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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2018. június 28-án 
tartotta soros ülését és az alábbi napirendi 
pontokat vitatták meg:
1. Domaszéki körzeti megbízott munká-

járól szóló beszámoló
2. Csongrád Megyei Településtisztasági 

Nonprofit Kft. és az FBH-NP Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. Domaszéken 
végzett munkájáról készült tájékozta-
tója 

3. A Domaszéki Sportcsarnok munkájá-
ról szóló beszámoló és a terembérleti 
díj felülvizsgálata

4. Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
munkájáról szóló beszámoló

5. Döntési javaslatok
6. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés keretében díszpolgári és egyéb ki-
tüntető címek adományozásáról folytattak 
vitát. 
A második napirend keretében Fekete Ist-
vánné a Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Kft. gazdasági igazgatója elmond-
ta, hogy Domaszéken a hulladékszállítás 
jelenlegi közszolgáltatója a Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft., de mint alvál-
lalkozók a továbbiakban is ők, a régi szol-
gáltató végzi el az effektív feladatot. Hoz-
zátette, hogy változás nem tapasztalható a 
szolgáltatás minőségében.

A sportcsarnok esetében a terembérleti díj 
felülvizsgálatát a decemberi ülésre elnapol-
ták. Az ötödik napirendi pont keretében az 
alábbi fontosabb döntések születtek: elfo-
gadták az önkormányzat és a hivatal infor-
matikai biztonsági szabályzatát, a Tappancs 
Állatvédő Alapítvánnyal kötendő megálla-
podást megvitatták, de az elfogadását nem 
támogatták. Több fejlesztési társulás beszá-
molóját, pénzügyi elszámolását fogadták 
el. A következő soros képviselő-testületi 
ülés szeptember 27-én 14.00 órakor lesz a 
hivatal tanácstermében.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

TISZTELT ADÓZÓK, KÖNYVELŐK, KÖNYVELŐ IRODÁK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 
1. napjától az egyéni vállalkozók és gaz-
dálkodó szervezetek adóügyekben elekt-
ronikus ügyintézésre kötelezettek. Azon-
ban bárki indíthat elektronikusan ügyet, 
aki ügyfélkapuval rendelkezik. Az elektro-
nikus ügyintézés keretében lehetőség van 
adófolyószámla lekérdezésére, bevallások, 
kérelmek benyújtására is. Az elektronikus 
ügyintézést az ÖNKORMÁNYZATI HI-
VATALI PORTÁLON keresztül biztosít-
juk (https://ohp-20.asp.lgov.hu) adózóink 
részére, ahol ügyfélkapus azonosítással 
van lehetőség bejelentkezni. (Nem termé-
szetes személy nevében történő ügyintézés 
esetén az eljáró személynek saját ügyfél-
kapus adataival kell bejelentkeznie.) Első 
bejelentkezéskor az Általános Szolgáltatási 
Feltételeket el kell fogadni!

A 2017. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI 
ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSI 
ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE, 

2018. MÁJUS 31. VOLT.

A bevallások benyújtására van lehetőség a 
fenti portálon, ahol a belépést az ügyfélka-
pu regisztráció során megadott adatokkal 
egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak 

belépni a rendszerbe és kiválasztani azt 
az Önkormányzatot, jelen esetben Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzatot, ahol 
ügyeiket intézni kívánják. Amennyiben 
meghatalmazottként más adózó nevében 
szeretne adózási adatokat megtekinteni, 
vagy iparűzési adóbevallást kíván elektro-
nikus úton beadni, meghatalmazás benyúj-
tása szükséges. A meghatalmazást postai 
úton, vagy személyesen lehet benyújtani 
papír alapon, eredeti aláírással, az Adócso-
porthoz. A meghatalmazási nyomtatvány 
minta honlapunkon elérhető. A meghatal-
mazás feldolgozását, adó nyilvántartási 
rendszerben történő rögzítését követően 
lesz lehetősége a meghatalmazottnak az 
általa képviselt adózók adófolyószámla 
egyenlegét lekérdezni, vagy iparűzési adó-
bevallást benyújtani nevükben. Az adófo-
lyószámla lekérdezés magánszemélyek és 
vállalkozások számára biztosít hozzáférési 
lehetőséget adózási információk tekinteté-
ben, ahol adózói adatok, feldolgozott adó-
bevallások, számlaegyenlegek, számfejtési 
adatok jeleníthetők meg. Az Önkormány-
zati Hivatali Portálon rendelkezésükre 
bocsájtott 2017. és 2018. adóévekre vonat-
kozó iparűzési adóbevallási űrlapok para-

méterezése helyesen beállított, az Önkor-
mányzat helyi adórendeletéhez igazított, 
valamint ellenőrzés során a hibák kijelzése 
megtörténik, tehát hibás bevallás benyúj-
tására nem kerülhet sor. Az adózók 2017. 
január 1. napjától a NAV honlapján ren-
delkezésre álló elektronikus iparűzési adó-
bevallás űrlapon is beadhatják bevallásai-
kat (ÁNYK keretprogram használatával). 
Azonban az ott rendelkezésre álló elekt-
ronikus űrlap használata során nagyon sok 
a hiba lehetőség (pl. iparűzési adó mérték 
nem megfelelő beállítása, elmaradó pótla-
pok, stb.), amit a program nem ellenőriz, 
így a bevallások nagy része hibásan érkezik 
be. Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy 
az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül teljesítsék iparűzési adóbevallási 
kötelezettségüket, hiszen így mind a saját, 
mind az adóhatóság munkáját megköny-
nyítik. Az őstermelők, amennyiben nem 
rendelkeznek ügyfélkapuval, továbbra is 
benyújthatják iparűzési adó bevallásukat 
papír alapon. A nyomtatványt honlapunk-
ról letölthetik, vagy az adócsoportnál igé-
nyelhetik.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal
 Adócsoport ( honlap:www.domaszek.hu )

Regionális megyei minősítő díjugrató 
és lovasverseny Domaszéken

2018. július 21-én 9.00 órától 
regionális megyei minősítő 

díjugrató versenyt, 
másnap 2018. július 22-én 9.00 
órától gyermekügyességi lovas-
versenyt rendezünk az Equest 

Sport Lovaspályán.
(Domaszék, Tanya 155.)

Belépés díjtalan, a helyszínen 
büfé üzemel a rendezvény ideje 

alatt! Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Kedves alkotni vágyó 
kreatív gyerekek!

