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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. 
május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak 2019. évi vá-
lasztását. A szavazás 600 órától 1900 óráig 
tart.

I. A Választójog

A jogalkotó a választójogot meghatározott 
körben biztosítja a választópolgárok részé-
re. Továbbra sem biztosít választójogot a 
törvény annak,

• aki cselekvőképességet korlátozó, 
vagy kizáró gondnokság alatt áll, de 
esetében a bíróság még nem rendelke-
zett a választójogból kizárás kérdésé-
ben;

• a bíróság kizárta a választójogból, 
mert a választójog gyakorlásához 
szükséges belátási képessége pszi-
chés állapota, szellemi fogyatkozása 
vagy szenvedélybetegsége miatt tartó-
san vagy időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent, vagy pszi-
chés állapota vagy szellemi fogyatko-
zása miatt tartósan teljes mértékben 
hiányzik.

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt 
áll.

II. A Névjegyzék

A Magyarországon lakcímmel rendelkező 
választópolgár a 2019. évi európai parla-
menti választásokra vonatkozóan kérheti, 

• hogy a lakcíme szerinti szavazókör-
től eltérő magyarországi településen 
(budapesti kerületben) adhassa le 
szavazatát;

• a korábbi átjelentkezési kérelmétől el-
térő magyarországi településen (buda-
pesti kerületben) szavazhasson;

• a korábbi átjelentkezési kérelmét visz-
szavonva, a lakcíme szerinti szavazó-
körben adhassa le szavazatát;

• kérheti, hogy külföldön tartózkodása 

miatt az általa megjelölt külképvise-
let névjegyzékébe vegye fel a válasz-
tási iroda;

• módosíthatja korábbi kérelmét, és kül-
földön szavazására egy másik külkép-
viseletet jelölhet meg;

• visszavonhatja korábbi kérelmét an-
nak érdekében, hogy a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörben sza-
vazhasson.

A névjegyzékben szereplő választópolgá-
roknak az értesítőt 2019. április 5-ig küldi 
meg a Nemzeti Választási Iroda (a továb-
biakban: NVI). Amennyiben valaki nem 
kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, 
a jegyzőtől igényelhet újat.

Mozgóurna igénylése

Csak az a választópolgár kérhet mozgóur-
nát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, mert egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása miatt 
gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: 
munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igény-
lésére. A mozgóurna iránti kérelmet 

a.) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás 
nélkül interneten legkésőbb 2019. május 

22-én 16.00 óráig,

b) személyesen vagy ügyfélkapus azonosí-
tással interneten május 24-én 16 óráig, 

c) május 24-én 16 órát követően ügyfélka-
pus azonosítással interneten május 26-án 
12 óráig,

d.) az illetékes SZSZB-hez meghatalma-
zott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítéssel a 
szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 
12 óráig kell benyújtani. 

Átjelentkezés

Átjelentkezéssel az a választópolgár sza-
vazhat, aki a szavazás napján Magyaror-
szág területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartóz-
kodik. A kérelem alapján a jegyző törli a 
lakcíme szerinti szavazókör névjegyzé-
kéből, egyidejűleg felveszi azon település 
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, 
ahol a választópolgár szavazni kíván. A 
kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 
16.00 óráig kell megérkeznie a HVI veze-
tőhöz (vagy módosíthatja a kérelmét). A 
választópolgár levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten május 22-én 
16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus 
azonosítással interneten május 24-én 16 
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óráig kérheti visszavételét a lakcíme sze-
rinti szavazóköri névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szavazóköri név-
jegyzékében szerepel, de a szavazás nap-
ján külföldön tartózkodik, Magyarország 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán sza-
vazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme 
alapján a választópolgárt a HVI felvegye a 
külképviseleti névjegyzékbe. 

A HVI - a választópolgár május 17-én 
16 óráig benyújtott kérelme alapján a 
választópolgárt felveszi azon külképvise-
let névjegyzékébe, ahol a választópolgár 
szavazni kíván. A választópolgár május 
17-én 16 óráig módosíthatja, hogy melyik 
külképviseleten kíván szavazni. Aki mégis 
Magyarországon kíván szavazni, az május 
22-én 16 óráig kérheti törlését a külképvi-
seleti névjegyzékből, így visszakerül a lak-
címe szerinti szavazókör névjegyzékébe. 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A központi névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmeket (nemzetiségi regisztráció, fogya-
tékos segítése, adatletiltás, uniós regisztrá-
ció) bármikor be lehet nyújtani. 

Az uniós regisztráció azonban csak akkor 
kerül átvezetésre a 2019. évi EP-választás 
szavazóköri névjegyzékén, ha legkésőbb 
május 10-én 16 óráig beérkezik a kérelem 
az illetékes HVI-hez. Az e határidőt köve-
tően beérkezett kérelmeket is haladéktala-
nul fel kell dolgozni, de az ekkor benyúj-
tott kérelem alapján már csak a következő, 
2024-es EP választáson szavazhat az uniós 
választópolgár. 

Az uniós regisztráció törlése abban az eset-
ben érvényesül a szavazóköri névjegyzék-
ben, ha a törlési kérelmet május 16-án 16 
óráig benyújtja az uniós választópolgár.

III. A Kampány

Az Európai parlament tagjainak választása 
során a kampányra ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint az egyéb más választá-
sok során. A kampányidőszak 2019. ápri-
lis 5-től a szavazás napján a szavazás be-
fejezéséig, azaz 2019. május 26-án 19.00 
óráig tart. Fontos korlátozás itt is, hogy a 
szavazóhelyiségek bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterü-
leten – választási kampánytevékenység a 
szavazás napján nem folytatható.

A plakátkihelyezésre ugyanazok a szabá-

lyok vonatkoznak, mint az egyéb választá-
sokra.

IV. A Szavazatszámláló Bizottság

A helyi szavazatszámláló bizottságok (a 
továbbiakban: SZSZB) választott tagjait a 
jegyző javaslatára a települési önkormány-
zat képviselő-testülete az országgyűlési 
képviselő-választásokat megelőzően már 
megválasztotta. A megbízatásuk a követ-
kező országgyűlési képviselők választását 
megelőzően megválasztott szavazatszám-
láló bizottság alakuló üléséig tart.

Az SZSZB legalább öt tagból áll. Az 
SZSZB-k munkáját a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően delegált tagok is 
segíthetik. A delegált tagot az SZSZB-be 
a listát állító jelölő szervezetek legkésőbb 
2019. május 17-én 16.00 óráig jelenthetik 
be.

V. A Szavazás

Az európai parlament tagjainak választá-
sán a választópolgárnak belföldön vagy 
– amennyiben felvetette magát a külképvi-
seleti névjegyzékre – Magyarország külföl-
dön működő diplomáciai és konzuli képvi-
seletein van lehetősége szavazni.

A magyarországi szavazókörökben a 
szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet 
szavazni!

