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Termelőtől a fogyasztóig
Bemutatkozás!

Szeretettel köszönt minden kedves doma-
széki lakost a DOMASZINT Domaszéki 
Vendéglátó Szociális Szövetkezet!
A szövetkezet 2017 júniusában alakult töb-
bek között azzal a céllal, hogy a Domaszé-
ken és környékén élő emberek egészséges 
életmódjához segítséget nyújtson. Fontos 
feladatnak tekintjük, hogy az itteni növény-
termesztő és kertész vállalkozók termékeit 
rövid ellátási lánc (REL) keretén belül 
megbízható rendszerességgel és gyorsa-
sággal a lakosok konyhájába juttassuk. 
Ennek a folyamatnak az egyik leglényege-
sebb pontja az, hogy helyben, a saját gaz-
dáinktól friss, aznapi szedésű egészséges 
zöldség-gyümölcs kerüljön az asztalukra, 
kihagyva a sokszor nehézkes bolti bevá-
sárlást. A helyi termelőknek fontos, hogy 
a lakosok megismerjék és megszeressék 
az általuk oly nehéz munkával megtermelt 
terményeiket. 
Másik fontos projekt az óvodai konyhai 
ellátás. Beindul a közeljövőben egy olyan 
szolgáltatásunk, amely az óvodai étkezte-
tésen alapul. Napi 300 fő étkeztetésére lesz 
lehetőségünk, amibe beletartoznak az óvo-
dások és a szociálisan rászorultak is.  
Nagyon fontos feladatnak tekintjük azt is, 
hogy a helyi munkanélküliséget csök-
kentsük, mivel a szövetkezet tartós állás-

keresőket és közfoglalkoztatottakat alkal-
maz elsősorban. 
A közeljövőben megvalósítandó mezőgaz-
dasági termékértékesítéshez szükségünk 
lenne arra, hogy a lakosok között felmérést 
végezzünk azzal kapcsolatban, mekkora 
igény lenne a munkánkra. Úgy tervezzük, 
hogy heti rendszerességgel biztosítanánk, 
igény szerint házhoz szállítással az egész 
hétre való főzéshez szükséges zöldség ada-
got, és még e mellé idényszerű gyümölcsöt 
is egy egységcsomagban. Természetesen 
készen állunk arra is, hogy egyedi megren-
deléseket is teljesítsünk. A piackutatás első 
lépése a Facebook-on megjelenő bemutat-

kozás, aminek megosztása segítené a mun-
kánkat. Természetesen hamarosan elkészül 
honlapunk is, amiben pontos tájékoztatást 
lehet találni a szolgáltatásunkról, de addig 
is telefonon várjuk az érdeklődő termelő-
ket és vásárlókat.

 Szlogenünk: „Termelőtől a 
fogyasztóig”!

Bízva a sikeres együttműködésben 
üdvözli Önt:

a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó 
Szociális Szövetkezet igazgató elnöke: 
Vajda Zoltán Ferencné és Faragó Mária 

projektmenedzser tel.: 30/366-3319

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. április 26-án tar-
totta soros ülését. Az alábbi napirendi pon-
tokat vitatták meg:
• Domaszéki körzeti megbízott beszá-

molója
• Domaszéki lakosság egészségügyi 

helyzetének értékelése
• Domaszék állategészségügyi helyzeté-

ről szóló szóbeli tájékoztató
• 2017. évi belső ellenőri jelentés elfo-

gadása
• Falunapi program megvitatása
• Döntési javaslatok
• Polgármesteri jelentés
Döntési javaslatok között az alábbi fonto-
sabb döntések születtek: az egyik fecske-
ház esetében kiválasztották a bérlő sze-

mélyét. Az új osztásban lévő egyik telek 
határának rendezésről hoztak döntést. A 
Domaszéki JUDO ISE részére a judo csar-
nok új helyszínét határozták meg. Dön-
töttek a futballpályán lévő öltöző 50 mFt 
összköltségű  pályázat beadásáról,  történő 
megvalósításáról, melyhez 15 mFt önerő 
biztosítását hagyták jóvá. 
A falunapi programajánló a következő Hír-
mondóban olvasható!
2018. május 7-én rendkívüli testületi 
ülést tartottak. Döntöttek az óvodabőví-
tés és főzőkonyha beruházás esetében az 
eszközbeszerzést szolgáló közbeszerzési 
eljáráshoz szükséges meghívandó vállal-
kozókról. Továbbá jóváhagyták a hivatali 
épületek energetikai korszerűsítése vonat-
kozásában a közbeszerzési eljáráshoz a 

meghívandó vállalkozók listáját. A megva-
lósuló óvoda bővítéshez szükséges 3 fő (2 
fő óvodapedagógus és 1 fő dajka) óvodai 
létszámbővítésről döntött a testület. 

Egy pályázati felhíváshoz való csatlako-
zást („Egyenlő eséllyel”) hagytak jóvá, 
mely az egyéb okból hátrányos helyze-
tű, de kimagasló tanulmányi eredményt 
elért fiatalok közoktatáshoz/felsőokta-
táshoz való hozzáférésének elősegítését 
szolgálja. A pályázatot 10-28 éves kor-
osztály nyújthatja be 2018. július 31. 
napjáig a Domaszéki Polgármesteri Hi-
vatalba. 

Az ösztöndíj összege két tanulmányi félév-
re, 10 hónap időtartamra (szeptembertől jú-
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niusig) félévente, a támogatott pályázatok 
számától függően legfeljebb havi bruttó 
15.000 Ft, amely a pályázat benyújtását kö-
vető félévben, de legfeljebb két félévig jár. 

Pályázati adatlap és további információ 
Kószóné Molnár Cecíliától kérhető a hiva-
talban (62/284-011/124-es mellék), továb-
bá a www.domaszek.hu honlapon is meg-

található.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Kerékpáros - gyalogostúra a Kunhalmi állomáshoz
Kedves barangolni vágyók! 2018. május 
24-én, csütörtökön túrát szervezünk a fel-
újított Kunhalmi állomáshoz. Találkozó 
17.20-kor a Petőfi utcai orvosi rendelő 
előtt. Kerékpárral indulunk, majd földúton 
gyalogosan folytatjuk utunkat.  A túra vár-
ható időtartama 2,5-3 óra. Kerékpárzárat, 
ivóvizet, fényképezőgépet, távcsövet érde-
mes hozni. 

