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Közmeghallgatás volt Domaszéken

A közmeghallgatáson B. Nagy László országgyűlési képviselő is felszólalt
  Fotó: DomaTv

Tisztelt domaszéki lakosok!
A hideg időjárás és havas útviszonyok miatt kérem az ingatlantulajdonosokat, ingatlant használókat, hogy gondoskodjanak a járdák 
síkosság-mentesítéséről és a hóeltakarításról. A vízelvezető árkok tisztántartása is a lakosság feladata! 

Köszönettel: Dr. Csányi Imre jegyző

Közmeghallgatást tartott Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
és Kispéter Géza polgármester 2019. január 
21-én az általános iskola emeleti folyosó-
ján. Az alábbi meghívott vendégek vettek 
részt: B. Nagy László országgyűlési kép-
viselő, Kocsi Adrienn r. tzls. körzeti meg-
bízott, Priváczki-Juhász Zsolt az Alföldvíz 
Zrt. képviselője, Budai Zoltán Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. képvi-
selője, illetve a DAKK Zrt. képviselői. 
Kispéter Géza először a 2018. évi elvég-
zett munkákról és a megnyert pályázatok-
ról beszélt. Kiemelte a lakosságszámot, 
mely 2018-ban 5086 fő volt, és ez alapozta 
meg azt, hogy Domaszék nagyközséggé 
váljon. Hitel állománya továbbra sincsen 
az önkormányzatnak, illetve a tavalyi év-
ben likviditási gondok sem merültek fel, az 
intézmények működtetése zavartalan volt. 
2018. évben több, mint 420 millió forint 
értékű beruházás teljesült, melyek közül 
a legfontosabbak a következőek voltak: 
bérlakások kazáncseréje, belvízelvezetés 
III. ütem kiépítése, óvodai főzőkonyha 
építése, óvoda két csoportszobával bővül, 
megvalósult a polgármesteri hivatal- és a 

sportcsarnok energetikai fejlesztése, kame-
ra rendszer kiépítése. Az óvoda, bölcsőde, 
iskola és a házi segítségnyújtás és védőnői 
szolgálat működését ismertette a továb-
biakban. Elmondta, hogy Domaszéken 
iparterület kialakítása van folyamatban. A 
projekt nettó 290 millió Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatásban részesült, a 
2016 nyarán megvásárolt fejlesztési terü-
leten megvalósul 17 db 2000-4000 m2 kö-
zötti ipari ingatlan. A projekt kivitelezése 
során a telkek csapadékvíz elvezetése, a 
villamos-, gáz- és telekommunikációs há-
lózattal történő ellátása valósul meg, továb-
bá kiépül egy telepi vízhálózat és tűzi víz-
tároló is. A terület megközelítésére 1,7 km 
hosszan aszfaltút fog vezetni, aminek meg-
építése szintén a projekt része, és amelynek 
engedélyezési eljárása elkészült. További 
aszfaltozás várható a Tömörkény utcában 
a sportcsarnok és az iskola előtti részen. 
Az útszakasz felújítása a helyi lakosok 
közlekedési feltételeit jelentősen javítja. A 
közlekedés minőségének javulásával csök-
ken a közintézmények elérési ideje, a köz-
lekedés biztonságosabbá válik, a lakosság 
életminősége javul. Saját erős fejlesztés 

keretében az Ady Endre utca aszfaltozásá-
nak előkészítése megkezdődött, az utcában 
élő lakosok többsége hozzájárulását adta a 
fejlesztéshez. Mindkét projekt várhatóan 
még az idei évben el fog készülni. Benyúj-
tott, de még el nem bírált pályázatok közt 
szerepel a sportcsarnok funkcióbővítése, 
mobil padlóburkolat beszerzéssel, Doma-
szék játszótereinek családbarát fejlesztése, 
valamint szabadtéri fitneszpark kialakítása, 
illetve a helyi terméktér, piac létrehozása. 
Fásítási programban nagy lépést tett az 
önkormányzat, a Dózsa György utca je-
lentős részén gömbkőrisek lettek ültetve.
Kérdések hangzottak el a lakosság részéről 
a Harang és az Egyenlőség utca közvilágí-
tásával, a rezsicsökkentés kérdéskörében 
a tűzifa támogatással, a buszjáratokkal, 
a közösségi ház akadálymentesítésével 
kapcsolatosan, melyre választ kaptak a 
résztvevők. B. Nagy László országgyű-
lési képviselő is felszólalt, a magyar falu 
program kereteiről beszélt, illetve üdvö-
zölte az ipari park kialakításának a jelen-
tőségét a falu jövőképe szempontjából. 
Végezetül Kispéter Géza elmondta, hogy 
az önkormányzat feladata a működés biz-
tosítása, a talpon maradás, a megnyert 
pályázatok lebonyolítása. Lakossági igé-
nyeket folyamatosan figyelembe véve bí-
zik abban, hogy mindenki megelégedésére 
tudnak dolgozni a képviselő-testülettel, 
a polgármesteri hivatal munkatársaival 
együtt. Megköszönte az országgyűlési 
képviselőnek, megyei közgyűlés elnöké-
nek, alelnökének a pályázatoknál nyújtott 
segítségét, a jelenlévő szakterületek kép-
viselőinek a segítő munkáját, a polgármes-
teri hivatal munkatársainak és a képvise-
lő-testületnek az elvégzett munkáját és a 
tisztelt lakosoknak az együttműködését. 
A közmeghallgatás után zárt ülés kereté-
ben a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A/2. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú bér-
lakás 5 éves bérleti jogának biztosítá-
sa érdekében elbírálták a pályázatokat. 

