
           XXVIII. ÉVFOLYAM   8. SZÁM       DOMASZÉKI INGYENES KÖZÉLETI INFORMÁCIÓS HAVI ÚJSÁG       2018.08.14.

Falunapunkról…
Hagyományainkhoz híven 2018. július 
20-án, pénteken traktorfelvonulás nyitotta 
meg a 2018. évi falunapokat, ahol Kispéter 
Géza polgármester köszöntötte a gazdákat 
és a megjelenteket. 
Sóki Károly plébános úr megszentelte és 
megáldotta a traktorokat, hogy azok to-
vábbra is nagy segítségben tudjanak lenni 
tulajdonososaiknak a munkák elvégzésé-
ben. A traktorfelvonulás részét képezte a 
kisgyermekek járműveinek bemutatója, 
nagy örömmel száguldottak végig a ré-
szükre kijelölt pályán, bemutatva gyorsa-
ságukat és ügyességüket.
„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése 
Domaszéken” című pályázatunk segítsé-
gével a csapadékvíz elvezetés III. üteme 
elkészült, melynek ünnepélyes átadása is 
megtörtént.
Egy nagyszerűen összeállított hastánc 
produkciót adott elő a helyi tagokból álló 
Holdfény Asszonyai csapat ezen az estén, 
mely varázslatos keleti hangulatot idézett 

a színpadra. A hastánc produkció közben a 
szegedi Creative Dance Club aerobic csa-
pata mutatta be nagyszerű tudását a közön-
ségnek. 
A szombati napon a falu lakosságát zenés 
fogatos felvonulás ébresztette és már reg-
gel 9 órakor készülődtek az iskola udvarán 
a pörköltfőző csapatok. Az idei évben sem 
fáztak a versenyzőink, szépen fogyott az 
ásványvíz, a hideg sör, bor, üdítő a nagy 
hőségben. A 18 versenyben lévő csapat 
közt Pécska és Királyhalom képviselte a 
határon túli résztvevőket a helyiek és helyi 
civil szervezetek között. 
A Jázmin Nyugdíjas Klub férfi kórusának 
kitűnő produkciója után Kispéter Géza 
polgármester és Sóki Károly plébános úr 
nyitotta meg a szombati színpadi esemé-
nyeket, mely után a kitüntető címek átadá-
sa következett. A vérellátó szolgálat képvi-
selői és Kispéter Géza polgármester a helyi 
véradó lakosok részére díszokleveleket és 
ajándékokat adtak át, illetve itt díjazták a 

kitűnő sport eredményeket (Domaszéki 
JUDO ISE) és a helyi zöldségekből, gyü-
mölcsökből készített ételek, sütemények 
készítőit is.
Aki nem találta a helyét a színpadnál, az 
kivihette kisgyermekét népi játékokkal 
játszani, vagy kézműves foglalkozáson ve-
hetett részt. Helyi árusok, termelők mutat-
ták be portékáikat, kóstolni, kipróbálni és 
vásárolni is lehetett belőlük. Arcfestésre is 
volt lehetőség, és akit érdekelt megtekint-
hette az elsősegélynyújtó bemutatót is. 
A színpadon a Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulói egy egész órán át tartó műso-
ra kápráztatta el a közönséget, szombaton 
délután. Nagyon ügyesek voltak, a szerve-
zők nevében is köszönjük az iskolai szünet 
alatti sok munkát és felkészülést!

         Kövesse nyomon a falunap
    képes beszámolóit QR kódunk
      segítségével, az interneten is!
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Vastag Csaba, koncertjének majdnem felét 
a közönség között tartotta, ezzel igazi csa-
ládi hangulatot varázsolt a nagy sátorban, 
a tömeg egyszerre énekelte vele dalait. A 
színpadra visszatérve felengedte rajongóit 
és felejthetetlen élményt szerzett nekik. Az 
estéhez a jó hangulatot a Kisperegi Pécskai 
Zenekar biztosította. 
A Domaszéki Falunapok vasárnapi fő ese-
ménye az előző napok traktoros, gyermek-
jármű és lovasfogatok felvonulása után, 
a motoros felvonulás volt. Közel 160-an 
gyűltek össze, hogy megmutassák gépeiket 
a nagyközönségnek. Az időjárás is kedve-
zett az eseménynek, sokan kilátogattak, 
hogy csodálhassák a csillogó-villogó jár-
műveket. A gumiégetés sem maradhatott 

el, felvonulás közben a füstfelhő gyakran 
felszállt a magasba és egy fantasztikus 
streetfighter show-t is láthattak az érdeklő-
dők. Minden résztvevőnek, támogatónak, 
szervezőnek köszönjük ezt az élményt. 
A rendezvénysorozat nem jöhetett vol-
na létre alábbi támogatók, segítők nélkül: 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., 
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Tár-
sulat, 3ATakarékszövetkezet, Hunor Coop 
Zrt., Mauer Gép Kft., Németh Antal (Mini 
Agro Kft.), Domaplast Kft., SZVMF Zrt., 
Csiszár István mesterszakács, Domaszéki 
Gazdák Kft., Domaszéki Benzinkút, Rutai 
József és a zenészek, traktoros felvonulás-
ban résztvevők, zöldség és gyümölcs kiál-
lítók, borászok: Baranyás Pincészet, Zádori 

Károly, Tóth István, Újvári Mihály, Juhász 
László, Czérna Pálné, Engi Gábor, Farkas 
Győző és a lovas felvonulásban résztve-
vők, Domaszéki Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Jázmin Nyugdíjas Klub, 
Domaszéki Családok Klubja, Domaszéki 
Polgárőrség, Rendőrség, Bálint Sándor 
Általános Iskola és AMI, polgármesteri 
hivatal dolgozói, Domatisz Nonprofit Kft. 
dolgozói, Száraz Ferdinánd és kollégái, 
Németh Antal, Németh Péter, Oltványi Já-
nos, Rostásné Németh Katalin, Pintér Ár-
pád, Papp Róbert, Szűcsné Fodor Tímea, 
Dobó Tamás, Halász Róbert, Halász Anita, 
Csányi István, Kazi Tibor. 