Akinek nincs kerékpárja, de szívesen ve-
lünk tartana, lehetősége van az önkormány-
zattól ingyenesen kerékpárt bérelni.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
Domaszék Lakosságának Egészségesebb 

Életéért Alapítvány nevében:
Kószó Cecília és Faragó Mária

UTCAI  FUTÓVERSENY
Immáron 14. alkalommal rendezzük meg a 

Domaszéki Utcai Futóversenyt!

RAJT: A MEZŐNY 2018. JÚNIUS 1-JÉN
18 ÓRAKOR INDUL A TELEHÁZ ELŐL.

A TÁV 2 KM!
AZ INDULÁS FELTÉTELE A NEVEZÉS, AMELY INGYENES.

Nevezni június 1-jén, 17-17.30-ig lehet a helyszínen, 
a Falukemence mellett.

A legügyesebbek jutalomban részesülnek, több kategóriában: 
gyermek, junior, felnőtt, szenior.

A verseny után reformszendvicsekkel kínáljuk a programban
 résztvevőket.

FUSSUNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat!

A szervező: Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány nevében: 

dr. Kozma Anna, Faragó Maca, Kószó Cecília

ÚSZÓTÁBOR 2018.
Domaszék Lakosságának

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

úszótábort szervez.
A tábor egy hetes, hétfőtől-péntekig, 
reggel 8 órától délután 4 óráig tart.  

Úszóoktatók: Galbácsné Fodor Ágnes 
és Laczkó Endre.  A tábor Mórahalmon 

az Erzsébet Fürdőben 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

Szolnokon a Bíber Pál emlékversenyen 
léptek szőnyegre a domaszéki gyerekek, 
Katona Benedek első, Hongmany Alex 
és Batik Martin harmadik, Stul Alex ötö-
dik helyezést érték el. A következő héten, 
Orosházán szerepeltek versenyzőink Ki-
rály Manó, Kiss Balázs bronzérmesek és 
Stul Alex ötödik lett. Két ifi korcsoportú 
versenyzőnk szerepelt a Budapest Kupa 
nagyszabású nemzetközi versenyen, ahol 
1400 induló vett részt. Mindkét verseny-
zőnk beverekedte magát a döntőbe a saját 
súlycsoportjában. Nagy Bence 46 kg-ban 
egy grúz ellenféllel küzdött, hosszabbítás-
ban arany pontért sajnos veszített, így ezüs-
térmes lett. 60 kg-ban Sánta László egy 

olasz ellenféllel találta szemben magát, itt 
is intéssel dőlt el a mérkőzés Laci javára, 
így aranyérmet szerzett. Szakosztályunk a 
Domaszéki Általános Iskola első osztályo-
sait a testnevelési óra keretein belül ismer-
tetik meg a judo sporttal, azon belül főleg 
az esés technikával. 
Akik kedvet éreznek ehhez a küzdő 
sporthoz, azokat nagy szeretettel várjuk 
edzéseinken H-SZ-P du. 3-tól 6 ig.

Szabó Miklós edző

Sárkányhegyi Közösségi 
Ház 

bérbe kiadó családi- és egyéb rendezvé-
nyekre, kiállításokra, termékbemutatókra, 

termék-, ruhavásárra, tanfolyamok, 
előadások lebonyolítására. 

Érdeklődni: Papdiné Megyeri Csillá-
nál lehet a 62/284-011 (118. mellék); 

30/2064-313 telefonszámon.
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Atlétika többróba csapata       Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

Programjainkból:
Kun-Péter Emma  2.a osztályos tanuló  a 
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolában 
rendezett „Hetedhét országon túl…” járá-
si mesemondó versenyen I. helyezést ért 
el. Gergulics Bence is kiválóan képviselte 
iskolánkat. Felkészítőjük: Kopaszné Török 
Gabriella tanítónő.
Április 9-én, hétfőn iskolánkban 1-4. osz-
tályos házi rajzversenyt tartottunk, ahol 
„Az ember a legerősebb” c. népmesét kel-
lett a gyerekeknek illusztrálni. A versenyt 
Süli Katalin 3.a osztályos tanuló nyerte, ő 
képviselhette iskolánkat az üllési Fontos 
Sándor  Napok alkalmából megrendezett 
területi rajzversenyen (Felkészítő pedagó-
gus: Pataki Ildikó). A háziversenyt szer-
vezte és lebonyolította: Kardosné Volford 
Klára.
Április 12-én Játékos Természettudo-
mányi Vetélkedőn vett részt 8. osztályos 
tanulóink csapata a Szeged Rókusvárosi 2. 
sz. Általános Iskolában. A domaszéki csa-
pat IV. helyezést ért el. Csapattagok: Dóda 
Hajnal, Kazi Richárd, Telegdi Csongor. 
Felkészítők: Ferlingné Dósa Anett, Ker-
tészné Gábor Julianna, Viplakné Pásti Má-
ria, Kardos Rolland.
Április 12-én labdarúgás III. korcsoportos 
körzeti döntő volt Ruzsán. A domaszéki 
iskola csapata is tagja volt annak a nyolc 
indulónak, akik a mórahalmi körzeti baj-
noki címért küzdöttek. A fiúk szép játékkal 
harcolták ki a továbbjutást a csoportküz-
delmek során, legyőzve Ásotthalom és Ru-
zsa csapatát. Az elődöntőben 2:0 arányban 
győzték le a nagy esélyes bordányi csa-
patot. A döntőben viszont alulmaradtak a 
mórahalmi iskolával szemben, szoros 2:1 
végeredménnyel. A csapat tagjai: Böröcz 
Balázs, Császár Marcell, Lippai Dávid, 
Módra Barnabás, Négyökrű Kristóf, Nóvé 
Hunor, Sárszegi Richárd, Szabó Gergő, 
Vörös Szabolcs Zoltán. Felkészítő tanáruk: 
Nagy Hevesi Ákos.
A 3.b osztályból Komár Csanád a Ben-   

