van folyamatban. 



             A másik Leader pályázat eredményeképpen, jelenleg 95 %-os 
készültségi állapotot mutat a templom körüli járda építés. A befejezés után 
azonnal elszámolunk a költségvetés felé. 
             

A közmunka brigád által, illetve részbeni külső segítséggel megépítésre 
került bontott téglából az Önkormányzat hivatalának udvarában egy kerékpár 
tároló.

- 5 -

   
Kimeszelésre került az iskola épülete, a tantermekben belső tisztító 

meszelés is megtörtént.
                

Megtörtént az Óvoda belső meszelése és mázolása, megszépült 
környezetbe érkeznek vissza a kicsik a nyári szabadságukról. 
              

Tovább folytatjuk a fejlesztések, a buszmegálló ill. a Táncsics utca járda 
rekonstrukciós beruházással, illetve folyamatosan épül az Alkotóház. 
               

Az ősz folyamán indítjuk az iskolánál lévő volt szolgálati lakás 
átalakításának munkálatait, Idősek klubjává és egészségteremmé. 
Nagyon fontos a beruházások gyors elszámolása, mivel egyik pénzt forgatjuk a 
másik beruházásba, mivel valamennyi pályázat utólag támogatott.

                

Gyermek hírek !

               Egy hetes foglalkoztatás valósult meg augusztus hó folyamán az 
iskolában, játszóház formájában. 
               Bényiné Piukovics Katalin, Nagy Noémi, Temesvári Tímea, Futó 
Attiláné és Győry Jánosné irányításával. 

            
 30 napos ingyenes gyermekétkeztetés zárul augusztus 27-el, melyen 

átlagban 35 gyermek vett részt. 

              
 Amennyiben erőnk és lehetőségünk lesz rá, még igyekszünk megtartani a 

hőség miatt elmaradt Tábortüzet, a gyermekek részére. 



               A tervezet szerinti napon, július 20-án a gyermekek részére 
megtartásra került a központi parkban színelőadás, illetve játszó foglalkozás, 
ami a résztvevőknek igen tetszett. 

  A kezdődő tanévre jó tanulást kívánunk a gyermekeknek !
                    ======================================
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         Egyéb tervezett rendezvényünk a szeptember 16-i 
                       FOGATHAJTÓ  VERSENY. 

  
              

KÖZÉRDEKŰ  FELHÍVÁS !

Szabálysértési eljárást von maga után, az önkényesen kiszállított és lerakott  
szemét, mivel szeméttelepünk nem működő telep. 
               Kérjük vegyük komolyan, mert bejelentés-feljelentés alapján 
                        a jegyző lefogja folytatni a szabálysértési eljárást.    

Mátételke, 2007. augusztus 24.
                                                                       

                               Tisztelettel: 

                                                                       Bényi Józsefné 
                                                                         Polgármester



 


