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Falunap volt Domaszéken
Kispéter Géza polgármester úr köszöntő 
beszéde nyitotta meg Domaszéken a 2017. 
évi falunapot, mely a már hagyomány-
nyá vált helyi gazdák részvételével zajló 
11. traktor felvonulással kezdődött. Ez a 
felvonulás mindig hoz valami újat, 2 éve 
motorosok gumit égettek az egyik gép von-
tatta utánfutón, a tavalyi évben kezdődött a 
kisgyermekek felvonulása játékgépeikkel, 
kerekes játékaikkal, az idén pedig a vizes 
medencévé átalakított pótkocsi volt a slá-
ger. Nem csoda, hiszen a közel 40 fokos 
napsütésben, mindenki a hideget, az ár-
nyékot és az italokat kereste. Mondhatjuk, 
hogy aki ebben a medencében lubickolt an-
nak volt a legkellemesebb a klíma a felvo-
nulás alatt. Polgármester úr a megjelentek 
közt köszöntötte Kispál Ferencet a Magyar 
Agrárkamara Csongrád megyei elnökét, és 
Sóki Károly plébános urat is. 
 Az iskola udvarában 20.00 órától Dankó 

Szilvia mulatós műsora szórakoztatta az ér-
deklődőket, majd egy nagyon színvonalas, 
domaszéki hölgyekből álló hastáncbemuta-
tó következett és a napot retro disco zárta. 
 Szombat reggel, Domaszék legszebb lovas 
fogatai gyűltek össze, hogy felvonulásuk-
kal, szépségükkel, hívogató zenével kicsá-
bítsák a helyieket a falunapi programokra. 
Szombat délelőtt a pörköltfőző versenyé 
volt a főszerep. Szombaton reggel a lovas 
felvonulás zenészei a pörköltfőző verseny 
helyszínére igyekeztek, hogy a versenyzők 
számára is jó kedvet biztosítsanak. A jó 
zene a főzés egyik titkos receptje volt min-
dig, általa - a szakértők szerint - a szakács 
bátrabban bánik a fűszerekkel, ízesebb ételt 
készít. Ezt az ízvilágot értékelte a B. Nagy 
László országgyűlési képviselő vezette há-
romtagú zsűri, melynek eredményeképpen 
értékes ajándéktárgyak kerültek kiosztásra. 

A 18 csapat között, a helyiek mellett kép-
viseltette magát Királyhalom és Horgos 
csapata, illetve Szatymazról is érkezett ver-
senyző, Rácz Laci bácsi személyében.
A vasút és településünk történetéről volt 
megtekinthető kiállítás az iskolában, illet-
ve Szekeres Máté legjobb fotóit nézhették 
meg az érdeklődők egész nap.
A szombat délutáni program a Domaszéki 
Népdalkör előadásával kezdődött, egy na-
gyon jól sikerült és kidolgozott produkciót 
láthattak az érdeklődők. Az eseményt a ki-
tüntető címek átadása követte, mely kere-
tében a képviselő-testület döntése alapján, 
Máriai Franciska részére "díszpolgári cím" 
került átadásra. Az elismerést korábban, 
július 15-én adta át a Szent Kereszt Temp-
lomban Kispéter polgármester úr. Ezzel a 
címmel a fiatalokért tett szolgálatot, és a 
Szent Kereszt Templom építésében nyúj-
tott áldozatos munkáját kívánta Domaszék 

megköszönni. Máriai Franciska nővér 
most ünnepelte 70 éves felszentelését is. 
"Domaszékért " kitüntető címet vehetett át 
Pap Istvánné Valika, a helyi Polgárőr Egye-
sület elnöke. Az elmúlt években komoly 
érdemeket szerzett a testület fenntartása 
és eredményessége érdekében. dr. Sebők 
György is megkapta a "Domaszékért" ki-
tüntető címet, aki jelentős szerepet töltött 
be Domaszék település kialakításában, a 
település létrehozásában. Ábrahám Antal-
né és Csóti Mária az „Ifjúságért" kitüntető 
címet kapták meg. További tevékeny életet 
kívánunk nekik egészségben és boldogság-
ban! A Domaszéki JUDO ISE versenyzői 
is díjakat kaptak nemzetközi és hazai elért 
eredményeikért. Dr. Szekeres Veronika 
főorvos az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szegedi Régióvezetője köszöntötte a 10, 
20, 30, 40, 80, 90 és 110-szeres véradó-
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inkat. Kiemelnénk 90-szeres véradóként 
Nyári Zoltánt, 110-szeres véradóként pedig 
Tóth István domaszéki lakosokat! Ezután 
a répából készült ételek díjazása követke-
zett, első helyezett Varga Gabriella, hófe-
hér álom nevű süteménye lett. A programot 
a Domaszéki Művészeti Iskola diákjainak 
produkciója követte és a végét táncház zár-
ta. Az iskola udvarában volt buborék-party, 
ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfes-
tés, állatszépségverseny, zöldség-gyümölcs 
kiállítás kóstolással egybekötve. Egy va-
rázslatos koncertet hallgathattunk végig a 
Csík Zenekar előadásában, hiszen a több, 
mint ezer rajongó egy emberként dalolta 
végig a dalokat az együttessel itt Domaszé-
ken! A zsombói csapat tartotta a szombat 
esti utcabált kifulladásig. Nagyszerűen ját-
szottak, igazi lakodalmas hangulatot vará-
zsoltak a mulatozók számára.
Vasárnap délután motorosok dübörögtek 
Domaszék utcáin. 150 résztvevő indult el a 
Köztársaság térről délután 16 órakor a mo-

