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Tájékoztató a fúrt kutakról
Interjú B. Nagy László országgyűlési képviselővel

– Az ’50-es, ’60 években alakult ki az Al-
földön, a Homokhátságon az a termelési 
kultúra, amihez víz kellett, a zöldséghez és 
a gyümölcshöz kutakat ástak vagy fúrtak 
az emberek – mondja B. Nagy László or-
szággyűlési képviselő, hozzátéve, enélkül 
nem lett volna virágzó mezőgazdaság és 
nem így néznének ki a falvak sem. 1995-
ig gyakorlatilag semmilyen rendelet nem 
szabályozta a csőkutak fúrását, csak ekkor 
lépett hatályba az LVII. törvény, amihez 
kapcsolódtak még az uniós irányelvek. Egy 
moratórium értelmében ez év végéig kel-
lett volna a bejelenteni, engedélyeztetni a 
kutakat.
– Amikor a jegyzőket, 2016 végén felhív-
ta a belügyminiszter, hogy hajtsák végre 
a rendeletet, mindenki megijedt, hogy na-
gyon kevés az idő és sok a költség. Erre fo-
gadta el a parlament azt a vízgazdálkodási 
törvénymódosítást, amely engedményeket 
tett volna a háztartási, illetve a 80 méter-
nél nem mélyebb kutak esetében – mondja 
a képviselő. Ám a köztársasági elnök ezt 
a jövő nemzedék érdekében, a vízbázisok 
védelmében normakontrollra küldte, az Al-
kotmánybíróság pedig megvétózta azt. Így 
gyakorlatilag a törvény 1995-ös változata 
él, amely szerint az összes létező kutat be 
kellene jelenteni az év végéig. Ezt a hatá-
ridőt tolnák ki most két évvel, a javaslatot 
még november első felében elfogadhatja az 
Országgyűlés. 
B. Nagy László hangsúlyozza, ahogy ko-
rábban, ezután is kettéválik a lakossági és 

a nem lakossági felhasználás. Az utóbbiak-
nak a katasztrófavédelemnél kell bejelen-
teni a kutakat, de ezeket eddig is engedé-
lyeztetni kellett. E nélkül nem is kaphattak 
építési engedélyt, nem foghattak olyan be-
ruházásba, amihez víz szükséges. 
Az új szabályozás szerint a családi házak, 
a hétvégi kertek, a tanyák kútjait egysze-
rű formanyomtatványon a jegyzőhöz kell 
bejelenteni, majd ezt követően az állam 
feladata minden további adminisztráció 
és engedélyezés. – Fontos, hogy a lakos-
ságnak az egyszeri bejelentés után nincs 
semmi dolga, nem neki kell megrendelnie 
a kútvizsgálatot és az engedélyeztetést. Az 
biztos, hogy nagy munka lesz, mert a szük-
séges szaktudás is szűk keresztmetszet, így 
akár 10 év is eltelhet, mire az utolsó kutak 
engedélyeire ráütik a pecsétet – mondja az 
országgyűlési képviselő, hozzátéve, ennek 
valószínűsíthetően semmilyen költsége 
nem lesz. Ha mégis, csupán néhány ezer 

forint illeték terheli a lakosságot. 
Az természetesen előfordulhat, hogy a ha-
tóság elrendeli a kút megszüntetését, ám a 
tervek szerint forrást teremtenek arra, hogy 
az állam megtámogatja majd az új, im-
már szabályos kút fúrását. B. Nagy Lász-
ló hangsúlyozza, a részletek kidolgozása 
már folyamatban van és erről hamarosan 
nyilvánosságra kerülhet egy érdemi in-
formációval szolgáló anyag is. Szerinte a 
törvény nem fenyeget senkit, ugyanakkor 
kompromisszum születhet az állam hosszú 
távú elképzelése és a lakosság érdekeinek 
ügyében – még akkor is, ha a végső megol-
dás egy évtizedbe is kerülhet. A környezet-
védők tudják majd, hogy hol működnek a 
kutak, a lakosság pedig problémamentesen 
fogja használni azokat. 
A képviselő hozzáteszi, kútügyben most 
senki ne idegeskedjen, inkább készüljön, 
koncentráljon nyugodtan a Mikulásra és a 
karácsonyra.

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2018. október 12-én rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartott, ahol az alábbi fon-
tosabb döntéseket hozták: elfogadták a Do-
maszéki Sportcsarnok komplex energetikai 
korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának a közzétételét. 
Eredménytelenné nyilvánították a hivatal 
épületének felújítását célzó közbeszerzési 
eljárást, mivel csak egy vállalkozó tett ér-
vényes ajánlatot, így újra kiírásra került az 
ajánlattételi felhívás. Dr. Temesvári Klára 
gyermekorvosi tevékenység végzésére irá-
nyuló feladat-ellátási szerződés módosítá-
sáról döntöttek, mivel újabb helyettesítő 
orvost kíván alkalmazni a vállalkozó or-
vos. 10 mFt összegű karbantartási kiadás 
biztosításáról határoztak a hivatal épületé-
nek tetőcseréje, burkolatcsere, festés, belső 
ajtócserék és az elektromos hálózat javítása 
érdekében. 
2018. október 25-én soros képviselő-testü-

leti ülés volt. Első napirendi pont kereté-
ben Vitéz Mihály Árpád  domaszéki lakos 
beszélt az 56-os forradalomról, aki testkö-
zelből tapasztalta meg az akkori budapesti 
eseményeket. A testületi ülésen az alábbi 
fontosabb döntéseket hozták: elfogadták 
a Domaszéki Polgárőr Egyesület munká-
járól szóló tájékoztatót, a böllérnapi prog-
ram szervezésével kapcsolatban döntéseket 
hoztak. Döntöttek, hogy a Katalin bál 
ebben az évben elmarad a Domaszéki 
Sportcsarnok energetikai korszerűsítése 
miatt. A következő évi falunapi sztárven-
dég felkéréséről döntöttek, továbbá meg-
vitatták a Petőfi u. 6/c. szám alatti gyer-
mekorvosi rendelő vételi ajánlatát, ahol 
nem támogatták az épület megvásárlását. 
A Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése 
és főzőkonyha kialakítását célzó eszközbe-
szerzési eljárást eredménytelenné nyilvá-
nították a szerződéskötés ellehetetlenülése 
miatt, a pályázati felhívás közzététele újra 

