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Falunapi programajánló
Már csak egy hónap és nemsokára újra itt 
lesz a Domaszéki Falunapok rendezvény-
sorozat. Reméljük, hogy minden egyes 
korosztály számára megfelelő programo-
kat tudunk kínálni. 2018. július 20-22-ig 
várjuk az érdeklődőket a Domaszéki Ál-
talános Iskola udvarában és a Köztársaság 
téren megrendezésre kerülő rendezvényso-
rozatra. 2018. július 21-én, pénteken, ha-
gyományainkhoz híven, veterán és modern 
traktorok bemutatója lesz a polgárőr faház-
nál, majd 17.00 órakor elindul a járművek 
felvonulása Domaszék utcáin. Az iskola 
udvarában 20.00 órától a Creative Dance 
Club hip-hop bemutatóját láthatják és az 
este folyamán a Kisperegi Pécskai Zenekar 
mulatós műsora szórakoztatja az érdeklő-
dőket. Július 22-én, szombaton egész nap 
programokkal várjuk az érdeklődőket, dé-

lelőtt 10.00 órától főzőverseny lesz (Kor-
látozott létszámban várjuk a jelentkezőket 
a főzőversenyre 2018. július 17-ig a hi-
vatal titkárságán!). Megtekinthető lesz a 
hagyományos zöldség-, gyümölcs kiállí-
tás vásárlással egybekötve. Bemutatkozik 
a Domaszint- és a Domadrón Szociális 
Szövetkezet. Délelőtt várják az Egészség-
központba a lakosokat egy ingyenes álla-
potfelmérésre. Lesz ingyenes játszóház 
népi játékokkal, helyi termelők is bemu-
tatkoznak portékáikkal, továbbá ingyenes 
homokháti borok kóstolója lesz az iskola 
udvarán. 10.00 órától 16.00 óráig ingye-
nesen megtekintethető lesz a Vasútmúze-
um. 14.00 órától az iskola egyik termében 
hazai gyümölcsökből és répából készült 
ételek versenye lesz, majd 16.00 órától 
17.00 óráig az ételek kóstolása következik 

(Várjuk a gyümölcsökből, répából készült 
ételeket 2018. július 21-én 14.00 órára az 
iskolába!). Az iskola udvarán, a színpadon 
a Domaszéki Népdalkör nyitja meg a ren-
dezvényt, majd elismerő oklevelek átadása 
következik, 17.00 órától a fedett biciklitá-
rolónál kézműves foglalkozás, ingyenes 
arcfestés a családok klubja szervezésében. 
A Vöröskereszt közreműködésével első-
segélynyújtó bemutatót is láthatnak. Ki-
egészítő programként ingyenes lovaglási 
lehetőség, pónisímogatás és lovaskocsizás 
lesz a sportcsarnok melletti erdőben. 18.30 
órakor a művészeti iskola zenés-táncos 
produkciója lesz látható a színpadon és a 
nap sztárvendége 20.00 órától, élő koncert-
tel Vastag Csaba szórakoztatja az érdeklő-
dőket, és az esti jó hangulatról szintén a 
Kisperegi Péncskai Zenekar gondoskodik. 
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Pénteken és szombaton egész nap lesznek 
vásárosok, ugrálóvár, arcfestés, büfé, sül-
tek bőséges választéka és egyéb ételek. 
Július 22-án, vasárnap a Presszó Vendéglő 
üzemeltetőinek szervezésében megrende-

zésre kerül a motoros felvonulás, streetfi-
ghter show a Köztársaság téren, és utca-
bállal zárjuk a rendezvénysorozatot a Gera 
Fivérekkel. A részletes program a ww.do-
maszek.hu honlapon, a DomaszékTV face-

book oldalán, a júliusi Hírmondóban és a 
plakátokon olvasható!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
(Szervezők)

Újabb szépkorút köszöntöttünk
2018. június 1-én Farkas Józsi bácsit köszöntöttük otthonában 90. születésnapja alkalmá-
ból. Józsi bácsi és felesége már 1992 óta élnek itt Domaszéken saját tanyájukban. Szépko-
rúnk nagyon jó egészségi állapotnak örvend, szinte akár 20 évet is letagadhatna korából. 

A nevelt lánya minden héten meglátogatja őket, bevásárol nekik, beszélget velük és a 
családsegítő szolgálat is gondoskodik róluk. Kitölti mindennapjaikat a kertjük, virágok 
gondozása és a kutyák ellátása. Feleségével együtt egymás támaszai.

Kívánunk Józsi bácsinak és kedves feleségének is 
nagyon jó egészséget és további békés éveket!

Szerkesztő

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. május 24-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, 
ahol elfogadták a Domatisz Nonprofit Kft. 
2017. évre szóló pénzügyi beszámolóját. 
Egy önkormányzati tulajdonú bérlemény 
esetében az üzemeltető adatváltozása mi-
att két döntést kellett hoznia a testületnek 
(szerződést megszüntető nyilatkozat és egy 
új bérleti szerződés elfogadása). Egy kérel-
mező kérte, hogy a beépítetlen ingatlana 
esetében hitel és CSOK igénylése miatt az 
önkormányzat javára bejegyzett elidege-
nítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyil-
vántartásban a 3. ranghelyen szerepeljen.
2018. május 31-én soros ülést tartott a tes-
tület és az alábbi napirendi pontokat vitat-

ták meg:
1. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-

ság tevékenységéről szóló tájékoztató
2. Az önkormányzat 2017. évi költségve-

tésének módosítása
3. Az önkormányzat 2017. évi költségve-

tésének végrehajtásáról készült beszá-
moló elfogadása (zárszámadás) /Pintér 
Lászlóné költségvetési csoportvezető 
elmondta, hogy 2017. év biztonságos 
volt, a működésben nem volt akadá-
lyozó tényező. A gyarapodás éve volt, 
több pályázatra kaptak előleget, kiadás 
azokkal kapcsolatban csak kis mérték-
ben keletkezett. Ezen kiadások 2018-
ban fognak jelentkezni. A civil szerve-
zeteket is közel 8 mFt-al támogatták 

és a rendezvényeket is megtartották a 
már megszokott színvonalon./

4. Vagyonrendelet módosítása
5. Önkormányzati adóhatóság tevékeny-

ségéről beszámoló
6. Döntési javaslatok
7. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés keretében a 8. napirendi pontnál 
díszpolgári és egyéb kitüntető címek ado-
mányozásának megvitatására került sor, 
majd egy külterületi ingatlan kifüggeszté-
se miatt benyújtott kifogást bíráltak el, a 
legvégén pedig nyilvános ülés keretében 
bemutatta tevékenységének egy részét a 
DOMADRÓN Szociális Szövetkezet. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

„EGYENLŐ ESÉLLYEL”
pályázati felhívás

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán 
élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmá-
nyi eredményű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/felsőoktatáshoz 
való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.
Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 szá-
mú projekt keretében kerül sor.

