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ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
Tisztelt Szatymaziak!
Kedves Olvasók!
Õszintén remélem, hogy a
Karácsonyi Ünnepek és az Ó-
év búcsúztatója mindenkinek
a lehetõ legkellemesebb csalá-
di körben, meghitt körülmé-
nyek között telt. Az új év be-
köszöntével eddig mindig úgy
kezdtem a köszöntõt, hogy az
elmúlt évet vagy az addig el-
telt idõszakot - legyen az csak
egy év távlata vagy az egész
évtizedé - nehéz és küzdelmes
idõszaknak láttattam. Ez soha
nem csak a saját álláspontom
volt, hanem inkább egy esz-
szenciája azoknak a vélemé-
nyeknek, amelyeket mások
fogalmaztak meg nekem;
mintegy metszete mindannyi-
unk dolgos hétköznapjainak,
hû tolmácsolása azoknak a é-
lethelyzeteknek, amelyekkel
az értékelt idõszakban nap
mint nap találkoztam a köz
szolgálatában. 

Szeretnék megosztani Önök-
kel néhány gondolatot a 2010-
es esztendõrõl, szólni a tanul-
ságokról, múltról és közös jö-
võrõl. Az év, amelyet ma-
gunk mögött hagyunk, külö-
nösen embert próbáló volt.
Ahogy a község lakossága is
több síkon vívta meg a maga
harcát az élet minden terü-
letén, úgy az Önkormányzat
és az összes intézményünk is
keményen küzdött azért, hogy
a feladataink ellátása során a
tudásunk legjavát nyújtva, se-
gítsük a szatymaziak életét, és
próbáljunk könnyíteni a rájuk
nehezedõ terheken. A termé-
szet sem volt kegyes velünk
az egész év során. Csapadék-
rekordok dõltek meg, és a
belvíz ismét megmutatta az
erejét. A védekezés kereté-
ben több alkalommal is ké-
szültséget kellett elrendelni.
Jelenleg is folyamatosan ezen
dolgozunk. Remélem összefo-
gással és az Önök által tanúsí-

tott nagyfokú türelemmel kö-
zösen úrrá tudunk lenni a
helyzeten a jövõben is.
A "községfejlesztés" kulcs-
szó volt az elmúlt években.
2006-tól a település követke-
zetes fejlesztése és az annak
fedezetét megteremtõ szigorú
gazdálkodás volt a jelszó. E-
lõször az elõttünk álló legfon-
tosabb feladatok felmérése
történt meg, majd ezt követte
a céljaink eléréséhez szüksé-
ges pályázatok benyújtása.
2008-tól a megvalósítás sza-
kaszába léptünk és azóta fo-
lyamatosan adjuk át az újabb
beruházásokat. Sok még a
ránk váló feladat, ezért a kép-
viselõtestület a következõ idõ-
szakban is a lehetõségeihez
mérten folytatni kívánja a fej-
lesztõ munkát. Hasonlóan
más településekhez azonban
nekünk is figyelnünk kell ar-
ra, hogy a látványosabb beru-
házások után történjen meg a

"finomhangolás". Ezen a la-
kosság mindennapi életét
megkönnyítõ, szûkebb telepü-
lésrészeket érintõ, kisebb vo-
lumenû munkák elvégzését
kell érteni. Ezen elképzelése-
ket zömében önerõbõl fogjuk
megvalósítani, számítva a la-
kosság tevékeny közremûkö-
désére.
A képviselõ-testület nevében
megköszönöm a civil szerve-
zeteknek, az intézményeknek,
és a helyi vállalkozásoknak az
elmúlt évi együttmûködést.
Köszönöm továbbá valamen-
nyi szatymazinak a támogató
közremûködést, amellyel hoz-
zájárultak 2010-ben települé-
sünk gyarapodásához. Õszin-
tén remélem, hogy a befek-
tetett munkánk a jövõben is
meghozza gyümölcsét. Ehhez
kívánok mindannyiunknak e-
rõt és kitartást az új évben is!

Kormányos László
polgármester
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Tájékoztatjuk a rendszeres segélyekben részesülõ segélyezetteket, hogy a rendszeres szociális segély, bérpótló jut-
tatás,ápolási díj, kifizetése  2011. évre vonatkozóan az alábbi ütemezés szerint történik:

2011. február hóban 02-03-án, 2011. augusztus hóban 03-04-én,
2011. március hóban 02-03-án, 2011. szeptember hóban 01-02-án,
2011. április hóban 04-05-én, 2011. október hóban 03-04-én,
2011. május hóban 02-03-án, 2011. november hóban 02-03-án,
2011. június hóban 01-02-án, 2011. december hóban 01-02-án,
2011. július hóban 04-05-én, 2012. január hóban 04-05-én.

Pénztár nyitva tartása: 10-12 óráig.
A rendszeres segélyek lakossági folyószámlára történõ utalása minden hónapban az elsõ munkanapon kerül indítás-
ra. Továbbra is javasoljuk a segélyezettek részére az átutalás választását, elõnyeit figyelembe véve.
Kérjük, hogy a rendszeres segélyekben részesülõk a fenti idõpontokban szíveskedjenek járandóságukat felvenni,
akadályoztatásuk esetén meghatalmazott megbízásával.
Szatymaz, 2011. január 4.

Mákos Istvánné
jegyzõ

Önkormányzati közlemények
Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy "A szatymazi Kapcsolalat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése és bõvítése" címû, DAOP-4.1.3/D-2f-2009-
0008 kódszámú pályázat építési munkái 2010. október 25-én megkezdõdtek a Szatymaz ,
Kossuth utca 11. szám alatt. A projekt a régi szociális épület felújítására, bõvítésére, akadály-
mentesítésére és tárgyi feltételeinek javítására irányul. A fejlesztéssel a jelenlegi szolgáltatások
színvonalának emelése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél. A projekten belül egy
8/9 személyes gépjármû beszerzésére is sor kerül. Az építési munkák várhatóan 2011. március
16-án fejezõdnek be.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 55.410.793 Ft

T Á J É K O Z T A T Á S

Kivonat a Szatymaz Község Képviselõ-testületének 2010. december 15. napján, 
a Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében megtartott, 

nyílt testületi ülésének jegyzõkönyvébõl.
Dr. Kormányos László
polgármester: köszöntötte
a megjelenteket. Megálla-
pította a határozatképessé-
get és ismertette a napiren-
di pontokat. Elmondta,
hogy egy új napirendi pont
megtárgyalását javasolja,
ami a belvízvédelmi ké-
szültséggel kapcsolatos vis
maior támogatási igényre
vonatkozik.
Ezután Szatymaz Község
Képviselõ-testülete a lejárt
határidejû határozatok vég-
rehajtásáról szóló tájékoz-
tatót elfogadta.
Következtek az aktuális
napirendi pontok megtár-
gyalása:
1. napirendi pont:
A Képviselõtestület 2011.
évi munkatervének elfo-
gadása