    Vitéz Mihály Árpád az 56’-os 
forradalom testközeli emlékeiről 
mesélt  a rendhagyó testületi ülésen    

Fotó: Doma Tv
kiírásra került.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla  
szerkesztő
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56’-os nemzeti ünnepünkről…
Nemzeti ünnepünk alkalmából tartottak 
megemlékezést Domaszéken az általános 
iskola tanulói, Domaszék Nagyközség Ön-
kormányzata és a helyi civil szervezetek. 
„A rendszert az egész magyar nép söpör-
te el... A világon páratlan szabadságharc 
volt ez, fiatal nemzedékkel népünk élén. 
A szabadságharc azért folyt, mert a nem-
zet szabadon akart dönteni arról, hogy 
miképpen éljen. Szabadon akar határozni 
sorsa, államának igazgatása, munkájának 
értékesítése felől.” - Mindszenty József 
mondataival köszöntötte a jelenlévőket 
Kispéter Géza polgármester. Sokáig kellett 
várnunk arra, hogy a magyar nép elképze-
lései megvalósuljanak. Nemzetünk óha-
ját és akaratát az 1989-es rendszerváltás 
válthatta valóra: Magyarország független, 
szabad, demokratikus jogállammá vált.
Emlékezzünk saját hazánk nagyszerűségé-
re, példamutatására, emlékezzünk azokra az 
emberekre, akik elismerést, megbecsülést 
és dicsőséget szereztek a magyar népnek az 
egész világon. Soha ne feledjük, hogy azok-
nak az örökösei vagyunk, akik egy új kor-
szak beköszöntét alapozták meg tetteikkel.

Forrás:  DomaTv

Hősi halottakra emlékeztek Domaszéken

    A Köztársaság téri emlékmű koszorúzása    

2018. október 26-án, pénteken az esti órák-
ban, Domaszék Nagyközségi Önkormány-
zat megemlékezést tartott a II. világhábo-
rúban elhunyt hősi halottaink tiszteletére. 

Az ünnepségen jelen volt B. Nagy László 
országgyűlési képviselő és Magyar Anna a 
Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke. A 
temetőben az elhunyt domaszéki díszpol-
gárok sírjainál hajtott fejet Kispéter Géza 
polgármester és az önkormányzat képvise-
lői, majd a megemlékezés a Szent Kereszt 
Templomban folytatódott, Sóki Károly plé-
bános ünnepi szentmisét tartott az egybe-
gyűlteknek, majd a Köztársaság téri emlék-
műnél koszorúzás következett a helyi civil 
szervezetek, pártok képviselőinek részvé-
telével, tisztelegve hősi halottaink előtt.

Forrás: DomaTv    Megemlékezés a domaszéki temetőben és a Köztársaság téren    

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Október 8-án a Diákönkormányzat papír-
gyűjtést szervezett. Rekordmennyiség, 
19.240 kg papír gyűlt össze. A hulladékért 
kapott összeget diákprogramokra fordít-
juk. Szervezőtanár: Kardos Rolland.
Október 10-én beindult iskolánkban a lo-
vaglás. A következő 3 évben sok-sok alka-

lommal mehetnek diákjaink lovagolni az 
„Esély a Teljes Életre Alapítvány” pályá-
zatának segítségével.
Október 12-én Szegeden „Szereted Ka-
landtúrán” vett részt két csapatunk is. 4. 
osztályosok: Süli Katalin, Szaszák Kata, 
Lakatos Gréta és Papp Endre; 8. osztá-
lyosok: Dobó Anna, Kun-Péter Édua, He-

gedűs Dorka és Török Rubin. A program 
kísérőtanára Kardos Rolland volt.
Október 12-én a Bolyai Matematika Csa-
patverseny megyei fordulóján 8 csapattal 
vettünk részt. Csapatok: 5. osztály - Dobó 
Pálma, Dobó Gréta, Négyökrű Nóra, Szász 
Gréta – 79 csapatból 65. hely; Bálint Ri-
chárd, Csapó Tamás, Papp András, Pata-
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    3.b darulesen
 Fotó:Mataisz Zsuzsanna    

    Diákjaink az október 23-i ünnepségen          Fotó: DomaTv    

ki Ádám – 79 csapatból 68. hely; 6. osz-
tály - Kiss Máté, Csapó Bence, Homolya 
Zsombor, Mladin Anna – 63 csapatból 47. 
hely; 7. osztály - Mauer Melinda, Sánta 
Brigitta, Szalóky Lara, Szigeti Sára – 47 
csapatból 10. hely; Lippai Dávid, Sár-
szegi Richárd, Süli Ádám, Tóth-Szeles 
Bence – 47 csapatból 12. hely; 8. osztály 
- Rózsa Lilla, Török Rubin, Bényi Brigitta, 
Kun-Péter Édua – 33 csapatból 15. hely; 
Kovács Richárd, Dobó Dénes, Papp Nóra, 
Pataki Viktória – 33 csapatból 18. hely. 
Felkészítő tanárok: Józsáné Bánhidi Márta, 
Dobó Márta, Kertészné Gábor Julianna és 
Marosné Alberti Anikó.
Az EU Code Week (Kódolás hete) az 
Európai Bizottság szemléletformáló kam-
pánya, amelyre idén 2018. október 6-21. 
között került sor. Az egész Európát lefe-
dő, sőt már más kontinensek országaiba 
is elérő Code Week célja, hogy a digitális 
jártasság fontosságára hívja fel a figyelmet 
és a programozást szórakoztató és könnyed 
formában hozza közelebb az emberekhez. 
A hazai kampány elsősorban diákokra fó-
kuszáló rendezvényei keretében a diákok 
megismerkedhetnek a kódolással és ennek 
eredményeként remélhetően minél többen 
választják a későbbiekben a továbbtanulás-
ra a természettudományokat. Idén iskolánk 
is részt vett két eseménnyel: Robotcsám-
borgás: módszertani bemutató és works-

