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Gyerekek a magasban Domaszéken

Megdőlt az egyszerre felemelt gyerekek tavalyi rekordja     Fotó:DomaTv
A Három Királyfi, Három Királylány moz-
galom célkitűzése szerint, az ország több 
mint húsz településén és három határon 
túli helyszínen az előzetes összesítések 

szerint több mint tízezer gyereket emeltek 
magasba szüleik, családtagjaik. Az „Emel-
jünk magasba minél több gyereket” nevű, 
országszerte megrendezett családi napokon 

11 órakor, közös visszaszámlálás után egy-
szerre emelkedtek magasba a gyerekek. A 
Kopp Mária által alapított mozgalom idén 
tíz éves, ennek méltó megünneplése volt 
a gyerekemelés, hiszen ezzel az országos 
rendezvénnyel is a gyermekvállalás, a csa-
ládalapítás fontosságára, és a gyermekek 
életünkben betöltött központi jelentőségére 
hívtuk fel a figyelmet. Domaszéken száz 
gyermeket emeltünk magasba az országos 
felhívásra lelkesen reagálva. A domaszéki 
rendezvény fővédnöke Szekeresné Ildikó, 
a Családi Klub vezetője, aki hosszú évek 
óta szervezi és segíti a település családja-
it, gyermekeit. Nagy örömmel fogadta el a 
felkérést, hiszen ezzel a rendezvénnyel is a 
gyermekvállalás fontosságára és szépsége-
ire hívtuk fel a figyelmet.
A Domaszéki Polgármesteri Hivatal mel-
lett igazi forgatag várta a családokat, hi-
szen népi játékok, hatalmas ugrálóvár, arc-
festés, kézműves program, lovaskocsizás 
és a Kiborul egy halom öröm zenekar fog-
lalkoztató és gyerekkoncertje szórakoztatta 
a résztvevőket. 

-Párb.
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Az előzetesen meghirdetett “Így látom 
a családomat” rajzpályázatra számos re-
mek alkotás érkezett. Guba-Szűcs Judit és 
Viplakné Pásti Mária zsűrizte a képeket, 
amely alapján három korcsoportban díjaz-
tunk 3-3- alkotást. A szombati nap folya-
mán, a Családi napon és az Ovi bálon is 
kiállításra kerültek a pályaművek.
Kiállítóinknál megismerhettük a könyv-
tár gyermekkönyv kínálatát, a horgolás, a 
mézkészítés, a levendula és biztonság vala-
mint a természetes egészségmegőrzés esz-
közeit. Bemutattuk a babazászlót, amely 
Balázsné Ábrahám Tündétől igényelhető, 
hogy a gyermek születését ezzel a kedves 
gólyás zászlóval is ünnepelhessük ottho-
nunkban. A zsákbamacska bevételéből 
május hónapban egy szivárványhintával 
gazdagodik a Sárkánybébi babaklub, ahová 
egész évben várjuk a babákat és mamákat 
minden csütörtökön. A gyerekemelést helyi 
közösségek, civil szervezetek, önkormány-
zatok rendezték gyereknapok, majálisok, 
koncertek kíséretében. Az akció mindenhol 
más és más arculatot öltött, Hernádon ván-
dorbölcsőt sorsoltak, Domaszéken gyerek-
rajz-kiállítást nyitottak, Dunaszerdahelyen 
„gólya hozza” ajándékdobozokat adtak 
át a fél évesnél fiatalabbaknak. Győrben 

bohócelőadás, Csobánkán családi piknik, 
Siklóson vásári komédia, Makón nagycsa-
ládos-találkozó, Székesfehérváron játszó-
tér-avatás, Miskolcon pedig babaszínház és 
zenés mesejáték volt. De a Legmókásabb 
Program címet a vajdasági Palics érdemel-
te ki, mert itt nemcsak hordozókendő-kö-
tés-tanítás, hanem kismama-pocakfestés is 
volt. De a legtöbb helyszínen elmaradha-
tatlan volt a kézműveskedés, arcfestés és 
csillámtetoválás.
Az egyszerre felemelt gyerekek program-
ban résztvevő települések listája:
Budapest (Margitsziget, Csepel, Rákos-
mente), Békéscsaba, Csobánka, Debre-
cen, Domaszék, Dunaföldvár, Eger, Győr, 
Hernád, Kecskemét, Makó, Miskolc, Nyír-
egyháza, Siklós, Szeged, Székesfehérvár, 
Tapolca, Tárnok, Vép, Veszprém, Zalaeger-
szeg. A határon túlról a vajdasági Palics, a 
felvidéki Dunaszerdahely és a székelyföldi 
Csíkszereda.
Köszönet: 
Domatisz Nonprofit Kft. munkatársainak, 
Domaszéki Könyvtár vezetőjének, Do-
maszéki Élhetőbb Faluért KHE önkénte-
seinek: Balázsné Ábrahám Tünde, Dobó 
Anna, Dobóné Hegyesi Eszter, Pataki 
Zsófia.

Közreműködők:
Czékus Ágnes – ugrálóvár, Engi Gábor – 
lovaskocsizás, Farkas Ildikó - papírcsodák, 
kézműves, Kiborul egy halom öröm… ze-
nekar (Ábrahám Norbert, Kispéter Anett, 
Szécsi Attila), Nagy Emília – arcfestés, 
Sziráki Krisztián – hangtechnika.
Kiállítók:
Balázs Jenőné – sajtostallér, Csányi Brigit-
ta - növények és biztonság, Császár Zoltán-
né - horgolt szépségek, Domaszéki Könyv-
tár, Király Imre - méz, Polyák Alexandra 
– egészség.
Nagy köszönet minden segítőnek, közre-
működőnek és résztvevőnek!