 ( további fotók a 7.oldalon )
Összeállította: a szerkesztőség

Domaszéki véradók elismerése
2018. július 21-én, a Domaszéki Faluna-
pon 50 személy kapott a Szegedi Regio-
nális Vérellátó Központtól elismerést és 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzattól 
egy jelképes ajándékot. Ez úton szeretnénk 
megköszönni a véradóknak a többszöri vé-
radást, mellyel beteg embertársaikon ön-
zetlenül segítenek! 
Az alábbi személyek kaptak elismerést:
Tízszeres véradók: Dr. Tatárné Vas Anna 
Mária, Ézsiás Judit, Jánk Márk László, Ko-
vács József, Krnács Zoltán, Patkó Mária 
Erzsébet, Kardos Roland, Pintér Szilvesz-
ter Gábor, Sztancsik János, Kocsis-Vass 

Szimonetta, Köteles Mária, Molnár Gábor, 
Németh Márta Katalin, Gábor Zoltán, Pe-
tics Anna, Farkas Nóra, Nagy Regina, Sü-
liné Kispéter Judit, Takács Csaba, Zádori 
Anikó, Batancs Barnabás, Homoly Csaba, 
Mészáros-Tanács Anett, Vajda Zoltán Fe-
rencné. Húszszoros véradók: Csillag Ág-
nes, Dudik Attila, Kónya György, Kovács 
Sándorné, Kalmár Csaba, Németh Gábor 
Lajos, Bodó István, Kálmán Antal József, 
Sánta Beatrix Nóra, Dobó Lajos, Dr. Ba-
logh Antal, Engi Antal, Farkas Ferenc. 
Harmincszoros véradók: Kalmár Sándor, 
Négyökrű Gyula, Vőneki Jenő, Kiss Zol-

tán, Tóthné Gulyás Gabriella, Tiralla Zsolt. 
Ötvenszeres véradók: Babarczi István-
né, Hegyes Zoltán. Hatvanszoros véradó: 
Dobó György. Hetvenszeres véradó: Hege-
dűs Zoltán, Paréj-Nagy Mária. Nyolcvan-
szoros véradó: Nagy Gábor. Száztizszeres 
véradó: Márki Krisztián.

Felhívom a véradók figyelmét, hogy aki 
még nem vette át az önkormányzat aján-
dékát az még augusztus végéig megteheti 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban 
Papdiné Megyeri Csillánál!

Szerk.

Önkormányzati hírek
2018. július 5-én rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés volt és az alábbi fontosabb dön-
téseket hozták: elfogadták a „Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal épületeinek komp-
lex energetikai korszerűsítése” és a „Do-
maszéki Kincskereső Óvoda bővítése és 
főzőkonyha kialakítása eszközbeszerzés” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását. 
Megválasztották a két közbeszerzési eljá-
rás esetében a bíráló bizottság tagjait. To-
vábbá a Domaszéki Kincskereső Óvoda 
étkezőjének kialakításához egy pályázat 
benyújtását hagyták jóvá, mely a főző-
konyha padlásterében kerülne kialakításra. 

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 
30.600.206 Ft lenne, melyhez nyertes pá-
lyázat esetében 1.530.011 Ft önerőt biztosít 
az önkormányzat. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése projektátadó rendezvény
A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból valósult meg 
a közelmúltban a csapadék- és belvízelve-
zetési projektünk. A „Belterületi vízelveze-
tő-hálózat fejlesztése Domaszéken” című 
pályázatunk segítségével a csapadékvíz 
elvezetés III. üteme épülhetett ki, amely-
nek nyomvonala a következő: Bartók B. 
utca Juhász Gy. utca és Árpád tér közötti 
szakasza; Árpád tér; Radnóti M. utca és a 
Petőfi utca kapcsolódó szakasza; Ady E. 
utca, Petőfi utca és Akácfa sétány közötti 
szakasza; Duna utca; Tisza utca; Kossuth 
utca Ady E. utca és Kossuth u 3. sz. közötti 
szakasza; Patika utca; Rákóczi utca; Dózsa 
Gy. utca, Petőfi utca és Patika utca közötti 

További képes 
beszámoló az

interneten:
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szakasza; Úttörő utca; Arany J. utca, Úttö-
rő utca és József A. utca közötti szakasza; 
Kossuth utca, Dózsa Gy. utca és Kossuth u. 
2. sz. közötti szakasza; Dózsa Gy. utca, Pa-
tika utca és Rózsa F. utca közötti szakasza. 
A pályázat közel 110 millió forint összegű 
támogatás segítségével valósulhatott meg, 
amely kb. 3,1 km belterületi csatornaépí-
tést jelent.
A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00014 azo-
nosítószámú projekt zárórendezvényére 
2018. július 20-án 16.30-kor került sor, 
ahol a meghívott vendégek jelenlétében 
hivatalosan is átadásra kerültek az újonnan 
kiépített szakaszok. Az ünnepi átadáson 
többek között jelen voltak a tervező és a ki-
vitelező cég képviselői, a műszaki ellenőr, 

valamint tiszteletét tette körünkben Kakas 
Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés El-
nöke és Magyar Anna, az Európai Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Kongresszu-
sának alelnöke is, mivel a településünkre 
érkező TOP projektek tervezésében, elő-
készítésében és lebonyolításában jelentős 
közreműködő partnerünk volt a Csongrád 
Megyei Önkormányzat és Hivatala. Sóki 
Károly községünk plébánosa áldását adta a 
csapadékvíz-elvezető hálózat most kiépült 
szakaszára. A résztvevők mosolyogva fo-
gadták a csatornában „úszkáló” piros-fe-
hér-zöld színben pompázó papírhajókat, 
melyek  rendezvényünket színesítették. Ezt 
követően a jelenlévőknek lehetőségük nyílt 
a projektátadó részeként megtekinteni a be-

ruházásról készített mozgóképes anyagot a 
polgármesteri hivatal nagytermében.

