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    Ünnepeljük együtt 
        március 15-ét!
 Domaszék Nagyközség Önkormányzata 

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

 2019. március 14-én
     11,00 órától a sportcsarnokban, 

     majd az ünnepi műsort követően a
       Szabadság téren lévő kopjafánál.

Tisztelettel várjuk a domaszéki lakosokat:
Kispéter Géza polgármester, Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató

Az ünnepi műsort az általános iskola tanulói és az 1848/49-es Szabadságharc 
Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület biztosítja

Ünnepi beszédet mond: 
Kispéter Géza polgármester

Fúrt és ásott kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása
A Belügyminisztérium szakterületének ál-
láspontja alapján tájékoztatom, hogy a víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vény (a továbbiakban: Vgtv.), valamint a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlá-
sáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatko-
zó rendelkezései értelmében vízjogi fenn-
maradási-, valamint vízjogi üzemeltetési 
engedély a következő esetekben adható ki:

Vízjogi fennmaradási engedélyt kell ki-
adni abban az esetben, ha
a) a fúrt és az ásott kút 1992. február 15. 
napja után létesült, ugyanis ebben az eset-
ben a kútra vízjogi létesítési engedélyt kel-
lett volna kérni;
b) az ásott kút 1965. július 1. napja után és 
1992. február 15. napja előtt létesült és 
- annak mélysége az első vízadó réteget kö-
vető záróréteget meghaladja;
- élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz med-
rétől legfeljebb húsz méter, a környezetük-
re szennyező hatású építményektől (pl. is-
tálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és 
a telek határaitól pedig az erre vonatkozó 
építési előírásokban meghatározott távol-
ságon belül van; 
- a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan 
gépi berendezéssel történik, amelynek tel-
jesítőképessége meghaladja a háztartás 
(háztáji gazdaság) indokolt vízszükségleté-
nek kielégítéséhez szükséges mértéket. 

Vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kiad-
ni abban az esetben, ha
a) az ásott kút 1965. július 1. napja előtt 
létesült;
b) az ásott kút 1965. július 1. napja után és 
1992. február 15. napja előtt létesült és 
- mélysége az első vízadó réteget követő 
záróréteget nem haladja meg;
- élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz med-
rétől legalább húsz méter, a környezetükre 
szennyező hatású építményektől (pl. istál-
ló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és 
a telek határaitól pedig az erre vonatkozó 
építési előírásokban meghatározott távol-
ságban van;
- a víz kiemelés kézi erővel vagy olyan 
gépi berendezéssel történik amelynek telje-

sítőképessége nem haladja meg a háztartás 
(háztáji gazdaság) indokolt vízszükségleté-
nek kielégítéséhez szükséges mértéket;
c) a fúrt kút 1992. február 15. napja előtt lé-
tesült és 10 méternél sekélyebb, illetve kézi 
kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű 
szivattyúval működtetett, kizárólag háztar-

tási célokra használatos. 
Hangsúlyozandó továbbá, hogy a Korm. 
rendelet 27. § (6) bekezdése értelmében az 
engedély nélkül vagy attól eltérően megva-
lósított vízilétesítményekkel, vízimunkák-
kal kapcsolatos, a vízgazdálkodási bírságra 
vonatkozó rendelkezések csak a rendelet 
hatálybalépését követően megvalósított lé-
tesítmények esetében alkalmazhatóak. En-
nek megfelelően a Vgtv. 29. § (7) bekezdé-
sében meghatározott időpontokon túl nem 
szabható ki vízgazdálkodási bírság abban 
az esetben sem, ha a kutat 1996. július 1. 
napja előtt létesítették. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozás-
ban további módosítások várhatóak. Az Al-

kotmánybírósági döntésére figyelemmel a 
Kormány két intézkedést is tett:
azért, hogy a 2018. december 31-i határidő 
letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az 
Országgyűlés elé beterjesztett törvény-
javaslat értelmében a kötelező bírság-
kiszabás alóli mentességi időszak 2020. 
december 31-ig meghosszabbodna;
ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 
2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan 
átfogó módosítás, amely illegális kutak 
engedélyeztetésére speciális eljárást tar-
talmaz.

Az illegálisan készített kutak jellemzően 
két csoportra oszthatók:
háztartási vízigényt kielégítő – ide tartozó-
an jellemzően a házi kertek locsolási céljá-
ra létesített – kutak,
a mezőgazdasági öntözés céljára létesített 
kutak.

E kutak közül a háztartási vízigényt ki-
elégítő talajvíz kutak – beleértve a házi 
ivóvízigény kielégítésére szolgáló sekély-
mélységű vízi létesítményeket is – tartoz-
nak a jegyző engedélyezési hatáskörébe.

Bővebb információ a www.domaszek.hu 
honlapon olvasható!

Dr. Bíró Attila hatóságokért felelős helyet-
tes államtitkár tájékoztatójából részlet
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Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközség Képviselő-testüle-
te 2019. február 14-én tartotta soros ülését 
és az alábbi napirendi pontokat vitatták 
meg:
1. Az önkormányzat 2019. évi költségve-

tés beterjesztése
2. Domatisz Nonprofit Kft. 2019. évi 

költségvetésének megvitatása
3. Döntési javaslatok
4. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés keretében 5. napirendi pont kere-
tében egy döntési javaslatot vitattak meg 
(települési támogatási ügyben érkezett fel-
lebbezés elbírálása). 
Az 1. napirendi pont keretében beterjesz-
tésre került az önkormányzat 2019. évi 
költségvetése. Elhangzott, hogy a bevételi 
és a kiadási főösszeg 936.564 eFt. 151.027 
eFt tartalék képződött, melynél a céltarta-
lék 51.027 eFt, ami a bérlakásokra elkülö-
nített 40.000 eFt összege, plusz a Humán 
kapacitás és erőforrás pályázatok és a he-
lyi identitás és kohézió pályázat támogatás 
részéből működési kiadásokra fordítandó. 