Forrás: DomaTV facebook oldala
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Januári szépkorúnk
Domaszék Nagyközség Önkormányzata 
nevében Kispéter Géza polgármester úr 
otthonában köszöntötte nagyközségünk 
újabb szépkorúját, Varga Józsefet. E jeles 
alkalomból ajándékcsomagot és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által aláírt kö-
szöntő okiratot adott át az ünnepeltnek. 
Józsi bácsit éppen a születésnapján, janu-
ár 24-én, feleségével együtt köszöntöttük. 
Ünnepelt szépkorúnk kiváló egészségnek 
örvend, ezt a kiegyensúlyozott környeze-
tének, életvitelének és családjának tulajdo-
nítja. Születése óta Domaszéken él, mező-
gazdasággal foglalkozott egész életében, és 
a mai napig aktívan veszi ki a részét a mun-
kákból. A ház körül mindent el tud végezni, 
90 éve ellenére fitten, fiatalosan intézi a ta-
nyával kapcsolatos teendőket. Pihenésként 
sokat olvas, kedvenc lapja a „Szabad Föld”, 
ezt az újságot már évtizedek óta forgatja. 
Szabadidejében nagyon szeret a család-
jával lenni, nagyra becsüli drága unokáit, 
minden jeles ünnepet együtt tölt a család. 
Kívánunk még további jó egészséget és 
hosszú, szépkorú életet Józsi bácsinak!

Varga Józsefet otthonában köszöntötte feleségével együtt 
Kispéter Géza polgármester        Fotó: DomaTv

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Grundbírkózó lánycsapat
 Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

Mesemondók
 Fotó: Koppszné Török Gabriella

Programjainkból:

DIÁKOLIMPIA – Grundbirkózás or-
szágos elődöntő: A domaszéki általános 
iskola tanulói eredményesen szerepeltek a 
grundbirkózó diákolimpia országos elődön-
tőjén. A verseny január 12-én Békéscsabán 
került megrendezésre. II. korcsoportos fiú 
és leány csapat is szoros összecsapásokban 
mérhette fel tudását. A nap végére a fiúk-
nak a dobogó második, míg a lányoknak a 
dobogó legfelső fokára sikerült felállniuk. 

A csapatok tagjai: Lányok: Szörényi Szofi 
24kg, Bakos Petra 27 kg, Császár Barbara 
31 kg, Szörényi Emma 31 kg, Pelyva Ren-
áta 35 kg, Kiss Virág 40 kg, Lakatos Gréta 
45 kg; Fiúk: Kiss Ádám 28 kg, Kiss Ben-
ce 32 kg, Papp Endre 37 kg, Sári Gergő 42 
kg, Kiss Balázs 42 kg, Csapó Tamás 49 kg, 
Simon-Jójárt Ádám 49+kg (Felkészítő ta-
nárok: Nagy Hevesi Ákos, Laczkó Endre)

A januári napközis témanap a havas, téli 
játékokról szólt.

A Meleg István Kémia Verseny közép-
döntőjébe jutott Dobó Anna, Kun-Péter 
Édua 8.a, Hegedűs Dorka 8.b és Süli Ádám 
7.a osztályos tanuló. A versenyt január 18-
án rendezték meg, ennek eredményeként 
Süli Ádám az ötödik legjobb eredménnyel 
a döntőn vesz részt február 9-én. Felkészítő 
tanáruk Ferlingné Dósa Anett.