A szavazatszámláló bizottság és a válasz-
tópolgárok részére a szavazóhelyiségben 
és a szavazófülkékben – megfelelő módon 
rögzítve – tollat kell elhelyezni. A szava-
zatszámláló bizottság tagjai a szavazó-
helyiségben kizárólag a részükre hivata-
losan elhelyezett tollakat használhatják. 
A választópolgár részére a szavazóhelyi-
ségben elhelyezett toll használata csak le-
hetőség, a szavazás érvényességét ez nem 
befolyásolja. A szavazás megkezdésétől 
a szavazás lezárásáig a szavazatszám-
láló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a 
médiatartalom- szolgáltató képviselője, 
valamint a nemzetközi megfigyelő tar-
tózkodhat a szavazóhelyiségben, míg a 
szavazás ideje alatt a választópolgárok a 
szavazóhelyiségben csak a választójoguk 
gyakorlásához szükséges ideig tartóz-
kodhatnak. Az a választópolgár, aki nem 
tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossá-
ga vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, 
általa választott segítő – ennek hiányában 
a szavazatszámláló bizottság két tagjának 
együttes – segítségét igénybe veheti. A 
szavazatszámláló bizottság az urnák ál-
lapotát, valamint azt, hogy azok üresek, 
az elsőként szavazó választópolgárral 

együtt – aki a szavazatszámláló bizottság 
tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet – a 
szavazás megkezdése előtt megvizsgálja.
Az urnákat az elsőként szavazó választó-
polgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy 
azokból – az urna szétszedése nélkül – ne 
lehessen szavazólapot eltávolítani. A sza-
vazóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 
névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárt a szavazást megelőző-
en a szavazatszámláló bizottságnak azo-
nosítania kell!

A választópolgár igazolja személyazo-
nosságát, valamint lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját. A választópolgár 
személyazonosságát igazolhatja ÉRVÉ-
NYES személyi igazolvánnyal, vagy jo-
gosítvánnyal, vagy útlevéllel. Az említett 
adatok igazolása más módon (például 
személyes ismertségre hivatkozással, ér-
vénytelen igazolvány bemutatása alapján 
stb.) nem fogadható el!

Ezt követően a szavazatszámláló bizottság 
megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben. A 
szavazatszámláló bizottság visszautasítja 
azt a választópolgárt, aki:

• nem tudja személyazonosságát és lak-
címét vagy személyi azonosítóját iga-
zolni;

• nem szerepel a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzékben;

• már szavazott;

• megtagadja a szavazólap átvételének a 
névjegyzéken aláírásával történő iga-
zolását.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a sza-
vazatszámláló bizottság a szavazóköri 
névjegyzék alapján a választópolgár részé-
re átadja a szavazólapokat, amelyeket a 
választópolgár jelenlétében a bal felső 
sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, 
valamint a szavazólap elhelyezésére szol-
gáló borítékot. A szavazólap átvételét a 
választópolgár a kinyomtatott szavazóköri 
névjegyzéken saját kezű aláírásával iga-
zolja.

A szavazatszámláló bizottság a szava-
zóköri névjegyzék, illetve a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzéke alapján 
a választópolgár részére egy pártlistás 
szavazólapot ad át.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb 
feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a 
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szavazólapon az érvényes szavazat mellett 
bármilyen megjegyzést tettek, a listák sor-
rendjét megváltoztatták, a listát kihúzták, 
illetve nevet, listát hozzáírtak. A választó-
polgár a szavazólapot borítékba helyezheti 
és az urnába dobja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő listára lehet! Ér-
vényesen szavazni a lista neve melletti, 
vagy feletti körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet!

A szavazatszámláló bizottság egyik fela-
data a szavazás törvényes lebonyolítása, 
melynek része a szavazókörben a válasz-
tópolgárok tájékoztatása, és a választópol-
gároknak a törvény által előírt rendben tör-
ténő segítségnyújtás is. Ennek keretében a 
szavazatszámláló bizottság:

• ha egy lista a szavazólapok elkészítése 
után, de a szavazás napját megelőzően 
kiesett, a szavazóhelyiségben elhelye-
zett hirdetményen, valamint szükség 
szerint szóban tájékoztatja a választó-
polgárokat, a kiesett lista nevét a sza-
vazólapon áthúzza;

• az írásképtelen választópolgár helyett 
– e tény feltüntetésével – a szavazat-
számláló bizottság két tagja írja alá a 
névjegyzéket;

• szükség esetén – a választópolgár be-
folyásolása nélkül – megmagyarázza a 
szavazás módját;

• ha az olvasni nem tudó, vagy a szava-
zásban egyéb ok miatt akadályozott 
választópolgár a szavazólap kitöltésé-
hez segítségül más személyt nem tud 
megkérni, kérésére a szavazatszámláló 
bizottság két tagja együttesen segítsé-
get nyújt.

• Az, aki testi fogyatékossága vagy 
egyéb ok miatt önállóan nem tudja 
kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt 
(akinek nem kell választópolgárnak 
lennie) vehet igénybe.

Ha a választópolgár a szavazólap urná-
ba történő helyezése előtt jelzi, hogy a 
szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott 
szavazólapot a szavazatszámláló bizott-
ság bevonja, egy külön e célra szolgáló 
borítékba helyezi, és a rontott szavazólap 

helyett új szavazólapot ad ki. A szavazat-
számláló bizottság a rontott szavazólap 
helyett újat – választópolgáronként – csak 
egyszer adhat ki.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt – 
az olvasni nem tudó, illetve a testi, vagy 
egyéb fogyatékossága miatt a szavazásban 
akadályozott választópolgár segítője kivé-
telével – csak a szavazó választópolgár 
tartózkodhat a szavazófülkében.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tar-
tózkodásának időtartama alatt semmilyen 
módon nem akadályozhat más választó-
polgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga 
gyakorlásában.

Mozgóurnás szavazás esetén szavazófülke 
helyett a szavazás titkosságát garantáló kö-
rülményeket kell a választópolgár számára 
biztosítani. A mozgóurnát a szavazatszám-
láló bizottság két tagja viszi ki - a szavazó-
kör területén belül – a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében szereplő vá-
lasztópolgárhoz. 

Helyi Választási Iroda 

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2019. március 28-án 
tartotta soros ülését és az alábbi napirendi 
pontokat vitatták meg:
1. Domaszék közrendjének, közbiztonsá-

gának helyzete
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szegedi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség beszámolója

3. Szegedi Kistérségi Társulás tevékeny-
ségéről szóló tájékoztató

4. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmény mun-
kájáról szóló beszámoló Domaszék 

vonatkozásában
5. Domaszéki Családsegítő, Gyermek-

jóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról 
szóló beszámoló

6. Éves összesített közbeszerzési terv 
megvitatása

7. Döntési javaslatok
8. Polgármesteri jelentés
Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: el-
fogadták az éves összesített közbeszerzési 
tervet, a pályázatokról szóló beszámolót és 
a Domatisz Nonprofit Kft. beszámolóját az 
előző ülés óta elvégzett munkáról. Az „Út-

javítás és tájfajta gyümölcsfák telepítése a 
domaszéki zártkertekben” című pályázat 
esetében kb. 7 mFt összegű többletforrás 
biztosításáról döntöttek. Elfogadásra került 
az önkormányzat Helyi Esélyegyenlősé-
gi programja, mely a hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkóztatásának az elősegíté-
sét célozza meg intézkedési tervvel. Jóvá-
hagyták a fogorvosi alapellátás esetében a 
praxisjog adásvételi szerződését és a fela-
dat-ellátási szerződés módosítását. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Hagyományőrzés Domaszéken
A márciusi nemzeti ünnepünk tiszteletére 2019. március 
14-én az ünnepi műsor keretében igazi hagyományőrzés-
ben volt része iskolánk aprajának-nagyjának. Kispéter Géza 
polgármester köszöntő beszéde után Sóki Károly plébános 
saját családi történettel emlékezett a márciusi szabadságharc 
eseményeire.  A résztvevők igazi, kézzel fogható élmények-
kel is gazdagodtak, létszámgyarapítás címén az iskola három 
tanulóját be is sorozták katonának. A gyerekek nagyon nagy 
izgalommal várták az ágyúdörgést és puskaropogást és " Az 
1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Ha-
gyományőrző Egyesület" jóvoltából részük is volt benne. Az 
ünnepi megemlékezés után a honvédek alakzatba rendeződ-
ve egészen a Szabadság téri kopjafáig vonultak a tömeggel 
együtt, ahol egy díszlövéssel tisztelegtek nemzeti ünnepünk 
emlékére. Az ünnepség végén az önkormányzat képviselői, 
intézmények vezetői és a civil szervezetek megkoszorúzták 
a ’48-as kopjafát. 