toros felvonulás keretében, majd Angyal 
Zoltán stunt riding világbajnok tartott egy 
nagyszerű és izgalmas motoros show-t. A 
Domaszéki Presszó és néhány helyi vállal-
kozó összefogása révén jöhetett létre a ren-
dezvény, mindenki legnagyobb örömére.
Köszönjük a rendezvény lebonyolításában 
résztvevő önkormányzati dolgozóknak a 
részvételt, továbbá az alábbi személyeknek 
a támogatást: OTP Zrt., Maurer Gép Kft., 
Domaplast Kft., Délút Kft., SZVMF Zrt., 
Hunor COOP, Bauszer Kft. Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Kft., Halász Anita, 
Lakatos Róbert, Halász Róbert, borászok: 
Zádori Károly, Újvári Mihály, Tóth István. 
Továbbá Szűcs Géza, Száraz Ferdinánd, 
Börcsök József, Oltványi János, Csiszár 
István mesterszakács, Németh Magdolna, 
Engi Antal –Tűzvirág Virágüzlet, Pintér 
Árpád, Domaszéki Gazdák Kft., Dobó Ta-
más, Illés György, Engi Gábor, Rutai József 
és zenekara, Németh József, Németh Péter, 
Bata Károly, Pintér Szilveszter, Bali23 Ét-

terem Kft., Ifjúsági Önkormányzat, Engi 
Gábor és lovas baráti köre,  Szűcs István, 
Horváth István, Pocskai Tibor és testvére, 
Táborosi Imre, Nyári Zoltán, Rostásné Né-
meth Katalin, Domaszéki Benzinkút, Ko-
togán Vilmos, Hevesi Imre, Papp Róbert, 
Ótott-Kovács Józsefné, Vass István, Bálint 
Sándor Általános Iskola és AMI, traktoros 
felvonulásban résztvevők, zöldség- és gyü-
mölcs kiállítók, Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Jázmin Nyugdíjas Klub, 
Domaszéki Családok Klubja, Németh An-
tal – Mini-Agro, Kispéter Géza, Tóth Atti-
la, polgárőrség.
A motoros felvonulás és bemutató támoga-
tói voltak: Száraz Ferdinánd, Prókai Zsolt, 
Németh Antal, Oltványi János, Dobó Ta-
más, Sziráki Krisztián, Rózsa Lajos, Kispé-
ter Géza, Presszó Vendéglő. 

Szervezők 
(Domaszéki Polgármesteri 

Hivatal dolgozói, képek:DomaTv)

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2017. július 12-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, 
ahol a migrációhoz kötődő pályázathoz 
való csatlakozásról döntöttek. A pályázat 
keretében 5 pontban (2 belterületi és 3 kül-
területi pont) 18 kamera kerülhet elhelye-
zésre a közbiztonság javítása érdekében. 
2017. augusztus 3-án szintén rendkívü-

li ülés volt, ahol elfogadásra került az új 
településszerkezeti terv és a helyi építési 
szabályzat (rendezési terv), melynek ha-
tálybalépése 30 nap. Településfejlesztés 
céljából domaszéki ingatlanok vásárlásáról 
és cseréjéről döntöttek. Egy önjáró gréder 
vásárlásáról, majd két pályázat benyújtásá-
ról született még döntés. Az egyik pályázat 

a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztését 
célozza meg eszközbeszerzéssel, a másik 
a tanyai buszmegállókhoz és tanyai utak 
kereszteződéséhez napelemes közvilágítás 
kiépítését segíti elő. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Új ivóvíz és szennyvízbekötésekről
A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény, valamint annak végrehajtá-
sáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 
2017. július 1-től hatályos módosításaiban 
foglaltakra hivatkozva ezúton tájékoztatjuk 
Önöket az új ivóvíz és a szennyvízbeköté-
sek kiépítéseinek térítésmentes tételeiről. 
A fentiek alapján a legfeljebb 32 mm átmé-
rőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték bekötése ese-

