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Időszerű tavaszi munkák Domaszék területén

A hideg idő elmúltával a Domatisz 
Nonprofit Kft. munkagépeivel folytatja 
az ősszel abbamaradt külterületi földutak 
javítását. Az útjavítás több munkafázisból 
áll, ezért számítani kell a javítás alatt 
lévő táblával jelzett útszakaszon forgalmi 
korlátozásra, amiért előre is elnézést 
kérünk. A munka jellegéből adódóan a 

visszanyesett földút szélein egy minimális 
padka alakul ki. Ez a padkaképződés 
a földútjavítás velejárója, amit az 
ingatlantulajdonos egy kapával egyszerűen 
megszüntethet a bejárója vonalában. 
Ezt a kis kellemetlenséget kárpótolja 
a jól megjavított kátyúmentes, sima 
felületen való közlekedés. Megkezdődtek 

a tavaszi fanyesések is a közterületen, a 
villanyvezetékek vonalában lévő veszélyes 
ágak eltávolítása. Amennyiben az ingatlan 
tulajdonosa maga szeretné megmetszeni a 
háza előtt lévő fákat, akkor azt jelezze a 
helyszínen, a metszést végző brigádnak.

Kalmár István Domatisz Nonprofit Kft. 

Külterületi földutak javítása az önkormányzat és a Domatisz Kft. munkagépeivel      Fotó: Kalmár István

  Ünnepeljük együtt 
      március 15-ét!
 Domaszék Község Önkormányzata 

  és a Domaszéki Bálint Sándor 
   Általános Iskola és Alapfokú 
   Művészetoktatási Intézmény 
  nemzeti ünnepünk tiszteletére 
          megemlékezést tart        
       

 2017. március 14-én
 11,00 órától a sportcsarnokban, 

     majd az ünnepi műsort követően a
       Szabadság téren lévő kopjafánál.

Ünnepi beszédet mond: Kispéter Géza polgármester,
B. Nagy László országgyűlési képviselő, Magyar Anna a Csongrád 

Megyei Közgyűlés alelnöke
Tisztelettel várjuk a domaszéki lakosokat:

Kispéter Géza polgármester, Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató

Önkormányzati hírek
Domaszék Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23-
án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitat-
ták meg:
1. Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztiszító telep üze-

meltetéséről és a helyi ivóvízellátásról
2. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámo-

lók, támogatási kérelmek elbírálása
3. Körzeti megbízott beszámolója
4. Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány jelentése
5. Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló
6. Domatisz Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének elfo-

gadása
7. Döntési javaslatok
8. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
9. Polgármesteri jelentés
A  2. napirendi pont keretében az összes civil szervezet esetében 
elfogadták az előző évi pénzügyi beszámolókat és elbírálták a 
támogatási kérelmeket. A 2016. évi támogatáshoz képest szin-
te hasonló mértékű pénzbeni támogatásban részesültek a civil 
szervezetek. A Domaszéki Művészeti Iskola részére évi 400 eFt 
támogatást biztosított a testület. A 7. napirendnél, a döntési ja-
vaslatok keretében az alábbi fontosabb döntések születtek: az 
1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző „Büszkeség-
pontok” létrehozására pályázat benyújtását határozták el, mely 
keretében egy új emlékmű kerül elhelyezésre a Köztársaság 
téren. A Gólyahír út és az Egyenlőség utca nyomvonalának ki-
igazításával kapcsolatban döntéseket hoztak. Elbírálták a Dankó 

Pista tér 15/C/3. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott pá-
lyázatokat. Egy önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérleti 
díjának összegét határozták meg. A Medicopter Alapítvány részére 
30.000 Ft támogatási összeget adományozott a testület a magyar légi 
mentők részére, megfelelő eszközök, felszerelések beszerzése érde-
kében. A Tisza utca kiaszfaltozása érdekében egy domaszéki lakos 
kérelemmel fordult a testület felé. A kérelemmel kapcsolatban döntés 
nem született, mivel a lehetőségeket, a kivitelezhetőséget, a vállalha-
tó lakossági önerő mértékét megvizsgálják, így a döntést elnapolták. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő
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Zsóka néni táborai - 2017 Nagyér
Ahol érzed, hogy szeretsz, ahol érzed, hogy szeretnek...

Csapatunk idén is útnak indul, ám szakí-
tunk hosszú éves hagyományainkkal és 
ebben az esztendőben egy közeli helyet 
fedezünk fel. 18. táborunkat Nagyéren és 
környékén rendezzük meg.
Tervezett programok:
városnézés (Mezőhegyes, Makó), lovasko-
csizás, kerékpározás, túrázás, fürdés, angol 

nyelvtanulás.
Természetesen nem maradhat el a közös tá-
bortűz, éneklés, tánc, vetélkedők, alkotás, 
közös főzés és minden mi jó.
Szálláshelyünk: Nagyér, Zöldbéka diák-
szállás.
Időpont: 2017. július 3-7. (hétfő - péntek)
Célkororsztály: 8-14 évesek.