Töltik a szabadságharc ágyúját a március 15-i megemlékezésen       
Fotó: DomaTv
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Pályázati hírek
Az elmúlt időszakban három, az önkormány-
zat tulajdonában lévő épület energetikai kor-
szerűsítése valósult meg. A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében benyújtott két pályázatnak az elsőd-
leges célja az volt, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal két épületének, valamint a Sportcsarnok 
épületének fenntartási költségeit csökkent-
sük. „A domaszéki Polgármesteri Hivatal 
épületeinek komplex energetikai korszerű-
sítése” című projekt segítségével megvaló-
sult a két épület homlokzati hőszigetelése, 
homlokzati nyílászáróinak cseréje, valamint 
fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése is. 
Továbbá nem a projekt keretében, de ahhoz 
szorosan kapcsolódva sor került a Polgár-
mesteri Hivatal főépületének tető felújítása 
is. A pályázat megvalósításához 36.760.000 
forint támogatást nyertünk. „A Domaszéki 
Sportcsarnok komplex energetikai korsze-
rűsítése” pályázat keretében megvalósult 
a sportcsarnok épületének levegő-levegő 
hőszivattyús fűtési rendszerének kialakítása, 
amelynek energiaellátását további napelemek 
üzembehelyezésével biztosítjuk, így az épü-
let fűtési költségei várhatóan nullára csök-
kennek. A fejlesztés további előnye, hogy a 
nyári időszakban hűtésre is használható. A 
projekt megvalósításához 63.240.000 forint 
támogatásban részesültünk. Az energetikai 
korszerűsítési projektek mellett folyamatban 
van – szintén TOP forrásból - „A Domaszéki 
Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha 
kialakítása” című pályázat megvalósítása is. 
Ennek keretében a domaszéki óvoda a jelen-
legi óvodaépülettel szemben lévő saját tu-
lajdonú ingatlanon 2 csoportszobával bővül. 
Emellett 300 adagos főzőkonyha kialakításá-
ra is sor kerül, amely a teljes óvodai létszám 
napi ellátását, illetve a szociális étkeztetést is 
biztosítani tudja majd. A fejlesztéshez elnyert 
támogatás 192.843.883 forint. A kivitelezési 
munkálatok kb. 90%-os készültségi szintnél 
tartanak, konyhai-, csoportszobai- és fejlesztő 
eszközök beszerzése a sikeres közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását követően – előrelátha-
tólag nyár elejére – valósulhat meg. Az óvo-
dások ezt követően 2019 szeptemberében, az 
új nevelési év kezdetén vehetik birtokba az 
új épületet.

Sziráki Krisztián alpolgármester, 
Mészáros-Tanács Anett 

pályázatíró-projektmenedzser

A Domaszéki Polgármeteri Hivatal épületének energetikai felújítása

Óvoda főzőkonyha kialakítása 2 db csoportszobával az Ady Endre utcában

A Domaszéki Sportcsarnok energetikai korszerűsítése keretében hőszivattyús 
hűtési-fűtési rendszer került kiépítésre, melyet az épület tetején lévő napelemek 

látnak el energiával. 
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Virágvasárnap, vörös nyakkendővel
(A kicsi dolgok fontosságáról)

Kiskamasz koromban szombaton is volt 
tanítás. A barkás vasárnap szombatján osz-
tályfőnök bácsi rám bízott egy úttörő kö-
szöntő verset. -„Ezt csak te tudod szépen 
elmondani a holnapi avatáson. Ne feledd, 
9-re itt kell lenned!” -„De én tanyán lakom 
és nem is vagyok úttörő!” -„Az nem lehet 
baj, ilyen kicsi dolog nem számít ilyen 
nagy ügy ellenében.”
Gyerekes kétségek közt ballagtam haza. 
A makadám út napfényes oldalát bámul-
tam, ahol kezdtek előbújni a tavasz sárga 
hírnökei, amikor eszembe villant: ma van 
édesanyám születésnapja, és még soha nem 
történt, hogy ne vittem volna neki néhány 
szál virágot, amit elhagyott parkok sarká-
ban találtam. Egy pici reményem maradt 
a mezei ibolyákban, melyek ilyentájt már 
virítani szoktak az út napsugaras oldalán. 
Az összes őrangyalnak ígéretet tettem, ha 
találok egy csokorra valót, vasárnap min-
den vétkem meggyónom húsvéti áldozatul. 
Sikerült találni: Anyácskám jobban örült, 
mintha az egész virágboltot megvettem 
volna. Napfényesre virradt a „barkaágas 
vasárnap”. Induláskor édesanyám szelíd 
simítás mellet emlékeztetett: -„Ugye, nem 
felejted el, az ünnepség után Jézus is vár 
rád. Tudod, mit ígértél Neki!” Az iskola ud-
varán a harsogó gyerekzaj kicsit lámpaláz-
ba hozott, de mire összeszedtem magam-
ban a verssorokat, már a színpadon álltam 
egy szép piros nyakkendővel, amit a tanár 
kanyarított a nyakamba, mondván: -„Ilyen 
kicsi dolog mit sem számít ilyen nagy si-
ker ellenében!” A köszöntő vers után fel-
törő taps zajában fel sem tűnt, hogy a szép 
selyem nyakkendő már ott fénylett egy kis 
copfos lányka kezében, aki azt előbb ön-
ként és lelkesen felajánlotta a tanár kezé-
be. Persze ő is ott volt a gratulálók között 
a hangoskodó lányokkal. Én még a színpad 
lépcsőn éreztem egy vészt jósló roppanást 
az ünneplő nadrágom gombjánál. A leg-
fontosabb gomb utolsó szál cérnája vívta 
élet-halál harcát becsületem és dicsőségem 
megmentéséért. Így hát nagyon szerényen 
és kedvesen próbáltam eltávolodni az ün-

neplők gyűrűjéből. A nagy vastag faka-
punál tűnt csak fel, hogy a hűségesebbek 
követnek, nincs menekvés! Az áldott nap-
fényben nyitva hagyott evangélikus temp-
lom kínálkozott újabb menedéknek. Óvat-
lanul be is húzódtam, de a leghangosabbak 
utánam eredtek, és előhúzva közölték: 
-„Mi már voltunk a korai Istentiszteleten, 
gyere csak velünk szépen!” Én azonban 
csak az utolsó cérnaszálra tudtam gondol-
ni, és ügyetlen mozdulatokkal védelmezni 
a gombot, még akkor is, mikor a nagyhan-
gúak a megfelelő utcájuknál leváltak, és 
lelkes kacagással eltűntek.
A folyópart következett, a szomorúfűzek 
sárga barkáival és illatos bokraival a szö-
kés reményével biztatva. Már csak ketten 
voltunk a kis copfossal, mikor átmentünk 
a hídon, ami a liget felé terelte utunkat. Én 
egyre szomorúbban lestem a bokrokat, hol 
tudnék eltűnni és visszafordulni a templom 
irányába. Ő azonban egyre felszabadultabb 
és kedvesebb lett. Beterelt szelíd érintéssel 
a park belső útjára, a sétány virágos, pázsi-
tos, pihenő padokkal szegélyezett részébe: 
-„Ne félj, nem fogunk menni kívül a köves 
út porában. Csak bízzál bennem!” –és le is 
ültetett hamarosan egy szép piros padra, 
amely tele volt vésve, karcolva ifjú párokat 
emlékeztető szívekkel. Lelkesen nézte és 
mutatta az „ábrákat”, de én csak az utol-
só egy szál cérnára tudtam gondolni: vajon 
meddig fog kitartani?  Nem egy osztályba 
jártunk, így illendően megkérdeztem: -„Te 
kinek a kislánya vagy?” -„Az édesapám 
Kertész, én pedig Ibolya vagyok.” Amikor 
pedig a nagymisére szóló harang megkon-
dult, szelíden megkértem, induljunk, mert 
az én időm igen eltelt. Így hamarosan az ő 
utcája végén rövid búcsúszó után elsiettem, 
még csak egy halvány puszit sem adva az 
első és utolsó randiért köszönetül. A foci-
pálya kapujánál talált gém kapoccsal rög-
zítettem a végveszélyben levő gombot és 
visszanyertem önbizalmamat. (Mert a kis 
dolgok is fontosak!) Az öregek nagymisé-
jén hosszú sorok álltak a gyóntatószékek 
előtt. Mire sorra kerültem, az áldozás már 