    Néptáncfesztivál és táncház a Sportcsarnokban          Fotó: Maszlag Edina    

hop; valamint a 3.b osztály a HuLLáMoK 
HáTáN eTwinning projekt keretében szlo-
vákiai és romániai magyar gyerekekkel 
együttműködve készített kódolt üzenete-
ket, küldött és oldott meg kódolt feladato-
kat. Szervezőtanár Mataisz Zsuzsanna.
A 8. osztályosaink pályaválasztási bör-
zén voltak október 18-án az IH-ban, ahol a 
gyerekek megismerkedtek az egyes iskolák 
képzési kínálataival, segítve őket az iskol-
aválasztásban. Szervezőtanárok: Marosné 
Alberti Anikó és Kneusel-Herdliczka Lei-
la.
Október 18-án az alsó tagozatosok báb-
színházban voltak. Szervezőtanár: Fehér 
Erika.
Október 19-én tartottuk a községi meg-
emlékezést. Az október 23-i ünnepség 
műsorát 8. évfolyamos tanulóink és az 
iskolai énekkar adta. Az ünnepi megem-
lékezés után iskolánk minden dolgozó-
ja és diákja részt vett a Köztársaság téri 
koszorúzáson. A műsor felkészítő taná-
rai: Nagyné Volford Irén, Huszár Judit és 
Kneusel-Herdliczka Leila.

A 3.b osztály a HuLLáMoK HáTáN pro-
jekt keretében a Fehér-tónál járt darulesen. 
Ábrahám Krisztián túravezető nagyon sok 
érdekességet mesélt, mutatott a tó növény- 
és állatvilágáról. A Tisza-völgyi Bemutató-
ház kiállításának megtekintése után a Sirály 
tanösvényt járták végig, majd a lenyugvó 
nap fényénél várták a darvak "behúzását" 
éjszakai pihenőhelyükre.
Október  utolsó péntek délutánján a nap-
közis csoportok őszi témanapot tartottak.

NÉPTÁNCFESZTIVÁL 2018
November 3-ára, az őszi szünet utolsó 
szombatjára a művészeti iskola és a Doma-
széki Ifjúsági Önkormányzat Néptáncfesz-
tivált szervezett. Tavaly elkezdett hagyo-
mányt folytattunk ezzel a programmal, idén 
az Ifjúsági Önkormányzat is aktív résztve-
vője lett a fesztiválnak. Még a nyáron pá-
lyáztak, és nyertek, így megkezdődhetett a 
szervezés. Az Üllési Fonó Néptáncegyüttes 
és testvértelepülésünk, a vajdasági Király-
halom elfogadta meghívásunkat. Üllésről a 
Ficergők és a Cibere csoport jött, felkészí-



5

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
tő tanáraik és koreográfusaik: Ótott Zsolt, 
Ótottné Vörös Zsuzsanna, Péterné Juhari 
Ágota és Zádori Zsuzsanna. Királyhalmot a 
Pitypang néptánccsoport képviselte, veze-
tőik: Pécs Blanka és Katona Novák Ágnes. 
A domaszéki csoportok közül fellépett a 
Rece-fice és a Csillagfürt – Kiskaláris cso-
port. Felkészítő tanáruk Kispéter Éva. Ko-
reográfus: Kispéter Éva és Csókási Imre. 
A program az ifiknek már délelőtt elkez-
dődött, csarnok-berendezéssel, díszítés-
sel. Kora délután jöttek a szülők, hozták 
a finomabbnál finomabb süteményeket, 
gyümölcsöket a vendéglátáshoz. A műsor 
17 órakor kezdődött. Kispéter Géza pol-
gármester úr megnyitó beszéde után Csur-
gó Brigitta ifjúsági polgármester vette át a 
szót, és konferálta a műsort. A bemutató 
után vacsora várta a résztvevőket. Akiknek 
volt hozzá kedve, Ördögh Anett és az ifik 
vezetésével tökfaragáson és sütőtök kós-

toláson is részt vehettek. Vacsora után pe-
dig fergeteges táncház kezdődött. A zenét 
az öttagú Rézhúros Banda szolgáltatta. 
A hangosítást Sziráki Krisztián alpolgár-
mester úr vállalta. Köszönjük! Valamint 
köszönjük a Szülőknek, érdeklődőknek, 
Kollégáknak, a Topogó csoport jelenlévő 
tagjainak, az ifiknek, Németh László sport-
csarnok vezetőnek, és minden segítőnknek, 
hogy ez a remek program létrejöhetett!

Következő programjaink:
November 8. (csütörtök) 16.30: Iskolába  
Csalogató programsorozat 1. alkalma
November 10. (munkanap): Pályaorientá- 
ciós Nap
November 15. Futsal verseny Zákányszé- 
ken
November 24. Kísérletező Kavalkád 
(Agóra)
November 29. Színházlátogatás a bérlete-

sekkel
November 30. Bálint Sándor Nap
November 30. (péntek) 15.00 órától: 
Szülői kézműves délután, készülődés az 
adventi vásárra
December 1. (szombat): Hétfői munkanap, 
„A” hét hétfő
December 3. reggel adventi gyertyagyúj-
tás
December 3-tól 7-ig: Adventi vásár
December 4. Tankerületi verses mesemon-
dó verseny
December 6. Mikulás-műsor
December 8. Mikulás kupa mazsorett ver-
seny Mórahalmon
December 13. Bábszínház
December 14. (péntek) 15.30-tól: Kará-
csonyi hangverseny a templomban
December 15. (szombat): Hétfői munka-
nap, „B” hét hétfő

Domaszéki Kincskereső Óvoda
Orgoványi Anikó: Őszi színek 

„Ősz apóka előveszi 
festővásznát, ecsetét, 
színesíti a lombokat, 
ebben leli a kedvét.” 