Január 22-én az ötödik évfolyam színház-
ban volt, a Szaffi című darabot tekintették 
meg.

Ugyanezen a napon vett részt a 7. osztá-
lyosok közül 3 tanuló, Lippai Dávid 7.a, 
Süli Ádám 7.a és Szalóky Mercédesz Lara 
7.b a Varga Tamás Matematika Verseny 
megyei fordulóján. Az igen nehéz feladat-
sort 2 és fél órán keresztül oldhatták meg, 
az eredményt a későbbiekben küldik. Kö-
szönjük a szállítást Süli Endre szülőnek!

 „Iskolába csalogató” programsorozatunk 
részeként január 24-én az érdeklődő szülők 
négy nyílt órán vehettek részt. Megnézhet-
ték, hol tartanak a gyermekek a tananyag 
elsajátításában, ismerkedhettek a leendő 
elsős tanítókkal, az órai légkörrel. Január 
28-án a nagycsoportos óvodások látogattak 
el hozzánk, és nagyon ügyesen részt is vet-
tek egy-egy tanórán. Január 31-én iskolánk 
igazgatónője, és a két leendő elsős osztály-
tanító kolléga részt vett az óvodai szülői ér-
tekezleten, valamint a tanítók február 1-jén 
az ovis versmondó verseny zsűrijében is 
ott voltak.

Január 26-án Dunaföldváron tartották a 
Magyar Majorette Szervezetek Szövetsé-
gének éves Közgyűlését, melyen Horváth 
Péter és Szögi Barbara tánctanárok, va-
lamint Ótottné Greguss Éva, a művészeti 
iskola vezetője képviselte a Domaszéki 

Majorette Csoportot. Horváth Péter tánc-
pedagógusunkat a Közgyűlés a Magyar 
Majorette Szervezetek Szövetségének 5 
fős elnökségi tagjává választotta! A megbí-
zatást 5 évre kapta. Munkájához sok sikert 
kívánunk!

A Domaszéki Majorette Csoport február 
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2-án, szombaton közös délutáni programon 
vett részt: a növendékek próbáltak a közel-
gő fellépésekre, a szülők már a március 9-i, 
domaszéki rendezésű mazsorett verseny 
előkészítésén dolgoztak, illetve egyik ta-
gunk, Csala Vivien meglepetés szülinapi 
buliját is tartottuk.

A Százszorszép Mesegyűrű mesemon-
dó verseny Csongrád megyei fordulóját 

a Szent-Györgyi Albert Agórában rendez-
ték február 1-jén. Iskolánkat méltóképpen 
képviselte: Gergulics Bence, Kun-Péter 
Emma, Szaszák Balázs 3.a, Molnár-Tóth 
Lilla 3.b, Szaszák Kata 4.b osztályos ta-
nulók. Felkészítő pedagógusok: Kopaszné 
Török Gabriella, Mataisz Zsuzsanna és 
Nagy Zsolt. Az eredményeket a későbbiek-
ben hirdetik ki.

Tisztelt Szülők! 

Nagyon köszönjük a vizesblokk felújítá-
sa és a 2. b osztályterem burkolása alatt 
nyújtott megértésüket és együttműködé-
süket! Sajnos, előre nem látott problémák 
felmerülése miatt a toalettek a január 31-i 
határidőre teljesen nem készültek el, bár a 
munkások minden nap keményen dolgoz-
tak. Remélem, mire Önök ezeket a sorokat 
olvassák, legalább az emeleti mosdók már 
használatba kerülhetnek! Addig továbbra is 
kérem megértő türelmüket! Köszönjük!     
                  Józsáné Bánhidi Márta 

Grundbírkózó fiúcsapat
 Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

Következő programjainkból:
Február 7.: Történelem verseny
Február 8.: Bolyai természettudományi  
 verseny
Február 9.: Szülők-Nevelők Bálja
Február 14.: Kazinczy verseny (5. 6.  
 évfolyam)
Február 15.. Zrínyi Ilona Matematikaver- 
 seny
Február 21.: Bábszínház
Február 22.: Tisza vetélkedő
Február 23.: Mazsorett verseny Szolnokon
Február 24.: Grundbirkózás verseny Bu- 
 dapesten
Február 25-től: „Pénzhét” programjai
Február 26.: Tanulmányi kirándulás (MTA  
 Budapest – 8.a)
Február 27.: Pénzheti „Börze”; Színházlá- 
 togatás az alsó tagozatosoknak
Március 1.: Iskolai farsang
Március 5.: Angol verseny
Március8.: Színházlátogatás (5.a és 5.b)
Március 9.: „IDO Domaszék” – mazsorett 
 verseny Domaszéken

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Mesemondó verseny az oviban       Fotó: Koczkás Orsolya

Simola Teréz Csilla: Február
Itt van végre február, 
Másodikán medve jár. 