degúz Szövegértés versenyen megyei 
döntős; Nagy Konstantin pedig a városi 
Matematika versenyen képviseli iskolán-
kat. Április 21-én a megyei helyesírási 
versenyen Komár Csanád nagyon szoros 
versenyben 7. helyezést ért el. Felkészítő 
tanáruk Nagy Zsolt.
A negyedik évfolyamot Papp András képvi-
selte a városi alsós matematika versenyen, 
ahol jól helytállt, és a középmezőnyben 
végzett. Felkészítő tanára Bönde Jánosné.
Április 19-én a II. korcsoportos atlétika 
többpróba versenyei voltak. A Ruzsán 
megrendezett atlétikai versenyek záró nap-
ján az alsó tagozatosok mutathatták meg 
mit tudnak. A domaszéki alsós tanulók ott 
folytatták, ahol előző nap a felsősök ab-
bahagyták, és mind a lányok, mint a fiúk 
mezőnyében győzedelmeskedni tudtak. 
Domaszéki fiú csapat – I. helyezés. Csapat 
tagjai: Bede Botond, Bende Péter, Németh 
Botond, Takács Marcell, Török Marco. Do-
maszéki lány csapat – I. helyezés. Csapat 
tagjai: Gárgyán Zsóka, Pelyva Renáta, Sár-
szegi Gréta, Szabó Zafira, Szécsi Lorena. 
Egyéniben: Takács Marcell – I. helyezés; 
Németh Botond – III. helyezés; Szabó Zafi-
ra – I. helyezés. Felkészítő tanárok: Dobó 
Márta, Laczkó Endre és Nagy Hevesi Ákos.
A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 
által szervezett fizika versenyen Pataki 
Viktória 7.b és Telegdi Csongor 8.b osz-
tályos tanulók  3. helyezést értek el. Gra-
tulálunk mindkét tanulónak! Felkészítő 
tanáruk: Kertészné Gábor Julianna tanárnő.
A Herman Ottó Kárpát-medencei Bioló-
gia Verseny megyei fordulóján Kun-Péter 
Édua és Dobó Anna (7.a) eredményesen 
szerepeltek.
A Csizmazia György Biológia Versenyen 
Pataki Viktória és Hegedűs Dorka (7.b) és 
Süli Ádám (6.a) dicséretben és könyvjuta-
lomban részesültek. Felkészítőjük Kardos 
Rolland.
Április 26-án az alsós napközisek bábszín-
házban voltak Szegeden. A bábelőadás 

címe: A tücsök és a hangya. A gyerekeknek 
nagyon tetszett a mese. Kísérő pedagógu-
sok: Kardosné Volford Klára, Csóti Natália 
és Fehér Erika. 
Április 27-én témanapot tartottak a nap-
közis csoportok. E havi témájuk a Föld nap-
ja volt. Természetvédelmi kisfilmet néztek 
a gyerekek, utána tablót készítettek otthon-
ról hozott képekből. Az első osztályosok 
pedig rajzoltak. Nagyon jó hangulatban telt 
ez a délután. Fehér Erika napközis munka-
közösség vezető szervezésében.
Április 13-án, Üllésen a Fontos Sándor 
Emléknap keretében meghirdetett verse-
nyeken vettek részt tanulóink. Szavalóver-
senyen vett részt Simon-Jójárt Bence 5.b, 
Szalóky Lara 6.b, Pataki Viktória 7.b és 
Békési Bianka 8.a osztályos tanuló. Rajz-
verseny-Meseillusztráció kategóriában 
Süli Katalin 3.a, versillusztráció kategóriá-
ban Kiss Alíz 5.b képviselte iskolánkat. 
Szerkesztés kategóriában Takács Natália 
7.a II. lett, Juhász Nóra III. helyezést ért el. 
Felkészítőjük Viplakné Pásti Mária.
A Fontos Sándor Nap zenei versenyeinek 
eredménye: Zongora: Sárszegi Gréta 1. 
hely, Szalóky Lara 1. hely, Dobó Gréta 2. 
hely, Dobó Pálma 4. hely. Szász Petra élete 
első zongoraversenyén helyezést még nem 
ért el, de remekül helyt állt az erős mezőny-
ben. Fuvola: Pataki Viktória 2. hely. Kama-
razene/furulyaduó: Baracsi Luca - Kazi Ri-
chárd 1. hely. Felkészítőik: Lázity Natália 
és Greksa László. 
Április 14-én és 15-én két napos versenyen 
vettek részt mazsorettes lányaink. A XIV. 
Siófoki Vándorkupán szombaton a kiseb-
bek versenyeztek. Mini korcsoportban a 
Pink csapat 2. lett. Gyermek korcsoportban 
a Zöld csapat 6. helyezést, a Piros csapat 
2. helyezést ért el. Kovács Henrietta pedig 
szólóban bekerült a döntőbe, és ott 10. lett. 
Vasárnap az ifjúsági korosztályban a Fehér 
csapat az 5., a Lila csapat a 3. helyet sze-
rezte meg. Pördi Kíra bejutott a döntőbe, 
és (18 indulóból) remek versenyzéssel a 2. 

Mazsorettesek Siófokon       Fotó: Ótottné Greguss Éva
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helyen végzett! Junior korosztályban Csala 
Vivien 6. lett. Felkészítő tanáruk Horváth 
Péter. 
Április 20-án, Deszken rendezték meg a 
XX. Deszki Maros Menti fesztivál nép-
táncos versenyét. Ezen a hagyományos és 
rangos versenyben idén 19 csapat indult a 
minősítésekért. A legkisebbek, a Topogók 
csoport bronzminősítést, a Rece-Fice cso-
port ezüstminősítést, a Csillagfürt csoport 
szintén ezüstminősítést kapott. Felkészítő 
tanáruk Kispéter Éva. Köszönet a kollé-
gáknak: Pataki Ildikónak, Molnár-Tóthné 
Lakatos Margitnak és Huszár Juditnak a 
segítéségért!
Négy felsőtagozatos tanuló vett részt a 
Makkosházi Matematika Versenyen áp-
rilis 23-án, ahol Szeged város és a környe-
ző, valamint a határon túli magyar telepü-
lések legjobb matematikusai versenyeznek. 
A rangos megmérettetésen Fülöp Roland 
8. a osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Dobó Márta. Gratulá-
lunk! Szalóky Lara (6.b) 7. lett, Hegedűs 
Dorka (7.b) a 11. helyezést érte el, és szé-
pen helyt állt még Tóth-Szeles Bence (6.a) 
is. Felkészítő tanáraik Marosné Alberti 
Anikó és Józsáné Bánhidi Márta. Köszön-
jük a szállítást Kardos Mónika szülőnek!

Április 27-én, Békéscsabán volt a Gyer-

mek Néptáncosok 13. Országos Szóló-
tánc Fesztiváljának Dél-alföldi regioná-
lis válogatója. Fülöp Roland ezen a rangos 
szólótánc-versenyen remekül táncolta a 
kötelező- és a szabadon választott táncát 
is, és arany minősítést kapott! Gratulálunk! 
Felkészítő tanárai: Kispéter Éva és Csókási 
Imre.

