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Közmeghallgatás Domaszéken
Domaszék Községi Önkormányzat képvi-
selő-testülete Kispéter Géza polgármester 
vezetésével közmeghallgatást tartott 2017. 
január 23-án az általános iskolában. A meg-
hívott vendégek között jelen volt B. Nagy 
László országgyűlési képviselő, és Ma-
gyar Anna a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnöke is. Polgármester úr lényegében 
összefoglalta az önkormányzat 2016. évi 
működését és a 2017.évi fejlesztési elkép-
zeléseket. Ismertette, hogy a falu lakos-
sága évről évre 50-100 fővel növekszik, 
a 2016. évi létszáma Domaszéknek 5.073 
fő. Ez a folytonos lakosságszám gyarapo-
dás meghatározza a fejlesztés fő irányait: 
a nevelési, oktatási intézmények fejlesz-
tését, a víz-, szennyvíz-szolgáltatás, csa-
padékvíz-elvezetés kapacitásbővítését. Az 
önkormányzati intézmények működésével 
kapcsolatosan a következőket ismertette: 
A Domaszéki Bölcsőde kapacitás kihasz-
náltsága 100%-os. A jelenlegi ellátotti lét-
szám a bölcsődében 30 fő. A Domaszéki 
Kincskereső Óvodában a 28 dolgozó 161 
kisgyermek óvodai nevelését és ellátását 
biztosítja. Az elmúlt évben az alábbi be-
ruházások valósultak meg óvodánkban: 
emeleti csoportszobák parkettáinak csiszo-
lása, lakkozása, porcelánok pótlása, fel-
nőtt mellékhelyiségek tisztasági festése, 
laptopok vásárlása. Kiemelt jelentőségű 
rendezvény volt az elmúlt évben a kistér-
ségi gyermeknap megrendezése, melyen 
11 település összes nagycsoportosa, 350 
gyermek vett részt. Az általános iskolá-
ban jelenleg 315 fő gyermek tanul és 38 
fő pedagógus dolgozik. 2017. január 1-től 
a Szegedi Tankerületi Központ a működte-
tője és a fenntartója az iskolánknak. Az ön-
kormányzat által fenntartott, a Tankerületi 
Központ által támogatott kisbusz oldja meg 
a tanyákon élő tanulók iskolába szállítását 
ebben a tanévben is. Így ezek a tanulók té-
rítésmentesen használhatják az iskolabuszt. 
A kihasználtsága (főleg a téli időszakban) 
maximális, 2 kört is kell fordulnia a busz-
nak 32 fővel, esetenként még több tanuló-
val, így napi kb. 70 km-t tesz meg. Ez is 
lehetőséget teremt a tanyán élő tanulóknak 
a délutáni tanulásra. A sportcsarnokban az 
elmúlt év legfontosabb beruházása a közös-
ségi mosdók felújítása volt, közel 1,5 mFt 

értékben, 200 db párnázott szék beszer-
zése több, mint fél millió forint értékben. 
Az év során a szokásos gyerekedzések, 
judo, foci mellett a néptánc és mazsorett 
foglalkozások zajlottak a kora esti órákban. 
Ezeket követték a felnőtt kézilabdaedzések 
és bajnoki mérkőzések, és a fizetős bará-
ti focipartik. A Domaszéki Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatot 2016. évben 
189 fő kereste fel, ami 1036 megjelenési 
alkalmat jelent. A leggyakrabban előfor-
duló kérések, problémák: ügyintézéshez 
segítségkérés, információkérés más szol-
gáltatásokról, intézményekről, közfog-
lalkoztatásról. Ez az intézmény látja el a 
házi segítségnyújtási, szociális étkeztetési, 
tanyagondnoki szolgáltatás, gyermekjó-
léti szolgáltatás és a védőnői szolgáltatási 
feladatokat sikeresen az ügyfelek teljes 
megelégedettségére. Kispéter Géza pol-
gármester úr a fejlesztéseknél kiemelte, 
hogy a vízmű-gépház elkészült, jelenleg 
az „eldobásos próbaüzem” zajlik. A teljes 
ivóvíz tisztítási technológia megépülése és 
beüzemelése után a hálózatra termeléses 
üzem megkezdése előtt szükséges minden 
olyan üzemtesztet és üzempróbát elvégez-
ni, ami a későbbi biztonságos üzemelést 
szolgálja. Jelenleg a hálózati üzemmel azo-
nos üzemrend mellett, de a belvízcsatorná-
ba történő eldobással üzemel a domaszéki 
vízmű telep. Ezen üzem során folyamatos 
vízkémiai, mikrobiológiai és biológiai 
kontrollvizsgálat folyik a későbbi üzemel-

tető ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Labora-
tóriumának és a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Laboratóriumi Osztályának bevonásával. 
Ezek sikerességét követően kezdődhet meg 
az ivóvíztisztítási technológia ivóvízellátó 
hálózatra termelése, mely során már a je-
lenlegi csurgalékvíz mennyiségnek töredé-
ke kerül majd a belvízcsatornába. Tehát a 
tisztított víz nem került még rácsatlakozta-
tásra a hálózatra. Felújításra fog kerülni a 
Szabadság tér útburkolata, illetve a Sport-
csarnok mellé megépítésre kerül egy 200 
m2-es terem, a Magyar JUDO Szövetség a 
helyi JUDO egyesület és az önkormányzat 
együttműködésével. Az alábbi pályázatok 
kerültek benyújtásra és még elbírálásra 
várnak: kerékpárút építés, Domaszék belte-
rületén a csapadékvíz elvezető rendszer III. 
ütemének kiépítése, a Domaszéki Kincske-
reső Óvoda bővítése és főzőkonyha kiala-
kítása, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 
a Domaszéki Sportcsarnok, Sárkányhegyi 
Közösségi Ház épületeinek komplex ener-
getikai korszerűsítése, a domaszéki Szent 
Kereszt Templom külső felújítása, sportpar-
kok kialakítása, útjavító gépek beszerzése 
Domaszék és Röszke települések számára. 
Ezen pályázatok összértéke – amennyiben 
megvalósulnak – eléri az 550 millió fo-
rintot. Kérdések hangzottak el az autópá-
lya felüljárón nem megépített kerékpárút 
létesítésével, illetve a belterületi járdák 
állapotával kapcsolatosan, az egyik doma-
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széki vendéglátó egység működését illető-
en, illetve a migránsok által okozott károk 
megtérítésének módjával kapcsolatosan. 
A fejlesztési elképzelések, a lakosság igé-

nyeinek összehangolásával kerültek továb-
bításra, hiszen az önkormányzat fő célja, az 
itt élők életminőségének, életkörülményei-
nek folyamatos javítása, a vidéki életmód 

előnyeinek és értékeinek megőrzése mellett.