Dirmeg-dörmög, nincs jó kedve, 
Nyarat várja epekedve. 

Medve koma, mondd meg nekem: 
Temethetjük már a telet? 

A tél vége messze van még, 
Eltelik még jó néhány hét! 
Ezzel bement a vackára, 
Rágondolni jó almára. 
Árnyékát látta a medve,
Attól múlt el a jókedve.

Január elejét még a téli szünetben szerzett 
otthoni örömök, élmények mesélése hatot-
ta át. Egymás szavába vágva hallgattuk a 
rengeteg élménybeszámolót.
Január közepén ismét a meséké volt a 
főszerep a borongós hétköznapokon. A 
„Mese”, amiről mindenkinek a gyermek-
korában hallgatott, megszeretett mesék 
jutnak az eszébe, s ami nem más, mint 
egy nagy „Rácsodálkozás”. A gyermekek 
és a mese kapcsolatának fontosságát sen-
ki nem kérdőjelezi meg. A szülők tudják, 
hogy a gyermekeknek szüksége és igénye 
van a mesére. Általánosságban elmond-
ható, hogy jobban megérti a gyermek, ha 
látja, hallja, tapintja, kimondja, ízleli, te-
hát minél több érzékszervi repertoárral 
tapasztalja meg a körülötte levő világot. 
A mesékre ez nem vonatkozik. Téves az a 
gondolat, hogy a rajzfilmek jótékony hatá-
súak és helyettesítik a személyes mesélést. 
Ebben az esetben ugyanis egy meglévő 
képi megjelenítést kap készen  a gyermek, 

és az ő kibontakozó elméjének már nincs 
dolga a képzelet világában. Valójában ha-
tásosabb, ha a gyermek maga teremti meg 
azt a világot, melyben a történet játszódik. 
Természetesen a meglévő vizuális és társas 
élmények ebben a folyamatban komoly 
szerepet játszanak. A korábbi tapasztalatok 
részleteiből új képeket állít össze a mese 
hallgatója és az olvasója. A Kincskereső 
Meseheteken gyermek, szülő, nagyszülő, 
óvónő mind-mind készült ezekre a napok-
ra. A szülők mesélése, bábozása minden 
gyermek arcára mosolyt csalt, de az óvóné-
nik mesejátéka is vidám perceket okozott 
a gyerekeknek. A „Mese moziban” magyar 
népmeséket nézhettek a gyerekek, a „Mese 
boltban” pedig fabatkáért mesét vásárolha-

tott minden kispajtás. 
A középsős és nagycsoportos gyerekek a 
Szegedi Nagyszínházba látogattak, ahol a 
Szaffi című mesejátékot nézték meg.
A hét csúcspontja a gyermekek mesélése 
volt, ahol különböző korosztályokban a 
szülőkkel közösen megtanult kedvenc me-
séiket mondhatták el a zsűrinek a gyerme-
kek.

Díjazottjaink:
3-4-5 évesek

I. Ördög Marcell
II. Sziráki Péter

III. Csonka Hanna

5-6-7 évesek
I. Masa Ramóna
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II. Varga Dorottya

III. Forster-Ungvári Ákos
Különdíjasok:

Landenberg Lara
Masa Ádám

Köszönjük a szülőknek és gyermekeknek a 
felkészülést, a zsűrinek pedig a lelkes biz-
tatást!
Január utolsó hetében a leendő első osztá-
lyos tanítók tájékoztatást adtak a szülőknek 

a beiskolázásról, az iskolaérettségről és öt-
leteket nyújtottak ahhoz, hogy mint szülő 
hogyan tudják segíteni gyermeküket ab-
ban, hogy minél gördülékenyebb legyen az 
óvoda-iskola átmenet. Köszönjük szépen!
Végéhez közelít a tél, s várja is már min-
denki, hogy megérkezzék a tavasz. Télűző 
farsangi mulatságra készül az óvoda apra-
ja-nagyja, melyet 2019. február 22-én, pén-
teken délelőtt tartunk az óvodában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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!