Megállapítást nyert, hogy 100.000 eFt ál-
talános tartalék keletkezett a költségve-
tésben. Civil szervezetek támogatására 7 
mFt-ot tudtak betervezni. Kiemelték, hogy 
hitelállománnyal a továbbiakban sem ren-
delkezik az önkormányzat. 
A második napirendi pont keretében elfo-
gadásra került a Domatisz Nonprofit Kft. 
2019. évi költségvetése. A bevételek és 
kiadások 53.050 eFt-ban kerültek megha-
tározásra. Elhangzott, hogy a lecsökkent 
Kft. alkalmazotti létszám miatt 17.3 mFt 
összeggel kevesebb költség került beterve-
zésre. A döntési javaslatok között néhány 
nem helyi civil szervezet támogatási kérel-
mét bírálta el a testület. 
2019. február 21-én tartotta soros ülését 
a képviselő-testület, ahol már elfogadásra 
került az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetése. Elfogadták az Alföldvíz Zrt. 
tájékoztatóját a szennyvíztisztító telep 
üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátás-
ról. Elhangzott, hogy egy konténer típusú 
szociális helyiséget szeretnének elhelyezni 

a szennyvízátemelő gépháznál, melynek 
költsége az önkormányzatot fogja terhelni. 
Az alábbi fontosabb döntések születtek: A 
testületi tagok döntöttek a helyi civil szer-
vezetek pénzügyi támogatásáról szóló be-
számolókról és a 2019. évi támogatási ké-
relmekről. Elfogadták a Domaszék Szebb 
Jövőjéért Alapítvány pénzügyi jelentését, a 
polgármesteri szabadság igénybevételének 
ütemezését. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérbeadásáról szóló rendele-
tet módosították, mely alapján nemcsak a 
két éve domaszéki lakcímmel rendelkező 
személyek nyújthatnak be a bérlakásokra 
pályázatot, hanem azok a személyek is, 
akiknek közeli hozzátartozója legalább 
két éve már helyi lakcímmel rendelkezik. 
Jóváhagyták a Domaszék, Dankó Pista tér 
15/A/1. szám alatti önkormányzati bérla-
kás pályázati felhívásának közzétételét. 
Néhány nem helyi civil szervezet támoga-
tási kérelmét is elbírálták. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó tér 15/A/1. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- önálló lakástulajdonnal nem rendelke-
ző házaspárok, élettársi kapcsolatban élő 
és egyedülálló személyek, akik vállalják, 
hogy a lakásbérleti szerződés megkötését 
követő 5 éven belül saját tulajdonú lakás-
hoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőta-
karékossági szerződést kötnek,
- az Európai Unió valamely tagállamának 
állampolgárai,
- A pályázó vagy közeli hozzátartozója 
legalább 2 éve állandó bejelentett lakással 
rendelkezik Domaszéken vagy a kérelme-
zőnek nem Domaszéken van az állandó 
bejelentett lakása, de domaszéki munkálta-
tónál munkaviszonyban áll. 
2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik:
- a rendeletben előírt legkisebb lakbér 
(27.420,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lak-
bér fizetését vállalják,

- aki kereső tevékenységet folytat és/vagy 
házastársa, élettársa kereső tevékenységet 
folytat,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van,
- aki legalább 2 éve állandó bejelentett 
lakással rendelkezik Domaszéken, azzal 
szemben, akinek a közeli hozzátartozója 
legalább 2 éve állandó bejelentett lakással 
rendelkezik a településen.
3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szer-
ződés azzal köthető, aki a pályázatában 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, 
legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, 
összkomfortos. A lakás megtekinthető: 
egyeztetett időpontban a helyszínen. Be-
költözhető: 2019. május 2. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztár-

saság tér 1.) kell benyújtani 2019. április 
17-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. 
április 25. Az eredményről az érintettek ha-
tározat formájában értesülnek.
7.) A pályázó köteles az állandó lakóhely 
szerinti önkormányzat adóhatósága által 
kiállított adóigazolást csatolni a pályáza-
tához, mely igazolja, hogy köztartozással 
nem rendelkezik.
8.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 

Domaszék Nagyközség 
Önkormányzatának

Képviselő-testülete képviseletében: 
Kispéter Géza polgármester

Közérdekű közlemény-KÉMÉNYSEPRÉS!
A nem természetes személy tulajdonában 
lévő ingatlan, illetve természetes személy 
tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet 
(egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft., Bt., 
Zrt., egyesület, alapítvány) székhelyeként, 
telephelyeként bejegyzett ingatlan (kö-
zületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi 
Hatóságnál bejegyzett, Szegedi Kémény-

seprőipari Kft., mint kéményseprő-ipari 
szolgáltató, végezheti a kéményellenőrzést 
és - tisztítást.
Amennyiben Ön e tekintetben közületnek 
számít, akkor keresse bizalommal  a 25 éve 
Önök szolgálatában álló Szegedi Kémény-
seprőipari Kft.-t.
A kéményellenőrzést közületek számára 

kötelező megrendelni!
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Februárban Annuska nénit köszöntöttük
Újabb szépkorúval gyarapodott a falunk, Asztalos Istvánné februárban lett 90 
éves. Ez alkalomból otthonában köszöntötte Kispéter Géza polgármester úr, egy 
virágcsokrot adott át az ünnepelt részére. Lakosunk már hosszú évek óta él itt 
Domaszéken, férjével együtt választották lakhelyül településünket. 
Annuska néni szívesen nosztalgiázik a régmúlton, érdekes történeteivel, értékes 
visszaemlékezéseivel színesíti a hétköznapok egyhangúságát. Rokonai rendsze-
resen látogatják, szép, világos szobájában gyűlik össze ilyenkor a család. Keze 
munkáját sok hímzett párna és szőttes őrzi, melyek szépsége magával ragadja a 
látogatókat.
Annuska néni nyugodtsággal viseli az időskor mindennapjait, amihez további jó 

egészséget kívánunk! 

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Nyitótáncosok a bálon       Fotó: Csőke Péter

Programjainkból:

Január 28-án Szegeden, a Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnáziumban rendezték a Szé-
csi Szilveszter Biológia Versenyt 8. osz-
tályos tanulók részére. Iskolánkat hároman 
képviselték. Hegedűs Dorka 5. helyezést 
ért el, Kun-Péter Édua és Dobó Anna ered-
ményesen szerepeltek. Felkészítő tanáruk 
Kardos Rolland.