Pályázatot nyújthatnak be azok a 10-28 éves fiatalok, akiknek ál-
landó lakhelyük Domaszéken van, általános iskolai, középiskolai, 
vagy felsőoktatási intézmény tanulói. Tanulmányai során a pályá-
zat benyújtását megelőző utolsó tanévben kimagasló tanulmányi 
eredményt értek el.
Az ösztöndíj pályázat bírálati szempontjai: hátrányos helyzet, kö-
zösségi szerepvállalás, kiemelkedő sport, és kiemelkedő tanulmá-
nyi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.

Az ösztöndíj összege két tanulmányi félévre, 10 hónap időtartamra 
(szeptembertől júniusig) félévente, a támogatott pályázatok számá-
tól függően legfeljebb havi bruttó 15.000, -Ft, amely a pályázat be-
nyújtását követő félévtől, de legfeljebb két félévig jár.

A pályázatoknak a Domaszéki Polgármesteri Hivatalba 2018. júli-
us 31. napjáig kell beérkeznie.
Információ Kószó Cecíliától az alábbi telefonszámokon kérhető: 
62/284-011 (124 mellék) vagy a 30/338-2162 telefonszámon

A teljes felhívás és a pályázati űrlap a www.domaszek.hu oldalon 
elérhető
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Egészségügyi állapotfelmérés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. július 21-én (Falunap alkalmával) 
9-12 óráig egészségügyi állapotfelmérésre 
lesz lehetőség a Petői utca 12. szám alatti 
Egészségközpontban. Elsősorban azokat a 
felnőtt lakosokat várjuk, akik ritkán jutnak 
el orvoshoz, és akik kíváncsiak az esetle-
ges egészségi kockázataikra. Az állapotfel-

mérés ingyenes, de szükséges előzetesen 
bejelentkezni. Bejelentkezés a 62/584-272 
telefonszámon lehetséges.
A program a Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat, EFOP-1.5.3-16-2017-00039 
kódszámú pályázati forrásából valósul 
meg. 

Várjuk szeretettel: Dr. Kozma Anna

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Programjainkból:
2018. április 24-én és 25-én rendezték 
meg Szegeden a Béke Utcai Általános 
Iskolában a „60 perc alatt a szótár körül” 
városi szótárversenyt, amelyen iskolánkat 
2 németes és 2 angolos csapat képviselte. 
A  szegedi iskolák között a II. kategóriában 
a németes és az angolos csapatunk is 
az előkelő 3. helyet szerezte meg! Az I. 
kategóriában is remekül szerepeltek 4. 
osztályos tanulóink. Csapatok:  I. kategória 
német nyelv: Baracsi Gergő 4.b, Bernáth 
Szonya 4.b, Kardos Mirkó 4.a és Pataki 
Ádám 4.a; I. kategória angol nyelv: Csapó 
Tamás 4.b, Dobó Pálma 4.b, Sárszegi 
Gréta 4.b és Szász Gréta 4.a; II. kategória 
német nyelv: III.HELYEZÉS: Balogh 
Kolos 8.b, Baracsi Luca 8.b, Dóda Hajnal 
8.a és Magyar Noémi 8.b; II. kategória 
angol nyelv: III. HELYEZÉS: Baranyás 
Bence 8.b, Fülöp Roland 8.a, Juhász Nóra 
8.a és Juhos Lili 8.b. Felkészítő tanárok: 
Ferlingné Dósa Anett és Molnár-Tóthné 
Lakatos Margit.

Május 10-én, immár 19. alkalommal 
rendezték meg a dorozsmai Orczy István 
Általános Iskolában a városi történelem 
versenyt. Iskolánk mindkét korosztályban 
képviseltette magát. Az 5-6. osztályos  
csapat: Csapó Bence, Homolya Zsombor, 
Kiss Máté hatodik helyen végzett. A 7-8. 
osztályosok: Ábrahám Antónia, Békési 
Bianka, Fülöp Roland a nyolcadik helyezést 
érték el. Felkészítő tanárok: Nagyné 
Volford Irén és Madarász Ottó. Külön 
köszönjük a szállítást Kiss Balázsnak és 

Kerékpár túrán    Fotó: Nagy Hevesi Ákos Atlétika csapat    Fotó: Nagy Hevesi Ákos
Nagy Lászlónak!
Komár Csanád 3.b osztályos tanuló a 
Tudásbajnokság, irodalom szövegértés 
megyei versenyén a 4.helyen végzett. 
Tanára Nagy Zsolt.

A hagyományokhoz híven iskolánk idén is 
részt vett a Madarak és Fák Napja megyei 
szintű természetismereti vetélkedőn az 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. 
Előzetes feladatként három fős csapatot 
kellett alkotni, mely az április végén 
megrendezett helyi verseny legjobbjaiból 
alakult. Iskolánkat így Gergulics Bence 
2.a, Kardos Lora 3.b és Csapó Tamás 4.b 
osztályos tanuló képviselte. Az algyői 
verseny széles körű természetismeretben 
való jártasságot igényelt, mert a 
vándorsólyom és a virágos kőris ismeretén 
túl az égtájakról, a természetvédelemről, 
a madárvilág ismeretéről, a természet és 
művészetek kapcsolatáról is számot kellett 
adniuk a gyerekeknek a sok ügyességi 
feladat mellett. Fészek Klub nevű csapatunk 
a 15 Csongrád megyei csapatból a remek 
6. helyezést érte el a megmérettetésben. 
Felkészítő pedagógus: Kopaszné Török 
Gabriella. Köszönjük Gergulicsné Savanya 
Tímeának a gyerekek szállítását!