Forrás: DomaTV facebook oldala

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2017. január 16-án 
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott 
és az alábbi döntések születtek: a 0313/73 
helyrajzi számú 2877 m2 2,3 AK szántó 
művelési ágú önkormányzati tulajdonú in-
gatlan adásvétele tárgyában két vételi aján-
lat közül elfogadták a kedvezőbbet. Útja-
vító gépek beszerzése érdekében Röszke 
Önkormányzatával közös pályázat benyúj-
tásáról döntöttek. A projekt 2 db traktor be-
szerzését célozza meg homlokrakodóval, 
hódúróval, zúzó-, kisebb precíziós gép be-
szerzéssel stb. A pályázat keretében 20 mFt 
támogatást igényeltek és 3.677 eFt önerőt 
biztosít Domaszék Község Önkormányza-
ta. Konzorciumi formában szeretnének pá-

lyázni, a beszerzett gépeket szétosztanák a 
két önkormányzat között. A helyi iparűzési 
adóról és a kommunális adóról szóló ren-
delet módosítását fogadták el, melyben 
rögzítették az elektronikus ügyintézés le-
hetőségét is. Utolsó döntés keretében egy 
lakásbérleti jogviszony meghosszabbítá-
sára irányuló kérelmet vitattak meg, amit 
elutasítottak, mivel a helyi rendelet alapján 
nincs lehetőség a lakásbérleti jogviszony 
hosszabbítására, mivel a kérelmező kime-
rítette az 5 éves időtartamú bérleti időtar-
tamot. 
2017. január 23-án a közmeghallgatást kö-
vetően az alábbi döntéseket hozta a testület: 
a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti fecs-

keház pályázati felhívásának a közzétételét 
hagyták jóvá. Elfogadták a fenntartható fej-
lődés című helyi program felülvizsgálatát 
és két pályázat benyújtásáról döntöttek. Az 
egyik pályázat a humán szolgáltatásokat 
célozza meg (óvodapedagógusok részére 
szakirányú képzéseket nyújtana) mórahal-
mi konzorciumi összefogással. A másik pá-
lyázat pedig a fiataloknak a munkaerőpia-
con történő elhelyezkedése, civil aktivitást, 
önkéntességet elősegítő pályázati célt való-
sítana meg szintén mórahalmi konzorciumi 
összefogással.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó tér 15/D/2. szám alatti 

fecskeház bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal nem rendelke-

ző házaspárok, élettársi kapcsolatban 
élő és egyedülálló személyek, akik 
vállalják, hogy a lakásbérleti szerző-
dés megkötését követő 5 éven belül 
saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s en-
nek érdekében lakáselőtakarékossági 
szerződést kötnek,

• az Európai Unió valamely tagállamá-
nak állampolgárai,

• legalább két éve állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkeznek Domaszéken, 
vagy domaszéki munkáltatónál mun-
kaviszonyban állnak.

1. Bérleti jogviszony csak azzal létesít-
hető, aki a 35. életévét nem töltötte be 
a pályázat benyújtásáig, kereső tevé-
kenységet folytat, illetve felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgató-
ja, s vállalja a havi rendszeres előtaka-
rékosságot, melynek összege legalább 

10.000 Ft/hó.
2. A minősítés és az elbírálás során előnyt 

élveznek azok a pályázók, akik:
3. a rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(17.760,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fizetését vállalják,

4. 5 évnél rövidebb időre kívánnak bérle-
ti szerződést kötni,

5. a lakbér több havi, legfeljebb 5 éves 
összegének egyösszegben történő kifi-
zetését vállalják.

6. A pályázatban a bérleti díjat konk-
rét összegben kell megjelölni. Bérleti 
szerződés azzal köthető, aki a pályáza-
tában összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony ha-
tározott időre, legfeljebb 5 évre köthe-
tő.

7. A lakás 40 m2-es, egy szobás, ösz-
szkomfortos. A lakás megtekinthető: 
egyeztetett időpontban a helyszínen. 
Beköltözhető: 2017. március 30. nap-
ján.

8. A pályázatokat Domaszék Község 
Polgármesteréhez (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 
2017. március 16-ig 16.00 óráig.

9. A pályázatok elbírálásának ideje: 
2017. március 23. Az eredményről az 
érintettek határozat formájában érte-
sülnek.

10. A bérlő köteles a bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg a Domaszé-
ki Polgármesteri Hivatal pénztárába 
a mindenkori lakbér havi összegének 
négyszeresét kaucióként letétbe he-
lyezni. 

11. Költségalapú bérlakás valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg 
az a pályázó, akinek a helyi önkor-
mányzatnál köztartozása van.

Domaszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti 
nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 
2000. január elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevé-
kenységét segítse a külső szakemberekkel 
kiépített és fenntartott partnerkapcsolatok-
kal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység 
eredményességét javítsa; a helyi tapasz-
talatokat, kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja. Az egyesület továbbképzéseket, 
tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, 

együttműködik más jegyzői egyesületek-
kel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a tele-
pülések együttműködését.
A ma már 33 fős tagságot számláló szerve-
zet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól 
Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy tag-
jai révén a helyi lakosság és civil szerveze-
tek részére közérdekű információkat szol-
gáltasson. Így információs kiadványokat 
készít aktuális témákról, melyek a lakosság 
és a civil szervezeteknek nyújthatnak hat-

hatós segítséget.
Ezzel a cikkünkkel a korábban indított fo-
lyamatba kapcsolódunk be, időről időre 
a lakosság széles körét foglalkoztató kér-
déseket igyekszünk majd boncolgatni és 
megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser Tamás, 
Röszke község jegyzője ismerteti a mé-
hészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Tisztelettel: 
dr. Csányi Imre jegyző, egyesületi elnök



3

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban
Méhészek nyilvántartása; A méhek szállítása és vándoroltatása;

A méhészkedés általános szabályai
Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év 
február végéig, az újonnan kezdett mé-
hészkedést pedig e tevékenység megkez-
désétől számított nyolc napon belül kell 
bejelenteni a méhek tartási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat, főváros-
ban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, 
aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti. Ameny-
nyiben a méhek állandó tartási helye nem a 
méhész lakóhelyével összefüggő területen 
(udvarban, kertben stb.) van, a méhész kö-
teles a méhek tartási helyén a nevét, lak-
címét, telefonszámát, a tartási helyen lévő 
méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 
cm nagyságú táblán jól látható módon fel-
tüntetni.
A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló 
kirepülése és a betelelés közötti időszakban 
a méhcsaládjait legalább három hetenként 
méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, 
s ennek során mind a kifejlett méheken, 
mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint 
a kaptárhulladékon fertőző betegség tüne-
teit, illetve élősködők jelenlétét keresni. A 
vizsgálatnak ki kell terjednie a Varroa-atka 
jelenlétére, illetve az atkák számának vál-
tozására.

A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fiasí-
tást is – állandó tartási helyükről átköltö-
zés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén 
egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazo-
lással szabad kivinni. Az igazolás a kiál-
lítástól számított hét napig, méhek folya-
matos vándoroltatása esetén annak egész 
időtartamára érvényes. Az igazolást – ha 
jogszabály másképpen nem rendelkezik – a 
hatósági állatorvos állítja ki.
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelő-
ző, beszállítását annak megtörténtét követő 
hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a te-
lepülési önkormányzat, fővárosban a kerü-
leti önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás 
esetén a bejelentést a kiállított nyomtatvány 
ajánlott levélként történő megküldésével, 
vagy személyes eljuttatásával kell teljesí-
teni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a 

települési önkormányzat, fővárosban a ke-
rületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés 
módjától függően – a méhész lakóhelyére 
küldi meg vagy személyesen adja át.
A vándoroltatás befejezése után a méhész 
köteles a hazatelepülését a hatósági állat-
orvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán 
belül bejelenteni.
A települési önkormányzat, fővárosban 
a kerületi önkormányzat jegyzője nyil-
vántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a 
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási 
helyét, az állatorvosi igazolás számát, kel-
tét és kiállításának helyét, a méhcsaládok 
számát, az elhelyezésre szolgáló terület 
pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a 
letelepedés idejét.
Az országhatártól számított tíz kilométeres 
körzeten belül, a szomszédos állam terü-
letéről, vagy ismeretlen helyről származó 
méhrajt észlelője vagy befogója köteles a 
települési önkormányzat jegyzőjénél ha-
ladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás vég-
rehajtása érdekében értesíti a járási főál-
latorvost, aki elrendeli a méhraj állami 
kártalanítás nélküli leölését.

