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Falunapi programajánló
Már csak egy hónap, és rövidesen közele-
dik a domaszéki falunapi programsorozat. 
2017. július 21-23-ig várjuk az érdeklődő-
ket a Domaszéki Általános Iskola udvará-
ban és a Köztársaság téren megrendezésre 
kerülő rendezvénysorozatra. 
2017. július 21-én, pénteken, hagyománya-
inkhoz híven, veterán és modern traktorok 
bemutatója lesz a polgárőr faháznál, köz-
ben átadásra kerül az új ’56-os emlékmű a 
Köztársaság téren és elindul a felvonulás 
Domaszék utcáin. Az iskola udvarában 
20.00 órától Dankó Szilvia mulatós műso-
rával szórakozatja az érdeklődőket, majd 
hastáncbemutató következik és a napot dis-
co zárja. 
Július 22-én, szombaton egész nap prog-
ramokkal várjuk az érdeklődőket, délelőtt 
10.00 órától főzőverseny lesz, megtekint-
hető (Korlátozott létszámban várjuk a je-
lentkezőket a főzőversenyre 2017. július 

17-ig a hivatal titkárságán!) lesz zöldség-, 
gyümölcs kiállítás vásárlással egybekötve. 
Ugyan ebben az időben használt könyvek 
és ruhák csere-bere akciója, továbbá ingye-
nes homokháti borok bemutatója és kós-
tolója lesz az iskola udvarán. 10.00 órától 
16.00 óráig ingyenesen megtekintethető 
lesz a Vasútmúzeum. Továbbá az iskolában 
Szekeres Máté fotókiállítása, helytörténeti 
kiállítás és vasúttörténeti kiállítás lesz az 
érdeklődők számára. 14.00 órától az iskola 
egyik termében répából készült ételek ver-
senye lesz, majd 16.00 órától 17.00 óráig 
az ételek kóstolása következik (Várjuk a 
répából készült ételeket 2017. július 22-én 
14.00 órára az iskolába!). 
Az iskola udvarán, a színpadon a Doma-
széki Népdalkör  nyitja meg a rendezvényt, 
majd lesz elismerő oklevelek átadása, 17.00 
órától állatszépségverseny, kézműves fog-
lalkozás a családok klubja szervezésében, 

ingyenes lovaglási lehetőség a sportcsar-
nok melletti parkban. 17.30 órakor a művé-
szeti iskola zenés-táncos produkciója lesz 
látható a színpadon és a nap sztárvendége 
20.00 órától, élő koncerttel a Csík zenekar 
lesz, és az estét a Kosava Együttes zárja ut-
cabállal. Ezen a napon ingyenes ugrálóvár 
és arcfestés is várja a gyermekeket! Július 
23-án, vasárnap a Presszó Vendéglő üze-
meltetőinek szervezésében megrendezésre 
kerül a motoros felvonulás, streetfighter 
show a Köztársaság téren, és utcabállal 
zárjuk a rendezvénysorozatot a Gera Fivé-
rekkel. 
A részletes program a www.domaszek.
hu honlapon, a domaszékTV facebook 

oldalán, a júliusi Hírmondóban és a 
plakátokon olvasható!

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Domaszék Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek
2017. május 25-én került megrendezésre a 
soros képviselő-testületi ülés, ahol az aláb-
bi napirendi pontokat vitatták meg:
Nyilvános ülés:
1. Domaszéki körzeti megbízottak 

beszámolója
2. Szegedi Járási Hivatal képviselőjének 

tájékoztatója
3. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság tevékenységéről szóló 
tájékoztató

4. Az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása

5. Domatisz Nonprofit Kft. 2016. évre 
vonatkozó pénzügyi beszámolója

6. Önkormányzati adóhatóság 
tevékenységéről szóló beszámoló

7. Döntési javaslatok
8. Polgármesteri jelentés

Zárt ülés:
Díszpolgári és egyéb kitüntető címek ado-
mányozásáról döntés
A 7. napirendi pont keretében az alábbi 
fontosabb döntések születtek: a Teleház 
mögötti lottózó bérleti szerződésének fel-
mondásáról döntöttek; elfogadták a megál-
lapodást a viziközmű-rendszerre vonatko-
zóan az ellátásért felelős önkormányzatok 
közösségének képviseletéről. Egy doma-
széki lakos támogatási kérelmét vitatták 
meg, gyermekének mazsorett-sport Európa 
Bajnokságon való részvételéhez 50 eFt tá-
mogatást nyújt az önkormányzat. A Feke-
teszéli Egyesület kérelmét is megvitatták, 
a testület biztosítja a Domaszéki Sportcsar-
nok ingyenes használatát 2017. szeptem-
ber 30-án egy régiós ju-jitsu sportverseny 
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Fe-

keteszéli Egyesület szervezésében történő 
lebonyolításához.
Zárt ülés keretében a díszpolgári és egyéb 
kitüntető címek adományozásáról szóló 
döntést elnapolták. 
2017. május 30-án rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés keretében elfogadták az 
önkormányzat zárszámadását, vagyonren-
delet módosítását és zárt ülés keretében 
döntöttek a díszpolgári és egyéb kitüntető 
címek adományozásáról. 

A következő soros ülés 2017. június 29-én 
14 órakor kezdődik a hivatal tanácstermé-
ben. 

Összeállította: Papdiné  Megyeri Csilla 
szerkesztő

Domaszék Községi Önkormányzat felhívása! 
TISZTELT DOMASZÉKI LAKOSOK!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Szabadság tér burkolat-felújítása miatt az autóbuszok a Szabadság téri buszmegállót 2017. június 7-től 
2017. június 24-ig nem érintik. A felújítás alatt a József Attila utcai, illetve az Arany János utca elején lévő buszmegállók vehetők igénybe.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/B/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 szerző-
dés megkötését követő 5 éven belül 
saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s en-
nek érdekében lakáselőtakarékossági 
szerződést kötnek,

• az Európai Unió valamely tagállamá-
nak állampolgárai,

• legalább két éve állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkeznek Domaszéken, 
vagy domaszéki munkáltatónál mun-
kaviszonyban állnak.