Digitális Témahét 2018
Iskolánk idén első alkalommal regiszt-
rált a Digitális Témahét programba. Két 
projekt valósult meg.
Az elsőben a nevelőtestület, a felső tagoza-
tosok és a szülők hallgathattak előadásokat 
a biztonságosabb internethasználatról. A 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat két 
munkatársa, Krnács András és Tari Vencel 
tartott ismertetőt az internetezés hasznos és 
árnyoldaláról egyaránt. 
A másik, egész hetet felölelő programso-
rozatban a 2. b osztályosok barátaikkal, 
a Szegedi Orczy István Általános Isko-
la 4. a osztályával közösen dolgoztak a 
DoDo projekten.
A DoDo (Dorozsma, Domaszék) projekt 
célja az volt, hogy felkeltsük a gyerekek 
érdeklődését, figyelmét lakóhelyük, annak 
hagyományai, értékei iránt. Munkánkba 
bevontuk a szülőket, kollégáinkat, a helyi 
közösséget. A gyerekek megismerték a régi 
iskola világát. Engi Józsefné (Erzsike), 
nyugalmazott könyvtáros mesélt Doma-
szék történetéről, a régi tanyasi iskolákról, 

szokásokról, hagyományokról, sőt népi já-
tékot is tanított a másodikosoknak. A gye-
rekeket megragadta a téma, számos kíván-
csi kérdéssel reflektáltak az elhangzottakra.
Mindkét osztály tagjai kabalát rajzoltak, 
és szavaztak barátaik munkáira. Az így 

kiválasztott figurák “megelevenedtek”, 
Batikné Kocsis Andrea szülő segítségével 
valódi kabalává változott DOrczy és Domi. 
Az alsósok bejárták településeiket, és be-
mutatták társaiknak. Közben felfedezték 
lakóhelyük szépségét, nevezetes helyeit, 
történelmi emlékeit.
Mindkét csapat meglátogatott egy-egy táj-
házat. A domaszékiek a Szeged-Alsóvárosi 
Napsugaras Tájházban ismerkedtek őseik 
építkezési hagyományaival. A napsugaras, 
más néven „istenszömös” házaknak egy-
két hírmondója még a domaszéki tanyavi-
lágban ma is fellelhető.
A projekt csúcspontjaként a két csapat ta-
lálkozott is egymással, vendégül láthattuk 
a dorozsmai gyerekeket. A szülők - a köz-
ségben hagyományosan termesztett – sár-
garépából készült süteménnyel, ivólével 
készültek. A közös kaland során népi játék 
megismerése, időkapszula elhelyezése, 
QR-kód keresés, lufi üzenet küldése, cso-
portos feladatok színesítették a barátaink-
kal eltöltött napunkat.
Közös projekttermékek születtek. Az egyik 
legszebb közülük az a vers-videó, ahol a 
dorozsmai és domaszéki gyerekek közösen 
szavalták Szabó Lőrinc: Ima a gyermeke-
kért című versének részleteit A magyar köl-
tészet napja megünneplésére. Múlt, jelen, 
hagyományok, IKT eszközök harmoniku-
san kapcsolódtak projektünkben, sok-sok 
élménnyel, tapasztalattal, tudással, játékkal 
és barátsággal gazdagítva napjainkat a Di-
gitális Témahéten.
(Projektkoordinátorok: Kiss Mónika, Ma-
taisz Zsuzsa, tanítók.)
A művészeti iskola néptánc tanszaka ne-
vében köszönjük Katona Melindának és 
Márki Melindának a kalapot; a műsoros 
CD/DVD-t pedig Sólya Mártának és Szűcs 
Gézának.

Ótottné Greguss Éva

KIIGAZÍTÁS
Az előző lapszámban tévesen jelent meg 
két verseny, és az azon részt vevő tanulók 
neve. Elnézést kérünk, a cikk helyesen:
Február 15-én, Szegeden rendezték a „Szép 

Topogók Deszken       Fotó: Deszk, FaluházA döntős focicsapat       Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

Fülöp Roland 8.a osztályos diákunk       
Fotó: Józsáné Bánhidi Márta
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Következő programjaink:

magyar beszéd” elnevezésű versenyt, me-
lyen az ötödik évfolyamot Kovács Henriet-
ta (5.a) képviselte. Szerepléséért emlékla-
pot kapott, tanára Huszár Judit.
Március 6-án és 7-én tartották a szegedi 
Gregor József Általános iskolában a Móra 
Ferenc tankerületi olvasóversenyt a 5.-6. 
osztályosoknak. A verseny két részből állt: 
kifejező hangos olvasásból és szövegértés-
ből. Az ötödik évfolyamot Mladin Anna 
Éva (5.a) képviselte, aki szerepléséért em-
léklapot kapott. Tanára Huszár Judit. 

fürt csoport)
Június 04.: Nemzeti Összetartozás Napja 
Június 5. (kedd) 17.00: Évzáró hangver-
seny a templomban
Június 7. (csütörtök) 17.00: Táncgála a 
sportcsarnokban
Június 13-14.: Osztálykirándulások
Június 15.: Ballagási főpróba, Díszítés
Június 16. (szombat) 10.00: Ballagás, 8. 
osztályos bizonyítványosztás
Június 22. (péntek) 16.00: Évzáró
Június 26. (kedd) 17.00: Művészeti iskolai 
évzáró

Május hónap: Művészeti iskolai jelentke-
zés a 2018/2019-es tanévre
Május 12.: Országos Majorette Bajnokság, 
Kunszentmárton
Május 16.: Idegen nyelvi kompetenciamé-
rés
Május 16-17. Osztály- és egyéni fényké-
pezkedés
Május 19.: Nemzetközi Majorette Ver-
seny, Arad
Május 23.: Országos Kompetenciamérés
Május 28.: Iskolai gyermeknap
Június 1.: Üllési néptáncfellépés (Csillag-

Domaszéki Óvoda hírei

Az ovimajálison a csoportok előadásaira nagyon sokan kíváncsiak voltak április 21-én       Fotó: Doma Tv