A Debreceni Benedek Elek Általános 
Iskola országos rajz- és számítógépes 
rajzpályázatot hirdetett „Föltámadott a 
tenger...” – Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc története című országos 
komplex történelem és műveltségi 
vetélkedőhöz kapcsolódóan. Süli Katalin 

3.a osztályos tanuló - iskolánkat képviselve 
- a II. helyet szerezte meg alkotásával. 
Gratulálunk! Felkészítő: Borda Sára.

Atlétika többpróba II. kcs - Megyei döntő: 
A körzeti döntő sikerei után Csongrád 
megye legjobbjaival mérkőzött meg a 
domaszéki iskola fiú és lány csapata. A 
megyei döntő Hódmezővásárhelyen került 
megrendezésre 20 iskola részvételével. 
A lányok csapata összesítésben a hetedik 
helyet szerezte meg, a fiúknak pedig sikerült 
elcsípniük a dobogó legalsó fokát ebben a 
színvonalas mezőnyben. A legnagyobb 
siker azonban egyéniben született, 
ugyanis Takács Marcell 4.b osztályos 
tanuló egyéniben győzedelmeskedett, 
így ott lesz Győrben az országos döntőn. 
Leány csapat tagjai: Dobó Gréta, Gárgyán 
Zsóka, Pelyva Renáta, Sárszegi Gréta, 
Szabó Zafira, Szécsi Lorena; Fiú csapat 
tagjai: Bede Botond, Bende Péter, 
Mészáros Sámuel, Németh Botond, Takács 
Marcell, Török Marco. Felkészítő tanárok: 
Nagy Hevesi Ákos, Dobó Márta és Laczkó 
Endre.

Mazsorettes sikerek: Május 12-én 
Kunszentmártonban rendezték meg a 
IV. Országos Majorette Bajnokságot 
és „Kunszentmárton Open” Majorette 
Versenyt, melyen a Domaszéki Majorette 
Csoport is részt vett. Eredmények: 
Cadet Bot Mini kategória: Basic (Zöld 
csapat) 2. hely; Master Piros csapat) 3. 
hely (Arany minősítéssel); Cadet szóló: 
Kovács Henrietta 6. hely (Kiemelt arany 
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Az Egri Várnál    Fotó: Ferling József Németes csapat    Fotó: Ferlingné Dósa Anett
minősítéssel); Junior Bot Mini kategória: 
Basic (Fehér csapat) 1. hely, Master (Lila 
csapat) 2. hely (Arany minősítéssel); 
Junior szóló: Pördi Kíra 12. hely; Senior 
szóló: Csala Vivien 3. hely (Arany 
minősítéssel), Molnár Dorka 11. hely. Az 
OB-n a Piros csapat (Cadet mini), a Lila 
csapat (Junior mini), Kovács Henrietta 
cadet szóló és Csala Vivien senior szóló 
eredményei alapján kvalifikálta magát a 
2018-as Európa Bajnokságra, Prágába! 
Gratulálunk!

Május 19-én Aradon vett részt a mazsorett 
csoport. A XII. Aradi Nemzetközi 
„Dancing Europe” Mazsorett Fesztivál 
és VI. „Dancing Europe” Kupán a 
következő eredmények születtek:  Cadet 
Bot Mini kategória: Pink csapat 6. hely, 
Zöld csapat 2. hely, Piros csapat 1. hely; 
Cadet szóló: Kovács Henrietta 1. hely 
+ Különdíj (a kategória legmagasabb 
pontszámát elért versenyző); Junior Bot 
Mini kategória: Lila csapat 1. hely; Junior 
szóló: Pördi Kíra 1. hely, Molnár Dorina 
3. hely; Senior szóló: Csala Vivien 2. hely, 
Molnár Dorka 3. hely. 
A mazsorettesek felkészítő tanára Horváth 
Péter, a munkában segítette Szögi Barbara.
Május 28-án Győrben rendezték az 
atlétika pályabajnokság III. korcsoportos 
leány döntőjét. Keceli-Mészáros Renáta 
5.a osztályos tanuló kislabdahajítás 
versenyszámban kvalifikálta magát a 
Győri Olimpiai Stadionban megrendezett 
atlétika országos döntőre. Reni 49,39 
méteres dobásával az előkelő 17. helyen 
végzett. Felkészítő tanár: Nagy Hevesi 
Ákos. Keceli Mészáros Ákos szülőnek 
köszönjük a versenyre szállítást!

Május 30-án az atlétika többpróba II. kor-
csoportos fú döntő következett. Takács 
Marcell 4.b osztályos tanuló szép verseny-
zéssel a 140 versenyző közül a 10. helyet 

szerezte meg. Felkészítő tanár: Nagy He-
vesi Ákos. Marci eredményei: 60 m síkfu-
tás - 9,05 mp; távolugrás - 4,30 m; kislabda-
hajítás - 41,57 m! Tavasszal rendezték meg 
Gödöllőn az országos mezei futóversenyt. 
A megyei versenyen elért eredmények 
alapján 4 tanulónk (Fülöp Roland 4000 m, 
Ötvös Márk 4000 m, Dóda Hajnal 2500 
m, Szabó Zafira 1500 m) jutott be a Diá-
kolimpia országos döntőjébe. Korcsopor-
tonként több mint 200 induló vett részt a 
megmérettetésen. Legeredményesebb ver-
senyzőnk Fülöp Roland volt, aki nagyon 
remek időeredménnyel a 17. helyen ért cél-
ba. Felkészítő tanára Dobó Márta. Minden 
diákunk kitűnően szerepelt az országos 
Diákolimpián. Gratulálunk nekik! Júni-
us 1-jén az Üllési Fonó Néptáncegyüttes 
meghívására a Csillagfürt és a Kiskaláris 
néptánccsoportok részt vettek a „Táncka-
valkád” elnevezésű néptánc fellépésen és 
táncházban. A néptáncosok felkészítő taná-
ra Kispéter Éva. Köszönjük a szülőknek a 
gyerekek fellépésre-szállítását!