A Százszorszép Mesegyűrű Mesemon-
dó Verseny Csongrád megyei fordulóját a 
Szent-Györgyi Albert Agorában rendezték 
február 1-jén. Iskolánkat képviselték: Ger-
gulics Bence, Kun-Péter Emma, Szaszák 
Balázs (3.a), Molnár-Tóth Lilla (3.b), Sza-
szák Kata (4.b). Ezen a megyei versenyen 
Kun-Péter Emma és Molnár-Tóth Lilla 2. 
helyet ért el, Szaszák Kata pedig különdíjat 
kapott. Kata az eredményhirdetésen, gálán 
ismét elmondhatta meséjét. Felkészítő ta-
nárok: Kopaszné Török Gabriella, Mataisz 
Zsuzsanna és Nagy Zsolt

Február 8-án a Bolyai Természettudomá-
nyi Csapatverseny körzeti döntőjében is-
kolánk 7. évfolyamos „BiológuSOKKK” 
csapata: Süli Ádám, Szalóky Mercédesz 
Lara, Szigeti Sára, Tóth-Szeles Bence 4 
megye 62 csapatával versengve az előke-
lő 4. helyezést szerezte meg. Gratulálunk a 
csapatnak és felkészítő tanáraiknak!

Süli Ádám a Szegedi Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnáziumban rendezett Meleg 
István Kémiaversenyen I. helyezést ért 
el! Felkészítő pedagógus: Ferlingné Dósa 
Anett. Gratulálunk!

A SzeReTeD Labor és az SZTE Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskola a 
2018/2019-es tanévben is meghirdette a 
Tisza-vetélkedőt két kategóriában, 3.-4., 
illetve 5.-6. évfolyamos, Csongrád megyei 
iskolákban tanuló diákokból szerveződő 4 
fős csapatok számára. Iskolánkat két alsó 

tagozatos és egy felső tagozatos csapat 
képviselte. Ezen a rangos versenyen a Pa-
taki Ildikó tanítónő által felkészített csapat, 
a „TISZÁSZOK” (Süli Katalin, Kiss Virág, 
Molnár-Tóth Lilla, Bakos Petra) a megyei 
2. helyet szerezték meg. A „REMÉNYTE-
LI ESETEK” (Mladin Anna, Vass Andrea, 
Homolya Zsombor, Kiss Máté) 5. helyezést 
értek el. A „BÉKÁK” csapata (Gergulics 
Bence, Szaszák Balázs, Szaszák Kata, Ko-
már Csanád) ügyesen szerepeltek. Gratu-
lálunk, és köszönjük a szülői segítséget is!

Február 24-én rendezték meg a Diáko-
limpia Grundbirkózó Országos Döntőt 
Budapesten a Kruj Iván sportcsarnokban. 
A domaszéki iskola fiú és lány csapata 
Csongrád megyét képviselte a rangos tor-
nán. Erős mezőnyben egy hetedik és egy 
nyolcadik helyet szereztek meg a tanulók. 
Lány csapat tagjai: Szörényi Szofi 24kg, 
Bakos Petra 27kg, Császár Barbara 31kg, 
Szörényi Emma 31kg, Pelyva Renáta 35kg, 
Kiss Virág 40kg, Lakatos Gréta 45kg; Fiú 
csapat tagjai: Kiss Ádám 28kg, Kiss Bence 

32kg, Papp Endre 37kg, Sári Gergely 42kg, 
Kiss Balázs 42kg, Csapó Tamás 49kg, Si-
mon-Jójárt Ádám 49+kg. Gratulálunk! Fel-
készítő tanárok: Nagy Hevesi Ákos, Laczkó 
Endre. A periódusos rendszer nemzetkö-
zi éve alkalmából előadással várták a kö-
zépiskolásokat és az általános iskolásokat 
a Magyar Tudományos Akadémián. Az 
előadást Lente Gábor, a Pécsi Tudomány-
egyetem egyetemi tanára tartotta az MTA 
Dísztermében. Ebből az alkalomból utaz-
tak Budapestre iskolánk hetedikes és nyol-
cadikos tanulói. Közel egy órában, érdekes 
és nagyon érthető stílusban ismerkedhettek 
meg a periódusos rendszer kialakulásával, 
az elemek felfedezésével, és elnevezésük-
kel. Az előadás után megtekintették az Or-
szágházat, és sétáltak a Duna partján. Szer-
vező pedagógusok: Kneusel-Herdliczka 
Leila és Ferlingné Dósa Anett.

BÁL

2019. február 9-én tartottuk a már hagyo-
mánnyá vált Szülők-Nevelők Bálját a Do-
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maszéki Sportcsarnokban. Az idei évben is 
nagyon sokan eljöttek, jelenlétükkel, tom-
bolaajándékkal, munkával, egyéb felaján-
lásokkal segítették az iskola alapítványát. 
A szépen feldíszített sportcsarnokban este 
7 órakor kezdődött a műsor. A művészeti 
iskola moderntánc csoportjai adtak elő ma-
zsorett színpadi koreográfiákat, az 1. és 2. 
évfolyam diákjai társastánc fellépéssel szí-
nesítették a programot, Dobó Anna és Tö-
rök Rubin énekelt (felkészítő tanárok: Hor-
váth Péter, Szögi Barbara és Kneusel-Herd-
liczka Leila). Józsáné Bánhidi Márta igaz-
gatónő ünnepi szavai után következett a 
várva várt nyitótánc. Az angolkeringőt a 
nyolcadikos diákok táncolták. A keringő 
után felkérték szüleiket egy közös táncra. A 
vacsora után a szülők tánca varázsolta el a 
közönséget. Tombolával és sok-sok tánccal 
folytatódott a vigasság hajnalig.