Sziráki Krisztián alpolgármester
Mészáros-Tanács Anett

pályázatíró projekt menedzser

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

A domaszéki Majorett csoport az EB-n     
Fotó:Ótottné Greguss Éva 

A Csillagfürt és a Kiskaláris csoport  a Falunapon   
Fotó:DomaTv

Programjainkból: 
Európa legjobbjai között! 2018 tavaszán, 
az Országos Bajnokságon mazsorettes 
lányaink remekül szerepeltek, és a tanszak 
történetében először négy formációnk is 
kvalifikációt nyert a mazsorett Európa 
Bajnokságra. Az EB-t idén Prágában 
rendezték, ahol 10 ország 170 csapattal 
3500 versenyzővel képviseltette magát. 
Magyarország 12 településéről érkeztek 
csapatok. A Domaszéki Majorette Csoport 
11 versenyzővel és népes szülői-szurkolói 
kísérettel utazott Prágába, ahol július 4-étől 
8-áig részt vettek az EB-n. Versenyzőink: 
Csala Vivien Alexandra (senior szóló), 
Kovács Henrietta (cadet szóló), Cadet Mini 
formáció (Ábrahám Laura, Csóti-Gyapjas 
Flóra, Kovács Henrietta, Ladányi Kin-
ga Edit és Sipőcz Szintia), Junior Mini 
formáció (Bóka Laura Anna, Molnár 
Dorina, Pördi Kíra Dominika, Rózsa Lil-
la és Tillinkó Nikolett). A nagyon erős és 
népes mezőnyben a 15-28. helyen végeztek 
lányaink. Sokat tanultunk, rengeteg közös 
élménnyel, érdekes programokkal, város-
nézéssel lettünk gazdagabbak. Jó érzés 
volt, hogy képviselhettük Domaszéket ezen 

a rangos nemzetközi versenyen! Külön 
köszönet azoknak, akik a felkészülésben 
segítségünkre voltak: Kubatov Edit (új 
fellépőruhák), Németh László (Domaszé-
ki Sportcsarnok), Szögi Barbara (az út 
megszervezése). És nagy-nagy köszönet 
a Szülőknek a lelki és anyagi háttérért, a 
szurkolásért, a jó hangulatért!

Horváth Péter (felkészítő tanár) és 
Ótottné G. Éva (műv.isk.vez.)

Július közepén sem pihentek a művészeti 
iskolások, a domaszéki Falunapra készül-
ve ismét benépesült a sportcsarnok. Egy 
héten át próbáltak a mazsorettek és a nép-
táncosok, hogy a szombat koraesti fellépés 
jól sikerüljön. Este a színpadon először 
néptáncosainkat láthatták: Fülöp Roland 
(szóló), a Topogók, a Rece-Fice, a Csillag-
fürt és a Kiskaláris néptánccsoportok ad-
tak fergeteges műsort a színpadon. Ezután 
énekeseinket: Szalóky Larát, Kis Doroty-
tyát és Kádár-Német Juliannát hallhatták. 
A művészeti iskola programjának második 
felében moderntáncos-mazsorettes lánya-
ink: a Cadet, a Junior és a Senior korosz-
tály, valamint szólók és duók remek műso-

rát láthatták. A programokra Kispéter Éva 
(néptánc), Horváth Péter és Szögi Barbara 
(moderntánc), valamint Kneusel-Herdlicz-
ka Leila tanárnő (ének) készítették fel diák-
jainkat. A néptáncosoknak a talpalávalót a 
„Ménkű Banda” húzta. A műsor létrejötté-
hez a nyár közepén sok gyakorlás, kitartás 
is kellett, amit külön köszönünk a Tánco-
soknak, a Szülőknek és a Kollegáknak!

A művészeti iskola 2018/2019-es tanévé-
re lezárult a jelentkezés. Aki még szeret-
ne az esetleges üres helyekre beiratkozni 
(furulya, néptánc, mazsorett és képzőmű-
vészet tanszakokra), azt augusztus utolsó 
hetében teheti meg. 

Összeállította: Ótottné Greguss Éva

A 2018/2019-es tanévvel kapcsolatos in-
formációk:

Étkezés és napközi térítési díj befizetés 
időpontja: augusztus 28. és 29. 
Kérjük, az ingyenes étkezésben részesü-
lő tanulók is jelezzék étkezési szándéku-
kat!
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A kedvezményekre jogosító határozatok 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
tartós betegség, stb.) lejárati határidejére 
szíveskedjenek fokozott figyelmet fordíta-
ni és a határozatokat az iskolába behozni! 
Lejárt határidejű határozatok nem jogosíta-
nak a kedvezmények igénybevételére!

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Lassan véget ér a nyár és kezdetét veszi a 
2018/2019- es nevelési év.
Tanévnyitó szülői értekezletre várjuk a 
kedves szülőket, azokat is, akinek gyer-
meke nem szeptemberben kezd el óvodába 
járni, 2018. augusztus 30-án, csütörtökön 

az alábbi időpontokban:
Csemete és Méhecske csoport 16 óra;
Mazsola, Katica, Csiga-biga, Naprafor-
gó, Pillangó, Mókus 16.30 óra.
Nyári karbantartási és takarítási szünetünk 
2018. augusztus 6-tól 31-ig tart, ez idő alatt 

óvodánk zárva lesz. Első nevelési napunk 
2018. szeptember 3. hétfő!