befejeződött, így az esti szentmisén szüle-
immel együtt áldozhattam meg. A közös 
áldozás örömében a hazavivő úton fehé-
ren felragyogtak a virágzó kökénybokrok 
az esti sötétben. Nagyhétfőn pedig első 
dolgom volt az egyetlen szál cérnán lógó 
nadrággombomat édesanyám oltalmába 
ajánlani. Így a nagyheti udvarrendezés és 
kerttakarítás kellő örömet és vidámságot 
adott a lelkemnek. Jézus sírjánál pedig ott-
hagytam minden gondomat. Tudva, hogy a 
kis dolgok is fontosak, de nem gátolhatják 
a legnagyobb dolgok beteljesedését. A Jé-
zus lábánál nyíló fehér jácintok illata át-
járta lelkemet. A feltámadási szertartásban 
mindenki tudta és érezte, hogy nagy dol-
gokat éltünk át. A hatalmas tömeg a kör-
menetben sodort magával, mint egy áradat, 
szinte alig álltam a lábamon. Biztonságban 
éreztem magam kicsinységemben is. Része 
voltam a legnagyobb dolognak:

„Föltámadt Krisztus e napon, alleluja, 
hála légyen az Istennek! 

Hogy minden ember vigadjon, alleluja, 
hála légyen az Istennek!”

Azért, a kis dolgok fontossága miatt, húsvét 
hétfőn a locsolkodáskor a „Kis Copfost” is 
sikerült megvigasztalni egy kis ibolya illa-
tú kölnivízzel.

Sóki Károly, plébános

Nagyheti szertartások
 Április 18. Nagycsütörtök:  este 6 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje
 Április 19. Nagypéntek:   du. 3 óra: Keresztút és nagypénteki szertartás
 Április 20. Nagyszombat:  este 6 óra: Feltámadási szertartás és szentmise
 Április 21. Húsvét vasárnap:   de. 9 óra: Ünnepi szentmise, misztériumjáték
                                             de. 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson

Április 22. Húsvét hétfő: de. 9 óra: Szentmise
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Domaszék Open 2019  megnyitó     Fotó: DomaTv A domaszéki cadet csapat      Fotó: DomaTv

Programjainkból: Március 6-án me-
zei futóversenyen vett részt 30 diákunk. 
Mauer Melinda 7.b osztályos tanuló az 
Országos Német Nyelvi Verseny megyei 
döntőjén IV. helyezést ért el, a Glasper-
lenspiel országos német nyelvi versenyen 
pedig 18. lett. Felkészítő tanára: Ferlingné 
Dósa Anett. Gratulálunk!

Március 8-án az 5.a és 5.b osztály szín-
házlátogatáson vett részt, melyen a Vala-
hol Európában című zenés darabot nézték 
meg.

Március 8-án a 7.a osztályos tanulók az 
Élménycentrum természettudományokat 
népszerűsítő pályázat keretében a „Szü-
lőföldünk, anyaföldünk - kincsek a tal-
punk alatt” előadásán vettek részt. Az 
érdekes és színvonalas program a tanulók 
aktív közreműködésével vált igazán él-
ménydússá. Dicséretet kaptak tudásuk és 
lelkesedésük láttán. Felejthetetlen déle-
lőttöt töltöttünk el együtt. (Kísérő tanár: 
Viplakné Pásti Mária)

Március első hetében iskolánk „Tárt ka-
puk hetét” tartott. Előzetes regisztráció 
mellett a szülők részt vehettek a tanítási 
órákon, bepillantást nyerve ezzel a min-
dennapok munkájába. Köszönjük az érdek-
lődő szülőknek a megjelenést!

Domaszék Open 2019 táncverseny

2019. március 9-én immár harmadszor ren-
dezett községünk, iskolánk a Classicon KT-
SE-vel közösen nemzetközi táncversenyt. 
A „Domaszék Open 2019” versenyen 3 
ország (Románia, Szerbia és Magyaror-
szág) 17 településének (Algyő, Szeged, 
Zákányszék, Szendrő, Szolnok, Debrecen, 
Kakucs, Dunaföldvár, Zsámbok, Budapest, 
Mezőberény, Mórahalom, Ruzsa, Zenta, 
Nagylak, Arad és Domaszék) közel 350 

versenyzője mérte össze tudását mazsorett 
botos, pomponos, zászlós és eszközös ka-
tegóriában, szóló, duó/trió, mini és csapat 
formációkban; ovis, cadet, junior és senior 
korcsoportban; klasszikus és színpadi ko-
reográfiákban. A verseny fővédnöke Józsá-
né Bánhidi Márta intézményvezető volt. A 
versenyt Kispéter Géza polgármester úr és 
Vass Terézia Katalin, a Magyar Majorette 
Szervezetek Szövetségének elnöke nyitotta 
meg.

A Domaszéki Majorette Csoport 30 fővel 
képviselte településünket. Eredményeink: 
Cadet bot csapat 1. hely (Szécsi Lorena, 
Csóti-Gyapjas Flóra, Ábrahám Laura, 
Zombori Mercédesz, Huszák Zsófia, Kr-
nács Nikol, Tóth Lara, Savanya Bernadett, 
Török Lara, Fenesi Dorina, Kalmár Hajnal-
ka, Süli Zsanett és Fenesi Noémi); Cadet 
bot szóló Szécsi Lorena 6. hely; Basic juni-
or bot mini 2. hely (Ladányi Kinga, Sipőcz 
Szintia, Szilágyi Vivien, Kiss Dorina, Kiss 
Kíra és Pocskai Réka); Master junior bot 
mini 2. hely (Kovács Henrietta, Szécsi Lei-
la, Engi Kíra, Rózsa Lilla és Tillinkó Niko-
lett); Junior bot duó/trió 5. hely Rózsa Lilla 
és Tillinkó Nikolett; 6. hely Pocskai Réka 
és Szilágyi Vivien; Junior bot szóló Kovács 
Henrietta 7. hely; Senior bot mini 5. hely 
(Molnár Dorka, Pördi Kíra, Molnár Dori-
na, Bóka Laura, Csala Vivien és Magyar 
Noémi). Felkészítő tanáruk Horváth Péter, 
munkáját Szögi Barbara segítette. 