BEGOLYÓZUNK! Intézményünk 
60 órás tehetséggondozó szakköre a 
Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
működik szeptember óta (pályázati 
azonosító: NTP-MTTD-17-0055). Május 
hónapban régi logikai golyós játékokkal 
játszottak a gyerekek, kerékpár túra 
keretében geoládát kerestünk a mórahalmi 
Bivalyrezervátumnál, illetve tekézni 
mentünk. A Begolyózunk! program 
keretében 2 napos tanulmányi úton 
vettek részt tanulóink. A kirándulásról így 
ír Pataki Viktória 7.b osztályos tanuló: 
„A Begolyózunk! program keretében 2 
napra Egerbe utaztunk. Először az Egri 
Várba mentünk, majd a várost fedeztük 
fel. Este elsétáltunk a Varázstoronyba, ahol 
planetáriumi előadás keretében hallottunk 
a csillagokról és a Naprendszerről. Ezután 
felmentünk a kilátóteraszra, ahonnan 

beláttuk az egész várost és távcsővel 
néztük a csillagokat, többek között 
a Jupitert és holdjait. Végül fáradtan 
sétáltunk be  a kollégium ajtaján. Másnap 
megint a Varázstoronyba mentünk, ahol 
először folyékony nitrogénnel mutattak be 
nekünk kísérleteket. Sokszor hallhattunk 
robbanásokat, de azt is megnézhettük, 
mi történik, ha zöldséget, gyümölcsöt 
teszünk a hideg folyadékba. Ellátogattunk 
a Hell Miksa Csillagászati Múzeumba is. 
A kupolában láttuk a Camera Obscurát 
is. Hazautazás közben megálltunk fagyit 
venni. Sok új élménnyel értünk haza.” 

Május 25-én a 6.a és b osztály 
kerékpártúrát tett a Jancsárszékre. Kardos 
Rolland tanár úr megmutatta nekünk az 
éppen virágzó, Magyarországon nagyon 
ritka növényfajt, a szibériai nőszirmot.
Maros Dániel 2.b osztályos tanuló a 
triatlon sportágat versenyszerűen űzi a 
Titán Triatlon Klubban. Megyei, regionális 
és országos szinten is remek eredményeket 
ért el. Versenyei a 2017/2018. tanévben: 
Csongrád Duatlon Területi Diákolimpia 
4. hely; Hódmezővásárhely Úszó Megyei 
Diákolimpia 50 m gyorsúszás 7. 50 m 
hátúszás 5. hely; Kiskunfélegyháza Sport 
XXI. Aquatlon Dél-Keleti Regionális 
Döntő 5. hely; Balatonboglár IV.BÚI 
Duatlon OB 6. hely; Debrecen Sport 
XXI. Aquatlon Országos Döntő 16. hely; 
Tiszaújváros XXVII. Tisza Triatlon 
Verseny 6. hely. Gratulálunk!

Következő programjaink:
Június 13-14.: Osztálykirándulások
Június 15.: Ballagási főpróba, Díszítés
Június 16. (szombat) 10.00: Ballagás; 8.  
 osztályos bizonyítványosztás
Június 22. (péntek) 16.00: Évzáró; Bizo- 
 nyítványosztás
Június 26. (kedd) 17.00: Művészeti isko- 
 lai évzáró; Művészetis bizonyít- 
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 ványosztás
Június 30. (szombat): Mórahalmi Sokada- 
 lom (néptánc fellépés)
Július 1.: Zenta, nemzetközi mazsorett 
 verseny

Július 4-től 8-ig: Prága, Mazsorett Európa  
 Bajnokság

Falunapi táncfellépés (néptánc és ma-
zsorett): Július 21-én, szombaton este. 

Előtte héten próbákat tartunk!

Napközis nyári ügyeletet tartunk alsó 
tagozatosoknak az előzetes igényfel-
mérés alapján, 2018.06.18-tól 06.28-

ig, naponta 8.00-16.00-ig.

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Gyereknap a Domaszéki Kincskereső Óvodában           Fotó: DomaTv
„Szervusz, kedves Napsugár!

 Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek süss jó melegen, 

pihenhetsz a réteken. 
Érleld meg a gabonát, 

lombosítsd a sok szép fát, 
langyosítsd a vizeket, 
melegítsd a szíveket!

 (K. László Szilvia: Nyárköszöntő)

Ismét végét ért egy szorgalmi időszak és 
belevágunk a tomboló nyárba. Rengeteg 
élmény, kaland van mögöttünk.
Az idei nevelési évben is megrendezésre 
került a városi Kengurul óvodás görkor-
csolyaverseny, ahol igazi csapatszellem 
működött a gyermekek között, mindenki 
beleadott „apait-anyait”, amely folytán 
nagyon szép eredményt értek el gyermeke-
ink, sok játékkal gazdagították óvodánkat. 
Köszönjük nekik!
Május közepén meghívást kaptak a nagy-

csoportosok a Kistérségi Óvodák gyerek-
napjára, melyet Öttömösön rendeztek meg 
az idén. Nagyon változatos, érdekes prog-
ramokon vehettek részt, a gyerekek. 
Csoportjaink több kirándulást szerveztek. A 
Katica és Csiga csoport részt vett a Szegedi 
Bábfesztiválon, a Napraforgósok hajókáz-
tak a Tiszán, a Mazsolások pedig a Makói 
kalandparkban próbálták ki ügyességüket.
Május utolsó hétvégéjén búcsúztunk az 
iskolába induló 44 kispajtástól. Nagyon si-
keres, eredményes iskolás éveket kívánunk 
nekik! 

Elérkezett a várva-várt gyermeknap, ahol 
3D mozi költözött az óvodába és egy fan-
tasztikus Delfin és fóka showt láthattak a 
gyerekek.

Június 1-én ugrálóváron és az önkormány-
zat segítségével népi játékokon játszathat-
tak a gyerekek. Merészen, vidáman mász-

tak, csúszkáltak, ügyeskedtek a kicsik és 
nagyok. Természetesen a nagy melegben a 
hűsítő jégkrém sem maradt el a Rózsakert 
Vendéglő jóvoltából.
Birtokba vehették az ovisok a Majálisolón 
befolyt összegből vásárolt homokozó és 
udvari játékokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Csalá-
doknak a sok támogatást, az együttműkö-
dést, amellyel segítették munkánkat a ne-
velési év során!
A nyári takarítási és karbantartási szünet 
2018. augusztus 6-től 31-ig lesz. Ez idő 
alatt óvodánk zárva tart! Első nevelési na-
punk 2018. szeptember 3. hétfőn lesz.