Mákos Istvánné jegyzõ:
röviden ismertette a Mun-
katervet. Elmondta, hogy
a Humán Bizottság két
módosítást javasolt. Java-
solta, hogy a képviselõ-
testület:
- az önkormányzat és in-
tézményei 2011. évi ren-
dezvénytervének megtár-
gyalása napirendi pontot
2011. január 19. napján
tartott ülése helyett 2011.
február 9. napján tárgyal-
ja.
- Július 20. napján 3. na-
pirendi pontként tárgyalja
a SZKTT ESZI Szatymazi
Feladatellátási Hely mun-
kájáról szóló tájékoztatót.
Elmondta, hogy a módosí-
tásokkal a Gazdasági Bi-
zottság is egyetértett
Dr. Kormányos László

polgármester: 2011. már-
cius 16. napján tárgyalnák
a Tisza Volán Zrt. tájékoz-
tatóját a menetrendválto-
zással kapcsolatos tapasz-
talatokról. 
2. napirendi pont:
Ármegállapító rendelet-
tervezetek megtárgyalása
Mákos Istvánné jegyzõ: el-
mondta, hogy a kötelezõ
kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatok díjait a Szege-
di Kéményseprõipari Kft.
nem javasolta emelni. Az
elõterjesztésben található
rendelet-tervezet csak a
melléklet címét módosítja.
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a Gazda-
sági Bizottság javaslatára
megvizsgálták külterületen
a kéthetente történõ hul-
ladékszállítás lehetõségét,

azonban ez közegészségü-
gyi szempontból aggályos.
A 436/B/2003 AB határo-
zat is megerõsítette a tele-
pülési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követel-
ményekrõl szóló 16/2002.
(IV. 10.) EüM rendelet
5.§ (2) bekezdése kimond-
ja, hogy a "bomló szerves
anyagot tartalmazó hulla-
dékot az országos telepü-
lésrendezési és építési kö-
vetelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 10. §-a (2)
bekezdésének 1. és 2. pont-
ja szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen
hetente legalább kétszer,
egyéb lakóterületen heten-
te legalább egyszer, illetõ-
leg szükség szerint na-
gyobb gyakorisággal el
kell szállítani." Ezt a kö-
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vetelményt az alkotmány-
bíróság 436/B/2003. AB
határozata is megerõsítet-
te. A szolgáltatás díját sem
csökkentené jelentõsen a
kéthetes szállítás. A Sze-
gedi Hulladékgazdálkodási
Kft-vel folytatott megbe-
szélés során kiderült, hogy
a KSH-tól kértek adatot az
inflációról, és ezzel szá-
moltak a díjak megállapí-
tása során. Itt tehát meg-
lévõ kötelezettségünk alap-
ján nem tehetünk mást,
mint elfogadjuk a javasolt
emelést.
Mákos Istvánné jegyzõ: az
önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások és helyi-
ségek bérletérõl és elide-
genítésérõl szóló önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásával kapcsolatban a
Gazdasági Bizottság javas-
lata az volt, hogy azt 2011
januárjában tárgyalják új-
ra.
Dr. Kormányos László
polgármester: elmondta,
hogy a gázkészülékek kar-
bantartásának és felülvizs-
gálatának költségét beleé-
pítenék a bérleti díjba. Így
egy körülbelül 10%-os e-
melést javasolnak. Kérdés,
hogy elvégeztesse-e az ön-
kormányzat a karbantar-
tást, vagy azt a bérlõ kö-
telezettségévé tegyék?
Makra Sándorné képvise-
lõ: véleménye az, hogy vé-
geztesse el az önkormány-
zat.
Barna Károly képviselõ:
egyetért az emeléssel ezen
indokok alapján.
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy az össze-
gek kerekítéssel a követke-
zõk lennének:
(Táblázat lejjebb)
Mákos Istvánné jegyzõ:
ennek a rendeletnek a mó-
dosításával együtt szokták
elfogadni a helyiségbérleti
díjakat is. A Gazdasági Bi-
zottság javaslata, hogy a
gyógyszertár bérleti díja
2010. január 1. napjától
800 Ft/m2 legyen, a többi
helyiség bérleti díja pedig
560 Ft/m2.
3. Gazdálkodási csoport
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a Gazda-
sági Bizottság elfogadta a
közterület-használatra vo-
natkozó 5,1%-os emelést.
A díjak kerekítve:
a./ A közterületbe 10 cm-
en túl benyúló üzlethom-
lokzat /portál, kirakat

szekrény, üzleti védõtetõ,
elõtetõ, ernyõ-szerkezet,
hirdetõ berendezés, cég- és
címtábla/ 60 Ft/m2/hó
b./ árusító és egyéb fülke,
pavilon 340 Ft/m2/hó
c./ üzemanyagtöltõ állo-
más, gázcsere-telep 

140 Ft/m2/hó
d./ taxik állomáshelye

2250 Ft/m2/hó
e./ önálló hirdetõ berende-
zés - helyhez kötött

570 Ft/m2/hó
mozgatható 340 Ft/m2/hó
f./ totó-lottó láda

570 Ft/hó
g./ építési munkával kap-
csolatos állvány, építõa-
nyag, törmelék, új lakás é-
pítésénél az építésienge-
dély kiadásától számított
- 1 évig: 0 Ft/m2/hó,
1 év után: 140. Ft/m2/hó

/használatbavételi eng.
kiadásáig/
- lakásfelújításnál, egyéb
építési munkánál három
hónapig: 0 Ft/m2/hó
három hónaptól, maximum
1 évig: 140 Ft/m2/hó
i./ idény jellegû árusítás

570 Ft/m2/hó
alkalmi  és mozgóárusítás-
nál 790 Ft/m2/nap
j./ vendéglátó ipari elõkert

230 Ft/m2/hó
k./ üzleti szállítás vagy ra-
kodás alkalmával hordók,
ládák, göngyölegek elhe-
lyezése, árurakodás

75 Ft/m2/nap
l./ ideiglenes jellegû léte-
sítmény felvonulási épület

120 Ft/m2/hó
lakodalmas sátor

25 Ft/m2/nap
állandó jellegû létesítmé-
nyek /pl.tároló aknák, ga-
bonatovábbító berendezés,
jármûmegõrzõ telep/

235 Ft/m2/hó
m./ mutatványos tevé-
kenység, cirkusz egysé-
genként 3400 Ft/nap
n./ közhasználatra még át
nem adott közterület ideig-
lenes hasznosítása

45 Ft/m2/év
o./ tüzelõ 7 napon túli tá-
rolása esetén 35 Ft/m2/nap
p./ ingatlanra történõ köz-
mû csatlakozás bekötõve-
zeték létesítéséhez 5 napig

0 Ft/nap
5 nap után 570 Ft/hó
r. / ingatlanok elõtti köz-
terület mezõgazdasági célú
hasznosítása:gyümölcsfa,
dísznövény 0 Ft/év

3. napirendi pont:
Elõterjesztések
3/1. Helyi adókat szabá-
lyozó rendeletek módosí-
tása
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a vállalko-
zók kommunális adójáról
szóló rendelet hatályon kí-
vül helyezésre kerül, a
helyi iparûzési adóról szó-
ló rendeletet az ideiglenes
jellegû iparûzési tevékeny-
ségre vonatkozó törvényi
változások miatt módosít-
ják. A többi módosítás
technikai pontosítás, illet-
ve a helyi iparûzési adóról
szóló önkormányzati ren-
deletbõl hatályon kívül he-
lyezésre kerül az a rendel-
kezés, ami szerint 2007.
december 31. napjáig
mentes az iparûzési adó
megfizetése alól az õster-
melõ.
3/2. Könyvvizsgálatra
árajánlat
Dr. Kormányos László
polgármester: ismertette az
elõterjesztést.
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a Gazda-
sági Bizottság javaslata,
hogy az ECONO-RÁCIÓ
Kft. ajánlatát fogadják el
2015-ig.
Dr. Kormányos László
polgármester: felkérte a
képviselõket, hogy aki a
bizottság javaslatát elfo-
gadja, kézfelemeléssel sza-
vazzon:
3/3. Tájékoztatás köz-
egészségügyi hiányossá-
gokról
Mákos Istvánné jegyzõ:
ismertette az elõterjesztést.
Elmondta, hogy a határo-
zati javaslatot szeretné, ha
annyival kiegészítenék,
hogy amennyiben a pályá-
zat nem nyer, a képviselõ-
testület a kérdést újra na-
pirendre tûzi.