A gyönyörű őszi idő nagy örömet jelent 
a gyermekeknek, hiszen még nagyon sok 
időt tölthetnek a szabadban. Élményszerző 
sétákra mentünk, ahol megfigyeltük az ősz 
színeit, az időjárás változásait, a növények, 
állatok alkalmazkodását az új évszakhoz.
Az EFOP -1.5.3-16-2017-00039 pályázat 
keretében a középsősök lovagolni jártak, 
a nagycsoportosok pedig úszni tanulnak a 
NÉMÓ Úszó suliban. A gyermekek öröm-
mel vesznek részt ezeken a programokon 
és rengeteg élménnyel gazdagodva jönnek 
el egy-egy foglalkozásról.

Ismét nagyon gyorsan eltelt egy év, így a 
hónap vége felé megjelenik beszélgetése-
inkbe, verseinkbe, énekeinkbe, játékainkba 
a Mikulás és a közeledő Karácsony. Kezde-
tét veszi az Adventi készülődés. Szeretettel 
várjuk a szülőket a hagyományos Adventi 
délutánunkra 2018. november 30-án, pén-
teken délután, ahol gyermekeikkel közösen 
készíthetik el a közelgő ünnep díszeit.

A Méhecske csoport minden Tagja köszöni 
Volford Norbertnek és családjának a fel-
ajánlott bábparavánt!
Következő időszak eseményei:
2018. november 6. Szülői Közösség meg-
beszélése
Szülői értekezletek 16.30-tól: 
2018. november 12. Méhecske
2018. november 13.  Mókus, Csemete

2018. november 14. Napraforgó, Katica
2018. november 15. Bagoly, Pillangó
2018. november 22. Csiga-Biga
2018. november 6. Szegedi Filharmoniku-
sok koncertje
2018. november 14. Mesélő Dallamok
2018. november 30. Adventi készülődés
2018. december 5. Mikulás várás

Koczkás Orsolya óvodavezető

  EFOP -1.5.3-16-2017-00039 pályázat keretében, a középsősök lovagolni járnak  
Fotó: DomaTv 

Nyugdíjas klub hírei!
2018. szeptember 15-én jó hangulatú „Mindenki névnapját” tartottuk a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Rendezvényünket jelenlétével 
megtisztelte Kispéter Géza polgármester úr. Vendégünk volt a Királyhalmi Nyugdíjas Egyesület kis csapata is. 
Ebben az évben is szervezzünk KARÁCSONYI GYŰJTÉST rászoruló családoknak.Tisztelettel várunk tartós élelmiszert, konzervet, 
édességet, játékot, könyveket stb. Az adománygyűjtést a többéves hagyomány alapján Tápláló Szeretet címmel hirdetjük meg. Az 
adományokat kéthetente a klubnapok alkalmával a SÁRKÁNYHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBA várjuk 14.00 órától! A felajánlások 
gyűjtését 2018. december 10. napjával zárjuk. Klubnapok: Sárkányhegyi Közösségi Házban 14.00 órától. 2018. november 5., 19., 
26., december 10., 17.

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető
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Néptáncfesztivál Domaszéken

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat 2018. november 3-án a mű-
vészeti iskolával közösen rendezte meg a II. Néptáncfesztivált Do-
maszéken. A rendezvényre Üllésről és a vajdasági Királyhalomról 
érkeztek néptáncosok. Az estét Kispéter Géza polgármester úr 
nyitotta meg, majd a domaszéki és a meghívott táncosok színes 
műsorát tekinthette meg a közönség. 
A domaszéki Rece-fice csoporttól., „Húzd mög, ereszd mög…” 
címmel dél-alföldi játékokat és táncokat láthatott a nézőközön-
ség; A koreográfiát készítette: Csókási Imre és Kispéter Éva, 
felkészítőjük Kispéter Éva. Utánuk az üllési Ficergők csoportja 
lépett színpadra, Felső-Tisza vidékről hoztak egy kis ízelítőt, ko-
reográfiájuk címe Tyukodi táncok. A csoport vezetői és egyben 
koreográfusai Péterné Juhari Ágota, Ótottné Vörös Zsuzsanna és 
Ótott Zsolt. Üllés két csoporttal érkezett a fesztiválra, Köteles bika 
címmel dél-alföldi táncokat adott elő az üllési Cibere csoport, ko-
reográfus és egyben felkészítő pedagógus: Zádori Zsuzsanna és 
Ótott Zsolt. Határainkon túlról pedig a királyhalmi Pitypang cso-
port szatmári táncokat adott elő. Felkészítő tanáruk: Pécs Blanka. 
Az estét a domaszéki Csillagfürt és Kiskaláris közös produkciója 
zárta, Bihar vidékére kalauzolta el a nézőket, pontosabban Szil-
ágyság dimbes-dombos vidékére. Felkészítők: Kispéter Éva és 
Csókási Imre. Köszönjük a felkészítőknek és a kísérőknek az ál-
dozatos munkát, illetve a táncosoknak, akik kiemelkedő szereplést 
nyújtottak a nap folyamán.  A fellépések után az iskolában tökfa-
ragásra is volt lehetőség. 20.00-tól a Rézhúros Banda szolgáltatta 
a talpalávalót a táncház alatt is. Dél-alföldi tánctanításra is sort 
került, majd a Felcsíki táncoknál körvonalazódott az este, hiszen 
fergeteges hangulatot varázsolt. Ezúton szeretnénk megköszönni 
az iskola dolgozóinak és a kedves szülőknek a segítségét, továbbá 
a finom süteményeket is, illetve a domaszéki Rózsa virágüzletnek 
a virágfelajánlást. Németh Lászlónak a helyszín biztosításáért, il-
letve a hangosításért Sziráki Krisztiánnak is köszönetet szeretnénk 
mondani! Nem utolsó sorban az üllési és királyhalmi táncosoknak, 
hogy elfogadták meghívásunkat!