Még az augusztus 6-i kézműves táborra 
lehet jelentkezni a könyvtárban. Minden nap 
igénynek, személynek megfelelő foglalkozás 
lesz. 9-13 óráig tartanak a foglalkozások. 1-1 
alkotásnak kell is ennyi idő. Aki a hét minden 
napját velünk tölti, az a pénteki foglalkozás 
befejeztével értékes, kreatív ajándékot kap. 
Minden érdeklődőt várunk sok szeretettel. 
A jelentkezési lapot a könyvtárban lehet 

kérni és kitölteni. Érdeklődni: +36 / 70 407 
7614 számon Farkas Ildikónál vagy Szűcs 

Juditnál a könyvtárban.
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Június 5-én tartottuk a zenetanszakos nö-
vendékek hagyományos év végi hangver-
senyét a Szent Kereszt templomban. Fel-
lépőink: Furulya: Tombácz Anikó, Mol-
nár-Tóth Lilla, Kiss Máté, Baracsi Luca 
és Kazi Richárd; Fuvola: Pataki Viktória; 
Zongora: Juhos Léna, Bakos Petra, Szász 
Petra, Dobó Pálma, Szaszák Kata, Négyök-
rű Nóra, Kardos Mirkó, Ördögh Anett, Tö-
rök Rubin, Dobó Gréta, Szász Gréta, Sár-
szegi Gréta és Szalóky Lara; Szintetizátor: 
Nóvé Huba, Bényi Brigitta és Simon Imre; 
Trombita: Dobó Dénes; Gitár: Németh 
Botond, Baracsi Gergő, Hevesi Ottó, Pataki 
Ádám, Bán Tamás, Kászonyi Lilla, Sólya 
Máté, Balogh Kolos, Négyökrű Kristóf és 
Sárszegi Richárd; Nagybőgő: Kalmár Ró-
bert; Ének: Sólya Máté. Köszönjük a fel-
készítő tanárok munkáját: Lázity Natália, 
Csikósné Varga Diána (zongora), Greksa 
László (furulya, fuvola), Pecznyik István 
(gitár, nagybőgő), Koszti Sándor (szinteti-
zátor, trombita), Kneusel-Herdliczka Leila 
(ének). Külön köszönettel tartozunk Sóki 
Károly plébános úrnak, hogy a templom-
ban, ebben a szép és méltó környezetben 
tarthatjuk a hangversenyeinket, és hogy 
mindig szeretettel fogad bennünket! Kö-
szönjük Bozóki Tibornak és Bozókiné Imri 
Anitának, hogy hangszerrel és szállítással 
segítették a fellépést!
Június 7-én tartottuk a művészeti iskolások 
év végi vizsgáját, a Táncgálát. A sport-
csarnok idén is megtelt szülőkkel, érdek-
lődőkkel. Először néptáncosaink léptek 
színpadra. Az óvodások népi játékai után 
a Topogók, a Rece-Fice, a Csillagfürt és 
a Kiskaláris néptánccsoportok táncában 
gyönyörködhettünk. A talpalávalót a Ken-
der zenekar húzta. Ezután a moderntánc 
tanszak 30 táncosa adta elő az idei évben 
tanult koreográfiákat szóló, duó, trió, mini 
és csapat formációkban, cadet, junior és 
senior korosztályban. Felkészítő tanárok: 
Kispéter Éva (néptánc); Horváth Péter és 
Szögi Barbara (moderntánc).
Június 13-án és 14-én felkerekedett isko-
lánk apraja-nagyja. Ki közelebb, ki mesz-
szebb, ki kerékpárral, ki busszal vagy vo-
nattal indult útnak, és osztálykirándulá-
sokkal tettük felejthetetlenné a tanév végét.
Június 16-án tartottuk nyolcadikosaink 
ballagási ünnepségét. Ismét csodaszépen 
sikerült az iskola feldíszítése, melyhez na-
gyon sok szülői segítséget kaptunk. Kö-
szönjük! 
Ballagó nyolcadikosaink: 
8.a osztály – Osztályfőnök: Dobó Márta
Ábrahám Antónia Gabriella, Békési Bi-
anka, Csótó Gábor, Dobó Elizabet, Dóda 

Hajnal Mária, Fülöp Roland, Gábor Maja, 
Juhász Nóra, Kádár-Németh Julianna, Kazi 
Richárd, Koznás Bianka Edit, Motzwickler 
Dorina, Ördög Sarolta, Ördögh Bálint Pé-
ter, Ötves Rita Katalin, Rostás Katica, Sza-
bó Kíra Fanni, Szűcs Adrián Milán, Trója 
Gábor, Vajda Norbert Zoltán
8.b osztály – Osztályfőnök: Molnár-Tót-
hné Lakatos Margit
Balogh Kolos, Baracsi Luca, Bara-
nyás Bence László, Bozóki Máté, Bűn 
Zsóka, Csengeri Hunor, Doszpod Alexand-
ra Bernadett, Fődi Angéla, Halász Tímea, 
Juhos Lili, Kalmár Róbert, Kiss Dzsenifer 
Ágota, Lénárt Ádám, Magyar Noémi Csil-
la, Papp Gergő Imre, Szabó Anna, Sza-
bó Szávitri, Szűcs Patrícia Leila, Telegdi 
Csongor, Tóth Ákos
Június 22-én ünnepélyes tanévzárónkon a 
3. osztályosok adtak vidám műsort. Felké-
szítő tanáraik Pataki Ildikó és Nagy Zsolt. 
Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető 
adta át kitűnő tanulóinknak az okleveleket 
és jutalomkönyveket. 
Kitűnő tanulók ebben a tanévben:
1.a Curpás Botond, Fekete Vanda,   
Mészáros Rebeka, Savanya Bernadett, Sze-
keres Vivien
1.b Deli Alíz, Kiss Árpád Dávid, Pataki 
Dominik Máté, 
2.a Bakos Petra, Masa Viktória Olívia, 
Szörényi Emma Lili 
2.b Maros Dániel, Molnár-Tóth Lilla, Nagy 
Benjámin
3.a Huszák Zsófia, Kiss Virág Boglárka, 
Tombácz Anikó, Tombácz Márk
3.b Kardos Lora, Kászonyi Lilla
4.a Kardos Mirkó, Nagy Dorina, Pataki 
Ádám, Szász Gréta
4.b Bakos Nikoletta, Bernáth Szonya, 
Dobó Gréta Manna, Dobó Pálma Dorka, 
Négyökrű Nóra Luca, Papp András József, 
Sárszegi Gréta
5.a Homolya Zsombor, Kiss Máté, Mladin 
Anna Éva
5.b Kiss Alíz Réka
6.a Kószó Liliána, Süli Ádám, Tóth-Szeles 
Bence
6.b Szalóky Mercédesz Lara, Szigeti Sára
7.b Hegedűs Dorka, Pataki Viktória, Rózsa 
Lilla
8.a Fülöp Roland
8.b Balogh Kolos, Baracsi Luca, Fődi An-
géla és Telegdi Csongor
Segítő szülők névsora, akik a már hagyo-
mányos Suliért emléklapokat kapták:
Ábrahámné Gál Hajnal, Ábrahám-Tanda-
riné Bata Anikó, Bakosné Kopasz Szilvia, 
Bakosné Tóth Tímea, Balog Éva, Baracsi 
Judit, Batikné Kocsis Andrea, Bendéné 
Sinka Anikó, Bényi László és Bényi Lász-