A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön (ál-
lategészségügyi, növényvédelmi stb.) jog-
szabályok megtartásával – erre alkalmas 
területen, mindenki szabadon gyakorolhat-
ja. Háztömbök területén méhészetet létesí-
teni és fenntartani nem szabad.
A többlakásos lakóházak udvarán és közös 
használatú kertjében méhészetet létesíteni 
csak az összes lakás bérlőjének (tulajdono-
sának) hozzájárulásával lehet.
Méhészetet közös használatú épülettől és a 
szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használat-
ban levő utaktól, közúttól, sajáthasználatú 
úttól pedig az út melletti vízvezető árok 
külső szélétől számított 10 méter távol-
ságon túl szabad csak elhelyezni. A saját 
használatú út tulajdonosa (használója) az út 
ideiglenes lezárása esetén, az úton és az út 
mentén a letelepedést engedélyezheti.
Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter tá-
volságot megtartani nem lehet, a méheknek 
ellenkező irányban vagy – legalább 2 mé-

ter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy 
élősövény létesítésével – a magasban való 
kirepülését kell biztosítani.
Utak közelében történő letelepedés esetén 
a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy 
azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes 
irányban legyenek. Az úton a méhészettől 
jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól 
látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirat-
tal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
A fentiekben a méhtartásra vonatkozó leg-
fontosabb szabályok kerültek ismertetésre. 
A további részletszabályokat az alábbi jog-
szabályok tartalmazzák:
• 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a mé-

hészetről,
• 1993. évi CXIV. törvény az állatte-

nyésztésről,
• 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a mé-

hanyanevelő telep üzemeltetéséről, 
valamint a méhanya és szaporítóanyag 
előállításáról, felhasználásáról,

• 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tar-
tási helyek, a tenyészetek és az ezek-
kel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási rendszeréről,

• 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Ál-
lat-egészségügyi Szabályzat kiadásá-
ról,

• 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a mé-
hállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzé-
séről és leküzdéséről,

• 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az 
egyes állat-járványügyi intézkedések-
ről és az azokkal összefüggő állami 
kártalanításról,

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről.

Nótárius Szakmai Egyesület

Tájékoztató
A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vizilétesítmények 

vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A 2016. június 4. napját megelőzően en-
gedély nélkül létesített vízkivételt biztosí-
tó vízilétesítmények vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárás során a fennmaradási 
engedélyre vonatkozó általános szabályok 
érvényesek azzal a lényeges különbséggel, 

hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § 
(7) bekezdése alapján:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizeté-
se alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény módosításá-

ról szóló 2016. évi XLI. törvény hatályba-
lépését megelőzően vízjogi engedély nélkül 
létesített vízkivélt biztosító vízilétesítményt, 
ha annak vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárását 2018. december 31-ig kérel-
mezi, és az engedély megadásának feltéte-
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lei fennállnak.” 
A fenti jogszabályi módosítással a jogal-
kotó azt kívánja elérni, hogy a 2016. júni-
us 4. – 2018. december 31. napja közötti 
időszakra vonatkozóan a kérelmezők víz-
kivételt biztosító vízilétesítményük továb-
bi üzemeltetéshez szankció alkalmazása 
nélkül juthassanak vízjogi fennmaradási 
engedélyhez. Az engedélyek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy Magyarország területén a 
vízkivételt biztosító vízilétesítmények vo-
natkozásában a jogkövető magatartás erő-
södjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és 
a vizek jó állapotának megőrzése megva-
lósuljon. Ennek megfelelően ismertté vál-
jon a vízhasználatok pontos mennyisége 
és biztosított legyen a vízkészlet igénybe-
vétele után a járulék megfizetése, illetve a 
hatósági felügyelet. 

Milyen engedély szükséges?
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény vízjogi létesítési engedély 
nélkül került megépítésre vagy attól elté-
rően került megvalósításra, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. 

Tekintettel arról, hogy a Vgtv. 29. § (7) 
bekezdése nem tesz különbséget a vízkivé-
telt biztosító vízilétesítmények között, így 
ezek utólagos engedélyezésének hatásköre 
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósá-
gi jogkörrel rendelkező települési önkor-
mányzatok jegyzői és a vízügyi és vízvé-
delmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, 
azaz a fővárosi és a kijelölt megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok között. 

A jegyző hatáskörébe tartozik a jegyző 
fennmaradási engedélye szükséges:

• olyan kút fennmaradásához, amely a 
következő feltételekkel együttesen tel-
jesíti:

• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, va-
lamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-
létesítmények védelméről szóló kor-
mányrendelet szerint kijelölt, kijelölés 
alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védői-
dom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlett igénybevétele, 
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigény-
bevétellel kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasz-
nálásával üzemel,

• épülettel vagy annak építésére jogosí-
tó hatósági határozattal, egyszerű be-
jelentéssel rendelkező ingatlanon van, 
és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigényt és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja, és

• nem gazdasági célú vízigény;
A fenti eseteket kivéve minden más esetben 

a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendel-
kező hatóság, azaz a fővárosi és megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság fennmaradási 
engedélye szükséges az engedély nélkül 
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmé-
nyekre vonatkozóan. 

Ki a kérelmező?
Az engedély nélkül létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményekre vonatkozó 
fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tu-
lajdonosnak) kell kérelmeznie.

Mit tartalmazzon a kérelem?
A vízügyi hatósághoz benyújtásra kerülő, 
fennmaradási engedéllyel kapcsolatos ké-
relem elbírálása során a vízjogi létesítési és 
üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonat-
kozó rendelkezések megfelelő alkalmazá-
sával kell eljárni azzal, hogy a kérelemhez 
a tényleges megvalósulási állapotot tartal-
mazó tervdokumentációt kell csatolni. 

Fontos!
A vízkivételt biztosító vízilétesítmény álla-
mi tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízi-
létesítményt, felszín alatti vizek víztartó 
képződményeit vagy felszíni vizek medrét 
érinti, vagy arra közvetlen hatással van, így 
a kérelem mellé csatolni kell a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szerv 
vagyonkezelői hozzájárulását. 

A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
összege és módja?

A vízügyi hatóság fennmaradási engedélye-
zési eljárásának lefolytatásáért igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási 
szolgáltatási díj mértéke függ a vízhaszná-
lat, azaz jelen esetben a víz hasznosítása 
érdekében történő vízmennyiségi igénybe-
vétel mértékértől. Kivételt képeznek ez alól 
a talaj- vagy parti szűrésű vízkészlet – 500 
m3/év vízmennyiségig - igénybe vevő ku-
tak, amennyiben azok a vízbázisok, a táv-
lati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szó-
ló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelö-
lés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidomot, 
védőterületet érintenek, valamint a saját 
célú ivóvízművel vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárásai. 

Ügyintézési határidő?
A kérelmezett vízjogi fennmaradási enge-
délyezési eljárásokban a hatóság függő ha-
tályú döntést hoz. A vízügyi és vízvédelmi 
hatóság az érdemi hatóság döntését a kére-
lem megérkezését követő naptól számított 
45 napon belül hozza meg úgy, hogy az 
eljárásba bevont szakhatóságok a megke-
resését követő 21 napon belül adják meg 
állásfoglalásukat. 

Mely szakhatóságok vesznek részt az 
engedélyezési eljárásban?