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 

élveznek azok a pályázók, akik:
• a rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(26.640,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fizetését vállalják,

• aki kereső tevékenységet folytat és/
vagy házastársa, élettársa kereső tevé-
kenységet folytat,

• akinek vele együttélő, kiskorú gyer-
meke van.

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, ösz-
szkomfortos. A lakás megtekinthető: egyez

tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2017. szeptember 1. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársa-
ság tér 1.) kell benyújtani 2017. augusz-
tus 10-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. 
augusztus 17. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
7.) 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 Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Domaszéki Óvoda hírei
Kedves, egymást követő élményekben bő-
velkedő 2016/2017-es szorgalmi időszak 
áll mögöttünk, s vágunk bele a tomboló 
nyárba, még mielőtt a nevelési évünket 
lezárnánk. Az idei nevelési évben is meg-
rendezésre került a városi Kengurul óvodás 
görkorcsolyaverseny, ahol igazi csapatszel-
lem működött a gyermekek között, min-
denki beleadott apait-anyait, amely folytán 

nagyon szép eredményt értek el gyermeke-
ink, sok játékkal gazdagították óvodánkat. 
Köszönjük nekik!
Május közepén meghívást kaptak a nagy-
csoportosok a Kistérségi Óvodák gyerek-
napjára, amelyet Pusztamérgesen rendeztek 
meg az idén. Nagyon változatos, érdekes 
programokon vehettek részt a gyerekek. 
A Babatalálkozón a Süni csoportosok kö-

szöntötték a 2016-ban született kisgyerme-
keket és szüleiket verssel, énekkel és tánc-
cal. Május utolsó hétvégéjén búcsúztunk az 
iskolába induló 40 kispajtástól. Nagyon si-
keres, eredményes iskolás éveket kívánunk 
nekik! 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Csalá-
doknak a sok támogatást, az együttműkö-
dést, amellyel segítették munkánkat a ne-
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velési év során!
A nyári takarítási és karbantartási szünet 
2017. augusztus 7-től 25-ig lesz. Ez idő 
alatt óvodánk zárva tart! Első nevelési na-

punk 2017. augusztus 28. hétfőn lesz.
Minden munkatársamnak köszönöm a 
helytállását, jó pihenést a szabadságuk ide-
jére,

a családoknak verőfényes napsütésben, 
minél több együtt töltött derűs, szép napot 
kívánok!

Koczkás Orsolya

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Április végén rendezték meg Szentesen a 
megyei Petőfi-szavalóversenyt, amelyen 
iskolánk tanulója Csóti Viola 8.a osztályos 
tanuló KÜLÖNDÍJ-ban részesült. Gratulá-
lunk! Felkészítő tanára Viplakné Pásti Má-
ria. Viola nemcsak verset mondani szeret, 
hanem ír is. Íme, egyik költeménye!

Csóti Viola Katica: Világ
Megy le a nap a tavaszi alkonyon,

Átsüt a fénye a lombokon.
Kivirágzott a cseresznyefa,

Hosszúra nyúlik az árnyéka.
Fehér virágait sárgára festi a fény,

Érzi az ember eltűnt tér.
Hosszú a fény, hosszú az árny,
Érzi az ember jön már a nyár.
Szép is az ember, szép is a lét,
Érzi az ember benne helyét.
Virágzik a nap, fénylik a rét,

Múló világ dobja levelét.

Május 5-én alsó tagozatos csapatunk részt 
vett az Algyői Természetismeret Verse-
nyen. Csapattagok: Tombácz Anikó (2.a), 
Csapó Tamás (3.b) és Csapó Bence (4.a). 
Húsz csapatból az erős középmezőnyben, 
a 10. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk 
Bönde Jánosné.
Május 11-én az alsó tagozatosok közül há-
rom évfolyam színházban volt. A „Parázs-
fuvolácska” című előadást nézték meg. A 
szép muzsika, a remek díszletek és érdekes 
jelmezek nagyon tetszettek a gyerekeknek.
A 2.b osztályosok eredményei: Megyei he-
lyesírási verseny: Komár Csanád 8.hely; 
Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntő: 
Komár Csanád szövegértés 2.hely; Kászo-