Domaszéki Élhetőbb Faluért KHE, Do-
maszéki Polgármesteri Hivatal, Három 
Királyfi, Három Királylány Mozgalom 

Domaszék
Üdvözlettel:

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület 

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

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

Facebook: www.facebook.com
/elhetobbfaluert 

Adószám: 18475788-1-06

Apróságok hétvégéje

2018-évben született babákat és szüleiket köszöntötte 
Kispéter Géza polgármester     Fotó:DomaTv

2019. máus 11-én családi nappal össze-
kötött „Babatalálkozó” zajlott települé-
sünkön. A rendezvényen az előző évben 
született gyermekeket és szüleiket is kö-
szöntöttük. Szép hagyomány, hogy az ön-
kormányzat a legkisebb lakosait is külön 
köszönti, erre idén már 20. alkalommal 
került sor. Kispéter Géza polgármester úr 
a rendezvényen kiemelte, hogy a lakosság-
szám folyamatosan növekszik Domaszé-
ken, tavaly 41 gyermek született, de sok 
évre visszamenőleg is hasonlóan alakul-
tak a számadatok településünkön. A virág 
mellé minden család egy kis életkezdési 
hozzájárulást is kapott, a Domaszéki Ön-
kormányzat döntése alapján az előző évben 
született gyermekek 10.000 Ft támogatási 
összegben részesülnek. Igazán tartalmasra 
sikeredett ez a rendezvény, mivel a hivatal 
melletti részen nagyon sok érdekes prog-
rammal várták a szülőket, gyermekeket, 
melyhez szerencsére ragyogó napsütés pá-
rosult, jól érezte magát felnőtt és gyermek 
egyaránt.

ÚSZÓTÁBOR 2019.
Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány2019. július 1-12. között úszótábort szervez.

A tábor a korábbi évekhez hasonlóan 
kéthetes, de egyhetes turnusokra is le-
het jelentkezni. Hétfőtől péntekig reg-
gel 8 órától délután 4 óráig tart. Gyü-
lekező reggelente fél 8 és 8 között a 

sportcsarnok előtt. A tábor Mórahalmon 
az Erzsébet Fürdőben lesz, a résztvevők 
helyben meleg ebédet kapnak. Az okta-
tók Nagy-Hevesi Ákos és Dobó Márta.
Jelentkezés és befizetés 2019. június 18-án, 

kedden 17.00-től 19.00-ig és 2019. júni-
us 21-én, pénteken 17.00-től 19.00-ig az 
Egészségközpontban. (Petőfi utca 12.) lesz.
Érdeklődni: a 06-20/515- 9743 telefonszá-
mon lehet.               Dr. Kozma Anna elnök
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Önkormányzati hírek
Domaszéki Képviselő-testület 2019. május 
21-én rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott, ahol az alábbi három beruházás 
közbeszerzési eljárásának elindításáról, 
bíráló bizottsági tagokról és a meghívandó 
vállalkozók listájáról döntöttek:

Közbeszerzési eljárások:
• „Domaszéki Kincskereső Óvoda bőví-

tése és főzőkonyha” kialakítását célzó 
eszközbeszerzés

• „Kerékpárút építés Domaszéken” 
nevű pályázat megvalósítása

• Ady Endre u. és a Tömörkény u. asz-
faltozását célzó beruházás 

2019. május 30-án soros képviselő-testületi 
ülést tartottak és az alábbi napirendi ponto-
kat vitatták meg:
1. Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tá-

jékoztatója
2. Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 

tevékenységéről szóló tájékoztató
3. Önkormányzati adóhatóság tevékeny-

ségéről beszámoló
4. Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évre 

vonatkozó pénzügyi beszámolója

5. Domaszint Szociális Szövetkezet be-
számolója

6. Domadrón Szociális Szövetkezet be-
számolója

7. Az önkormányzat 2018. évi költségve-
tésének módosítása

8. Az önkormányzat 2018. évi költségve-
tésének végrehajtásáról készült beszá-
moló elfogadása (zárszámadás)

9. Vagyonrendelet módosítása
10. Döntési javaslatok
11. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés keretében:
12. Lakásbérleti pályázatok elbírálása
13. Díszpolgári és egyéb kitüntető címek  
      adományozásáról döntés
A napirendi pontokat 1-10-ig különösebb 
kérdés és hozzászólás nélkül elfogadták. 
Megállapították, hogy a szociális szövetke-
zetek működése folyamatos és a következő 
évben már várhatóan magasabb bevétellel 
számolhatnak.
A 10. napirendi pont keretében az alábbi 
fontosabb döntések születtek: hozzájárult 
a testület Dr. Harkai István alezredes ki-
nevezéséhez a Szegedi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői posztjára. Elfogadták 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását az átmeneti időszak-
ra, mely december 31-ig szól az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Ez idő 
alatt le kell bonyolítani a közbeszerzési 
eljárást a közszolgáltató megbízása érde-
kében. 
A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület által lebonyolítandó két tábor 
megszervezése érdekében a testület hoz-
zájárult a támogatási szerződés megköté-
séhez. 
A Jázmin Nyugdíjas Klub férfi kórusa ré-
szére összesen 50 eFt összegű támogatást 
ítélt meg a testület, hogy egyforma mel-
lényt tudjanak készíttetni a fellépésekhez. 

Zárt ülés keretében elbírálták a Dankó Pista 
tér 15/C/2. szám alatti lakásbérleti pályáza-
tokat és elnapolták a díszpolgári és egyéb 
kitüntető címek adományozásáról szóló 
döntést. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

„EGYENLŐ ESÉLLYEL” pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
második alkalommal hirdet pályázatot a 
tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos 
helyzetű, de kimagasló tanulmányi ered-
ményű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/
felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzá-
férésének elősegítése érdekében.
Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-
3.9.2-16-2017-00006 számú projekt kere-
tében kerül sor. Pályázatot nyújthatnak be 
azok a 10-28 éves fiatalok, akiknek állandó 
lakhelyük Domaszéken van, általános isko-
lai, középiskolai, vagy felsőoktatási intéz-
mény tanulói. Tanulmányai során a pályá-
zat benyújtását megelőző utolsó tanévben 
kimagasló tanulmányi eredményt értek el.

