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Megújult a polgármesteri hivatal és a sportcsarnok is Domaszéken

Innovatív megoldás: a Domaszéki Sportcsarnokra újabb napelemek kerültek, 
melyek energiával táplálják a modern hőszivattyús fűtésrendszert   Fotó: DomaTv 

A domaszéki önkormányzat az elmúlt 
hónapokban számos fejlesztést megva-
lósított már, köztük a polgármesteri hi-
vatal két épületének és a sportcsarnok 
komplex energetikai korszerűsítését.

Mindkét beruházás még a télen befejező-
dött, és bizonyították is a hatékonyságot, az 
ünnepélyes átadót és bejárást 2019. április 
25-én, csütörtökön tartották meg, amelyen 
B. Nagy László országgyűlési képviselő is 
jelen volt. Az eseményen Kispéter Géza 
polgármester kiemelte, mindkét fejlesztés 
az energiamegtakarítást, a fenntartási költ-
ségek csökkentését célozta meg.

– Nagyon fontos szempont volt, hogy 
olyan fejlesztések valósuljanak meg, ame-
lyek a kivitelezés során a lehető legkevés-
bé érintik a normál működést. A hivatal 
épületeire 36 millió 760 ezer forint támo-
gatást nyertünk, az összegből homlokzati 
hőszigetelés és a homlokzati nyílászárók 
cseréje, az épületek fűtéskorszerűsítése és 
akadálymentesítése valósult meg, illetve új 
tetőszerkezetet is kapott a főépület. 
A sportcsarnok renoválására 63 millió 240 
ezer forintot kaptunk, viszont az erede-

ti terveket módosítani kellett a megugró 
építőipari árak miatt, így hőszivattyús fű-
tésrendszert alakítottunk ki napelemekkel. 
Ezáltal gyakorlatilag nullára csökkent a 
csarnok fűtési költsége, a rendszert pedig 

nyáron hűtésre is tudjuk használni – részle-
tezte a településvezető.

Forrás: https:// www.delmagyar.hu

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2019. április 25-én tar-
totta soros ülését, ahol és az alábbi napiren-
di pontokat vitatták meg: 
1. Domaszék lakásságának egészségügyi 

helyzetének értékelése
2. 2018. évi belső ellenőri jelentés elfo-

gadása
3. Döntési javaslatok
4. Polgármesteri jelentés
Zárt ülés keretében, 5. napirendi pontnál, 
elbírálták a lakásbérleti pályázatokat a Do-
maszék, Dankó P. tér 15/A/1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás esetében. 
Döntési javaslatok között az alábbi fon-
tosabb döntések születtek: A Domaszék, 
Dankó P. tér 15/C/2. szám alatti önkor-
mányzati bérlakás pályázati felhívásának 
közzétételét hagyták jóvá. Újra döntöttek 
az „Egyenlő Eséllyel” Ösztöndíjpályázat-
hoz való csatlakozásról (Részletek a Hír-

Ünnepélyes keretek között került átadásra az energetikai korszerűsítésen és 
felújításon átesett két hivatali épület és a Domaszéki Sportcsarnok  Fotó: DomaTv
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mondóban olvashatók!) és annak pályáza-
ti feltételeiről. Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola igazgatója támogatási 
kérelemmel fordult a testülethez, amely 
úgy döntött, hogy 41 fő 6. osztályos tanuló 
erdei iskolai oktatásának részvételéhez fe-
jenként 5.000 Ft támogatást biztosít, össze-

sen 205.000 Ft összegben. A Bajai út mel-
letti önkormányzati tulajdonú telek vételi 
ajánlatát nem fogadták el. Egy belterületi 
ingatlan elidegenítéséhez járultak hozzá a 
beépítési kötelezettség biztosítása és az el-
idegenítési tilalom fenntartása mellett. 
A képviselő-testületi ülés végén ünne-