Jelentkezz kedvezményesen 2017. április 
20-ig (hétfő)!

További információk, jelentkezés: 
Zsóka néni (70/452-3343)

elhetobbfaluert@gmail.com 
elhetobbfaluert.blogspot.com

Gardróbfrissítés IV.
Tele a szekrényed kinőtt /kifogyott/ meg-
unt, de még ép és használható ruhákkal? 
Szeretnél a helyükre frisseket? 

Akkor hozd el!
Cseréljünk!

Helyszín: Domaszék, Sárkányhegyi 
Közösségi Ház

Időpont: 2017. Április 21. (péntek) 
17.00 - órától.

Hozd el a tiszta, jó állapotú ruhádat és 
amennyi darabot hozol, annyit haza is vi-
hetsz. A válogatás után megmaradt ruhákat 
összegyűjtjük és a Családsegítő Szolgálat-
nak juttatjuk el!

Férfi, női és gyerekruhák is lesznek.
A ruhákon kívül hozhattok ékszereket, tás-
kákat, cipőket!
Támogassátok a kezdeményezést, hozzá-
tok el a szekrényben szomorkodó ruháito-

kat és találjátok meg új kedvenceteket! 
A program nyitott és ingyenes!
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Könyvtári hírek
Köszönetet mondok Süli Endrének a 
könyvtárnak adományozott könyvekért, 
valamint Horváth Géza úrnak a szép gon-
dolatokért, amellyel unokájának kíván sok 
örömet születésnapja alkalmából, szívből 
gratulálok neki.

Horváth Géza: Születésnapi köszöntő
Drága kis unokám,
Azt kívánom neked:

A Jóisten fogja
Mindig a két kezed.
Óvjon, védjen téged

Minden gondtól, bajtól,

Mi ott leselkedik,
Kint, kívül az ajtón.

Költészet Napja
A költészet napját József Attila születés-
napjára (1905. április 11.) emlékezve 1964 
óta minden évben április 11-én ünneplik 
Magyarországon. Irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, 
képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk 
a magyar líra előtt.

A „Költészet Napja„ alkalmából
2017. április 7-én, pénteken 17 órára

várok minden verset kedvelő olvasót a

Községi Könyvtárba (Domaszék, Dózsa 
György u. 39.),

 aki szívesen megosztaná kedvenc versé-
nek élményét másokkal is.

Szűcs Judit könyvtáros

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Sok vidám óra, délelőtt színezte farsangira 
az elmúlt heteket. Minden kisgyermek re-
mekül szórakozott a télkergető események 
során. Ügyes kis kezeikkel varázslatos de-
korációt, farsangi szemüveget, álarcot, mó-
kás fejfedőket készítettek.
Vidám talpalávaló zene fokozta a jó hangu-
latot, s mindenki arcára mosolyt csaltak a 
furfangos versikék, névcsúfolók, dalcsok-
rok. Napról- napra formálódott a nagy nap 
pillanata, amikor jelmezbe öltözötten lehe-
tett mókázni, táncot lejteni.
A pillangók, tündérek, királylányok, meny-
asszonyok, oroszlánok, pókemberek, va-
rázslók, cicák és sokan mások vidám zené-
re ropták a táncot, ették a finom falatokat, 
űzték a hosszú, hideg telet. Külön köszö-
nettel tartozunk a Szülőknek, a Nagyszü-
lőknek és a Rózsakert Vendéglőnek a finom 
csemegékért, a sok egyedi jelmezért!

Február első hetében a leendő első osztá-
lyos tanítók tájékoztatást adtak a szülőknek 
a beiskolázásról, az iskolaérettségről és öt-
leteket nyújtottak ahhoz, hogy mint szülő 
hogyan tudják segíteni gyermeküket ab-
ban, hogy minél gördülékenyebb legyen az 
óvoda- iskola átmenet. Köszönjük szépen!
Az óvodáztatással kapcsolatban, az utóbbi 
időben több változás is történt. Kiemel-
ném, hogy óvodába az a kisgyermek jár-
hat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől 
számított fél éven belül betölti a har-
madik életévét. Utóbbi csoportba tartozó 
gyermekeket csak abban az esetben tudja 
az intézmény felvenni, ha az összes három 
éves és annál idősebb gyermek felvételi ké-
relmét teljesítetni tudja. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén 
hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének ren-
delkezései szerint a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
harmadik életévét betölti, a nevelési év 

Ovi farsang a szülőkkel     Fotó: DomaTv
kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozásokon kell, hogy 
részt vegyen.
Vannak olyan kisgyermekek, akiknek kü-
lönösen nagy megrázkódtatást jelent a 
családtól való elszakadás. Nagy türelemre 
van szükség ilyenkor a család és az óvo-
da részéről egyaránt. Igyekszünk rugalmas 
beszoktatással segíteni a gyermekek és a 
szülők helyzetét.