Az ösztöndíj pályázat bírálati szempontjai: 
hátrányos helyzet, közösségi szerepválla-
lás, kiemelkedő sport, és kiemelkedő tanul-
mányi (vagy tanulmányi versenyen elért) 
eredmény. Az ösztöndíj összege két tanul-
mányi félévre, 10 hónap időtartamra (szep-
tembertől júniusig) félévente, a támogatott 
pályázatok számától függően legfeljebb 
havi bruttó 15.000, -Ft, amely a pályázat 
benyújtását követő félévtől, de legfeljebb 
két félévig jár. A pályázatoknak a Doma-
széki Polgármesteri Hivatalba 2019. július 
31. napjáig kell beérkeznie.
Figyelem! A pályázati kiírásban kisebb 
könnyítések történtek, így érdemes figyel-
mesen elolvasni azoknak is, akik a tavalyi 

évben nem tudtak pályázni.
Információ Kószó Cecíliától az alábbi 

telefonszámokon kérhető:
62/284-011 (124 mellék) vagy a 

30/338-2162 telefonszámon
A teljes felhívás és a pályázati űrlap a 

www.domaszek.hu/info  oldalon elérhető

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű  jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
6781 Domaszék, Ady Endre utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői                                                                                                                                          
megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda helyiségeinek napi 6 órában 
történő takarítása délután, a munkaköri 
leírásban foglaltaknak megfelelően.
Illetmény és juttatások: 
Mindenkori minimálbér részarányos ösz-
szege.

Domaszéki Kincskereső Óvoda, pályázatot hirdet takarítónő munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• Magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkaköri tapasztalat előnyt 

jelent 
• Előző munkahelyek véleménye, javas-

lata.
• Helyi lakos, 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• Bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Koczkás Orsolya 

részére a domaovi@t-online.hu e-mail 
címen keresztül

• Személyesen: Koczkás Orsolya 6781 
Domaszék, Ady Endre utca 14.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2019. július 10.
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Nagy sikere volt az ovimajálison a csoportok műsorainak     Fotó:DomaTv

Zelk Zoltán: Vakáció
 Hova menjünk, milyen tájra?
 Hegyre talán vagy pusztára?

 Folyópartra vagy erdőbe?
 Faluszéli zöld mezőre? 

 Lepkét fogjunk vagy horgásszunk? 
 Vagy mégiscsak hegyet másszunk?

 Akár erdő, akár folyó: 
gyönyörű a vakáció! 

Kedves, egymást követő élményekben bő-
velkedő 2018/2019-es szorgalmi időszak 
áll mögöttünk, s vágunk bele a tomboló 
nyárba, még mielőtt a nevelési évünket le-
zárnánk.
Mozgalmas áprilist hagytunk magunk 
mögött. Ahogy búcsút intettünk a húsvéti 
nyuszinak, minden csoport lázasan kezdett 
készülődni anyák napjára és Majálisoló 
rendezvényünkre. Ovi bálunkat május 11-
én tartottuk a Sportcsarnokban. Szigetiné 
Elekes Klára, alapítványunk elnökének 
köszöntő szavai nyitották meg rendezvé-
nyünket. Minden csoport izgulva várta az 
öltözőkben, hogy a képzeletbeli színpadra 
kiállhasson a népes közönség elé.
Óvodai angol csoportunk Raffai Erika 
vezetésével mutatta be a nevelési év alatt 
tanultakat, majd a csoportok zenés- táncos 
műsora csalt mosolyt a szülők arcára.
A műsorok után a Rózsakert Vendéglő jó-
voltából került a vacsora az asztalokra, a jó 
hangulatról pedig az idei évben a Jaffa Trió 
gondoskodott.
Természetesen nem maradt el a szülők és 
dolgozók műsora sem. Nagyon köszönjük 
a lelkes szülőknek a műsort!
Nagyon köszönjük a Szülőknek a rengeteg 
segítséget, amellyel hozzájárultak rendez-
vényünk sikeréhez! A befolyt összegből 
az udvari játékokat, felszereléseket sze-
retnénk bővíteni. Támogatóink voltak: 
Printker, Polyák Alexandra, Délmagyaror-
szág, Varga Béla, Kormos János és család-
ja, Molnárné Kotogán Edina és családja, 
Ábrahámné Bata Anikó, Ördög László és 
családja, Nagy Szabolcs és családja, Gu-
lyás Viktor és családja, Molnár Mihály és 
családja, Volford Norbert és családja, Mé-
száros Csaba és családja, Rippné Sikula 
Angéla, Maczkó Hédi és Emili családja, 
Mészáros-Tanács Anett és családja, Klépity 
Attila és családja, Jenei-Szűcs Attila és csa-
ládja, Csóti-Gyapjas Krisztián és családja, 
Csonka Gábor és családja, Tímár László és 
családja, Dudás László és családja, Benák 
Péter és családja, Landenber László és csa-
ládja, Geishauser-Ambrus család, Fődiné 
Biliczki Szilvia és családja, Kovács János 
és családja, Kiss Levente és családja, Péter 
Tímea és családja, Pataki Szilárd és család-

ja, Baukó Levente és családja, Finta Ottó 
és családja, Bocskai István és családja, 
Négyökrű Gyula és családja, Ótott-Kovács 
Tamás és családja, Gulyásné Zóka Veroni-
ka, Pintér Tamás és családja, Vadaspark, 
Sziráki Krisztián és családja, 55 Szerviz, 
Bödör Andrea, Rózsakert Vendéglő, Do-
matisz Nonprofit Kft., Kispéter Géza, Sze-
gedi Vadaspark, Mórahalom Város Önkor-
mányzata, The Kids Club – Raffai Erika, 
Árendás Kertészet, Rózsa Virágüzlet – Do-
maszék, Rappai Péter, Elitmobil Gumi-
centrum Kft. – Szeged, Domaplast, Masa 
Tibor és családja, Kiss Zsuzsanna, Terhes 
Gyula és családja, Sziráki Ferenc és csa-
ládja, Szenkovszky család, Kalmár Roland 
és családja, Császár Gabriella és családja, 
Kónya Zoltán és családja, HSC Motor Kft., 
Császár Zoltán és családja, Olti Hanna és 
családja, Dénes Bea és családja, Kovács 
Tibor és családja, Börcsök Csaba és csa-

ládja, Molnárné Tóth Anikó és családja, 
Kotogán Vilmos, Hajdú Zsolt és családja, 
Balázs Roland és családja, Lakatos Róbert 
és családja, Bartók téri Lángosház.
Az idei nevelési évben is megrendezésre 
került a városi Kengurul óvodás görkor-
csolyaverseny, ahol igazi csapatszellem 
működött a gyermekek között, mindenki 
beleadott apait-anyait, így felállhattak a 
gyermekek a dobogó legfelső fokára, ma-
guk mögött hagyva a többi csapatot. Kö-
szönjük nekik! Csapat tagjai: Forster-Ung-
vári Ákos, Forster-Ungvári Hanna, Sándor 
Léna, Csóti-Gyapjas Vivien, Csóti-Gyap-
jas Kitti, Mészáros Milán, Ördög Marcell, 
Fábián Erik, Gergulics Eszter, Juhász Be-
nedek, Faragó Csanád, Szörényi Arnold, 
Hajdú Laura, Varjú Bálint, Kiss Marcell, 
Ótott-Kovács Ábel.
Május közepén meghívást kaptak a nagy-
csoportosok a Kistérségi Óvodák gyerek-
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napjára, amelyet Zákányszéken rendeztek 
meg az idén. Nagyon változatos, érdekes 
programokon vehettek részt, a gyerekek. 
Köszönjük a meghívást!