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai
    A néptáncfesztiválon tököt is lehetett faragni        

Fotó: Maszlag Edina    

„TŰZIFÁT CSAK OKOSAN!”
Lehetőleg a nyár elején vegye meg tűzi-

fáját. A legjobb az előző nyáron meg-
vett és fedett vagy letakart, de oldalról 
szellős helyen tárolt tűzifa! 

Ha teheti, inkább köbméterben mérve 
vegye meg a tüzelőt, így könnyeb-
ben ellenőrizhető a mennyisége, a fa 

víz-tartalma pedig nem befolyásolja a 
megvett térfogatmennyiséget! 

Ha kalodára vásárol fát, győződjön meg a 
kaloda méretéről, mivel sokan 0,8 x 
1 x 1 m-es kalodával dolgoznak és a 
„Csak ez fér fel a platóra.” magyaráza-
tot adják. Ebben az esetben is célsze-

rű nettó (kalodán belül mért) mérettel 
számolni és fizetni. 

Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, 
hogy csak hitelesített mérlegen mért, 
mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hi-
telesítő dokumentum alapján kiállított 
számla birtokában fizessen. 
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Csak legálisan működő értékesítőtől 

vásároljon, aki a termékre vonatko-
zó adatokkal ellátott szállítójegyet és 
tűzi-favásárlási tájékoztatót is biztosít. 

Számolja ki a hirdetett tűzifamennyiség 
egységárát (Ft/m3, Ft/mázsa, Ft/ka-
loda, Ft/zsák) és hasonlítsa össze más 
kereskedők által kínált árral, mennyi-
séggel. 

A megrendeléskor tisztázza a szállítási 
költséget, mely vonatkozhat rako-

mányra, 1 m3-re, raklapra, kalodára 
stb. FIGYELEM! Az „ingyen szállítás 
árát” általában belekalkulálják az el-
adási árba így ennyivel többet fizetünk 
a fáért, vagy ugyanabban az árban 
„szellősebbre” veszik a rakodást! 

Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy 
megtévesztés áldozata lett és az eladó 
nem hajlandó egyeztetésre (súly, mé-
ret, szállítási díj stb.) őrizze meg az 
eladótól kapott bizonylatokat és írja 

meg panaszát a Nemzeti Élelmiszer-
biztonsági Hivatalnak, bűncselek-
mény gyanúja esetén pedig értesítse 
a rendőrséget. 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK 
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK – 
Bűnmegelőzési Osztály

e-mail: barka@csongrad.police.hu
112- központi segélyhívó / rendőrségi 

segélyhívó – 107

Domaszéki JUDO ISE hírei
Szombathelyen rendezték a Diák A 2008-
ban, Diák B 2007-ben születettek Országos 
Bajnokságát. Szakosztályunkat két sporto-
ló képviselte. Mercea Cristiana a Diák A 
korcsoport 41 kg-jában imponáló fölénnyel 
utasította maga mögé a mezőnyt és feláll-
hatott a dobogó legfelső fokára. Cristiana 
szakosztályunk 61. egyéni Magyar Bajno-
ka! Katona Benedek Diák B korcsoportban 
az 5. helyen végzett 29 kg-ban. Ifjúsági 
versenyzőink Szerbiában, Becsén léptek 
tatamira. Balogh Kolos 50 kg-ban ezüstér-
mes, Sánta László 66 kg-ban bronzérmes 
lett.Az ifjúsági B korcsoport Országos Baj-

nokságát Cegléden rendezték, Nagy Bence 
itt is letette névjegyét, bronzérmet nyert 
50 kg-ban. Az erdélyi Kézdivásárhelyen, a 
Mercea testvérek képviselték csapatunkat 
Cristiana itt sem talált legyőzőre, arany-
érmes, míg testvére David a bronzéremig 
menetelt az erős mezőnyben.
Szakosztályunk továbbra is várja fiúk és 
lányok jelentkezését, akik kedvet érez-
nek ehhez a küzdősportághoz, nagy a 
mozgásigényük és nem ijednek meg a sa-
ját árnyékuktól. Edzéseink a Domaszéki 
Sportcsarnokban vannak.

Szabó Miklós edző

Őszi tábor volt a könyvtárban
Az őszi szünetet jókedvűen, családiasan, 
kreatívkodással töltöttük. Készítettünk 
könyvtököket, őszi fát, csuhébabát, lám-
pásokat, amikkel fel is vonultunk, miután 
besötétedett. Judit könyvtárosunk előadást 
tartott a Halloween történetéről, amit ez-
úton is köszönök. 
Hogy emeljük az ünnep fényét, tábortüzet 
raktunk, virslit és pillecukrot sütöttünk. 
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek a 
leges-legelső Halloween-partin. Jövőre is 
megszeretném rendezni ezt a foglalkozást, 
mert szerintem, aki eljött, nagyon jól érezte 
magát.