„Iciri- piciri” óvodába csalogató játékos, 
ismerekedős délutánjainkkal szeretnénk 
segíteni a szülőknek, hogy közelebbről 
megismerhessék óvodánkat és az óvodá-
ban dolgozókat.
Ezek időpontjai: 2017. március 17., márci-
us 24., március 31., április 7.

Az óvodai beíratás időpontja: 2017. áp-
rilis 25-26-án, kedden és szerdán lesz 
8-16 óráig az óvodában.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata,

• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kár-
tyája,

• a szülő (gondviselő) személyi igazol-
ványa, lakcímkártyája.

• sajátos nevelési igényű gyermek ese-
tében: szakértői vélemény 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményről készült határozat

• orvosi igazolás az óvodai érettségről.

Kérjük amennyiben lehetősége van, 
Ön is támogassa óvodánk alapítványát 

személyi jövedelemadója 1 %-nak           
felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja - nagyja nevében: 
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Karnebál nyitótánc résztvevői     Fotó: Csőke Péter

Farsang az iskolában     Fotó: DomaTv

Junior csapat Szolnokon     Fotó: Ótottné Greguss Éva

Programjainkból:

Február 6-án, Hódmezővásárhelyen ren-
dezték meg a megyei Úszó Diákolimpiát. 
Iskolánkat három tanuló: Maros Dániel, 
Nagy Konstantin és Nagy Ábel képviselte. 
Versenyzőink derekasan helytálltak, a leg-
eredményesebb tanulónk, Nagy Konstantin 
az 5. helyen zárt 50 méteres hátúszásban. 
Gratulálunk! Köszönjük a szülőknek, Ma-
ros Tamásnak és Nagy Istvánnak a gyere-
kek szállítását. Kísérőtanár: Dobó Márta.

Az alsó tagozatosok Mesevetélkedőjének 
2. helyi fordulóját rendeztük meg február 
15-én. Hét csapatunkból négy jutott to-
vább: Dragons, Olvasómesterek, Szuper 
Farkasok és az Okostojások. A továbbjutott 
csapatok 4. osztályosok, felkészítő tanára-
ik: Kardosné Volford Klára és Madarász 
Ottó.

Február 17-én 50 diákunk vett részt a nagy 
hagyománnyal rendelkező, rangos Zrínyi 
Ilona Matematikaversenyen, Szegeden. 
Másodiktól nyolcadik osztályig minden 
korosztály képviseltette magát. Felkészítő 
tanárok: Pataki Ildikó, Nagy Zsolt, Bönde 
Jánosné, Madarász Ottó, Dobó Márta, Ma-
rosné Alberti Anikó, Józsáné Bánhidi Már-
ta és Asztalos Ferencné. Nyári Levente, 
2.A osztályos diákunkat behívták az ünne-
pélyes eredményhirdetésre is! (Felkészítő 
tanára Pataki Ildikó).

Február 17-én az alsó tagozatosok báb-
színházban voltak, a „Rest mese” című 
darabot nézték meg. Szervezőtanárok a 
napköziben tanító kollegák.

Február 22-én tartottuk második „Iskolába 
csalogató” programunkat. 

Február 24-én délelőtt a negyedikesek és az 
ötödikesek színházban voltak, a „Parázs-
fuvolácska” című darab bemutató-előadá-
sán vettek részt.

Fülöp Roland, 7.a osztályos diákunk beju-
tott a Varga Tamás Matematikaverseny 
országos döntőjébe! Felkészítő tanára: 
Dobó Márta. Gratulálunk!

        FARSANG

Február 24-én benépesült a sportcsarnok, 
ősemberek, mesefigurák, madárijesztők 
és kertészek, virágok és moszatok, szivár-
vány és kínai kaja, és még rengeteg ötlet 
elevenedett meg ezen a délutánon. A sok 
csodalényből a zsűri negyven egyéni, pá-
ros és csoportos díjazottat emelt ki, akiket 
kölyökpezsgővel és édességgel jutalma-
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zott. A tombolahúzás után közös tánccal, 
eszem-iszommal, dínom-dánommal foly-
tatódott a farsangi mulatság. Köszönjük 
Tombácz Zoltánnak a rendezvény fotó-
zását. Több, mint 300 kép készült, amit 
megtekinthetnek a DomaTv és az iskola 
facebook oldalán egyaránt: http://www.fa-
cebook.com/DomaTv.