3/4. Szatymazi Óvoda
vezetõjének elõirányzat
igénye felújítási munká-
latokra
Marótiné Balogh Zita óvo-
davezetõ: ismertette az í-
rásban benyújtott anyagot.
Dr. Kormányos László
polgármester: véleménye
szerint a felújítási munká-
latok indokoltságához nem
férhet kétség. Egyet ért a
Gazdasági Bizottság javas-
latával, mely szerint a kép-
viselõ-testület a 2011. évi
költségvetés készítésekor a
bekért árajánlatok alapján
döntsön az összeg beter-
vezésérõl. Egyben kéri a
testület felhatalmazását to-
vábbi árajánlatok bekéré-
sére. Felkérte a képviselõ-
ket, hogy aki ezzel egyet-
ért, kézfelemeléssel sza-
vazzon.
3/5. A Mesevár családi
napközi fenntartói jogá-
nak átadása
Szatymaz Község Önkor-
mányzata a közte és a
Szatymazi Gyermekekért
Közhasznú Egyesület kö-
zött 2009. november 12.
napján létrejött megállapo-
dás 6. pontjában foglaltak
értelmében a Mesevár,
Mesevár I. és Mesevár II.
Családi napközik fenntar-
tói jogát 2011. január 01.
napjától átadja a Szatymazi
Gyermekekért közhasznú
Egyesületnek.
3/6. Közbeszerzési Sza-
bályzat - elnapolva.
3/7. Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóság véleményké-
rés (Repülõtér zajgátló
védõövezet)
Mákos Istvánné jegyzõ:
ismertette az elõterjesztést.
Kiemelte, hogy az elkészí-
tett vizsgálati dokumentá-
ció alapján zajgátló védõö-
vezet kijelölése a repülõtér
tervezett átminõsítése mel-

Mákos Istvánné jegyzõ: elmondta, hogy bizottság a
következõ sírhelyhasználati díjakat javasolta:

Temetési mód Sírhely-használat Sírhely-használati díj
megnevezése idõ 
koporsós egyszemélyes temetés

betemetés/ 25 év hely: 15.000 Ft. 
rátemetés kétszemélyes temetési

hely: 25.000 Ft.
sírbolt 60 év egy elhunyt esetén:

35.000 Ft,
két elhunyt esetén:

60.000 Ft, 
minden további elhunyt 
esetén: 15.000 Ft

A többi sírhely-használati díj változatlan marad.
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lett sem szükséges.
3/8. Ajánlat lakossági
méhnyakrák (HPV) pre-
venciós programra
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a Humán
Bizottság szakmailag tá-
mogatta a javaslatot, azon-
ban a védõoltást nem csak
egy évben, hanem folya-
matosan biztosítani kel-
lene. A Gazdasági Bizott-

ság a javaslat elfogadását
nem támogatta.
3/9. A Szatymazi zárt-
kerti ingatlanok beépítési
mértékének megváltoz-
tatása
Mákos Istvánné jegyzõ:
elmondta, hogy a Gazda-
sági Bizottság javasolja a
beépítés mértékének vál-
toztatását:
1000 m2-ig    7 %

1000 m2 felett 5 %,
a zártkerti gazdasági épü-
let építésének lehetõsége.

A képviselõ-testület
65/2010. (XII.15.) és
69/2010. (XII.15.) KT
határozatát zárt ülés ke-
retében hozta meg, majd
nyilvános ülésen folytatta
a napirendi pontok tár-
gyalását.

3/10. vis maior támo-
gatási igény
Dr. Kormányos László
polgármester: elmondta,
hogy Szatymaz területén
ismét belvízvédelmi ké-
szültséget kellett elrendel-
ni. Szeretnének újra támo-
gatási igényt benyújtani a
belvízvédelmi készültség
költségeire.

Szatymaz Község Képviselõ-testületének
2011. évi

M U N K A T E R V E
I.

Az ülések rendje
A képviselõ-testületi ülé-
sek állandó napirendi
pontjai:
- Polgármester beszámo-

lója a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl,
valamint a lejárt határi-
dejû határozatok végre-
hajtásáról.

- A polgármester, az al-
polgármester és a bizott-
ságok elnökeinek beszá-
molója, a képviselõtestü-
let által átruházott hatás-
körben hozott döntések-
rõl.

2011. január 19. 14 óra
1.Hatályos rendeletek fe-

lülvizsgálata az új bizott-
sági struktúra alapján.

2. SZMSZ módosítása
3.Elõterjesztések
2011. február 09. 14 óra
1.Az önkormányzat 2011.

évi költségvetésérõl és
annak végrehajtásáról
szóló rendelet megtár-
gyalása

2.Az önkormányzat és in-
tézményei 2011. évi ren-
dezvénytervének megtár-
gyalása 

3.Dankó Pista Mûvelõdési
Ház és Könyvtár 2010.
évi munkájáról szóló be-
számoló 

4.Beszámoló a Dankó Pis-
ta Mûvelõdési Ház
2011. évi munkatervé-
nek megtárgyalása.

5.Elõterjesztések
Az anyag leadásának ha-

tárideje 2011. február 04.
2011. március 16. 14 óra
1.2011 évi költségvetési

rendeletmódosítás
2.Tájékoztató a Falugyûlés

anyagának elõkészítésé-
rõl.

3.Tájékoztató Tisza Volán
Zrt. menetrendváltozás-
sal kapcsolatos tapaszta-
latairól.

4.Önkormányzat gazdasági
programja 2010-2014-ig 

5.Elõterjesztések
2011. április 13. 14 óra
1.Az önkormányzat 2010.

évi költségvetésérõl és
annak végrehajtásáról
szóló rendelet módosítá-
sára vonatkozó rendelet-
tervezet megtárgyalása

2.Az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló
rendelet elfogadása.

3.Beszámoló a Vízmû üze-
meltetésérõl

4.Elõterjesztések
2011. május 18. 14 óra
1.Tájékoztató a Falunapi

elõkészületekrõl 
2.Beszámoló a védõnõi

szolgálat munkájáról
3.Tájékoztató a község e-

gészségügyi ellátásának
helyzetérõl.

4.Elõterjesztések
2011. június 22. 14 óra
1.2011. évi költségvetési

rendelet módosítása 
2.Beszámoló a hulladékud-

var üzemeltetésérõl és a

hulladékszállítási tapasz-
talatokról

3.Elõterjesztések
2011. július 20. 14 óra
1.Az önkormányzat közi-

gazgatási területén lévõ,
valamint a Csongrád
Megyei Közútkezelõ
Kht. kezelésében lévõ
önkormányzati tulajdonú
közutak állapotáról szóló
tájékoztató.

2.Falunapi rendezvény ér-
tékelése

3.Az SZKTT Egyesített
Szociális Intézmény
Szatymazi Feladatellátási
Hely munkájáról szóló
tájékoztató

4.Elõterjesztések
2011. szeptember 14. 14 óra
1.A 2011. évi költségve-

tési rendeletmódosítás
2.Beszámoló az önkor-

mányzat 2011. évi költ-
ségvetésének I. félévi
végrehajtásáról.

3.Elõterjesztések
2011. október 19. 14 óra
1.Tájékoztató a kötelezõ

közoktatási feladatok
többcélú közoktatási in-
tézmény keretében törté-
nõ ellátásáról

2.Beszámoló a Polgármes-
teri Hivatal munkájáról

3.Beszámoló az önkor-
mányzat tulajdonában lé-
võ épület ingatlanok ál-
lapotáról 

4. Elõterjesztések
2011. november 16. 14 óra
1.A 2011. évi költségve-

tésrõl és annak végreha-
jtásáról szóló rendelet
módosítására vonatkozó
rendelet tervezet megtár-
gyalása

2.Az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló I-
III. negyedéves beszá-
moló elfogadása

3.2012. évi költségvetési
koncepció elfogadása

4. Elõterjesztések
2011. december 14. 14 óra
1.A Képviselõtestület

2012. évi munkatervé-
nek elfogadása.

