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CSÁTALJAI HÍREK
Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jegyzői tájékoztató
a 2006. április 9. és április 23. napján tartandó
országgyűlési képviselőválasztásról
A Magyar Köztársaság elnöke 7/2006.(I.19.) KE számú határozatával az országgyűlési képviselők 2006. évi
általános választásának első fordulóját 2006. április 9. napjára, a második fordulóját 2006. április 23. napjára
tűzte ki.
A fenti választással kapcsolatban a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Vtv.) 6. § (3)
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
A Vtv. 10. § (1) bek. alapján Csátalja községben a szavazókörök sorszámát és címét az alábbiak szerint állapítottam meg:
1. szavazókör
Kossuth L. u. 2/B. Polgármesteri Hivatal
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
tagjai:

Jánosdeák Anikó
Balogh Mária
Aladics István
póttagok:
Béres Jánosné
Földes Istvánné
jegyzőkönyvvezető: Pál Józsefné

2. szavazókör
Dózsa Gy. u. 25. Művelődési ház
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
tagjai:

Szalontayné Nagy Márta
Erdődi Erzsébet
Balog József
póttagok:
Hunyákné Erdős Judit
Karaszi Józsefné
jegyzőkönyvvezető: Varga Istvánné

A szavazatszámláló bizottságoknak további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, illetőleg jelölt bízza meg.
A Helyi Választási Iroda Csátalja, Kossuth L. u. 2/B. alatt működik.
vezetője:
tagjai:

Gallóné Petike Éva
Lászlóné Papp Eszter
Horváthné Pivárszki Zsuzsanna
Pap István
Rebók Mária
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A szavazás:
Szavazni 2006. április 9-én valamint április 23-án 6 órától 19 óráig lehet. Szavazni kizárólag személyesen és a
törvényben előírt kivételekkel csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
A két forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban kizárólag a régi lakóhelyén
szavazhat a korábbi lakcímét igazoló dokumentum felhasználásával.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, illetőleg akit a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe felvesz.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét kell igazolnia. Erre a
következő ÉRVÉNYES igazolvány(ok) alkalmas(ak):
- a lakcímigazolvány és:
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001. január 1. óta új lakcímet létesített,
úgy régi igazolványa mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig
tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és
lakcímét megfelelően igazolni. E személyekről a bizottság jegyzéket vezet.
Előfordulhat, hogy olyan választópolgár kíván szavazni, aki az adott szavazókör névjegyzékében nem szerepel.
Amennyiben a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolványokkal igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van, akkor a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe
pótlólag felveszi.
A mozgásában korlátozott személyt annak érdekében, hogy gyakorolhassa választójogát - kérésére - lakásán,
tartózkodási helyén az illetékes szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.
Szavazás igazolással
Az a választópolgár, aki Magyarországon, de a lakcímétől eltérő helyen kíván szavazni a helyi választási iroda
vezetőjétől igazolást kérhet. Az igazolás kiadásakor a helyi választási iroda vezetője a választópolgárt egyidejűleg törli a névjegyzékből.
Igazolást – a választás első és második fordulójára egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2006. április 7-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2006. április 4-én
megérkezzen a választási irodához.
Igazolást – a választás első és második fordulójára is – legkésőbb 2006. április 7-én 16 óráig lehet kiadni.
Kérem a lakosságot, hogy a választásokkal kapcsolatos kérdéseikre a Helyi Választási Irodától, mint illetékes
szervtől kérjenek információt.
Gallóné Petike Éva
HVI vezető
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TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK
KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Tájékoztatom a súlyosan mozgáskorlátozott személyeket, hogy a közlekedési kedvezmények (személygépkocsi szerzési támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás, közlekedési támogatás) iránti kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani, az erre a célra a hivatal által rendszeresített
formanyomtatványom.
A kérelem 2006. április 30. napjáig nyújtható be.
Gallóné Petike Éva
jegyző

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
2006. ÁPRILIS 10-14.
2006. ÁPRILIS 10. HÉTFŐ
- VÖRÖS HADSEREG U.
- KOSSUTH LAJOS U.
- BEM APÓ U.
2006. ÁPRILIS 11. KEDD
- ERZSÉBET U.
- JÓKAI MÓR U.
- DÓZSA GYÖRGY U.