Február 25-én, szombaton a moderntánco-
sok nagy csapata kelt útra már kora reggel, 
hogy részt vegyen a IV. Szolnok Open 
elnevezésű mazsorett versenyen. A 32 
táncost körülbelül ugyanennyi szülő, rokon 
kísérte, hogy segítsen, szurkoljon, részt ve-
gyen az idei év első versenyén. Erre az or-
szágos megmérettetésre minden évben el-
megyünk. Ebben az esztendőben már több 
mint 1300 benevezett versenyző vett részt 
három országból, több mazsorett szövet-
ségből a szolnoki Széchenyi Gimnázium 
sportcsarnokában megrendezett versenyen. 
Eredményeink: Basic kategória - Gyerek – 
bot – csapat: 1. hely (Cadet); Verseny kate-
gória - Gyerek – bot – csapat: 3. hely (Ju-
nior); Gyerek – bot – szóló: Pördi Kíra 10. 
hely, Szalóky Lara 12. hely; Junior – bot 
– szóló: Csala Vivien 3. hely; Gyerek - bot 
– duó/trió: Bényi Brigitta, Rózsa Lilla, Til-
linkó Nikolett 6. hely; Senior – bot – mini: 
Kószó Zsófia, Csala Vivien, Molnár Dorka 
és Harangozó Bettina 2. hely. Felkészítő 
tanáruk Horváth Péter; asszisztens: Farkas 
Csilla. Köszönjük a szülőknek a segítsé-
get, Kubatov Editnek a csodaszép ruhákat, 
Makra Évának a csillogó sminkeket! Gra-
tulálunk a csapatnak!

Vámos Róbert (Táblácska.hu) szemlélet-
fejlesztő órákat tartott február 27-én a két 
első osztályban. A foglalkozás nem csak a 
rajzkészség fejlesztését célozta meg, de a 
gyerekek önértékelését, önbizalmát is nö-
velte. A jó hangulatban töltött 2-2 óra alatt 
sokat tanultak magukról és egymásról is. 
Szervezőtanár: Mataisz Zsuzsanna és Ko-
paszné Török Gabriella.

Kiss-Csepregi Tamás 1.b osztályos tanu-
lónk I. helyezést ért el a szegedi Gianni 
Rodari Emlékverseny illusztráció kategó-
riájában az 1-2.-osok között. Gratulálunk! 
Köszönjük Dicső Mónika szülőnek a mű-
vészeti iskola zenetanszakainak támogatá-
sát!

      SZÜLŐK – NEVELŐK BÁLJA

Február 11-én tartottuk az immár hagyo-
mányos iskolabálunkat, melyre idén is 
nagyon sokan eljöttek, jelenlétükkel, tom-
bolaajándékkal, munkával, egyéb felaján-
lásokkal segítették iskolánk alapítványát. 
A szépen feldíszített sportcsarnokban este 
7 órakor kezdődött a műsor. A művésze-
ti iskola moderntánc csoportjai adtak elő 
mazsorett színpadi koreográfiákat, Török 
Rubin és Kádár-Német Julianna énekelt, a 
6.b osztályosok ernyős táncukkal bűvölték 
el a közönséget, a műsort Baracsi Luca, he-
tedikes diákunk konferálta. Józsáné Bán-
hidi Márta igazgatónő ünnepi szavai után 
következett az immár hagyományos nyi-
tótánc. Az angolkeringőt nyolcadikos di-
ákjaink táncolták. A keringő után felkérték 
szüleiket egy közös táncra. Diákjaink fel-
készítő tanárai: Horváth Péter (nyitótánc, 
mazsorett), Marosné Alberti Anikó (ernyős 
tánc), Kneusel-Herdliczka Leila (ének).

A KarneBál 2017 támogatóinak névso-
ra:1.a és 2.b osztály, Ábrahám Zsolt és 
családja, Asztalos Ferencné  és családja, 
Bakacsi Mónika, Bakos Gábor és családja, 
Bende Zsolt és családja, Bényi László és 
családja, Bóka Zsolt és családja, Bozóki 
Tibor és családja, Celotti Attiláné, Dobó 
Szilveszter és családja (Vasút utca), Dobó 
Tamás és családja, Domaszék Községi Ön-
kormányzat, Domatisz Nonprofit Kft., Fe-
hér Erika és családja, Ferling József és csa-
ládja, Fődi István és családja, Józsáné Bán-
hidi Márta és családja, Juhos István és csa-
ládja, Kardos Rolland és Kardosné Volford 
Klára, Kászonyi Lajos és családja, Kispéter 
Géza és családja, Kómár-Móna Bernadett 
és családja, Kószó Róbert és családja,  Kot-
hencz Éva és Madarász Ottó, Kovácsné 
Csányi Mónika, Kun-Péter Ferenc és csa-
ládja, Makra Éva, Migh Zoltán és családja, 
Mihály Gyula és családja, Molnár Csaba és 
családja, Nagy Zsolt és családja, Nagyné 
Volford Irén és Nagy László, Némethné 
Baranyás Bernadett, Ótottné Greguss Éva 
és családja, Ördögh Péter és családja, Papp 
Attila és családja, Papp László és család-
ja (Domaszék), Papp Róbert és családja, 
Pataki Ildikó és családja, Polgár András 
és családja, Sándor Rudolf és családja, 
Sólyáné Baranyás Ágnes, Solymosi Tibor 
és családja, Szántusz András és családja, 