1.Ármegállapító rendelet-
tervezetek megtárgyalása

3. Elõterjesztések

II.
Egyéb szervezési

feladatok:
F a l u g y û l é s:

Ideje: 2011. március
17. 18 óra
Helye: mûvelõdési ház
nagyterme

Napirendi pont:
1.Tájékoztató az önkor-

mányzat 2010. évi mun-
kájáról. A 2011. évben
tervezett fõbb felada-
tokról.

K ö z m e g h a l l g a t á s
2011. november 16-én 14

órakor tartandó testületi
ülés 3. napirendi pontját
k ö z m e g h a l l g a t á s
keretében kell megtar-
tani.

Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szatymaz Község Képviselõ-testülete 2010. december 15. napján tartott ülésein módosí-
totta több díjmegállapító rendeletét.

Az új díjak 2011. január 01-tõl lépnek hatályba.
Az új díjakat tartalmazó módosító rendeletek megtalálhatók Szatymaz Község honlapján. Az új díjakról személye-

sen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársaitól is érdeklõdhetnek.
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A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáért fizetendõ díjak
Lakossági díjtételek

Megnevezés Díj Mennyiségi egység
110-120 literes hulladéktároló edény heti egyszeri ürítése 388.- Ft gyûjtõedény
240 literes literes hulladéktároló edény heti egyszeri ürítése 577.- Ft gyûjtõedény

Szolgáltató által biztosított emblémás zsák 388 Ft/db
A települési folyékony hulladék elszállításának díja: 1820.- Ft/m3

A fenti táblázatban foglalt díjtételek nem tartalmazzák a 25%-os áfát.
Lakbérek és bérleti díjak
1.Összkomfortos lakás: Lakás alapterület x 390.-Ft
2.Komfortos lakás: Lakás alapterület x 190.- Ft
3.Félkomfortos lakás: Lakás alapterület x 120.-Ft
4.Komfort nélküli lakás: Lakás alapterület x 80.- Ft
5.Szükséglakás: Lakás alapterület x 70.- Ft
Költségelvû bérlakás 
Összkomfortos: Lakás alapterülete x 420.-  Ft

Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti
díja : 560.- Ft/m2

Közterület használat díjai
A közterület használati díjak emelkedtek, hozzávetõleg
5,1 %-kal.
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatások díjai
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatások díjai nem
emelkedtek.

TÁJÉKOZTATÁS A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOSAN
"HOGYAN KERÜLJÜK EL A VÉGREHAJTÁST?"

Az Európai Uniós normák-
nak megfelelõen 2001-tõl
Szatymaz település bel- és
külterületén egyaránt meg-
szervezésre került a hul-
ladékszállítási gyûjtõjárat.
Figyelemmel az Alkot-
mánybírósági határozatok-
ra, illetve a Hulladékgaz-
dálkodásról rendelkezõ
törvényre, a szolgáltatás i-
génybevétele abban az e-
setben is kötelezõ, ha az
ingatlantulajdonosnak
(ingatlanhasználónak,
bérlõnek, haszonélvezõ-
nek stb.) nem keletkezik
hulladéka, illetve a köte-
lezõen elõírt 120 liter
mennyiségnél kevesebb
hulladéka keletkezik he-
tente.
Egy háztartásban a kom-
munális hulladékon kívül
keletkezhetnek olyan újra
hasznosításra alkalmas a-
nyagok, amelyeket a rend-
szeres gyûjtõjárat nem ké-
pes ártalmatlanításra el-
szállítani. Milyen anyagok
ezek? Lehet falevél, egyéb

növényi hulladék, mûa-
nyag palack, fólia, építési
törmelék, üveg, autókerék
gumi, háztartási berende-
zés (pl: bútorok, használa-
ton kívüli mûszaki cikkek)
stb. Ezeket az anyagokat a
lakosság a Szatymazon ki-
alakított Hulladékudvar-
ban egy köbméterig térí-
tésmentesen helyezheti el.
A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.
által kibocsátott hulladék-
szállítási számla összege
tartalmazza egyrészt a
gyûjtõjárat üzemeltetési
költségét (pl: üzemanyag
költsége), másrészt az el-
szállított hulladék ártal-
matlanítási költségeit. Te-
hát az üzemeltetési költ-
ségek akkor is felmerül-
nek a Szolgáltató részérõl,
ha ténylegesen nem tör-
ténik hulladék kihelyezé-
se, így az elkészült szám-
lákat az ügyfélnek ebben
az esetben is rendeznie
kell.

Abban az esetben, ha az
ingatlan nem lakott, írás-
ban szüneteltetést lehet
kérni a Szolgáltatótól an-
nak érdekében, hogy
számlakibocsátásra és díj-
fizetésre feleslegesen ne
kerüljön sor. Ezt elõre
szükséges írásban jelezni
és csak akkor vehetõ i-
génybe, ha az ügyfélnek
díjhátraléka nincs.
A felhalmozódott díjhát-
ralékra a Szolgáltatótól le-
het részletfizetést kérni,
hiszen abban az esetben,
ha egy bizonyos összeg-
határt meghalad a tar-
tozás, akkor az ingatlanra
jelzálogként kerül bejegy-
zésre az adósság! (Több
tartozás esetén az ingatlan
elárverezése menthetetle-
nül bekövetkezik.) Tarto-
zás akkor is keletkezhet,
ha valaki öröklés útján,
jogutódként kerül adós
helyzetbe. Nem mellékes,
hogy a késedelmes díjfi-
zetés esetén kamattartozás,
ügyvédi költség, postakölt-

ség is keletkezik, tovább
növelve a tartozást.
Célszerû tehát a díjhátra-
lék keletkezésének kezde-
tén valamilyen törlesztési
konstrukciót kidolgozni és
írásban jelezni a Szolgál-
tató felé a részletfizetési
szándékot. Természetesen
ez csak abban az esetben
valósítható meg, ha evvel
párhuzamosan az aktuális
számlák is rendezésre ke-
rülnek. 
A kérelmek benyújthatóak
postai úton a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Non-
profit Kft-nek a 6728 Sze-
ged, Városgazda sor 1.
szám alá. 
A tartozásról részletes fel-
világosítás kérhetõ a Szol-
gáltató Ügyfélszolgálati I-
rodájában, Szeged, Stefá-
nia 6. (nyitva tartás: hétfõ-
kedd-szerda: 8 - 15 óráig,
csütörtök: 8-17 óráig, pén-
tek: 8 - 13 óráig). Telefon:
777-211, fax: 777-271.