lóné, Bókáné Bodó Zsuzsanna, Bókáné 
Lajta Nikoletta, Börcsök Katalin Mónika, 
Csaláné Kovács Zsanett, Csanádi Tibor-
né, Császárné Nacsa Hajnalka, Csengeriné 
Ábrahám Andrea, Csóti-Gyapjasné Fülöp 
Aranka, Deliné Ábrahám Krisztina, Dicső 
Mónika, Dobák Emese, Dobó Imre és Do-
bóné Hegyesi Eszter, Dobó Tamás és Dobó 
Tamásné, Dr. Vígh Tímea, Farkas Nóra, 
Fenesiné Szabó-Galiba Erika, Fődiné Bi-
liczki Szilvia, Fődiné Vőneki Bernadett, 
Fülöp Zsuzsanna, Gárgyán Anikó, Ger-
gulicsné Savanya Tímea, Hevesiné Nyári 
Katalin, Hollósi Miklósné, Juszkuné Kungl 
Csilla, Kalmárné Nagy Ibolya, Kardosné 
Volford Klára, Kisné Rozmán Lilla, Kiss 
Árpád, Kiss Balázs és Varga Tímea, Kiss 
Brigitta, Kiss Tibor Lajos, Kissné Móráth 
Mercédesz, Kissné Ősz Tímea, Komár 
Ottó és Németh Ildikó, Kómár-Móna Ber-
nadett, Komlódi Szilvia, Kovácsné Csányi 
Mónika, Kubatov Edit, Kun-Péter Ferenc 
és Cinege Gyöngyi, Lippainé Tandari Ró-
zsa, Makra Éva, Márki Melinda, Marosné 
Alberti Anikó, Masa-Szatmári Kata, Mauer 
Andrea, Mészáros Gyula és Herskó Ildikó, 
Mladin Istvánné, Molnár Csaba és Mol-
nárné Tóth Anikó, Molnár Mónika, Mol-
nárné Kotogán Edina, Molnár-Tóthné La-
katos Margit, Monostori Mónika, Német-
hné Baranyás Bernadett, Nógrádi Mónika, 
Nógrádi Szilvia, Oltványi Tímea, Ördögh 
Katalin, Papp László és Papp Lászlóné, 
Pappné Tanács Zsuzsanna, Pataki Ildikó, 
Pataki Krisztina, Puskás Imréné, Rafi Rita 
Mónika, Raub Boglárka, Sárszeginé Péli 
Andrea, Simon-Jójárt Renáta, Sólya Márta, 
Sólyáné Baranyás Ágnes, Solymosi Tímea, 
Szakállné Imre Edina, Szász Szilvia, Szé-
csi Tímea, Szécsiné Illés Erika, Szigetiné 
Elekes Klára, Szűcs Erika, Táborosi Haj-
nalka, Takácsné Herédi Gyöngyi, Tillinkó 
István és Tillinkó Istvánné, Tombáczné 
Balla Anikó, Tombácz Géza, Tóth-Szeles 
Lászlóné, Török Árpád és Törökné Csányi 
Edit, Török Beáta, Törökné Erdőss Noémi, 
Varga Attila és Vargané Bálint Edina, Vav-
rek Veronika, Vőneki Beáta, Zádori Anikó

Június 26-án tartottuk a művészeti iskola 
tanévzáró ünnepélyét. A műsort művé-
szetis diákjaink adták: Baracsi Luca szép 
verse után Balogh Kolos gitárjátékában 
gyönyörködtünk, majd Fülöp Roland szóló 
néptáncát, Pataki Ádám, Németh Noémi és 
Juszku Kata énekét, Csala Vivien mazso-
rett színpadi koreográfiáját Józsáné Bán-
hidi Márta igazgatónő ünnepélyes szavai 
követték. Átadtuk az elismerő okleveleket 
a szülőknek: Tombácz Géza és Tombáczné 
Balla Anikó, Kiss Balázs, Kalmárné Nagy 
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8.a ballagása     Fotó: DomaTv 8.b ballagása     Fotó: DomaTv

Ibolya, Pataki Ildikó, Szűcs Géza és Sólya 
Márta, Márki Melinda, Kovácsné Csányi 
Mónika, Tillinkó Istvánné, Makra Éva, 
Molnárné Tóth Anikó, Dobák Emese, Dó-
czi Anikó, Bozóki Tibor és Bozókiné Imri 
Anita segített ebben a tanévben a legtöbbet 
a művészeti iskolának. Ezután legeredmé-
nyesebb diákjaink vehettek át oklevelet, 
illetve jutalomkönyvet: Kovács Henrietta, 
Csala Vivien, Pördi Kíra, Csóti-Gyapjas 
Flóra, Engi Kíra, Tombácz Anikó, Szász 
Petra, Szalóky Lara, Dobó Gréta, Dobó 
Pálma, Sárszegi Gréta, Kádár-Német Juli-
anna, Baracsi Gergő, Pataki Ádám, Takács 
Marcell, Molnár Maja, Kászonyi Lilla, 
Tillinkó Nikolett, Császár Barbara, Hong-
many Alex, Szűcs Patrícia, Ladányi Kinga 
és Négyökrű Nóra kapta idén az elisme-
rést. Baracsi Luca, Balogh Kolos, Fülöp 
Roland, Kalmár Róbert és Kazi Richárd 8. 
osztályos növendékek a ballagáson kaptak 
elismerő oklevelet és jutalomkönyvet ki-
emelkedő művészeti iskolai munkájukért. 
Köszönjük az évzáróhoz nyújtott segítsé-
get: Németh László (sportcsarnok), Klépity 
Attila (hangosítás), Kispéter Éva, Pecznyik 
István, Horváth Péter és Kneusel-Herdlicz-
ka Leila (műsor).
Június 30-án a Csillagfürt néptánccsoport 
megtisztelő felkérésnek tett eleget, és fel-