Sziráki Krisztián és családja, Szűcs Géza 
és családja, Tillinkó Istvánné és családja, 
Tombácz Géza és családja, Vajda Zoltán és 
családja, Viplakné Pásti Mária és családja, 
valamint az iskola tanárai és dolgozói. Kö-
szönjük!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Következő programjainkból:

• Március 2.: Felső tagozatosok vers-
mondó versenye

• Március 4.: Kalmár matematikaver-
seny

• Március 6-tól 10-ig: Alsó tagozatosok 
témahete: „Pénzügyi tudatosság”. 
Lesz: K&H vetélkedő feladatai, osz-
tályfeladatok, és ami még nem volt: 
10-én, pénteken délután egy kis vásár, 
„Börze”, amikor egy valós helyzetben 
is kipróbálhatják az alsósok, milyen 
az, amikor egy vásárban pénzért ad-
nak-vesznek!

• Március 14. kedd 11 órától: Községi 
ünnepség nemzeti ünnepünk tisztele-
tére. Megjelenés ünneplős, fekete-fe-
hér öltözetben! (Az ünnepség után 
folytatódnak a tanórák, a művészeti 
órák is meg lesznek tartva!)

• Március 28.: Angol szépkiejtési ver-
seny

• Április 7. péntek délután: „Tavaszi 
zsongás” – hagyományos húsvéti 
kézműves délutánunk!

• Április 11.: Költészet Napja

Tavaszi szünet: Április 13-tól 19-ig. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. 
(szerda); a szünet utáni első tanítási nap: 
április 20. (csütörtök). 

Április 22. (szombat): A néptáncosok 
hagyományos kirándulása a budapesti 
„Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár-
ra”! Ide régi táncosainkat, de külsős érdek-
lődőket is szívesen várunk!

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)

Nyugdíjas klub hírei
A nagy rendezvényünket 2017. április 29-én tartjuk a Rózsakert Vendéglőben. Tíz klubból várjuk a vendégeket. Aki szeretne eljönni a 
rendezvényünkre, kérem jelezze a következő telefonszámon: 679-300 vezetékes, vagy 30/851-5043-as, 30/314-2524-es mobilon.

Klubnapok: 2017. március 9., 23., április 6., 20-án 14-órától a Sárkányhegyi Közősségi Házban. Várjuk az új klubtagokat!

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvető
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Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
A februárban tartott első nyílt ifjúsági gyű-
lésünkön megkezdtük éves programjaink 
szervezését. Összehangoló játékokkal in-
dítottunk, majd ötleteltünk, tanakodtunk. 
Csapatunk új tagokkal is gyarapodott, de 
még mindig várjuk a vállalkozó szellemű 
ifjak jelentkezését. 
Szeretnénk minden hónapban nyílt, teaház 

hangulatú gyűléseket tartani, melyekre sze-
retettel várunk minden domaszéki fiatalt. 
Részletek a Facebookon létrehozott Doma-
széki Fiatalság nevű csoportban, valamint 
az alábbi elérhetőségeinken: 

https://www.facebook.com/IFIONK
domaszekifjonk@gmail.com

Ifjúsági Önkormányzat (Ördögh Anett)

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki JUDO tanítványa Gunics 
Endre Temerinben vett részt nemzetközi 
Junior versenyen és 73 kg-ban aranyérmet 
szerzett.
Veszprém adott otthont az ez évi Ifjúsági 
Országos Bajnokságnak. 60 kg-ban Bóka 
Bendegúz bronzérmes, Nagy Bence serdü-
lő kora ellenére 5. helyen végzett.
Nagykőrösön Nemzetközi gyermek ver-
senyen Szigeti Sára és Hongmany Alex 

aranyérmesek, Sánta Brigitta és Katona 
Benedek bronzérmet szereztek. Balogh 
Kolos és Papp Endre 5. helyet szereztek.
Budapesten a Junior Magyar Kupán Bóka 
Bendegúz 60 kg-ban ezüstérmet szerzett.
Szakosztályunk április 1-én rendezi meg 
a hagyományos TÖKMAG KUPA Nem-
zetközi Gyermekversenyét.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és 
amennyiben szeretnék szponzorálni ver-

senyünket minden felajánlást szívesen fo-
gadunk. Érdeklődni Szabó Miklósnál a 06-
30/388-1913 számon lehet.
A Domaszéki Általános Iskolában bein-
dítottuk csütörtökönként, testnevelési óra 
keretein belül a JUDO oktatást. Kérjük a 
szülőket, hogy akinek megtetszik ez a küz-
dő sportág, támogassák gyermekeiket, sze-
retettel várjuk őket edzéseinken.

Szabó Miklós edző

Az időseknek ingyen lesz az útlevél, 
de más díjakat is eltörölnek

Több közigazgatási illeték és igazgatási 
szolgáltatási díj megszüntetéséről döntött  
a parlament a kormány javaslatára.