K Ö S Z Ö N T Õ
Deli András nyugalmazott plébánosunk 80 éves

Szeretettel köszön-
töm Deli András
atyát 80. születés-
napja alkalmából, a
szatymazi hívek, az
egyházi képviselõ-
testület, a Katolikus
Ifjúsági Énekkar, és
a Mária Légió ne-
vében. Ebbõl a 80
esztendõbõl 30 évet
Szatymaz plébáno-
saként, a szatymazi

hívek szolgálatával töltött
el. Gazdag szolgálat volt
ez! A teljesség igénye nél-
kül említem meg, a temp-
lomtetõ felújítását, a temp-
lom kifestését, kívül, be-
lül, az orgona felújítását, a
templomajtók kicserélését,
a plébánia felújítását, bõ-
vítését könyvtárteremmel,
a templom fûtését stb.
De mindezeknél fontosabb
az az áldozatkészség, 

mellyel a mindennapi
munkáját végezte. Hétvé-
genként négy szentmisét,
hittanórákat, jegyesoktatá-
sokat stb. tartott, a 30 év
alatt talán egyszer volt
szabadságon.
A Jóisten kegyelme volt
rajta, hogy hangszálprob-
lémái ellenére is minden
szentmiséjét megtartotta.
Köszönet azért is, hogy az
énekkart közel 20 éven
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keresztül elviselte, és sze-
retett bennünket.
Ezen ünnep alkalmával
gondolkozzunk el azon,
hogy: Ki a pap?
A pap fölveszi az egyházi
rend szentségét. Ezzel a
szentséggel egyikünk sem
törõdik, pedig az egész vi-
lágnak fontos.
Ember, aki Istent helyette-
síti; ember, ki Isten teljha-
talmával van fölruházva.
"Menjetek, - mondja
Krisztus Urunk - amint
engem küldött az Atya,
úgy küldelek titeket…"
Mikor a pap föloldoz, nem
mondja: "Isten megbocsát
neked", hanem így szól:
"Én, föloldozlak téged,az
Atya, a Fiú, és a Szent-
lélek nevében ."
Az átváltoztatásnál nem
mondja: "Ez Krisztus U-
runk teste.", hanem -a
papnak az ajkát, hangját
kéri kölcsön-, így szól:
"Ez az én testem."
Szent Bernát mondja,
"minden vigasztalást, min-
den kegyelmet, minden égi
adományt a pap által ka-

punk." Ha nem volna mi-
énk az egyházi rend szent-
sége, nem volna miénk
Krisztus Urunk sem. Ki
helyezi Õt a tabernákulum-
ba? Ki fogad bennünket
mikor belépünk az életbe?
A pap.
Ki táplálja a lelkeket, hogy
ereje legyen megtenni a
zarándokutat?
A pap.
Ki készíti elõ, hogy Isten
elõtt megállhasson, és ki
mossa meg elõször Jézus
Krisztus vérében? A pap
és mindig csak a pap.
Ha a lélek bûnt követ el,
meghal, ki fogja föltá-
masztani? Ki ad meleget és
békét?
Újra csak Krisztus által, a
pap. Hatalma van ezt mon-
dani: "Menj békével, föl-
oldozlak bûneidbõl,"
Milyen nagy is a papi
méltóság! Õ is csak az
égben fogja megérteni
nagyságát. Az égi kincsek
kulcsa a papnál van; õ nyit
ajtót, õ a jó Isten sáfára,
javainak kiosztója. Nem
önmagáért pap, hanem ér-

tünk. Szava Istenné változ-
tat egy darabka kenyeret.
A pap engem Isten gyer-
mekévé tett, aki a kereszt-
ség által megnyitotta szá-
momra az eget, aki vétke-
imtõl Krisztus kegyelmé-
bõl megszabadított, aki lel-
kemnek megadja táplálé-
kát. Az apostolokat öröm
fogta el a Mester láttára
Urunk föltámadása után,
kit nagyon szerettek! Így
kellene örülnünk a papnak
is, mikor látja, és kezében
fogja Krisztus Urunkat.

Legdrágábbak ujjai, me-
lyek Jézus Krisztus imá-
dásra méltó testét érintet-
ték, ezek a kehelybe nyúl-
tak, ahol az Õ vére volt, s
a cibóriumba, ahol az Õ
teste pihent! A pap a böl-
csõtõl a sírig elkíséri az
embert. A pap Jézus Szí-
vének szeretete.
Szívbõl jövõ jókívánsá-
gainkat küldjük! Isten
éltesse sokáig!

Kopasz György 
a Szatymazi Katolikus

Ifjúsági Énekkar vezetõje

FIGYELEM MEGVÁLTOZOTT!!! 
A Szatymazi Teleház nyitva tartása

Hétfõ: 13.30 - 19.00
Kedd: 13.30 - 19.00
Szerda: 13.30 - 19.00
Csütörtök: 13.30 - 19.00
Péntek: 13.30 - 19.00
Szombat: 10.00 - 15.30
vasárnap: ZÁRVA

Elérhetõségeink:
6763 Szatymaz, II. körzet 115. ID:6684
Telefon/Fax:62/283-115
szatymaz@telehaz.hu
http://thszatymaz.uw.hu
http://www.fehertoialapitvany.hu
eTanácsadó: Lengyel Istvánné dr.
Telefon: 20/804-45-18
eMagyarország Centrum: www.emagyarorszag.hu

A Szatymazi Nõegylet si-
kerekben gazdag, boldog
új évet kívánva köszöni
meg a szatymaziaknak,
hogy részvételükkel és tá-
mogatásukkal biztosították
a Nõegylet tagjait arról,
hogy erõfeszítésük nem
volt hiábavaló.
A 2010. november 28.
napjával kezdõdõ Kultúr-
parki Advent 2010. elne-
vezésû ünnepi program-
sorozatot sikeresnek érté-
kelte a Szatymazi Nõegy-
let, hiszen a program el-
érte célját és bevégezte

küldetését. Célja ugyanis
az volt, hogy legyen egy
hely, ahol a szatymaziak
közösen várják a kará-
csonyt, gyermekeikkel e-
gyütt örülhessenek, hogy
jön a Mikulás és mindenki
tudjon egy jót beszélgetni,
szórakozni, kikapcsolódni
ünnepi hangulatban, forró
teával vagy egy kis forralt
borral a kezében, anélkül,
hogy ehhez Szegedre kell-
jen utazni. Küldetése pedig
az volt, hogy hagyományt
teremtsen ezzel a próbál-
kozással, s hogy az elkö-
vetkezendõ években is le-
gyen a mûvelõdési ház e-
lõtti téren hasonlóan tarka
programokkal színesített
Advent.
Örömmel jelenthetjük,
hogy a Szatymazi Nõegy-

letnek sikerült már a ren-
dezvénysorozat elsõ nap-
ján megtöltenie a Dankó
Pista Mûvelõdési Ház
nagytermét, a Mikulás és
krampuszai segítségével
szétosztania 340 db Miku-
lás-csomagot és az össze-
gyûjtött támogatásokból
vásárolt tartós élelmiszer
adományokkal a rászoruló
családoknak is segítségére
lehettünk abban, hogy
nyugodtabb és gazdagabb
lehessen a karácsony.
Az általunk életre hívott
rendezvény sikerében nagy
szerep jutott támogató-
inknak is, akik kérés nél-
kül igyekeztek felajánlása-
ikkal munkánkat segíteni,
ezúton köszönjük.
Támogatóink:
Barna Károly, Bálintné

Horváth Enikõ, Béczi Bé-
la, Bérczi Tamás, Szanka
István, Dr. Bereczki Ág-
nes, Bessenyeiné Bozóki
Veronika, Gyuris Vince és
családja, Csányi András,
Csúri Gábor
Dr. Lengyel Andrea, En-
cián Bt., Fekete Pál, Földi
Zoltán és Földi Zsuzsanna
Hodács Zoltán, Káló Sán-
dor és Káló Ibojka, Kor-
mos Imre és Kormosné
Szilágyi Mária, Márta Fe-
renc, Miszlai Istvánné,
Napfény Eu. Kft., Papri-
kaKert-Tész Kft., Spiller
Lászlóné
és a
Szatymazi Nõegylet tagjai

Fotók a második oldalon.
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Óvodai hírek

Iskolai hírek

Mesevár hírek

Mielõtt megkezdõdött vol-
na a téli szünet, december
2o- án délelõtt mind az öt
csoport összegyült a nagy-
teremben, hogy megcso-
dáljuk a fenyõfát és az
ajándékokat amit kaptunk.
Minden csoport elmondta
a karácsonyra tanult ver-
sét, majd közösen énekel-
tük a dalokat, amiket erre
a gyönyörû, meghitt ün-

nepre tanultunk. A cso-
portszobákba visszavonul-
va, izgatottan bontogatták
és probálták ki a gyerekek
a játékokat. Majd az ün-
nepien megterített aszta-
loknál elfogyasztották a
Szülõi Munkaközösség ál-
tal vásárolt csemegéket, és
gyümölcsöket. A nap zá-
rásaként, meghívtuk a szü-
lõket, hogy énekléssel és

gyertyagyújtással kiván-
junk egymásnak, békés,
boldog ünnepeket. Ez a
közös ünnepvárás, igazán
meghitt hangulatot terem-
tett a családi ünnepléshez.
Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a Budai család-
nak a felajánlását, amivel
támogatták az óvodai ren-
dezvényünket.
Ebben az évben is szeret-

nénk megrendezni a Szü-
lõk Farsangi Bálját. A ter-
vezett idõpont, 2o11 Feb-
ruár 12. szombat. Remél-
jük az idén is számithatunk
a támogatásukra. Bõvebb
Informácót az óvodában
lehet kérni.
És legvégül szertetnénk
minden kedves olvasónak
sikerekben gazdag, boldog
új évet kívánni!