A 2019. évi KarneBál  támogatói 

Tombolatárgyakkal, díszítőanyagokkal, se-
gítő munkával, szolgáltatással, támogatói 
és vacsorajegyek vásárlásával hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez: 3.a osztály, 4.b 
osztály, Ábrahám Gábor és családja, Ábra-
hám Zsolt és családja, Ábrahám-Tandariné 
Bata Anikó és családja, Asztalos Ferencné 
és családja, az iskola tanárai és dolgozói, 
Bali Aktív Kft. Üllés – Rácz György, Bé-
nyi László és családja, Bóka István és csa-
ládja, Császár Zoltán és családja, Csonka 
Helga és családja, Csúcsné Király Renáta 
és családja, Deli Zsolt és családja, Dobó 
Márta és családja, Dobó Szilveszter és csa-
ládja (Vasút utca), Dobó Tamás és családja, 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
Domaszéki Táncos Szülők, Domatisz Non-
profit Kft., Domonkosné Ungvári Anikó 
és családja, Dr. Kovács Zsuzsanna, Erdődi 
Anita és családja, Farkas Győző és család-
ja, Fehér Erika és családja, Fenesi István 
és családja, Ferlingné Dósa Anett és csa-
ládja, Gyólai László és családja, Hegedűs 
Zoltán és családja, Hevesi László és csa-
ládja, Hrabovszkiné Nagy Ágnes és család-
ja, ifj. Dobó Imre és családja (Vasút utca),            
Józsáné Bánhidi Márta és családja, Kardos 
Rolland és Kardosné Volford Klára, Kis 
László és családja, Kispéter Géza és csa-
ládja, Kispéter Éva, Kiss Júlia és családja, 
Komlódi Szilvia és családja, Kószóné Tóth 
Edit és családja, Kubatov Edit és családja, 
Kun-Péter Ferenc és családja, Laczkó End-
re és családja, Lakatos Róbert és családja, 
Madarász Ottó és Kothencz Éva, Makra 
Éva és családja, Maurer Gép Domaszék, 
Molnár Csaba és családja, Németh Lász-
ló, Némethné Baranyás Bernadett, Ótottné 
Greguss Éva, Papp Attila és családja, Papp 
László és családja, Papp Róbert és családja, 
Pataki Ildikó és Pataki Árpád, Pintér Tamás 

Tisza vetélkedőn       Fotó: Ferlingné Dósa Anett

és családja, Polgár András és családja, Pör-
di Gábor és családja, Rafi Rita Mónika és 
családja, Rózsa Zsolt és családja, Savanya 
Attila és családja, Selep Róbert és családja, 
Siposné Sztán Erzsébet és családja, Sipőcz 
Gábor és családja, Sólyáné Baranyás Ág-
nes, Szabó Jenő és családja, Szakáll Zoltán 
és családja, Szécsi Tímea és családja, Szé-
csi Zoltán és Szécsiné Illés Erika, Szekeres 
Gábor és családja, Szilágyi Béla és csa-
ládja, Sziráki Krisztián és családja, Szűcs 
Géza és családja, Takács Csaba és család-
ja, Tillinkó Istvánné és családja, Tombácz 
Géza és családja, Tóth Ákos, Tóth Csaba és 
családja, Török Árpád és családja, Török 
Kata és családja, Törökné Erdőss Noémi 
és családja, Trója János és családja, Varga 
Attila és családja, Viplakné Pásti Mária és 
családja, Vrabély Róbert és családja, Zádo-
ri Tibor és családja.

A bál bevételét udvari filagória telepítésére 
fordítjuk. 

Köszönettel: Az általános iskola tanárai és 
dolgozói.

Az idei tanévben is megrendezésre került 
a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, or-
szágos) matematikaverseny. A Csongrád 
megyei forduló 2019. február 15-én volt, 
melyen 49 tanuló képviselte iskolánkat 2.-
8. évfolyamon. Diákjaink a középmezőny-
ben végeztek. Felkészítő tanáraik: Kardos-
né Volford Klára, Madarász Ottó, Mataisz 
Zsuzsanna, Kopaszné Török Gabriella, 
Pataki Ildikó, Nagy Zsolt, Dobó Márta, 
Kertészné Gábor Julianna, Marosné Alberti 
Anikó, Józsáné Bánhidi Márta.

Február 13-án  rendezték meg a városi Ti-
sza-parti Angol Nyelvi Versenyt. Iskolán-
kat Kószó Liliána és Szalóky Mercédesz 
Lara képviselte. A rendkívül erős és rangos 
mezőnyben Szalóky Lara 7., míg Kószó 
Liliána 16. helyezést ért el.

Február 21-én ismét bábszínházi előadá-
son vettek részt az első és második osztály 
napközis tanulói. A mese címe: A hóem-
ber, aki találkozni akart a nappal. Nagyon 
látványos volt a mese, a gyerekek életkori 
sajátosságához igazodott, igazi zenés bá-
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belőadás láthattunk. Kísérő tanítók: Csóti 
Natália, Polgár Szabina és Fehér Erika.

Február 23-án megkezdődött a mazsoret-
tes csapat idei versenyszezonja. Az idei 
„Szolnok Open Majorette Verseny” jó 
lehetőség volt az új koreográfiák kipróbá-
lására. Rendkívül hosszú versenynap volt, 
hiszen a versenyre 36 mazsorett egyesület 
nevezett 819 gyerek részvételével. Az élő 
közvetítést 1350-en nézték otthonról a nap 
folyamán. A Domaszéki Majorette Csoport 
tagjai a középmezőnyben (6.-8. helyen a 
14-17 indulóból) végeztek. Felkészítő ta-
náruk Horváth Péter.

Az Országos Történelem Verseny megyei 
fordulóján Süli Ádám a 3., Tóth-Szeles 
Bence a 4. helyezést érte el!

Február 27-én nálunk járt a Natur-
tex-SZTE-Szedeák kosárcsapata!

https://www.delmagyar.hu/…/tukon_ul-
tek_a_szedeakot…/2589634/

„PÉNZ 7” - A program célja, hogy már 
fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt ér-
deklődő diákokat ismereteik bővítésében, 
és felhívja a figyelmüket a mindennapi 
pénzügyi tudatosságra.

A gyerekek tanórákon és tanórán kívül is-
merkedtek a témával. Harmadik alkalom-
mal rendezte meg iskolánk a PÉNZ 7 kere-
tében a Börzét. Idén már a felső tagozato-

sok közül is csatlakoztak a vidám hangula-
tú eseményhez. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy sokan saját készítésű termékekkel is 
készültek. Nagy Zsolt tanár úr a pénzzel 
és a pénztörténettel foglalkozó (numizma-
tikai) bemutatót tartott az érdeklődő cso-
portoknak. Nagyon sok érmét, bankjegyet 
láthattak és foghattak kezükbe a gyerekek, 
miközben érdekes történeteket is hallhattak 
a foglalkozásokon.

