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GYERMEK HÍREK !

           Nyári vakáción vannak a gyermekek, hiszen iskolai-és óvodai szünet van. 
Az óvodában ezt az időszakot használjuk fel arra, hogy kívül-belül rendbe tegyük, 
hogy a szünet után a gyermekek tiszta, kellemes környezetbe érkezzenek. 

          Felújításra került a járda, térkővel kirakott sima felületen bandukolhatnak 
a gyerekek befelé az oviba.
Kerékpár  támasz  került  kialakításra  az  óvoda  belső  udvarában,  a  télen 
megrongálódott  tető  terasz  helyett  új  készült.  Tisztító  meszelések,  takarítások 
folynak jelenleg. Rendkívül rossz állapotú a csatorna az óvoda teljes szakaszán, 
mely terveink szerint kicserélésre kerül, mivel már nem javítható. 

Az Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók a fal melletti régi járdát
 felszedték, és megemelve újra visszarakták, hogy esők idején ne folyhasson a víz a 
fal alá. 
 
Sajnos, mivel az iskola megszüntetésre került, ott ezek a munkálatok nem folynak, 

mivel az új tanévet a gyerekek másik iskolában kezdik.
Bácsalmásra ingyen buszjárat viszi a gyermekeket, a más település iskolájába 

beíratott gyermekek utaztatását a szülőnek kell megoldania.

Jelenleg az iskolában 15 fő gyermek részére ingyenes étkeztetési lehetőség van, 
nem igazán használják ki a gyerekek.

Kérjük a szülőket, a 10 év alatti gyerekeket küldjék ebédelni!

A gyerekek részére meghirdetett  MÁTÉTELKE  KIVÁLÓ  TANULÓJA  cím 
elnyerésére a pályázatok beadhatók az Önkormányzatnál, kérjük, hogy minél több 
gyerek adja be pályázatát, hisz nem tudni, milyen tanulmányi eredménnyel lehet 
első díjat nyerni. 

     Az iskolában kéthetente, kedd délutáni alkalommal működik a könyvtár, 
mindenkit szeretettel várunk.  

Az ALKOTÓHÁZBAN  a gyerekek nagyon jól érzik magukat, Nagy Noémi 
irányítása mellett. Jelenleg 4 gyerek határon túli alkotó táborban vesz részt, Noémi 
kíséretével, ügyességüknek köszönhetően.   



  Tancsik Anett  -   Panyik Renáta  -   Nyári Tamara  - Wágner Barbara 
- 2 – 

KÖZÉRDEKŰ  TÁJÉKOZTATÁS  !

        A faluban elszaporodtak a rongálások, randalírozások, besurranásos 
lopások. Virágládákat döntenek fel, táblákat tekergetnek le, facserjéket törnek ki,  
a gyermek játszótéren üvegeket hajigálnak szét, törnek-zúznak.
Kérjük a jó szándékú lakosságot, aki meglátja, kik ezek a személyek, jelentsék,  
mert nem tudjuk megállítani a randalírozás elterjedését!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy vigyázzunk egymásra,
 szomszédainkra, barátainkra, ismerőseinkre! 
Zárjuk értékeinket, lakásunkat, melléképületeinket, ne adjunk könnyű 
lehetőséget a betörőknek. 

FELHÍVJUK  A  VENDÉGLÁTÓHELYEK  ÜZEMELTETŐINEK 
FIGYELMÉT ARRA, HOGY KISKORÚ SZEMÉLYT  NEM 

SZOLGÁLHATNAK KI !
Kérjük, hogy tartsák be a vendéglátóhelyek nyitva tartására és üzemeltetésére 
vonatkozó rendeleteket, hogy ne kelljen hatékonyabb eszközökkel fellépni. 

A leírtak miatt fokozott rendőr járőrözést kértünk a faluba, éjjel – nappal sűrített  
rendőrségi megfigyelés működik. 

A Polgárőrök is felügyelik a település biztonságát, 
kérjük a lakosságot, hogy ne gátolja,

 hanem minden lehetséges eszközzel segítse munkájukat!

A Falunap idejére, valamint a lomtalanítás éjszakájára is megerősítést kértünk, 
biztosítékként falunk nyugalmáért.

Kérjük a lakosságot, hogy a lomtalanítás reggelén rakják csak ki az elszállítandó 
dolgaikat, hogy ne kerülhessen sor arra, hogy reggelre szétdobálják,  
szétrángatják szemetünket, és illetéktelen emberek járkáljanak éjjel a falunkban.
Az Önkormányzat dolgozói segítséget fognak nyújtani az arra rászorulóknak!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy tartózkodjanak az idegenektől, nehogy 
becsapják őket! 
Ha idegeneket látni a faluban, vagy több helyre bemennek, értesítsék az 
Önkormányzatot, és azonnal utánanézünk jövetelük céljának!