Az összefogás ereje
"A karácsony akkor szép,
ha fehér hóba lép…" a
hóból most volt elég, még
is volt egy pár gyermek,
akinek a boldog kará-
csonya kerülhetett volna
veszélybe. Az adományo-
zók segítségével hetvenhá-
rom nehéz körülmények
közt élõ gyermek gondol-
hat vissza boldogan az
elmúlt karácsonyra. A
2010-es év  nehéz gazdasá-
gi helyzete mindannyiun-
kat próbára tett, de ennek
ellenére 131.000,- Ft gyûlt
össze, amit teljes egészé-
ben a gyermekek kará-
csonyára fordítottunk. Az
elmúlt évekhez képest még

nagyobb szükség volt a se-
gítségre. A számos magán-
személy és vállalkozó mel-
let, idén a Szatymazi Nõ-
egylet élelmiszercsomag-
gal támogatta kezdeménye-
zésünket. Segítõink voltak:
Makai-Szûts Gabriella,
Bácsi Antalné, Igazné Her-
kó Mária, Makráné Kati-
ka, Radeczkiné Draskovics
Márti, Csányiné Marika,
Kordásné Petrács Ágnes,
Dékány Anikó, Csányi
András, Rózsa Zoltán,
Karácsonyi Gergõ, Tóth
István, Bódis Margit,
Marótiné Balogh Zita, a
Szatymazi Önkormányzat
dolgozói. Ezúton szeret-

ném a gyermekek nevé-
ben megköszönni mind-
annyiuk segítségét.
"Amit a szem nem lát, a
szív azt is érzi."
Paulo Coelho
A rászoruló gyermekek
karácsonyát pénzadomány-
nyal segítette:
Avtó Lada Kft., Bácsi
Antalné, Birgés és Társa
Kft., Csúri Gábor, Dr.
Kormányos László, Dr.
Perényiné Dr. Lengyel
Andrea, Faszamár borozó
és kávézó, Hodács Pék
Kft., Kaktusz italüzlet piz-
zéria, Kávai László, Koc-

cintó ivó, Kovács Sándor
Makra Sándorné, Márta
Ferenc, Sárközi Ernõ
Sustik Fernc, T-hús 2000
kereskedelmi Bt., Vass-
Palota Kft, Zacsok Csaba
Kérem Önöket, amennyi-
ben egyetértenek mûködé-
sünk fontosságával, segít-
sék munkánkat az adójuk
1%-ának felajánlásával is.
Segítsen, hogy segíthes-
sünk!
Adószámunk: 
18479548-1-06 

Csúri Gábor
elnök

Fotók a 12. oldalon

Elsõsorban engedjék meg,
hogy eredményekben gaz-
dag, békés újesztendõt kí-
vánjak.
A Mesevár lakóit az elmúlt
hónapban az év egyik

legszebb idõszaka köszön-
tötte. Az izgatott napok
egymást lökdösve hozták
az érdekesebbnél érdeke-
sebb pillanatokat, ajándé-
kokat. Egy nap, piros
ruhába öltözött õszszakállú
ember érkezett a gyerekek-
hez. Fura egy szerzet, ke-
rülgették biztonságos tá-
volból, de gömbölyû zsák-
jából elõkerülõ csomagok
meggyõztek minden kétel-

kedõt. Luca nap búzát ve-
tett és pogácsát osztoga-
tott, locsoljátok, hogy nõ-
jenek a magok! A kará-
csony tálcán kínálta a meg-
hittséget és a szeretetet,
mindenki nyugodtan vehe-
tett. Közösen díszítettük a
karácsonyfát és ahogy az
ilyenkor szokott, a fa a-
jándékokkal hálálta meg a
díszeket. 
A Mesevár ez úton sze-

retné megköszönni a Szü-
lõknek, Dr. Kormányos
László polgármesternek,
Szatymaz Község Képvise-
lõtestületének, a Polgár-
mesteri Hivatal minden
dolgozójának, az általános
iskola és óvoda dolgozói-
nak, a konyhásoknak és a
Mesevár dolgozóinak e-
gész éves segítségüket,
támogatásukat.

Cs. G.

Az elmúlt évben is meg-
rendezték a szegedi Rókusi
iskolában ezt a nemes ve-
télkedõt. A téma adta ma-
gát, hiszen 2010 Széchenyi
-emlékév, a legnagyobb
magyar halálának 150.
évfordulója.
Iskolánk már harmadik é-
ve vesz részt ezen a ver-
senyen. Most is az elõze-

tes feladatok megoldása u-
tán jutott csapatunk a dön-
tõbe. Ilyen sok (42) csapat
még sohasem indult.
A döntõ 2010. december
5-én volt, ahol reggel 8-tól
este 5-ig oldották meg a
diákok az érdekesnél ér-
dekesebb feladatokat. A-
hogy Széchenyi is fontos-
nak tartotta az ész pallé-

rozása mellett a test ed-
zését is, úgy a verseny-
szervezõk is az elme tor-
nája mellett kíváncsiak
voltak a gyerekek ügyes-
ségére is egy játékos lovas
akadályversenyen.
A fogadó iskola színvona-
las mûsorral várta a ver-
senyzõket, méltó módon
emlékezve a magyar nem-

zet felejthetetlen személyi-
ségére.
A 42 csapat közül iskolánk
lányai a megtisztelõ tizedik
helyezést hozták el. A csa-
pat tagjai: 
Kreiniker Bernadett, Mis-
kolczi Krisztina, Nacsa
Sarolta, Szûcs Zita.
Fotók a 11. oldalon

Gyöngyök és gyémántok Széchenyi emlékére

NYUGDIJASOK KÖZLEMÉNYEI
A Nyugdíjas Egyesület az évnyitó rendezvényét 2011 január 26-án tartja 17.00 órai kezdettel az iskola új
étkezdéjében.
Mindannyiótokat szeretettel várlak.