Diákjaink március 1-jén végleg elűzték a 
telet farsangi felvonulásukkal. Józsáné 
Bánhidi Márta igazgatónő megnyitó be-
széde után Kardos Rolland tanár úr, DÖK 
vezető sorban a zsűri elé szólította az ötle-
tes, jópofa jelmezeseket. Volt, aki önállóan, 
mások csapatban mutatták be magukat. A 
zsűri a rengeteg jelmezből a következőket 
emelte ki az ötlet, az igényes kivitelezés, 
és a kreativitás figyelembevételével: Ta-
vasztündér; Pampalini, a vadász; Esőfelhő, 
Télanyó; Hajnalka; Pipacskosár; Kémény-
seprő; Zetor; Nagymama barackbefőttje; 
Kalóz hajóval; Kávéautomata; Gyufásdo-
boz; Hűtőszekrény; Tűpárna; Felhúzható 
játékbaba; Harisnyás Pippi; Édességauto-
mata; Rózsakornis; Charleston táncosnő; 
Sparhelt; Stan és Pan; Teadélután; Cu-
korfalatok; Barbie babák dobozban; Mus-
tár-Ketchup-Majonéz. Nagy sikert arattak a 
csoportos produkciók: Bennszülöttek (4.a); 
Hófehérke, a Herceg és a 11 törpe (5.a); A 
legszuperebb ünnepek (5.b); A Retro Rádió 
(7.a); A Veresegyházi Asszonykórus a vő-

féllyel (8.a); Az eminens tanulók (8.b fiúk) 
és a Zene-Korok (8.b lányok). Köszönjük 
a Szülők és a pedagógusok munkáját! A 
felvonulást követte a tombolahúzás, me-
lyen sokaknak kedvezett a szerencse, és 
nyertek kisebb-nagyobb ajándékot. Az 
eredményhirdetés után pedig következett a 
finom farsangi lakoma, a lekváros fánkok, 
sütemények elfogyasztása. Köszönjük Csa-
la Viviennek és Kószó Zsófiának az alsós 
buliban való közreműködést!

A farsangon (és egyéb iskolai rendezvé-
nyeken) készült képeket megnézhetik az 
iskola facebook oldalán.
Következő programjaink:
Március 4-től: „Tárt kapuk hete”
Március 6.: Mezei futóverseny
Március 7.: Megyei német verseny
Március 8.: 5. évfolyam színházlátogatása
Március 9.: „Domaszék Open” nemzetközi 
mazsorett verseny
Március 11-12.: Művészeti iskolai térítési 
díj szedése (II: félév)
Március 14. (11.00 óra): Községi ünnepség
Március 18.: Tanítás nélküli munkanap
Március 19.: 16.30 órától, iskolába csalo-
gató 3. programja
Március 22.: Deszki Marosmenti Fesztivál 
– Zenei versenyek
Március 29.: SzeReTeD labor látogatás
Március 30.: Megyei helyesírási verseny
Április 6.: Mazsorett Országos Bajnokság, 
Tatabánya
Április 10.: Papírgyűjtés

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
"Március melege patakokat ébreszt,

erdők vad homályát szoktatja a fényhez.
Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt, 

melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént."
 

(Simon Emil: Hónapok)
 
Sok vidám óra, délelőtt színezte farsangira 
az elmúlt heteket. Minden kisgyermek re-
mekül szórakozott a télkergető események 
során. Ügyes kis kezeikkel varázslatos de-
korációt, farsangi szemüveget, álarcot, mó-
kás fejfedőket készítettek.
Vidám talpalávaló zene fokozta a jó hangu-
latot, s mindenki arcára mosolyt csaltak a 
furfangos versikék, névcsúfolók, dalcsok-
rok. Napról- napra formálódott a nagy nap 
pillanata, amikor jelmezbe öltözötten lehe-
tett mókázni, táncot lejteni.
A pillangók, tavasztündérek, királylányok, 
méhecskék, katonák, pókemberek, varázs-
lók, cicák és sokan mások vidám zenére 
ropták a táncot, ették a finom falatokat, űz-
ték a hosszú, hideg telet. Külön köszönettel 
tartozunk a Szülőknek, a Nagyszülőknek 
és a Rózsakert Vendéglőnek a finom cse-

Farsang az óvodában       Fotó: Koczkás Orsolya

megékért, a sok egyedi jelmezért!
A családok életében a legjelentősebb ese-
mények egyike, amikor a gyermek óvodá-
ba lép. Három éves korukig az apróságok 

többsége a családi nevelés keretein belül 
növekedik, fejlődik testiekben és lelkiek-
ben egyaránt. A család tagjait ismeri iga-
zán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja 
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mindazt, amit három éves koráig elér. Erre 
a korosztályra különösen jellemző, hogy a 
biztonságot teljes egészében a család jelen-
ti számára. Három éves korában a gyermek 
óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az 
óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvo-
dában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyer-
mekközösségben kell megtalálnia a maga 
helyét, barátokra, társakra találni.
Kiemelném, hogy óvodába az a kisgyer-
mek járhat, aki már betöltötte, vagy a 
felvételtől számított fél éven belül be-
tölti a harmadik életévét. Utóbbi cso-
portba tartozó gyermekeket csak abban az 
esetben tudja az intézmény felvenni, ha az 
összes három éves és annál idősebb gyer-
mek felvételi kérelmét teljesítetni tudja. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén 
hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének ren-
delkezései szerint a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozásokon kell, hogy 
részt vegyen. Vannak olyan kisgyermekek, 
akiknek különösen nagy megrázkódtatást 
jelent a családtól való elszakadás. Nagy tü-
relemre van szükség ilyenkor a család és az 
óvoda részéről egyaránt. Igyekszünk rugal-
mas beszoktatással segíteni a gyermekek és 
a szülők helyzetét.
„ Iciri- piciri” óvodába csalogató játékos, 
ismerekedős délutánjainkkal szeretnénk 
segíteni a szülőknek, hogy közelebbről 
megismerhessék óvodánkat és az óvodában 
dolgozókat.
A játszódélutánjaink időpontjai:

2019. március 22.
2019. március 29.
2019. április 05.
2019. április12.

A játszódélutánok 15-17 óráig lesznek az 
óvodában.