Farkas Ildikó
A papírcsodák alkotója

Decemberi kézműves 
foglalkozás

December 8-án a könyvtárban 9-13 óráig karácsonyi kézműves foglalkozás lesz. A részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt 
várunk sok szeretettel!           Szűcs Judit könyvtáros és Farkas Ildikó 

Élő advent   Kedves abLakosok!
Nagyon köszönjük a sok lelkes jelentkezést és reakciót! Aki még jelentkezne,  november 20-ig megteheti. 2018-ban számláljuk együtt 
a napokat a szeretet ünnepéig! Szeretnénk,  ha   az   adventi időszakban településünk házainak egy-egy ablaka mesebeli képeslappá vál-
na, hogy így is hangolódjunk karácsonyra. December 1-től december 24-ig minden este fény gyúl egy domaszéki  ablakban, amelyhez 
a Te részvételedre is szükség van!  Jelentkezz  az  elhetobbfaluert@gmail.com e-mail címen vagy a 70/452-3568-as számon! 

Amire szükséged van: 
Egy utcára néző ablakra, amelyet feldíszíthetsz és némi kreativitásra. Ha nincs lehetőséged (ehhez a felhíváshoz) csatlakozni, ne csüg-
gedj, hiszen december 1-től indul az élő advent!:) További részletek a megadott elérhetőségeken, vagy a Domaszéki Élhetőbb Faluért 

KHE Facebook oldalán (www.facebook.com/elhetobbfaluert) és az elhetobbfaluert.blogspot.com-on.

Cristiana a dobogó legfelső fokán
Fotó: Szabó Miklós    
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Falukarácsony - Közösségben a szeretet ünnepén
Idén is megrendezésre kerül falunk közös 
karácsonya. 
2018. december 16-án, vasárnap 16 órától 
karácsonyi forgatag a Sportcsarnokban! 
Idén is szeretnénk elismerni a szolgáló 
szeretetet, az egyesületünk által alapított 
Karácsony Díjjal. Várjuk a jelöléseket az 
elhetobbfaluert@gmail.com címre.
Szeretettel várjuk adományaikat a szere-
tetvendégséghez, illetve a rászorulók meg-

ajándékozásához.
Ha bekapcsolódnál hangoddal, ötleteiddel, 
munkáddal, akkor jelentkezz az alábbi el-
érhetőségek egyikén!
Mindenkit várnak az ingyenes rendez-
vényen a DEFKE, a Jázmin Nyugdíjas 
Klub, a Nagycsaládosok klubja és az 
Önkormányzat munkatársai, önkéntesei. 

Jó készülődést!                                        

Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesület

elhetobbfaluert@gmail.com 70/452-3343

DomaTv november
A DomaTv 2018. november 9. 19 órától 
látható műsorából:
1. Kispéter Géza polgármesterrel a 

Böllérnapi előkészületekről beszél-
tünk.

2. 1956 hőseire emlékeztek az általá-
nos iskolások

3. A Határtalanul program támogatásá-
val a Bálint Sándor Általános Iskola 
tanulói Erdélyben kirándultak.

4. A robotokkal történő oktatás mód-
szertanával ismerkedtek a tanárok 
Domaszéken.

5. A Domaszéki Ifjúsági Önkormány-
zat és a Művészeti Iskola közösen 
rendezett táncházat a Sportcsarnok-
ban.

6. A Sárkánybébi Babaklubban az 
anyukák a gyászról beszélgettek.

7.   Sóki Károly domaszéki plébánossal a 
Mindenszentekről és Halottak napi szo-
kásokról beszélgettünk.
Következő műsorunkat 2018. december 
14-én, péntek este 7 órakor láthatják. 
Adásaink megtalálhatóak a Domaszéki 
Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület 
youtube csatornáján.
Jó szórakozást!

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 

Egyesület
---------------------------------------------------

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

Facebook: www.facebook.com/elhetobb-
faluert

Adószám: 18475788-1-06

                                                        

                

 
Nincs állása, de szeretne? 

Állást keres, de nem tudja, hogy induljon el? 
Jöjjön be hozzánk, segítünk! 

 

ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás 
önéletrajz írás, teljes körű segítségnyújtás álláskeresésben  

Domaszék 
területén. 

(Polgármesteri Hivatal melletti épületben) 
 
 

Páratlan héten szerdánként,  
előre egyeztetett időpontban. 

 

Keressen bennünket elérhetőségünk egyikén: 
Deák Andrea mentor 

06-30/557-10-22 
deakandreapaktum@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

     MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

V É R A D Á S
2018. december 14-én (péntek) 10.00-13.00 óráig véradás lesz a Sárkányhegyi Közösségi Házban. A véradáshoz szükséges: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya!

Elveszett, de megkerült!
Szeretnénk KÖSZÖNETET mondani annak a fiatalembernek, aki 2018. október 25-én, csütörtökön visszajutatta elvesztett pénztárámat. 
A tárcában benne volt az összes személyes okmányom és 64.500 Ft készpénz, ami így HIÁNYTALANUL VISSZAKERÜLT hozzám! 
Sajnos személyesen nem tudunk találkozni, egyik családtagom látta az ablakon keresztül, amint a postaládába valaki beteszi a tárcát. 
Ezúton szeretném kifejezni KÖSZÖNETEMET a becsületes megtalálónak!                                                                                       L.Á.
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Sárkánybébi,  
a  babaklub

További információk: 

elhetobbfaluert.blogspot.hu, 06704523568 

elhetobbfaluert@gmail.com

Sárkányhegyi Közösségi Ház 

minden csütörtökön 

10.30-tól 12 óráig

Játékokkal,  jó társasággal és izgalmas 

témákkal várunk minden babát, 

kisgyermeket és kísérőjét.

Négy élelmiszer, amely égeti a hasi zsírt
Töltsd fel az éléskamrádat a következő 
súlycsökkentő ételekkel, amelyek nem 
csak az éhséghormonokat segítenek sza-
bályozni, hanem laposabbá varázsolják a 
hasadat és energetizálnak is!