Támogatóink voltak: Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat – Kispéter Géza 
polgármester, Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola – Józsáné Bánhidi Márta intéz-
ményvezető, Sziráki Krisztián – Domaszék 
Nagyközség alpolgármestere, Domaszéki 
Sportcsarnok – Németh László, Szent Er-
zsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Csongrád 

Megyei Önkormányzat - Csongrád Megye 
Önkormányzataiért Alapítvány, LassPrint 
Áruház, Domatisz Kht. – Kalmár István, 
Cifra Szoba, Vértes Fotó, Rókás Kisasz-
szony – Kerámia, Giligor Béla, Domaszék 
– Büfé, Kiss Balázs – SzemerNet Kft. Sze-
ged, Szűcs Géza és Sólya Márta Virágker-
tészete Domaszék, Kapca kávézó-bisztró 
– Tillinkó Anikó, Bakosné Tóth Tímea, 
Rózsakert Vendéglő Domaszék, Ági Méhé-
szet, Amway, S’Oliver, Classiconos szülői 
közösség és a Domaszéki szülői közösség. 
Köszönjük!

A program példátlan szülői összefo-
gással valósulhatott meg. A mazsorettes 
szülői csapat február elejétől erre készült: 
lufifák és krepp-papír virágok százait gyár-
tották le, vásárolták és csomagolták a tom-
bolatárgyakat, zsinórozták a rengeteg ér-
met, dekoráltak, pakoltak. Nagyon szépen 
köszönjük! 

Ótottné Greguss Éva művészeti 
iskola vezetője

Március 11-én iskolánkban házi angol 
szépkiejtési, olvasási versenyt rendez-
tünk. Eredmények: 5. és 6. osztály: 1. 
helyezett: Vrabély Benedek (6.b); 2. he-
lyezett: Juszku Kata (5.a); 3. helyezett: 
Mészáros Sámuel (5.b). 7. és 8. osztály: 
1. helyezett: Varga Levente (8.a); 2. he-
lyezett: Szalóky Mercédesz Lara (7.b); 3. 
helyezett: Kiss Gréta (8.a). Gratulálunk az 
összes résztvevőnek a szép eredményhez. 

Iskolánk két németes és 4 angolos csapattal 
képviseltette magát a többfordulós „Tiéd 
a SZÓ-TÁR” országos szótárhasználati 
versenyen. Három forduló után a 7. osz-
tályos angolos csapat bejutott a regionális 
döntőbe, ahol nagyon szépen szerepeltek, 
de az országos döntőbe nem jutottak to-
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Vonulás a Szabadság téri kopjafához     Fotó: DomaTv 1848 március 15-i megemlékezés     Fotó: DomaTv

vább. A csapat tagjai: Bakos Roland, Lip-
pai Dávid, Süli Ádám és Tóth-Szeles Ben-
ce 7.a osztályos tanulók voltak. Gratulá-
lunk a szép eredményhez. / Molnár-Tóthné 
Lakatos Margit/

Ásotthalmon Körzeti Szavalóversenyen 
képviselte iskolánkat két diákunk március 
6-án: Huszák Zsófia (4.a) és Török Tímea 
(2.b). Felkészítő pedagógusok: Pataki Ildi-
kó és Kardosné Volford Klára. Köszönjük 
Törökné Erdőss Noémi szülőnek a ver-
senyre utaztatást.

A „Tudásbajnokság” megyei fordulójába 
jutottak: Süli Péter 1.a – matematika tan-
tárgy; Süli Katalin 4.a – környezetismeret 
tantárgy; Komár Csanád 4.b - irodalom, 
szövegértés tantárgy. 

A Varga Tamás Matematika Versenyben 
megyei 2. helyezést ért el Szalóky Mercé-
desz Lara 7. b osztályos tanuló, ezzel az 
eredménnyel bejutott az országos döntőbe. 
Felkészítő tanára Józsáné Bánhidi Márta. 

Március 14-én az 1848-as szabadságharc 
előtt tisztelegtünk. Az iskola tanulói vers-
sel, énekkel, Kispéter Géza polgármes-
ter úr és Sóki Károly plébános úr ünnepi 
köszöntővel emlékezett a történelmi ese-
ményekre. Ezt követően „Az 1848/49-es 
Szabadságharc Szegedi 3. Honvédzászló-
alj Hagyományőrző Egyesület”-ének két 
képviselője tartott fegyver-zászló-vise-
let-bemutatót. A tagtoborzás után tanulóink 
legnagyobb örömére az ágyút is elsütötték. 
Dobpergés mellett vonult az ünneplő kö-
zönség a Szabadság téri koszorúzásra.

Már harmadik alkalommal töltöttek együtt 
egy órát a nagycsoportos óvodások és a le-
endő első osztályos tanítók: Pataki Ildikó, 
Csúcsné Király Renáta és Csóti Natália az 
„Iskolába csalogató” programon. A ta-
vaszról szóló foglalkozáson még egy-egy 
szép virágcsokor is készült.

Március 18-ától a Fenntarthatósági té-
mahét – „Semmiből valamit” program-
sorozat színesítette mindennapjainkat. Az 
alsó tagozatosok a témahét keretében az 
újrahasznosításról, környezettudatosságról 
tanultak. Sokan készítettek érdekes tárgya-
kat, alkotásokat különböző hulladékok fel-
használásával. A művekből kiállítás is nyílt 
a földszinti folyosón.

Március 21-én a Kiskaláris és a Csillag-
fürt néptánccsoport fellépett a Gábor Dé-
nes Szakgimnázium és Szakközépiskola 
alapítványi estjén. Remek táncukat ferge-
teges tapssal jutalmazta a közönség. Felké-
szítő tanáruk Kispéter Éva.

Március 22-én zenész növendékeink részt 
vettek a Deszki Maros Menti Fesztivál 
szólózenei versenyén. Eredmények: Sár-
szegi Gréta zongora - arany minősítés; Sza-
lóky Lara zongora - arany minősítés; Dobó 
Gréta zongora - ezüst minősítés; Dobó 
Pálma zongora - bronz minősítés. Nagyon 
szépen szerepeltek még ezen a versenyen: 
Tombácz Anikó – furulya, Baracsi Gergő 
és Pataki Ádám – gitár. Felkészítő tanárok: 
Lázity Natália (zongora), Pecznyik István 
(gitár) és Greksa László (furulya).

Ugyanezen a napon rendezték meg a Bor 
Pál Fizikaversenyt a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban. Száz Zalán 7. a osztályos 
tanuló jutott be ebbe a középdöntőbe, ahol 
eredményesen képviselte iskolánkat. Fel-
készítő tanára Asztalos Ferencné. 

Március 29-én a SzeReTeD laborban tett 
látogatást, és vett részt érdekes foglalkozá-
son a 6. évfolyam.

Ugyanezen a napon a 7.a és a 7.b osztály 
Konyhai hőtan illetve Optikai jelenségek 
témában 3-3 órás foglalkozáson vett részt a 
CSEMETE Pályázat keretén belül.

Április 8-ától iskolánk négy programmal, 

projekttel vesz részt az idei „Digitális Té-
mahéten”. Elek Gábor rendőr alezredes, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztályának munkatársa 
internetbiztonsági előadást tart a 3-4. és az 
5-6. osztályosok számára. Marosné Alberti 
Anikó iskolai informatika versenyt szervez 
a felső tagozatos tanulóknak. A 3.b osztály 
két projektben is részt vesz: „HuLLáMoK 
HáTáN Tavaszi szél szárnyán” projekt: 
A gyerekek a víz szerepét vizsgálják a ter-
mészet és az emberek életében. Ez egyben 
nemzetközi eTwinning projekt is, mert 
projektpartnereik határon túli (szlovákiai 
és romániai) magyar gyerekek. „Szipor-
kák” projekt: a Szegedi Orczy István Ál-
talános Iskola 1.a osztályosaival közösen a 
tűzről való ismereteiket bővítik, és hoznak 
létre közös projekttermékeket. Ez a projekt 
szintén eTwinning projekt. A „SZIPOR-
KÁK” projekt keretében a Szegedi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, 
Galiba Gábor tű. alezredes úr tartott rend-
hagyó tanórát a 3.b-ben, majd a tűzoltók 
látványos bemutatót tartottak az iskola ud-
varán, melyet az alsó tagozatos osztályok 
is megtekintettek.