A vízjogi fennmaradási engedélyezési el-
járásban, amennyiben a szakhatóság ál-
tal vizsgálandó szakkérdés az eljárásban 
felmerül, a hatóság jellemzően az alábbi 
szakhatóságokat fogja megkeresni, de az 
engedélykérelemtől függően más szakha-
tósági állásfoglalás beszerzése is szüksé-
gessé válhat:
• fővárosi és megyei kormányhivatal: 

környezetvédelmi, természetvédelmi, 
talajvédelmi, földvédelmi, erdészeti, 
népegészségügyi, kulturális, örökség-
védelmi, közlekedési, bányafelügyele-
ti hatáskörében

• települési önkormányzat jegyzője
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatalát

Mikor és ki mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól?

Amennyiben 2018. december 31-ig be-
nyújtott fennmaradási engedély kérelem 
alapján a fennmaradási engedély megadá-
sának feltételei egyébként fennállnak és az 
kiadható, úgy a Vgtv. 29. § (7) bekezdésé-
ben foglaltak értelmében a vízgazdálkodá-
si bírság fizetése alól mentesülnek azok a 
létesítők, akik 2016. június 4. napját meg-
előzően vízjogi engedély nélkül létesítettek 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt.

Fontos!
Az engedély nélkül létesített vízkivélt 
biztosító vízilétesítmények vízjogi fenn-
maradási engedélyének kiadására irányu-
ló eljárás során, amennyiben a benyújtott 
kérelemben, vagy annak mellékleteiben 
foglalt információk alapján nem megálla-
pítható az engedélyezni kívánt vízkivételt 
biztosító vízilétesítmény létesítésének idő-
pontja, tényállás tisztázás keretén belül a 
kérelmezőt erre vonatkozóan nyilatkozat-
tételre kell felhívni. 

Abban az esetben, ha a kérelmező úgy 
nyilatkozik, hogy vízkivételt biztosító 
vízilétesítménye 2016. június 4. napját 
megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól mentesül, ellenkező 
esetben a megszokott eljárásrend alapján a 
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fennmaradási engedély kiadásával egyide-
jűleg a vízgazdálkodási bírság megfizetésé-
re kell kötelezni. 

Mikor nem adható meg a vízjogi 
fennmaradási engedély és ennek mi a 

következménye?
Amennyiben az engedély nélkül megvaló-
sított vízkivételt biztosító vízilétesítmény 
vízgazdálkodási, környezet- vagy termé-

szetvédelmi szempontból káros és ez át-
alakítással nem szüntethető meg, a vízjogi 
fennmaradási engedély kiadására irányuló 
kérelmet el kell utasítani és emellett az 
építtetőt a létesítmény megszüntetésére (el-
bontására) kell kötelezni.

Fontos!
A vízilétesítmény megszüntetése egyéb-
ként engedélyköteles tevékenység, emiatt 
a vízkivélt biztosító vízilétesítmény meg-

szüntetésére irányuló hivatalból indított 
kötelezési eljárás során először az ügyfelet 
terv- és adatszolgáltatásra, azaz a megszün-
tetési engedélyhez szükséges tervdoku-
mentációval és annak mellékleteivel azo-
nos tartalmú dokumentáció benyújtására 
kell kötelezni. 

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:

December 12-én a 4.a osztály a Napsugaras 
Tájházban járt Szegeden. Mézeskalácsot 
sütöttek és karácsonyfadíszt készítettek a 
gyerekek. Kísérőtanárok: Madarász Ottó 
és Nagy Regina.

December 16-án a 4.a és 4.b osztályok 
moziban voltak, a Vaiana című filmet 
nézték meg 3D-ben. A programot Kardosné 
Volford Klára, Nagy Regina és Madarász 
Ottó szervezték.

December 19-én a 2.a és 2.b osztály szintén 
moziban volt. A Vaiana című filmet nézték 
meg 3D-ben. Mindenki jól szórakozott. 
Kísérő tanárok: Pataki Ildikó és Nagy 
Zsolt.

December 20-án a 4.b osztály látogatott el a 
Napsugaras Tájházba. Gyertyát öntöttek 
és karácsonyfadíszeket készítettek. 
Szervezőtanár: Kardosné Volford Klára.

Január 10-én volt a diákolimpia területi 
futsal döntője. 2017-ben is Domaszék 
adott otthont a mórahalmi körzet területi 
futsal döntőjének. A versenyen 7 iskola 
képviseltette magát. Nagyon színvonalas, 
gólokban gazdag játékot láthatunk. A 
domaszéki iskola csapata magabiztosan 
jutott el döntőig, ahol Ruzsa csapatát 
legyőzve szerezte meg az első helyet, 
és ezzel kvalifikálta magát a megyei 
döntőre. A győztes csapat tagjai: Bende 
Patrik; Dobó Rezső; Lippai Dávid; Keceli-

Mészáros Mátyás; Négyökrű Ákos; 
Nóvé Huba; Pintér Gergő; Trója Gábor. 
Felkészítő tanárok: Laczkó Endre és Nagy 
Hevesi Ákos.

Január 12-én tartottuk az alsó tagozatosok 
Mesevetélkedőjét. A hét csapat közül első 
lett 118,5 ponttal a 4.b-sek „Dragons” 
csapata. Csapattagok: Maczkó Lénárd, 
Palotás Tamás, Nagy Ábel és Demeter 
Dennisz. Felkészítő tanáruk Kardosné 
Volford Klára. Gratulálunk a csapatoknak, 
és találkozunk a következő fordulóban!

Január 14-én, Békéscsabán tartották a 
Diákolimpia Grundbirkózás Országos 
Elődöntőjét. A domaszéki iskola harmadik 
és negyedik osztályos tanulói vettek részt a 
diákolimpia programjába újra visszakerülő 
grundbirkózó versenyen. Az országos 
elődöntőn Csongrád és Békés megye iskolái 
küzdöttek meg egymással. A domaszéki 
tanulók, akik ebben a tanévben ismerkedtek 
meg a sportággal, nagyon szép versenyzést 
mutattak be. A lányok az előkelő 4. helyen 
végeztek, míg a fiúknak sikerült elhozniuk 
a bronzérmet a korcsoportjukból. A 
csapatok tagjai: Lányok: Dobó Gréta, 
Dobó Pálma, Gárgyán Zsóka, Juszku 
Kata, Keceli-Mészáros Renáta, Kovács 
Henrietta, Négyökrű Nóra, Sárszegi Gréta; 
Fiúk: Baracsi Gergő, Hongmany Alex, 
Kalmár Csaba, Katona Benedek, Király 
István Manó, Kovács Dávid, Lengyel 
Marcell, Papp András, Sabján Kristóf, 
Török Marco. Gratulálunk! Felkészítő- 

és kísérőtanárok: Nagy Hevesi Ákos 
és Laczkó Endre. Köszönjük Kovácsné 
Csányi Mónika szülőnek a segítségét!

Január 16-án volt a Diákolimpia Futsal 
Megyei Döntője. A sikeres területi döntő 
után a domaszéki iskola futsal csapata 
Makóra látogatott a megyei döntőre. A 
versenyen Csongrád megye hat legjobb 
csapata vett részt. A csoportküzdelmek után 
a csapat szoros küzdelemben vereséget 
szenvedett az elődöntőben a szegedi 
Madách Imre Általános Iskola csapatától 
2:1 arányban. Azonban a bronzmérkőzésen 
szépíteni tudott, így éremmel zárhatták a 
napot. A 3. helyezett csapat tagjai: Dobó 
Rezső, Keceli-Mészáros Mátyás, Lippai 
Dávid, Nagy Viktor, Négyökrű Ákos, 
Nóvé Huba, Pintér Gergely és Trója Gábor. 
Gratulálunk! Felkészítő tanárok: Laczkó 
Endre és Nagy Hevesi Ákos.