Minden munkatársamnak köszönöm a 
helytállását, jó pihenést a szabadságuk ide-
jére, a családoknak verőfényes napsütés-
ben, minél több együtt töltött derűs, szép 
napot kívánok!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Túra a Kunhalmi állomásnál
Borongós időben kerékpárral indultunk úti célunk felé. Túrázó 
kis csapatunkat az a szerencse érte, hogy Jáger István - aki az 
állomás környékén nőtt fel -, elkísért minket gyalogos utunkon. 
Valóságos idegenvezetőként ismertette a környéket, szinte visz-
szaröpített minket a még működő kisvasút korába. A Kunhalmi 
állomás akkor még omladozó épületét néhány évvel ezelőtt meg-
vásárolta a Belvárosi Plébánia. A mostanra korhűen felújított, 
patinás épületben szeretettel és finomságokkal fogadtak minket a 
plébánia munkatársai. Egy kicsit megpihentünk, megismertük a 
felújítás történetét, beszélgettünk, majd hazafelé vettük utunkat, 
hogy sötétedésre hazaérjünk. Köszönöm a résztvevőknek, hogy 
velem tartottak, Jáger Istvánnak, és a Plébánia munkatársainak: 
Domoki Boglárkának, Pantea Erzsébetnek és Pantea Róbertnek, 
hogy tartalmasabbá tették számunkra a délutánt.

Kószó Cecília Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány
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Úszótábor 2018.
 Domaszék Lakosságának 

Egészségesebb Életéért Alapítvány
2018. július 2. és 7. között úszótábort 

szervez. A tábor egyhetes, hétfőtől pénte-
kig reggel 8 órától délután 4 óráig tart.  

Úszóoktatók: Galbácsné Fodor Ágnes és 
Laczkó Endre.  

A tábor Mórahalmon az Erzsébet Fürdő-
ben lesz. Befizetés 2018. június 18-án, 
hétfőn és június 25-én hétfőn 15.30-tól 

17.30- ig az Egészségközpontban.
 (Petőfi utca 12.) lesz.

Érdeklődni: a 20 515 9743 
telefonszámon lehet.

Dr. Kozma Anna, a kuratórium elnöke

Domaszéki JUDO ISE hírei
A domaszéki judós gyerekek a má-
jusi hónapban főleg a külföldi csa-
patok meghívásának tettek eleget.
A szerbiai Magyarkanizsán léptek szőnyeg-
re kezdő fiataljaink, ahol Papp Endre és 
Stul Alex bronzérmet szereztek és Ka-
tona-Pritz Gábor ötödik helyezést ért el.
A következő állomás a szlovákiai Ri-
maszombat volt, ahol Sánta Brigit-
ta harmadik, Stul Alex, Kiss Ádám és 
Batik Martin ötödik helyen végeztek.
Szombathely adott otthont az Ifjúsági 
Korcsoport Országos Diák Olimpiájának.
Sánta László és Nagy Bence súlycso-
portot váltottak és az új súlycsoportban, 
66 kg-ban Sánta László első, 50 kg-ban 
Nagy Bence második helyezést ért el. 
Ugyanebben a súlycsoportban Balogh Ko-
los az ötödik pontszerző helyen végzett.
A május hónapot egy ötnapos Ad-
riai utazással zárta egyesületünk.

A    Horvátországi   Solinban nagyszabású 
nemzetközi versenyen vettek részt fiatalja-
ink. Sánta László és Nagy Bence kimagas-
lóan szerepeltek és mindketten megnyer-
ték az új súlycsoportjukat és aranyérmet 
szereztek. Ördögh Bálint és Földi Csanád 
bronzérmesek lettek a népes mezőnybe az 
ötödik helyen végeztek.
Győrben rendezték a Serdülők Európa Ku-
páját. Egy szem lányunk Sánta Brigitta in-
dult és harmadik lett súlycsoportjában.
Edzéseinket ebben a hónapban végig meg-
tartjuk, várunk minden új jelentkezőt is! 
Utána az iskolakezdéskor folytatódnak 
edzéseink! Minden új érdeklődőt szeretet-
tel várunk.
Május hónapban egyesületünk vendégül lá-
tott egy ausztriai csapatot, és ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani a Domaszéki 
Presszó Vendéglőnek a felajánlott finom 
pizzákért.

Könyvszobrászat a könyvtárban!
2018. május 12-én a közösségek hete alkalmából megrendezett könyvszobrászat, illet-
ve origami hattyú készítése igen nagy sikert aratott. Volt, aki könyvből sünit, galambot 
hajtogatott, de igen nagy lelkesedéssel készültek a hattyúk is. Nagyon kitartó kis tár-
saság gyűlt össze, akik mind kész, saját készítésű művel távoztak a végén. A képek 
magukért beszélnek. Köszönjük, hogy ennyien érdeklődtetek, és kézműveskedtetek. 

Kézműves tábor
2018. augusztus 6-tól 10-ig kézműves 
tábort rendezünk a könyvtárban 9-től 13 
óráig. Minden nap más foglalkozás lesz. 

-Origami állatok
-Quilling technikás alkotások
-Könyszobrászat
-Üveggravírozás
-Cérnával képek készítése
-Kosárfonás papírból
-Virágok készítése

500.- Ft/óra anyagköltséggel, 
azaz 2000.- Ft/nap.

Ha valaki kevesebb időt tölt el, akkor az 
időnek megfelelően kell fizetni.

Jelentkezni a helyi könyvtárban lehet 
július 6-ig!

Minden kézműveskedni, alkotni vágyó 
gyermeket várunk sok szeretettel. Addig is 
sok pihenést, kellemes nyarat!
Bárkinek bármilyen kérdése van a 
foglalkozással kapcsolatban, akkor ezen 
a számon megteheti: +36/70 40 77 614 – 
Farkas Ildikó vagy a könyvtárban Szűcs 
Juditnál.