lépett a „Mórahalmi Sokadalom” nép-
táncos rendezvényén. Felkészítő tanáruk 
Kispéter Éva.
Július 1-jén a mazsorett csoport részt vett 
Zentán, egy nemzetközi mazsorett verse-
nyen. 1. helyezett lett: Junior mini csapat, 
Szécsi Leila-Szilágyi Vivien (junior duó) 
és Kovács Henrietta (cadet szóló); 2. lett: 
Molnár Dorka (senior szóló); 3. lett: Cadet 
mini csapatunk és Pördi Kíra (junior szó-
ló); 4. lett Csala Vivien (senior szóló); 5. 
helyezést ért el: Szécsi Lorena (cadet szó-
ló), Molnár Dorina (junior szóló) és Rózsa 
Lilla-Tillinkó Nikolett (junior duó). Felké-
szítő tanáruk Horváth Péter. Ez a verseny 
jó felkészülési lehetőség volt a július eleji 
Európa Bajnokságra, melyet Prágában ren-
deznek idén.
A művészeti iskola következő programja 
a Falunapi táncfellépés (néptánc és ma-
zsorett): Július 21-én, szombaton este. 
Előtte július 17-étől a délelőtti órákban 
próbákat tartunk! (kedd-csütörtök nép-
tánc; szerda moderntánc; péntek délelőtt 
mindenkinek színpadi próba) Figyeljék a 
kiírásokat!

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)
Mindennapjainkat sokan segítették, nekik 
szeretnék köszönetet tolmácsolni a kol-
légáim nevében: 

A Domaszéki Képviselő-testületnek, az 
Önkormányzatnak és a hivatal dolgozói-
nak a mindennapjainkban és programjaink 
létrehozásában nyújtott támogatásért, Sóki 
Károly plébános úrnak és hitoktatóinknak 
az együttgondolkodásért, és a művészeti 
és karácsonyi műsorok helyszínének biz-
tosításáért; Németh László sportcsarnok-
vezetőnek az együttműködésért, a nyitá-
sért-csukásért, a segítségekért, a cipekedé-
sekért és rendelkezésre állásáért; Ferling 
József buszvezetőnek a türelmes és készsé-
ges szállításokért és Sziráki Krisztiánnak a 
hangosításoknál nyújtott segítségért!
Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: 
Július 18. (szerda) 8-12 óráig
Augusztus 6. (hétfő) 8-12 óráig
Augusztus 22. (szerda) 8-12 óráig
A Domaszéki Általános Iskolának ismét 
sikerült nyernie a „Határtalanul” pályá-
zaton (pályázati azonosító: HAT-18-01-
0372) „Erdély ezer arca” címmel. 2018 
októberében így Erdélybe tehetnek kirán-
dulást a leendő hetedik osztályos tanulók.
A vakációra diákjainknak, szüleiknek, 
minden kollegámnak, az iskola összes 
dolgozójának kellemes kikapcsolódást, 
pihentető nyarat kívánok!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Táncgálán a néptánc csoport     Fotó: DomaTv Táncgálán a mazsorett csapat     Fotó: DomaTv
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Nyugdíjas klub hírei!
A falunapon Némethné Etelka vezetésével 
részt veszünk a bográcsos főzőversenyen! 
Tisztelettel várjuk a segítők jelentkezését! 
Akinek ideje engedi, hogy készítsenek va-
lamit július 21-én (szombat) a falunapon 
14.00 órára az iskola egyik földszinti ter-
mébe várjuk a hazai gyümölcsökből és ré-

pából készült ételeket! A nyári szünet után 
2018. augusztus 27-én 14 órai kezdettel 
lesz először klubfoglalkozás. A következő 
klubnap szeptember 10., 24., október 8.
2018. augusztus 31-én, Mórahalmon Für-
dőnap lesz az „Életet az Éveknek” szerve-
zésével.

A második féléves névnapot 2018. szep-
tember 15-én (szombat) 12 órakor tartjuk a 
Sárkányhegyi Közösségi Házban. Szeretet-
tel várjuk az új klubtagokat!

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki Judo ISE kisgyerek csapata 
Edelényben lépett tatamira a Vakáció Kupa 
versenyen. Csapó Tamás aranyérmes, Papp 
Endre ezüstérmes, Kiss Balázs, Kiss Ben-
ce, Stul Alex, Batik Martin bronzérme-

sek lettek. Nyáron két edzőtáborozáson 
vesz részt csapatunk, Baján és az ausztri-
ai Mondsee-ben. A kisebb gyerekeknek 
Ópusztaszeren egy 3 napos összetartó tá-
bort tartunk, a nagyobbak pedig egy Ti-

sza-túra kenutáboron vesznek részt.
Edzéseinket a nyári szünet után, szep-
temberben az iskolakezdéskor folytatjuk.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                                                                                                                          
                                     Szabó Miklós edző

Pályázat a helyi közösség fejlődéséért
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
pályázatot nyert „Helyi identitás és ko-
hézió erősítése Domaszéken címmel.”  A 
projekt célja a helyi közösségek fejleszté-
se, mely elsősorban települések közösségi 
kezdeményező- és cselekvőképességének 
fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erő-
södését jelenti.
A program eredményeként várhatóan fej-
lődik a közösség tagjainak egymás iránti 
felelősségtudata, a helyi civil társadalom 
megerősödése segíti a helyi közösségi 
konfliktusok megoldását és az önálló cse-
lekvési képességek erősítését, erősödik a 
civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerő-
södik az önkéntesség, valamint a telepü-

léshez való kötődés. A beavatkozás követ-
keztében a meglévő (humán) erőforrások 
felszínre kerülnek, az együttműködések 
következtében ezen erőforrások aktivizá-
lódnak és minőségi változást hozhatnak a 
település, települési közösségek életében.