Élményekben gazdag április van mögöt-
tünk, amikor még folytattuk az Iciri-piciri 
játszódélutánokat, hogy az óvodánk iránt 
érdeklődő gyermekek és szüleik minél 
több időt tudjanak a beíratás előtt ismerke-
déssel tölteni.
Nyílt napokat tartottunk a középső és nagy 
csoportokba, hogy a szülők egy kicsit be-
tekinthessenek gyermekük óvodai életébe.
Ebben a hónapban minden csoport lázasan 
kezdett készülődni anyák napjára és Majá-
lisoló rendezvényünkre. 
Április 21-én az óvodásoktól volt han-
gos a Sportcsarnok, hiszen ezen a napon 
tartottuk meg hagyományos Majálisoló 
rendezvényünket. Szigetiné Elekes Klára, 
alapítványunk elnöke nyitotta meg rendez-
vényünket és köszöntötte a résztvevőket, 
majd Hajnal-Sós Eszter vezetésével az 
ovis aerobikosok kezdték meg a délutáni 
műsort.
Minden csoport izgulva várta az öltözők-
ben, hogy a képzeletbeli színpadra kiáll-
hasson a népes közönség elé.
Óvodai angol csoportunk Raffai Erika irá-
nyításával mutatta be a nevelési év alatt 
tanultakat, majd a csoportok zenés-táncos 
műsora csalt mosolyt a szülők arcára.
A műsorok után a Rózsakert Vendéglő jó-
voltából került a vacsora az asztalokra.
Az előző évhez hasonlóan az est folyamán 

Gábor Zsolt varázsolt retro hangulatot a 
80-as, 90-es évek zenéivel.
Természetesen nem maradt el a szülők és 
dolgozók műsora sem. Nagyon köszönjük 
a lelkes szülőknek a műsort!
Köszönetet mondunk minden szülőnek, 
nagyszülőnek segítségükért, amellyel hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeréhez! A be-
folyt összegből az udvari játékokat, felsze-
reléseket szeretnénk bővíteni.
Majálisoló rendezvényünk támogatói: Csó-
ti-Gyapjas Krisztián és családja, Polyák 
Alexandra, Fődi Imre és családja, Selep 
Róbert és családja, Ábrahám-Tandariné 
Kiss Zsuzsanna, Kalocsai Géza és családja, 
Domahigi Kft., Vendlóczki László és csa-
ládja, Ábrahám-Csengeri család, Vőneki 
Péter és családja, Mikuska Gábor és csa-
ládja, Zádori Tibor és családja, Varga Imre 
és családja, Papdi-Pécskői család, Rippné 
Sikula Angéla, Forster-Ungvári Krisztina, 
Masa Tibor és családja, Marosi Tamás és 
családja, Juszku István és családja, Fekete 
Ferenc és családja, Kiss Zsófia és család-
ja, Kovács János és családja, Benák Péter 
és családja, Finta Ottó és családja, Je-
nei-Szűcs Balázs és családja, Pipacs Tanya, 
Vőneki Zsolt és családja, Csonka Gábor és 
családja, Geishauser-Ambrus család, Du-
dás László és családja, Baukó Levente és 
családja, Hevesi Ottó és családja, Klépity 

Attila és családja, Gulyás Viktor és család-
ja, Benákné Szűcs Mónika, Asbóth Nor-
bert és családja, Gulyásné Zóka Veronika, 
Mészáros István és családja, Kiss Levente 
és családja, Godó Orsolya, Oniga Máté és 
családja, Pintér Tamás és családja, Szegedi 
Vadaspark, Pintér Tamás és családja, Szirá-
ki Krisztián és családja, 55 Szerviz, Mol-
nárné Kotogán Edina és családja, Varga 
Béla, Bödör Andrea, Rózsakert Vendéglő, 
Domatisz Kft., Kispéter Géza és családja, 
Mórahalom Város Önkormányzata, The 
Kids Club-Raffai Erika, Árendás Kerté-
szet, Bóka Bernadett, Mészáros-Tanács 
Anett és családja, Ördögh Katalin, Rózsa 
Virágüzlet-Domaszék, Faragó Balázs és 
családja, Pataki Szilárd és családja, Lot-
tica szemvizsgáló Szalon, Hajdú Zsolt és 
családja, Nagy-Marjanucz család, Kónya 
Edit és családja, Csóti-Gyapjas Ákos és 
családja, Jenei-Szűcs Atttila, Rappai Péter, 
Kádár-Németh család, Sádt Anikó, Molnár 
Csaba és családja, Eltmobil Gumicentrum 
Kft. Szeged, Domaplast, Ördög Krisztián, 
Kotogán Vilmosné, Szabó Jenőné.

Május első vasárnapjára minden kisgyer-
mek hazavihette a féltve őrzött, gondos 
munkával elkészített anyák napi ajándékát, 
a titokban megtanult kis versikével otthon 
meghitt körülmények között köszönthette 
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fel édesanyját és nagymamáit.
A Katica csoport a foglakozások-mestersé-
gek témakör feldolgozása során ellátogat-
tak Kószó Cecíliahoz és családjához, ahol 
a kemencében való kenyér- és kalácssütés 
rejtelmeivel ismerkedtek. Míg a fiúk Kó-
szó Tiborral a kemencét fűtötték, addig a 
kislányok Száraz Pálné Icu nénivel és Ceci 
nénivel a tésztát dagasztották, formázták. 
Köszönjük az élményt! 5 óvodapedagógus 
hallgató tett sikeres gyakorlati záróvizsgát 
ebben a hónapban óvodánkban. Kívánunk 
nekik sok sikert az államvizsgához!

Tészta dagasztás       
Fotó: Grószné Pataki Erika

Az elkövetkezendő időszak programjai:
Május 16. Kistérségi Óvodások Gyermek- 
 napja Öttömös
Május 25. 16.30 Csemete csoport 
 búcsúzása
Május 26. 8.30 Napraforgó csoport 
 búcsúzása
Május 26. 10.00 Mazsola csoport 
 búcsúzása
Május 31. 3D mozi az oviban „Fóka - és  
 delfinshow” címmel
Június 1. Gyermeknap

Koczkás Orsolya óvodavezető

Nyugdíjas klub hírei
Már hagyománnyá vált, hogy minden év-
ben megrendezésre kerül a Jázmin Nyug-
díjas Klub szervezése által tavaszköszöntő 
rendezvényünk, ahol az idős és idősödő 
emberek, barátok találkoznak, beszélget-
nek, örülnek egymásnak és erősítik a barát-
ság kötelékét.