Maszkabál 5 éve Domaszéken
Évekkel ezelőtt egy lelkes csapat úgy dön-
tött, hogy kereteket teremt a szabad, kötet-
len bulizásnak. Ebben az évben született 
meg a Maszkabál, beöltözős batyubál, sok-
sok önkéntes munkával és támogatással. 
Az elmúlt időszakban 5 zenekar lépett fel, 
volt vendégünk az Irígy Hónaljmirígy és 
Tom White, Kathia Dobo ruhák díszítették 
az erkélyeket, forgattunk reklámfilmet, volt 
gerillakötés a buszmegállókban és össze-
sen közel 1 400 bálozó mulatott velünk az 
öt év alatt.
2017 óta szelektíven gyűjtjük a hulladékot 
a rendezvény után, terítőt, poharat, tányért 
és evőeszközt biztosítunk, ezzel is csök-
kentve a szemét mennyiségét.
Az elmúlt években gyereksarokkal, fotó-
fallal, arcfestéssel, társasjátékos asztalok-
kal és minimum 100 ezer Ft összértékű 
tombola főnyereménnyel várjuk a mulatni 
vágyókat. Az idei évben az immár 20 éves 
múltra visszatekintő egyesületi tábor szü-
letésnapját is ünnepeltük kiállítással, az 
asztalok elnevezésével és sok-sok régi tá-
borozóval.
Minden megvásárolt jeggyel, 500 Ft-tal jó-
tékonysági célt támogatnak a bálozók. Eb-
ből tudtunk 2017-ben egy mászókát állítani 
az óvoda előtti játszótérre és 2019-ben sza-
badtéri ping-pong  asztalt fogunk vásárolni 
a település másik játszóterére.
Célunk, hogy egyre izgalmasabb és szín-
vonalasabb rendezvényt szervezzünk, mint 
ahogyan évről évre több és ötletesebb beöl-
töző dönt úgy, hogy a farsangban a legjobb 
buli beöltözve a Maszkabálon lenni.
A 2020-as buli szervezése már megkezdő-
dött, tartsatok velünk akkor is!
Fotók és visszajelző kérdőív a Domaszéki 
Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület fa-
cebook oldalán.

Köszönjük támogatóinknak: Balázs Jenőné 
Erika, Balázsné Ábrahám Tünde, Czérna 
Pálné, Dallmayr, Dobi Anita, Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola, Doma-
széki Gyógyszertár, Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzat tagjai, Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal, Domatisz Nonprofit Kft., 
Dr. Ótott Ferenc, Esély A Teljes Életre 
Alapítvány, Haas Kft., István Attila, Jójárt 

Orsi, Kispéter Géza, Kószó Cecília, Koz-
ma Ottilia, Csányi István, Magó Boróka, 
Magyar Kéménygyártó Kft., Nacsa Hajnal-
ka, Ótott-Kovács Tamás, Ördöghné Fodor 
Annamária, Pintér Árpád, Pöty Lé, Rózsa 
Virágüzlet, Sarki Diszkont, Száraz Fer-
dinánd, Szegedi Kéményseprő-ipari Kft., 
Sziráki Ferenc, Sziráki Krisztián, Tímea 
Virág Ajándék.

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület

---------------------------------------------------
------------------------

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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Nyugdíjas klub hírei
A Sárkányhegyi Közösségi Házban nagyon 
sok szeretettel köszöntöttük kedves klub-
társunkat, Némethné Etelkát születésnapja 
alkalmából, immáron betöltötte a 80. élet-
évét. Kívánunk neki jó egészséget, kérjük, 
maradjon még sokáig ilyen aktív segítőnk. 

Februárban a klubnapok hetente lesznek, 
márciustól viszont már csak minden má-
sodik héten várjuk a klubtagokat, minden 
kedves érdeklődőt és énekelni szerető em-
bert. 

Klubnapok: 2019. február 4., 11., 18., 25., 
március 4., 18., kezdés 13.00 órától.  