Január 20-án az 5.a és 5.b osztály 
korcsolyázni ment osztályprogram keretei 
között. Szervezőtanárok: Ferlingné Dósa 
Anett és Nagy Hevesi Ákos.

Január 24-én, Szegeden, a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban tartották a Varga Tamás 
Matematikaverseny megyei fordulóját. 
Erre a rangos megmérettetésre három 
diákunk jutott be: Ferling Zsanett (8.a), 
Fülöp Roland (7.a) és Telegdi Csongor 
(7.b). Az eredményeket később teszik 
közzé. Felkészítő tanáruk Asztalos 
Ferencné.

Futsal megyei döntő     Grundbírkózás     Fotó: Laczkó Endre
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Január 25-én 16.30-tól tartottuk immár 
hagyományos „Iskolába Csalogató” 
programsorozatunk első foglalkozását. A 
két leendő első osztályt tanító pedagógus 
az iskolába jövő gyermekekkel egy rövid, 
ismerkedő foglalkozást tartott. Ezalatt 
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő beszélt 
a szülőknek intézményünkről, bemutatta 
a lehetőségeket, sajátosságokat. Ótottné 
Greguss Éva művészeti iskolavezető pedig 
a művészeti képzésről tartott ismertetőt. 
A következő alkalom, amikor várjuk a 
szülőket és a nagycsoportos óvodásokat: 

február 22. (szerda), 16.30!

A félévi értesítőket január 27-én vitték 
haza diákjaink.

Február 3-án, Szegeden, az Agórában 
mesemondó versenyen vett részt három 
diákunk: Kun-Péter Emma és Gergulics 
Bence (1.a) és Szaszák Kata (2.b). 
Mindhárman nagyon ügyesen szerepeltek 
a népes mezőnyben. Felkészítő tanárok: 
Kopaszné Török Gabriella és Nagy Zsolt. 
Köszönjük a szülőknek a versenyre 
szállítást!

Következő programjainkból:

• Február 17.: Zrínyi 
Matematikaverseny; Bábszínház

• Február 22.: Iskolába csalogató 2. 
alkalom (16.30-tól)

• Február 24.: Színházlátogatás a 
bérleteseknek; ISKOLAI FARSANG

• Március 2.: Felső tagozatosok 
versmondó versenye 

• Március 4.: Kalmár László 
Matematikaverseny

• Március 6-tól 10-ig: Alsó tagozatos 
témahét: „Pénzügyi tudatosság”

Korcsolyáznak az 5. osztályosok    

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
A gyermekekkel, örömmel és sok-sok mesélnivalóval kezdtük óvo-
dánkban a 2017-es évet. Élményeiket a téli szünet szépségének és a 
családdal együtt töltött közös, minőségi időtöltésnek köszönhették. 
A csoportokban alig győztük meghallgatni, kinek mit hozott a Jé-
zuska, merre járt a család és milyen finomságok kerültek az ünnepi 
asztalra. Január közepén ismét a meséké volt a főszerep a borongós 
hétköznapokon. A mese a gyermek képzeletének tápláléka. A gyer-
mek számára a mese igazi valóság. A mesének óriási szerepe van a 
gondolkodási és megismerési folyamatban, a gyermek lelki jellem-
vonásainak kialakulásában, a pozitív emberi és erkölcsi tulajdon-
ságok formálódásában, a személyiség létrejöttének folyamatában. 

A mese lehetőséget ad a gyermeknek, hogy megfigyelje: a jónak és 
rossznak a pozitív és negatív hősöknek meséről mesére megújuló 
harcát és megnyugodva, az igazság győzelmének hitében megerő-
södve, lélekben megnemesedve és gazdagodva várja a megoldást.
Gyermek, szülő, óvónő mind-mind készült ezekre a napokra. A szü-
lők mesejátékai minden gyermek arcára mosolyt csaltak, de az óvó-
nénik árnyjátéka is vidám perceket okozott a gyerekeknek. A „Mese 
moziban” magyar népmeséket nézhettek a gyerekek, a „Mese bolt-
ban” pedig fabatkáért mesét vásárolhatott minden kispajtás.
A szülőknek az idei mesehéten is D. Molnár Éva tartott előadás „A 
kisgyermek mozgása, és ami mögötte van„ címmel.
A hét csúcspontja a gyermekek mesélése volt, ahol különböző kor-
osztályokban a szülőkkel közösen megtanult kedvenc meséiket 
mondhatták el a zsűrinek a gyermekek.
Díjazottjaink: 4-5 évesek: I. Tanács Nóra, II. Ördögh Vivien, III. 
Masa Ramóna. 5-6-7 évesek: I. Balogh Brigitta, II. Török Tímea, 
III. Klimaj Kornélia. Különdíjasok: Gulyás Bence, Vőneki Anita.

Köszönjük a szülőknek és gyermekeknek a felkészülést, a zsűrinek 
pedig a lelkes biztatást!

Mesehét az óvodában       Fotó: DomaTv

Végéhez közelít a tél, s várja is már mindenki, hogy megérkez-
zék a tavasz. Télűző farsangi mulatságra készül az óvoda apraja- 
nagyja, melyet 2017. február 24-én, pénteken délelőtt tartunk az 
óvodában. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is támogassa óvo-
dánk alapítványát személyi jövedelemadója 

1 % - nak felajánlásával!
Domaszék Óvodásaiért Alapítvány

Adószám: 18473580-1-06
Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534

Segítségét előre is köszönjük!

Koczkás Orsolya óvodavezető
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Kihirdették a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat eredményeit
A 35. Magyar Sajtófotó Pályázatra idén 234 
pályázótól 2284 pályázat érkezett, az egye-
di és a sorozat kategóriákba összesen 6259 
kép indult. A Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége Nagydíjasa Balázs Attila A ma-
guk közé Down-szindrómás iskolásokat 
befogadó osztályközösség című alkotása 
lett, a legjobb emberközpontú pályaműnek 
járó André Kertész Nagydíjat pedig Szeke-
res Máté Vesebeteg című sorozata nyerte. A 
legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton 
díjat Móricz-Sabján Simon, a megyékben 

dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóri-
porter címet Mártonfai Dénes érdemelte ki. 
Sivák Zsófiát a legjobb teljesítményt nyúj-
tó 30 év alatti fotóriporternek választották. 
A pályázat képeiből március 27-étől látható 
kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központban. Forrás: http://www.origo.hu/
foto/multimedia/20170130-35-magyar-saj-
tofoto-palyazat-dijazott-kepei.html

Vesebeteg   Fotó: Szekeres Máté
Szekeres Máté, domaszéki fiatal, aki a 

falukarácsony fotóit is készíti ! 
Gratuláunk!