tén térítésmentes:
• a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
• az igénybejelentés elbírálásának díja
• a tervegyeztetés
• adategyeztetés, vagy ennek megfelelő 

szolgáltatás díja
• rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőó-

ra költsége
• a bekötési vízmérőóra felszerelésének 

díja

• a nyomáspróba díja.
Mivel Társaságunk árjegyzéke alapján a 
felsorolt tételek nagy része már eddig is té-
rítésmentes volt, ezért a bekötések bekerü-
lési költségei a jövőben jelentős mértékben 
nem változnak.

Alföldvíz Zrt. 5. sz. Területi Divízió
6723 Szeged, József A. sgt. 115.

Csongrád Megyei Értékek Napja Mórahalmon
Rendkívül fontos az eddigi értékeink továbbörökítése, ugyanis ez 
láncolja össze a generációkat, a múltat, a jelent és a jövőt. 
Ezzel kapcsolatban tartották meg a Csongrád Megyei Értékek 
Napját Mórahalmon 2017. július 7-én. 
A szakmai napot a XIV. Homokháti Sokadalom és VIII. Dél-alföl-
di Rétesfesztivál nyitó programjaként szervezték meg az Arany-
szöm Rendezvényházban. A házigazda a Nemzeti Művelődési 
Intézet volt. 

Kispéter Géza polgármester vezetésével, Varga Ágnes, Ördög  
Istvánné és Dóczi Anikó által képviselte magát Domaszék ezen 
a jeles rendezvényen, melyen főként Szekeresné Ildikó répából 
készült finomságait mutatták be az érdeklődőknek nagy sikerrel.

Forrás: DomaTV
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Könyvtári hírek
Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár szeptember 20–24. között szabadság miatt ZÁRVA lesz. 

Megértésüket előre is köszönöm. Továbbá értesítem a kedves olvasókat, hogy a Falunapon megrendezett könyv csere-beréről 
kimaradt könyvek és folyóiratok megvásárolhatók a könyvtárban 50 forintos darabonkénti áron.

Szűcs Judit könyvtáros

Domaszéki Családok Klubja hírei
Július 22-én, a falunapon részt vett a csapatunk a pörköltfőző versenyen.
Igaz helyezést nem értünk el, de egy jó pörköltet ettünk. Köszönjük szakácsunknak, Kiss 
Józsefnek a finom, ízletes pörköltet, nekünk ez volt a nyerő!
Délután, a nagy meleg ellenére is megtartottuk a több éve kihagyott állatszépségversenyt, 
melyen az idén háromtagú zsűri döntött a legszebb állatokról.
A meleg miatt, vagy valami más okból igen kevesen vettek részt rajta. Nyolc benevezett 
állatot nézhettünk meg. Egy cicára, hat kutyusra és egy nyuszikára lehetett szavazni, 
zsűrizni. Mivel csak 8 állatkát hoztak, így nem volt nehéz feladata a zsűrinek, mert 
így minden versenyző nyert egy-egy ajándékcsomagot. Itt szeretném megköszönni 
támogatóink adományait: elsősorban az önkormányzat adományát, Kakuszi Attilának a 
sok-sok gyümölcssalátával teli poharat, a Sarki Diszkontnak a csokoládékat, üdítőket, 
amik az ajándékcsomagokba kerültek, valamint köszönöm a zsűri munkáját.
Az állatszépségverseny mellett kézműveskedni is lehetett, mely nagy sikert aratott.

Augusztus 5-én ismét megméretettük magunkat Röszkén, a töltöttkáposzta-főző 
versenyen. Közel harminc csapat indult erős mezőnyben. Most nem sikerült nyerni, de 
nem bánkódunk, mert egy jó csapattal voltunk együtt és jóízűt ettünk. A két bogrács 
káposzta elég hamar elfogyott. 

Szekeresné Ildikó klub vezető 

Nyugdíjas klub hírei!
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség 
fürdőnapot szervez a mórahalmi fürdőbe 
2017. augusztus 25-én. Műsor, fellépési 
lehetőség, fürdés, 8-9,30 órakor várják a 
klubtagokat a nyári bejárathoz. Belépő ára 
1300ft/fő. Kérem, minél többen jelentkez-
zetek nálam, csoportosan kell megvenni a 
jegyeket. Királyhalmi Nyugdíjas Egyesület 
2017. július 29-re batyus bálba hívta a klu-
bot. Domaszékről 5 fő képviselte a klubot, 
már nagyon izgultak ők és mi is, mert sokat 

vártunk a határon. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, sokat táncoltunk.
Ha lehetséges szeptembertől át szeretném 
rakni a klubnapokat hétfőre, erről időben 
szólok.
Első klubnap 2017. szeptember 11-én 14 
óra. Szeretettel várok mindenkit a Közös-
ségi Házba régi és új tagokat is.
Jó pihenést, szép nyarat kívánok minden 
domaszékinek.