Magán nőgyógyászati szakrendelés Domaszéken júliustól
Dr. Herskó Gyula bemutatkozása:

2018. márciustól dolgozom a szegedi Vas-
útegészségügyi NK. Kft. nőgyógyászati 
rendelésén.1978-as orvosi diploma-szer-
zésemet, majd az 1983-ban megszerzett 
szülészeti-nőgyógyászati szakképesítése-
met követően csaknem negyven éven át a 
karcagi Kátai Gábor Kórház szülészeti-nő-
gyógyászati osztályán tevékenykedtem.  
2017 decemberében osztályvezető-he-
lyettes főorvosként vonultam nyugdíjba, 
majd lakóhelyemet Szegedre helyeztem át 
a gyermekeim és unokáim közelébe. Köz-
ben két éven át (1987-1989) külföldön, a 

Líbia Tajoura városában a nagyrészt ma-
gyar szakemberek által működtetett kórház 
szülészetén végeztem a munkámat. A fiatal 
szakorvosként külföldön történt munka-
végzésem során hasznosíthattam a koráb-
bi tanulmányaim során megszerzett angol 
nyelvtudásomat és csekély mértékben a 
beszélt arab nyelvet is elsajátíthattam.
Szakmai hitvallásom az egészségtudatos 
életmódra tanítás, a betegségek megelőzé-
sének, illetve korai felismerésük fontossá-
gának a tudatosítása, a pozitív családterve-
zés népszerűsítése, valamint a nem kívánt 

terhességek megelőzé-
sének elősegítése.

Bár a domaszéki la-
kosok előtt ismeretlen 
vagyok, mégis szíve-
sen várom a leendő 
pácienseimet, akik 
megtisztelnek a bizal-
mukkal.        
         
(Részletek a következő új-
ságban)
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Változás a hulladékszállításban Domaszéken!
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. április 01. 
napjától a hulladékszállítással kapcso-
latos közszolgáltatás vonatkozásában 
Domaszék területén szolgáltató vál-
tás történt, miszerint az FBH-NP Non-
profit KFT a Közszolgáltató. Az ürítés 
rendje továbbra is az előzőekben meg-
szokott módon és időpontban történik.  
Az  ingatlantulajdonosoktól  a települési 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjat negyedévente, utólag számla ellenében 
jogosult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. beszedni. 
A települési hulladék rendszeres elszállítá-
sáért a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díj megállapításáért felelős miniszter 
által meghatározott összegű közszolgálta-
tási díjat kötelesek fizetni a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt. számára.

További hasznos tudnivalók, kérdések 
és válaszok a települési szilárd hulladék-
gazdálkodásról
A közszolgáltatás igénybevétele kötele-
ző!

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. (Ht.) 38. § (1) bekezdése 
szerint „az ingatlantulajdonos a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
szükséges feltételeket a közszolgáltató ré-
szére biztosítja, és a közszolgáltatást igény-
be veszi”. Ugyanezen törvény 38. § (2.) 
bekezdése szerint „az ingatlantulajdonos a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellá-
tásáért hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díjat fizet az e törvényben, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter rende-
letében meghatározott feltételek szerint.”   
A Ht. 35. § c. pontja szerint a települési 
önkormányzat képviselő-testülete önkor-
mányzati rendeletben állapítja meg „a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátá-
sának rendjét és módját, a közszolgáltató 
és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő 
jogait és kötelezettségeit, valamint a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes 
tartalmi elemeit”. 

Mi képezi a közszolgáltatás részét?

Az Ön ingatlanán keletkező háztartási hul-
ladékot, hetente egyszer hétfői napon, az 
ingatlan elé kihelyezett szabványos hulla-
dékgyűjtő edényzetből elszállítjuk. 
A nagyméretű hulladékok elszállítására 
évente 2 alkalommal, az ingatlantulajdo-
nossal egyedileg előre egyeztetett időpont-
ban, annak megrendelését követően - a 
háztartásban keletkezett lom (felesleges-
sé vált használati tárgyakat, eszközöket, 
bútorokat) háztól történő elszállítását 
kívánjuk biztosítani. A lomtalanítási igé-

nyét a 06-20-401-43-04 tudja jelezni az 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé.
A keletkezet biológiailag lebomló hulla-
dékot beszállíthatják a Domaszéki hulla-
dékudvarba, menynek nyitva tartása: kedd 
– szerda – csütörtök – péntek – szombat 
08:00-tól – 16:20-ig, ebédszünet minden 
nap 12:00-tól – 12:20-ig, telefonos elérhe-
tőség: 06-70/682-85-80.
Továbbá a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés minden hónap első hétfőjén 
valósítunk meg.

Milyen kötelezettségei vannak az ingat-
lantulajdonosnak?

Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezett-
sége a hulladék önkormányzati rendeletben 
foglaltaknak megfelelő gyűjtése, a köz-
szolgáltatás részére szabvány edényzetben 
történő átadása, valamint a közszolgáltatási 
díj megfizetése.
Az ingatlan tulajdonos/használó köteles a 
személyes adataiban és az ingatlan hasz-
nálatában bekövetkezett változásokat a 
Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban 
bejelenteni.
A gazdálkodó szervezetek kötelesek a gaz-
dasági tevékenységükkel összefüggésben 
keletkezett hulladék tekintetében a Köz-
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 
írásban megkötni, a közszolgáltatást igény-
be venni, az ingatlanokon keletkező tele-
pülési hulladékot a közszolgáltató e célra 
rendszeresített gyűjtőedénybe gyűjteni.

Milyen módon fizethető a közszolgálta-
tási díj?
A hulladékszállítási díj kiegyenlítése tör-
ténhet postai átutalással, eseti átutalással 
valamint csoportos beszedési megbízással. 
Ez utóbbit az ügyfél (fizető fél) kezdemé-
nyezheti számlavezető bankjánál, Ameny-
nyiben a csoportos beszedési megbízást 
tartja az Ön számára legmegfelelőbbnek, 
az erre vonatkozó nyomtatványon az alábbi 
adatokra lesz szüksége:
Kedvezményezett neve: Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. Kedvezményezett azonosítója: 
A25456790 T041
Kedvezményezettel szerződéses viszony-
ban lévő személy azonosítója: az Ön vevő 
(fizető) azonosítója (a számla harmadik ol-
dalán lévő kód)
Kérje az Önnek legmegfelelőbb fizetési 
módot, hogy elkerülhesse a kellemetlen fi-
zetési felszólításokat! 