Csoportjaink több kirándulást szerveztek. 
A Mókus és Csemete csoport részt vett a 
Szegedi Bábfesztiválon, a Bagoly csoport 
a Füvészkertbe kirándult, a Méhecskések 
pedig a Játékdzsungelbe töltöttek egy dé-
lelőttöt. 
Közlekedős kirándulást szervezett a Pillan-
gó csoport. Több közlekedési eszközön

utaztak: Buszon, villamoson és vonaton. 
Külön köszönet a két lelkes apukának: 
Czinkota Lászlónak és Faragó Balázsnak 
az állomáson szerzett élményekért és a vo-
natozásban, játszóterezésben való további 
közreműködésükért.
Május utolsó hétvégéjén búcsúztunk az 
iskolába induló 40 kispajtástól. Nagyon si-
keres, eredményes iskolás éveket kívánunk 
nekik! 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, HOGY 
A SZÓ LEGNAGYSZERŰBB ÉRTEL-

MÉBEN VOLTAK PARTNEREINK A 
NEVELÉSI ÉV SORÁN!
A nyári takarítási és karbantartási szünet 
2019. augusztus 5-től 30-ig lesz. Ez idő 
alatt óvodánk zárva tart! Első nevelési na-
punk 2019. szeptember 2. hétfőn lesz.

Verőfényes napsütésben, enyhet adó kis zá-
porral fűszerezve minél több együtt töltött 
vidám napot kívánunk a családoknak!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében:
Koczkás Orsolya óvodavezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Süli Ádám átveszi a díjat    Fotó:Délmagyarország Diákolimpián   Fotó: Dobó Márta

Rece-fice és Hetre-fitty néptáncsoport      Fotó:Kispéter Éva

Programjainkból:

Idén már 20. alkalommal rendezték meg 
Szegeden az Orczy István Általános Isko-
lában a városi történelem versenyt. Eb-
ben az évben Szeged város története volt a 
téma. Iskolánkat két csapat képviselte. Az 
5-6. osztályos korcsoportban Csapó Ben-
ce, Homolya Zsombor, Kiss Máté (6.a) a 
7-8. helyet érték el. Felkészítő tanáruk Ma-
darász Ottó. A 7-8. osztályos csapat, Süli 
Ádám, Lippai Dávid, Tóth-Szeles Bence 
(7.a) a 3. helyen végeztek. Felkészítőjük 
Hrabovszkiné Nagy Ágnes. Köszönjük 
Süli Endre és Kiss Balázs szülőknek a szál-
lítást! A Tudásbajnokság 2018-2019. évi 
megyei döntőjén Komár Csanád 4.b osz-
tályos tanuló szövegértés kategóriában 2. 
helyezést, Süli Péter 1.a osztályos tanuló 
matematika tantárgyból 16. helyezést, Süli 
Katalin 4.b osztályos tanuló környezetis-
meret tantárgyból 17. helyezést ért el. Gra-
tulálunk nekik!

Május 9-én ismét Szegeden volt az első és 
másodikos napközis csoport a bábszínház-
ban. Ebben az előadásban Benedek Elek 
három meséjét dolgozták fel a „Mesemon-
dók”: A farkas és a róka, a Világszép nád-
szálkisasszony és a Tűzmadár. A mesék-
ben találkozhattak a gyerekek a furfangos 
rókával, megismerkedhettek az okos Laci 

gyerekkel és a világszép nádszálkisasz-
szonnyal. Nagyon tetszett a gyerekeknek 
az előadás.  Kísérő tanárok: Csóti Natá-
lia, Polgár Szabina és Fehér Erika.Május 
12-én a Herman Ottó Horgászegyesület 
horgászversenyt rendezett a Holt-Maros 
partján. Itt 3 fős csapatok képviselhették 
az iskolákat. Tanulóink: Simon-Jójárt Ben-
ce és Ádám (6.b és 4.a), valamint Katona 
Benedek (5.b) az induló 10 csapatból a 3. 
helyezést érték el.Süli Katalin 4.a osztályos 
tanuló az országos „Történelem rajzokon” 
című rajzpályázaton I. helyezést ért el. 

Felkészítője: Borda Sára (magántanár).
Május 10-én és 11-én rendezték Deszken 
a II. „Rözögtessük mög!” Dél-alföldi 
Szóló és Páros Táncok Országos Ver-
senyét. A Rece-fice csoportból három pár 
nevezett: Tombácz Anikó, Pataki Ádám és 
Takács Marcell bronz minősítést, Baracsi 
Gergő ezüst minősítést kapott. Felkészí-
tőjük, Kispéter Éva tanárnő párjával, Csó-
kási Csabával szintén indult a versenyen, 
és ezüst minősítést kaptak. Gratulálunk! 
Május 11-én Romániában, Aradon rendez-
ték meg a „Dancing Europe” nemzetközi 
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mazsorett versenyt. A Domaszéki Majo-
rette Csoport tagjai három formációban is 
dobogóra állhattak. Eredményeink: Master 
Junior Mini 3. hely (Tillinkó Nikolett, Ró-
zsa Lilla, Kovács Henrietta, Szécsi Leila és 
Engi Kíra); Junior Duó 3. hely (Rózsa Lilla 
és Tillinkó Nikolett); Senior Mini 1. hely 
(Csala Vivien, Bóka Laura, Magyar Noé-
mi, Molnár Dorka, Molnár Dorina, Pördi 
Kíra). Felkészítő tanáruk Horváth Péter.