A projekt megvalósítása elkezdődött, jelen-
leg az interjúk készítése folyik a helyi kö-
zösség szempontjából aktív, cselekvő sze-
mélyekkel, véleményformálókkal. Ezzel 
párhuzamosan közösségi beszélgetéseket 
szervezünk. 

Amennyiben szívesen részt venne a pro-
jekttel kapcsolatos munkában, közösség-
fejlesztési folyamatban, szeretne tenni a 

helyi közösségért,  várjuk  jelentkezését 
a 06-30-338-2162 telefonszámon, vagy a 
domapalya@t-online.hu email címen.

A pályázat kódszáma: TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00013

Magán nőgyógyászati szakrendelés 
Domaszéken augusztustól

Dr. Herskó Gyula bemutatkozása:
2018. márciustól dolgozom a szegedi Vasútegészségügyi NK. Kft. 
nőgyógyászati rendelésén.1978-as orvosi diploma-szerzésemet, 
majd az 1983-ban megszerzett szülészeti-nőgyógyászati szakképe-
sítésemet követően csaknem negyven éven át a karcagi Kátai Gábor 
Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán tevékenykedtem.  2017 
decemberében osztályvezető-helyettes főorvosként vonultam nyug-
díjba, majd lakóhelyemet Szegedre helyeztem át a gyermekeim és 
unokáim közelébe. Közben két éven át (1987-1989) külföldön, a 
Líbia Tajoura városában a nagyrészt magyar szakemberek által mű-
ködtetett kórház szülészetén végeztem a munkámat. A fiatal szakor-
vosként külföldön történt munkavégzésem során hasznosíthattam a 
korábbi tanulmányaim során megszerzett angol nyelvtudásomat és 
csekély mértékben a beszélt arab nyelvet is elsajátíthattam.Szakmai 
hitvallásom az egészségtudatos életmódra tanítás, a betegségek meg-
előzésének, illetve korai felismerésük fontosságának a tudatosítása, a 
pozitív családtervezés népszerűsítése, valamint a nem kívánt terhes-
ségek megelőzésének elősegítése.
Bár a domaszéki lakosok előtt ismeretlen vagyok, mégis szívesen 
várom a leendő pácienseimet, akik megtisztelnek a bizalmukkal.  

Előreláthatóan augusztustól minden szerdán délután 17-19 
óráig az Egészségközpontban lesz a rendelés (Domaszék, Petőfi 
u. 12.) Időpontkérés: 06-20/5891-496  (Hevesiné Nyári Katalin).
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Meghívó
II. Jutás Találkozó „2018”

Kedves volt munkatársak és hozzátartozó!
Szeretettel meghívunk benneteket a második Jutás találkozó rendezvényre!

Időpont: 2018. augusztus 12. (vasárnap)
Rendezvény helyszíne: „SZIKI VIGADÓ” (volt Csókafészek vendéglő) Szeged, 
Vereshomok út 4. szám.
Részvételi díj: 4.000 Ft/fő, amely tartalmazza a svédasztalos menüt, süteményt, aperitifet 
és a dorozsmai zenészek fellépését.

Jelentkezés, befizetési határidő: 2018. július 31. (szervezőnél személyesen)
-	 Márta Etelka 06-30/199-0674
-	 Illés György 06-30/438-3418
-	 Szűcsné Csontos Kati 06-30/580-4705
-	 Jenei Jánosné 62/462-036
-	 Sziládiné (Szőke) 06-70/259-6015
-	 Szanka István 06-30/304-0381
-	 Sejbenné Szanka Ildikó 06-30/460-6823
-	 Görög Mária 06-70/319-1678
-	 Kordás János 06-30/313-8626

Program: 10.30 órakor találkozás a volt Jutagyár udvarán (Vendégeket fogadja: Márta 
Etelka, Szanka István)
Jutás találkozót megnyitja Horváth Zoltán ügyvezető igazgató.
A megnyitó után nosztalgia gyárlátogatást teszünk a meglévő üzemrészek között.
SZIKI VIGADÓ
Illés Gyuri és a szervezők 12.00 órától fogadják a vendégeket
12.00 Vendégek fogadása
12.30 Köszöntő
13.00 Svédasztalos menü folyamatos tálalása

A Doma TV 2018. 
július 13. 

19.00 órai adás 
tartalmából röviden:
1.	 Falunapi előzetes - beszélgetés 

Kispéter Géza polgármesterrel az 
előkészületekről

2.	 Elballagtak a Bálint Sándor 
Általános Iskola diákjai

3.	 Portré Dobó Szilveszterről, a 
település díszpolgáráról

4.	 Az anyukák a környezettudatos 
gyermeknevelésről beszélgettek a 
Sárkánybébi Babaklubban

Következő műsorunkat 2018. augusztus 
10-én, péntek este 7 órakor láthatják.

--------------------------------------------------
Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com
E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/
elhetobbfaluert, 

www.facebook.com/DomaTv
Adószám: 18475788-1-06

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője
határrendészeti szakterületre

pályázatot hirdet
a Szeged, Nagylak, Kiszombor
Határrendészeti Kirendeltségek 

állományába
Járőrtárs

beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes 18. életévüket 
betöltött, a felvételi követelményeknek 
megfelelő magyar állampolgárok jelentke-
zését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos idő-
tartamú iskolarendszeren kívüli moduláris 
képzésben vesznek részt. A képzést követő-
en sikeres vizsga esetén őr-járőrtás részké-
pesítést szereznek. A résztvevők a képzés 
első két hónapjában munkaviszonyban áll-
nak, majd a második hónap végén – sikeres 
modulzáró vizsga letelte esetén a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos 
állományába kerülnek kinevezésre 12 hó-
nap próbaidő kikötésével. 
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel ren-
delkező hivatásos állományú járőrtársak 
Szeged, Nagylak vagy Kiszombor Határ-
rendészeti Kirendeltségek feladatainak el-

látásában vesznek részt. 
Munkavégzés helye:
A sikeres szakmai vizsgált követően Sze-
ged, Nagylak vagy Kiszombor Határrendé-
szeti Kirendeltség.
Illetmény:
A képzés első két hónapjában a modulzáró 
vizsgáig bruttó 180.500 Ft/hó munkabér.
A modulzáró vizsga sikeres letételét köve-
tően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba 
lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapil-
letmény és egyéb pótlékok (nyelvvizsga, 
éjszakai, készenléti, kiemelt készenléti, 
túlszolgálat ellentételezése stb.), cafetéria 
juttatás, lakhatási támogatás, utazási ked-
vezmény stb.
Pályázati követelmények:
Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, 
magyar állampolgárság, állandó belföldi 
lakóhely, érettségi bizonyítvány, büntetlen 
előélet, fizikai alkalmasság, pszichológiai 
alkalmasság, egészségügyi alkalmasság, 
pályaalkalmassági elbeszélgetés eredmé-
nyes minősítése, kifogástalan életvitel, 
illetve hozzájárulás annak a szolgálati vi-
szony létesítése előtti, valamint a szolgálati 
viszony fennállása alatti ellenőrzéshez. 
Pályázatnak tartalmaznia kell:

A kitöltött jelentkezési lapot és mellék-
leteit, a pályázó részletes, fényképes ön-
életrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, 
e-mail cím, telefonszám), a végzettséget, 
szakképzettséget igazoló bizonyítványok 
másolatát, érvényes, 90 napnál nem  régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy 
annak igényléséről kiállított igazolást (az 
igénylőlapon kézbesítési címként a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitányság Humá-
nigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).
A jelentkezési lap és annak mellékletei, 
valamint a fizikai alkalmassági vizsgálat 
követelményei a Rendőrség www.police.
hu honlapján a Rendőrségről/Képzés/Pá-
lyázatok menüpontban érhetők el. 
A pályázatot elektronikus úton a hum-
szolg.csongradmrfk@csongrad.police.
hu címre, postai úton a Csongrád Megyei 

DomaTv előző 
52. adása:

Köszönjük, hogy ebben a 
hónapban is a Doma TV-t 

választották!
Üdvözlettel:

Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesület



7

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat részére (6722 Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 22-24.) lehet megküldeni, vagy 
személyesen a Csongrád Megyei Ren-

dőr-főkapitányságnál lehet leadni.
A borítékra kérjük, írják rá 

„Határrendész”. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosí-

tást a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság Humánigazgatási Szolgálat 
munkatársai adnak a 06-70/411-0952 
mobil telefonszámon. 

Támad a parlagfű – védekezzünk!

Az idén is felhívja a hatóság a parlagfűvel szembeni védekezés fontosságára a 
földhasználók figyelmét. Július 1-jétől kezdődik a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség betartásának hatósági ellenőrzése.  

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) 
jelentősége változatlanul kiemelkedő a 
hazai gyomnövények palettáján. A rendkí-
vül allergén növény humán egészségügyi 
vonatkozásait nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül. A virágpora súlyos allergiás megbe-
tegedések okozója, ami a magyar lakosság 
mintegy 20 %-át érinti.  A parlagfű gazda-
sági szempontból is meghatározó, mivel 
agresszivitásának köszönhetően elnyomja 
a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tá-
panyag- és vízkészletét, jelentős terméski-
esést okozva.

A parlagfűről érdemes tudni, hogy márci-
ustól kezd kelni, és áprilisban a napfény 
és az emelkedő talajhőmérséklet hatására 
már tömegesen csírázik. Idén az átlagnál 
hidegebb tavaszi időjárás következtében 
később, április elején indult meg a parlagfű 
csírázása. Azokon a területeken, ahol a ke-
lést követően aszályos volt az idő a csíran-
övények jelentős része elpusztult. A csapa-
dékkal jobban ellátott területeken azonban 
az előző évekhez hasonló gyomnövény 
borítottság tapasztalható.  A növény virágai 
időjárástól függően júliustól jelennek meg, 
és a virágpor szóródása egészen a fagyok 
beálltáig tart. A mélyebb talajrétegekben 
fekvő magok évtizedekig nyugalomban 
vannak, megőrzik az életképességüket és 
a művelés során a bolygatott talajban csí-
rázásnak indulnak. Lényeges tehát meg-
előzni a parlagfű virágzását és a magérést, 
mely káros folyamat kialakulását főként 
mechanikai és kémiai, illetve lehetőség 
szerint biológiai védekezéssel például kézi 
gyomlálással, kaszálással, vegyszeres gyo-
mirtással, fűmagvetéssel, talajtakarással, 
legeltetéssel is megtehetjük. Érdemes több-
ször ellenőrizni a gyomnövénnyel fertőzött 
területet, a gyökér fölötti szárrészen újabb 
hajtások jelenhetnek meg, ezért a védeke-
zést célszerű megismételni, a kedvező ha-
tás érdekében talajszinten, a gyökérnyaki 
résznél a növény szárának elvágásával.

A parlagfű elleni fellépést jogszabályok is 
ösztönzik. A hatályos jogszabály alapján 

a földhasználó köteles a tárgyév június 
30-áig az ingatlanján a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezen állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. A törvény értelmében a föld-
használónak vagy bejelentett földhasználat 
hiánya esetén a tulajdonosnak, minden év 
június 30-áig gondoskodnia kell a megelő-
zésről. A hatóságok – belterületen az illeté-
kes jegyző, külterületen a kormányhivatal 
- július 1-jétől a vegetációs időszak végéig, 
hatósági ellenőrzésen és lakossági bejelen-
tések alapján ellenőrzik a jogszabályi köte-
lezettség betartását.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség 
betartását, a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a Készenléti Rendőrség Lé-
girendészeti szolgálatának a bevonásával, 
több alkalommal a levegőből is ellenőrzi 
majd a hatóság.

A parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ség elmulasztása esetén a hatóság eljárást 
indít, és közérdekű védekezést rendel el. 

Amennyiben a földhasználó nem mentesíti 
önként a területet, kényszerkaszálás végre-
hajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és 
minden ezzel járó hatósági feladat költsége 
a mulasztót terheli. A parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettség elmulasztása esetén a 
kormányhivatal növényvédelmi bírságot 
szab ki. Ennek mértéke 15 ezer forinttól 
akár 5 millió forintig is terjedhet attól füg-
gően, hogy az adott fertőzött ingatlan kül-
területen vagy belterületen fekszik, továb-
bá, hogy mekkora a fertőzött terület nagy-
sága, és a fertőzöttség mértéke. 2017-ben 
243 eljárás indult, és 4,8 millió Ft forint 
növényvédelmi bírságot szabott ki a kor-
mányhivatal parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség elmulasztása miatt. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Sajtószolgálata

Varga Márta
kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Olcsóbb lesz a banki átutalás
Jövő évtől eltörli a kormány a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) 30 százalékos baleseti adóját, amelyet eddig az 
autósoknak kellett fizetniük. Viszont a biztosítóknak 15, illetve 20 százalékos biztosítási adót kell leróniuk a kgfb-díjbevételeik után. 
Ezt pedig, ha tudják, részben vélhetően az autósokra hárítják át. Jó hír viszont, hogy a 20 ezer alatti lakossági átutalások mentesülnek a 
tranzakciós illeték alól. Az illeték alapja más fizetési műveletek esetében továbbra is a teljes összeg, kulcsa pedig 0,3% (műveletenként 
legfeljebb 6 ezer forint), készpénzfelvétel esetén 0,6%. Bár ezt a bankok fizetik be a költségvetésbe, jellemzően áthárították az ügyfelekre.