Üdvöletettel: Ördögné Piroska klubvezető

Új élet formálódik a domaszéki labdarúgásban
2017 decemberében merült fel először az 
ötlet, hogy Domaszéken szeretnénk meg-
próbálni labdarúgó utánpótlás csapatokat 
indítani. Az ötlet nagyon kezdetleges volt, 
amatőrökként mi sem tudtuk pontosan, ho-
gyan fog működni ez az egész. Hónapok 
teltek el eredmény nélkül, míg májusban 
először óvodások és alsósok érdeklődését 
keltette fel a kezdeményezés. Nem sokkal 
később serdülő korú fiatalok is kaptak az 
alkalmon. Nyáron úgy fogtunk bele a mun-
kába, hogy a Bozsik-programban U7-es és 
U9-es korosztály indítása, míg a megyei 
szervezésű bajnokságban egy U17-es csa-
pat indítása volt a cél. A nyáron rendsze-
res edzések folytak a pályán, a gyerekek 
készültek az őszi bajnokságra ahova si-
került benevezni a korosztályokat. Az ősz 
folyamán az U7-es és U9-es korosztályok 
négy alkalommal vettek részt Bozsik-tor-
nán, ahol többen okleveles dicséretet és 
természetesen mindenki egy kis innivalót 
vagy édességet kapott. Az U17-es csa-
patot kezdeti nehézségei ellenére az őszi 
szezon végére úgy tűnt sikerül egyenesbe 
hozni, és pár téli igazolásnak köszönhe-
tően reménykedve nézünk egy sikeresebb 
tavasz elé. Adományoknak köszönhetően 
sikerült az edzések felszerelését is bőví-
tenünk. Többek közt 4-es méretű labdák, 
bóják, taktikai létra is rendelkezésünkre 
áll. A Bozsik korosztályoknak egy gar-
nitúra mezt is felajánlottak, amire talán a 

Domaszéki utánpótlás focicsapat a támogatókkal és az edzőkkel       
Fotó: DomaTv

legnagyobb szükségünk volt, hiszen elő-
ször képviselik ilyen korú fiatalok Doma-
széket, és sok problémánk volt a mez mé-
retekkel. Szeretnénk köszönetet mondani 
Császár Tibornak és Császár Zoltánnak, 
akik egy garnitúra mez, valamint annak 
feliratozásának az anyagi hátterét biztosí-
tották. Köszönet Farkas Józsefnek a szer-
vezési munkájáért és az önkormányzatnak, 
hogy biztosítani tudja a sportcsarnokot az 
edzések idejére. Továbbá hálával tarto-
zunk a szülőknek, akik hétről hétre segítik 

munkánkat és támogatják a gyerekeket. A 
munka folyik tovább a korosztályokban, 
az U17-es csapattal Kasa Márk Gábor és 
Bilicki Tamás foglalkozik míg az U7-es 
és U9-eseket Békési Róbert György és 
Békési Patrik készíti fel. Minden fiatalt to-
vábbra is szeretettel várunk a csapatokba!

Érdeklődni:
U7-U9, Békési Róbert György:

 06 30 611 8698
U17, Kasa Márk Gábor: 

06 30 674 8233

Domaszéki JUDO ISE hírei
Elkezdődött a versenyévad a domaszéki 
judós gyerekeknek. Két versenyző képvi-
selte a színeinket a mórahalmi gyermek-
versenyen, Kiss Bence és Kiss Balázs. 
Mindketten harmadik helyen végeztek a 
súlycsoportjaikban. Másnap a Győrben 
megrendezett ifjúsági válogató versenyen 

szerepelt két sportolónk. Nagy Bence ezüs-
térmes, ugyanebben a súlycsoportban Ba-
logh Kolos 5. helyen végzett. Nagy Bence 
képviseli színeinket az olaszországi Fol-
lonicaban megrendezésre kerülő Ifjúsági 
Európa Kupa viadalon. Judósaink nagyon 
bizakodnak, hogy a papírmunkák befejez-

tével végre elkezdik építeni a rég várt sa-
ját judo termet az egyesületnek. Továbbra 
is várjuk azoknak a gyerekeknek a jelent-
kezését, akik szeretik ezt a küzdősportot. 
Edzéseink a Domaszéki Sportcsarnokban 
vannak!

Szabó Miklós edző
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A népfőiskolai kezdeményezéshez való csatlakozás
Mesefoglalkozások felnőtteknek – mese-
terápia Orlik Ilonával
• 2019. február 20. (szerda) 16,30-kor 

az óvodában (előzetes jelentkezés az 
óvodában)

• 2019. március 7. (csütörtök), 16,30-
kor a Sárkányhegyi Közösségi Ház 
(pincehelyiség), előzetes jelentkezés 
szükséges a 30/ 338-2162 vagy a 284-
011/124 mellék telefonszámokon

A mesefoglalkozások kiscsoportosak ezért 
előzetes jelentkezés szükséges!