2018. április 21-én, szombaton a környező 
településekről összesen 10 nyugdíjasklub, 
kb. 210 fő vett részt ezen a rendezvényen, 
mely a Domaszéki Rózsakert vendéglőben 
került megrendezésre. Ebben az évben ha-
táron túlról is volt vendégünk, a Királyhal-
mi Népdalkör részéről 12 fő érkezett. Ren-
dezvényünket megtisztelték jelenlétükkel 
a polgármester úr és felesége, továbbá az 
Életet az Éveknek Csongrád Megyei el-
nöke Szalai Antal és Simon-Jójárt Renáta 
képviselő.

Köszönetet mondok magam és klubtársa-
im nevében a támogatóinknak, akik nélkül 
ez a rendezvény nem jöhetett volna létre: 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal mun-
katársai, Csiszár István mesterszakács és 
csapata, Baranyás Pincészet, Juhász Ág-
nes - Sarki Diszkont, Varga Pékség, Far-
kas Győző és családja. Köszönöm minden 
klubtársamnak a segítségét a szervezésben 
és a többi munkában. 2018. április 27-én, 
korán reggel útra keltünk, Erdélybe indult 
a kis csapat. Uticélok voltak: Tölcsvár, 
Peles-kastély, Szent Anna-tó, Gyimes-
bükk-ezeréves határ, ahol meglátogattunk 
egy gyerekotthont, ahová szeretetcsomagot 
vittünk. Adományozók voltak: Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat, id. Horváth 
József és felesége, Ördög István és felesé-
ge, Nyári Zoltán és felesége, Ótott-Kovács 
Imre és felesége, Dobó Szilveszter és fe-
lesége, Ördög Antal és felesége, Szikora 
Gizella, Kocsis-Savanya Gézáné, Ferling 
József és családja. Elmentünk Csíkszeredá-
ra, Csíksomlyóra, a Gyilkos-tóhoz, a Tor-
dai sóbányába, Torockóra, Nagyváradra, 
Nagyszalontára. Május 1-én 19.00 órakor 

A királyhalmi népdalkör előadása       Fotó: DomaTv

Jókedv, tánc, zene a nyugdíjas klubok domaszéki találkozóján     Fotó: DomaTv

érkeztünk haza.
Köszönet Ferling Józsefnek a balesetmen-
tes vezetésért és Ferlingné Anettnek a re-
mek idegenvezetésért, tájékoztatásért és a 
jó szervezésért.

Kedves klubtársaim! 
A Pünkösd hétfői mindenki névnapja el-

marad, későbbi időpontban kerül megren-
dezésre! Megértéseteket köszönöm! Klub-
napok 2018. május 7., 21., június 4.,18.
Várunk mindenkit a klubba és az ének-
karba! Nem nyugdíjas is csatlakozhat 
kis csapatunkba!

Üdvözlettel: Ördög Istvánné klubvezető
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Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök
 06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes 

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. június 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. június 13.

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

  
Rendelési idő:

Hétfő: 11,00-14,00
Kedd: 15,00-17,30
Szerda: 8,00-10,00 

(Tanácsadás), 10,00-12,00 (Rendelés)
Csütörtök: 13,00-15,00

Péntek: 8,00-11,00

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén
Varga Pál

15.00-16.00 óráig
Kocsi Adrienn

15.00-16.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5332

06-20/209-5312

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 Szőlőfürt Szövetkezetes 
aranykoronát keresek megvásárlásra. 
Érdeklődni: 70/9492-950

***
Elárusítópavilon (6 m2-es, nagy üvegfe-
lülettel, kiszolgálóablakkal, hőszigetelve, 
lambériázva) Domaszéken. Szükség esetén 
elszállítom. Ár: 250 eFt. Tel.: 06-20/945-
4580

***
Domaszéken 5 q-ás utánfutó magasító-
val, ponyvával, érvényes műszakival el-
adó. Érdeklődni: a 30/420-4676-os telefon-
számon.

***
Morzsolt kukorica eladó 7000-Ft/q. 
Érdeklődni: 70/4523-343

***
Kemping kerékpár (20 colos) eladó. 
Domaszék, Árpád tér 11/A. 
Érdeklődni: 06-30/955-2819.

***
A Bajai út mellett, a 14-es km kő közelé-
ben tanya és a mellette lévő kiserdő terület 
ELADÓ! Irányár: 5.5 millió Ft. 
Érdeklődni: 62/284-680 (az esti órákban).
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SÓDER, HOMOK, KAVICS
szállítását vállalom, kedvező áron nyerges billencs 
szerelvénnyel. Érdeklődni: Koznás Attila

06-30/406-6695Tisztelt Termelők!
Ismét elérkezett a Területalapú Támogatás időszaka.

A beadási határidő május 15.
Kérek minden Termelőt, hogy aki igényli a támogatást az tele-

fonon keresztül egyeztessen időpontot a falugazdásszal: 
0670/399-9524, Papp Tamara.

Amit szükséges hozni az igényléshez:
- földhasználati lapot,

 - tavalyi beadott kérelmet, 
-  MVH regisztrációs számot, valamit a 

hozzátartozó jelszót. Üdvözlettel, falugazdász

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

 május 20., 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

Díszpolgári és egyéb kitüntető cím
Várjuk a lakosság javaslatait a díszpolgári és egyéb kitüntető cím 
adományozásához 2018. május 24-ig a Domaszéki Polgármesteri 

Hivatal titkárságán!

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

EBOLTÁS
Értesítem Domaszék Nagyközség ebtartó gazdáit, hogy 2018. évi kötelező 

eboltást az alábbi helyeken és időpontban végzem:
Május 22. (kedd)
  8.00 –   8.30 Kunhalom
  8.45 –  9.30 Kossuth kút
 9.45 – 13.00 Rendelő ( Domaszék, Tömörkény utca )
Május 23. (szerda) Zöldfás templomnál 8-9 óráig.
Május 25. (péntek) a kiskertekben a Nefejelcs út és a Szegfű út 
 sarkán 10-11 óráig
Május 26. (szombat) - Pótoltás 
   10.00 – 11,00 Rendelőnél
Az oltás díja 3.500 Ft. Az oltási díj két szem féreghajtó tabletta árát tartalmazza. 

A két szem feletti féreghajtó ára 150 Ft/tabletta. Természetesen az 
előző évekhez hasonlóan az oltás az ebek 

tartási helyén is elvégezhető május hónapban, ebben az esetben a díja 
4.000 Ft és a féreghajtó tabletta ára.