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
HATÓSÁG

ügyfélfogadása Csongrád megyében
2017 február hónapban:

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, 
ha neme, egészségi állapota, fogyatékossá-
ga, bőrszíne, politikai vagy más vélemé-
nye, anyasága (terhessége), életkora, va-
gyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb 
bánásmódban részesül(t), mint amelyben 
más, Önnel összehasonlítható helyzetben 
levő  személy vagy csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm 
államigazgatási szerv, amely diszkriminá-
ciós ügyekben az egész ország területéről 
fogadja a panaszokat. A megyei egyenlőbá-
násmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási 
helyeken és időpontokban keresheti szemé-
lyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520 

kissevadr@invitel.hu
Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete 
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as 

kapucsengő. Tel: 06-70/377-5720 
2017. február 17-én:  
9:00-13:00 óra között

Idősek Közösségi Központja – 
Senior Center  

6721 Szeged, Eszperantó u. 1. 
Tel: 06 62/648-132. 

2017. február 23-án:  
12:00-16:00 óra között

Az adócsökkentések, a béremelések, a csa-
ládok fokozottabb támogatása, valamint 
Európa és Magyarország biztonságának 
megvédése szerepel 2017 legfontosabb 
kormányzati céljai között - jelentette ki a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamen-
ti államtitkára. Dömötör Csaba szavai 
szerint az ország erősödik, és azt szeret-
nék, hogy a tendencia folytatódjon, s ezt 
minden család „a saját bőrén" érezze.
5 százalékponttal csökkennek a munkaadói 
adók, a társasági nyereségadó egységesen 
9 százalékos kulcsa pedig a legalacso-
nyabb lesz az Európai Unióban (EU-ban) 
- emlékeztetett, megjegyezve: ennek kö-
szönhetően a vállalkozások könnyebben 
tudják majd kigazdálkodni a magasabb 
béreket. Hozzátette: duplájára emelke-
dik a kisvállalkozói adókedvezmény, az 
eddigi 500 ezer forint helyett 1 millió fo-
rint lesz a kisadózó vállalkozások téte-
les adójának (kata) havi bevételi határa.
A legfontosabb élelmiszerek általános 
forgalmi adója (áfája) 27-ről 5 százalék-
ra mérséklődik, csupán ezzel az intézke-
déssel 35-40 ezer forinttal több maradhat 
egy kétgyermekes család zsebében - kö-
zölte, megjegyezve: az internetezés áfa-
kulcsa szintén csökken, 18 százalék lesz.
Januártól 30 ezer forintra nő a kétgyerme-
kes családok havi adókedvezménye, ami 
évi 360 ezer forintos megtakarítást jelent 

Ez a kormány célja 2017-re
- sorolta az intézkedéseket az államtitkár.
Úgy folytatta, hogy jelentős összeg, 
211 milliárd forint jut otthonteremtés-
re, és vizsgálják, hogyan tudnák még 
többen igénybe venni a kedvezményt.
Szavai szerint a minimálbért a rendszervál-
tás óta soha nem emelték olyan mértékben, 
mint most. A szakmunkás-minimálbér 25 
százalékkal 161 ezer forintra, a minimálbér 
15 százalékkal 127,5 ezer forintra növek-
szik.Dömötör Csaba úgy vélekedett, hogy 
a jelentős fizetésemelések az adócsökken-
téseknek köszönhetőek, amelyek a munka-
adók, a munkavállalók és a kormány meg-
állapodásán nyugszanak. Magasabb bérre 
számíthatnak többek között a szakorvosok, 
az ápolók, a rendvédelmi és felsőoktatási 
dolgozók, a pedagógusok, valamint a szo-
ciális, kulturális és megyei kormányhivata-
li alkalmazottak - ismertette.
Fontos eredménynek nevezte azt is, 
hogy a tervezettnél nagyobb mérték-
ben, 1,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.
Olyan év kezdődött tehát, amelynek so-
rán sok magyar család léphet előre - ösz-
szegzett, hozzáfűzve: ugyanakkor tudják, 
hogy rengeteg még a teendő, és nem-
csak azt szeretnék elérni, hogy minden-
kinek legyen munkája, hanem azt is, 
hogy mindenkinek megérje dolgozni.
Az államtitkár hangsúlyozta: szintén 
fontos cél 2017-re, hogy végleg leke-

rüljön a napirendről az unióban a mig-
rációs kötelező betelepítési kvóta.
Felidézte, hogy az európai országok soha 
nem tapasztalt biztonsági intézkedések-
kel készülnek szilveszter éjszakájára, 
és ezt az elővigyázatosságot indokolt-
nak nevezte egy olyan év után, amely-
nek során sok terrortámadás történt.
Nyomatékosította: teljesen újra kell gon-
dolni a kontinens biztonságát érintő kér-
déseket, megfelelő válaszokat kell adni a 
migrációs válságra, amely tartósnak ígér-
kezik. Az unió nem hagyhatja figyelmen 
kívül a tömeges bevándorlás biztonsági 
és kulturális kockázatait, mert ennek sú-
lyos következményei lehetnének - mondta.
Dömötör Csaba a kötelező betelepítési 
kvótáról szólva úgy fogalmazott: az EU-
nak értelmetlen és kockázatos elképzelé-
sek helyett minden erejével a határok vé-
delmére kell összpontosítania. A kormány 
továbbra is a legnagyobb határozottság-
gal lép majd fel a témát érintő uniós vi-
tákban, ugyanis erős Európában és erős 
Magyarországban érdekelt - szögezte le.

(MTI)
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Könyvtári hírek
Könyvtárunkban január 20-án megrendezésre került a Numero-
lógia előadás folytatása. Köszönöm minden résztvevőnek, aki ott 
volt. Ismét sokat tanulhattunk sorsunk és így önmagunk megisme-
réséről, Csányi Tamásnétól, aki nagyon készségesen válaszolt a 
kérdéseinkre és segített megértenünk ezt az összetett tudományt. 
Nagy örömet jelentett számunkra hogy előadása végén kiszámolta 
nekünk sorsszámainkat, melyek segítségével könnyebben megért-
hetjük, hogy mi miért történik az életünkben.
Ezúton is szeretném megköszönni neki a nagyszerű előadást.

Továbbá szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik 
könyvadományokkal támogatták könyvtárunkat az elmúlt hónap-
ban. 

Ezúton szeretném felhívni a kedves lakosok figyelmét arra, hogy 
a könyvtár továbbra is változatlan nyitva tartással vár mindenkit.

Hétfő, Csütörtök: 9:00-18:00
Kedd, Péntek: 9:00-17:00

Szombat: 9:00-13:00

Januártól új irodai szolgáltatások indultak a könyvtárban. Le-
hetővé vált a nyomtatás, fénymásolás, színesben és fekete-fe-
hérben (A4, A3), szkennelés és az internetelérés.
További szolgáltatásokra előrendelést egyedi árazás alapján 
tudunk felvenni. Így pl. szórólapok, névjegykártyák készítését 
és spirálozást is vállalunk.

Kérem, igényüket előre jelezzék!
Személyesen: Domaszék, Dózsa György u. 39.

Telefonon: 06-70/466-3792

Szűcs Judit könyvtáros

Domaszéki JUDO ISE hírei
Az első ifjúsági válogatón, Budapesten 
két versenyzőnk indult, Bóka Bendegúz 
második lett súlycsoportjában és testvére 
Botond serdülőként az ötödik helyet sze-
rezte meg.
Mórahalmon szerepeltek gyerekeink, az 
első napon a kisebbek: Hongmany Alex 
második, Sánta Brigitta második, Katona 
Benedek harmadik lett. A tíz év alattiaknál 
két versenyzőnk lépett szőnyegre, Papp 
Endre első, Tombácz Márk második helye-
zést ért el.
Az általános iskolában az alsó tagozatosok-
nak a testnevelési óra keretei között elkez-

dődött a JUDO oktatás. Ez nagyon fontos 
a gyerekeknek, az esések elsajátításában, 
önbizalom növelésben, önvédelem és fe-
gyelem szempontjából is kiváló. Reméljük, 
hogy minél több lány és fiú is kedvet kap 
ehhez a küzdősporthoz. Kérjük a szülőket 
is, hogy próbálják támogatni és ösztönözni 
gyermeküket erre a sportra. 