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

Tűzgyújtási tilalom
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti ha-
tóság és/vagy az erdőgazdálkodásért fele-
lős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT 
rendelhet el. A Földművelésügyi Minisz-
térium 2017. június 20-án visszavonásig 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Tűzgyújtási 
tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTA-
NI az erdőterületeken, valamint a fásítá-
sokban és az ezektől mért 200 méteres 
körzetében lévő külterületi ingatlano-
kon. Ide kell érteni a felsorolt területe-
ken található tűzrakó helyeket, a vasút 

és közút menti fásításokat, valamint a 
parlag és gazégetést is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak 
visszavonása a meteorológiai körülmé-
nyektől, az erdőben található élő és holt 
biomassza szárazságától és a keletkezett 
tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási 
tilalomról tájékoztatást ad az országos köz-
szolgálati média, valamint az érintett ható-
ságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik 
a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és 
térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 

és számos egyéb hasznos információval 
a www.erdotuz.hu weboldal, valamint 
az onnan is elérhető szakmai honlapok 
tájékoztatnak.A tűzgyújtási tilalom a köz-
zétételtől a visszavonásig él! Az említett 
honlapon napi frissítéssel megtekinthető 
az aktuális állapot. A lakóhely környékén 
található erdőterületek megtekinthetők az 
erdészeti hatóság által készített interaktív 
erdőtérképen, az alábbi helyen: http://er-
doterkep.nebih.gov.hu/

Az ember hajt az országúton
Az ember hajt az országúton, és meglát egy 
kígyót, mozdulatlanul az úttest közepén. A 
fickó megállt, és látta, hogy a kígyó meg-
sebesült. Ezért hazavitte, ápolta, meggyó-
gyította. Amikor a kígyó fölépült, kinyitot-

ta neki a bejárati ajtót, hogy elmehessen. 
Ahogy a csörgőkígyó kifelé tekergődzött, 
megmarta a lábán. Mielőtt a méreg végzett 
volna vele, még odaszólt a kígyónak: "Be-
fogadtalak, etettelek, meggyógyítottam a 

sebeidet, és most azzal fizetsz, hogy meg-
marsz?" A kígyó megállt, és azt válaszol-
ta: "Ez mind igaz. De mindeközben végig  
tudtad, hogy én kígyó vagyok."
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Nyári programjainkról:
Júliusban nem pihentek a művészeti isko-
lások. A domaszéki Falunapra készülve 
benépesült a sportcsarnok. Egy héten át 
próbáltak a mazsorettek és a néptáncosok, 
hogy a szombat koraesti fellépés jól sike-
rüljön. A program néhányuknak már szom-
baton korán reggel kezdődött, a Csillagfürt 
csoport több táncosa részt vett a zenés 
ébresztőben, és vidám népdalokkal invi-
tálta nagyközségünk lakosságát a falunapi 
programokra. Este a színpadon először mo-
derntáncos-mazsorettes lányaink: a Cadet, 
a Junior és a Senior korosztály remek mű-
sorát láthatták, majd énekeseinket: Török 
Rubint, Dobó Annát és Kádár-Német Juli-
annát hallhatták. A művészeti iskola prog-
ramjának második felében néptáncosaink: 
Fülöp Roland (szóló), a Rece-Fice, a Csil-
lagfürt és a Szék(h)elyi Suhancok (a Kis-
kaláris és a hódmezővásárhelyi táncosok) 
adtak fergeteges műsort a színpadon. A 
programokra Kispéter Éva és Csókási Imre 
(néptánc), Horváth Péter és Szögi Barbara 
(moderntánc), valamint Kneusel-Herdlicz-
ka Leila tanárnő (ének) készítették fel di-
ákjainkat. A fellépést jó hangulatú táncház 
követte, melyben a nézők is részt vettek. 
A talpalávalót a „Ménkű Banda” húzta. 
A műsor létrejöttéhez a nyár közepén sok 
gyakorlás, kitartás is kellett, amit külön kö-
szönünk a Táncosoknak, a Szülőknek és a 
Kollegáknak!
A Falunapon iskolánk pedagógusát, 
Csóti Mária tanárnőt sok éven át tartó 
kimagasló pedagógiai munkájáért „Ifjú-
ságért” kitüntetéssel díjazták. Szívből 
gratulálunk!
A művészeti iskola 2017/2018-as tanévére 
lezárult a jelentkezés. Aki még szeretne 
az esetleges üres helyekre beiratkozni, azt 
augusztus utolsó hetében teheti meg. 