Egyébként a fenti időpontokon kívül a rendelőnél is, rendelési időben bármikor 
elvégezhető az oltás. (hétfő, csütörtök 10,30-11,30 óráig)

Az oltatlan eb tartása szabálysértési eljárást von maga után!
Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy az eboltás KÖTELEZŐ, 

melynek megtörténtét a hatóság ellenőrizheti!

Dr. Herczeg István állatorvos
06-30/458-1273

ELADÓ INGATLANJA VAN?
 Ingatlanjával kapcsolatos ügyintézését, kedvező feltételekkel átvállalom!

 Eladás, kiadás, energetikai tanúsítvány, hitelügyintézés, vagy ügyvédre van 
szüksége, hívjon bizalommal.

 BERTA JÓZSEF PÉTERNÉ; +3620/492-0487; info.unio@gmail.com

Bel- és külterületi térkép

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

 

KIHÍVÁS NAPJA 
2018. MÁJUS 25. PÉNTEK 18:00 

DOMASZÉKI SPORTCSARNOK 

 

Részletek és jelentkezés 
a focibajnokságra: 

Domaszéki 
Ifjúsági 

Önkormányzat 

 Jóga 
 Zumba 
 Kispályás labdarúgóbajnokság 
 Csocsó - és pingpongozási lehetőség 

Zsóka néni táborai - 2018. július 
9-13. Bakonybél 

Csapatunk idén is útnak indul és egy igazán izgalmas helyet 
fedezünk fel újra. 

19. táborunkat Bakonybélen és környékén rendezzük meg. 
Tervezett programok:
• terepi foglalkozások szakvezetéssel,
• kézműves foglalkozások,
• az Erdők Háza Múzeum megtekintése,
• a bakonybéli Tájház bebarangolása,
• a Pannon Csillagda Látogatóközpont nappali programjának 

megtekintése (kiállítás megtekintése vezetéssel, planetáriu-
mi vetítés, naptávcső).

Természetesen nem maradhat el a közös tábortűz, éneklés, 
tánc, vetélkedők, alkotás, közös főzés és minden mi jó. 

Szálláshelyünk: Bakonybél - Erdőismereti Oktatóbázis és 
Kismesterségek Háza   

(Pajta) - http://www.bfnp.hu/hu/bakonybel-erdei-iskola-szallas-
hely; Célkorosztály a 8-14 évesek; További információk: 

https://elhetobbfaluert.blogspot.hu /p/taborok.html 

Jelentkezés 2018.05.28-ig; elhetobbfaluert@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com
/elhetobbfaluert

Adószám: 18475788-1-06
 
Üdvözlettel:

Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesület

Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com

Domaszéken az alábbi időpontokban várom az ügyfeleket a hivatal II. számú 
épületében (Domatisz Nonprofit Kft. székhelye): május 23., június 6., június 20., 

július 4.  Deák Andrea; Foglalkoztatási Paktum Mentor
30/557-1022;  deakandreapaktum@gmail.com
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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

Május - DomaTV 50. adás
A műsor tartalmából röviden:
- Közösségek hete
Hagyományteremtő céllal indított országos közösségfejlesztési programot a Művelődési 
Intézet, melyben Domaszék települése is részt vesz.
- Iciripiciriket csalogattak az óvodába
A Domaszéki Kincskereső Óvodába csalogatták a kicsiket. 
- Majálisoztak az óvodások
Az Ovimajálisolóra minden évben hosszú heteken át készülnek az ovisok, óvónők és 
szülők.
- Digitális témahét az iskolában
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és AMI-ban tartott digitális témahéten a 
dorozsmai iskolásokat látták vendégül a diákok.
- Regionális nyugdíjas találkozó
A Rózsakertben tartotta a Jázmin Nyugdíjas Klub hagyományos tavaszi regionális talál-
kozóját.
- Tombácz Gézával, Domaszék egyik legidősebb lakosával, a település díszpolgárá-
val beszélgettünk. A település múltjáról mesélt nekünk.
- Gardróbfrissítés
Ismét ruhacserével frissítették a gardróbjukat a Domaszéki Élhetőbb Faluért KHE szer-
vezésében.

Következő műsorunkat 2018. június 8-án, péntek este 7 órakor láthatják a DomaTV ká-
belcsatornáján és a youtube csatornán.    

Üdvözlettel:
                               Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

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

  
Facebook: www.facebook.com/elhetobbfaluert;

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

Az idei volt a 6. Ruhacsere Domaszéken. 
Nagyon sok ruha érkezett és talált gazdá-
ra. A szekrények tehermentesítésén túl a 
résztvevők számukra új ruhadarabokkal 
gazdagodtak, valamint a megmaradt ruhá-
kat a Domaszéki Családsegítő Szolgálat 
hasznosítja.
Miért kell foglalkozni a ruhákkal? Miért 
fontos ez?
Évente 80 milliárd ruhadarab készül és csak 
az Egyesült Államokban évi 12-14 millió 
tonna ruhaszemét keletkezik. Ugyanakkor 
2017-ben már augusztus 2-án elérte az em-
beriség azt a pontot, amikor feléltük a Föld 
egy évre elegendő erőforrásait. 2016-ban 
ez a nap augusztus 8-ra esett, tehát egy év 
alatt 6 nappal lett rosszabb a helyzet. Ez azt 
jelenti, hogy többet veszünk el a természet-
től, mint amennyit biztosítani tud számunk-
ra. Ezeknek a negatív hatásoknak egyik 
előidézője a ruhaipar, ahol a cégek célja 
az eladás növelése, mi pedig sokszor gya-
nútlanul támogatjuk ezt azzal, hogy nem 
tudatosan vásárolunk, hanem azért, mert 

megtetszik (impulzusvásárlás), mert olcsó, 
mert a barátnőnknek is olyan van, mert úgy 
érezzük, megérdemeljük.

VÁLTOZTASSUNK!
1. Vegyük észre, mennyi felesleges ruhát 

vásárolunk! Fedezzük fel újra a meg-
lévő ruháinkat! Legyünk megfontol-
tabbak! Hasznosítsuk a már megvásá-
rolt ruhadarabokat!

2. Figyeld magadat és a ruháidat: melyek 
a kedvenceid és melyeket hordod legy-
gyakrabban.

3. Kezdj el selejtezni, először azokat, 
amelyek elhasználódtak (ezek mehet-
nek a konténerbe, vagy az egyik ruha-
márka begyűjti újrahasznosításra).