Következő progrmjaink:                                                            
2019. március 07. Zenélő dallamok
2019. március 14. Nevelés nélküli munka-
nap
Nyílt napok:
Március 20. Napraforgó csoport
Március 26. Katica csoport
Március 27. Pillangó csoport
Április 11. Csiga csoport

Kérjük amennyiben lehetősége van, 
Ön is támogassa óvodánk alapítványát 

személyi jövedelemadója 1 % - nak 
felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja-nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető

Borest 
Az estet megnyitandó Mód László, Ma-
gyarkák, kadarkák, kövidinkák, Szeged 
város szőlő- és bortermelése (1880-1914) 
című könyvéről mesélt a hallgatóságnak, 
akik között jelen voltak a hegyközség bo-
rászai is. Maurer Oszkár szőlőültetvényei a 
Dél-csongrádi borvidékhez tartozó ültetvé-
nyeken és a Szerémségben találhatóak. 
Borászatának jellemző szőlőfajtái az ezerjó 
a kadarka, furmint, szerémi zöld, kövidin-
ka, bakator, mézes fehér, sárga muskotály, 
bánáti rizling, fehér kadarka, vadfekete, 
rajnai rizling, pinot noir, kékfrankos, me-
lyeket hagyományos ökológiai gazdálko-
dás formájában művel. 
Maurer Oszkár elgondolkodtató hitvallása 
igazi fűszer volt a léleknek a finom borai 
mellé. Kövidinkát, Ezerjót, Kékfrankos 
sillert, Kadarkát és egy pompás cuvét volt 
szerencsénk megkóstoni.
A kiváló borok mellé Tóth Szabolcs finom 
érlelt juhsajtjait kóstolhattuk meg.
Biokertészeti előadás
Dr. Gyulai Iván ökológus a mélymulcsos 
technológia előnyeiről és módjáról tartott 
előadást, főleg kiskert tulajdonosoknak. 
A tartalmas esten megtudhattuk, hogyan 

A népfőiskolai kezdeményezéshez való csatlakozás

termesszünk egészségesebb zöldségeket, 
miközben kíméljük és tiszteletben tartjuk a 
Földünket.
Azok a résztvevők, akik nem adták meg 
email címüket, de szeretnék megkapni 
Gyulai Iván írásos anyagát a mélymulcso-
zásról, írjanak a domapalya@t-online cím-
re és válaszul megküldjük Önöknek.

Mindkét program az EFOP-1.5.3-16-2017-
00039 kódszámú projekt Népfőiskolai 
kezdeményezésekhez való csatlakozás 

programsorozat keretében valósult meg a 
Sárkányhegyi Közösségi Házban.

Nyugdíjas klub hírei!
A Mórahalmi Parasztkórus dalos találkozót 
tartott 2019. február 23-án, melyre a Do-
maszéki Férfikórus is meghívást kapott. 
Ügyesek voltak a fiúk, gratulálok nekik, 
sok-sok munka van benne, mire a dalcso-
kor fellépésre kész. 2019. március 23-ra 
a kórus a Szegedi Szépkorúaktól kapott 

meghívást a Tavaszi szél vizet áraszt dalos 
találkozóra. 
Szerencsére sok fellépési lehetősége van a 
Domaszéki Férfikórusnak. Kívánok nekik 
sok sikert és egészséget!
2019. március 11-én Nőnapi bulit tartunk 
13.00 órától a Sárkányhegyi Közösségi 

Házban. Minden klubtársunkat szeretettel 
várunk! Klubnapok: 2019. március 4., 11., 
25., április 8., 22.
13.00 órától várunk mindenkit szeretettel a 
mi kis közösségünkbe.

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető
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Ingyenes képzések a Sárkányhegyi Közösségi Házban
2019. február elején három ingyenes nyelvtanfolyam indult a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házban. Nagy érdeklődésre való tekintettel egy kezdő angol, haladó angol 
és egy kezdő német tanfolyamon vehetnek részt a domaszéki lakosok. A képzések 
20 órás ciklusokban valósulnak meg, amit szóbeli vizsgával zárnak. Összesen 
160 órát tud finanszírozni egy-egy nyelvi képzésnél a Mórahalmi Nyitott Tanulási 
Központok Hálózata. A továbbiakban is folyamatosan várjuk a jelentkezőket a 
három képzésre! 
Részletes információt a +36-30/799-3349-es számon lehet kérni!

Kónya-Bába Andrea tanulási tanácsadó

Domaszéki JUDO ISE hírei
Februárban két versenyen szerepeltek fia-
taljaink, Nagykőrösön a Diák korcsoport 
lépett szőnyegre a 2008-as születésűeknél 
35 kg-ban Mercea Dávid nem talált legyő-
zőre, aranyérmes lett és a verseny legnépe-
sebb súlycsoportjában felajánlott trófeát is 
Ö kapta. A 32 kg-ban induló Kiss Bence az 
ötödik helyen végzett. 

Siklóson rendezték az ifjúsági korcsoport 
Országos Bajnokságát, ahol Nagy Ben-
ce 50 kg-ban balszerencsés versenyzéssel 
bronzérmet szerzett, ebben a súlycsoport-
ban Balogh Kolos a hetedik helyen végzett.
Szakosztályunk 2019. március 23-án 
rendezi a hagyományos Tökmag Kupát 
15. alkalommal. A nemzetközi gyerek-

versenyre számos országból érkeznek 
klubcsapatok, hogy megmérkőzzenek a 
hazai judós gyermekekkel. Már jelez-
ték részvételüket Szerbia, Horvátország, 
Románia, Lengyelország, Szlovákia és 
Ausztria csapatai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabó Miklós edző

Szegedi Járási Hivatal: 
változik egyes ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje

2019. március 4-től az alábbi ügyfélszolgá-
latok nyitvatartási ideje változik a Szegedi 
Járási Hivatalban: 
 Rákóczi tér 1. 
- Hatósági és Oktatási Osztály
- Gyámügyi és Igazgatási Osztály

- Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
- Fogyasztóvédelmi Osztály
- Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
 Kálvária sgt. 41-43.
- Földhivatali Osztály
 Vasas Szent Péter u. 9.

- Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész- 
  ségügyi Osztály
 Sólyom utca 2.
- Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osz- 
  tály
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 Derkovits fasor 7-11.
- Környezetvédelmi és Természetvédelmi    
  Osztály
- Népegészségügyi Osztály
 
Ezeken az ügyfélszolgálatokon az új 
ügyfélfogadási rend:

hétfő - csütörtök: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

 

Új ügyfélfogadási rend lép életbe a Csa-
ládtámogatási Főosztály Szeged, Rá-
kóczi téri ügyfélszolgálatán: itt hétfőtől 
– péntekig munkanapokon reggel 8 és dél-
után 4 óra között fogadják az ügyfeleket. 
A változás nem érinti a szegedi kormá-
nyablakok nyitva tartási idejét: a Rákóczi 
tér 1. szám alatti, a Tesco Extra áruház-
ban és a Szeged Nova áruházban található 
ügyfélszolgálatok továbbra is a megszokott 

rendben várják az ügyfeleket: 
 Nyitvatartási idő:
Hétfő: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 20:00

Szerda: 8:00 - 20:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00

Péntek: 8:00 - 20:00

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Sajtószolgálata 

Előzetes a DomaTv 61. adásából
1. Domaszék Nagyközség Önkormány-

zatának kezelésében álló épületeken 
energetikai korszerűsítést hajtottak 
végre.