nyi Lilla matematika 6.hely. Felkészítő ta-
náruk Nagy Zsolt.
 Május 11-én rendezték a tankerületi 
történelemversenyt. Az ötödikes csapat 
nagy sikert ért el, 2. helyezett lett a csa-
pat! Tagjai: Négyökrű Kristóf, Süli Ádám, 
Tóth-Szeles Bence 5.a osztályos tanulók. 
Eredményesen szerepelt a 7.-es csapat is, 
melynek tagjai: Balogh Kolos 7.b, Fülöp 
Roland 7.a és Telegdi Csongor 7.b osztá-
lyos tanulók. Mindkét csapat felkészítő ta-
nára Nagyné Volford Irén. Gratulálunk!
Május 14-én rendezték a Kálti Márk Tör-
ténelemverseny országos döntőjét Bu-
dapesten. Hegedűs Dorka 6.b oszt. tanuló 
is bejutott a döntőbe. Felkészítője Nagyné 
Volford Irén.
Természettudományos versenyeredmé-
nyek: XXV. Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny megyei 
döntője: Süli Ádám 5. hely (5. osztályos 
kategória); Csizmazia Közhasznú Magá-
nalapítvány biológia versenye: Kun-Pé-
ter Édua 1. hely; Tudásbajnokság Megyei 
döntő: Süli Ádám természetismeret 4. hely, 
Süli Ádám történelem 4. hely, Pataki Vik-
tória matematika 5. hely, Kászonyi Lilla 
matematika 6. hely, Szaszák Kata  iroda-
lom, szövegértés 12.hely. /Kardos Rolland/
Május 17-én idegen nyelvi mérésen, 24-
én országos kompetenciamérésen vettek 
részt a 6. és 8. évfolyamosok. Koordiná-
ló-tanár: Ferlingné Dósa Anett.
Május 13-án, Deszken rendezték meg a 
„Rözögtessük mög” Dél- Alföldi Szóló- 
és Páros Táncok  I. Országos Fesztivál-
ját, melyen Fülöp Roland 7. osztályos diá-
kunk is indult, és remekül szerepelt. Oláhos 
táncokat adott elő. Felkészítő tanára Kispé-
ter Éva.
Ugyanezen a versenyen, felnőtt páros kate-
góriában néptánc pedagógusunk, Kispéter 
Éva tanárnő és Csókási Imre tanár úr a 2. 
helyet szerezte meg; Kispéter Éva tanárnő 
a kategória „Legjobb Női Táncosa” külön-
díjat kapott. Gratulálunk!
Néptáncosaink és Kispéter Éva tanárnő az 
Ifjúsági Önkormányzattal együtt május 24-
én szerepeltek az m2 Petőfi Tv adásban. A 
műsor szlogenje: „Tanuljuk meg a hagyo-
mányőrző néptáncokat!”
Május 18-án papírt gyűjtött iskolánk ap-
raja-nagyja. Az összegyűjtött papír meny-
nyisége több mint 14 és fél tonna (!) lett! A 
programot a Diákönkormányzat és Maros-
né Alberti Anikó tanárnő szervezte.
Május 20-án, Aradon rendezték meg a 

„Dancing Europe Cupa”-t, melyen ma-
zsoretteseink nagyon szépen teljesítettek, 
mindenki éremmel tért haza. Eredmények: 
Cadet korosztály: Kovács Henrietta Cadet 
Bot Szóló 6. hely; Cadet Bot Csapat 2. 
hely; Junior korosztály: Junior Bot Csa-
pat 1. hely; Pördi Kíra Dominika és Bóka 
Laura Anna Junior Duó 2. hely; Szalóky 
Mercédesz Lara Junior Bot Szóló 3. hely; 
Pördi Kíra Dominika Junior Bot Szóló 4. 
hely; Bényi Brigitta – Rózsa Lilla – Til-
linkó Nikolett Junior Trió 1. hely; Senior 
korosztály: Mini formáció 2. hely (Csala 
Vivien Alexandra, Harangozó Bettina és 
Molnár Dorka); Csala Vivien - Senior bot 
szóló 2. hely. Felkészítő tanáruk Horváth 
Péter. Szervező- és kísérőtanár Ótottné 
Greguss Éva.
Május 30-án tartottuk a zenetanszakos 
növendékek immár hagyományos év végi 
hangversenyét a Szent Kereszt temp-
lomban. Fellépőink: Furulya: Tombácz 
Anikó, Harangozó Bettina, Baracsi Luca, 
Dóda Hajnal és Kazi Richárd; Fuvola: 
Pataki Viktória; Zongora: Süli Ádám, 
Kardos Mirkó, Ferling Zsanett, Szász Gré-
ta, Szántusz Anna, Kádár-Német Angéla, 
Kádár-Német Julianna, Dobó Gréta, Dobó 
Pálma, Sárszegi Gréta, Szigeti Sára, Rózsa 
Lilla és Szalóky Mercédesz Lara; Szinte-
tizátor: Négyökrű Gergő, Bényi Brigit-
ta, Szűcs Adrián, Nóvé Huba és Balázs 
Adrienn; Trombita: Dobó Dénes; Gitár: 
Négyökrű Kristóf, Németh Botond, Sár-
szegi Richárd, Baracsi Gergő, Hevesi Ottó, 
Pataki Ádám, Bán Tamás, Török Ronett, 
Balogh Kolos és Szigeti Lili; Nagybőgő: 
Kalmár Róbert. Köszönjük a felkészítő ta-
nárok munkáját: Lázity Natália, Jakab Jo-
hanna (zongora), Greksa László (furulya, 
fuvola), Pecznyik István (gitár, nagybőgő), 
Koszti Sándor (szintetizátor, trombita). 
Külön köszönettel tartozunk Sóki Károly 
plébános úrnak, hogy a templomban, eb-
ben a szép és méltó környezetben tarthat-
juk a hangversenyeinket, és hogy mindig 
szeretettel fogad bennünket! Köszönjük a 
Bozóki és a Kalmár szülőknek, hogy hang-
szerekkel, szállítással segítették a fellépést!