pélyes keretek között került átadásra az 
energetikai korszerűsítésen és felújításon 
átesett két hivatali épület és a Domaszéki 
Sportcsarnok.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Új út épült
Önkormányzatunk egy korábban beadott 
pályázat sikeressége alapján részesült 10 
millió Ft támogatásban kiskertes övezetben 
elhelyezkedő út stabilizálására, valamint 
ehhez kötelezően kapcsoltan 50 db gyü-
mölcsfa telepítésére. A megnyert összeg a 
Szegfű út 600 m-es szakaszára volt elegen-
dő, majd kiegészítésre került 7 m Ft saját 
erővel, hogy a Ruzsai útig érjen az útépítés 
vége, hiszen így lesz teljes értékű, használ-
ható összeköttetés a Ruzsai út és a belterü-
let között. A zúzott köves út szerkezete: 15 
cm darált újrahasznosított tégla-beton alap 
behengerezve, majd erre jön 5 cm 0-20 mm 
apró darált kő járófelületként, szintén be-
hengerelve, sima és vibrohengerrel. Így ke-
mény járófelület alakul ki, ami jól járható 
minden időjárási körülmények között. 
Előnyei:
• elérhető ár (jelenleg ehhez kaptunk pá-

lyázati támogatást),
• száraz és belvizes időben egyaránt jól 

járható,
• későbbiekben felhasználható aszfalt 

alapjául.
Hátrányai:
• nagy sebességű használatnál kátyúso-

dik, száraz időben porzik,
• hosszabb fékút keletkezik, mint az 

aszfaltnál.
Ezen tulajdonságok alapján, hogy az el-
készült út időtálló legyen a környezeté-
ben lakóknak és a közlekedőknek a por 
ne okozzon gondot, valamint biztonságos 
legyen a közlekedés (hiszen gyakorlatilag 
végig lakott területen vezet) sebességkorlá-
tozó táblákat fogunk elhelyezni és kérünk 
minden közlekedőt, hogy tartsák be, hogy a 
felsorolt célok megvalósulhassanak. 
Hasonló adottságok vannak a hulladékud-
varhoz vezető, valamint a Gólyahír úton 
lévő burkolatok esetében is. Fontos kiemel-
ni, hogy a stabilzált réteggel ellátott földút 
esetében, a KRESZ szerint továbbra is a 

földútra vonatkozó szabályok érvényesek, 
a földút-földút kereszteződés egyenrangú 
útkereszteződés, ahol a jobbkéz szabály 

szerint kell közlekedni! Kérjük a mérsékelt 
sebesség betartását itt is!

Kispéter Géza polgármester

Domaszék és a Magyar Falu Program
Amint a pályázati csomag előkészítése 
zajlott, érdeklődéssel tanulmányoztuk, hol 
tudunk csatlakozni, hogyan tudjuk haszno-
sítani.
Rövidesen kiderült, hogy a Magyar Falu 
Programban való részvétel feltétele az 
5000 fő alatti lakosságszám, ezért levéllel 
fordultunk a Miniszterelnökséghez, hogy a 

jelenlegi 5086-os lakosságszámunkkal ho-
gyan indulhatunk a „versenyben”. 
A Modern Térségek Program Fejlesztésé-
nek Koordinációjáért Felelős Főosztálytól 
érkezett válasz szerint: „az első lépésként 
induló Magyar Falu Program mellett, szinte 
azzal egyidőben elindítjuk a „Kisvárosok a 
versenyképes Magyarországért” programot 

is, amelynek nem csak a jogi státuszban 
értelmezett kisvárosok lennének a kedvez-
ményezettjei, hanem az 5000 fő lakosságot 
meghaladó települések.
Ezen támogatások kidolgozása folyamat-
ban van, és reményeink szerint mielőbb 
megvalósításra is kerülnek.”

Kispéter Géza polgármester
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Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó tér 15/C/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 szerződés megkötését 
követő 5 éven belül saját tulajdonú lakás-
hoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőta-
karékossági szerződést kötnek,
- az Európai Unió valamely tagállamának 
állampolgárai,
- A pályázó vagy közeli hozzátartozója 
legalább 2 éve állandó bejelentett lakással 
rendelkezik Domaszéken vagy a kérelme-
zőnek nem Domaszéken van az állandó 
bejelentett lakása, de domaszéki munkálta-
tónál munkaviszonyban áll. 
2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik:
- a rendeletben előírt legkisebb lakbér 
(27.420,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lak-
bér fizetését vállalják,