(Haszon Magazin)
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Interaktív Hírmondó
Kedves olvasóink!

Mostantól egyes cikkeket ellátunk interaktív ún. 
QR kódokkal, hogy a megfelelő kód olvasóval 
rendelkező okostelefonokkal további érdekes-
ségekhez, információkhoz tudjanak jutni adott 
témában az interneten. A mostani lapszámban  a 
következő témákat emeltük ki:
• Település honlap
• Falunap események
• DomaTv 52.adás
• Parlagfű írtás
A kódok a témáknál 
találhatóak, csupán  annyi 
a teendő a kód olvasó meg-
nyitása után, hogy a mobil kameráját rátartjuk, 
és máris megnézhetjük, megoszthatjuk, elküld-
hetjük ismerőseinknek a cikket, videót, fényké-
pet. 

Reméljük újításunk elnyeri tetszésüket!

Átrendeződik a munkaerőpiac
Miközben tovább bővült a foglalkozta-
tás, a külföldön, illetve a közfoglalkoz-
tatásban dolgozók létszáma csökkent 
– jelentette ki Varga Mihály pénzügymi-
niszter a köztelevízió M1 aktuális csa-
tornáján a Központi Statisztikai Hiva-
tal legutóbb közzétett adataira reagálva.
A KSH közlése szerint a február-áprili-
si időszakban a munkanélküliek átlagos 
létszáma az egy évvel korábbihoz képest 
32 ezerrel, 177 ezerre, a munkanélkülisé-
gi ráta 0,7 százalékponttal, 3,8 százalék-
ra csökkent. Ugyanebben az időszakban 
a foglalkoztatottak átlagos létszáma 67 
ezerrel nőtt, az elsődleges munkaerőpia-
con dolgozók száma 128 ezerrel emelke-
dett, míg a magukat közfoglalkoztatottnak 

vallók száma 46 ezerrel, a külföldi telep-
helyen dolgozóké 15 ezerrel csökkent. 
A miniszter arra számít, hogy a kedvező 
irányú tendencia a jövőben is fennmarad, 
részben a hatéves bérmegállapodásnak és a 
folytatódó lakásépítéseknek köszönhetően.
Varga Mihály a foglalkoztatást segítő kor-
mányzati intézkedések közül példaként 
említette a 2016 novemberében aláírt ha-
téves bérmegállapodást és a 2013 óta mű-
ködő munkahelyvédelmi akciót, amelynek 
az is köszönhető, hogy Magyarországon 
a 15-24 éves korosztályban az uniós átlag 
alatti a munkanélküliség: 9,6 százalékos.
A Pénzügyminisztérium közleménye sze-
rint a kedvező gazdasági és foglalkoztatási 
folyamatok eredményeként a munkanélkü-

liek száma félmillióról közel harmadára, 
177 ezerre csökkent 2010 óta. A febru-
ár-áprilisi 3,8 százalékos munkanélküliségi 
rátával Magyarország az uniós tagországok 
rangsorában a negyedik helyen áll. Az uni-
ós tagországok közül Magyarország tudta 
a leggyorsabb ütemben, 13,3 százalékpont-
tal növelni a foglalkoztatási rátát, míg az 
uniós átlag csak 3,5 százalékponttal nőtt 
2010 óta. Az erősödő munkaerő-kereslet 
miatt az elkövetkezendő időszak kiemelt 
feladata a munkaerő-tartalék aktivizálása, 
a közfoglalkoztatottak és munkanélküliek 
képzése, a kisgyerekes nők, illetve a nyug-
díjasok munkába állásának könnyítése lesz.

Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu

Átgondoltan vezetnék ki a cafetéria rendszerét
A drasztikus kivezetés helyett megfelelő 
ütemterv szerint kellene eltörölni a cafeteri-
át annak érdekében, hogy a munkavállalók 
ne járjanak rosszul azoknál az elemeknél, 
amelyekkel hosszú távon kell számolniuk, 
többek közt a lakhatási támogatással vagy a 
kedvezményes hitelfelvételi lehetőséggel – 
mondta a Magyar Időknek Palkovics Imre, 
a Munkástanácsok Országos Szövetségé-
nek elnöke.
Palkovics Imre a versenyszféra és a kor-
mány állandó konzultációs fórumának 
(VKF) ülését követően nyilatkozott. Ki-
emelte: a jövőben az érdekképviseletek 
megfogalmazzák javaslataikat annak ér-
dekében, hogy a munkavállalókat ne érje 
hátrány. Palkovics közölte: a kormány nyi-
tott a munkaadói és a munkavállalói oldal 
javaslataira, mivel az adótörvények elfoga-
dásáig még van lehetőség a módosításra. 
Hozzátette: a cafeteria rendezése azért is 
rendkívül fontos, hogy a munkavállalókat 

ne érhesse nettó keresetcsökkenés, ugyan-
akkor hosszú távon a béren kívüli juttatás 
helyett a munkabér nyújt nagyobb bizton-
ságot a dolgozóknak.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség 
egyeztetést kezdeményezett a cafeteria 
adóztatásának tervezett változtatásairól a 
parlamenti pártok frakcióvezetői vel és az 
országgyűlési bizottságok vezetőivel, még 
az adótörvények elfogadása előtt – közölte 
az érdekképviselet a távirati irodával.
Kiemelték: a szakszervezet nem vitatja a 
kormánynak az adózás egységesítésére és 
egyszerűsítésére vonatkozó törekvéseit, vi-
szont szeretnék elérni, hogy a munkaadók 
a cafeteria valamennyi elemét építsék be a 
bérbe. Ahhoz azonban, hogy a munkaválla-
lók érdekei ne sérüljenek, az eddigi jutta-
tásokat felbruttósítva kellene beszámítani.
Az országgyűlés tegnapi ülésén Tállai 
András, a Pénzügyminisztérium állam-
titkára kérdésre válaszolva elmondta: az 

elvégzett munkáért járó bért nem helyet-
tesítheti utalvány, a kiterjesztett cafeteria-
rendszer viszont ebbe az irányba ment el. 
„Azt mondjuk most ki, hogy az elvégzett 
munkáért tisztességes bért kell kifizetni” 
– indokolta az átalakítást az államtitkár. 
Jelezte, hogy a cafeteria nem szűnik meg, 
hiszen a Szép-kártyán bizonyos juttatások 
megmaradnak, amelyek a belföldi turizmus 
irányába terelik a magyar munkavállalók 
fogyasztását.