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)
Május 26-án és június 1-jén, 2-án a Kis-
kaláris néptánccsoport vásárhelyi tánco-
sokkal kiegészülve felléptek Hódmező-
vásárhelyen, az ottani művészeti évzáró 
gálákon. Június 3-tól 5-ig pedig „Szék(h)
elyi Suhancok” néven részt vettek Balaton-
bogláron, a „XXI. Méta Fesztiválon”. A 

Csóti Viola Fotó: Viplakné Pásti Mária
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háromnapos rendezvénysorozat remek al-
kalom a néptáncosok találkozójára, ismer-
kedésre, közös táncra, fellépésekre, progra-
mokra. Szervező- és kísérőtanár: Kispéter 
Éva néptánc pedagógus.
Idén is, mint minden évben csodálatos vi-
rágtenger nyílik Domaszék határában. Jan-
csárszék és környéke májustól a szibériai 
nőszirom otthona. Ezt a pompázást néztük 
meg egy biciklitúra és biológia óra kere-
tében a 6.a osztállyal. Kardos Rolland tanár 
úr vezetett végig minket a kiránduláson, 
és felvetődött bennünk, hogy lehetséges a 
környékünk elbírna egy tanösvényt is en-
nek a látványosságnak a megtekintésére, 
mert a terület helyi védett értéknek számít. 
Láttunk úgynevezett kopolyákat is, melyek 

az állatok itatását, a vízszerzést szolgálják. 
Még az idő is kegyes volt hozzánk, gyö-
nyörű napsütésben tettük meg a szűk 2 órás 
utat. Ajánljuk mindenkinek, látogassa tele-

Jancsárszéken a 6.a 
Fotó: Kardos Rolland

pülésünk rejtett értékeit! 
(Kneusel-Herdliczka Leila osztályfőnök)

Következő programjainkból:
Június 9.: Táncgála a sportcsarnokban
Június 12.: Gyermeknap
Június 13-14.: Osztálykirándulások
Június 15.: Utolsó tanítási nap, ballagási             
 főpróba
Június 17.: Ballagás
Június 23.: Tanévzáró ünnepség, 
 bizonyítványosztás
Június 20-27.: Mazsorett Európa Bajnok- 
 ság (Giulianova, Olaszország)
Június 27.: Művészeti iskola tanévzárója,  
 bizonyítvány osztása
Július 1.: Nemzetközi mazsorett verseny  
 Zentán
Július 2.: Mazsorettes családi nap

PÁLYÁZAT

Ausztriában   Fotó: Ferlingné Dósa Anett A németes csapat   Fotó: Nagyné Volford Irén

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Nemzeti Tehetségprogramja pályázatot 
hirdetett „ A köznevelési és a kulturális 
intézményekben működő tehetséggon-
dozó programok támogatása”-ra.
Ezen intézményünk „Märchen machen 
Spaß” megnevezésű programja (azono-
sító: NTP-KKI-16-0362) 1.200.000,- Ft 
támogatást nyert.
A pályázatot megvalósította: Ferlingné 
Dósa Anett tanárnő. Közreműködő-tanár: 
Nagyné Volford Irén.
A pályázat keretében 14 fő 5. és 7. osztá-
lyos németet tanuló diákunk vett részt a 
60 órás programban. 9 Grimm-mesét dol-
goztak fel német nyelven változatos mun-
kamódszerek alkalmazásával, többek kö-
zött jeleneteket dramatizáltak, készítettek 
társasjátékot, báli meghívót, kekszházat 
Jancsinak és Juliskának. Különösen érde-
kesnek bizonyult a meseterápiás foglalko-
zás, ahol mesehősök tulajdonságait vettük 
górcső alá.  
A pályázat része volt egy háromnapos 
bentlakásos tábor, amit Ausztriában a Sch-

ladming- Dachstein-régióban valósítottunk 
meg május 26-tól 28-ig. 
A táborról így számolt be Baracsi Luca 7. 
osztályos tanuló:
„Az utazás legtöbbször korán keléssel jár, 
így volt ez most is, hiszen hajnali 4-kor 
indultunk. Hegyeshalomnál léptük át a 
határt. Eddig zökkenőmentesen telt az út, 
amikor is több mint 3 órára még a szállá-
sunktól leállt a buszunk. A műszaki hiba 
elhárítása után, jelentős késéssel érkeztünk 
meg szálláshelyünkre. Az első napi progra-
munkat így át kellett tennünk a 2. napra.
A második nap kezdődtek tehát igazán a 
kalandok. Először a Dachstein-ra men-
tünk. Melegen fel kellett öltöznünk, ugyanis 
itt hatalmas hó fogadott bennünket miután 
a felvonóval felértünk (ahol a szintkülönb-
ség miatt majdnem mindenkinek bedugult 
a füle). Itt nem csak hógolyóztunk és gyö-
nyörködtünk a csodálatos tájban, hanem 
„,korcsolyáztunk" a Jégpalotában is. Ez-
után „megjártuk” a meseutat a Rittisber-
gen, ahol sok ismerős meseszereplővel 
„találkoztunk”. Délután kirándultunk a Ri-

esach- tóhoz, és megnéztük a hozzátartozó 
vízesést. A mára tervezett minigolfra már 
nem maradt idő, helyette fel tudtuk fedezni 
a szállásunkat és környékét Pichl-ben. 
Az utolsó nap következett. Miután minden-
ki összecsomagolt, elindultunk a Planai-on 
található Hopsilandba. Itt egy kisebb fel-
vonóval utaztunk, és a csúcs megmászása 
után egy óránk maradt felfedezni ezt a he-
lyet, ahol nagyon sok érdekességgel talál-
koztunk (sajnos rövid volt az idő mindent 
kipróbálni). Innen indultunk is Admontba, 
ahol a Bencések kolostorát csodálhattuk 
meg, ezen belül is a hatalmas és gyönyörű 
könyvtárukat és megkóstoltuk a híres oszt-
rák rétest. Ezután indultunk is haza. 
Sok élménnyel és gyönyörű fotókkal gazda-
godtunk, de szívesen visszamennénk, hiszen 
a táj elvarázsolt bennünket és sok felfede-
zésre váró dolog maradt még.”
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Nyugdíjas klub hírei
A Sándorfalvi Nyugdíjas Klubtól kaptunk meghívást 2017. július 03.-ra (hétfő). A 17 személyes busszal megyünk, várom a jelentkezőket, 
indulás 12.00 órakor. Klubnapok június 15., 29., július 13-án 14.00 órától lesz a Sárkányhegyi Közösségi Házban.