A 180 igen szavazattal, 1 nem ellenében el-
fogadott döntés értelmében március 1-jétől 
nem kell illetéket fizetni
• az anyakönyvi kivonatért,
• a 18 éven aluliaknak az általános tételű 

közigazgatási eljárásokért,
• a 65 évnél idősebbeknek pedig a ma-

gánútlevélért.
• Nem lesz díjköteles a családi név kor-

rekciójára irányuló eljárás sem.
• A családi otthonteremtési támogatás 

igényléséhez kapcsolódó ügyintézés 
megkönnyítése miatt nem kell fizetni 
a jogviszonyt igazoló egészségbizto-
sítási pénztári hatósági bizonyítvány 
kiállításáért.

• Mentesülnek az illeték megfizetése 
alól azok is, akik az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatokról 
állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, 
vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, 
betéti társaságot jegyeztetnek be a cég-

bíróságon. Utóbbi ügycsoportban köz-
zétételi költségtérítést sem kell fizetni.

• Megszüntetik a szállásadói nyilatko-
zattal kapcsolatos, valamint a Magyar-
ország területén kívül élő magyar ál-
lampolgárok nyilvántartásba vételére 
vonatkozó illetéket.

Az építésügyi eljárási szabályokkal ösz-
szefüggésben is több illeték csökken vagy 
megszűnik.
• A hatósági bizonyítvány kiadása pél-

dául 3000 forint lesz, a nem hiteles, 
elektronikus tulajdonilap-másolatot 
pedig évente kétszer díjmentesen lehet 
lekérni.

A módosítás értelmében
• illetékmentes lesz az öntözési beren-

dezések engedélyezésnek eljárása és a 
közműpótló talajvízkút létesítésének, 
átalakításának, megszüntetésének en-
gedélyezése.

A szétaprózott termőföldek egyszerűbb 
egyesítése miatt
• megszűnik a telekalakítási eljárásért 

fizetendő díj.
A döntés érinti az igazságszolgáltatást is:

• a továbbiakban nem kell díjat fizetni 
az igazságügyi szakértői névjegyzék-
be történő bejegyzés és a szakterület 
kiterjesztése esetén.

A kormány korábbi közlése szerint az 
újabb bürokráciacsökkentő intézkedés a 
lakosságnak 400 milliós, míg a vállalko-
zásoknak további 1,2-1,3 milliárd forintos 
megtakarítást jelent.

http://24.hu/fn/penzugy/2017/02/21/
az-idoseknek-ingyen-lesz-az-utle-
vel-de-mas-dijakat-is-eltorolnek/

Felhívás!
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület továbbra is 
folytatja a DomaTV működtetését, a domaszéki rendezvények 

támogatását és a környezetvédelmi programok szervezését. 
Kérjük adójának 1 %-val támogassa munkánkat!

Adószám: 18475788-1-06
Kispéterné Kotogán Erzsébet

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

Felhívás!
Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány 

továbbra is folytatja egészségmegőrző programját. Amennyiben 
működésünket támogatni kívánja adója 1 %-val, megköszönjük 

segítségét.
Adószám: 18462164-1-06

Dr. Kozma Anna a kuratórium elnöke
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27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Sportcsarnok												
11:00	Március	15.	

ünnepség

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

	10:00	SárkányBébi
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	MónivalEgészségház:																				

19:00	Alakformáló	
Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	Köredzés	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	Köredzés	

10.00	SárkányBébi

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Nemzeti	ünnep

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Sportcsarnok												
17:00	Agrárfórum

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi
14:00	Nyugdíjas	Klub

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

14:00	Nyugdíjas	Klub

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

10.00	SárkányBébi

2017. március
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com
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Drága mulatság:  februártól megbüntetik, aki a fűre parkol
Szeged - Százötvenezer forintos bírságot is 
kaphat február elsejétől, aki a város kezelé-
sében álló zöld területen parkol vagy autót 
mos. Azt is megbüntetik, aki engedély nél-
kül leaszfaltozta a háza előtti zöld területet.
Az újszegedi sportcsarnoknál és a Szabad-
kai úti jégpályánál sokan állnak meg parko-
lóhely hiányában autójukkal a füvön, ami-
kor egy nagyobb meccs van. Hegyeshalmi 
Tibor elmondta, mostantól ők is büntetésre 
számíthatnak. Ugyanakkor megtudtuk, ha 
ez a meccs szombaton vagy vasárnap van, 
akkor a rendőrség intézkedik, mert a közte-
rület-felügyelők nem dolgoznak a hétvégén.
Hat éve tízezer forintra büntették Nagy 
Tamást zöldfelület rongálása miatt, mert 
Felsővároson, a panelházuk előtti par-
kolóban, közvetlenül a parkoló melletti 
földes, betondarabos területen állította le 
az autóját. Elmondása szerint itt csak né-
hány gyomnövény talált magának utat a 
töredezett beton között, amit szerinte eny-
he túlzás zöldfelületnek nevezni. Utána 
mások is parkoltak ezen a helyen, de már 
senkire se szabott ki bírságot a közterü-
let-felügyelet. Mert nem bírságolhattak.
Ugyanis 2012-ben egy alkotmánybírósági 
döntés megszüntette az önkormányzatok 
jogát arra, hogy szabálysértési rendelete-
ket alkossanak. Ezzel eltörölte azt a jog-
szabályt is, amely tiltotta a zöldterületen 
való parkolást. Idén február 1-jéig ott 
parkolhatott az ember zöldterületen, Sze-
geden, ahol akart, nem büntették meg.
Ennek most vége. Februártól a tavaly no-