2. A domaszéki Kincskereső Óvodában 
parádés jelmezben vonultak fel a gyer-
mekek.

3. A Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola épületének helységeiben felújí-
tásokat végeztek az elmúlt hetekben.

4. Idén is nagy sikert aratott a Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola végző-
seinek tánca az intézmény által rende-
zett bálon.

5. A Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola tanulói megunt tárgyaik árusítá-
sán keresztül ismerkedtek meg a pénz 
szerepéről a mindennapi életben.

6. Gyulai Iván a fenntartható kertgondo-
zásról tartott előadást Domaszéken.

Kedves Nézőink! Kérjük keressék 61. adásunkat a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egysület Youtube csatornáján, vagy a Do-
maTv facebook oldalán! Jó szórakozást kívánunk!

Milliós büntetést is kaphat, aki megszegi: az egész 
országban tűzgyújtási tilalmat rendeltek el

A tavaszias, csapadékmentes, szeles időjá-
rás miatt az országban fokozott tűzveszély 
alakult ki.
2019. március 6-tól az ország teljes terüle-
tére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat az 
illetékes hatóságok, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal - Nébih - felhívja 
az emberek figyelmét, hogy legyenek foko-
zottan körültekintőek, az erdőtüzek 99%-át 
ugyanis emberi mulasztás okozza. A tűz-
gyújtási tilalmat megszegőkre a hatóságok 
a körülményektől függően tízezer forinttól 
akár milliós nagyságrendű összegig szab-
hatnak ki büntetést.

A Nébih közölte, hogy az elmúlt időszak 
átlagosnál melegebb időjárása miatt az el-
múlt egy hétben a keleti országrészben már 
életbe lépett a tűzgyújtási tilalom, majd az 
ország nyugati felében is indokolttá vált 
elrendelése. Az elmúlt két hét tavaszias 
időjárása, valamint a csapadékmentes, sze-
les időjárás miatt az ország teljes területén 
- különösen a parlag és legelőterületeken, 
valamint az azokkal határos erdőterülete-
ken - fokozott tűzveszély alakult ki.
Így az elmúlt napokban is szélsőségesen 
magas volt az erdő- és vegetációtüzek szá-
ma a tájékoztatás szerint: február közepe 
óta mintegy kétezer erdő- és vegetációtűz 
keletkezett, melyek több mint kilencezer 
hektár fával borított és mezőgazdasági te-
rületet érintettek.

Hol tilos tüzet gyújtani?
A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a kül-
területi ingatlanokon fekvő erdőkben és fá-
sításokban, valamint azok kétszáz méteres 
körzetében, ideértve a térképen jelölt terü-

leteken található tűzrakóhelyeket, a vasút 
és közút menti fásításokat, valamint a par-
lag- és gazégetést is. A Nébih figyelmeztet, 
hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területe-
ken kiemelten fontos a korlátozó előírások 
betartása. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról 
a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofave-
delem.hu honlapon elhelyezett térkép se-
gítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.
Forrás: https://femina.hu/terasz/tuzgyujta-

si-tilalom/ 
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Ingyenes informatika képzés

Elkezdődött Domaszék Község Könyvtára és a Domaszéki Él-
hetőbb Faluért Közhasznú Egyesület közös programja, melynek 
célja a digitális jóléthez való hozzásegítés. A tervezett alkalma-
kon használói szempontból ismerkedünk a mindennapjaink ré-
szét képező digitális eszközökkel, programokkal.
Az első alkalommal ismerkedtünk egymással, a meglévő és a hi-
ányzó ismereteinkkel, majd a következő órán elkezdtük az alapo-
zást, a készülékekkel való ismerkedésen túl, az alap funkciókkal, 
majd készültek selfiek is. A folytatásban a word, excel, a külön-
böző alkalmazások, hirdetési oldalak és a felmerülő igények sze-
rint lesznek az órák témái.
A Könyvtár azon Digitális Jólét Pontok közé tartozik, ahol in-
gyenes internetelérésen túl eszközöket és képzett segítőt is szol-
gáltat az informatikával ismerkedőknek.

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
---------------------------------------------------------------------------

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

Facebook: www.facebook.com/elhetobbfaluert
Adószám: 18475788-1-06

Domaszéki Vas Műszaki 
Áruház Gumi 
Szakáruház 

Tavaszi Akció!
Bilincsek, csavarok, fittingek
Gumi és PVC locsoló Tömlők

Öntözéstechnikai eszközök 
Permetező tömlők 4-8 Mpa

1000 Apró cikk 
 

Ajánlatkérés:
bolaszolg@gmail.com
Cím: 6781 Domaszék 

Duna utca 6.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 08-16 óráig, 

Szombaton 8-12 óráig 
Mobil: 30/253-0120 , 

70/340-7824
www.rubberbl.hu
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

A vizsgálatokhoz minden esetben 
időpont egyeztetés szükséges. Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökön 13.30 - 18.00-ig; a többi munka-
napon 8.00 - 12.00 -ig. 
  További információ a weboldalunkon:

www.ordogdent.hu
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.
Felelős szerkesztő: 

Papdiné Megyeri Csilla
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  
Koczkás Orsolya, Szűcs Judit. 

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

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Zemanek Albert e.v.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. április 5.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. április 16.

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: 12,00-15,00
 Kedd: 15,00-17,30
              Szerda: 7,30-8,00-ig vérvétel
                 8,00-10,00 tanácsadás
  10,00-12,00-ig rendelés
 Csütörtök: 12,00-14,00
 Péntek: 8,00-11,00
       Helyettes: Dr. Molnár Zsuzsanna

Rossz a bringája, vagy nem indul a 
kismotorja, rotátora, fűnyírója?
Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 

ragasztása hegesztés erejével. 
Tel.: 06-30/5314-812

Házi húskészítmények árusítása!
Hagyományosan készült kolbászok, szalá-
mik, szalonnák, sonkák, disznósajt, májas 

és egyéb disznótoros készítmények.
Húsvéti sonka megrendelhető!