-

2006. ÁPRILIS 12. SZERDA
PETŐFI SÁNDOR U.
BATTHYÁNY U.
ÁRPÁD U.

2006. ÁPRILIS 13. CSÜTÖRTÖK
- TÁNCSICS MIHÁLY U.
- RÁKÓCZI FERENC U.
2006. ÁPRILIS 14. PÉNTEK
DAMJANICH U.
GILIÁN KASTÉLY






A lomtalanítást Csátalja község területén a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.
A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a fenti útvonalterv alapján.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni úgy,
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen legyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
- Nagy térfogatú lomhulladékok, (szekrény, ágy. . stb.)
- Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, gumiabroncsok,
- Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok),
- Ép állapotú elektronikai hulladékok:
- Háztartási nagygépek: mosógép, mikrohullású sütő, villanyvasaló,
- Háztartási kisgépek: mérleg, porszívó, kávéfőző, teafőző,
- Információs és távközlési berendezések: írógép, nyomtató, TV, rádió,
- Szórakoztató elektronikai beendezések: kamera, magnó, lemezjátszó.
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A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni:
- A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve.
- A növényi eredetű hulladékokat összekötve.
- Az építési hulladékokat és egyéb törmeléket csak zsákolva, a deponá1t törmelékek nem kerülnek
elszállításra!
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok,
növényvédő szerek, hűtőszekrények, veszélyes anyagokkal szennyezet csomagolási hulladékok és
minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyag nem kerülnek elszállításra.
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogv a zsákok kézi erővel mozgathatóak
legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.

Hulladékgyűjtés
Környezetünk tisztasága, szebbé tétele érdekében szemét eltakarítási akciót hirdetünk falunk környékén

2006. április 8-án (szombaton)
Kérjük – aki rész tud venni – jöjjön a Polgármesteri Hivatal udvarára reggel 8 órakor. Bicikli vagy autó használata szükséges. Védőkesztyűt, gyűjtőzsákot is hozzanak magukkal. A tiszta, rendezett környezet is feltétele jó
közérzetünknek.
Kérem, hogy minél többen vegyünk részt ebben a közös akcióban.
Az eredményes együttműködésben bízva, tisztelettel:
Kovács Antal
polgármester

EGÉSZSÉGÜGY
MI SEGÍTÜNK!
Szeretne eljutni barátaihoz, orvoshoz, szolgáltatókhoz, de nehezen tud kimozdulni otthonról?
Gyermeke „más” mint a többi?
Információra van szüksége ügyei elintézéséhez?
Ezért jött létre a fogyatékkal élő embereket és családtagjaikat segítő támogató szolgálat.
Feladatunk:
A térítésmentes szolgáltatások: tanácsadás, információnyújtás a kisrégióban élő valamennyi, fogyatékossági csoportba tartozó személy részére.
A díjazáshoz kötött szolgáltatások: személyi segítő szolgálat (pl.: vásárlás, takarítás, gyermek felügyelet), szállítószolgálat (pl.: kerekes székes mozgássérültek szállításra alkalmas gépkocsival).
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Célunk:
A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése
személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítésével, illetve közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.
Szolgáltatásaink igényelni lehet személyesen, illetve telefonon.
Elérhetőségeink: Felső –Bácskai Kolping Támogató Szolgálat
6521 Vaskút Kossuth út 142. Tel: 79/472-073.
Magyar Kolping Szövetség Gondozási Központ
és Támogató Szolgálat Felső-Bácskai Kisrégió tájékoztatója
„Az emberi munka minőségét a lélek milyensége határozza meg.
Az alkotás ugyanis nem más, mint a lélek visszatükröződése”