Május 30-án Csongrád megye tehetséges 
diákjait ünnepelték a SZSZC Vedres Ist-
ván Építőipari Szakgimnáziumában, ahol a 
tanulmányi versenyeken dobogós helyezé-
seket elért fiatalok kaptak elismerést. Isko-
lánk 7.a osztályos tanulója, Süli Ádám is 
a díjazottak között van. Ő Csongrád me-
gye 3. legjobb történésze. Felkészítő tanára 
Nagyné Volford Irén. Szívből gratulálunk!

„Aranyat ért a Rece-fice néptánccsoport 
tánca!” Május 25-én Székesfehérváron 
rendezte meg az Alba Regia Táncegyesü-
let és a Fejér Megyei Művészetek Háza a 
„Húzd keresztül!” Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncegyüttesek VII. fesztiválját. 24 
néptánc együttes közel 500 táncosa vett 
részt ezen a minősítő versenyen az ország 
minden részéből. A domaszéki Rece-fice és 
a hódmezővásárhelyi Hetre-fitty néptáncs-
csoportok közös „Pünkösdölő” koreográfi-
ája ARANY minősítést kapott. Felkészítő 
tanárok: Kispéter Éva és Csókási Imre. 
Gratulálunk!

Diákjaink május hónapban részt vettek az 
országos mérésekben: 9-én a természet-
tudományos, 22-én az idegennyelvi, 29-én 
pedig az országos kompetencia mérésben.

A Titok Oktatásszervező Bt. Történelem 
Levelező Versenyén iskolánkat négy csa-
pat képviselte. Az „Őscsajok” (5.a) 46. he-
lyen végeztek, a „Mamut-vadászok” (5.b) 
37.-ek lettek, a „Pegazusok” (6.a) a 26. 
helyen végeztek. A „Kőkorszaki szakik” 
csapata (5.a): Kardos Mirkó, Király István 
Manó, Kovács Levente és Sári Gergely 
98,4 %-os összteljesítménnyel 3. helyezet-
tek lettek. A „Tudásvadász” Országos Ho-
nismereti Tanulmányi Versenyen Csapó 
Tamás (5.b) 4. lett; Csapó Bence (6.a) 5. 
lett; Pataki Ádám (5.a) 6. helyen végzett; 
Szigeti Sára (7.b) 8. lett. Mindkét verseny 

felkészítő tanára Madarász Ottó. Gratulá-
lunk! Diákolimpia atlétika országos dön-
tő: Keceli-Mészáros Renáta 6.a osztályos 
tanuló a Székesfehérváron megrendezett 
atlétika országos döntőn 3. helyezést ért el 
60 m-en; valamint 5. helyezést kislabda-
hajításban. Felkészítő tanára Nagy Hevesi 
Ákos. Gratulálunk ehhez a remek teljesít-
ményhez! Május 31-én rendhagyó módon 
ünnepeltük a pedagógus napot. Tanár-di-
ák meccsektől és a szurkolóktól volt han-
gos a sportcsarnok. A nyolcadik évfolyam 
mérkőzött a tanárcsapattal kosárlabdában, 
röplabdába és fociban. „A rutin megfon-
toltsággal párosítva most legyőzte a fiata-
los lendületet”, a tanárok csapata győzött. 
Köszönet a remek programért az ötletgaz-
dának, Nagy Hevesi Ákos testnevelő tanár-
nak, és a lelkes résztvevőknek! A napközis 
témanap keretében május 31-én az idő 
kedvezett és az alsós napközis csoport lo-
vaskocsikázni ment a faluba. A lovaskocsi-
zást Ördög Katinka apukájának, Ördög Jó-
zsefnek köszönhetjük. A gyerekek nagyon 
jól érezték magukat. /Fehér Erika/ Május 
31-én délután a Rece-fice néptánccsoport 
és a néptáncos szülők Üllésre indultak, 
ahol részt vettek a „Nyárindító tánckaval-
kádon” az üllési, mórahalmi és hódmező-
vásárhelyi néptáncos csoportokkal együtt. 
A fergeteges műsort jó hangulatú táncház 
zárta. Köszönjük a Szülőknek a gyerekek 
utaztatását! A „HuLLáMoK HáTáN” egy 
nemzetközi eTwinning projekt volt ebben a 
tanévben. A projektben magyar, szlovákiai 
és romániai alsó tagozatos osztályok vettek 
részt, és egész évben vízzel kapcsolatos 
dolgokat kutattak. A projekt zárásaként a 
zsűri úgy döntött, hogy „Együttműködés” 
különdíjjal jutalmazza a projekt tanára-
it: Mataisz Zsuzsannát (Domaszék 3.b), 
Kardos Kornéliát és Bartus Évát. Szívből 
gratulálunk kolléganőnknek az elismerés-
hez!

Művészeti iskolai hírek

Május közepén lezárult a jelentkezés a 
művészeti iskola következő, 2019/2020-as 
tanévére. A jelenlegi 110 főhöz képest ed-
dig 118 jelentkezés érkezett. A Képzőmű-
vészet tanszakon túljelentkezés van, az 
érintetteket értesíteni fogjuk a felvételről, 
illetve az elutasításról.  Akiket oda nem tu-
dunk a következő tanévre felvenni, választ-
hatnak a többi tanszak üres helyei közül. 
Csoportos tánctanszakainkon (néptánc, 
mazsorett) korlátozott számban van még 
néhány szabad hely. Kísérleti jelleggel, 
heti egy alkalommal szeretnénk elindítani 
a társastáncot is a moderntánc tanszak ke-
retein belül. Ez akkor indulhatna be, ha leg-
alább 5 pár (fiú-lány) jelentkezik. Ameny-

nyiben szeretnék gyermeküket művészeti 
iskolába járatni, várjuk Önöket szeretettel. 

Pótjelentkezési határidő: 2019. június 
13. Jelentkezési lapot az iskola titkárságán 
vagy a művészeti iskola vezetőjétől lehet 
kérni.

Május utolsó hete a művészeti iskolában 
az év végi vizsgákról szólt. Ekkor adtak 
számot növendékeink a tanévben szerzett 
tudásukról. A művészetis tanévet az immár 
hagyományos Hangversennyel és Tánc-
gálával, illetve a művészeti iskolai tan-
évzáróval fejezzük be június hónapban. 
A munka azonban ekkor még nem zárul 
le, hiszen néptáncosaink július hónapban 
fellépnek a Mórahalmi Sokadalomban, il-
letve a Domaszéki Falunapon is. Mazso-
rett-csoportunk egyik formációja, a Mas-
ter Junior Mini pedig a Magyar Bajnoksá-
gon elért dobogós helyezésével kvalifikálta 
magát a 2019. évi Majorette Európa 
Bajnokságra, melyet idén Horvátország 
fővárosában, Zágrábban rendeznek július 
elején. Csapattagok, akik községünket és 
iskolánkat képviselik az EB-n: Rózsa Lil-
la, Tillinkó Nikolett, Szécsi Leila, Kovács 
Henrietta és Engi Kíra Hanna. Felkészítő 
tanáruk Horváth Péter.

Csapataink a történelmi versenyen      
Fotó:Madarász Ottó

Következő programjaink:
Június 12. (szerda): Gyermeknapi 
 programok
Június 15. (szombat): Ballagás 
 10.00 órakor
Június 21. (péntek): Tanévzáró ünnepély  
 és bizonyítványosztás a sportcsar- 
 nokban 16.00 órakor (megjelenés  
 fekete-fehér ünnepi öltözetben)
Június 22.: Mazsorett verseny Zentán
Június 25. (kedd): Művészeti iskolai tan- 
 évzáró ünnepély és bizonyítvány 
 osztás a sportcsarnokban 17.00  
 órakor (megjelenés ünnepi öltö 
 zetben)
Kiss Árpád 2.b osztályos tanuló verseivel 
kívánunk szép nyarat mindenkinek!

A szép világ
Arany virág, sárga virág,

koronába bújt a világ.
Itt is virág, ott is virág,

minden fától szebb a világ.
Évszakok

Megjött a tavasz, elment a tél, 
az iskola lassan véget ér.

Jön a nyár, a vakáció,
szeptemberig lesz csak jó.

Ősszel újra iskola,
beindul a tanoda.
Ősz után jön a tél, 

s minden újra körbe ér!
Tavasz, nyár, ősz és tél, 
így megy körbe örökké.
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Családi klub hírei
A klubtagjainkkal május 25-én, szombaton 
reggel kerékpártúrára indultunk a mórahal-
mi Erdei iskolához, majd a Csipak sem-
lyékhez gyalogtúra következett. A kirán-
dulásunk körülbelül 2 óra hosszáig tartott, 
így ez alatt az idő alatt megfőtt a paprikás 
krumpli, finom házi készítés volt kolbász-
szal dúsítva és savanyúsággal tálalva.
Ebéd után a felnőttek egy része ejtőzött, 
míg a gyerekek tollasoztak, labdáztak. 16 
óra körül indultunk vissza, de még a móra-
halmi fagyizónál megálltunk fagyizni. Ez-
után elindultunk, hogy a mórahalmi Mini 
Hungary Parkot is meg tudjuk tekinteni. 
Szerencsére nagyon szép idő volt egész 
nap.
Mindenkinek nagyon tetszett a napi prog-
ram, és jól érezte magát. Köszönjük Kispé-
ter Géza polgármester úrnak a frissítőket 
és hogy velünk kerékpározott egy darabon, 
illetve kölcsönadta a kerékpárját az egyik 
anyukának miután a sajátja leengedett, 
aki így tovább tudott velünk tartani. Nagy 

örömmel fogadtuk Sziráki Krisztiánt és 
kisfiát, Petikét, aki nagyon ügyesen, egé-
szen Mórahalomig  kibiciklizett. Valamint 
a Varjasi-Kispéter család is velünk tartott 
és dokumentálták az eseményt a Doma-
székTV-nek.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki ve-
lünk volt és kitartott egész nap folyamán!
Reméljük hamarosan lesz folytatás is. Sze-
rintem ezen a csapaton nem fog múlni. 

 Szekeresné Ildikó a klub vezetője

Nyugdíjas klub hírei

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezésre kerül 
a Jázmin Nyugdíjas klub szervezése által a tavaszköszöntő progra-
munk, ahol az idős és idősödő emberek találkoznak, beszélgetnek, 
örülnek egymásnak és erősítik a barátság kötelékét.
2019. május 18-án 11 órától vártuk a vendégeket a Rózsakert ven-
déglőbe.12.00 órakor volt a köszöntő és utána a nyugdíjas klub férfi 
kórusa katona dalcsokorral kedveskedett a résztvevőknek, majd Kis 

Rebeka anyák napi verssel köszöntötte a vendégeket.
Köszönjük a polgármester úrnak és feleségének, hogy rendezvé-
nyünket megtisztelték jelenlétükkel. Köszönöm miden klubtár-
samnak a segítségét a szervezésben és a lebonyolításban. Köszönet 
a támogatóinknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett vol-
na létre. Köszönet a Rózsakert vendéglő tulajdonosának, Csiszár 
István mesterszakács és feleségének, Marikának, hogy évek óta 
befogadják a nyugdíjasokat. Köszönet a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal munkatársainak, Baranyás Pincészetnek, Juhász Ágnes-
nek - Sarki Diszkont, Varga Pékségnek, Kiss Károlynak és csa-
ládjának, Dobó Szilveszternek és feleségének, Dobó Imrének és 
feleségének. Köszönet Míg Józsefnek, aki a jó hangulatról gon-
doskodott.

Klubnapok: 2019. június 3., 17., július 1., 15., Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házban mindig 13 órától.
Dalos találkozót szervezünk 2019. július 13-án a Rózsakert ven-
déglőbe, erre a rendezvényre is szeretettel várjuk a nem klubtago-
kat is!
Fellépnek: Domaszéki Férfikórus, Mórahalmi Parasztkórus, Ásott-
halmi Népdalkör, Szegedi L.É.T. Egyesület Dalköre, Algyői Szö-
ketisza Népdalkör, Királyhalmi Népdalkör, Dorozsmai Öreghegyi 
Bodza citerazenekar.