Rácz István elnök
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SVÉDASZTAL

Csak ülök, és hessegetem
a gondolataimat. De a
gondolat, olyan mint a
légy. Újra és újra vissza-
száll. Még jó, hogy nem
lehet agyonütni, mert ak-
kor jó néhány ember jár-
kálna gondolatcsapóval.
Tudják, amivel a gondola-
tot lehetne agyonütni.
Úgy, mint a mai média, a-
mi tulajdonképpen egy
Mátrix. Belevon, és benne
tart egy mesterséges, ter-
mészet- és emberidegen
környezetben, és remekül
manipulálja a gondolkodá-
sodat. Megmondja mit ve-
gyél, megmondja mit e-
gyél, megmondja hogyan
szerelmeskedj, hogyan ne-
veld a gyereked, hogyan
élj egyáltalán. Félelmetes
példája volt a média Mát-
rixnak a Katrina hurrikán
pusztítása. Mivel a médi-
umok is elpusztultak, így
nem tudták megmondani
az embereknek, hogy mit
kell csinálni, ebben a vész-

helyzetben, és így ezrek
pusztultak el tudatlanul, ta-
nácstalanul. Lassan tüzet
sem tudunk gyújtani, anél-
kül, hogy ne néznénk meg
a neten. Nem apánktól ta-
nulunk, aki az apjától ta-
nult, hanem a net ellenõ-
rizhetetlen szövevényébõl.
A valóságtól néha fényé-
vekre vagyunk. A legna-
gyobb agymosó, gondolat
agyoncsapó a televízió. És
higygyék el, az, hogy öt-
ven csatornájuk van, az
nem azt jelenti, hogy öt-
venszer nagyobb a válasz-
ték, hanem azt, hogy öt-
venszer több reklámmal
bombázzák. Meneküljünk!
Elõször a nõk és a gye-
rekek.
No, de ugorgyunk, mon-
daná Pósalaky bácsi, mint
a Légy jó mindhalálig-ban.
Az Unió elõírta, hogy
2015-ig felére kell csök-
kenteni a balesetek számát.
Mintha ez úgy lenne, hogy
a kormány meghatározza

hogy évente mennyi bale-
set legyen, és ehhez szigo-
rúan tartva magunkat, csak
a meghatározott számú ba-
leset történik. Aki ezt nem
tartja be, annak szét lesz
rúgva a hátsója. Ha nem
történne az elõíráshoz ké-
pest elég baleset, akkor su-
tyiban hozzácsapnának pá-
rat. Jövõre, lehet, elõírják,
hogy meg kell szüntetni a
nyári viharokat és a vil-
lámcsapásokat, persze fo-
kozatosan, úgysem kelle-
nek a kutyának sem.
Más.
Szerzõdést kötök egy tele-
kommunikációs céggel.
Azt mondja a bájos ügyin-
tézõ, hogy egy év hûség
nyilatkozatot kell aláír-
nom. Ez azt jelenti, hogy
egy évig nem váltok szol-
gáltatót, hûségesen fizetem
a megállapított díjat. Jól
van, én egy évig hûséges
leszek, önök pedig ez idõ
alatt nem emelnek díjat.

Nem úgy van az mondja
Õ, mi emelhetünk a díja-
inkon. Ez csendõr pertu,
mondom én, te tegezel, én
magázlak. És higgyék el,
ez a bankok szerzõdéseivel
is így van. Egyoldalúan
változnak a szerzõdések,
és nem te vagy aki változ-
tat. Az adott szónak ebben
az országban már régen
nincs hitele, és úgy néz ki,
hogy az adott írásnak sem.
Egyébként az idén is bejött
az, amirõl legutóbb írtam.
Az idén is loptak adventi
gyertyákat, csakhogy most
az adventi koszorúval e-
gyütt. Jövõre viszik a Jé-
zus szobrot is, Szûz Má-
riástól..
Egy versenyen utolsónak
lenni is egy eredmény,
csak szar.
Eredményekben gazdag Új
Évet Kívánok!
Szilágyikarcsi. /mert így
többen ismernek/

Pacal, mentaszósszal 4

A Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2011. januárjától
felújítás, átalakítás  miatt rövidítve hétfõtõl péntekig 7.30-17.00 óráig tart nyitva.

A felújítás munkálatai,  várhatóan április 30-ig tartanak, szíves megértésüket kérjük. 
Az intézményben tevékenykedõ csoportok, körök felújítás alatti mûködési rendjérõl az

583-520 telefonszámon lehet érdeklõdni.

Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár.

S P O R T
A Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése a
kitüntetõ cím, díjak és el-
ismerések alapításáról és
adományozásáról szóló
11/2009. (V. 6.) rendelete
1. § (4) bekezdés a) pon-
tjában "Csongrád Megye
Sportjáért Emlékérem" el-
nevezéssel elismerést ala-
pított.
A Csongrád Megye Sport-
jáért Emlékérem a testne-
velés és sport területén ki-
magasló eredményeket elé-
rõ sportolóknak, edzõk-
nek, sportszakembereknek
és sportszervezõknek ado-
mányozható, akik elért e-
redményeikkel közvetlenül
vagy közvetve hozzájárul-
tak Csongrád megye jó
hírnevének növeléséhez.
Az elismerés egyéneknek,
elhunyt személyeknek és
közösségeknek adható.

A rendelet szerint a
Csongrád Megye Sport-
jáért Emlékérem adomá-
nyozására javaslatot tehet-
nek:
- a megyei közgyûlés tag-
jai és bizottságai,
- a megye települési ön-
kormányzatai,
- a megyében mûködõ tár-
sadalmi szervezetek, ka-
marák, szakmai egyesüle-
tek, civil szervezetek és
érdekképviseleti szerveze-
tek,
- a mûvészeti szövetségek
megyei szervei,
- a megyében mûködõ tu-
dományos és felsõoktatási
intézmények,
- a megyei önkormányzat
intézményeinek vezetõi,
- a megyei fõjegyzõ.
Szatymaz Község Képvise-

lõtestülete 2010 októberé-
ben hozott határozatával
javaslatot tett az emléké-
rem adományozására. Az
elõterjesztés tartalmazta,
hogy, tekintettel arra,
hogy Szatymaz községben
a falu sportolói, egyesüle-
tei igen szép eredményeket
értek el, mely nemcsak a
falu, hanem tágabb közös-
ségünk a megye hírnevét is
öregbítik, ezért a ritmikus
sportgimnasztika területén
elért eredményeiért Gábor-
né Madácsi Ildikó, illetve
Kovács Szabolcs, a judo
szakosztály edzõje szemé-
lyére tettek javaslatot.
A beérkezett javaslatokat
megtárgyalta a megyei
közgyûlés illetékes Oktatá-
si Kulturális és Sportbi-
zottsága és a szatymazi je-
lölteket is támogató javas-
lattal terjesztette a köz-

gyûlés elnöke elé.
Magyar Anna, a megyei
közgyûlés elnöke a bizott-
ság javaslatával egyetértett
és úgy döntött, hogy az
emlékérmet 2010-ben Dr.
Bohács Zsolt, (Szeged)
Faragó Csaba, (Hódmezõ-
vásárhely) Kopaszné De-
meter Irén, (Algyõ) mel-
lett Gáborné Madácsi Ildi-
kó, (Szatymaz) és Kovács
Szabolcs (Szatymaz) kap-
ja.
Az elismerés átadására a
Csongrád Megyei Közgyû-
lés 2010. december 10-én
tartott ülésén, Szegeden, a
Megyeházán került sor. 
Dr. Rövidné Dr. Szent-
andrási Edit 
Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Hivatala
Önkormányzati és jogi
osztály vezetõje.
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Orvosok rendelése:
Dr. Lengyel Dezsõ
(telefon: 283-130) 
Hétköznap: 800- 1100.
Szatymaz, Kossuth u. 6.
Egészségház: 
Szatymaz, Ady E. u. 32
Dr. Lengyel Andrea
(telefon: 283-101/13) 
Hétköznap: 800-1100. 
Csak rendelési idõben
hívható mobil telefon: 
06-20-214-15-45
Gyermekorvos rendelése:
Dr. Szilágyi Katalin
(tel. rendelési idõ alatt: 
283-101/14) 
H, K, Cs, P: 800-1100,
Szerda:800-1000. 
Mobil: 06-20-213-3322. 