Hal
Szinte minden nap új tanulmány lát napvi-
lágot a halfogyasztás egészségügyi előnye-
iről. Az állatkísérletekből már az is kide-
rült, hogy az omega-3 zsírsavban hiányos 
étrend miatt az agy közepében lévő toboz-
mirigy megváltoztatja a melatonin termelé-
sét, amely a kielégítő alvásért felel. A kísér-
letben résztvevő omega-3 hiányos állatok 
nem aludtak a szokásos pihenőidejük alatt, 
pont úgy fel voltak pörögve, mint az álmat-
lanságban szenvedő emberek.
Különösen ajánlott tehát a szardínia, lazac, 
laposhal, dió, lenmag és a sötét levelű zöld-
saláták rendszeres fogyasztása, de tarts ott-
hon hal- vagy lenmagolajat is.

Diófélék
Az egészséges zsírokban bővelkedő olajos 
magvak nagyszerű hangulatnövelő magné-
ziumforrások. Ha a szervezetedben nincs 
elég ebből az ásványi anyagból, a már em-
lített melatonin megzavarja az alvásodat, 
sőt erősen hajlamosíthat a depresszióra. 
Az őszi/téli időszakban érdemes nagyon 
figyelni a pótlására!

Egy 2010-es tanulmány 51 év feletti embe-
reket osztott két csoportra. Az egyik tagjai 
napi 320 milligramm magnéziumot szed-
tek, a másik csoport csak placebót kapott. 
7 hét elteltével azok, akik valóban megkap-
ták az ásványi anyagot, jobban aludtak, és 
bónuszként kevesebb veszélyes gyulladá-
sos betegségről számoltak be, mint a tár-
saik.

Tej
Bár a kalcium és a fogyás közötti kapcsolat 
bizonyítása még mindig gyenge lábakon 
áll, az már kiderült, hogy a tejnek valóban 
fontos szerepe van a hasi zsír eltüntetésé-
ben. A birminghami Alabama Egyetem 
kutatóinak 2010-es tanulmánya több mint 
100, menopauza előtt lévő nőt vizsgált. 
Akik legalább 100 mg kalciumot fogyasz-
tottak naponta (pl. fél csésze joghurt), 10 
centimétert veszítettek a testük körfogatá-
ból derék- és csípőtájon. Ez azért is bír nagy 
jelentőséggel, mert a hasi zsírt is sokszor 
hozzák összefüggésbe a szívbetegségekkel 
és a rákkal. A magnéziumhoz hasonlóan a 
kalcium is segít abban, hogy jól tudj aludni, 
főleg ha eddig az izomgörcsök ébresztettek 
fel. A kettő együttes hatása pedig az izmok-
ban lévő idegszálak ellazulása.
Fogyassz tehát minél több tejterméket, de 
van más módja is a kalcium bejuttatásának!                                                                                                                                  

                             Meggy
Lefekvés előtt nem árt, ha megeszünk pár 
szem meggyet, ugyanis ez a bogyós gyü-
mölcs a melatonin egyik növényi alapú for-
rása. (A másik kettő a banán és a kukorica.) 
Bár nincs rá megdönthetetlen bizonyíték, 
hogy segítenek a pihentető alvásban, de a 
tanulmányok szerint ezek az élelmiszerek 
emelik a melatoninszintet a szervezeted-
ben. Meggyevéskor nem csak ez az alvá-
si hormon van a segítségedre, hanem egy 
erős antioxidáns is, amely megvédi a szer-
vezetedet a szabadgyökök okozta károktól, 
védelmet nyújt a rák, az Alzheimer-kór és 
más betegségek ellen. Ha nem szereted 
megenni a meggyet, ihatod lé formájában 
is, ugyanolyan hatásos lesz.

Forrás: https://wellnesscafe.hu/dieta
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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:
2018. december 3.

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

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

Eladó Domaszéken 2374 m2-es 0348/105 
helyrajzi számon szántó, amely építésre és 
gazdálkodásra is alkalmas. Vezetékes víz, 
gáz, villany a telek előtt húzódik. Érdek-
lődni: 06-30/2052-253

***
Szántóföld 5960 m2 a Ruzsai kövesút mel-
lett a 4-es kilométer oszlop után azonnali 
átadással. Rét a Masa tanyák körül 5700 
m2, mellette szántó van eladó. Márton 
Géza, telefon: 06-70/504-3383

***
1 kat. hold földterület eladó a Zöldfás-Su-
basa között. Telefon: 20/497-0440 vagy 
70/375-7882

***
Ford Tranzit (teherautó) 20 éves, lefest-
ve, új műszakival eladó. Irányár: 480 eFt. 
Tel.: 30/511-0201

***
Savanyított káposzta és hasáb van eladó. 
Domaszék, Rózsa F. u. 2. Tel.: 30/511-0201

***
3x60 m-es és 2x42 m-es fóliabordák 
komplett 8,5 m-es eladók (fólia-locsoló-
rendszer végajtókkal). Tel.: 20/452-1909; 
e-mail: faramir5710@gmail.com

***
Domaszéki kiskertekben a Tátika úton 
3158 m2-es ingatlan eladó. Termő gyü-
mölcsfákkal, villany, gáz, fúrt kút és egy 
romos épület az ingatlanon, vezetékes víz 
a kerítés melletti úton van. Beépíthetőség 
15 %. Elérhetőség: 06-30/730-0485, 06-
62/284-498 délután és este.

***
Kévés szár elvihető. Érdeklődni 18.00 óra 
után a 284-316-os telefonszámon.

Domaszék külterület,

Maty-ér melletti feketeföld eladó. Meg-
közelítése is kiváló, közvetlenül az 55-ös 
út mellett fekszik. 1,44 ha szántó, 68 AK, 
1. minőségi osztály. Érdeklődni telefo-
non, 18 óra után: +36 20 525 7523

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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

Lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy hiteltörlesztésre.
Számlanyitási díjkedvezménnyel segítem.