A 2017/2018-as tanévvel kapcsolatos 
információk:

Étkezéssel és napközivel kapcsolatos 
egyeztetés időpontja: augusztus 24. és 
25. Kérjük, az ingyenes étkezésben ré-
szesülő tanulók is jelezzék étkezési szán-
dékukat! A kedvezményekre jogosító 
határozatok (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, tartós betegség, stb.) lejára-
ti határidejére szíveskedjenek fokozott 
figyelmet fordítani és a határozatokat az 
iskolába behozni! Lejárt határidejű hatá-
rozatok nem jogosítanak a kedvezmények 
igénybevételére!A szeptember havi térí-
tési díj beszedése 2017.09.11-12.

Tankönyvosztás augusztus 24. csütör-
tök 8.00-18.00  és augusztus 25. péntek 
8.00-16.00 A tankönyveket minden tanuló 
részére ingyenesen biztosítja az állam, az 
átvételhez személyi igazolványra van szük-
ség.

Pótvizsgák: augusztus 28. (hétfő) 8.00 óra. 
A pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt je-
lenjenek meg a tanulók, és a tantárgyhoz 
szükséges felszerelés legyen ott minden 
pótvizsgázó diáknál!

Tanévnyitó ünnepség: szeptember 1. pén-
tek, 8.00 óra (megjelenés ünnepi, fekete-fe-
hér öltözetben!). 
Első tanítási nap: szeptember 1. (péntek) 
az évnyitó után; napközi, étkezés és kis-
busz is lesz már ezen a napon.
Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: augusztus 21-étől naponta.
Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggeszt-
ve augusztus 20-a után! Kérem, figyeljék 
a kiírásokat, valamint az iskola honlapját!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató
A Művészeti Iskola falunapi eseményei   

Fotó: DomaTv

Csóti Mária tanárnő kitüntetése   
Fotó: DomaTv

Domaszéki Óvoda hírei
Lassan véget ér a nyár és kezdetét veszi a 
2017/2018-as nevelési év.
Tanévnyitó szülői értekezletre várjuk a 
kedves szülőket, azokat is, akinek gyer-
meke nem szeptemberben kezd el óvodába 
járni, 2017. augusztus 24-én, csütörtökön 

az alábbi időpontokban:
Süni és Pillangó csoport 16 óra,
Mazsola, Katica, Csemete, Csiga-biga, 
Napraforgó 17 óra.
Nyári karbantartási és takarítási szünetünk 
2017. augusztus 7-től 25-ig tart, ez idő alatt 

óvodánk zárva lesz. Első nevelési napunk 
2017. augusztus 28. hétfő!
További kellemes időtöltést, szép nyarat 
kívánunk!

Koczkás Orsolya óvodavezető
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Fözöverseny Eredmény:

I. Rácz László, Szatymaz
(mesterszakács)

II. Pécska Önkormányzata
III.Sánta kobra csapat

2 különdíjas:
Domaszéki öregfiúk csapata

Száraz Ferdinánd

Sütemények Versenye

I. ”Hófehér Álom”, Varga

Gabriella

II. Répával-brokk
olival

töltött palacsinta, Dobó

Szilveszterné
Jutka

(Domaszéki Élhetö
bb

Faluért Egyesület)