Mikor kell a hulladékgyűjtő edényt ki-
helyezni?
Az ürítés napján reggel 6 órára. A gyűjtő-
edényeket az ingatlan előtti közterületre, a 
szállítójármű által megközelíthető helyre 

kell kihelyezni. A kihelyezésnél figyelem-
be kell venni a közterület-foglalásra vonat-
kozó önkormányzati előírásokat is.

Mi a teendő, ha többlet hulladék kelet-
kezik?

A Forráskúti helyi ügyfélszolgálaton (6793 
Forráskút, Fő utca 74.) vásárolható emb-
lémás zsákban a többlethulladék az ürítés 
napján a zárt szabványos edényzet mellé 
kihelyezhető, azt a Szolgáltató elszállítja. 

Kérdésével, kérésével forduljon hozzánk 
bizalommal, keresse fel ügyfélszolgálata-
inkat!

Ügyfélszolgálati irodáink címe, elérhető-
sége és nyitva tartása:

Tisztelt Kamarai 
Tagok!

Ismét elérkezetett az Agrárgazdasági 
Kamara tagdíj befizetési 

kötelezettsége a tagoknak. 

Az önbevallás időszaka: 
2018.06.01.-2018.07.02.

Késedelmes bevallás (20% szankció): 
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 árbevétele, a falugaz-
dásznál 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
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Süni szezonban - így mentheti meg a sündisznót!
Kora nyáron a legtöbb autós által úttesten 
elgázolt állat a sündisznó. Mivel a süni éj-
szaka vadászik, legtöbbször a sötétben útra 
tévedő egyedeket a gépjárművek vezetői 
már későn észlelik. Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület állatmentői arra kérik az autó-
vezetőket, hogy a közlekedésbiztonságot 
nem veszélyeztetve, az útra tévedő álla-
tokra ilyenkor fokozottabban ügyeljenek. 
Megfelelő sebességválasztással a legtöbb 
gázolás elkerülhető lehetne. A sündisznó 
egyébként védett állat, így az úttesten el-
pusztuló egyedek eszmei értéke sem elha-
nyagolandó.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egye-

sület vezetője sündisznó mentéshez a kö-
vetkezőket javasolja: ha vezetés közben az 
úttesten sünit látunk, úgy körültekintően 
álljunk le és a forgalom által használt te-
rületről tegyük az út szélére a sünt. Ne vi-
gyük túl messzire, mert előfordulhat, hogy 
megmentett állat épp a kicsinyeinek kutat-
ja botorkálás közben az élelmet, ebben az 
esetben a kicsinyei is valahol a közelben 
lehetnek. A legtöbb természetben élő sün 
erősen bolhás, tüskéi szúrnak, gépjármű-
be tenni, hazavinni nem javasolt. A süni 
úttestről történő leemeléshez használjunk 
újságpapírt, rongyot. Mindennapi apró 
tetteink is hozzájárulhatnak környezetünk 

védelméhez. Világunkat mi magunk ala-
kítjuk, ez az eszme vezérelje tetteinket a 
természet értékeinek megóvása kapcsán is.

Orpheus Állatvédő Egyesület 
www.ebangyal.hu - Gazdikereső 

www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó 
www.sinter.hu - SintértNE! 

állatmentő programSajtókapcsolat:
 +36-20-99-59-409

Megárt a vesének a sok fehérje? Utánanéztünk, mit mondanak 
a kutatások Kiderül, kell-e aggódnod a túl sok hús és fehérjepor miatt.

Különösen a magas proteinmennyiséget 
javasló, sportolói vagy fogyókúrás étren-
dek kapcsán szokott előkerülni az állítás, 
miszerint a túlzottan sok fehérje vesekáro-
sodást okoz. Arról azonban ritkábban esik 
szó, hogy ezt mi támasztja alá, és mekkora 
mennyiség a túl sok. 
Ha valaki nem viszi be még a minimáli-
san szükséges 40-50 gramm fehérjét sem 
naponta, abból könnyen izomvesztés, vér-
cukorszint-ingadozás, hízás lehet, így álta-
lában a súlyvesztő étrendek is ennél több 
fehérjét javasolnak. Utánajártunk, mennyi-
vel érdemes még túllépni a minimumot, és 
milyen veszélyek lehetnek.

Árt a fehérje a vesének?
A fehérjék esszenciális - elegendő meny-
nyiségben csak külső forrásból pótolható - 
makrotápanyagok, akárcsak a szénhidrátok 
és zsírok. Fogyasztásuk szükségességét, jó-
tékony hatásaikat számos kísérlet és kuta-
tás igazolja. Ezzel szemben egy 64 korábbi 
kutatást összegző tanulmány szerint nincs 
elegendő bizonyíték a nagy mennyiségű 
fehérjefogyasztás, valamint a kardiovasz-
kuláris betegségek vagy a rák megjelenésé-
nek kapcsolatára. 

A fehérjebevitel és a vesekárosodás témája 
szintén alaposan vizsgált. Ahogy a testben 
végbemegy a proteinek emésztése, úgy kü-
lönböző, nitrogéntartalmú melléktermékek 
keletkeznek, mint az urea, a húgysav, a kre-
atinin vagy az albumin. Ezeket a vese ki-
szűri a vérből, majd a vizelettel távoztatja. 
Ha ez nem megy végbe, úgy a szervezetet 
megmérgezik a melléktermékek. Logikus-
nak tűnik, hogy a több protein több munkát 
jelent a veséknek, ami károsodást okozhat. 
Ezt nem támasztja alá elégséges tudomá-
nyos bizonyíték. Négy releváns tanulmány 

ráadásul cáfolja is az aggodalmakat.
Egy 2016-os, egy éven át tartó kutatás 
erősítő edzéseket végző férfiaknál nem ta-
lált bizonyítékot a fehérje káros hatásaira. 
A vizsgálatot az International Society of 
Sports Nutrition végezte el. A résztvevők 
2,51-3,32 gramm proteint fogyasztottak a 
testsúlyuk minden kilogrammja után, hol-
ott az ajánlott minimum 0,8-1 gramm kö-
rüli, míg a testépítőknek nagyjából 2 gram-
mot javasolnak. Az egy év alatt végzett öt 
laborteszt során nem találtak vesekároso-
dásra utaló jeleket.