Mélymulcsos gazdálkodás – Dr. Gyu-
lai Iván előadása, arról, hogy hogyan kell 

a kiskertben gazdálkodni, hogy ne kell-
jen ásni, gyomlálni, növényvédő szereket 
használni, és hogy egészséges élelem ke-
rüljön az asztalra.
• 2019. február 27. (szerda) 17,30. Sár-

kányhegyi Közösségi Ház (pincehelyi-
ség)

Borest – borkóstolóval egybekötött beszél-
getés Maurer Oszkárral 
Mód László könyvbemutatója: Magyarkák, 
kadarkák, kövidinkák. Szeged város szőlő- 
és bortermelése (1880-1914)
• Március 5. (kedd), 18 óra Sárkányhe-

gyi Közösségi Ház (pincehelyiség)
A borestre maximum 20 főt tudunk fogad-

ni, ezért előzetes jelentkezés szükséges a 
30/ 338-2162 vagy a 284-011/124 mellék 
telefonszámokon.
Az előadások, programok ingyenesek, 
de a mesefoglalkozásokra és a borestre, 
csak azokat tudjuk fogadni akik előzete-
sen bejelentkeznek!

A népfőiskolai kezdeményezések az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00039 kódszámú 
„Humánszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Mórahalmi járásban” című 
pályázatból valósulnak meg

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!!

Domaszéki Családi Klub hírei
2018. decemberében az utolsó Domaszé-
ki Családi Klubos összejövetelen az ad-
digi kedves, megbízható és kicsit elfáradt 
Szekeresné Ildikó lemondott a klub veze-
téséről. Minden tag nehéz szívvel fogadta 
a döntést. 2019. január 12-én alapító gyű-
lést hívott össze a klub vezetősége, új ve-
zető választás és egyéb más fontos ügyek 
megbeszélésére. A gyűlés sikeres volt, a 
jelenlévő (30/16) család újra megszavazta 
Szekeresné Ildikót vezetőnek.
Azért, hogy támogassuk a munkáját kettő 

vezetői tagot szavaztunk meg mellé, akik 
gazdasági és szervezési ügyekben fognak 
segíteni.
Változott még a tagdíjak formája és ösz-
szege. A 18 év alatti gyermeket nevelő 
családoknak 3000 Ft/év, a 18 év feletti 
gyermekeket nevelő családoknak vagy 
gyermektelen tagoknak 5000 Ft/év tagdíjat 
szavaztak meg.
Az idén is sikerült a tavalyihoz hasonlóan 
a kenyér, péksütemény, zöldség csomagok 
készítése a rászoruló családok számára.

Várunk minden régi és új családot a sora-
inkba, valamint az idei programok és ren-
dezvényeken való részvételre!

Fődiné Biliczki Szilvia
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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. március 1.

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

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

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

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

Tisztelt Domaszéki 
Lakosok!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
a TOP-3.2.1-15 számú pályázaton, épü-
letenergetikai fejlesztésre támogatást 
nyert. Ennek megfelelően, még 2018. 
őszén megkezdődött a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal épületeinek felújítá-
sa (szigetelése, nyílászárók cseréje stb.). 
A munkálatok során az egyes irodákban 
alkalmanként korlátozódhat, szünetel-
het az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:112; 62/541-706;

06-30/466-1021

ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében közvet-

len elérhetőségek!

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.

Domaszék, József Attila utcában 1980-
as években épült 100 m2-es lakóház tetőtér 
beépítési lehetőséggel, melléképülettel 
eladó. Érdeklődni: 20/429-7228

Ingyen elvihető - a fal bontása után - Do-
maszék belterületéről egy autógarázs mé-
retű kisebb épület megmaradt falaiból az 
összes régi és nagyrészt ép, nagyméretű 
tégla (kb. 1000-1500 db) 
Érdeklődni: 06-70/579-6227

***
Domaszéken a Balogh iskola mellett 1,5 
hektár szántó haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni: 06-30/2788-272

***
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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

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig 

vehető igénybe a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal II. számú 

épületében!
Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd

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

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, paraffinos 

kézápolást vállalok!
Kezelés, időpont kérése 

telefonon: 06-20/330-4973

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

Termelői méz eladó!

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

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

HÁZ udvarában várom a vásárlókat!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

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

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

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

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

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

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

őstermelő?  Ön is kihasználhatja a 130.000Ft adójóváírást.  
 

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

Aegon megbízott partnere Tel.: +3630/5494284 

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

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

lebonyolítására.

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

30/2064-313 telefonszámon

Dr. Herczeg István állatorvos 
telefonszáma: 30/458-1273
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KÍNAI ÁRUHÁZ DOMASZÉK
Kedves vásárlóink! Üzletünk - a Deák Ferenc utca 28. szám alatt - kibővült áruválasztékkal:

- konyhai eszközök, (tárolódobozok,serpenyők,merőkanalak kések stb.)
- kozmetikai termékek, mobiltelefon kiegészítők, (töltők,fülhallgatók,hangszórók stb.), játékok, fürdőszobai 

kiegészítők és még sok egyéb, termékkel várja vásárlóit.
Február havi AKCIÓ!!!! 15-30% kedvezmény egyes termékekre.