„Tavaszi zsongás” - április 5-én, péntek 
délután ismét nagy sürgés-forgás töltötte 
be az alsó tagozat termeit és a földszinti fo-
lyosót. Pörgött a szerencsekerék, csattog-
tak az ollók, nyírtak, ragasztottak, varrtak 
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gyerekek, anyukák, apukák, nagymamák. 
Nyolcféle tavaszi munkadarab közül vá-
laszthattak: nyuszik, csibék, ajtódíszek, 
képeslapok, tojástartók készültek a szorgos 
munka nyomán. Köszönet Kómár-Móna 
Bernadettnek a segítségért!

Tavaszi zsongás
Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Április 6-án, Tatabányán rendezte meg a 
Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége 
és a Virtus Majorette SE a 2019. évi Or-
szágos Majorette Bajnokságot. 

A nagyszabású, rangos versenyen 16 
egyesület több mint 300 versenyzője 174 
versenyszámban versenyzett az országos 

bajnoki címért és a zágrábi Európa-bajnok-
ságra való kvalifikációért. A Domaszéki 
Majorette Csoport 12 tagja a nagyon erős 
mezőnyben 2 szóló, 1 duó és 2 mini for-
mációban versenyzett. Eredmények: Szécsi 
Lorena cadet bot szóló 6. hely arany minő-
sítéssel; Kovács Henrietta junior bot szóló 
10. hely ezüst minősítéssel; Rózsa Lilla 
– Tillinkó Nikolett junior bot duó 7. hely; 
junior bot mini (Engi Kíra, Kovács Hen-
rietta, Rózsa Lilla, Szécsi Leila, Tillinkó 
Nikolett) 3. hely bronz minősítéssel; senior 
bot mini (Bóka Laura, Csala Vivien, Ma-
gyar Noémi, Molnár Dorina, Molnár Dor-
ka, Pördi Kíra) 6. hely bronz minősítéssel. 
Felkészítő tanáruk Horváth Péter. Köszön-
jük a szülőknek és Kószó Zsófiának a sok-
sok segítséget!

Április 6-án a néptáncosok egy csoport-
ja részt vett Budapesten az „Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár” 
szombati műsorán. A program szervezője 
Kispéter Éva néptánc pedagógus.

Következő programjaink:
Április 10.: Papírgyűjtés
Április 10.: Tankerületi matematika 
  verseny (alsó tagozatos)
Április 10.: Tudásbajnokság megyei döntő
Április 11.: Informatika verseny
Április 12.: Üllési Fontos Sándor-emlék- 
   nap (zenei-, rajz- és szavalóversenyek)
Április 12.: Országos Néptáncfesztivál      
   (Szeged – Agora)
Április 15.: Helyesírási verseny (Ruzsa)
Április 15.: Makkosházi
   matematikaverseny
Április 16.: Kistérségi matematika verseny  
  (Forráskút)
Április 17.: Fizika verseny Röszkén
Április 26.: Deszki Maros Menti Néptánc    
  Fesztivál
Április 27.: Mazsorett verseny (Siófok)
Április 29.: Német és angol szépkiejtési  
  háziverseny
Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól április 
23-ig. (A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
17-e, szerda; a szünet utáni első tanítási 
nap: 24-e, szerda, „A” hét.)

Domaszéki Óvoda hírei

Közlekedés nap az oviban, betekintés a rendőrség munkájába    
 Fotó: Koczkás Orsolya

Iciri - Piciri játszódélutánok, ismerekedés az óvodával bölcsiseknek    
 Fotó: CSM PSZ

„Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” - felelt a Nap. 

„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó. 
„Meg ám!” - felelt a Nap. 

/Szabó Lőrinc: Tavasz-részlet/

Hagyományos tavaszi programjaink zajlot-
tak az elmúlt hónap során. A Nemzeti Ün-
nep alkalmából a katonás, huszáros játékok 
kerültek középpontba. 
A közlekedés témánk kapcsán megismer-
kedhettek a gyerekek a rendőrök munkájá-
val, kipróbálhatták, hogy milyen egy „igazi 
rendőrautóban” ülni és közösen beszéltük 
át, hogy melyek a legfontosabb gyalogos és 
biciklis közlekedési szabályok. Köszönjük 
Mészáros Csabának és kollégájának a be-
mutatót és a sok hasznos információt!
Március hónap utolsó heteiben megkezd-
tük az „Ébred a természet” projektünk 
feldolgozását. Felfedező sétáink során ész-
leltük a különböző természeti változásokat, 
próbáltuk megfigyelni a néhol már kibúvó 
tavaszi virágokat, megfigyeltük az állato-
kat és az időjárást.
Nyílt napokat tartottunk a szülőknek a kö-
zépső és nagy csoportokban, hogy bete-
kinthessenek mindennapjainkba.
A Katica csoportosok a Szegedi Füvész-
kertbe látogattak a Víz világnapja alkalmá-
ból, ahol a víz fontosságáról hallhattak egy 
érdekes előadást.
A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat rajzpályázatán Böröcz Boglárka és 
Ördög Vivien is díjazott lett. Gratulálunk 
nekik!

Péntekenként Iciri- piciri játszódélutáno-
kon ismerkedhetnek az óvodánk iránt ér-
deklődő szülők és gyermekek. 
Az óvodai beíratás időpontja: 
2019. április 29-30-án hétfőn és kedden 

lesz 8-16 óráig az óvodában.
A beíratáshoz szükséges dokumentu-
mok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata,
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• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kár-

tyája,
• a szülő (gondviselő) személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája.
• sajátos nevelési igényű gyermek eseté-

ben: szakértői vélemény 
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményről készült határozat
• orvosi igazolás az óvodai érettségről.
Programjaink az elkövetkezendő idő-
szakban:

2019. április 2-3-4. Fényképezés
2019. április 4-11-ig papírgyűjtés
Szülői értekezletek időpontjai:
2019. április 4. Pillangó és Csiga
2019. április 8. Mókus
2019. április 9. Csemete
2019. április 10. Katica és Napraforgó
2019. április 11. Méhecske és Bagoly
2019. április 17. Óvodai húsvét
2019. április 29-30. Óvodai beíratás
2019. május 11. MAJÁLISOLÓ

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

A Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját, Barátait

2019. május 11-én
 a Domaszéki Sportcsarnokban rendezendő

MAJÁLISOLÓ JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉRE
A jó hangulatról a JAFFA TRIÓ gondoskodik. 

Jegyváltás és asztalfoglalás az óvodában.

A vacsorajegy ára: 2800 Ft
Gyermek vacsorajegy: 1500 Ft

Belépőjegy a műsorra: elővételben: 600 Ft, a helyszínen 700 Ft
A támogatói jegy ára: 500.- és 1000 Ft

 Műsorterv: 
    16:00              Gyülekező
    16:30              Megnyitó
     Gyermek aerobic
     Óvodások angol műsora
     Gyermekek csoportonkénti műsora

    19:30  Vacsora a Rózsakert Vendéglő kínálatából
    „A” menü:  Sonkával, sajttal töltött pulykamell
                         Natúr csirkemell pirított gombával
                           Petrezselymes burgonya
                            Saláta dísz
    „B” menü:  Pacalpörkölt
                             Sósburgonya
                  Csemege uborka
    „C”menü:   Rántott sajt 
                                      Rántott karfiol
                  Zöldséges palacsinta magvas bundában, tartármártás 
                  Saláta dísz

       Gyermek menü:    Párizsi csirkemell
                     Petrezselymes burgonya
                  Saláta dísz

    21:30  Szülők és Dolgozók meglepetés műsora
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Nyugdíjas klub hírei!
A férfikórusnak március végén Petőfi-tele-
pen volt egy fellépése és a kimagasló sze-
repléséért oklevelet kaptak. Gratulálunk 
nekik, csak így tovább! Már hagyomány, 
hogy minden év májusában baráti klubok 
találkozóját tartjuk a Rózsakert vendéglő-
ben, amely ebben az évben is megrende-
zésre kerül 2019. május 18-án,12.00 órától! 
Nem klubtagokat is szeretettel várunk! Je-
lentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 
06-30/314-2524, vagy a vezetékesen: 679-
300 este 8 óra után Ördögné Piroskánál 
vagy Némethné Etelkánál 284-493! 
Várjuk a jelentkezőket a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házba is. Klubnapok 2019. április 
8.,15.,29., május 6.,13., kezdés minden nap 
13 órától.