További kellemes időtöltést, szép nyarat 
kívánunk!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Bakonybéli tábor 2018
Az utazás: Reggel mindenki hajnalok haj-
nalán kelt és indult Domaszékre Zsóka 
néniék háza elé. Kivéve a királyhalmi gye-
rekek, akik Kissoron csatlakoztak a többi-
ekhez. A busz tele volt éneklő gyerekekkel, 
akik nagyon szeretik a zenét. A busz kb. 
1-2 órát vitt minket, amikor megálltunk 
Kiskunhalason a Csipkemúzeumba. Ott 
bepillantottunk a csipkevarrás fortélyaiba 
és szemügyre vehettük a különféle csipké-
ket, majd tovább indultunk. A következő 
megállónk Kiskőrösön volt Petőfi Sándor 
szülőházánál. Sajnos a házba nem jutottunk 
be, de kívülről láttuk a költő otthonát. Solt-
vadkerten megálltunk finom fagyit enni. 
3 órás út után megérkeztünk Bakonybél 
nyugodt környékére. A szállásunk egy régi 
pajta volt, ami egy Csillagvizsgáló mellett 
kapott helyet. Először kívülről tekintettük 
meg a házat, majd bepakoltuk a cókmók-
jainkat és elkaptuk a szobákat, amik szép 
nagyok és lakájosak voltak. A szobában 
minden gyerek együtt volt, a fiúkat és a 
lányokat beleértve. Először kicsit furcsáll-
tuk, de aztán már egészen megszoktuk. 
Miután bepakoltunk, kicsit ismerkedtünk 
és elindultunk vacsorázni az étterem-
be. Finom vacsora fogadott minket, amit 
jóízűen fogyasztottunk el. Vacsora után a 
bakonybéli játszótéren számháborúztunk. 
Azt követte később a tábortűz, zenéléssel 
és játékkal telt el. A zenélés alatt a citerá-
zást, a gitározást és az ukulelézést, na meg 
az éneklést értem. Az este vidáman telt 
el és mindenki álmosan feküdt le aludni.
Az 1. nap: Reggel 8 órakor keltünk, néhá-
nyan nagyon nehezen ébredtek, de gyor-
san kibújtunk az ágyból, mert a reggeli 
torna következett. Kicsit megmozgattuk 

magunkat, utána felöltöztünk és segítet-
tünk a reggeli elkészítésében. Mindenki-
nek került a hátizsákjába víz, és még ami 
a túrához kell. Kicsit játszottunk és meg-
érkezett a túravezető. A kapunál számol-
tunk egyet majd elindultunk sétálni. Elő-
ször egy kis hídon a patak fölött mentünk 
át. Azután tovább haladtunk és egy kilátó 
felé közeledünk. Az út, amin sétáltunk iga-
zán csúszós és vizes volt, ezért nem olyan 
gyorsan haladtunk, de azért így is érde-
kes volt a séta. A kilátóba egyszerre 4-5 
ember fért be, ezért sorba kellett állnunk. 
A kilátóból egész Bakonybélt beláttuk és 
még az egyik hegyen látható feliratot is 
láttuk, amin az állt, hogy BAKONYBÉL 

1000, hiszen idén ünnepeli Bakonybél az 
1000-dik évfordulóját. Ezt a feliratot kö-
vekből rakták ki a helyi lakosok. Miután 
mindent szemügyre vettünk tovább in-
dultunk a régi mészkő égetőhöz. Ott sok 
dolgot megtudtunk a mészkőégetésről. 
Lassan tovább indultunk és az utunk során 
egy gyönyörű erdő mellett haladtunk el. A 
séta során a túravezető még sok érdekes-
séget mesélt nekünk. Bakonybélbe vissza-
értünk és ebédelni mentünk az étterembe, 
majd fáradtan baktattunk vissza a szállás-
ra. A szálláson mindenki kicsit megpihent, 
a fiúk utána kimentek és fociztak. A nagy 
játék után megérkezett ismét a túraveze-
tő. Most a kis patakhoz vezetett el minket. 

Tankönyvosztás: augusztus 28. kedd 
10.00-18.00 és augusztus 29. szerda 8.00-
16.00. A tankönyveket minden tanuló 
részére ingyenesen biztosítja az állam, 
az átvételhez személyi igazolványra van 

szükség.

Pótvizsgák: augusztus 28. (kedd) 8.00 óra. 
A pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt, 
megfelelő öltözetben jelenjenek meg a ta-
nulók, és a tantárgyhoz szükséges felszere-
lés legyen ott minden pótvizsgázó diáknál! 
Tanévnyitó ünnepség: szeptember 3. hét-
fő, 8.00 óra (megjelenés ünnepi, fekete-fe-
hér öltözetben). 

Első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) az 
évnyitó után; napközi, étkezés és kisbusz is 
lesz már ezen a napon.

Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: 