Védõnõk fogadóideje:
Igazné Herkó Mária
tel: 283-101/15 
hétköznap 830-930

Csecsemõ- és gyermek
tanácsadás:
Szerdánként: 1200-1400.
Terhes tanácsadás:
Csütörtökönként: 1200-1400.
Fogorvosi rendelés:
Dr. Bandl Erzsébet (tel.:
283-101/12) 
Hétfõ, szerda: 1400-1900,
kedd (Iskola fogászat)
csütörtök: 830-1400, 
péntek: 830-1230

Gyógyszertár:
(tel.: 283-110) 
Hétköznap: 730-1530

Általános iskola
Szatmaz, Petõfi S. u. 6.
(tel:283-149)

Állatorvosi rendelés:
Dr. Martinek Vilmos 
(tel.: 06-30-9451-386)
Szatymaz, Rákóczi u. 50. 
Hétköznap: 800- 900, 

Állatorvosi ügyelet:
Január
22-23.
Dr. Huszár Péter
06-30/487-4030
29-30.
Dr. Szigeti Gábor
06-30-2974-435

Február
5-6.
Dr. Kunstár Pál
06-30-488-0267
12-13.
Dr. Sikter András
06-20-936-4208
19-20.
Dr. Martinek Vilmos
06-30-9451-386
26-27
Dr. Gombos László
62/278-502

Polgármesteri Hivatal
Szatymaz, Kossuth u. 30.
(tel: 583-560) 
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ, péntek: 800-1200, 
szerda: 800-1600. 

Polgármester:
Dr. Kormányos László 
tel.: 06/20-9571-128

Jegyzõ: Mákos Istvánné
telefonszám: 06-30-9670-850
Elsõfokú építési hatóság:
szerda: 800-1600, 
péntek: 800-1200

Rendõrség:
Szatymaz, Kossuth u. 30.
Andódi Tamás: 

06-20/209-5307
Csóti József:

06-20-209-5302
Polgárõrség:
Telefonszáma: 

06-30-6234-262
Falugazdász fogadóideje:
Halászné Ács Éva 
tel.: 583-520, 30-6189-788
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Szerda: 730-1600, 
péntek: 730-1330

Kábel-TV hibabejelentés:
Szélmalom Kábeltévé Rt.
Tel.: 463-444/101
Sertésfelvásárlás
fogadóideje:
Kiss István (tel.: 583-520)
mûvelõdési ház, Dózsa u. 42.
Csütörtökönként: 1330-tól.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete.
Fogadóóra: kedd, csütörtök,
péntek: 800-1200

Tel.: 06-20-235-70-26
Tanya gondnokok:
Rózsa Zoltán 

tel.: 06-20-260-0750
Karácsonyi Gergely 

tel.: 06-30-5000-532
Kapcsolat Integrált Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 283-169
Makra Sándorné
Tel.: 06-30- 3034-487
Családsegítõ Szolgálat
Tel.: 06-62/283-169
Radeczkiné Draskovics Márta 
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 900-1300

Kedd: 1300-1600

Szerda: 1300-1600

Csütörtök: 900-1300

Péntek: szünnap
Ügyeleti idõ  kedd: 1600-1800

Gyermekjóléti Szolgáltatás
Tel. 06-62/283-169
Makai-Szüts Gabriella
Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 1200-1600

Kedd: 900-1300

Szerda: 900-1300

Csütörtök: 1200-1600

Péntek: szünnap

Vízmû hibabejelentés
Csúri István: 
Tel.: 06-70-270-0552
Temetéssel kapcsolatos 
teljes körû ügyintézés:
Patak János
Tel.: 06-30-278-0017
Teleház
Nyitva tartás
Hétfõtõl péntekig  900-1900

Szombat 1000-1530

Vasárnap zárva
Tel.: 283-115
Közvilágítási hiba bejelentés a:
mozesr@demasz.hu

Felelõs kiadó: Dankó Pista Mûvelõdés Ház és Könyvtár. Fõszerkesztõ: Bérczi Tamás. Szerkesztõbizottság tagjai: Barna
Károlyné, Kasza Ágnes, Pálmai József. A szerkesztõség címe: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa
György utca 42. E-mail:milapunk@szatymaz.hu  Következõ lapzárta: február 1.
Nyomdai elõkészítés: RRD Kereskedelmi és Marketing Vállalkozás. Nyomtatás: Tiszapress nyomda

SÜRGÕSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
FELNÕTT:

Hétköznap: 1100-1600 helyi háziorvosok közremûködésével a
06-30-383-0237 telefonszámon
1600-730 a 104-es telefonszámon
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám/lakásra hívás: 104-es ingyenes
telefonszámon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alatti
felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

GYERMEK:
Hétköznap: 1100-1600 helyi gyermekorvos közremûködésével
sürgõsségi ügyelet a 06-30/905-3546-os telefonszámon 
1600-730 mentõállomáson.
Szombaton, vasárnap, valamint munkaszüneti napokon: 
0730-0730

Elérhetõségi telefonszám /lakásra hívás: 104 ingyenes telefon-
számon
Rendelõ helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. szám alat-
ti felnõtt ügyeleti rendelõben /bejárat a Szilágyi utca felõl/.

Búcsúzunk tõlük

Budai Márton 
(III. körzet 146.)

Kiss József 
(Árpád u. 69.)

Tóth Pál Mihály 
(I. körzet 120.)
Stefán Zoltánné 

(Juhász Gy. u. 15.)
Paragi Mihály Antalné

(Rákóczi u. 36.)
Fazekas János 

(IV. körzet 178.)
Kordás Péter István 

(I. körzet 108.)
Molnár János 
(I.körzet 24.)

Közérdekû információk

FÖLDMÉRÉS!
Megosztások, telekhatár kitûzések,

épületfeltüntetés,
szolgalmi jog bejegyzés, mûvelési

ág változás.
Elérhetõségünk:
személyesen: Szeged, Pál u. 8/a 

(egyeztetett idõpontban!)
tel.: 06-30-218-8953 
fax: 62-424-404
weboldal: www.infogeobt.hu
e-mail: infogeo@vnet.hu
levélcím: INFOGEO Földmérõ Iroda,

6724 Szeged, Pál u. 8/a
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Szomszédoló ZákányszékenGyöngyök és gyémántok

Jó minõségû, - elsõsorban magyar – ruházati terméket
vásároljon a Szolgáltatóházban, a 

DIVATÁRU BOLTBAN.
- póló - pulóver

- zokni - harisnyanadrág
- nadrág

- fehérnemû (TRIUMPH is) - hálóruházat
férfiingek, gyermek és bébi árú, fürdõruhák, stb.

Nyitva: K – P.: 800-1630,   Szo.:900-1230

Szepesiné Berta Éva.



A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, illetve szerkesztve közölje. 
Az újság az olvasók fóruma, a közölt levelek, cikkek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.

Kedves szülõk!
Amennyiben szeretnék, hogy újszülöttjük fotója megjelenjen

a "Mi Lapunkban"
Kérjük az adatokat küldjék el e-mailben a 

milapunk@szatymaz.hu cimre, 

vagy személyesen hozzák el a szerkesztõségbe.Lippai Adél, 2010 November 13.
Mikos Judit, Lippai Gábriel

Gólyahír-Babaköszöntõ
Kívánunk, az újonnan érkezett, cseppnyi szatymazi polgárainknak hosszú, boldog életet!!!

VÉRADÁS A TELEHÁZBAN
(a volt neszürjhegyi iskola: II. körzet 115.)

2011. JANUÁR 31-ÉN (HÉTFÕ) 
1000-TÓL 1300-IG

Szükséges iratok:
- Személyi igazolvány
- Lakcímkártya
- TB-kártya

Felkérjük a Tisztelt Véradókat, hogy a fenti ira-
tokat feltétlenül hozzák magukkal, mert ezek
nélkül a véradás meghiúsulhat.

Karácsony a Mesevárban Adományok a “rászorultaknak”