Árusítás: telefonos időpont-egyeztetés 
szerint: 06-30/657-6366; 06-30/323-9479

Zombori Zoltán 
Domaszék, József A. u. 25.

Marhatrágya nagyobb mennyiség eladó. 
Domaszék, Tanya 770. Tel.: 06-30/5749-
749; 06-30/571-5544

***
300 db pusztaszil csemete fának, sövény-
nek eladó. Tel.: 30/374-2196

***
Domaszék, Őszirózsa úton 1510 m2 terü-
letű zártkert eladó. Érdeklődni: 06-30/713-
8303

***
Domaszéken a Szabó-Kovács tanya köze-
lében 905 négyszögöl szántó/gyümölcsös 
eladó. Érdeklődni: 06-20/4946-911; 06-
20/361-9646

***
Eladó Japánból származó rotátor öt és 
fél lóerős, hat kapa taggal. Kettő órát volt 
használva, újszerű állapotban. Ára: 80.000 
Ft. Érdeklődni bármikor: 06-20/294-5846

***
Domaszék 0313/236-os helyrajzi számon 
lévő 3 ha, 5679 m2 18,34 AK értékű legelő 
(Irányár: 1.750.000 Ft) és 0325/88 helyraj-
zi számon lévő 7600 m2, 8,69 AK értékű 
szántó (Irányár: 300.000 Ft) eladó. Érdek-
lődni: 06-20/772-2286-os telefonszámon 
az esti órákban vagy a zentaiandras@vip-
mail.hu e-mail címen. 

***
Eladó sertés (kb. 200 kg körüli) 400 Ft/
kg, tavalyi morzsolt kukorica 6000 Ft/q, 
kisbálás sarjúszéna 600 Ft/db, hópehely 
burgonya 180 Ft/kg, Idared és Jonagold 
alma 150 Ft/kg. Érdeklődni: 30/905-3420 
mobilon 18-20 óra között. 

***

***
Burgonya eladó (Hópehely, Fabiola). Ér-
deklődni: 06-30/424-2557

***
A Bajai út mellett a Császár út közelé-
ben 12.476 m2 szántó eladó. Érdeklődni: 
70/3873-888

Dr. Herczeg István állatorvos 
telefonszáma: 30/458-1273
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PIETAS
TEMETKEZÉS

6722 Szeged, Bartók tér 10. (Attila utcai
 buszmegállónál) www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig

Pénteken: 8-14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőgondnok telefonszáma:
06-70/245-4905  Rutai László

DOMASZÉKI

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, paraffinos 

kézápolást vállalok!
Kezelés, időpont kérése 

telefonon: 06-20/330-4973

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

80/922-333; 
Ügyfélszolgálat: 80/922-334

Termelői méz eladó!

Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 
Edei-,Hárs- és Vegyes virágméz. 

1100 Ft/kg ártól. Továbbá propolisz és 
méhviasz. Minden szombaton a TELE-

HÁZ udvarában várom a vásárlókat!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850, e-mail: 
viaszvaraos@gmail.com

FELHÍVÁS! 
Közvilágítási hibabejelentés csatornái:
Az NKM Áramszolgáltató Zrt. telefonos 
ügyfélszolgálata a hét minden napján, a 
nap 24 órájában fogadja a közvilágítással 
kapcsolatos hibabejelentéseket.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelen-

tő vonala: 06-62/565-884/4-es 
menüpont (a nap 24 órájában hívható)
Külön lehetőségként biztosítja az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. a közvilágítási hi-
bák bejelentésére online hibabejelentő 
felületét, amely elérhető az alábbi linken: 
nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabeje-
lentes/
   Az NKM Áramszolgáltató Zrt. kizáró-
lag a fenti elérhetőségek valamelyikén 
bejelentett hibák estén tudja vállalni a 
hibajavítások bejelentéstől számított ha-
táridőn belüli teljesítését. 

Gyors, rugalmas ügyintézéssel segítek:
Élet és balestbiztosításokban; Gyermekek jövőtervezésében;

Lakásbiztosításban; Kötelező és CASCO-ban; 
Utas és síbiztosításban.

A biztonság kedvéért - Nyugdíjbiztosítás Önnek,  garantált hozam-
mal, teremtse meg nyugdíjas évei biztonságát.  Vállalkozó vagy 

őstermelő?  Ön is kihasználhatja a 130.000Ft adójóváírást.  
 

Kérésre, tájékoztatás és ügyintézés az otthonában vagy online! 
 Keressen bizalommal Csányi Brigitta, 

Aegon megbízott partnere Tel.: +3630/5494284 

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiál-
lításokra, termékbemutatókra, termék-, 
ruhavásárra, tanfolyamok, előadások 

lebonyolítására.

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

30/2064-313 telefonszámon

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ

Bejelentés: 06-30/543-9094
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VÉRADÁS
2019. március 19-én (kedd) 

10.00-13.00 óráig véradás lesz a 
Sárkányhegyi Közösségi Házban. 
A véradáshoz szükséges: személyi 

igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ kártya!

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Dobó Odett
06-70/454-2050
dobo.odett@oc.hu

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

Több éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum

EBZÁRLAT ÉS 
LEGELTETÉSI TILALOM!
Domaszék Nagyközség külterületére 
2019. március 30-tól április 19-ig 

ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe! 
Kérjük a lakosságot az ilyenkor szokásos 
szabályok betartására! Részletes tájékoz-

tatás a hivatal faliújságján és a 
www.domaszek.hu honlapon olvasható. 

Nőgyógyászati 
magánrendelés Domaszéken

Dr. Herskó Gyula 
szülész-nőgyógyász főorvos 
nőgyógyászati magánrendelést tart 

Domaszéken, 
a Petőfi u. 12. szám alatti Egészség-

központban minden 
szerdán 17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-589-1496 (He-
vesiné-asszisztensnő)

        

                                                                 
Kedves domaszéki női akosok!
Közelgő nőnap alkalmából 2019. 
március hónapban 2 alkalommal a 
március 6-i és a 13-i rendelésünk 

során teljes körű nőgyógyászati rák-
szűrést végzünk 50 %-os árenged-
ménnyel előjegyzés bejelentkezés 

alapján!