III. díj Kímélö répás szelet

(reform étel) Szekeres

Péterné

különdíjas: "Domaszék

Tallér" (répás), Kalmárné

Nagy Ibolya
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Ne hagyd kifolyni a kezeid közül a pénzt!
Ha saját háztartást vezetünk, hamar rájö-
vünk, mennyi mindenre kell költenünk. 
Ha előfordult már, hogy hónap végén só-
hajtozva számolgattuk, vajon mire ment 
el ennyi pénz, akkor érdemes utánanézni 
néhány spórolási tippnek. Pár egyszerű 
trükk betartásával könnyen lefaraghatunk 
havi költségeinkből. Az étkezés témakö-
rében már összegyűjtöttünk néhány tippet, 
most pedig a rezsi csökkentésére adunk 
ötleteket. Jól nézzünk körül otthon! A havi 
rezsi egyik lényeges része a vízfogyasztás 
költsége. Ezt több módszerrel is csökkent-
hetjük. Kezdjük azzal, hogy felkutatunk és 
megállítunk minden lehetséges szivárgást!
Egy elhasználódott gumitömítés miatt csö-
pögő csap vagy egy rosszul záródó sze-
lep következtében folyamatosan eresztő 
WC-tartály nagy ellensége lehet a háztartás 
költségvetésének. Naponta akár 700 liter 
víz is elfolyhat észrevétlenül. Ez egy hó-
nap alatt 20 köbméterrel is megdobhatja a 
fogyasztást, ami – 650 forintos egységár-
ral számolva – akár 13 ezerrel emelheti a 
vízszámlánk végösszegét! Tehát, hogy el-
kerüljük a felesleges pazarlást, ellenőriz-
zük rendszeresen a csapokat és a tartályt! 
Ha szivárgást tapasztalunk, találjunk meg-
oldást minél hamarabb! Óvatosan a fog-
mosással és a fürdéssel! Ha úgy véljük, a 
szükségesnél jóval nagyobb háztartásunk 
vízfogyasztása, hasznos lehet felülvizsgál-
ni szokásainkat is. Vezessük be – gyereke-
inknél is – alapvető szabálynak, hogy csak 
akkor folyassuk a vizet, amikor feltétlenül 
szükséges. Legyen szó akár fogmosásról, 
akár mosogatásról, próbáljuk kerülni a pa-
zarlást! Emellett nem árt a napi mosakodást 
is körültekintőbben végezni. Valószínűleg 
nem ér minket meglepetésként az az állítás, 
hogy a zuhanyzással lényegesen kevesebb 
vizet fogyasztunk, mint egy teletöltött kád-
ban való habfürdőzéssel. Azonban ez csak 
akkor igaz, ha a tusolás nem tart tovább 4 
percnél. Ennyi idő alatt ugyanis nagyjából 
30 liter víz folyik el, ami – körülbelül – a 
kád megtöltéséhez használt mennyiség 
harmada. Ha a tisztálkodás mégis több időt 
venne igénybe – például hajmosás miatt 

–, zárjuk el a csapot, amikor csak tudjuk. 
Samponozás vagy a hajpakolás hatóideje 
alatt nem feltétlenül kell folyatni a vizet.
Ugyanannyit mosni, kevesebb pénzből?
A következő lépés lehet a tudatosabb mo-
sás. Érdemes végiggondolni, hogy körül-
belül hány kiló ruhát mosunk egy évben, 
és hogy ez mennyi energia- és vízfelhasz-
nálással jár. Általában az is elmondható, 
hogy túl sok mosószert használunk. Ha 
ezekre jobban odafigyelünk, nem csak (tíz)
ezreket takaríthatunk meg évente, de még 
környezetünket is óvjuk. Ennek érdekében 
nem ajánlott félig üres dobbal elindítani a 
mosógépet, valamint kerüljük a túl hosszú 
és a magas hőfokú programokat! A ruhák 
fertőtlenítésére használjunk inkább vasalót 
a főzőmosás helyett, hiszen mosógépünk a 
víz felmelegítésére használja el a legtöbb 
energiát. A jelentős víztöbbletet igénylő 
előmosást pedig kiválthatjuk egy jó foltke-
zelővel. Ezen kívül arra is ügyeljünk, hogy 
ne használjunk az előírtnál több mosószert 
és öblítőt! Ez főként egy többgyermekes 
családnál mutathat látványos változást, 
ahol a kicsik miatt szinte állandóan megy 
a mosógép, de kisebb mértékben mindenki 
profitálhat belőle, aki viszonylag rendsze-
resen mos magára (és családjára). Ha pe-

dig a különböző anyagú darabok igényeire 
(például maximális mosási hőfok) is oda-
figyelünk, akkor még ruháink élettartamát 
sem rövidítjük feleslegesen. Le a stand-
by állapottal! Az áramfogyasztásunkat is 
csökkenthetjük, amennyiben alkalmazzuk 
az örökérvényű szabályt: ha nem kell, kap-
csoljuk ki! Itt fontos megjegyezni, hogy 
csak a tényleges kikapcsolás szünteti meg 
az áramfelhasználást, a készenléti (stand-
by) állapot nem. Figyeljünk arra is, hogy 
ne felejtsük égve a világítást olyan helyi-
ségekben, ahol nem tartózkodunk! Ezt a 
gyerekeknek is tanítsuk meg! Sokat segít-
het az is, ha a villanykörtéket, égőket ener-
giatakarékosra vagy kisebb teljesítményűre 
cseréljük. A régi „áramfaló” készülékeket, 
gépeket is érdemes újra cserélni, amint 
tehetjük. Választásnál a jobb energetikai 
tanúsítvánnyal rendelkező darabokat része-
sítsük előnyben! Végül pedig ne feledjük: 
ha energiatakarékos életmódot folytatunk 
– és gyermekeinket is erre neveljük –, az 
nem csak a pénztárcánknak kedvez, hanem 
környezetünknek is!