Üdvözlettel: Ördögné Piroska klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
A szomszédos Nagykanizsán küzdöttek 
gyermekeink nemzetközi versenyen. 
Szigeti Sára és Ferenczi Héra elsők lettek 
súlycsoportjukban. Szigeti Sára egy 
korcsoporttal feljebb indult és ezüstérmes 
lett. Katona Benedek és Sánta Brigitta 
bronzérmesek. 
A szlovákiai Rimaszombaton léptek 
szőnyegre versenyzőink. Szigeti Sára és 
Katona Benedek aranyérmesek, Nagy 
Bence ezüst-, Ferenczi Héra és Sánta 
Brigitta bronzérmesek lettek.
A nagyobb versenyzők tovább 

utaztak a verseny után. A romániai 
Szatmárnémetibe kissé fáradtan 
versenyeztek, de így is eredményesen 
szerepeltek. Szigeti Sára és Sánta Brigitta 
első, Nagy Bence és Ördögh Bálint 
harmadik helyezést értek el. 
A következő hétvégén már a napfényes 
Adrián küzdöttek az érmekért 
gyermekeink. A Splitben megrendezett 
nemzetközi mezőnyben Sánta László 
és Földi Csanád aranyérmes, Katona 
Benedek, Sánta Brigitta és Balogh Kinga 
ezüstérmesek lettek.

Győrben rendezték a Serdülő Válogatott 
Korosztály Európa Kupáját, két 
versenyzőnk, többek között Nagy Bence is 
részt vett. Az eseményen Bence a döntőig 
verekedte magát, ahol drámai küzdelemben 
„aranypontért” veszített, de az ezüstérem is 
szép teljesítmény!
A lányok mezőnyében a még diák 
korcsoportú Szigeti Sára próbált szerencsét, 
bátran küzdött, de még neki erős volt a 
serdülő mezőny.

Szabó Miklós edző

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
Kihívás napja

Május 26-án este megtelt a Sportcsarnok vi-
dám mozogni vágyókkal. 20 órától Kószó 
Zsófia útmutatásával zumbáztak a lányok. 
Ezután 21 órától kezdődött a fiúk lábait meg-
mozgató kispályás labdarúgó bajnokság. A mecs-
csek közben az előtérben lehetett csocsózni és 
pingpongozni. A Domaszéki Ifjúsági Önkor-

mányzat frissülő csapata a színes programok 
mellett zsíros kenyérrel és teával is készült.
A csapat bekerült "A legjobb falusi ifjúsági 
közösség" pályázat második fordulójába, ami-
re 2 perces bemutatkozó videót küldtek be.

Forrás: DomaTV

Nyáron is várjuk a kisbabákat és anyuká-
jukat a Sárkányhegyi Közösségi Házban, 
minden csütörtökön. Kellemes hőmérsék-
let és jó társaság! Jöhetnek a nagytesók is!

Ha már csak egy kicsi hiányzik, csatla-
kozz a Sárkánybébi facebook csoporthoz, 
hogy értesülj az aktuális információkról.
További információk: elhetobbfaluert@

gmail.com, 06704523568

Regionális megyei minősítő díjugrató és
 lovasverseny Domaszéken

2017. július 7-én 9.00 órától 
regionális megyei minősítő díjugrató versenyt, 

másnap 2017. július 8-án 9.00 órától, gyermekügyességi lovasversenyt 
rendezünk az Equest Sport Lovaspályán.

Belépés díjtalan, a helyszínen büfé üzemel a rendezvény ideje alatt!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Családi nap és „Babatalálkozó” Domaszéken
Domaszék Község Önkormányzata és a 
magam nevében is nagyon sok szeretettel 
köszöntök mindenkit a családi nappal ösz-
szekötött „babatalálkozón”, ahol az előző 
évben született gyermekeket és szüleiket 
is köszöntjük. - Ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg Kispéter Géza polgármester 
úr az idei rendhagyó babatalálkozót, mely-
re 2017. május 13-án, szombaton került sor 
a Domaszéki Sportcsarnok épületében. A 
DÉFKE és az önkormányzat közös szer-
vezésének keretében a kisebb és nagyobb 
gyermekeket arcfestés, ugráló vár, zsák-
bamacska, kutya és póni simogatás, a szü-
lőket pedig több izgalmas kiállító és stand 
várta a Családi napon. Hangszeres gyer-
mekdalokat hallhattak a résztvevők, közös 
énekléssel, táncolással, játékkal telt ez a 
mozgalmas délelőtt. A szervezők idén is 
több ajándékkal kedveskedtek a megjelent 
vendégeknek. Az önkormányzat döntése 
alapján az előző évben született gyerme-
kek 10.000 Ft támogatási összegben része-
sülnek. A nap folyamán átadásra került az 
óvoda előtti játszótéren egy új játékelem 

is, melyre a pénzösszeget közös adakozás-
ból, felajánlásokból és a báli bevételből 
tudta megvalósítani az önkormányzat és a 
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület. A szervezők remélik, hogy a 

babatalálkozó ezen formája még közelebb 
hozza egymáshoz a falu apró lakóit és szü-
leiket és folytatják az ismerkedést tovább 
a Sárkánybébi Babaklub foglalkozásain.