                                                                Augusztus 15-én és 16-án 8.00-12.00-ig                                                
Augusztus 21-én 10.00-12.00-ig                                      
Augusztus 22-23-án 8.00-14.00-ig                 
Augusztus 24-én 8.00-12.00-ig                                                                 
Augusztus 27-30-án 8.00-16.00-ig.
Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggesztve 
augusztus 20-a után! Kérem, figyeljék a 
kiírásokat, valamint az iskola honlapját, 
facebook oldalát!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató
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Egy félórát sétáltunk és megérkeztünk a 
patakhoz. Itt megkaptuk a feladatot, hogy 
keressünk vízi élőlényeket. Például: piócát, 
víziskorpiót, vízirákot meg még sok faj-
ta bogarat, élőlényt. Mindenki teljesítette 
a neki szánt feladatot, utána megvizsgál-
tuk, ki mit fogott. Mikor már elfáradtunk, 
meguntuk a vízi élőlények vadászását, 
kicsit kacsáztunk és köveket gyűjtöttünk, 
majd visszaindultunk a szállásra. Mikor 
megérkeztünk már éreztük Eszti néni fi-
nom paprikás krumplijának illatát, amiből 
egy jót vacsoráztunk. Vacsi után egy rövid 
csapatvetélkedő volt, amin mindenki pom-
pásan teljesített. Ez a nap mindenkinek 
fárasztó volt és mindenki gyorsan elaludt.
A 2. nap: A reggel igen esős volt, de azért 
a reggeli torna nem maradt el. Torna után 
reggeliztünk és az aznapi program helyett 
csak a Tájházba mentünk, mert esett az 
eső. A Tájházig is csak esőkabátban jutot-
tunk el. A tájházban sok izgalmas törté-
netet és tudnivalót hallottunk. Miután az 
egész tájházat körüljártuk visszaindultunk 
haza. Otthon cukkinis ebéd fogadott min-
ket, amit Évi néni varázsolt nekünk. Evés 
után kicsit segédkeztünk a konyhában, 
majd elkezdődtek a vetélkedők a sajátosan 
kialakított kaszinónkban. A sálvarrástól 
a társasjátékig minden megtalálható volt. 
Ha nyertél a játékban vagy jól teljesítetted 
a feladatot kaptál pontot, amit beválthattál 
mézeskalácsért, vagy más finomságért. Az 
esős nap gyorsan elmúlt, jól szórakoztunk 
és nevetgéltünk együtt. A vacsora elfo-
gyasztása után még kicsit játszottunk, be-
szélgettünk majd mindenki nyugovóra tért.
A 3. nap: Korábban keltünk, mint a másik 
reggeleken, de szuper keltésben volt ré-
szünk Anett gitárszóval ugrasztott ki min-
ket az ágyból. A reggel többi része ugyan-
úgy ment, mint máskor, reggeliztünk és 
tornáztunk. Reggeli után előkészítettük a 
hátizsákjainkat és szép sorba beszálltunk a 
buszba, ami Veszprémbe szállított bennün-
ket. Ott először a várat tekintettük meg, ami-
ből csodaszép kilátás tárult elénk a városra. 
Miután a várat körbejártuk, egy pizzázóban 
megebédeltünk. Evés után újra buszba ül-
tünk és tovább haladtunk az állatkertbe.  
Az állatkert kapujában csapatokra lettünk 
osztva és úgy indultunk el. Először a ma-
darakat, utána a lámákat, a kecskéket, meg 
a kis majmokat néztük meg. Azt követték 
az oroszlánok, hópárducok, tigrisek, kamé-

leonok és a teknősök. Az út során még sok 
állatot láttunk. Az állatkertben elhelyezett 
dinóparkba is bementünk és megnézhet-
tük régen milyen élőlények éltek a földön. 
A dinók után pingvinek, fókák és zsiráfok 
jöttek, de nem sorolom tovább, mert akkor 
vége lenne a mai napnak. Az állatkerti séta 
lassan végére ért, mi jól szórakoztunk az 
állatok meg örültek, hogy elmegyünk. A 
hazafelé út hosszú volt, de vidáman telt. 
A busz elvitt minket az étteremig, ott egy 
nagyot lakmároztunk. Kicsit pihentünk és 
megérkezett az éjszakai túravezető. Min-
denki hosszú nadrágot és felsőt vett magá-
ra, na meg persze zseblámpát tett a zsebébe 
és elindultunk az éj leple alatt sétálni, mely 
során néhányan megijedtek a különböző 
zajoktól és fényektől. Viszont sokat tanul-
tunk a túravezetőtől, aki viccesen mesélt el 
nekünk különféle tudnivalókat. A túra köz-
ben néhányan beleléptek pocsolyába, mert 
nem láttak a sötétben. Felmentünk egy 
magas dombra és beláttuk egész Bakony-
bél éjszakai csendes környékét. Tovább 
mentünk és egy kis tóhoz érkeztünk, ami 
mellett egy kolostor volt található. Miután 
a tavat és a kolostort jól szemügyre vettük, 
na meg meghallgattuk a róluk szóló tudni-
valókat, visszaindultunk. Az idő énekléssel 
és meséléssel telt el. A szállásra visszatérve 
mindenki kidőlt az ágyba és rögtön elaludt.
A 4. nap: Reggel most később keltünk, ma 
Zalán és Noé hangja ugrasztott ki minket 
az ágyból, na meg a reggeli torna. Regge-
li utána összeültek a csapatok és mindenki 
gyakorolta a csapatdalát. Az egyes csapat 
AZ ELLOPTÁK AZ OROSZOK CIMŰ 
csapatdalt gyakorolta. A kettes csapat A 
KÉT AKKORD című dalt próbálta. Nem 
sokáig zenéltünk, mert indultunk túrázni 
a BAKONYBÉL 1000 felirathoz. Sok séta 
után felértünk a hegy tetejéhez. Gyönyörű 
kilátás tárult elénk egész Bakonyt láttuk, 
még a szállást is. Közelről láttuk még meg 
is érintettük a Bakonybél 1000 kövekből 
kirakott feliratot. Visszafelé mentünk lefelé 
a hegyről a lefelé út elég csúszós volt, még 
Zsófi is elcsúszott. Utána még néhányan 
megbotlottunk, de szerencsére nem lett baj. 
Elég gyorsan visszaértünk a szállásra. Már 
messziről érződött Norbi finom bográcsban 
főzött ételének illata. Mindenki jóízűen fo-
gyasztotta el a finom ebédet, majd egy ki-
csit pihentünk és átsétáltunk a mellettünk 
lévő Csillagvizsgálóba. A csillagvizsgáló-