vemberben elfogadott közgyűlési rendelet 
értelmében, aki közhasználatú zöld terüle-
ten parkol, járművet mos, vagy engedély 
nélkül közlekedést gátló eszközt – gumi-
abroncsot, terméskövet, fa- vagy vaskarót 
stb. – helyez ki például a kapubejárójánál, 
5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bír-
sággal büntethető. Ha ezt nem fizeti be 
harminc napon belül, akkor – az okozott 
kár mértékétől függően – 150 ezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.
– Letelt a türelmi idő. Januárban még csak 
figyelmeztették a kollégáim a szabályta-
lankodókat – mondta Hegyeshalmi Tibor. 
A közterület-felügyeleti csoport vezetője 
hangsúlyozta, a Béke, Dáni, Semmelweis és 
Damjanich utca, valamint a Bánomkert sor 
és a József Attila sugárút kiemelt terület, de 
minden olyan zöldterületet érint a rendelet, 
amely az önkormányzat kezelésében áll.

Korábban probléma volt, hogy az ingat-
lantulajdonosok engedély nélkül burkoltak 
le és alakítottak át parkolóvá zöldterüle-
teket. Szabályozás hiányában nem tudta 
őket megbüntetni a város, és kötelezni az 
eredeti állapot visszaállítására. Februártól 
már 200 ezres bírság is kiszabható rájuk.
Zöldszámon mondhatja el a panaszát
Amennyiben bejelentést kíván tenni a 
közterület-felügyeleten – amelynek igen 
széles a hatásköre a zöldterületi problé-
máktól a kutyás panaszokon át a fakivá-
gásokig –, megteheti telefonon a 62/479-
431-es számon, illetve a 06-80/823-823-as 
zöldszámon minden hétköznap, munka-
napokon 7–20 óra között. Ezenkívül be-
jelentést tehet a telefon üzenetrögzítőjén 
is. Elküldheti észrevételeit, panaszát a 
kozterulet@szeged.eu e-mail-címre is.

www.delmagyar.hu

Szegeden megbüntetik azt, aki a fűre parkol engedély nélkül

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye
 a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások által Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek jogutódlása tárgyában
A központi hivatalok és a költségvetési 
szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kap-
csolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat értelmében 2017. 
január 1. napjától az Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: 
MVH) kifizető ügynökségi, közbenső szer-
vezeti, valamint mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szervként ellátott te-
vékenységét a Magyar Államkincstár látja 
el. Figyelemmel a fenti kormányhatározat-
ra, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint 
egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) 
Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra, va-
lamennyi, a Vidékfejlesztési Program ke-
retében megjelent felhívás, valamint azok 
mellékletei által MVH feladat- és hatás-
körébe utalt tevékenységek jogosultja és 
kötelezettje 2017. január 1. napjától fősza-
bályként a Magyar Államkincstár. Kifizető 
ügynökség alatt ezen időponttól a Magyar 
Államkincstárt kell érteni.
Ugyanakkor a területi kezelésű kérelem-

kezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei 
ügyfélszolgálati feladatokat 2017. janu-
ár 1-jétől a megyei kormányhivatalok, a 
kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő 
helyszíni ellenőrzési feladatokat a megyei 
kormányhivatalok megyeszékhely szerinti 
járási hivatalai látják el.
Ahol a felhívás, vagy annak valamely mel-
léklete a www.mvh.gov.hu elektronikus cí-
met jelöli meg, ott 2017. január 1. napjától 
az www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektro-
nikus cím irányadó.
www.palyazat.gov.hu

Az új kétezres és az új ötezres
Megújulnak a 2000 és az 5000 forintos 
címletű bankjegyek, az új bankók novem-
ber 15-étől válnak törvényes fizetőesz-
közzé, de a készpénzforgalomban csak 
2017. március 1-jétől lehet találkozni ve-
lük, hogy az automaták és pénzkezelő gé-

pek kezelői felkészülhessenek, jelentette 
be Gerhardt Ferenc, a jegybank alelnöke.
A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankjegyek 
2017. július 31-ig maradnak a készpénz-
forgalomban, augusztus 1-jétől már csak 
a megújított bankjegyekkel lehet fizetni.

A régi bankjegyeket a hitelintézetek és a 
posta ezt követően még három évig, 2020. 
július 31-ig, a jegybank pedig 20 évig, 
2037. július 31-ig díjmentesen átváltja 
azonos címletű törvényes fizetőeszközre.