Forrás: DomaTV

29 30 31 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 3 4

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Bérmálás

Mária	Maraton
Szent	Kereszt	templom	
9:00	Hittanos	évzáró	és	

bizonyítványosztás

Bálint	Sándor	ÁMK				
10:00	Ballagás

Kihívás	Napja

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Szent	Kereszt	Templom:	
Évzáró	Hangverseny

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

2017. június
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

14:00	Nyugdíjas	Klub
jamgosport@gmail.com			

9.30,	19:00	-	JamGo	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

június	14-én	11	óráig
Szavazz	a	DIÖ	

kisfilmjére!
www.facebook.com/V

irtualisFaluProgram

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

10.00	SárkányBébi

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sportcsarnok	17:00	
Táncgála

18:00	Szikrapróba

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

14:00	Nyugdíjas	Klub
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sárkányhegyi	KH											
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Tüdőkereszt	15	óra:	
Péter-Pál	napi	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com
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DomaTv 40. adás  
2017. június

Emlékmű kialakítása a Köztársaság téren
Az elmúlt napokban új emlékmű került fel-
állításra a Köztársaság téren, amellyel az 
1956-os forradalomnak és szabadságharc-
nak, illetve az ahhoz kapcsolódó történelmi 
eseményeknek kívánunk emléket állítani. 
A műalkotás szimbolikája minden korosz-
tály számára megfelelően szemlélteti a for-
radalmat, valamint a forradalom leverése 
után következő reményvesztett hangulatot. 
A „Büszkeségpont kialakítása Domaszé-
ken az 1956-os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából” című projekt az 1956-os Em-
lékbizottság támogatásával valósult meg. 
Az emlékművet dr. Szemerey-Kiss Balázs 
szobrász-restaurátor művész elképzelései 
alapján valósítottuk meg, emellett sor ke-
rült az emlékmű környezetének rendezésé-
re, valamint az emlékmű megközelítésére 
alkalmas sétány térburkolattal történő ki-
építésére is. Az emlékművet június 9-én 
adtuk át egy, az 1956-os történelmi esemé-

nyeket felidéző konferenciával egybekötött 
átadó ünnepség keretében. Az emlékmű 
reményeink szerint hozzájárul a társadalmi 
emlékezet ébren tartásához, valamint a kö-
zös értékeken, múlton és kultúrán alapuló 
magyar közösségi identitás erősítéséhez.
                Sziráki Krisztián alpolgármester,

Mészáros-Tanács Anett 
páláyzatíró - projektmenedzser 

„A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára 

létrehozott Emlékbizottság támogatja”

Zsóka néni táborai – 2017. július 3-7. Nagyér 
Ahol érzed, hogy szeretsz, ahol érzed, hogy szeretnek... 

Csapatunk idén is útnak indul, ám szakítunk hosszú éves hagyományainkkal és ebben az esztendőben egy 
igazán közeli helyet fedezünk fel. 18. táborunkat Nagyéren és környékén rendezzük meg. 

Tervezett programok: városnézés (Mezőhegyes, Makó), lovaskocsizás, kerékpározás, túrázás, fürdés, angol 
nyelvtanulás. Természetesen nem maradhat el a közös tábortűz, éneklés, tánc, vetélkedők, alkotás, 

közös főzés és minden mi jó. 
Szálláshelyünk: Nagyér, Zöldbéka diákszállás. Célkorosztály: 8-14 évesek. 

További információk: https://elhetobbfaluert.blogspot.hu/p/taborok.html 
Jelentkezés: elhetobbfaluert@gmail.com

Műsorunk tartalmából röviden:
• Készül az 56-os emlékmű
• Ballagás az óvodában
• Évzáró koncert a templomban      
• Meseterápiás foglalkozás az iskolában
• Családi nap
• Kerékpártúra a bivalyokhoz
• Kihívásnapi sportnap az ifjúsági ön-

kormányzat szervezésében
• Teremfoci-bajnokság a sportcsarnok-

ban
• Lovas díjugrató verseny

Jó szórakozást kívánunk műsorunkhoz, 
amely és a régebbi adások is megtekint-
hetőek a Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület 
youtube csatornáján is.

Következő adásunkat 2017. július 
14-én, péntek este 7 órakor láthatják.

DomaTv stáb

A mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem 
(tűzoltóság) egyetlen számon elérhetők

Mi történik, ha hívta a 112-t?
Az Ön hívását egész Európában szak-
képzett diszpécser fogadja, aki vagy 
közvetlenül koordinálja az esetet, vagy 
átkapcsolja a leginkább releváns szer-
vezethez (ami tipikusan a mentők, a 
katasztrófavédelem vagy a rendőr-
ség). A diszpécserek általában több 
nyelven is fogadni tudják a hívásokat, 
ami különösen előnyös, ha valaki kül-
földi tartózkodása alatt hívja a 112-t.
Hívja a 112-t a mentők, tűzoltók vagy 
rendőrök beavatkozását igénylő hely-
zetekben, például ha súlyos közleke-
dési baleset tanúja, egy lángokban álló 
épületet lát, vagy észreveszi, hogy épp 
betörnek egy házba! Mindig adja meg 
nevét, címét és telefonszámát! A hívó 
azonosításával elkerülhető, hogy az 
egyazon eseményhez kapcsolódó hí-
vások több riasztáshoz vezessenek.
Ne hívja a 112-t, ha forgalmi informá-
ciókat, időjárás-jelentést, vagy egyéb, 

általános tájékoztatást szeretne kapni! 
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik 
a rendszert, veszélybe sodorva azoknak 
az életét, akik valóban a készenléti szer-
vek segítségére szorulnak. A készenléti 
szintet a fals hívások is rontják, továbbá 
különböző súlyú jogsértések is megva-
lósulhatnak az ilyen jellegű hívásokkal.
Ha véletlenül tárcsázta a 112-t, ne te-
gye le! Mondja meg a diszpécsernek, 
hogy minden rendben van, különben 
megtörténhet, hogy a készenléti szer-
vek szükségtelen akcióba kezdenek.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztályának 

tájékoztatója



8

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

Papírbolt    
V É G K I Á R U S Í T Á S

Június - Július
AUGUSZTUS-tól zárva!