Forrás: http://www.tozsdeforum.hu/
szemelyes-penzugyek/napi-penzugyek/

ne-hagyd-kifolyni-a-kezeid-kozul-a-
penzt-84961.html

Mit tegyünk, ha valaki elájul mellettünk a melegben?
A nagy meleg miatt a gyermekek, fiatalok, 
felnőttek és idősek körében is előfordulhat 
ájulás. A meleg miatti ájulásnál az eszmé-
letvesztés rövid ideig tart: néhány pilla-
nattól pár percig, de sosem tart tovább 15 
percnél. A beteg az ájulás előtt gyengesé-
get, émelygést érez, jelentkezhet fülzúgás 
vagy a látás elhomályosulása, az egész test 
hirtelen leizzadása.  Ezzel párhuzamosan 
intenzív verejtékezés is megfigyelhető. Ez 

az agyi vérkeringés átmeneti zavarát ered-
ményezheti, amelynek a tudat elvesztése le-
het a következménye. Az idősek, a vízhajtó 
vagy értágító kezelésben részesülők köré-
ben gyakrabban fordul elő a hőkollapszus. 
Hőkollapszusnál a tudat általában néhány 
perc után magától visszatér, a légzés és a 
keringés pedig mindvégig normális marad.
Ha valaki a nagy hőségben a közelünkben 
ájul el, minél hamarabb le kell fektetnünk, 

ha lehet, akkor szellős, árnyékos, hűvös he-
lyen. Lábait kissé emeljük meg, polcoljuk 
alá, ruházatát lazítsuk meg. Ha még nem 
tért magához, ellenőrizzük a légzését és 
a keringését – ezeknek normálisnak kell 
lenniük. Ha elesett, vizsgáljuk meg, hogy 
nem szenvedett-e komolyabb sérüléseket. 
Miután pedig visszatért az eszmélete, ma-
radjunk vele, kérdezzük meg tőle, hogy 
igényel-e segítséget.              (WEBBeteg)



10

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

Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       12.00 - 18.00
Kedd:         7.00 - 13.00
Szerda:         7.00 - 13.00
Csütörtök:  12.00 - 18.00
Péntek:        7.00 - 13.00

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 csü-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 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. szeptember 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. szeptember 14.

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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-30/428-5709

Tritikálé, szalma, horganyozott cső (6/4 
colos), női kerékpár (26-os), 1 kat. hold 
földterület eladó. Tel.: 20/497-0440; 
70/375-7882

***
Takarítónőt keresek Domaszékre, hosszú 
távra, a többit a helyszínen megbeszéljük, 
várom a hívását ezen a számon: 06-30/448-
3893 (sürgősen). 

***
Elárusító pavilon (volt Lottózó) eladó 
Domaszéken. Érdeklődni: 20/945-4580. 
Irányár: 500 eFt Kérésre elszállítom. Rajos 
István.

***
Kiárusítás

Költözés miatt eladó minden, ami a 
lakásban, garázsban megtalálható, pl.: hűtő, 
TV, gáztűzhely, páraelszívó, függönyök, 
karnisok, fogas, székek, beltéri ajtó (új), 
könyvek, lámpák stb. Dönci kutyámnak 
szerető gazdit keresek. Gulyásné - 
Domaszék, Harang u. 10. 
Tel.: 06-30/728-7065

***
Helyesbítés

Az előző Hírmondó utolsó oldalán az 
óvoda átadásának időpontja hibásan 
jelent meg. A helyes időpont 1983 volt. 

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4.szám 
alatt eladó. Érdeklődni: 06-70/650-4945

***
Domaszék 037/62 hrsz-ú 2805 m2/5,11 
AK szántó művelési ágú földterület eladó 
a Zöldfás templom közelében, közvetlen 
a Ruzsai műút mellett. Irányár: 800 eFt. 
Érdeklődni: 06-20/9648-758, 62/438-838

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

***
Eladó Domaszéken a falutól 100 m-re 800 
négyszögöl földterület, amely építésre és 
gazdálkodásra is alkalmas. Víz, gáz, villany 
a terület előtti úton halad. Érdeklődni: 06-
30/2052-253

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

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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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

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat 

hibabejelentése:
06-80/922-333

Ügyfélszolgálati hívószám:
06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Rossz a bringája, vagy nem 
indul a kismotorja, rotátora, 

fűnyírója?
Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 
ragasztása hegesztés erejével. 

Tel.: 06-30/5314-812

Álláslehetőség !
Faipari üzembe betanított munkára 
munkavállalókat keresünk domaszéki 
munkavégzéssel, állandó munkalehe-
tőséggel. Fizetés megegyezés szerint. 