Ez év végére valószínűleg elkészül a régóta 
áhított állandó önálló edzőtermünk a sport-
csarnok mellett és ezzel egyesületünknek 
több edzésidőre lesz lehetősége.

Szabó Miklós edző
Papp Endre és Tombácz Márk 

a Mórahalmon rendezett JUDO versenyen      

Újjáéled a domaszéki ifjúság
Az idei év sok pozitív fordulatot tarto-
gat, legalábbis erre enged következtetni 
a domaszéki ifjúság. Múlt héten ugyanis 
a domaszéki Sárkányhegyi Civil Közös-
ségi Házban jártunk, ahol a helyi tettre 
kész fiatalok összehívták a náluk is fiata-
labbakat, akik hasonlóan tettre készek, 
viszont kevésbé tapasztaltak. Ezért volt 
ott Vajda Árpád, az Új Nemzedék Köz-
pont Csongrád megyei ifjúságszakmai 
koordinátora, aki kreatív foglalkozások-
kal segítette a helyi ifjúsági önkormány-

zat munkatársait az önszerveződésben.
Az eseményt Kispéter Anett felnőtt se-
gítő és Kalmár Éva, a helyi ifjúsági ön-
kormányzat tagja kezdeményezték. Egy 
tucat helyi középiskolás jelent meg, akik 
szeretnének tevékenyen hozzájárulni a 
domaszéki események szervezésében, a 
fiatalok összefogásában, programok le-
bonyolításában. A rövid ismerkedős játék 
után következett a kreatív munka, melynek 
során „world café” módszerrel ötleteltek a 
település erősségeiről, gyengeségeiről és 

lehetőségeiről. Szeged közelsége feltűnt 
az erősségek és a gyengeségek közt is, a 
résztvevő fiatalok célja pedig elsősorban 
az, hogy kortársaik ne szivárogjanak el 
a nagyvárosba, hanem helyi szinten te-
remtsenek értéket, élhető környezetet. A 
résztvevők megtanulhatták a projektter-
vezés alapjait nagyon elégedettek voltak 
a munkafolyamattal és jelezték, hogy a 
jövőben is szívesen részt vennének ilyen 
és hasonló eseményeken, örömmel segíte-
nek be a különböző munkafolyamatokba.



11

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
Az ifjúsági önkormányzat jelenlegi tagjai 
is tetszésüket fejezték ki az esemény kap-
csán. Örömmel konstatálták, milyen sok 
fiatal van, akiket komolyan érdekel Doma-
szék jövője, valamint hozzáfűzték, hogy 
az ő idejükben „lasszóval kellett összeva-
dászni az ifjúsági önkormányzat tagjait”. 
Ez a tendencia manapság szerencsére nem 
jellemző, a helyi ifjúság rendkívül aktív 
és intenzíven érdeklődik a település sorsa 
iránt. Az eseményen készült képeket http://
mediakommando.hu/ujjaeled-a-doma-

Felhívás!
A Domaszéki Ifjúsági Önkormány-

zat minden hónapban szeretne 
nyílt, teaház hangulatú gyűléseket 
tartani, melyre minden domaszéki 
fiatalt szeretettel várunk. További 

információ a DIÖ Facebook 
oldalán.

szeki-ifjusag/ oldalon lehet megtekinteni.
Hadzsy Jani

Maszkabál, az év batyubálja
Hosszú előkészítő munkálatok után 2017. 
január 28-án este 18 órakor megnyitotta ka-
puit Domaszék első számú farsangi bálja. 
A termet színes lampionok, fotófal, szépen 
megterített asztalok és megannyi beöltöző 
tették igazán hangulatossá. A jó hangulat-
hoz a zenét Pipicz Dani és a LagziBand, 
illetve Gábor Zsolt retro dj biztosította. 
Vacsora után az Irigy Hónaljmirigy is ve-
lünk bálazott egy rövid műsor erejéig. Hu-
moros produkciójukkal igazán jó alapot 
biztosítottak a szórakozáshoz.
Idén elsőként a Maszkatáncon mutathatták 
meg magukat a beöltözők és álarcosok. 
Több kategóriában hirdethettünk győztest. 
Ajándékot nyert a legvagányabb csapat, a 
legelegánsabb és a legállatibb beöltöző, a 
legizgalmasabb fejdísz viselője és különdí-
jakkal is igyekeztünk elismerni a maszko-
sokat. Külön kiemelném a 17-es sorszámú 
kalózcsapatot, akik ötletben, létszámban és 
lelkesedésben is verhetetlenek voltak. Re-
méljük jövőre még többen leszünk maska-
rások.
Aki időközben kedvet kapott az átalakulás-
hoz igénybe vehette az Ördögi arcfestést. 
A gyereksarokban színezők álltak rendel-
kezésre.
Az est hátralevő részében a táncot értékes 
tombola nyeremények kisorsolása tarkí-
totta. Gazdára talált sok-sok felajánlás, 
amelyeket köszönünk támogatóinknak, és 
fődíjként egy kézi mixer szett, egy sportka-
mera, egy elektromos fogkefe, egy Activity 
Club Edition társasjáték és egy televízió. 
A bálazók a falakon a korábbi évek egy-egy 
megörökített pillanatával találkozhattak, 
amelyeket a tombola után haza is vihettek.
A rendezvényen új elemként kivetítettük 
a korábbi bálok legjobb fotóit, a bál prog-
ramjait, a nyereményeket, támogatókat.
Az éhezőket és szomjazókat a Kút Büfé 
várta italokkal, koktélokkal, illetve a 
Bali23 Étterem biztosította a gazdagon 
megrakott tálakat.

Idén nem csak a szórakozás, hanem a jóté-
konykodás is fontos szerepet kapott, hiszen 

Következő nagy dobásunk: 
Nyári tábor

Nagyér, 
2017. július 3-7. 
(hétfő-péntek)

a jegy megvételével és a tombola licittel 
egy domaszéki játszótér bővítését támogat-
tuk, a Katalin bál tombola licitjével együtt 
235 000 Ft-ot tudunk a játszótéren beruház-
ni.

Kíváncsiak vagyunk a véleményedre! 
Kérdőívünket itt megtalálod: https://goo.

gl/forms/u4w9iL7dGCZVera63

A Maszkabálról készült képeket, beszá-
molókat, mozgóképes összeállítást keresd 

oldalainkon! 
- www.facebook.com/elhetobbfaluert 

- www.facebook.com/DomaTv1
- elhetobbfaluert.blogspot.com

Támogatók, segítők voltak:
Anka Ildikó (dekoratőr), Balázsné Erika, 
Biliczki Tamás, Czérna Pálné, Csőke Péter 
(fotó), Csurgó Brigitta, Dobó Gergő, Dobó 
Kata – Kathia Dobo, Dobó Szilveszter, 
Dobó Tamás, Domaszéki Gyógyszertár, 
Domatisz Nonprofit Kft., Dr. Ótott Ferenc 
– Betyárok Tanyája, ElektroPlus KisÁru-
ház, Enginé Benák Anna – Tűzvirág, Feke-
te Ferenc – Dallmayr, Fődi Tamás, Gábor 
Zsolt, Gyuris Zsolt, Jójárt Orsolya (fod-

rász), Kalmár Eszter, Kalmár Éva,, Kapás 
Alexandra, Kasa Gábor, Kasza Szabolcs, 
Kéri Tamás, Király Imre, Kispéter család, 
Kispéterné Tanács Edit (kozmetikus), Koz-
ma Eszter, Magyar Anna, Mészáros-Tanács 
Anett és családja, Németh család, Németh 
Antal - Mini Agro, Németh László, Németh 
Magdolna – Sarki Diszkont, Ótott-Kovács 
Tamás, Ördög Andrea, Ördög Nóra, Ör-
dögh Anett, Pintér Árpád, Pipicz Dániel, 
Száraz Ferdinánd, Sziráki Ferenc és csa-
ládja, Sziráki Krisztián és családja, Szűcs 
Beatrix- Pipacs Tanya, Szűcs Judit, Tom-
bácz Zoltán, Trója János, Varjasi-Kispéter 
család – PötyLé.