6781 Domaszék, Deák Ferenc u. 2. 

Nyitva tartás:
H - P : 8-17

Sz : 8-12

- 50 %
- 40 %

VAS - MŰSZAKI KERESKEDÉS
GAZDABOLT
1000 Apró cikk

Nagy választékban kaphatóak:
• Háztartási műanyag áruk
• Festékek, Ecsetek, Ragasztók
• Víz- Gáz, fűtés szerelési fittingek, PVC csövek és idomok
• Öntözéstechnikai alkatrészek
• Gumi és PVC tömlők - csatlakozók, bilincsek
• Szerszámok és egyéb kiegészítők
• Huzalszeg, csavarok kötőelemek
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Értéktár-túra
2017. május 13-án, délután 3 órától került megrendezésre az Érték-
tár-túra a Közösségek Hete rendezvénysorozat keretében. Bár elein-
te úgy tűnt, hogy az időjárás ellenünk szól, végül nagyon kellemes 
napsütésben kerékpározhattunk. Biztosan voltak, akiket elriasztott 
az eső, de akiket nem, azok úgy gondolom szép élményekkel gaz-
dagodtak. A túra során megtekintettük Domaszék különleges érté-
keit, így az akár 100 évnél is öregebb útszéli kereszteket és egy 
viharharangot is. Túránk a Szent Kereszt templomtól indult. Ezután 
megnéztük a Dobó-Schütz keresztet, amely szintén egyik legrégeb-
bi emlékünk, majd a Zöldfás templom udvarában tettünk egy sétát. 
Ezt követően a Pálfy keresztet, a Szabó Kovács keresztet és a Kis 
Pálfy keresztet tekintettük meg. Közben beszélgettünk a keresztek 
történetéről és Domaszék múltjáról is. A gyerekek induláskor kaptak 
egy feladatlapot, melyet a túra során kitölthettek, így játékos formá-
ban szerezhettek ismereteket. Végül mindenki kellemesen elfáradt, 
majd a könyvtárban egy kis üdítő és sütemény mellett pihenhette 
ki magát. Nagyon szépen köszönöm a részvételét mindenkinek és 
külön köszönöm az útmutatást Engi Józsefnének.

Szűcs Judit könyvtáros

A Domaszék  Lakosságának Egészsége-
sebb Életéért Alapítvány szervezésében 13. 
alkalommal került megrendezésre az im-
már hagyománnyá vált, domaszéki Utcai 
Futóverseny.
A nevezők 2017. május 5-én 18 órakor in-
dultak az iskola elől. A táv a szokásos 2 km 
volt. A verseny résztvevői több kategóriá-
ban, korosztálytól függően kaptak ajándé-
kot a szervezőktől. A legelső befutó a 15 
éves Sánta László lett, ezúton is gratulá-
lunk neki. A verseny után reformszendvics-
csel, biozöldséggel, ásványvízzel és müzli 
szelettel kínáltuk a fáradt futókat.
Az alapítvány nevében mindenkinek kö-
szönjük a részvételt, a segítséget és a támo-
gatást. Jövőre is szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a következő megmérettetésre.
"Fussunk együtt az egészségünkért jövőre 
is."

2017. május 18-án, csütörtökön a Doma-
szék Lakosságának Egészségesebb Életéért 
Alapítvány által szervezett kerékpáros és 
gyalogos túra indulásának pillanatképe lát-
ható. A programot Kószóné Molnár Cecília 
szervezte. Köszönjük, hogy ilyen sokan 
részt vettek az eseményen!

A Domaszék Lakosságának 
Egészségesebb Életéért Alapítvány 

nevében: Dr Kozma Anna, Kószó Cecília, 
Börcsökné Maca.

Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány
rendezvényei májusban

Utcai futóverseny a Petőfi utcában  Fotó: DomaTv

Kerékpár túra a Bivalyos tóhoz       Fotó: DomaTv

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termékbemutatókra, termék-, 

ruhavásárra, tanfolyamok, előadások lebonyolítására. 
Érdeklődni: Papdiné Megyeri Csillánál lehet a 62/284-011 (118. mellék); 30/2064-313 telefonszámon.
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

rendelési idő változás június 1-től!:

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-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
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.),              

 fax: 284-187., 
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, 
Engi Józsefné. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2017. július 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. július 12.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán 
és pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) 
kapcsolatos tanácsadás,

antennaszerelés.
www.lcd-tv-monitor-szervíz.hu

Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, dr. 
Tatár Zoltán elnökhelyettes: 

06-30/428-5709

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!

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

Szántóföld eladó Domaszék és Zákány-
szék közötti út közelében. É:46.278 o 
K:19.962 o 0386/52 hrsz., 1 ha – 4561 m2. 
Érdeklődi: 70/247-0174

***
Ponyvás, jó állapotú, Szabó féle utánfutó 
eladó. Irányár: 250.000 Ft. Műszaki van 
rajta. Érd.: 06-30/645-2256

***
Eladó locsolódob, villanymotor hajtású 
(10 métert húz be egy óra alatt). 150 m 
hosszú, negyvenes KPM cső, vezető ten-
gely, végállás kapcsoló van rajta. Szóró, 
100 m cső, tartozékkal együtt szintén el-
adó. Irányár: 205 eFt Érdeklődni: 30/562-
5790

***
Eladók 56 db fa barackos rekesz, fatüze-
lésű kályha, kétoldalas 2 m-es önetető és 
disznóitató vályúk. Érd.: 06-30/347-5282

***
Domaszék 037/62 hrsz-ú 2805 m2, 5.11 
AK szántó művelési ágú földterület eladó a 
Zöldfás templom közelében, közvetlenül a 
Ruzsai műút mellett. Irányár: 800 eFt. Ér-
deklődni: 06-20/9648-758, 62/438-838

***
Kiskertek, fóliasátrak és egyéb földterü-
letek rotátorozását, ásógépezését vállalom. 
Hevesi Imre 06-30/9433-944

Domaszék és Zákányszék határában,
műúttól 1000 m-re lévő felújított 

összkomfortos tanya, gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas eladó. 