Nyitva tartás: 
Hétfő - Péntek 8.00- 16.00, Szombat 8.00- 12.00, Vasárnap ZÁRVA

VÉRADÁS
2019. március 19-én (kedd) 

10.00-13.00 óráig véradás lesz a Sárkány-
hegyi Közösségi Házban. A véradáshoz 
szükséges: személyi igazolvány, lakcím-

kártya, TAJ kártya!

2019. évi mórahalmi vásárok 
időpontja:

február 17., március 17., április 21., má-
jus 19., június 16., július 21., augusztus 

18., szeptember 15., október 20., 
november 17., december 15.

Búcsú: 2019. június 23. Információ: 
MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 

6782, Mórahalom Röszkei út 34. 
Tel.: +36 (62) 281-055

E-mail: moraep@morahalom.hu

Domaszék, Kossuth utcai 
Gazdaboltba

férfi munkatársat keresek. Érdeklődni személyesen a boltban, 
vagy a 70/3417-617 telefonszámon.

Sárkánybébi,  
a  babaklub

További információk: 

elhetobbfaluert.blogspot.hu, 06704523568 

elhetobbfaluert@gmail.com

Sárkányhegyi Közösségi Ház 

minden csütörtökön 

10.30-tól 12 óráig

Játékokkal,  jó társasággal és izgalmas 

témákkal várunk minden babát, 

kisgyermeket és kísérőjét.
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D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

1. Domaszék Nagyközség Önkormány-
zatának képviselő-testülete a 2018-as 
év eredményeiről számolt be a telepü-
lés lakosainak a közmeghallgatáson.

2. A Cselekvő Közösségek program ke-
retén belül beszélgettek Domaszék 
kulturális és társadalmi lehetőségeiről.

3. Mesehetet rendeztek az óvónők a do-
maszéki Kincskereső Óvodában.

4. A tanítók mellett az alsó tagozatos diá-
kok is segítettek az ovisoknak, az álta-
lános iskola megismerésében.

5. Az év álarcos bálja volt Domaszéken 

Elkészült a DomaTv februári 60. adása

a Maszkabál. A Domaszéki Élhetőbb 
Faluért Közhasznú Egyesület színes 
programokkal várta a jelmezes vendé-
geket.

6. A domaszéki nyugdíjas klub tagjai 

Etus nénit 80. születésnapján köszön-
tötték.

7. A Sárkánybébi babaklubban a szoba-
tisztaságról beszélgettek az édesanyák.

Az alkotók nevében jó szórakozást kívá-
nunk a műsorhoz.

Mélymulcsos kertgazdálkodás
...   hogy ne kelljen ásni, kapálni, gyomlálni, locsolni, növényvédő 

szereket használni
 ...  hogy egészséges és elegendő élelem kerüljön az asztalra

Az előadásból megtudhatja
...  hogy kik dolgoznak helyettünk mindezek érdekében?
...  hogy miért káros és fölösleges a talaj forgatása?
...  hogy mitől gyomos a kertünk?
...  hogy védik meg magukat a növények?

HELYSZÍN: Sárkányhegyi Közösségi Ház
Domaszék, Dankó Pista tér 11.

IDŐPONT: 2019. február 27 (szerda) 17.30

Vendégünk:

Dr. Gyulai Iván

A program a NOPLANETB_HU_CN_28  számú A fenntartható, talajmegújító kertgazdálkodás
előmozdítása című projekt keretében valósul meg.

Támogató: BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával jött létre. A jelen dokumentum tartalma az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 

kizárólagos felelőssége, és semmilyen körülmények között nem tekinthető úgy, mint ami az Európai Unió állásfoglalását tükrözi

Iván és kertje

Nőgyógyászati magánrendelés Domaszéken
Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos nőgyógyászati magánrendelést tart Domaszéken, 

a Petőfi u. 12. szám alatti Egészségközpontban minden 
szerdán 17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-589-1496 (Hevesiné-asszisztensnő)
        

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

nőgyógyászati rákszűrést végzünk 50 %-os árengedménnyel előjegyzés bejelentkezés alapján!

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

Megtekinthető az 
alábbi csatornán: 
https://youtu.be/
GOFIQMbt2NU