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy 2006. január 1-jétől az Önkormányzat átadta az Idősek Klubja
működtetését, ezen belül a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást, mint kötelező feladatot.
A Kisrégió központja: 6521 Vaskút, Kossuth út. 142. Tel: 79/472-639. Az intézmény vezetője: Rácz Jánosné.
A szolgáltató irányítása alatt ugyan úgy látja el tevékenységét, mint eddig, és a szolgáltatás hozzáférhetősége
nem változott. Szeretettel várjuk az idős és szociálisan rászorult embereket, továbbá a régi és új klubtagok jelentkezését. A Klubunkban kultúrált körülmények között tölthetik el szabadidejüket, beszélgethetnek egymással, étkeztetésben részesülhetnek, tisztálkodásra is lehetőségük van, illetve bármilyen klubéletet élhetnek, ami
az emberi kapcsolatokat szélesíti. Lehetőség van TV-nézésre, kártyázásra, videózásra stb.
Javasoljuk, hogy aki úgy érzi, hogy támogatásra szorul, jelezze, keressen meg bennünket és megbeszéljük a segítség módját, hiszen mindannyiunk kötelessége az idősekről való gondoskodás. Csak akkor tudunk
segíteni, ha tudunk a gondjaikról.
Keressenek bennünket munkanapokon, a régi helyünkön 9-14 óráig.
Felső-Bácskai Kolping Támogató Szolgálat Képviselői
Idősek Klubja Csátalja, Petőfi utca 30.
tel: 79/362-182

KULTÚRA
DÍJAZTÁK A DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR MUNKÁIT
A március 10-én Békéscsabán megrendezett X. Országos Textiles Kiállításon díszítőművészeti szakkörünk munkáival a III. díjat nyerték
el (kategóriájukban I-II. díjat nem adta ki az országos zsűri). A helyezéshez gratulálunk, és további sok szép kézimunka elkészítését kívánjuk.

A képen Lőrincz Istvánné népi iparművész és
Müller Magdolna szakkörvezető a kiállítás megnyitón.
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Új rockzenekar született!
Az Exota zenekar 2005. nyarán alakult, de hivatalosan 2006. február 20. óta létezik.
Eleinte hatan voltunk, de később csatlakozott még egy tag. A zenekart csupa egyéniség alkotja. Ahány tag,
annyi különböző stílus.
Az együttes tagjai:
Altmann Balázs gitáros.
Hornyák Ádám gitáros.
Prodán
Marin
szintetizátoros,
mindhárman a keményebb metálos
vonalat képviselik.
Csernovics Gábor énekes, aki a régebbi
rockzenék híve.
Suhajda Bence egy igazi alternatív
dobos.
Pásztor Attila gitáros, aki a jazz-t és a
blues-t képviseli.
Benkovics
Gábor
basszusgitáros,
a zenekar egyetlen punk tagja.
Első „koncertünk” nagy sikert aratott Hercegszántón.
Próbáinkat a Művelődési Házban tartjuk. Csátalján először
május 1-jén lépünk fel, majd Pünkösd vasárnap. Tervünk a
jövőben a feldolgozások mellett saját számok előadása.
Exota együttes

INTELMEK
„Meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és a magyarországi híveinket az egymás közt való szép
egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el
ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák őket atyafiaiknak, vérüknek.”
Bocskai István intelme
400 éve,
1605-ben választották Erdély majd Magyarország fejedelmévé
Bocskai Istvánt,
aki fél évezrede egyetlen győzedelmes szabadságharcunk vezére volt. Született Kolozsváron, meghalt Kassán.
Magyarok Világszövetsége

A CSÁTALJAI HÍREK
megjelenik 650 példányban.
Felelős kiadó: Kovács Antal polgármester
Szerkeszti: Szanyiné Szabó Katalin
e-mail cím: polghiv@csatalja.hu, muvhazcsatalja@freemail.hu