Érdeklődni: 30/9533-292-es
 telefonszámon lehet. 

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

VAS - MŰSZAKI KERESKEDÉS
GAZDABOLT
1000 Apró cikk

Nagy választékban kaphatóak:
• Háztartási műanyag áruk
• Festékek, ecsetek, ragasztók
• Víz-gáz-fűtésszerelési fittingek, PVC csövek és idomok
• Öntözéstechnikai alkatrészek
• Gumi és PVC tömlők - csatlakozók, bilincsek
• Szerszámok és egyéb kiegészítők
• Huzalszeg, csavarok kötőelemek

Német nyelvtanfolyam
Kezdő német nyelvtanfolyamot 

szervezünk a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban 2017. októberi kezdéssel. 
A tanfolyam heti két alkalommal a 
délutáni órákban lenne megtartva 

kedvezményes óradíjjal. 
A tanfolyam célja egy alapfokú német 

nyelvvizsgára történő felkészítés.
Jelentkezni 2017. szeptember 29-ig 
lehet Papdiné Megyeri Csillánál a 

polgármesteri hivatalban!
Tel.: 62/284-011 (118.m.), 

06-30/2064-313

Talált kerékpár

Polgárőreink 2017. augusztus 5. napján 
az esti órákban (21 óra 30 perc körül) egy 
lezáratlanul hagyott kerékpárt találtak a 
domaszéki temető kapujához támasztva.
A kerékpárral kapcsolatban érdeklődni 

lehet a polgármesteri hivatal titkárságán. 
Tel.: 62/284-011 (117.m.)
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Műkörmös szolgáltatással bővült Domaszéken a József Attila 
utca 17. szám alatt lévő Fodrászüzlet. 

Szolgáltatások:
- manikűr, japán manikűr (férfiaknak is)
- műkörömépítés, géllakk,
- esztétikai pedikűr

Műkörmösünk 2017. árpilis 10-től várja kedves vendégeit!
Bejelentkezés a következő telefonszámon:

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

Eladó!
Új bontatlan hűtőgépek és háztartási kisgépek a bolti ár 

70-80 %-áért számlával és garanciával eladók korlátozott darab 
számban.

- Elektrolux Inox kombi 165/59  90.000 Ft
- Whirpool Inox kombi A++ 223/97  99.000 Ft
- Kenwood Kmix 97 robotgép  75.000 Ft
- Philips kenyérpirító      7.000 Ft
- Szarvasi kávéfőző      9.900 Ft
- Sony vezeték nélküli fejhallgató   9.500 Ft
- Álló ventilátor     4.000 Ft

Bővebb információ:
http://huzalpolc.hu/konyai

Tel.: 06-30/925-1246

A hűtők házhozszállítása Domaszéken díjtalan!

TANSZERVÁSÁR
A Rózsa Virág- és Papírboltban!

       Augusztus 1-től szeptember 6-ig 
    15 % KEDVEZMÉNY a tanszerekre 
         1000 Ft feletti vásárlás esetén!
         Mindent megtalál üzletünkben, 
       ami a tanévkezdéshez szükséges.
       Tanszercsomagok lista alapján is. 
Kibővült választékkal várjuk vásárlóinkat!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
ERZSÉBET utalványokat és BEISKOLÁZÁSI utalványokat 

elfogadunk!
Szombaton és vasárnap is nyitva vagyunk 8-12 óráig!

Domaszék, Rózsa F. u. 16.

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási ideje:

Hétfő, kedd, szerda:  8.00-16.30

Száraz Ferdinánd
okl. hentes és mészáros mester
Élelmiszer előállító kistermelő
6781 Domaszék, Harang u. 19.

Tel.: Sz.F. 06-30/3624-243
Szné: 06-30/9559-414
Nyitva a fenti címen:

H-V.: 7:00-18:00
Zsír:    400 Ft/kg
Füstölt és sózott szalonna: 
   800 Ft/kg
Grillkolbász, lángolt kolbász csí-
pős, csemege: 1300 Ft/kg
Füstölt kolbász: 1700 Ft/kg
(csemege, csípős, fehér) 
Szalámi:   2000 Ft/kg
műbeles (csemege, csípős, fehér) 

És még sok más termék ADA-
LÉKMENTESEN, BÜKKFÁN 
füstölve, széles választékban!

Tisztelt Véradók!
Kérem a Tisztelt Véradókat, hogy akik a 
falunapi ünnepség keretében kitüntetés-
ben részesültek és nem tudták átvenni az 
ajándékukat, azok fáradjanak be a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal titkárságára.

Köszönettel: Papdiné Megyeri Csilla