4. Tudd meg mely árnyalatok, formák 
állnak jól neked.

5. Aztán szelektáld ki, amiket nem hasz-
nálsz, mert nem jók valamiért: nem áll 
jól, kicsi, nagy. (Próbáld meg eladni 
vagy hozd el a ruhacserére, ahonnan 
tudatosan vihetsz magaddal jól kihasz-
nálható ruhákat, amikkel nem terhel-

ted tovább a környezetedet.)

A következő ruhacserét őszre tervezzük, 
figyeld a Hírmondót és a Domaszéki Élhe-
tőbb Faluért KHE oldalát.

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület

Gardróbfrissítés
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TISZTELT ADÓZÓK, KÖNYVELŐK, KÖNYVELŐ IRODÁK!

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Pipacs Tanya- lovaglás 
Szombat es vasárnap 8.00-

20.00ig

Pipacs Tanya- lovaglás 
Szombat es vasárnap 8.00-

20.00ig

Pipacs Tanya- lovaglás 
Szombat es vasárnap 8.00-

20.00ig

Egészségközpont:                 
18:00 Kezdő jóga

Pipacs Tanya                 
15:00-20:00 lovaglás

Egészségközpont:                  
9:30 Kímélő jóga         

19:00 Alakformáló 
Macával

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi

Egészségközpont:                  
9:30 Kímélő jóga         

19:00 Alakformáló 
Macával

Pipacs Tanya- lovaglás 
Szombat es vasárnap 8.00-

20.00ig

Egészségközpont:                   
8:30 Kezdő jóga           
10:30 Ovis jógaEgészségközpont:                  

9:30 Kímélő jóga         
19:00 Alakformáló 

Macával
Pipacs Tanya                 

15:00-20:00 lovaglás

Egészségközpont:                 
18:00 Kezdő jóga

Egészségközpont:                   
8:30 Kezdő jóga           
10:30 Ovis jóga

Egészségközpont:                   
8:30 Kezdő jóga           
10:30 Ovis jóga

Egészségközpont:                   
8:30 Kezdő jóga           
10:30 Ovis jóga

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi

Egészségközpont:                    
19:00 Alakformáló 

Macával

Pipacs Tanya                 
15:00-20:00 lovaglás

Egészségközpont:                 
18:00 Kezdő jóga

Pipacs Tanya                 

Egészségközpont:     
16:30 Fittmami torna                   

Apjok Anett

20.00 DomaTv Friss 
Adás

Pipacs Tanya (kedd, 
szerda) 15:00-20:00 

lovaglás

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi

Egészségközpont:                   
9:30 Kímélő jóga

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

Foci pálya                       
7:00 Jóga-Napüdvözlés
Szent Kereszt templom 

9:00 Édesanyák 
köszöntése              

Zöldfás templom 11:00 
Szentmise

Sárkányhegyi KHE 17:00 
Gardróbfrissítés

Egészségközpont:                 
18:00 Kezdő jóga

2018. május
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Pipacs Tanya- lovaglás 
Szombat es vasárnap 8.00-

20.00ig

Egészségközpont:                   
8:30 Kezdő jóga           
10:30 Ovis jóga

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi

Sárkányhegyi KH 
Nyugdíjas Klub

Egészségközpont:         
17:30 jóga Kószó Cecivel
jamgosport@gmail.com   
19.00 - JamGo Mónival

Egészségközpont:                  
9:30 Kímélő jóga         

19:00 Alakformáló 
Macával

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

Egészségközpont:                    
19:00 Alakformáló 

Macával

Egészségközpont:                   
9:30 Kímélő jóga

jamgosport@gmail.com   
19.00 - JamGo Mónival

jamgosport@gmail.com   
19.00 - JamGo Mónival

Egészségközpont:     
16:30 Fittmami torna                   

Apjok Anett

Pipacs Tanya (kedd, 
szerda) 15:00-20:00 

lovaglás

Egészségközpont:     
16:30 Fittmami torna                   

Apjok Anett

Egészségközpont:                    
19:00 Alakformáló 

Macával

Sárkányhegyi KH 
Nyugdíjas Klub Nőnap

Egészségközpont:                    
19:00 Alakformáló 

Pipacs Tanya (kedd, 
szerda) 15:00-20:00 

lovaglás

Egészségközpont:                   
9:30 Kímélő jóga

Egészségközpont:         
17:30 jóga Kószó Cecivel

Egészségközpont:         
17:30 jóga Kószó Cecivel

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi

Szent Kereszt templom 
9:00 Elsőáldozás           
Zöldfás templom      
11:00 Szentmise

Foci pálya                       
7:00 Jóga-Napüdvözlés
Szent Kereszt templom 

9:00 Szentmise           
Zöldfás templom      
11:00 Szentmise

Sportcsarnok                
18:00 Kihívás Napja   

(JÓGA | 18:00, ZUMBA | 
18:30, FOCIBAJNOKSÁG 

| 19:30 

18:00 Domaszék 
Egészségesebb Életéért  
Alapítvány Futóverseny

Egészségközponttól 
17:30-tól kerékpáros-

gyalogos túra a Kunhalmi 
állomáshoz

Egészségközpont:                    
19:00 Alakformáló 

Macával
jamgosport@gmail.com   
19.00 - JamGo Mónival

Egészségközpont:                   
9:30 Kímélő jógaSportcsarnok:              

18:30 Foci

Egészségközpont:                   
9:30 Kímélő jógaSportcsarnok:              

18:30 Foci

Sárkányhegyi KH 
Nyugdíjas Klub

Egészségközpont:         
17:30 Egészségmegőrző 

jóga Kószó Cecivel

Egészségközpont:         
17:30 jóga Kószó Cecivel

jamgosport@gmail.com   
19.00 - JamGo Mónival

Pipacs Tanya (kedd, 
szerda) 15:00-20:00 

lovaglás

Egészségközpont:     
16:30 Fittmami torna                   

Apjok Anett

Pipacs Tanya (kedd, 
szerda) 15:00-20:00 

lovaglás

Egészségközpont:     
16:30 Fittmami torna                   

Apjok Anett

Foci pálya                       
7:00 Jóga-Napüdvözlés

Szent Kereszt templom 
9:00 Bérmálás           

Zöldfás templom      
11:00 Szentmise

Foci pálya                       
7:00 Jóga-Napüdvözlés

Szent Kereszt templom 
9:00 Szentmise           

Zöldfás templom      
11:00 Szentmise

Foci pálya                       
7:00 Jóga-Napüdvözlés

Javaslat, észrevétel, 
program:elhetobfaluert 
@gmail.com

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.

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 )