Kisvállalkozó vagy őstermelő?
Nyugdíjas éveire Ön is félretehet adójából. 

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

Aegon megbízott partnere

Temetőgondnok 
telefonszáma:

06-70/245-4905  
Rutai László

Hulladékudvar 
telefonszáma:

06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

DOMASZÉKI

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 közvet-

len elérhetőségek!

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és 
külterületi térkép 
megvásárolható 

a Domaszéki 
Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu 

honlap 
kezdőlapjáról!

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig 

vehető igénybe a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal II. számú 

épületében!
Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd

CSMKH Szegedi Járási Hivatal
62/284-011 (130 m.)

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén Varga 
Pál és Kocsi Adrienn

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

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065

KÍNAI ÁRUHÁZ
DOMASZÉK

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk 2018 december 1-gyel új 
helyre költözik a Deák Ferenc utca 28. szám alatt található 

panzió üzlethelységébe.

Új termékekkel, kibővült áruválasztékkal - alsó- és felsőruházat, cipő, 
ajándéktárgyak, játékok, táskák és egyéb kiegészítők - várjuk kedves 

vásárlóinkat.
Nyitási akciónk keretében minden termékre 10% 

kedvezményt adunk!
 Nyitva tartás: Hétfő - Péntek    -  8.00- 16.00
                                              Szombat     - 8.00- 12.00
                                             Vasárnap    -      ZÁRVA
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Elkészült a Doma Tv 56. adása
A tartalomból:

Idén a Sportcsarnokbán tartották meg az 
„ovisok napját”. A szeptemberi sportnap-
pal a domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola egy országos programsorozathoz 
csatlakozott. Nyugdíjas lakosait köszön-
tötték Domaszék Nagyközség Önkor-
mányzatának képviselői és dolgozói.  
Fogatos felvonulás és szüreti mulatság – 
lovasok és borászok köszöntötték az őszt 
Domaszéken. 
Portrésorozatunkban Kálló Antalnéval, 
Domaszék díszpolgárával beszélgettünk. 

Mindez a Doma TV 56. adásában. Az al-
kotók nevében jó szórakozást kívánunk!

Internetes elérhetőség:
https://www.youtube.
com/watch?v=LpD-

wVSs0KSA

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, parafinos 

kézápolást vállalok!
Kezelés, időpont kérése 

telefonon: 06-20/330-4973

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat a TOP-3.2.1-15 számú pályázaton, 
épületenergetikai fejlesztésre támogatást nyert. Ennek megfelelően, még 2018. 
őszén megkezdődik a Domaszéki Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 
(szigetelése, nyílászárók cseréje stb.). A munkálatok során az egyes irodákban 
alkalmanként korlátozódhat, szünetelhet az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 
Edei-,Hárs- és Vegyes virágméz. 1100 
Ft/kg ártól. Továbbá propolisz és méh-
viasz. Minden szombaton a TELEHÁZ 
udvarában várom a vásárlókat!

Termelői méz eladó!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850, e-mail: viaszvara-

os@gmail.com

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiál-
lításokra, termékbemutatókra, termék-, 
ruhavásárra, tanfolyamok, előadások 
lebonyolítására. Érdeklődni: Papdiné 

Megyeri Csillánál lehet 
a 62/284-011 (118. mellék); 30/2064-313 

telefonszámon.

Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola elérhetősége: 

Tel.: 62/284-043

Nőgyógyászati magánrendelés Domaszéken
Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos megkezdte nőgyógyászati 

magánrendelését Domaszéken, Petőfi u. 12. szám alatti Egészségközpontban 
minden szerdán 17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-5891496 (Hevesiné-asszisztensnő)

        Komplett nőgyógyászati vizsgálat, szűrő vizsgálat, ellenőrző vizsgálat,
 várandós vizsgálat szívhang hallgatással, fogamzásgátlási 
tanácsadás, várandós tanácsadás, meddőségi tanácsadás,

 beutalás, igazolás, vényírás

Rózsakert Vendéglő
Tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy 
karácsonyra ponty halászlé, vegyes 

halászlé, karácsonyra, szilveszterre az 
étlapon szereplő összes étel kínála-

tunkra, valamint hidegkonyhai készít-
ményekre előrendelést felveszünk. 

Elérhetőségeink: 62/433-009, 284-
584, 284-484

Étkezési utalványokat, OTP, MKB, 
K&H Szépkártyát, VISA, Mastercard 

és Maestro bankkártyát 
elfogadunk.

Minden kedves Vendégünknek
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 2016-ban váltották ki az őstermelői igazol-
ványukat, 2018. 12. 31-ig rendelkeznek érvényes betétlappal (mivel 3 évre adtunk ki 
betétlapokat). A 2016-ban kiadott őstermelői igazolványokat (műanyag kis kártya) cél-
szerű lenne még ebben az évben meghosszabbítani, így 2020-ig lesznek érvényesek. 
Kérem a termelőket, hogy fáradjanak be december közepéig a falugazdász irodába, 
hogy a problémák elkerülése végett még idén el tudjam végezni az őstermelői igazol-
ványhoz szükséges 2019-es, és 2020-as évre szóló betétlapok kiadását.Azon termelők-
re, akik 2017, és ezt követően váltották ki a kártya alapú őstermelői igazolványukat, 
ez NEM vonatkozik. Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhetetlen a kártya alapú 
őstermelői igazolvány! (valamint, ha bármiféle ügyintézés miatt térnek be a falugaz-
dász irodába, akkor az őstermelői igazolványt mindenféleképpen hozni kell a falugaz-
dászhoz, hogy el tudjam végezni a szükséges adminisztrációt a központ felé!)

Az ügyintézéshez nem kell időpontot kérni! 
Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefonszámon elérhető vagyok!

Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász