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető

Táncos mulatság a nyugdíjas találkozón    Fotó:DomaTv

Domaszéki JUDO ISE hírei
Gyomaendrődön rendeztek gyermek ver-
senyt, ahol a domaszéki óvodások is tata-
mira léptek.
Életük első versenyén bátran küzdöttek 
az érmekért, Gulyás Bence ezüstérmes, 
Rappai Levente és Csonka Levente bron-
zérmesek, és Asbóth Lilla a fiúkkal küzdve 
szintén bronzérmet nyert.
A nagyobbaknál Kiss Balázs első, Kiss 
Bence és Stul Alex második, Gergulics 

Bence és Csapó Tamás harmadikok lettek 
a saját súlycsoportjaikban.
A szlovákiai Rimaszombatban nagysza-
bású gyermekversenyen Mercea Kristiana 
második lett 40 kg-ban.

A következő hétvégén a horvátországi Szo-
linban (Split) versenyeztek a gyerekek. 
Ifjúsági korcsoportban a horvátoknak vá-
logató verseny volt, ahol az 55 kg-ban, a 

népes mezőnyben Nagy Bence első, ugyan-
ebben a súlycsoportban Balogh Kolos har-
madik, és a gyermek korcsoportban Csapó 
Tamás ötödik lett.
Győrben rendezték a serdülő korcsoportú-
ak Európa Kupáját, ahol sajnos csak egy 
versenyzővel képviseltük magunkat, 44 
kg-ban Mercea Kristiana bronzérmet szer-
zett.

Szabó Miklós edző
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A könyvtárban elérhető 
szolgáltatások:

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                        

                

 
Nincs állása, de szeretne? 

Állást keres, de nem tudja, hogy induljon el? 
Jöjjön be hozzánk, segítünk! 

 

ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás 
önéletrajz írás, teljes körű segítségnyújtás álláskeresésben  

Domaszék 
területén. 

(Polgármesteri Hivatal melletti épületben) 
 
 

Páratlan héten szerdánként,  
előre egyeztetett időpontban. 

 

Keressen bennünket elérhetőségünk egyikén: 
Deák Andrea mentor 

06-30/557-10-22 
deakandreapaktum@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

     MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

Egészségügyi állapotfelmérés és 
életmód tanácsadás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. június 
12-én (szerda) 8-12 óráig egészségügyi állapotfel-
mérésre lesz lehetőség a Petői utca 12. szám alatti 
Egészségközpontban. Elsősorban azokat a felnőtt la-
kosokat várjuk, akik ritkán jutnak el orvoshoz és akik 
kíváncsiak az esetleges egészségi kockázataikra. Ma-
gyarország lakossága körében nagyon gyakori a ma-
gasvérnyomás és a cukorbetegség. Ezek szövődmé-
nyei vezető halálokok. Az időben felfedezett betegség 
életmód változtatással és gyógyszerekkel kezelhető 
és a szövődmények megelőzhetők.
Az állapotfelmérés ingyenes, de szükséges előzete-
sen bejelentkezni. Bejelentkezés a 62/584-272 tele-
fonszámon lehetséges, így várakozás nélkül vehető 
igénybe az állapotfelmérés.
A program a Domaszék 
Nagyközségi Önkormány-
zat, EFOP-1.5.3-16-2017-
00039 kódszámú pályázati 
forrásából valósul meg. 

Várjuk szeretettel: 
Dr. Kozma Anna
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Júniusi szépkorúnk
Domaszéki polgárunk, Császár Jánosné Ilona néni 95 
éves lett. E jeles alkalomból otthonában köszöntöt-
te Kispéter Géza polgármester úr és dr. Csányi Imre jegy-
ző úr, részére díszoklevelet és  ajándékcsomagot adtak át. 
Ilona néni nagy  családban nőtt fel, hét testvéréből  már csak ő 
él. Küzdelmekkel teli élete során 2 gyermeke és  három unokája 
született.  Eddig több műtéten is átesett, ezek ellenére mégis ak-
tívan foglalkozik kettő iker dédunokájával, akik a legutóbbi kö-
szöntés óta már iskolás korúak lettek.  Ünnepeltünk aktív tagja 
volt közösségünknek, fiatalabb korában évekig erősítette a helyi 
kórust, féltve őrzött nótás füzetében még régi, domaszéki illető-
ségű dalok is megtalálhatóak. Ilona néni nagyon szeret varrogat-
ni, a családi holmik mellett sok szép hímzés is őrzi keze munkáját.    
Ilona nénit családtagjai  rendszeresen látogatják és segítik minden-
ben amiben csak kell.   Ünnepeltünknek ez úton is gratulálunk, to-
vábbi jó egészséget és szép hosszú életet kívánunk! 

Maszkabál 2020
Naptárakba beírni!  2020. február 1-én újra bebújhatsz valaki más bőrébe és ki-

bújhatsz a sajátodból! A Ráadás Zenekar már biztosan ott lesz, tarts velünk Te is!
Az elmúlt években megrendezett rendezvények a szórakozáson túl a jótékonykodást is 
szolgálták. A támogatói jegyekből sikerült az Akácfa sétány játszóterére egy mászó-
kát, valamint 2019-ben a Dankó Pista térre egy kültéri ping-pong asztalt beszerezni. 
Mi nagyon örülünk, reméljük, hogy kicsinek és nagynak az örömére fog szolgálni az új 
játékelem. A bálról további információk hamarosan!

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

Sárkánybébi nyár
A nyári időszakban is találkozhatunk a Sárkánybébi 
babaklubban. Csütörtökön 10-től 12 óráig babákat és 
mamákat várja a Sárkányhegyi Közösségi Ház babaszo-
bája! Az aktuális programról előzetesen érdeklődj a Sár-
kánybébi facebook csoportban vagy Balázsné Ábrahám 
Tündénél.

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com
E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/elhetobbfaluert
Adószám: 18475788-1-06

 
 
 
 
 

 

 „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
 A vidéki térségekbe beruházó Európa” 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület  
munkatársai várnak minden 10 és 24 év közötti domaszéki és nem 
domaszéki fiatalt, aki érdeklődik a videókészítés, fényképezés iránt. 
 
 

A rendezvény témája: 
A tábor résztvevői közelebbről megismerhetik a településhez köthető kultúrát, 
népszokásokat, a tanyasi életformával összeköthető hagyományokat. Ezeket a 
megszerzett ismereteket a résztvevők audiovizuális eszközökkel dolgozzák fel, 
melynek végrehajtásában az Egyesületünk által működtetett DomaTV munkatársai 
nyújtanak szakmai útmutatást.  
 