ban megtudtunk sok mindent a bolygókról. 
Még egy rövid tudományos filmet is lát-
tunk. A film után felmentünk a Csillagvizs-
gáló kupolájába, ami egy nagy távcsövet 
tartalmazott. A távcsőbe, ha belenéztünk 
láthattuk kinagyítva közelebbről a napot. 
Egy piros kört láttunk, de ha jobban szem-
ügyre vettük, akkor látszódtak a szélén a 
kis sugarak. Mikor a csillagvizsgálóban be-
fejeződött az előadás és mindenki megnéz-
te a napot majd visszasétáltunk a szállásra. 
A két csapat még egy kicsit összeült pró-
bálni. Utána a fiúk meggyújtották a tábor-
tüzet és mindenki leült mellé. Beszélget-
tünk, énekeltünk, előadtuk a csapatdalokat 
és Zsóka néni kiosztotta mindenkinek a jel-
képes diplomáját és átadtuk az ajándékun-
kat, felfedtük a titkos barátunkat. Az este 
vidáman telt, kicsit még mindenki beszél-
getett az ágyban, de gyorsan elaludtunk.
Az 5. nap egyben az utolsó: Jóval koráb-
ban keltünk, mint máskor, hiszen aznap 
indultunk haza és még mindenkinek ösz-
sze kellett pakolnia. Most reggel elmaradt 
a reggeli torna helyette mindenki csoma-
golta a dolgait. Gyorsan megreggeliz-
tünk, összepakoltunk és még segítettünk 
kicsit pakolni a konyhában. Elbúcsúztunk 
BAKONYBÉLTŐL és lassan elindult a 
busz. Hangos énekszóval utaztunk. 1-2 
órás utazás után megérkeztünk a Balaton-
ra Siófokhoz. Mindenki sietett átöltözni, 
hogy megmártózzon a Balaton langyos 
vizében. Először mikor a vízbe léptünk 
hidegnek tűnt, de a sok játék és úszás 
közben már ki se akartunk jönni a vízből.  
Sajnos ki kellett jönnünk, mert ebédelni 
mentünk, utána még egy kicsit élvezhet-
tük a fürdőzést, majd elindultunk hazafelé. 
Zsóka néniék házánál mindenki elbúcsúzott 
egymástól és megbeszéltük, hogy jövőre ta-
lálkozunk ugyanígy Zsóka néni táborában.
Köszönjük a királyhalmi, pécskai, szege-
di és domaszéki gyerekeknek az együtt-
létet és az új barátságokat, Szülőknek, 
a Táborvezetőnek, Tanároknak a sok 
odafigyelést, a programokat és a finom 
ételeket, a Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesületnek a támogatását 
és a szülők által küldött finomságokat. 
Köszönjük Zsóka néninek ezt a csodás 
élményt, ami örökké a szívünkbe marad.

Birkás Dorina és Dobó Anna 
a táborozók nevében

Sárkánybébi nyár
Ha olyan ebédet akarok főzni, ami biztosan 
elfogy, akkor a jó választás a tészta. 
Nagymamáink még otthon készítették a 
jobbnál jobb házi tésztákat, de kisgyerekek 
mellett, nulla rutinnal ez elég bonyolultnak 

tűnik. 
Úgy döntött hát a Sárkánybébi csapata, 
hogy sok kisgyerek és sok anyuka együtt 
bármire képes. Így az egyik csütörtöki al-
kalmon tésztát gyúrtunk, nyújtottunk, dara-

boltunk. A nagyobbak segítettek, a picik a 
babaszobában játszottak vagy valaki kezé-
ben kíváncsiskodtak.  
Készült répás szélesmetélt, készülve a fa-
lunapi főzőversenyre, valamint levesbe 
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való finom, 10 tojásos tészta. Nagy élmény 
volt együtt készíteni valamit és bátorságot 
adott, hogy legközelebb akár egyedül is ne-
kikezdjen az ember lánya. Csütörtökönként 
10-től 12 óráig a Sárkányhegyi Közösségi 
Ház babaterme várja a családokat. Az ext-
ra programokról a Sárkánybébi csoportban 
vagy az eseménynél tájékozódhatsz! 

Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesület

Domaszéki falunap - kézműveskedés 
A nagy meleg ellenére a falunapon több 
gyermek is megtisztelt azzal, hogy leült 
hozzám kézműveskedni. Lelkes kis tár-
sasággal alkottunk papírfonással kosarat, 
amelyet papírvirággal díszítettünk. Köszö-
nöm a kitartást mindenkinek, aki velem 
töltötte ezt a délutánt! Jó kis időtöltés volt!

Kézműves tábor
A könyvtárban augusztus 6-án elkezdődött 
a kézműves tábor. Több gyermek a testvé-
rét is elhozta, mert olyan jó tapasztalataik 
voltak az elmúlt foglalkozások alkalmával. 
Nagy örömömre szolgált, hogy ilyen öröm-
mel fogadták a tábort. Az első nap velük is 
a kosárfonás rejtelmeit tanultuk. Igen jól 

Kézműveskedés a falunapon 
Fotó:Doma Tv

sikerültek az alkotások. Köszönöm azt a 
kitartást, türelmet, amit mutattatok. Még 
vége sincs a nyárnak, de már hangolódunk 

az őszre. Az őszi szünetre is tervezünk tá-
bort. Az ezen a foglalkozáson résztvevők 
vetették fel azt az ötletet, hogy jó lenne, ha 
lenne tábor az őszi szünetben is. Az ősz-
re való tekintettel készíthetnénk csuhévi-
rágokat, falevéllel borított gyertyatartós 
üvegeket, könyvtököt. Külön kívánságokat 
is szívesen fogadok. Ha felkeltettem az ér-
deklődést, akkor a könyvtárban lehet majd 
Judit könyvtárosnál jelentkezni. A további 
részleteket a táborral kapcsolatban a követ-
kező havi számban jelentetjük meg.
 

Tisztelettel: Farkas Ildikó, 
a papírcsodák alkotója!

Domaszéki Családok Klubja hírei
Az idei évben is moziműsort nézett május-
ban a csoportunk gyereknap és anyák napja 
alkalmából, majd fagylaltozásra vittem a 
kicsiket és nagyokat. Egy nagyon jól sike-
rült délutánt töltöttünk el együtt. 

Júliusban 21-én, a falunapon a pörköltfőző 
versenyen ismét megmérettük magunkat. 
Ahol az idén sikerült a finom marhapör-
költünkkel elhozni a harmadik helyezést.  
Majd délután a süteménysütő versenyre is 
készítettem sütit a családi klub nevében. 
Itt helyezést nem értünk el, de fincsi süti-
ket kóstolhatott, aki betévedt a terembe. A 
gyermekeknek arcfestést és kézműveske-

dést szerveztünk. 