Gyümölcsössel, szántóval és réttel. 
Érdeklődni: 30/9638-111

Álláslehetőség !
Faipari üzembe betanított munkára 
munkavállalókat keresünk domaszéki 
munkavégzéssel, állandó munkalehe-
tőséggel. Fizetés megegyezés szerint. 

Érdeklődni: 30/9533-292-es
 telefonszámon lehet. 
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Gazdabolt nyílt 
Domaszék, Kossuth utca 2. szám alatt!

 Forgalmazott termékek növényvédelmi szakmérnök tanácsadásával:
-növényvédőszerek 
-műtrágyák, granulált szerves trágyák
-biostimulátorok, tápoldatok
-hobbi és profi vetőmagok
-rágcsálóírtószerek, borászati termékek
-öntözéstechnika
-mezőgazdasági szerszámok
-mezőgazdasági kötöző és csomagolóanyagok
-festékek és festési kellékek
-szegek, csavarok egyéb rögzítés technika stb.

Műtrágya mozgatása targoncával, illetve nagytételű
vásárlás esetén egyedi árak!

   
   

Elérhetőség: 06-70/3417-617, 62/250-470
Nyitva tartás: Hétfőtől-Pétekig 7-17 óráig; Szombat 8-12 óráig

Növényvédelmi szerződéskötési lehetőség!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Üzemeltető: Anagallis Kft- Faragó Zsolt agrármérnök, növényvédelmi 
szakmérnök, gázmester

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

DOMASZÉKI

Felhívás!
Községünk fennállásának 65. évfordu-
lója alkalmából a domaszéki falunapon 
egy helytörténeti kiállítást szeretnénk 
létrehozni az iskola folyosóján. Várjuk 
a domaszéki lakosok régi fotóit a hivatal 
titkárságán 2017. július 10-ig, mely a kis-
közösségek, kis- és nagycsaládok életét 
eleveníti fel! Az eredeti képeket beszk-
eneljük, visszaadjuk!

Köszönettel: falunap szervezői

Meghívó
2017. szeptember 15. (péntek)

Tisztelt jelen/volt munkatársak! Szeretnénk első alkalommal megrendezni az I. Jutás 
Találkozót. Szeretettel várjuk jelentkezéseteket! Program: 13.00 órakor találkozás és 

gyülekezés a volt Jutagyár udvarán.  A Jutás találkozót megnyitja: Horváth Zoltán ügy-
vezető. A megnyitó után Bakos István munkatárs vezetésével nosztalgia gyárlátogatást 
teszünk a meglévő üzemrészek között. Kellő létszám esetén folytatnánk a nosztalgiata-
lálkozót Kiskundorozsmán a Szélmalom Vendéglő különtermében, ahol ebéd + aperitif 

+ élőzene mellett szórakoznánk. Ebéd: 14.00-15.00 óra között.
A menü: csülökpörkölt, köret, kenyér, savanyúság

B menü: rántott szelet, köret, savanyúság
Részvételi díj: 2.500 Ft (menü megjelölésével). Ezen összeg a zenekar fellépti díját is 

tartalmazza! Tisztelt jelen/volt munkatársaim, kérünk benneteket, 
segítsétek munkánkat!

Szervező munkatársak (akiknél személyesen lehet jelentkezni): Illés Gyuri 
(30/438-3418), Szűcsné Csontos Kati (30/580-4705), Szanka István (30/3040-381).

Jelentkezni: 2017. április 10-től folyamatosan!
Jelentkezés és befizetés legkésőbb 2017. július 31-ig (hétfő)

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügy-

segédi ügyfélfogadás időtartama meg-
változott, a továbbiakban kedden és 

csütörtökön 8-14.30 óráig vehető igénybe 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatal II. 
számú épületében! Hallainé Bánáthy 

Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Kihelyezett ügyfélfogadás
Mórahalmon az alábbi időpontokban 

lesz közjegyzői ügyfélfogadás:
Június 15. dr. Kopcsányi Katalin 

(30/903-6906)
Június 22. dr. Hüvös Ferenc 

(30/919-9865)
Június 29. dr. Kopcsányi Katalin
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Műkörmös szolgáltatással bővült Domaszéken a József Attila 
utca 17. szám alatt lévő Fodrászüzlet. 

Szolgáltatások:
- manikűr, japán manikűr (férfiaknak is)
- műkörömépítés, géllakk,
- esztétikai pedikűr

Műkörmösünk 2017. árpilis 10-től várja kedves vendégeit!
Bejelentkezés a következő telefonszámon:

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap első szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Tóth Zoltán
Minden hónap harmadik szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5306

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30

 

          

            Kerékpáros Mária Maraton a 

                       Duna - Tisza közén 

     2017. június 16 - 23. 
SZEGED–DOMASZÉK-MÓRAHALOM-ÁSOTTHALOM-
ÖTTÖMÖS-KELEBIA-TOMPA-MÉLYKÚT-TATAHÁZA-

MÁTÉTELKE-FELSŐSZENTIVÁN-CSÁVOLY-BAJA 

Tarts Te is velünk! 
Kis szakaszokra is nevezhetsz!      

élmény….közösség…. 

sport….spiritualitás …. 
Nevezés regisztrációval : szenterzsebetkozosseg@gmail.com 

és a 06 20 571 1215 telefonszámon június 10-ig  
Együttműködőink – Támogatóink:        

 

     

valamint az érintett települések önkormányzatai  és plébániái     