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

Családi klub hírek!
Március 24-én, vasárnap a szép napsütéses 
délután a klubtagok apraja-nagyja  a Víz 
világnapja keretében meglátogatta a Szege-
diek Öreg Hölgyét, a Szent István téri víz-
tornyot. A szép számban megjelenteknek 
egy kis meglepetés nasival kedveskedett 
a vezetőség, miután kiosztottuk az üdítő-
ket és édességet, a víztorony történetét is 
megismertük. Miután meghallgattuk az 
érdekes történetet, bementünk a toronyba, 
ahol lent mindjárt egy kiállítást nézhetünk 
meg, illetve a Bánfi szódát is megkóstol-
hattuk. Majd egyre feljebb sétálhattunk a 
lépcsőkön, a teraszokra kimehettünk és a 
szegedi panorámában gyönyörködhettünk. 
A bátrabbak a csigalépcsőt megmászva fel-
jutottak a víztorony legfelsőbb teraszára is 
és innen nézhettek szét. Mindenki számára 
kellemes időtöltés volt ez a délután, ami-
nek a szép idő is kedvezett. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki ott 
volt: Szekeresné Ildikó klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei

Küzdelem előtti izgalom     Fotó: DomaTv Domaszéki csapat a XV. Tökmag Kupán     Fotó: DomaTv
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Győr adott otthont az idei Junior Országos 
Bajnokságnak, ahol Nagy Bence és Földi 
Csanád a dobogó harmadik fokára állha-
tott, Bence 55 kg-ban és Csanád 90 kg-ban. 
A kisebbek Budaörsön léptek szőnyegre, 
ahol Csapó Tamás bronzérmes lett. Mis-
kolcon az EBMEX Kupán, ami egyben 
ifjúsági válogató verseny is volt, Nagy 
Bence 50 kg-ban második, Balogh Kolos 
ugyanebben a súlycsoportban ötödik lett. 
Nagyszabású nemzetközi gyermekversenyt 
rendezett egyesületünk. Már 15. alkalom-
mal került megrendezésre a hagyomá-
nyosnak számító Tökmag Kupa. Számos 
külföldi csapat tisztelte meg versenyünket. 
Romániából Kézdivásárhely, Csíkszere-
da és Szatmárnémeti, Ausztriából Wels, 

Lengyelországból Wolbrom testvértelepü-
lésünk, Szlovákiából Rimaszombat és Mi-
halovce csapatai és számos magyar klub. 
Kispéter Géza polgármester úr megnyitó 
szavai után kezdődtek a küzdelmek. A do-
maszékiek is szépen szerepeltek, Stul Alex 
és Mercea Dávid aranyérmesek, Csapó Ta-
más ezüstérmes, Kiss Bence és Kiss Balázs 
bronzérmesek, Gergulics Bence ötödik lett. 
A versenyünk lebonyolításához ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani támogató-
inknak, akik a következők: a Domaszéki 
Presszó és Vendéglő, EURO HOME BAU 
Kft. - Domaszék, Temesvári Hús, Varga 
Pékség - Mórahalom, Erzsébet fürdő - Mó-
rahalom, Magda Panzió, Prókai Tanya Ven-
dégház, Domaszéki Önkormányzat, Doma-

Túra a Bivalyos tóhoz
Kedves barangolni vágyók! 2019. május 16-án, csütörtökön túrát szervezünk a Mórahal-
mi Bivalyos tóhoz. 17.15-kor találkozunk a Petőfi utcai orvosi rendelő előtt. Kerékpárral 
indulunk, majd a rezervátumhoz vezető földúton gyalogosan folytatjuk utunkat. Piknik a 
tónál, tiszta idő esetén megnézzük a naplementét. 
A túra várható időtartama kb. 3 óra. Kerékpárzárat, ivóvizet, fényképezőgépet, távcsövet 
érdemes hozni, valamint a piknikhez egy kis harapnivalót, plédet. 
Akinek nincs kerékpárja, de szívesen velünk tartana, lehetősége van az önkormányzattól 
ingyenesen kerékpárt bérelni.
Eső esetén a túrára május 22-én, szerdán kerül sor!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
Kószó Cecília, Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány

Pályázat a helyi közösség fejlődéséért
Domaszék Nagyközségi Önkormány-
zat pályázatot nyert „Helyi identi-
tás és kohézió erősítése Domaszé-
ken címmel.” A pályázat kódszáma: 
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00013. A pro-
jekt célja a helyi közösségek fejlesztése.
A pályázattal kapcsolatos közösségi fel-
mérés folyamatban van. Az intézmények 
és a közösségi aktivisták segítségével 
már zajlik a lakossági kérdőívek kitöltése. 

Ha valaki szívesen töltene kérdőívet, de 
nem jutnak el hozzá az aktivisták, akkor 
a könyvtárban lehetősége van a kérdőív 
kitöltésére. Amennyiben szívesen segíte-
ne a kérdőívezésben vagy részt venne a 
projekttel kapcsolatos munkában, közös-
ségfejlesztési folyamatban, szeretne tenni 
a helyi közösségért, várjuk jelentkezését 
a 06-30-338-2162 telefonszámon, vagy 
a domapalya@t-online.hu email címen.

Elkészült a DomaTv 62.adása! A tartalomból:
1. Domaszék is csatlakozott a „Te Szedd!” országos 

szemétgyűjtési akcióhoz.
2. A Domaszéki Kincskereső Óvodában a leendő 

kiscsoportosoknak tartottak játékos foglalkozást az 
óvónők.

3. Hagyományőrző honvédekkel emlékeztek az iskolá-
sok1848-as forradalom kitörésére Domaszéken.

4. Tűzoltók jártak a Domaszéki Bálint Sándor Általá-
nos Iskolában.

5. Majorette versenyt rendeztek Domaszéken.
6. Nemzetközi Judo-kupát szerveztek a domaszéki 

judosok.
7. Maurer Oszkár a borait, Mód László a szegedi 

szőlőtermesztés és borkészítés történetét ismertető 
könyvét mutatta be Domaszéken.

Jó szórakozást kívánunk az alkotók nevében!
Youtube link: https://youtu.be/zRp3ukokIME

tisz Nonprofit Kft., Bálint Sándor Általános 
Iskola, Net(t) Sped 98 Kft., Kiss Balázs, 
Első Beton Kft., Sziráki Krisztián, Vőneki 
István, Zádori Károly, Dobó Tamás, Koto-
gán Vilmos, Gulyás János és Tsa Kft., Bod-
nár László, Berta Tészta Családi Kft., Nóg-
rádi József, Bende Zsolt, Tombácz Zoltán, 
Németh László és utoljára, de nem utolsó 
sorban az egyesületünk lelkes szülői, nagy-
szülői, jelenlegi és egykori tagjai segítsé-
gével tudtuk megrendezni a színvonalas 
versenyünket. Köszönjük mindenkinek!
Edzéseinken mindenkit szeretettel vá-
runk minden lányt és fiút 5-6 éves kor-
tól korlátlanul a Domaszéki Sportcsar-
nokban hétfőn, szerdán és pénteken.

Szabó Miklós edző



12

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

A könyvtárban elérhető 
szolgáltatások:

2018. szeptemberétől megújult a könyvtár irodai szolgáltatása. 
Lehetőség nyílik hőkötés készítésére, emellett korábbi szolgálta-
tásaink változatlanul elérhetőek maradnak. A hőkötés formájában 
a hagyományos könyvkötésre hasonlít, viszont gyorsan elkészül.                         
 Fénymásolás 

 Színes:  Fekete-fehér
 A/4 30-100 Ft/oldal A/4 10 Ft/oldal
 A/3 60-200 Ft/oldal A/3 20 Ft/oldal

Nyomtatás
 E-mail-ről, adathordozóról való megnyitás:  100 Ft/alkalom
 Színes:  Fekete-fehér
 A/4 30-100 Ft/oldal A/4 10 Ft/oldal
 A/3 60-200 Ft/oldal A/3 20 Ft/oldal

Szkennelés:
 A/4 20 Ft/oldal
 A/3 40 Ft/oldal

Spirálozás: 
 ø 6-8 mm               200 Ft
 ø 10-12 mm 250 Ft
 ø 14-16 mm 300 Ft
 ø 19-28 mm 400 Ft
 ø 32 mm-től 500 Ft

Láda címke nyomtatása 50 Ft/oldal (egy A/4-es oldal 24 db cím-
két tartalmaz.) Névjegykártyák, meghívók, szórólapok és hőkötés 

készítésére igény alapján egyedi árajánlatot adunk.
Érdeklődni:  Nagyközségi Könyvtár 6781 Domaszék Dózsa 
György u. 39.tel.: +36-70/466 37 92 e-mail: konyvtar.doma-

szek@t-online.hu; domaszekinfo@gmail.com

                                                        

                

 
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 
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Emeljünk magasba
minél több gyereket!

2019.05.11.
Találkozzunk 

május 11-én
Domaszéken 

a Köztársaság téren 
(kezdés: 10:00) és döntsük 

meg közösen a tavaly 
felállított egyszerre 

felemelt gyermekek 
világrekordját! 

Programok:
• Ugrálóvár
• Népi játszóház
• Farkas Ildikó papírmûvész kézmûves
• „Kiborul egy halom öröm…” koncert
• Helyi termelôk piaca
• Családi fotósarok
• Értékes nyeremények
• Zsákbamacska
• Lovaskocsizás
• Arcfestés
• A 2018-ban született gyermekeket ajándékkal köszöntjük
• Kiállítás - „Rajzold le hogyan látod a családod” 
• Köszöntjük a legifjabb domaszéki lakosokat

A programon való részvétel mindenki számára ingyenes! 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletek a www.haromkiralyfi.hu/emeldmagasba oldalon.

BEMUTATJA:

A

Együttmûködô 
partnereink:
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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. május 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. május 15.

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

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

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

***
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.
***

Női biciklik eladók. Érdeklődni: 06-
30/629-3496

***
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

***
Jó állapotban lévő bejárati ajtószárny el-
adó (90x250 cm). Tel.: 06-30/389-3140

***
Eladó egy 2 m-es kétoldalas önetető és 2 
db itató vályú (2 m és 2,5 m hosszúak). Ér-
deklődni: 06-30/347-5282

***
Munkahelyet kínál

Keresek Domaszékre, könnyű fizikai mun-
kára betanított segédmunkás és asztalos 
munkatársat. Hosszútávú, 8 órás bejelentett 
munkaviszony, magas kereseti lehetőség. 
Jelentkezni telefonon a 30/349-6889 vagy 
aszorenyi917@gmail.com e-mail címen!

***
Eladó Ducati MPM2 megkímélt állapot-
ban lévő rotációs kapa - erős motorral, 
azonnal munkára fogható állapotban - Do-
maszék község belterületén. Ára: 55.000,- 
Ft. Érd.: 8 órától minden nap: 06-30/236-
3609

***
Házat keresek Domaszék belterületén 
vagy a zártkertekben 15 mFt-ig. Érdeklőd-
ni telefonon: 06-20/526-9871

***

Körzeti megbízottak
telefonszáma: 06-20/8520-659

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ

Bejelentés: 06-30/543-9094
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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 Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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 telefonszámonHulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

Kedves gyerekek!
 Anyák napi kézműves
  készülődéssel várunk 
      benneteket nagy 
      szeretettel, 2019. 
         április 27-én, 
 szombaton a domaszéki 
 könyvtárban 9-13 óráig. 
   A részvétel ingyenes!

Farkas Ildikó, a papír csodák alkotója és 
Szűcs Judit könyvtáros

FIGYELEM!
A Domaszéki Családi Klub 2019. május 25-én, szombaton biciklitúrával egybekötött 

családi napot tart Mórahalomra az Erdei iskolához. A Csipak-semlyéki tanösvény-túra, 
vezetővel, illetve bográcsos paprikás krumpliból készült ebéddel egybekötve lesz!

Részvételi díj klubtagoknak: 700 Ft/felnőtt, 300 Ft/gyerek. 
Nem klubtagoknak: 1000 Ft/felnőtt, 500 Ft/gyerek.

BÁRKIT SZÍVESEN  LÁTUNK! 
HA NINCS KERÉKPÁROD, 

AZ SEM AKADÁLY!

További információ nálam: Szekeres Péterné Ildikó Telefonszám: 06-70/676-6372 vagy 
privátban. Előzetes jelentkezési határidő: 2019. április 28-ig!

KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA!
Köszönetet mondok mindazoknak akik könyvadományokkal támogatták 

könyvtárunkat. Ezúton szeretném felhívni minden Kedves Olvasó figyelmét, 
hogy a könyvtár 2019. május 13.-25. között szabadság miatt ZÁRVA lesz. 

Megértésüket előre is köszönöm.
              Guba-Szűcs Judit  
        könyvtáros
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Domaszéki Vas Műszaki Áruház 
Gumi Szakáruház 

Virágföld, zsákos marhatrágya, virág tápoldatok
Bilincsek, csavarok, fittingek, gumi és PVC locsoló Tömlők

Öntözéstechnikai eszközök, permetező tömlők 4-8 Mpa
1000 Apró cikk  

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

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Április hónapban, pályázati forrásból 

útjavítást végzünk a Szegfű
utcában, mely során ideiglenes jelleggel 

előfordulhatnak útlezárások,
forgalom-korlátozások.
A munkálatok ideje alatt

 szíves türelmüket kérjük!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Tisztelt Termelők!
2019. április 8-án kezdődik a területala-
pú támogatás! A beadási határidő május 
15! A kérelem beadására előzetes idő-

pont-egyeztetés szükséges: 
06-70/3999-524!
Papp Tamara
 Falugazdász

Csongrád Megyei Igazgatóság
6722 Szeged, Kossuth 

Lajos sgt. 17.
Mobil: +36-70/3999-524

E-mail.: varga.tamara@nak.hu
www.nak.hu

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00

Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos
nőgyógyászati magánrendelést tart Domaszéken a Petőfi u.12. szám

 alatti Egészségközpontban minden szerdán 17-19 óra között.
Bejelentkezés: 06-20-5891496 (Hevesiné-aszisztensnő)

Tisztelt domaszéki nőlakosok!
Értesítem Önöket, hogy áprilisban folytatódik a kedvezményes 

nőgyógyászati rákszűrés, melyre szeretettel várjuk Önöket!