Augusztus elején már hagyományosan 
Röszkén, a falunap keretei között meg-
rendezésre kerülő Töltöttkáposzta-főzésen 
vettünk részt. A lelkes kis csapatunk nagy 
lendülettel gyúrta és tekerte a káposztákat, 
majd miután mind belekerült a bográcsba 
kezdődhetett a főzés. Időben elkészült és 
tálaltuk is a zsűrinek. Az idei évben nem 
tudtunk díjat elhozni, de ez minket egy 
cseppet sem zavart. Mert egy jó csapattal, 
jó helyen, jól éreztük magunkat.

Szekeres Péterné csoportvezető

Töltöttkáposzta főzésen Röszkén a 
Családi Klub tagjai

Nyugdíjas klub hírei
A nyári szünet után 2018. augusztus 27-én 
14.00 órai kezdettel lesz klubfoglalkozás.

2018. augusztus 31-én, Mórahalmon Für-
dőnap lesz az Életet az Éveknek szerve-
zésével. Érkezés 8-9,30 között a 2-es szá-
mú nyári kapunál. Belépő ára 1200 Ft/fő. 
Fellépőket várnak, ha lehet nótát, vidám 
jeleneteket hozzatok. Kérlek benneteket, 
hogy augusztus 20-ig jelezzétek a részvé-
teli szándékotokat!

Szeretettel várunk mindenkit!
Üdvözlettel: Ördög Istvánné klubvezető Falunapi fellépés   Fotó: Doma Tv

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

Facebook: www.facebook.com/
elhetobbfaluert, 

www.facebook.com/DomaTv
Adószám: 18475788-1-06
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2018. SZEPTEMBER 7. PÉNTEK 
NYÁRZÁRÓ PARTY 

HELYSZÍN: 
DOMASZÉK PRESSZÓ 
KÖZTÁRSASÁG TÉR 5. 

Falunapi mozzanatok képekben

Gyermek járművek felvonulása 

Holdfény asszonyai hastáncbemutató

Zöldségekből, gyümölcsökből készített ételek

Streetfighter motoros show Mókussal Zöldség - gyümölcs kiállítás
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Domaszéki reménység bravúrja

Gunics Endre (balról a második) az Atom-kupa dobogóján  

A paksi Atom-kupán három aranyérmet 
szereztek a magyarok, az egyiket a Do-
maszéki Judo ISE versenyzője, a 73 kilog-
rammos Gunics Endre, aki edzője szerint 
imádja a judót.
„Endre a Budapesti Műszaki Egyetem vil-
lamosmérnöki karának hallgatója, az óra-
beosztása miatt sajnos az edzéseket nem-
igen tudja látogatni, pedig imádja a judót 
– mondta az aranyérmes edzője, Szabó 
Miklós. – Technikailag képzett, ügyesen 
dob testdobásokat, a lábmunkája is veszé-
lyes és alkalmazza mindkettő kombinációit 
is.”
A domaszékiek edzője maga is válogatott – 
háromszoros magyar bajnok, világbajnoki 
és Európa-bajnoki helyezett – versenyző 
volt.
„Kis szakosztályunk alakulása óta sajnos 
csak kevés tanítványom volt, aki megértette 
az általam tanított kombinatív judo lénye-
gét, és tudta is alkalmazni küzdelem köz-
ben – folytatta Szabó Miklós. – Az egyik 
ilyen tanítványom volt Mihalovits Botond, 
aki, miután elkerült tőlem, talán elhitte, 
hogy a mai judóban nem fontos dobni, 
elég csak megerősödni és kellemetlenked-
ni… Sajnos korán elveszítette őt a judos-
port. A másik ilyen tanítványom Gunics 
Endre, aki most a dobogó legfelső fokára 
állhatott Pakson, a junior Európa-kupán.” 
A tizenkilenc esztendős judoka nem túl ide-
ális körülmények között készül a megmé-
rettetésekre.

„A legnagyobb probléma a kevés edzés 
miatt az állóképességével van, amin most, 
az iskolai szünetben próbálunk javítani. 
A falunkban, Domaszéken, nyáron sajnos 
bezárják a sportcsarnokot, így doktor Tóth 
László elnök úr segítségével Dunavarsány-
ban, az IJF táborában tudunk készülni az 
elkövetkezendő versenyekre. Remélem, 
hogy Endre nem csak egy elveszett tehet-
ség lesz, megmarad a sportágunknak, és 
még sok szép Gunics-féle megoldásban 
gyönyörködhetnek a judo szerelmesei.”

Gunics Endre a Paks Junior Európa Kupa 
több mint 400 induló sportoló által 30 or-
szágból először egy Kirgiz ellenfelet győ-
zött le, utána Osztrák, Szlovén, Moldáv és 
a döntőben Belga ellenfeleket. Szeptember 
közepén reszt vesz az Európa Bajnokságon 
Szófiában.

-Judoinfo.hu-
teljes cikk itt 

található:

Hőségriadó: házi kedvenceinket is hőguta fenyegeti – állatvédelem
Az állatvédők gyakran találkoznak a lakos-
ság által rövid láncra kikötött, árnyéktól 
mentes helyen, megfelelő mennyiségű - 
friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal. A nap-
pali 30 foknál magasabb csúcshőmérsék-
let idején a rosszul tartott házi kedvencek 
rövid időn belül hőgutát kaphatnak, mely 
hosszú távon pusztuláshoz vezet. A nyári 
meleg napokon a hosszabb ideig tartó sé-
táltatást érdemes kora reggel és késő dél-
után megtartani. A naptól felhevült aszfal-
tot is érdemes elkerülni, hiszen ott könnyen 
égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya 
mancsát.
A kutya önszántából soha nem mozogna a 
tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis 
ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy 
mindezt nehezebben viselik a nagyobb tes-
tű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, 
világos színűek. A kutya nem tud izzad-
ni, ami komoly nehézséget okoz számára, 
mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés 
néha, bizonyos körülmények között nem 
elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös 
helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti 

magát. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 4 
legfontosabb tanácsa kutyák kánikulában 
történő tartásához:
- a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el 
a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket 
kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,
- állatunk számára mindig legyen hűvös 
hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el 
tud bújni,
- kedvencünknek az élelem mellé naponta 
többször friss ivóvizet kell biztosítani,
- házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül 
autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen 
a tűző napon a belső hőmérséklet az egek-
be szökhet. Ha megtörtént a baj, és látjuk, 
hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve 
állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb 
a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorló-
dás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az 
oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszmé-
letét vesztett állat rendszerint hőguta vagy 
napszúrás áldozata. A gyors folyadékpót-
lás és az állatorvosi segélykérés életmentő 
lehet ebben az esetben. A háziállatokért a 
gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel 

elkerülhető lehet az állatok szenvedtetése 
és pozitív élményekkel élhető át a nyári 
forróság.

