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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2017. júni-
us 22-én rendkívüli ülés tartott, mi-
vel a helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatáról és két szociális szö-
vetkezet létrehozásáról kellett dönteni. 
Az Országos Foglalkoztatási Alap (OFA) 
írta ki a szociális szövetkezetek megalapí-
tását, működését célzó pályázatot. Előírták 
az önkormányzatok kötelező tagságát a 
szociális szövetkezetek alapítása során. Az 
OFA célja, hogy önkormányzati kötődésű 
szövetkezetek jöjjenek létre és valamilyen 
nonprofit, vagy fejlesztő, üzemeltető tevé-
kenységet lássanak el. Egy önkormányzat 
kettő szociális szövetkezetben lehet tag. 
Domaszék kettő szociális szövetkezetet kí-
ván létrehozni. A 60 mFt-os támogatás elle-
nében 8 fő/szociális szövetkezet foglalkoz-
tatására nyílik lehetőség 3 éven keresztül, 
és még további 2 éven át az önkormány-
zatnak finanszírozni kell a béreket és a mű-
ködést. Az egyik ilyen szövetkezeti feladat 
lenne a jövő év szeptemberében elinduló 
óvodai konyha üzemeltetése személyzettel. 
A Domaszéki Vendéglátó Szociális Szö-
vetkezet egyik tagja az önkormányzat, az 
alaptevékenysége a vendéglátás és még jó 
néhány kapcsolódó tevékenység, mint pl. a 
mezőgazdasági termékek kereskedelme. A 
szövetkezet alapító tagjai lehetnek alkalma-
zottak, de nem kötelező jelleggel. Alapító 

tagok az önkormányzat és 8 magánszemély. 

A másik szövetkezet a Domaszéki Zöldte-
rület-kezelő Szociális Szövetkezet, szintén 
önkormányzati és 8 alapító taggal és 60 mFt 
támogatási összeggel. A fő feladata a telepü-
lésüzemeltetés lenne (útkarbantartás, zöld-
terület-kezelés, fűnyírás, kaszálás, fanyesés 
stb.), továbbá a zöldség-, gyümölcs ellátási 
lánc kiegészítő tevékenysége és egy egye-
di földmérési technológia használata stb. 

2017. június 29-én soros képvise-
lő-testületi ülés volt, amelyen az aláb-
bi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Csongrád Megyei Településtisztasági 

Kft. Domaszéken végzett munkájáról 
készült tájékoztató (Fekete Istvánné 
gazdasági igazgató tájékoztatta a tes-
tületi tagokat, hogy az ülés időpontjáig 
nem ismert, hogy mikor fogják a lako-
sok megkapni az ez évi hulladékszállí-
tási díjakról szóló csekkeket. A szám-
lázás a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Hol-
ding feladata 2017. január 1-től.)

2. Sportcsarnok munkájáról szóló be-
számoló és terembérleti díj felül-
vizsgálata. (A terembérleti díjat 
4.500 Ft/óráról 5.000 Ft-ra emelték.)

3. Helyi építési szabályzat és rendezési 

terv véleményezése. (A véleménye-
zési eljárás a testületi döntés alapján 
lezártnak tekintendő és végső véle-
ményezésre bocsátható. 1-2 hóna-
pon belül új rendezési terv és helyi 
építési szabályzat kerül elfogadásra.)

4. Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
munkájáról beszámoló

5. Döntési javaslatok
6. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés:
7.    Egyéb kitüntető cím adományozásáról       
       döntés.
Az 5. napirendi pont keretében az alábbi 
fontosabb döntések születtek: elfogadták a 
799-es helyrajzi számú önkormányzati tu-
lajdonú építési telek értékesítéséhez szük-
séges vételárat (3.450 Ft/m2). A Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Tár-
sulásának társulási megállapodás módosí-
tását hagyták jóvá. Egy rendeletet alkottak a 
Közszolgálati Tisztviselők Napjáról. Elfo-
gadták a Dél-alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását. Pályázat kiírásáról határoztak 
a Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatói állásának betöltéséhez. Döntöttek 
egy újabb önkormányzati tulajdonú bérla-
kás pályázati felhívásának közzétételéről. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/B/2. szám alatti költségalapú 
bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal nem rendelke-

ző házaspárok, élettársi kapcsolatban 
élő és egyedülálló személyek, akik 
vállalják, hogy a lakásbérleti szerző-
dés megkötését követő 5 éven belül 
saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s en-
nek érdekében lakáselőtakarékossági 
szerződést kötnek,

• az Európai Unió valamely tagállamá-
nak állampolgárai,

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

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 

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

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

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

• akinek vele együttélő, kiskorú gyer-
meke van.

3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szer-
ződés azzal köthető, aki a pályázatában 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, 
legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, ösz-
szkomfortos. A lakás megtekinthető: egyez

tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2017. szeptember 1. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársa-
ság tér 1.) kell benyújtani 2017. augusz-
tus 10-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. 
augusztus 17. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 

Domaszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/B/1. szám alatti költségalapú 
bérlakás bérbeadására
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Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal nem rendelke-

ző házaspárok, élettársi kapcsolatban 
élő és egyedülálló személyek, akik 
vállalják, hogy a lakásbérleti szerző-
dés megkötését követő 5 éven belül 
saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s en-
nek érdekében lakáselőtakarékossági 
szerződést kötnek,

• az Európai Unió valamely tagállamá-
nak állampolgárai,

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

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 

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

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

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

• akinek vele együttélő, kiskorú gyer-
meke van.

3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szer-
ződés azzal köthető, aki a pályázatában 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, 
legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, ösz-
szkomfortos. A lakás megtekinthető: egyez

tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2017. szeptember 1. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársa-
ság tér 1.) kell benyújtani 2017. augusz-
tus 10-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. 
augusztus 17. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 

Domaszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Pályázati felhívás
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet határozott időre

(2017. augusztus 25.-2022. augusztus 24-ig) a DOMATISZ
Domaszéki Településüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI álláshelyének betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú iskolai végzettség (elsősor-

ban műszaki, építőipari, épületgépé-
szeti, kertészeti, útépítési vagy más 
hasonló végzettség)

• Büntetlen előélet
• Legalább öt éves szakmai gyakorlat
• A feladat teljes munkaidőben látható el
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• Vezetői gyakorlat
• Településüzemeltetés, településfej-

lesztés,
• beruházások terén szerzett gyakorlat, 

kialakult szakmai kapcsolatrendszer

• Helyismeret
• Belföldi (és nemzetközi) közúti sze-

mélyszállítási
• szakmai alkalmasságot igazoló bizo-

nyítvány
• Nehézgépkezelői gyakorlat

A  pályázathoz csatolni kell:
• Fizetési igény megjelölését
• Szakmai önéletrajzot
• Elérhetőséget biztosító telefonszámot
•  Képzettséget igazoló dokumentumok   

másolatát
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt
A pályázatot Kispéter Géza Domaszék 
község polgármesteréhez (Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2017. 
augusztus 16-ig. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. augusztus 24-i Képviselő-
testületi ülés. Az állás betölthető 2017. 
augusztus 25. napjától.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 
62/284-011-es telefonszámon 

Kispéter Géza polgármestertől

Pályázati hírek
Az elmúlt időszakban önkormányzatunk 
több – tavalyi évben benyújtott – pályáza-
ta részesült pozitív elbírálásban, amelyek 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében valósulhat meg. 
Az alábbiakban ezekről a közeljövőben 
megkezdődő beruházásokról szeretnénk tá-
jékoztatni a domaszékieket:
„Kerékpárút építés Domaszéken” című 
projektünk keretében településünk belterü-
letén a közintézmények (bölcsőde, óvoda, 
iskola) kerékpáros megközelítését kívánjuk 
javítani, a meglévő 55-ös út menti kerékpá-
rúttal történő összeköttetés biztosításával, 
amelyhez közel 69 millió forint összegű 
támogatást vehetünk igénybe.
„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesz-
tése Domaszéken” című pályázatunk 
segítségével a csapadékvíz elvezetés III. 
üteme épülhet ki, amelynek nyomvonala 
a következő: Bartók B. utca, Juhász Gy. 
utca és Árpád tér közötti szakasza; Árpád 
tér; Radnóti M. utca és a Petőfi utca kap-

csolódó 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 szakasza; Aká-
cos sétány; Arany J. utca Akácos sétány és 
József A. utca közötti szakasza; Kossuth 
utca Dózsa Gy. utca és Kossuth u. 2. sz. kö-
zötti szakasza; Dózsa Gy. utca Patika utca 
és Rózsa F. utca közötti szakasza. A pályá-
zat közel 110 millió forint összegű támoga-
tás segítségével valósul meg, amely kb. 3,1 
km belterületi csatornaépítést jelent.
Csaknem 193 millió forint támogatásból 
valósulhat meg „A Domaszéki Kincs-
kereső Óvoda bővítése és főzőkonyha 
kialakítása” című projektünk, amelynek 
köszönhetően 2 csoportszobával bővül a 
domaszéki óvoda. A jelenlegi óvodaépü-
lettel szemben lévő saját tulajdonú ingatla-
non épülő új épület a két új csoportszobán 
túl egy 300 adagos főzőkonyhának is he-

lyet ad majd, amely többek között a teljes 
óvodai létszám napi ellátását is biztosítani 
tudja majd. „A Domaszéki Sportcsarnok 
komplex energetikai korszerűsítése” pá-
lyázat keretében megvalósulhat a sportcsar-
nok épületének homlokzati hőszigetelése 
és homlokzati nyílászáróinak cseréje, vala-
mint info-kommunikációs akadálymentesí-
tése és egy akadálymentes mellékhelyiség 
kialakítása is. A projekt megvalósításához 
63,2 millió forint támogatásban részesül-
tünk. A fent leírt projektek esetében a Tá-
mogatási Szerződések aláírása megtörtént, 
azok hatályba léptek, az első előleg-le-
hívások benyújtásra kerültek. Tekintettel 
arra, hogy a fenti konstrukció 100%-os 
támogatási intenzitást biztosít, így önerő 
biztosítása a négy beruházás esetében nem 
szükséges. A kivitelezési munkálatok pro-
jekttől függően az ősz végén, illetve 2018 
tavaszán kezdődhetnek meg.

Sziráki Krisztián alpolgármester, 
Mészáros-Tanács Anett projektmenedzser
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Táncverseny résztvevői   Fotó: DomaTv Mazsorett Európa bajnokság megnyitóján  

Csala Vivien az Eb-n   Ballagás pillanata   Fotó: DomaTv

Programjaink:
Június 9-én tartottuk a művészeti iskolások 
év végi vizsgáját, a Táncgálát. A sportcsar-
nok megtelt a szülőkkel, érdeklődőkkel. 
Először a moderntánc tanszak több mint 
30 táncosa adta elő az idei évben tanult 
koreográfiákat szóló, duó, trió, mini és csa-
pat formációkban, cadet, junior és senior 
korosztályban. Utánuk 54 néptáncosunk 
lépett színpadra. A Rece-Fice, a Csillagfürt 
és a Kiskaláris néptánccsoportoknak, vala-
mint a vásárhelyi táncosokkal kiegészült 
Szék(h)elyi Suhancoknak a Kender zene-
kar húzta a talpalávalót.
Itt köszöntöttük kiemelkedő munkájukért 
oklevéllel és jutalomkönyvvel végzős nö-
vendékeinket: Csala Vivient (moderntánc), 
Nógrádi Adriennt, Varga Renátát, Trója 
Jánost és Kasza Gábort (néptánc). Meg-
köszöntük a felkészítő tanárok egész éves 
munkáját is: Kispéter Éva (néptánc); Hor-
váth Péter és Szögi Barbara (moderntánc).

Június 12-én iskolai gyermeknap volt, kö-
télhúzással, községi akadályversennyel, és 
finom jégkrémmel. A programot az iskolai 
Diákönkormányzat szervezte, Marosné Al-
berti Anikó tanárnő vezetésével. Köszön-
jük Kardos Mónika szülőnek a támogatást!
Június 13-án és 14-én felkerekedett isko-
lánk apraja-nagyja. Ki közelebb, ki mesz-
szebb, ki kerékpárral, ki busszal vagy vo-
nattal indult útnak, és osztálykirándulá-
sokkal tettük felejthetetlenné a tanév végét.
Június 17-én tartottuk nyolcadikosaink 
ballagási ünnepségét. Már hetek óta ké-
szültek az újragondolt dekorációk, mely-
hez nagyon sok szülői segítséget kaptunk. 
Köszönjük! 
Külön szeretnénk megköszönni Kasza Me-
lindának, Zádori Anikónak és Pappné Ta-
nács Zsuzsannának a sok segítséget! Szép 
és méltó környezetben búcsúztak diákja-
ink.
Ballagó nyolcadikosaink: 
8.a osztály – Osztályfőnök: Viplakné Pásti 
Mára
Abonyi Henrietta Ágnes, Bárkai Noémi, 
Bende Patrik Zsolt, Bóka Botond Zsolt, 
Csóti Viola Katica, Dobó Rezső, Ferling 
Zsanett, Harangozó Ádám, Harangozó 
Bettina, Hornyik Tamás, Karancevic Ná-
tán, Kovács Milla, Mihály Jonatán, Molnár 
Dorka, Nóvé Huba Gábor, Otves Márton, 
Papp Levente, Péterffy Dániel, Pintér Ger-
gely, Török Gergő, Török Ronett Beatrix és 
Vajda Kinga.
8.b osztály – Osztályfőnök: Kardos Rol-
land
Bernáth Léna, Bozsó Gábor, Kopre Alíz, 
Körmöczy Dalma, Lenghel Dominik 
István, Lippai Norbert, Migh Nikolett, 
Mityók Vanessza, Nagy Viktor László, 
Nagy Zsanett Bernadett, Négyökrű Ákos, 
Papp Zsombor, Sebők Dominik Béla, Se-
bők Krisztián Martin, Solymosi Dániel Ti-
bor és Vass Izabella.
Továbbtanulás: 38 végzős tanulónkból 

mindenkit felvettek. Összesen 18 külön-
böző középiskolába iratkoztak/iratkoznak 
majd be, gimnáziumba 8 fő, szakközépis-
kolába 23 fő, szakiskolába 7 fő tanul to-
vább.
Június 23-án ünnepélyes tanévzárónkon a 
3. osztályosok adtak vidám műsort, és Ká-
dár-Német Angéla énekelt. Felkészítő taná-
raik Bönde Jánosné és Kneusel-Herdliczka 
Leila. Józsáné Bánhidi Márta intézményve-
zető adta át kitűnő tanulóinknak az okleve-
leket és jutalomkönyveket. 

Kitűnő tanulóink a 2016/17-es tanévben:
1.a Bakos Petra, Csóti-Gyapjas Flóra, Fad-
di Ádám, Kun-Péter Emma, Szász Petra, 
Szörényi Emma Lili
1.b Nagy Benjámin, Maros Dániel, Mol-
nár-Tóth Lilla
2.a Huszák Zsófia, Kiss Virág Boglárka, 
Nyári Levente, Süli Katalin, Tombácz Ani-
kó, Tombácz Márk
2.b Kardos Lora, Kászonyi Lilla
3.a Juszku Kata, Kardos Mirkó, Molnár 
Maja, Nagy Dorina, Szenes Kitti, Pataki 
Ádám, Szász Gréta
3.b Bakos Nikoletta, Dobó Gréta Manna, 
Dobó Pálma Dorka, Papp András József, 
Sárszegi Gréta
4.a Homolya Zsombor,Kiss Máté,Simon 
Imre Péter,Mladin Anna Éva,Vass Andrea
4.b Börcsök Patrik, Gyovai Denisz, Juhos 
Léna, Kiss Alíz, Maczkó Lénárd, Nagy 
Ábel 
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A már hagyományos Suliért emléklapo-
kat kapták: Ábrahámné Gál Hajnal, Áb-
rahám-Tandariné Bata Anikó, Bakacsi Mó-
nika, Bakos Zsolt és Bakosné Tóth Tímea, 
Bakosné Kopasz Szilvia, Baloghné Koltai 
Anita, Baracsi Judit, Baranyásné Molnár 
Edit, Bende Zsolt, Bendéné Sinka Anikó, 
Bényi Lászlóné és Bényi László, Bóka Ág-
nes, Bókáné Bodó Zsuzsanna, Bókáné Laj-
ta Nikoletta, Bozókiné Imri Anita, Börcsök 
Katalin, Csaláné Kovács Zsanett, Csanádi 
Tibor és Csanádiné Polyák Bernadett, Csá-
szárné Nacsa Hajnalka, Csengeriné Ábra-
hám Andrea, Csóti-Gyapjasné Fülöp Aran-
ka, Dicső Mónika, Dobák Emese, Dobi 
Anita, Dobó Tamásné, Dobóné Hegyesi 
Eszter, Dr. Cinege Gyöngyi, Fehér Erika, 
Fődiné Vőneki Bernadett, Gyöngyösi Vi-
rág, Hegedűsné Dobó Ildikó, Hegedűsné 
Jójárt Gyöngyi, Hevesiné Nyári Katalin, 
Jakocska Gyöngyi, Juszkuné Kungl Csil-
la, Kalmár Ferenc, Kalmárné Nagy Ibo-
lya, Kardosné Volford Klára, Kászonyiné 
Jancsó Ildikó, Katona Sándorné, Keceli 
Mészáros Anikó, Kisagócsi Edit, Kispál 
Ágnes, Kiss Balázs és Varga Tímea, Kiss-
né Móráth Mercédesz, Kissné Ősz Tímea, 
Kissné Simon Anita, Kubatov Edit, Lip-
painé Tandari Rózsa, Magyarné Börcsök 
Ibolya, Makra Éva, Marosné Alberti Ani-
kó, Mauer Andrea, Mladinné Kubatov Éva, 
Molnár Mónika, Molnárné Kotogán Edina, 
Molnárné Tóth Anikó, Molnár-Tóthné La-
katos Margit, Monostori Mónika Ágnes, 
Nagyné Hencz Zsuzsanna, Némethné Ba-
ranyás Bernadett, Palotásné Sutus Bettina, 
Pappné Tanács Zsuzsanna, Pataki Ildikó, 
Pataki Krisztina, Patkóné Farkas Kinga, 
Pördi Gáborné, Prókainé Táborosi Hajnal-
ka, Sándorné Balázs Melinda, Sárszeginé 
Péli Andrea, Simon-Jójárt Renáta, Sipőcz 
Gáborné , Sólya Márta, Sólyáné Baranyás 
Ágnes, Solymosi Tímea, Süliné dr. Dubecz 
Éva, Szász Szilvia Mónika, Szaszák Tibor, 
Szaszákné Darók Katalin, Szécsiné Illés 
Erika, Szigetiné Elekes Klára, Takácsné 
Herédi Gyöngyi, Tillinkó Istvánné, Tom-
bácz Géza, Tombáczné Balla Anikó, Tót-
hné Börcsök Beáta, Trójáné Dani Katalin, 
Vajda Zoltánné, Varga Beáta, Vass András 
és Kondacs Helga, Vőneki Beáta, Zádori 
Anikó és Zelena Adrienn.
Egy kis évvégi statisztika:
• Tanulói létszámunk év végén: 317, 

művészeti növendékünk száma: 121

• Az összes hiányzás az év folyamán 
18288 tanóra, 3657 nap, ami átlagosan 
tekintve 57,7 óra, ez 11 és fél nap fe-
jenként.

• 340 dicséretet kaptak a tanulók az 5-ös 
osztályzatok mellé.

• A magatartás iskolai átlaga 4,41, a 
legjobb magatartású alsós osztály a 4.b 
(4,71) illetve az 1.a (4,72), felső tago-
zatban ez a 6.a (4,79).

• A szorgalom átlaga 4,17, legszorgal-
masabb alsós osztály az 1,a (4,78) és a 
2.a (4,76), míg felsőben az 5.a ( 4,33).

• Az első osztályban még szövegesen 
értékeltünk, a többi osztályban jeggyel 
zártuk a tanévet.A tantárgyak átlaga 
4,19. 

• Legjobb tanulmányi munkát a 2.a, 2.b 
és a 4.b (4,66; 4,67; 4,68), ill. a 5.a 
osztály végzett,  4,35 eredménnyel.

• Ebben az évben sajnos, igen sok, 16 
elégtelen érdemjegy is született. 2 ta-
nuló évet fog ismételni, 2 főnek van 
lehetősége pótvizsgázni. 

Június 22-től 25-ig rendezték meg az olasz-
országi Giulianova városában a Mazsorett 
Európa Bajnokságot, melyre az Országos 
Bajnokság „Kiemelt arany minősítésű” 2. 
helyezése alapján művészeti iskolánk nö-
vendéke, Csala Vivien Alexandra is kva-
lifikálta magát Senior Baton Szóló kategó-
riában, és így képviselhette Domaszéket a 
magyar csapat tagjaként. Vivien a nagyon 
erős 25 fős mezőnyben, rendkívül szoros 
pontversenyben a 18. helyen végzett. Gra-
tulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rá! 
Felkészítő tanára Horváth Péter és Farkas 
Csilla asszisztens. Köszönjük Kispéter 
Géza polgármester úrnak és Domaszék 
Község Képviselőtestületének a támoga-
tást, mellyel hozzájárultak Vivien verseny-
re jutásához! 

Június 27-én új kezdeményezésként külön 
programként tartottuk meg a művészeti 
iskola tanévzáróját és bizonyítvány osz-
tását. A jó hangulatú ünnepségre sokan 
eljöttek, így méltó módon zárhattuk ezt a 
programokban bővelkedő művészeti tané-
vet. A rövid műsorban Kádár-Német Juli-
anna énekelt, Fülöp Roland szóló néptán-
cot adott elő. Józsáné Bánhidi Márta igaz-
gatónő és Ótottné Greguss Éva művészeti 
iskola vezető emlékoklevéllel köszönte 
meg a szülői segítséget, illetve oklevelet és 
jutalomkönyvet kaptak a legjobban teljesí-
tő növendékek. Pataki Viktória fuvolajáté-
ka után pedig művésztanáraink kiosztották 
a bizonyítványokat.

A művészeti iskoláért ebben a tanévben 
a legtöbbet tették: Baracsi Judit, Bozóki 
Tibor és Bozókiné Imri Anita, Csaláné Ko-

vács Zsanett, Engi Antal és Enginé Benák 
Anna, Engi Gábor és Kispál Ágnes, Fő-
diné Vőneki Bernadett, Kalmár Antal és 
Kalmárné Nagy Ibolya, Kardos Mónika, 
Kiss Balázs, Kószóné Tóth Edit, Kovácsné 
Csányi Mónika, Kubatov Edit, Makra Éva, 
Márki Melinda, Molnár Csaba és Molnár-
né Tóth Anikó, Monostori Mónika, Pataki 
Ildikó, Sibán Józsefné, Sipőcz Gáborné, 
Szűcs Géza és Sólya Márta, Tillinkó Ist-
vánné és Tombáczné Balla Anikó.

Oklevelet, illetve jutalomkönyvet kap-
tak: Balogh Kolos, Bilicki Tamás, Csala 
Vivien, Csányi Cintia, Csóti-Gyapjas Fló-
ra, Dobó Gréta, Dobó Pálma, Engi Vera, 
Fődi Angéla, Fődi Tamás, Fülöp Roland, 
Kalmár Róbert, Kazi Richárd, Kószó 
Zsófia, Kovács Henrietta, Németh Noémi, 
Pataki Ádám, Pataki Viktória, Pelyva Ren-
áta, Sárszegi Gréta, Szalóky Lara, Szász 
Gréta, Szigeti Lili, Szigeti Sára, Takács 
Marcell, Tombácz Anikó és Varga Dóra. 
Balázs Adrienn a hangversenyen, Molnár 
Dorka és Nóvé Huba a ballagáson kapták 
meg kiemelkedő munkájukért a jutalmat.

Köszönjük az évzáróhoz nyújtott segítsé-
get: Németh László (sportcsarnok), Klépity 
Attila és Sziráki Krisztián (hangosítás), Lá-
zity Natália és Kneusel-Herdliczka Leila 
(műsor), Dicső Mónika (jutalmazás).
Bár a tanévet lezártuk, a munka és a ver-
senyek folytatódtak: július 1-jén Zentán 
versenyzett a mazsorettes csapat. Az I. 
Nemzetközi Európa Mazsorett Feszti-
válon remek eredmények születtek. Első 
helyezett lett: Senior Mini Formáció (Kó-
szó Zsófia, Csala Vivien, Harangozó Bet-
tina és Molnár Dorka); Senior Bot Szóló: 
Csala Vivien Alexandra; Junior Duó: Bóka 
Laura és Pördi Kíra és a Junior csapat (14 
fő). Második helyen végzett: Junior Duó: 
Rózsa Lilla és Tillinkó Nikolett; Harmadik 
lett: Junior Szóló: Pördi Kíra; Negyedik he-
lyen végzett: Cadet Szóló: Kovács Henriet-
ta és a Cadet csapat (13 fő). Gratulálunk! 
Felkészítő tanáruk Horváth Péter.

Július 2-án mazsorettes családi napra 
gyűlt össze a táncos csapat. Szülők, gyere-
kek beszélgettek, játszottak és sürgölődtek, 
mindenki azon igyekezett, hogy jól sike-
rült, remek bulival zárjuk az évet. Többek 
között meghallgattuk Csala Viviék élmény-
beszámolóját az EB-ről, képeket nézeget-
tünk, a jövő évi versenyeket tervezgettük. 
Most három hét pihenő, és a Falunapon 
újra előkerülnek a mazsibotok. Köszönet a 
táncosoknak és a szülői közösségnek ezért 
a jó hangulatú délutánért!

Ótottné Greguss Éva

5.a Süli Ádám és Tóth-Szeles Bence
5.b Szalóky Mercédesz Lara, Szekeres 
Alexandra Léna, Szigeti Sára Klára
6.b Hegedűs Dorka, Papp Nóra, Pataki 
Viktória és Rózsa Lilla
7.b Baracsi Luca és Fődi Angéla  
8.a Bárkai Noémi, Csóti Viola, Ferling 
Zsanett
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Következő programjaink:
Falunapi próbák: július 18. és 20., 21. Nép-
táncosok; július 19. 21. Mazsorettesek; 
Énekesek (a pontos beosztás fenn lesz az 
iskola honlapján illetve a zárt facebook 
csoportokban, figyeljétek!)
Falunapi fellépés: Július 22. szombat 
17.30-tól (utána táncház)
Mindennapjainkat sokan segítették, nekik 
szeretnék köszönetet tolmácsolni a kol-
légáim nevében: 
A Domaszéki Képviselő-testületnek, az 

Önkormányzatnak és a hivatal dolgozói-
nak a mindennapjainkban és programjaink 
létrehozásában nyújtott támogatásért, Sóki 
Károly plébános úrnak és hitoktatóinknak 
az együttgondolkodásért, és a művészeti és 
karácsonyi műsorok helyszínének biztosí-
tásáért; Kalmár Istvánnak, a Domatisz Kft 
vezetőjének és munkatársainak a folyama-
tos segítségért; Németh László sportcsar-
nokvezetőnek az együttműködésért, a nyi-
tásért-csukásért, a segítségekért, a cipeke-
désekért és rendelkezésre állásáért; Ferling 

József buszvezetőnek a türelmes és készsé-
ges szállításokért és Sziráki Krisztiánnak a 
hangosításoknál nyújtott segítségért!
Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: 
2017. augusztus 2-án 8 órától 12 óráig.
A vakációra diákjainknak, szüleiknek, min-
den kollegámnak, az iskola összes dolgo-
zójának kellemes kikapcsolódást, pihentető 
nyarat kívánok!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Figyelem!
Az idén, a falunapon ismét megrendezésre kerül a nagysikerű ÁLLATSZÉPSÉGVERSENY a Domaszéki 
Családok Klubja szervezésében!
Július 22-én, szombaton, délután 17 órától várjuk a házi kedvenceket az iskola udvarában, a kerékpártáro-
lónál. 19 órakor eredményhirdetés lesz. Minden résztvevő meglepetés-ajándékot kap. A legszebb állat és 
gazdája értékes ajándékban részesül. 17 és 18 óra között regisztrálás, 18 órakor a zsűri dönt a helyezésekről! 
17 órától ugyanitt KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSRA várjuk a kisebb- és nagyobb gyermekeket!

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!
Szekeres Péterné lldikó klubvezető

Könyvtári hírek
Kedves domaszéki lakosok!
Szeretném felhívni a figyelmüket arra, 
hogy a könyvtár a falunap alkalmából 
„könyvbörzét” tart.
Itt használt könyvek csereberéjére is meg-
vételére lesz lehetőség. Ez egy jó lehető-

ség, hogy régi, megunt könyveinket újakra 
cseréljük.
Ha van felesleges, de még jó állapotú köny-
ve és szívesen hozzájárulna, ehhez a kezde-
ményezéshez akkor felajánlásait elhozhatja 
a Domaszéki Könyvtárba július 21-ig.

Július 22-én, a falunapon pedig az iskola 
udvarába a biciklitárolóhoz. 
A használt könyvek mellett használt ruhák 
cseréjére is lesz lehetőség, így ezek felaján-
lását is várjuk ugyan itt. 

Szűcs Judit könyvtáros

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
július 16., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november 19., december 17.

Információ: 
MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 6782, Mórahalom Röszkei út 34. 

Tel.: +36 (62) 281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu
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Szolidaritást tehát a határvédőkkel is!
Magyar Anna felszólalása

Európai Parlament elnökének, Antonio Ta-
janinak meghívására magas szintű, migrá-
ciós témájú konferencián vett részt és ka-
pott szót Magyar Anna, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés alelnöke, a brüsszeli Régiók Bi-
zottsága magyar tagja 2017. június 21-én. 
A legmagasabb szintű nyitó beszédeket 
többek között Antonio Tajani, Jean-Claude 
Juncker, Federica Mogherini, Dimitris Av-
ramopoulos, továbbá az ENSZ és más szer-
vezetek magas rangú képviselői tartották. 
Szintén a magas rangú közreműködők kö-
zött volt a Régiók Bizottsága elnöke, Mar-
kku Markula és George Dassis, az EGSZB 
elnöke és a tengeri és szárazföldi védelmi 
rendszerek vezetői.
Magyar Anna alelnök asszony felkérést ka-
pott Tajani úrtól, hogy az egyik panel-be-
szélgetésben közvetítse a régiójának szem-
pontjait a konferencia résztvevői számára. 
Alelnök asszony hangsúlyosan képviselte 
az állampolgáraink szempontjait. A magya-
rok látásmódja nagyon eltér a brüsszeli fő 
iránytól, ennek ellenére a jelenlévők nagy 
tapssal fogadták a gondolatokat.
Az elhangzott beszéd szövege: 

„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollégák!
Egy határ menti régiót képviselek a 
szerb-magyar határról, amely egyben az 
EU schengeni határa is. Mi, régiós politi-
kusok évek óta tudjuk, hogy a humanitári-
us szempontokat egyensúlyba kell hoznunk 
azzal, hogy nyugodt, biztonságos életet 
nyújtsunk saját választópolgárainknak.
Állampolgáraink tapasztalták azt, hogy a 

zöld határon illegálisan érkezők egészen 
kis hányada volt valódi, életét mentő szen-
vedő. A döntő többségük erős, fiatal férfi 
volt, akik erőszakosan léptek fel, nem ad-
ták az ujjlenyomatukat, dokumentumok 
nélkül jöttek, azonban I-phonja mindegyik-
nek volt. Ez furcsa! 
A mi határainkhoz több mint 100 ország-
ból érkeztek! Pedig nincs háború 100 or-
szágban! Jelenleg nem is Szíriából, hanem 
többnyire Pakisztánból, Bangladesből jön-
nek.
A mi lakosságunk ragaszkodik ahhoz, hogy 
világosan legyen elkülönítve a tényleges 
menekült a gazdasági bevándorlótól. 
Nem alapvető emberi jog Svédországban 
élni, vagy Németországban, vagy Ma-
gyarországon. Az illető országok szuverén 
döntése, hogy kiket akar befogadni. Mi 

Magyarországon egyáltalán nem akarunk 
demográfiai problémákat gazdasági beván-
dorlókkal kezelni!
A schengeni határok védelme Magyaror-
szág szigorú kötelezettsége. Megteremtet-
tük a feltételeket ahhoz, hogy a szabályos 
belépési pontokon lehessen kérelmezni a 
menedékjogot, a zöld határon pedig meg-
akadályozzuk az illegális belépést. Ezzel az 
EU 500 millió állampolgárát is védjük, és 
erre már 650 millió Eurót költött Magyar-
ország.
Országunk ezzel járult hozzá a migrációs 
krízis kezeléséhez, és ez a flexibilis szo-
lidaritás megnyilvánulása. Kérjük ennek 
elismerését, hiszen mi az EU érdekében 
látjuk el ezt a feladatot. 
Szolidaritást tehát a határvédőkkel is! Ez a 
mi állampolgáraink üzenete Brüsszelbe.”

Online megfélemlítés
Az online megfélemlítés (online bullying) 
során a célszemély sorozatosan és hosz-
szabb ideig fennálló szándékos sérelem 
okozás áldozatává válik az interneten vagy 
mobiltelefonon keresztül.
Ennek célja a célszemély fenyegetése, ne-
vetségessé tétele, kiközösítése, lejáratása, 
negatív színben feltüntetése. Az online és 
az offline világban előforduló megfélem-
lítés között átfedés van: általában azokat 
zaklatják az interneten, akiket az iskolában 
is piszkálnak, bántalmaznak. 
Jellemző előfordulási formák:
• A célszemély bántó, sértő üzeneteket 

kap facebook-üzenőfalán vagy szemé-
lyes üzenetben.

• Lejárató üzeneteket, kommenteket ír-
nak róla nyilvános üzenőfalon vagy 
zárt csoportban.

• Egy „álprofilt” hoznak neki létre, ahol 
az ő nevében írnak, vagy adatokat, in-

formációkat osztanak meg róla.
• Megszerzik az e-mail vagy közösségi 

profil jelszavát, és az ő nevében írnak 
az ő ismerőseinek olyan üzeneteket, 
amiket ő vállalhatatlannak tart, vagy 
közzéteszik a titkait.

• Feltehetnek róla olyan képet, videót, 
ami kényelmetlen helyzetbe hozza, 
terjeszthetnek róla álhíreket, rosszin-
dulatú pletykákat. 

Az online megfélemlítés elsősorban, de 
nem kizárólag a fiatalabb korosztályt érin-
ti. Ennek egyik magyarázata az életkori 
sajátosság, illetve az, hogy a fiatalabb kor-
osztály aktívabb az online térben, mint az 
idősebb generáció. 
Manapság már szinte mindenki használ 
számítógépet vagy okostelefont, és a kü-
lönböző alkalmazások (Facebook, Viber, 
Instagram, WhatsApp, Twitter) segítségé-
vel gyakorlatilag folyamatos az online (in-

ternetes) jelenlét. Ezért a zaklatás nemcsak 
valós térben (iskolában, utcán), hanem 
online térben is megvalósulhat. A zakla-
tás elhúzódó, folyamatos lehet, mivel nem 
szükséges a résztvevők találkozása. A talál-
kozást követően (pl. iskola után) is folyta-
tódhat, illetve akár találkozás és személyes 
ismeretség nélkül is megvalósulhat. Heti 7 
nap, a nap 24 órájában bármikor megtör-
ténhet, így még az otthon sem jelent biztos 
védelmet ellene. 
A szülőknek az alábbi jelek utalhatnak 
arra, hogy gyermekét online zaklatják:
• az internet-használati szokásaiban vál-

tozást veszünk észre: sokkal keveseb-
bet netezik, bezárkózik, amikor inter-
netezik;

• rosszkedvű, ideges, ingerült lesz, mi-
után internetezik vagy belép a Face-
book-fiókjába;

• társas kapcsolatai elszegényesednek, 
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visszavonulóvá válik, nem barátkozik 
szívesen;

• csökken az önértékelése, negatív gon-
dolatai vannak saját magáról;

• a szokásos szabadidős tevékenysége-
ket, hobbijait elhanyagolja;

• az iskolai teljesítménye romlik, nem 
tud koncentrálni, a gondok elvonják a 
figyelmét;

• magába zárkózik, nem közlékeny, nem 
osztja meg, mi jár a fejében, mi történt 
vele;

• törli a Facebook- vagy egyéb profilját.
Megelőzés lehetőségei: Tanítsa meg gyer-
mekének az alábbi szabályokat:

• Minél kevesebb információ érhető el 
róla az interneten, annál kevesebbet 
lehet felhasználni zaklatásra.

• Csak olyan képet, videót készítsen, 
amit megmutatna szüleinek, tanárai-
nak és az utcájukban lakóknak! Soha 
nem lehet biztos abban, hogy ők nem 
látják majd.

• Csak azokat jelölje vissza ismerősnek, 
akiket tényleg ismer!

• Korlátozza, hogy ki léphet vele kap-
csolatba, ki láthatja a közzétett bejegy-
zéseit!

• Beszélgessen rendszeresen gyermeké-
vel, hogy idejében kiderüljön, ha zak-

latják őt!
Mit tegyen zaklatás esetén? 
Hallgassa meg gyermekét türelmesen és 
figyelmesen! Készítsenek képernyőmenté-
seket a zaklatás bizonyítására (üzenetekről, 
chatbeszélgetésekről stb.)!
Szakítsanak meg minden kommunikációt 
az elkövetővel! Ha az elkövető osztály- 
vagy iskolatárs, forduljanak az osztályfő-
nökhöz vagy az intézmény vezetőjéhez!
Amennyiben zaklatás, fenyegetés történik, 
forduljanak a rendőrséghez!

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Domaszéki Községi Könyvtár 
irodai szolgáltatásainak árjegyzéke:

Patkó Lovas Színház 
előadásai:

Somnakaj
roma sorsjáték avagy 

gypsy musical
Falusi Mariann, Papdimitriu 
Athina, Szakcsi Lakatos Béla 

szereplésével
2017.07.16 (szombat) 20.30

Lovas előadások:
Rózsa Sándor az alföldi betyár

2017.23 (vasárnap), 
24 (hétfő) 20.30

Hófehér és a hét törpe
2017.07.29.(szombat) 20.30

Mágnás Miska
2017.07.30.(vasárnap) 20.30

István a király
2017. 08. 20. (vasárnap), 

21 (hétfő) 19.30

Csárdáskirálynő
2017.08. 25 (péntek), 
26 (szombat) 19.30

Jegyek kaphatók az Aranyszöm 
Rendezvényházban, a szegedi 

és a mórahalmi Tourinform 
irodában és a Thermal Panzióban.

Online jegyvásárlás: 
lovaszinhaz.morahalom.hu

Minden megvásárolt jegy mellé 
fürdőbelépőt adunk ajándékba!
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

rendelési idő változás június 1-től!:

Hétfő:        12.00 - 18.00
Kedd:         7.00 - 13.00
Szerda:         7.00 - 13.00
Csütörtök: 12.00 - 18.00
Péntek:       7.00 - 13.00

A vizsgálatokhoz minden esetben 
időpont egyeztetés szükséges. Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

 fax: 284-187., 
e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Engi Józsefné. 

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

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2017. augusztus 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. augusztus 14.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán 
és pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) 
kapcsolatos tanácsadás,

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

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

Komlós Zsolt

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-30/428-5709

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:

112; 62/541-706; 06-30/466-1021
ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu

Határsértők bejelentése esetében 
közvetlen elérhetőségek!

Rossz a bringája, vagy
 nem indul a kismotorja, 

rotátora, fűnyírója?
Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 
ragasztása hegesztés erejével. 

Tel.: 06-30/5314-812

Két szürke tigriscsíkos kiscica lány elvi-
hető. Érdeklődni: 30/228-2164

***
1 hold föld, 6/4-es horganyzott cső, 26-os 
női kerékpár eladó. Érdeklődni: 20/497-
0440, 70/375-7882

***
Kiskert eladó. Domaszék, Dália út 21. Ér-
deklődni: 06-30/8329-743

***
Eladó Domaszéken a falutól 100 m-re 
800 négyszögöl földterület, amely építésre 
és gazdálkodásra is alkalmas. Víz, gáz, vil-
lany a terület előtti úton halad. Érdeklődni: 
06-30/2052-253

***
Árpa eladó 4.500 Ft/q. Domaszéken a 
Vasút u. 55. szám alatt. Érdeklődni: 06-
30/320-2915

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

***
Domaszék 037/62 hrsz-ú 2805 m2/5,11 
AK szántó művelési ágú földterület eladó 
a Zöldfás templom közelében, közvetlen a 
Ruzsai műút mellett. Irányár: 800 eFt. Ér-
deklődni: 06-20/9648-758, 62/438-838

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4. 
szám alatt eladó. Érdeklődni: 06-70/650-
4945

Társkeresés
Domaszéki kiskertekben, nemrég elvált, 
egyedül élő, fiatalos, egyszerű, rendes 
férfi, 58/170/60 kg, ezúton szeretné meg-
ismerni hozzáillő kedvesét, akivel egy 
jókedvű, szép és érzelemgazdag életet 
élhetne. Legyünk egymás reménysuga-
ra. Várom megtisztelő hívásod! Tel.: 06-
30/6355-764
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Gazdabolt nyílt 
Domaszék, Kossuth utca 2. szám alatt!

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

Műtrágya mozgatása targoncával, illetve nagytételű
vásárlás esetén egyedi árak!

   
   

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

Növényvédelmi szerződéskötési lehetőség!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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

PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

Pénteken: 8-14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügy-

segédi ügyfélfogadás időtartama meg-
változott, a továbbiakban kedden és 

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

Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Tüdőszűrés
2017. július 24-28-ig tüdőszűrés lesz a 
polgármesteri hivatal előtti kisbuszban 
8:30-13:30 óráig. 
40 év feletti biztosítottak részére éven-
te egy alkalommal, ingyenesen igénybe 
vehető a tüdőszűrés, állandó vagy ide-
iglenes lakcímmel. A térítésköteles 40 
év alatti és foglalkozás egészségügyi 
tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelent-
kező biztosított részére elvégzik. Térítési 
díj: 1700 Ft. Befizetését a szűrőbuszon 
készpénzzel kell teljesíteni. A tüdőszűrés 
negatív eredményeit 4 héten belül pos-
tázzák dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos 
részére vagy a területileg illetékes Tüdő-
gondozó intézetben (Szeged) átvezető. 
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat 
és lakcímkártyájukat szíveskedjenek ma-
gukkal hozni a tüdőszűrésre!

Csongrád Megyei Mellkasi Betegek 
Szakkórháza, Tüdőgondozó Intézet 

(Szeged, Török u. 3.)

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

Érdeklődni: 30/9533-292-es
 telefonszámon lehet. 

Tisztelt Termelők!
Folyamatban a kamarai tagdíj fizetése

Azon termelők, akiknek az őstermelői árbevétele nem érte el a 600.000 forintot, postai 
úton 2000 forintos csekket kapnak, amelyet június 30.-ig kell befizetni. A 600.000 forint 
feletti őstermelői árbevétellel rendelkező termelőknek a tagdíjbevallást kell készíttetni 
a könyvelőnél, illetve a falugazdász irodában.
A tagdíjbevallás szankciómentes határideje július 15., ezt követően július 31-ig 10% 
szankció várható.

Üdvözlettel: falugazdász

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, kedd, szerda:  8.00-16.30

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat 
hibabejelentése:
06-80/922-333

Ügyfélszolgálati hívószám:
06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu



11

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

Műkörmös szolgáltatással bővült Domaszéken a József Attila 
utca 17. szám alatt lévő Fodrászüzlet. 

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

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

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

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

Június - Július
AUGUSZTUS-tól zárva!

6781 Domaszék, Deák Ferenc u. 2. 

Nyitva tartás:
H - P : 8-17

Sz : 8-12

- 40 %
- 50 %

Kézműves és lovas élménytábor
2017. augusztus 7-11.

Programok:
lovaglás, batikolás, kommunikáció lovakkal, lovastorna, gyöngyfűzés, fogathajtás, hímzés, ló-
fürdetés , gipszöntés, íjászat bemutató, 2 napos lovaskocsis kirándulás a Fekete-széli erdőbe a 
vadászházhoz*, fafaragás, erdei állatok megismerése, tábortűz, túra a bivalyrezervátum körül 
idegenvezetővel

Tábor jellege: napközis tábor 8.00-17.00
Ellátás: napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna); korlátlan italfogyasztás *A kirándulás során 1 éj-

szakát a vadászházban töltünk, aznap a vacsora és másnap a reggeli is biztosított! 
A kirándulásra kísérő is csatlakozhat! Megfelelő felügyelet biztosított!

Részletek és jelentkezés: 06-20-280-2660



12

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

hirdette a Délmagyarország 1952. január 
4-ei száma, 65 éve. Egy emberöltő időszak.
Mit írt akkor az újság? Csemegézzünk né-
hány gondolatot!
„Nagy esemény ez az ottani dolgozó 
parasztok életében. Nem kell már 10-
15 kilométert gyalog, kerékpáron vagy 
kocsin megtenni Szegedre, hogy ügyüket 
elintézzék...
Horkai Józsefet, a Szegedi Lemezgyár 
dolgozóját választották meg elnöknek. Az 
elnökhelyettes Ökrös Gézáné egyénileg 
dolgozó parasztasszony lett és a végrehajtó 
bizottság többi tagjai is: Kalmár 
Szilveszterné, Kovács Jolán, Szűcs András, 
Tóth Lajos, Német Szilveszterné, Koszó 
Imre mind méltóan képviselik a tanácsban 
Domaszék község dolgozó parasztságát. 
Január 1-től kezdve, már ők intézik a 4342 
tagot számláló község minden ügyes-bajos 
dolgát.”
Az új község lakosságszáma először csök-
kent, majd a mai napra már ötezer fölé 
emelkedett. 
Mennyi minden változott a 65 év alatt! 
Ügyeink egy részét ismét csak Szegeden 

tudjuk intézni. Igaz, már nem gyalog, ke-
rékpáron, vagy lovaskocsin tesszük meg az 
utat. Az akkor még teljes egészében tanyán 
élőkből mára a lakosaink - talán – több mint 
fele modern belterületi, összkomfortos la-
kóházakban, lakásokban él. A belterületen, 
sőt a tanyák egy részében is biztosított az 
egészséges, vezetékes ivóvíz, a villany, a 
gáz. A belterületen minden lakáshoz elér-
hető a szennyvízelvezetés. 
Ez idő alatt épült az iskola, óvoda, bölcső-
de, orvosi-, gyermekorvosi-, és fogorvosi 
rendelők, templom, sportcsarnok, posta, 
takarékszövetkezet, boltok, vendéglátó 
egységek, szilárd burkolatú utak stb. Vál-
lalkozások sokasága alakult és szűnt is 
meg. Megalakultak és meg is szűntek a me-
zőgazdasági szövetkezetek. Privatizáltuk a 
vagyonukat - jól, vagy rosszul. A „bevitt” 
földterületeket részarányban kiadtuk a szö-
vetkezet volt tagjainak, részarány-tulajdo-
nosoknak. A lakosság nagy többsége még 
mindig a sokkal fejlettebb mezőgazdaság-
ból biztosítja a megélhetését. 
És még sorolni lehetne a változásokat, 
mind a pozitív, a haladást, a fejlődést segítő 

erővel bíróakat, mind a visszafelé lépte-
tőket. És mindezeket - igaz, hogy sokszor 
kényszerpályán, de - mi, Domaszékiek tet-
tük, segítettük, végeztük el, vagy járultunk 
hozzá fizikai, vagy szellemi munkával. 

Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék köz-
ségünkre, most már nagyközségünkre! 
A két város, Mórahalom és Szeged közti 
helyzetünket még inkább ki kell használni. 
Még jobban oda kell figyelni a pályázati 
lehetőségekre és feltételekre. Tegyünk meg 
mindannyian minden tőlünk telhetőt, hogy 
még kedvesebb, még otthonosabb legyen 
számunka Domaszék! Akik ebben nagyon 
sokat tenni tudnak, azok Kispéter Géza 
polgármester, Sziráki Krisztián alpolgár-
mester, Simon-Jójárt Renáta, Varga Ágnes, 
Engi Antal, Németh Antal István és Dobó 
Tamás önkormányzati képviselők.
Az évforduló alkalmából kívánok vala-
mennyi községi lakótársamnak továbbra is 
eredményes munkálkodást, jó egészséget 
és kitartást!

Dobó Szilveszter 

Nagyközséggé vált – Domaszék
A település lélekszáma már több éve meghaladta az 5.000 főt, így 2017. március 23-i ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Domaszék Községi Önkormányzat felveszi a nagyközségi címet. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, intézmé-
nyei alapító okiratának módosítása után a hivatalos elnevezés immár 2017. július 1-től „Domaszék Nagyközségi Önkormányzat”.

Polgármesteri Hivatal 1956 után

Nőtanács énekkara

Épül a Termelőszövetkezet 
1957-ben

Óvoda megnyitója 
1953-ban