Este, 10 óra után, -aki zavarja a környező lakók nyugalmát – csendháborítást  
követ el.   SZABÁLYSÉRTÉSI  ELJÁRÁST VONHAT  MAGA  UTÁN !
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne kelljen ilyen eszközökhöz folyamodni.



KÖRZETI  RENDŐR :  GÁSPÁR  LEVENTE    06/20/5395959
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Pályázatok alakulása:
        Nyertes LEKI pályázat:  Temető rekonstrukcióra nyert Önkormányzatunk 
                                                  2.561 e Ft támogatást

         ÖNHIKI pályázat:               674 e Ft támogatási összeggel,
Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez beadott egyedi, külön pályázat 
eredménye:                                2.000 e Ft támogatás,  
         
         Rendezvény támogatások:    260 e Ft Falunapi támogatás, 
                                                       100 e Ft Lovasnapi rendezvény támogatása

         Intervenciós pályázatunk 59 fő részére biztosít élelmiszercsomagokat.

 El nem bírált pályázatok: /értesítés még nem érkezett/
                       Falubusz pályázata, 
                       Utasvárók létesítésének pályázata 

Munkaügyi pályázatok:

                         1 fő térburkoló képesítés, és foglalkoztatással augusztus 1-el kezdi 
meg munkáját, 
                         1 fő parkgondozói képzettséggel ,
                         1 fő házi gondozói képzettségen vesz részt jelenleg 
munkaügyi támogatással.
Mindhárom személy pályakezdő fiatal. 

2 fő augusztus 1- től 4 hónap időtartammal kezdi meg munkáját, és már dolgozik 
jelenleg is támogatással 2 fő.
A többi dolgozó közcélú foglalkoztatott. 

2008. JÚLIUS 29-el jogerős határozat alapján indítottuk a településünkön a 
FALUGONDNOKI  SZOLGÁLAT  működését.
A szolgálatot ellátja:  Piukovics Mihályné

A Házi segítség nyújtást 2008. július 29-től Horváthné Bartek Zsuzsanna végzi.

Mindkettőjük feladata a lakossággal való törődés, egészségi problémáik 
megoldásának segítése, életvitelük jobbá tétele.



Munkájuk nem társalkodónői szerep, ezért kérem a lakosságot, hogy nézzék el 
nekik, ha nem tudnak egy személlyel sok időt eltölteni. 
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Készülve a FALUNAPRA, tisztelettel kérünk Mindenkit, hogy lehetőségeihez 
képest tegye rendbe környezetét, hogy az idelátogatók egy rendezett települést 
láthassanak. 

Minden lakónak kötelessége az előtte lévő járda szakaszt tisztán tartani, ez nem 
Önkormányzati feladat. 
Több helyen a járdák gazosak, szinte elmenni nem lehet rajta. 
A porták közül több elhanyagolt, méteres gaz van benne. 
Mindenkit felszólítunk a rendezésére, utána szabálysértés miatt átadjuk 
Bácsalmásnak, a szabálysértési eljárások rendezésére megbízott személy részére. 

Mátételke község valamennyi lakóját tisztelettel meghívjuk az AUGUSZTUS 
16-án megrendezésre kerülő FALUNAPRA, a hírek mellékletét képező meghívó 
és részletes program alapján. 
Az ebéd 300 Ft /adag jelképes összegben került megállapításra, - melyért szíves 
elnézésüket kérjük,-  de az egyre növekvő árak miatt így kellett döntenünk.

Tisztelettel kérjük, hogy aki akár anyagilag, akár munkájával támogatni tudja 
rendezvényünket, tegye meg, köszönettel vesszük. 

Felkérjük fiataljainkat is, hogy az ebédnél segíteni szíveskedjenek, hogy minél 
zavartalanabb legyen a lebonyolítás.

AUGUSZTUS 18-án, hétfő este fél 6 órai kezdettel, az iskola EBÉDLŐJÉBEN
nem szokványos orvosi előadásra kerül sor, melynek meghívóját szintén 
mellékeljük. 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben idejük engedi, és érdekli Önöket a 
téma, hallgassák meg az Üllőről érkező vendég professzor előadását. 

A Lomtalanítási akció felhívását is mellékeljük, kérve lakosságunktól az 
óvatosságot!

Mátételke, 2008. augusztus 2.

                                                                      Testület nevében: 

                                                                                    Bényi Józsefné
                                                                                     polgármester                    