Orpheus Állatvédő Egyesület 
www.zug.hu – Állatbarát Web Kuckó 

 
========================== 

Orpheus Állatvédő Egyesület 
www.ebangyal.hu - Gazdikereső 

www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó 
www.sinter.hu - SintértNE! állatmentő 

program 
Sajtókapcsolat: +36-20-99-59-409

Kedvenceink vizes tálja mindig legyen 
újratöltve a nagy melegben
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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: 
Media Print Star Kft.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2018. szeptember 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. szeptember 12.

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

   
   Nyári rendelési idő:
 
     Hétfő: 11,00-13,00

Kedd: 15,00-17,30
Szerda: 8,00-10,00 

      Csütörtök: 13,00-15,00
Péntek: 8,00-10,00

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!

Eladó vagy elcserélhető kiskertre (lakható 
építménnyel) Nemesvitán lévő 54 m2-es 
lakóház. 1985-ben épült, tetőtér-beépítéses, 
tégla építmény. Irányár: 10 mFt. Érdeklőd-
ni: 06-30/540-9997, 06-20/388-7328

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4. szám 
alatt eladó. Téliesített, komfortos, szigetelt, 
közel a buszmegállóhoz. Irányár: 6 mFt. 
Érdeklődni: 06-70/650-4945

***
Domaszék határában 4 kh szántó bérbe 
kiadó. Ugyanitt takarmánytök (ludáj) ki-
sebb-nagyobb mennyiségben eladó. Érdek-
lődni: +36/30/2402-710

***
Búza eladó. Érdeklődni a Domaszék, Tisza 
u. 14. szám alatt, vagy telefonon a 30/420-
4676-os számon. 

***
Domaszéken a Zákányszéki kövesút mel-
lett a négyes kilométer tábla közelében 
5960 m2 jó minőségű szántó és Kisiván-
szék Masa tanyák körül 5760 m2 legelő 
eladó. Érdeklődni: 06-70/504-3383

***
Domaszéken a tanya 703/a. szám mellett 
9728 m2 földterület öntözési lehetőséggel 
bérbeadó. Érdeklődni 284-097 vagy 06-
20/365-9703-as telefonszámon 17 óra után. 

***
Domaszéken, a műút mellett, több busz-
megálló közelében, szépen felújított, 2 csa-
lád külön lakhatására alkalmas tanya eladó. 
Ár: 20.000.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/526-
9871

***
Jó minőségű lucerna. Levélben gazdag, 
zölden száradt, ázásmentes. 40 kéve eladó. 
Érdeklődni: 70/4523-343

***
1896 m2 nagyságú, 2,58 AK értékű gyep 
(legelő) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érdek-
lődni lehet Bodó Eleknél vagy a 20/539-
8931-es telefonszámon.

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

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

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

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

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

Álláshirdetés
Domaszéki telephelyű faipari cég faipari segédmunkásokat keres 

állandó munkára! Szakképesítés nem szükséges. Fizetés meg-
egyezés szerint. Érdeklődni személyesen a TSZ II. telepén vagy 

telefonon: 06-30/299-7508

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és külterületi térkép megvásárolható a Doma-
széki Könyvtárban, vagy letölthető a www.domaszek.hu honlap 
kezdőlapjáról!

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

Lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy hiteltörlesztésre.
Számlanyitási díjkedvezménnyel segítem.

Kisvállalkozó vagy őstermelő?
Nyugdíjas éveire Ön is félretehet adójából. 

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

Aegon megbízott partnere

 Domaszéki közvetítő partnere 

Nincs ideje bemenni a városba biztosítót keresgélni? Jó lenne gyorsan 
megoldást találni? Úgy gondolja, sokat fizet, de nincs kivel megbeszélnie? 

Régi a biztosítása és nem ártana, ha valaki átnézné? Kösse meg, 
váltsa olcsóbbra:

- kötelezőjét
- lakásbiztosítását (már okostelefonra és táblagépre is kiterjeszthető)
- mezőgazdasági, vagy vállalkozói biztosítását
- utas és életbiztosítását
Akár otthonában, Domaszék független biztosítási szakértőjénél.

Hitel, Biztosítás, Lakástakarék, Befektetés.

Hívjon és felkeressük otthonában!
Zelena Adrienn  Homolya Csaba
+36308447103  +36308447108

Álláslehetőség!
Domaszéki műanyagüzembe keresünk:
      - 4-5 fő munkaerőt betanított munkára (műanyag termék  
 leszedésére)
      - 1-2 fő munkaerőt gépek szerelésére, karbantartására,

      egy vagy több műszakos, 8 órás munkarendben.
Előnyt jelenthet: targoncavezetői jogosítvány, 

szakirányú végzettség.
Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: fényképes önéletrajz-
zal (fizetési igény megjelölésével) a domaplast@domaplast.
hu e-mail címen vagy személyesen a Domaplast telephelyén 

(Domaszék, Vasút u. 43-47.).

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök 
06-30/621-6860

           Varga Pál elnökhelyettes 
06-20/209-5312

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

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

Álláshirdetés
Domaszéki Bölcsödébe szeptember 

1-jei kezdéssel technikai kisegítőt 
keresünk. Érdeklődni személyesen a 

Domaszéki Bölcsődében vagy a 
06-70/6122-331-es telefonszámon!

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén
Varga Pál és Kocsi Adrienn

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