További információk: 
Varjasi-Kispéter Norbert: +3620 282 6474 

Email: elhetobbfaluert@gmail.com 
Honlap: defke.hu 

 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. Június 20. 
 
 
A rendezvény a VP6-19.2.1.-21-A4-17 című felhívás során elnyert 1974765364 iratazonosító számú 
„Hagyományápoló és médiatábor Domaszéken” című projekt keretében kerül megvalósításra. 

Időpont: 2019. július 15-19. 
Helyszín: Domaszéki Sárlányhegyi Közösségi Ház 

Szállás: Piroska Tanya (Domaszék, Tanya 919.) 
 

HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS 
MÉDIATÁBOR DOMASZÉKEN 

Díszpolgári és egyéb 
kitüntető cím

Várjuk a lakosság javaslatait a díszpolgári és 
egyéb kitüntető cím adományozásához 2019. 

június 19-ig a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal titkárságán!
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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. július 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. július 11.

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
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)
 Kedd: 10,30-12,30 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Szerda:  8,00-11,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Csütörtök: 10,30-12,30 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Péntek: 8,00-10,00 
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

EBOLTÁS!
Ebben az évben összevezetéses 

eboltás nem lesz!
Az ebek veszettség elleni 

vakcinázása a Rendelőben vagy
 háznál történik!

A háznál történő oltást kérem 
telefonon vagy a Rendelőben 
bejelenteni! (06-30/458-1273)

Az oltás ára nem változott. 
A Rendelőben 3.500 Ft, mely tartalmazza 
két darab féreghajtó tabletta árát is, ami 

egy 20 kg-os kutyának szükséges!
Ennél súlyosabb kutyák esetében 10 

kg-onként egy szem féreghajtó szükséges, 
ennek ára 150 Ft tablettánként!

Május 20-tól június 30-ig mindennap 
megtalálható vagyok a 

Rendelőben 10.30-11.30 óráig!
             

                Dr. Herczeg István állatorvos

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és külterületi térkép 

megvásárolható a Domaszék 
Nagyközségi Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu honlap 

kezdőlapjáról!

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

Körzeti megbízottak
telefonszáma: 06-20/8520-659
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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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő 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. ki-
zárólag a fenti elérhetőségek valamelyi-
kén bejelentett hibák estén tudja vállalni 
a hibajavítások bejelentéstől számított 
határidőn 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 és egyeztetett időpontban 
üzleti tárgyalásokra.

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

30/2064-313 telefonszámon

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

DOMAKUPA!

Tisztelt Termelők!
Június és júliusban lesz a kamarai tagdíjbevallás. Akinek 600.000 Ft-ot meghaladta az 
őstermelői árbevétele, annak tagdíjbevallást kell tennie az adóbevallás alapján a falu-
gazdász irodában. Akinek 600.000 Ft alatt volt az árbevétele, postai úton csekket kap. 
Ha valaki nem kap csekket, akkor a falugazdásztól lehet kérni.
                Papp Tamara Falugazdász

Csongrád Megyei Igazgatóság 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. 
Mobil: +36-70/3999-524 Domaszéki ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00
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Falunapi programajánló
Eltelt egy év és rövidesen közeleg a falu 
egyik legnagyobb rendezvénye, a Doma-
széki Falunapi rendezvénysorozat. 2019. 
július 19-20-ig várjuk az érdeklődőket a 
Domaszéki Általános Iskola udvarában és 
július 21-én a Köztársaság téren a motoros 
felvonulásra. Július 19-én a hagyományos 
traktorok bemutatója lesz a polgárőr fa-
háznál, majd elindul a járművek felvonu-
lása Domaszék utcáin. Az iskola udvarán, 
a színpadon látható lesz a domaszéki anyu-
kák lelkes csapatának táncprodukciója, egy 
country táncbemutató, a jó LaciBetyár mu-
latós produkciója és az este folyamán, az 
utcabálon a Ráadás Zenekar biztosítja a jó 
hangulatot. Július 20-án, szombaton egész 
napos programokkal várjuk az érdeklő-
dőket, délelőtt lesz főzőverseny, zöldség, 
gyümölcskiállítás kóstolással egybekötve, 
az iskola folyosóján két kiállítás is lesz, 
papír csodákból és Ági babákból. 17 órától 
az iskola udvarán, a színpadon ünnepélyes 
köszöntővel, elismerő oklevelek, díjak át-
adásával nyitják meg a rendezvényt. Ezt 
követően nemzetközi néptáncfesztivál lesz 
spanyol, cseh, litván, lengyel és a domaszé-
ki néptánccsoportok közreműködésével. A 
nap sztárvendége a Balkán Fanatik zenekar 
lesz élő koncerttel és a nap végén az utca-

bálat a Kosava Együttes biztosítja. 
A nap folyamán lesz kézműves foglalko-
zás, lufihajtogatás, arc- és hennafestés, 
karikatúrakészítés, engedelmességi kutyás 
bemutató, lovaskocsizás, ugrálóvár, vásá-

rosok, büfé, sültek bőséges választéka. 
Részletes program a DomaTV facebook 
oldalán, az önkormányzat honlapján és a 
következő Domaszéki Hírmondóban ol-
vasható!

Elkészült a DomaTv 63. adása!

A műsor tartalmából röviden:
• Energiahatékonysági beruházások csökkentik Domaszék ön-

kormányzatának kiadásait.
• A környezetvédelem jegyében ruhacsere programot szervezett 

a DEFKE. 
• A Szegedi Tudományegyetem néprajzkutatói a gyógy- és fű-

szernövények ismeretét mérték fel a domaszéki idősek köré-
ben. 

• Újabb rekordkísérletbe vág a DEFKE a Három Királyfi, Há-
rom Királylány Alapítvánnyal közösen. 

• A babaklubban a hisztiről beszélgettek az édesanyák.  
• Mai portrénkban Gál Imrével ismerkedhetnek meg nézőink.  

Jó szórakozást kívánunk az alkotók nevében! 

            Megtekinthető az interneten:
https://www.youtube.com/watch?v
                              =AS_yFm53Ipk