Forrás: http://www.origo.hu/
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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! 

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. április 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. április 13.

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

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

Eladó villanymotorok!
5,5 kW 3 fázisú 2800 fordulat, 4 kW 3 fá-
zisú 1400 fordulat, 4,5 kW 3 fázisú nagy 
teljesítményű cső búvárszivattyú, 1 kW 1 
fázisú orosz szivattyúmotor, 3 kW 3 fázisú 
svéd búvárszivattyú eladó.  
Telefon: 06-70/311-5169.

***
4 kerekű elektromos moped eladó, kifo-
gástalan állapotban. Érdeklődni: 30/314-
8856

***
Domaszéki, 1400 m2-es művelési ág alól 
kivont, építésre is alkalmas zártkert eladó. 
Részben szőlővel van betelepítve. Víz és 
villany biztosított, gáz a telek előtt. Irány-
ár: 1.100.000,- Ft. Érdeklődni: 62/284-799

***
Két hektár jó minőségű föld kiadó Do-
maszék faluszélen. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06-30/240-2710

***
Eladó magnóliák, tulipánfa, gömbszi-
varfák, sima szivarfák, vadgesztenyefa, 
hársfák, fenyők, vérszilva, többfajta tuják 
és évelő virágok. Érdeklődni: Bálint Szil-
veszterné Domaszék, József A. u. 30. szám 
alatt vagy telefonon: 06-30/447-9740, idő-
pont egyeztetéssel. 

***
Eladó fehér-fekete televízió, centrifuga, 
tárcsás mosógép, hűtőszekrény, gáztűz-
hely, tűzifa, női kerékpár, parhetplatli, fa-
zúzó 220 V. Domaszék (zártkert) Telefon: 
06-30/751-6187

***
Kiskertek, fóliasátrak és egyéb földterü-
letek rotátorozását, ásógépezését vállalom. 
Hevesi Imre 06-30/9433-944
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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, Kettőshatári út 6.              6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
       6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3               Telefon: +36-62/556-120
                ( METRO mellett )                          rendeles@delifarm.hu
            Telefon: +36-62/556-130

Gazdabolt nyílt 
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.

Műtrágya mozgatása targoncával, illetve nagytételű
vásárlás esetén egyedi árak!

   
   

Elérhetőség: 06-70/3417-617, 62/250-470
Nyitva tartás: Hétfőtől-Pétekig 7-17 óráig; Szombat 8-12 óráig

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Üzemeltető: Anagallis Kft- Faragó Zsolt agrármérnök, növényvédelmi 

szakmérnök, gázmester

A tábor helyszíne:
KINCSKERESŐ ÓVODA 

DOMASZÉK
 „All inclusive”  2017. június 19 – 2017. június 23.

Jelentkezési határidő: 2017. június 1-ig! 
A táborról bővebb információ: Raffai Erika táborve-

zető; erika.raffai@gmail.com, 
Tel.: 30/6261119 www.vidamangol.hu

Gyere el, hogy még vidámabb 
legyen a nyarad!

VÉRADÁS
2017. március 24-én 10.00-13.00 óráig 

VÉRADÁS lesz a Sárkányhegyi
 Közösségi Házban 

(Dankó Pista tér 11.)
Kérjük, hogy a TAJ és a lakcímkártyát 

hozzák magukkal!

DOMASZÉKI

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.

Bejelentkezés:
06-30/543-9094.

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

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
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A polgármesteri hivatalban Papdiné Megyeri Csillánál   +36-30/264-6313, vagy

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

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegédi ügyfél-
fogadás időtartama 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.)
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MEGHÍVÓ AGRÁRFÓRUMRA
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei 

Szervezete és a Települési Agrárgazdasági Bizottság tisz-
telettel meghívja önt tájékoztató rendezvényére 2017. 

március 16-án csütörtökön 17 órára a 
Domaszéki Sportcsarnokba. 

Napirendi pontok:
1.) Elnöki tájékoztató
   Előadó: Kispál Ferenc, a NAK Csongrád megyei elnöke
2.) Kamarai szolgáltatások
   Előadó: Szűts László, NAK Csongrád megyei igazgató
3.) Földügyi aktualitások
   Előadó: Gósz Zoltán, NAK Csongrád megyei földügyi         
    szakértő
4.) Vidékfejlesztési program aktualitásai
   Előadó: Számfira Gabriella, NAK Csongrád megyei 
    vidékfejlesztési referens
5.) Falugazdász aktualitások
   Előadó: NAK Csongrád megyei szervezetének                                        
   falugazdásza 
6.) Agrárügyi hatósági ügyintézés változásai
   Előadó: Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársa
7.) Szabadtéri tűzesetek és a hulladék égetés szabályai,     
 valamint a vízjogi engedélyezési eljárások, kút                  
 amnesztia
   Előadó: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-                                                                                                                                        
  ság munkatársa 

Üdvözlettel: Kispál Ferenc

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA - 
Csongrád Megyei Igazgatóság