Forrás: www.onkormanyzatiklub.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
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-
törtökön 13.30 - 18.00-ig; a többi munka-
napon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
További információ a 
   weboldalunkon:
www.ordogdent.hu
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.),              

  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, Szűcs Judit. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Szűcs Judit
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2018. augusztus 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. augusztus 15.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

szakvélemény készítés!
Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Telefon: 584-284

   
   Nyári rendelési idő:
 
     Hétfő: 11,00-13,00

Kedd: 15,00-17,30
Szerda: 8,00-10,00 

      Csütörtök: 13,00-15,00
Péntek: 8,00-10,00

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén
Varga Pál és Kocsi Adrienn

15.00-16.00 óráig
Telefon: 06-20/8520-659

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!

Eladó vagy elcserélhető kiskertre (lakha-
tó építménnyel) Nemesvitán lévő 54 m2-es 
lakóház. 1985-ben épült, tetőtér-beépítéses, 
tégla építmény. Irányár: 10 mFt. Érdeklőd-
ni: 06-30/540-9997, 06-20/388-7328

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4. szám 
alatt eladó. Téliesített, komfortos, szigetelt, 
közel a buszmegállóhoz. Irányár: 6 mFt. 
Érdeklődni: 06-70/650-4945

***
Domaszéki tanya és 2,5 ha szántó eladó. 
Érdeklődni: 06-70/373-0341

***
Elárusítópavilon (6 m2-es, nagy üvegfe-
lülettel, kiszolgálóablakkal, hőszigetelve, 
lambériázva) Domaszéken eladó. Szükség 
esetén elszállítom. Ár: 200 eFt. Tel.: 06-
20/945-4580

***
A Bajai út mellett, a 14-es km kő közelé-
ben tanya és a mellette lévő kiserdő terület 
ELADÓ! Irányár: 5.5 millió Ft. Érdeklőd-
ni: 62/284-680 (az esti órákban).

***
Jó minőségű lucerna eladó. Levélben gaz-
dag, zölden száradt, ázásmentes. 30 kéve. 
Érdeklődni: 70/452-3343

***
8 db húsjellegű malac eladó. Érdeklődni: 
06-20/463-4549, vagy este 266-214 (Balog 
Iskola mellett).

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök 
06-30/621-6860

           Varga Pál elnökhelyettes 
06-20/209-5312
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SÓDER, HOMOK, KAVICS
szállítását vállalom, kedvező áron nyerges billencs 
szerelvénnyel. Érdeklődni: Koznás Attila

06-30/406-6695

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

 július 15.,augusztus 19., 
szeptember 16., október 21., 
november 18., december 16.

Információ: 
MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató 

és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 
6782, Mórahalom Röszkei út 34. 

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

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

Álláshirdetés
Domaszéki telephelyű faipari cég faipari segédmunkásokat keres 

állandó munkára! Szakképesítés nem szükséges. Fizetés meg-
egyezés szerint. Érdeklődni személyesen a TSZ II. telepén vagy 

telefonon: 06-30/299-7508

Bel- és külterületi térkép

Domaszéki bel- és külterületi térkép 
megvásárolható a Domaszéki Könyvtár-
ban, vagy letölthető a www.domaszek.
hu honlap kezdőlapjáról!

Felújítana, vagy saját házat szeretne?
Most 30%-os támogatást vehet igénybe, 

Lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy hiteltörlesztésre.
Számlanyitási díjkedvezménnyel segítem.

Kisvállalkozó vagy őstermelő?
Nyugdíjas éveire Ön is félretehet adójából. 

Hogyan, ebben segítek! Örökölhető, biztonságos módon.
+3630/5494284 Csányi Brigitta 

Aegon megbízott partnere

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás 

időtartama megváltozott, a továbbiakban 
kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig

vehető igénybe a Domaszéki Polgármesteri Hivatal
II. számú épületében!

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

 Domaszéki közvetítő partnere 

Nincs ideje bemenni a városba biztosítót keresgélni? Jó lenne gyorsan 
megoldást találni? Úgy gondolja, sokat fizet, de nincs kivel megbeszélnie? 

Régi a biztosítása és nem ártana, ha valaki átnézné? Kösse meg, 
váltsa olcsóbbra:

- kötelezőjét
- lakásbiztosítását (már okostelefonra és táblagépre is kiterjeszthető)
- mezőgazdasági, vagy vállalkozói biztosítását
- utas és életbiztosítását
Akár otthonában, Domaszék független biztosítási szakértőjénél.

Hitel, Biztosítás, Lakástakarék, Befektetés.

Hívjon és felkeressük otthonában!
Zelena Adrienn  Homolya Csaba
+36308447103  +36308447108

Tisztelt Kamarai Tagok!
Ismét elérkezetett az Agrárgazdasági Kamara tagdíj befi-
zetési kötelezettsége a tagoknak. Az önbevallás időszaka: 
2018.06.01.-2018.07.02. Késedelmes bevallás (20% szank-
ció): 2018.07.03.-2018.07.31. A 600.000 forint alatti árbevétel 
esetén a termelő postai úton megkapja a 2.000 forintos csekket, 
amelyet 2018. 06. 30.-áig be kell fizetni! Aki nem kapja meg a 
csekket június közepéig, és 600.000 forint alatt volt az árbevé-
tele, a falugazdásznál igényelhet befizető csekket!
Ha a mezőgazdasági árbevétele meghaladta a 600.000 forintot, 
akkor tagdíjbevallást kell tenni a falugazdász irodában, vagy a 
könyvelőnél 2018.07.02.-ig! Időpont egyeztetés nem szükséges 
a falugazdásznál!

Papp Tamara: 06-70/399-9524