2018-ban jelent meg egy másik tanul-
mány, melyben 355 prediabéteszes nőt és 
férfit vizsgáltak két különböző étrend alap-
ján. Az egyik csoport napi bevitele 15%-át, 
a másik 25%-át fogyasztotta el proteinből. 
A több fehérjét fogyasztó csoport testsú-
lyának minden kilogrammjára nagyjából 
1,6 gramm jutott. A laborvizsgálatok során 
a vérszérum és a vizelet urea tartalma ará-
nyos volt a bevitellel, ám vesekárosodásra 
utaló adatok nem jelentek meg.

A fehérjefogyasztás hatásait egészséges 
felnőttek körében vizsgáló kutatásokat 
2013-ban összegezték szisztematikusan. 
Az analízis nem állapított meg kimutatható 
összefüggést a vesekárosodás és a fehérje-
bevitel emelése között, és kiemelték, hogy 
nem lehet meghatározni egy, a veseműkö-
dés számára optimális beviteli maximu-
mot. Az összegzésben eltérő volt a helyzet 
a vesebetegségek esetében, melyek közül 
néhány magasabb fehérjebevitel mellett 
gyorsabb romlást mutatott. Ez azonban 
nem működik bizonyítékként az egészsé-
ges emberekre gyakorolt hatásra vonatko-
zóan.
Már 2010-ben megvizsgálták azt is, hogy 

a szénhidrátokban szegény, de fehérjében 
gazdag étrendek növelik-e a vesebeteg-
ség kockázatát. A kísérletben 68 résztve-
vőt osztottak két csoportra. Egy részük 
4% szénhidrátból, 35% fehérjéből és 61% 
zsírból álló étrendet kapott, ami közel áll a 
népszerű ketogén táplálkozáshoz. A többi-
ek 46%-ban szénhidrátot, 24%-ban fehér-
jét és 30%-ban zsírt fogyasztottak. Egy év 
után a két csoport változatlan veseegészsé-
get mutatott.
A tudományos kísérletek egyelőre nem ta-
láltak olyan maximum mennyiséget, ami 
felett káros lenne a vese számára fehérjét 
fogyasztani.  

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ajánlott lenne mértéktelen mennyiséget be-
vinni. A felesleget ebből is glükózzá alakít-
ja a test, melyet ha nem használ fel a nap 
folyamán, akkor az zsírként raktározódik. 
A napi szükségletet az aktivitás és testsúly 
befolyásolja a leglátványosabban.

A legjobb növényi proteinek 
Ha diétázol, könnyen eleged lehet a hú-
sok, a halak vagy a fehérjepor ízéből, de 
az is előfordulhat, hogy elvi okokból nem 
fogyasztasz ilyet. Ilyenkor a legjobbak az 
étvágycsökkentő növényi fehérjeforrások!

www.femina.hu
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Ügyfélfogadás: páratlan héten szerdán 8:00-12:00 
E-mail: paktumiroda@morahalom.hu

Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda
A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu/

foglalkoztatasi_paktum oldalon olvashatnak.



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-
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. július 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. július 11.

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: 06-20/209-5332

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 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: 250 eFt. Tel.: 06-
20/945-4580

***
Domaszéken 5 q-ás utánfutó magasí-
tóval, ponyvával, érvényes műszakival 
eladó. Érdeklődni: a 30/420-4676-os tele-
fonszámon.

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

***
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).

***
Eladó Camping kerékpár, keveset hasz-
nált 4 fejes rotációs kapa, 210 x 210 vas és 
szigetelt garázsajtó (bontott), terményda-
ráló 12 kalapácsos 3 fázisú villanymotor-
ral (2,2 kW), Zanussi automata mosógép 
(energiatakarékos). Gáz vízmelegítő bojler 
80 l-es. Érdeklődni: 06-70/458-7650 vagy 
06-70/458-7651

***
Ruzsai kövesút mellett 5960 m2 szántó 
a négyes km tábla után közvetlenül, és a 
Masa tanyák körül 5800 m2 legelő eladó. 
Érdeklődni: 06-70/504-3383

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

 június 17., 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

A domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartása:

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

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

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-80/922-334 ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

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!

Kisvállalkozó vagy 
őstermelő,

tudja-e, hogy Ön is ki használhatja a 130.000 Ft-os adójóváírást, hogy a nyugdíja ne 
csak álom legyen! Örökölhető és biztonságos módon teremtse 

meg a nyugdíjas évei biztonságát.  
Sosem késő elkezdeni.... minél hamarabb elkezdi, annál kevesebbe kerül, ne feledje!  

 
Ingatlana van vagy saját házat szeretne? 

Tudta, hogy 30%-os támogatást vehet igénybe 
Lakásvásárlásra, Lakásfelújításra vagy Hiteltörlesztésre? 

Keressen bizalommal most számlanyitási díjkedvezménnyel segítem. 
 

                                                                         0630/5494284 Csányi Brigitta

Bankmonitor Partner Domaszéki közvetítő partnere
Nincs ideje bemenni a városba bankról bankra járni? Jó lenne gyorsan megoldást 

találni? Lakás-, házvásárlást, felújítást tervez? Úgy gondolja, sokat fizet, de még nem 
váltotta ki hitelét? Szabad felhasználású hitelre van szüksége?

Intézze hitellel kapcsolatos ügyeit:
 - lakáshitel
 - fogyasztóbarát lakáshitel
 - CSOK
 - hitelkiváltás
 - személyi kölcsön
 - lakástakarék

Akár otthonában, Domaszék 
független banki közvetítőjétől.

Hívjon és felkeresem 
otthonában!

Zelena Adrienn
+36308447103

Domaszéki Polgárőrség elérhetőségei: 
Pap Istvánné elnök 06-30/621-6860

           Varga Pál elnökhelyettes 06-20/209-5312
Úszótanfolyam és tábor

Móra-Vitál Kft. intenzív úszótanfolyamot és tábort
 hirdet Oláh László vezetésével.

5 napos úszótábor (8-16 óráig)  július 16 - 20. (5 nap)
10 alkalmas, intenzív úszótanfolyam (60’/alkalom) 

július 02 - 13. (10 nap)
Információ: szórólapjainkon, a Kistérségi Egészségügyi 

Központ Gyógyászati Recepcióján (Mórahalom) 
személyesen vagy telefonon 

(62/280-123).
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