 
Köszönjük, a támogatást és hogy idén is 

velünk mulattatok!

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

rendelési ideje:
Hétfő:      12.00 - 18.00
Kedd:        7.00 - 13.00
( iskolafogászat is ezen a napon )
Szerda:        7.00 - 13.00
Csütörtök:  8.00 - 14.00
Péntek:     12.00 - 18.00

A vizsgálatokhoz minden esetben 
időpont egyeztetés szükséges. Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és pén-
teken 13.30 - 18.00-ig; a többi munkana-
pon 8.00 - 12.00 -ig. 
 Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 
A javítás idejére csereutót biztosítok!

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

 fax: 284-187., 
e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Engi Józsefné. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2017. március 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. március 10.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán 
és pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) 
kapcsolatos tanácsadás,

antennaszerelés.
www.lcd-tv-monitor-szervíz.hu

Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, dr. 
Tatár Zoltán elnökhelyettes: 

06-30/428-5709

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:

112; 62/541-706; 06-30/466-1021
ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében 

közvetlen elérhetőségek!

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

Malac 3 db eladó. Többől lehet 
választani. 3 hónapnál öregebbek. 
Érdeklődni: 06-30/394-6723 telefo-
non.

***
Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 
földterületek rotátorozását, ásógé-
pezését vállalom. Hevesi Imre 06-
30/9433-944

***
Eladó fehér-fekete televízió, cent-
rifuga, tárcsás mosógép, hűtőszek-
rény, gáztűzhely, tűzifa, női ke-
rékpár, parhetplatli, fazúzó 220 V. 
Domaszék (zártkert) Telefon: 06-
30/751-6187

***
Domaszéken a Zöldfás templom 
háta mögött eladó 3028 m2 szán-
tóföld 3,75 AK. 350.000 Ft. Tel.: 
30/433-5270
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PIETAS
TEMETKEZÉS

6722 Szeged, Bartók tér 10. (Attila utcai
 buszmegállónál) www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig

Pénteken: 8-14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termék-
bemutatókra, termék-, ruhavásárra, tanfolyamok,

 előadások lebonyolítására.
Érdeklődni: Papdiné Megyeri 

Csillánál lehet a 
62/284-011 (118. mellék); 

30/2064-313 telefonszámon

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

Kedd-Szombat: 8:00-16:00
Hétfő, Vasárnap: szünnap

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ha családtagja, barátja, ismerőse, 

hozzátartozója jogait megsértették a 
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 

elérhetőségeken. Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegély-
szolgálatot azok számára, akiket sérelem 
ért a pszichiátriai kezelésük során. Ál-

lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 

182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Domaszék Lakosságának Egész-
ségesebb Életéért Alapítvány to-
vábbra is folytatja egészségmeg-
őrző programját. Amennyiben 
működésünket támogatni kívánja adó-
ja 1 %-val, megköszönjük segítségét.

Adószám: 18462164-1-06
Dr. Kozma Anna a kuratórium elnöke

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap első szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Tóth Zoltán
Minden hónap harmadik szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5306

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtarta-
ma megváltozott, a továbbiakban 

kedden és csütörtökön 8-15.00 
óráig vehető igénybe

a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal II. számú épületében!

Hallainé Bánáti Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
február 19., március 19., április 16., május 21., június 18., 

július 16., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november 19., december 17.
Információ: 

MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 
6782, Mórahalom Röszkei út 34. 

Tel.: +36 (62) 281-055 
E-mail: moraep@morahalom.hu

2017. év január 1. napjától 2017. március 31. napjáig Mórahalmon kihelyezett 
közjegyzői ügyfélfogadást végző közjegyzők névsora:

 2017. február 16.  dr. Hűvös Ferenc (30/919-9865)
 2017. február 23.  dr. Kopcsányi Katalin (30/903-6906)
 2017. március 2., 16., 30. dr. Hűvös Ferenc
 2017. március 9., 23. dr. Kopcsányi Katalin

Közjegyzői kihelyezett ügyfélfogadás

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISEL-
KEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" 
vagy "viselkedési rendellenesség" miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-
5384  

E-mail: info@cchr.hu 

Kóbor kutyákról!
Tájékoztatjuk a tisztelt domaszéki 
lakosokat, hogy a Domatisz Kft. 

munkatársai folyamatosan begyűj-
tik Domaszéken a kóbor kutyákat. 
Az állattartóval szemben eljárást 

kezdeményezünk, melynek követ-
kezményeként pénzbírságra számít-
hat. Kérjük előzze meg a befogást, 

és felelős állattartóként tartsa 
kutyáját bezárva!

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
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Megkezdtük tavaszi vetőmagok rendelésfelvételét!

Tavaszi szezonális ajánlatunk:
-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -
kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló
-borjúindító és borjúnevelőtápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-15:00
      TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS           Állattenyésztési szakÁruhÁz
 6791 SZEGED-KISKUNDOROZSMA        6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
               Kettőshatári út 6.              Telefon: +36-62/556-120
    6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3   rendeles@delifarm.hu
                 (METRO mellett)
           Telefon: +36-62/556-130

Gazdabolt
nyílik 2017. február 20-án 

Domaszék, Kossuth utca 2. szám alatt.

 Forgalmazott termékek növényvédelmi szakmérnök tanácsadásával:
-növényvédőszerek 
-műtrágyák, granulált szerves trágyák
-biostimulátorok, tápoldatok
-hobbi és profi vetőmagok
-rágcsálóírtószerek, borászati termékek
-öntözéstechnika
-mezőgazdasági szerszámok
-mezőgazdasági kötöző és csomagolóanyagok
-festékek és festési kellékek
-szegek, csavarok egyéb rögzítés technika stb.

   
   Elérhetőség: 06-70/3417-617, 62/250-470

Nyitva tartás: Hétfőtől-Pétekig 7-17 óráig
Szombat 8-12 óráig

Üzemeltető: Anagallis Kft- Faragó Zsolt agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, 
gázmester

DOMASZÉKI

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház

Bejelentkezés:
06-30/543-9094.

VÉRADÁS
2017. március 24-én 10.00-13.00 
óráig VÉRADÁS lesz a Sárkány-

hegyi Közösségi Házban 
(Dankó Pista tér 11.)

Kérjük, hogy a TAJ és a lakcím-
kártyát hozzák magukkal!

Felhívás!
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület továbbra is 
folytatja a DomaTV működtetését, 
a domaszéki rendezvények támoga-
tását és a környezetvédelmi progra-
mok szervezését. Kérjük adójának 1 

%-val támogassa munkánkat!
Adószám: 18475788-1-06

Kispéterné Kotogán Erzsébet
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület

           Tisztelt Hozzátartozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS 
 megnyitotta kirendeltségét a

Tímea Virágüzletben
Domaszék, Dózsa György u. 15. szám alatt,

ahol teljes körű temetkezési szolgáltatás kínálunk:

Szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556