- aki kereső tevékenységet folytat és/vagy 
házastársa, élettársa kereső tevékenységet 
folytat,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van,
- aki legalább 2 éve állandó bejelentett 
lakással rendelkezik Domaszéken, azzal 
szemben, akinek a közeli hozzátartozója 
legalább 2 éve állandó bejelentett lakással 
rendelkezik a településen.
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, 
összkomfortos. A lakás megtekinthető: 
egyeztetett időpontban a helyszínen. Be-
költözhető: 2019. július 2. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztár-

saság tér 1.) kell benyújtani 2019. május 
22-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. 
május 30. Az eredményről az érintettek ha-
tározat formájában értesülnek.
7.) A pályázó köteles az állandó lakóhely 
szerinti önkormányzat adóhatósága által 
kiállított adóigazolást csatolni a pályáza-
tához, mely igazolja, hogy köztartozással 
nem rendelkezik.
8.) 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 Nagyközség 
Önkormányzatának

Képviselő-testülete képviseletében: 
Kispéter Géza polgármester

Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázati pénzből
A Belügyminisztériumtól kapott 
14.757.000 forint támogatás felhasználá-
sával, Domaszék kül- és belterületén, 6 
helyszínen kiépült egy térfigyelő kamera 
rendszer. A rendszer célja a település fő 
közlekedési útvonalainak folyamatos meg-
figyelése. A telepített kamerák üzembe he-
lyezésével a Szegedi Rendőrkapitányság 
számára egy igen hatékony eszközrendszer 
áll rendelkezésre, mely a bűnelkövetések 
felderítésén túl alkalmas a migrációs moz-
gások figyelésére, továbbá az embercsem-
pész hálózatok, útvonalak felderítésére.
Ezzel a beruházással a korábbi térfi-
gyelő kamera rendszerünk még ha-
tékonyabbá vált, mivel az eddigi 5 
megfigyelt helyszín 11-re emelkedett.

Sziráki Krisztián alpolgármester

Egészségügyi állapotfelmérés és életmód tanácsadás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2019. június 12-én (szerda) 8-12 óráig 
egészségügyi állapotfelmérésre lesz lehe-
tőség a Petői utca 12. szám alatti Egészség-
központban. 

Elsősorban azokat a felnőtt lakosokat vár-
juk, akik ritkán jutnak el orvoshoz és akik 
kíváncsiak az esetleges egészségi kocká-
zataikra. Magyarország lakossága körében 
nagyon gyakori a magasvérnyomás és a 
cukorbetegség. 
Ezek szövődményei vezető halálokok. Az 
időben felfedezett betegség életmód vál-

toztatással és gyógyszerekkel kezelhető és 
a szövődmények megelőzhetők.

Az állapotfelmérés ingyenes, de szükséges 
előzetesen bejelentkezni. Bejelentkezés a 
62/584-272 telefonszámon lehetséges, így 
várakozás nélkül vehető igénybe az álla-
potfelmérés.

A program a Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat, EFOP-1.5.3-16-2017-
00039 kódszámú pályázati forrásából 

valósul meg. 

Várjuk szeretettel: Dr. Kozma Anna

Éjjellátó térfigyelő kamera a Rózsakert Vendéglőnél     Fotó: DomaTv
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Fizika verseny résztvevői  Fotó: Marosné Alberti Anikó Forráskút Kupa matekosai  Fotó: Marosné Alberti Anikó

Programjainkból:

Április 10-én tartottuk a hagyományos ta-
vaszi papírgyűjtést iskolánkban. Összesen 
13.461 kg papírt gyűjtöttünk. A fődíj idén 
is torta volt. Az alsó tagozatosok versenyét 
a 2.b osztály nyerte, 2. lett a 3.a; 3. helyen 
végzett a 4.a osztály. A felsősök versenyét 
a 6.a nyerte; 2. helyezett lett az 5.b, 3. lett a 
7.b. A papírgyűjtést a DÖK szervezte, Kar-
dos Rolland tanár úr vezetésével.

Költészet napja - Iskolánkban több éves 
hagyomány az április 11-i iskolarádiós 
versmondás. Idén ez a megemlékezés több 
elemmel bővült. 7.45-től megzenésített 
versekből és szavalatokból álló összeállí-
tást hallhattunk Viplakné Pásti Mária szer-
vezésében. Az első szünetben az alsó, má-
sodik szünetben a felső tagozatosok mond-
tak verseket, melyeket az iskolarádióból 
hallgattak társaik. A Digitális témahét 
"Sziporka" projektjében a 3. b osztályo-
sok tűzről szóló verseket mondtak, majd 
szórólapok osztásával is népszerűsítették 
az általuk megtanult tűzzel kapcsolatos 
költeményeket. Emellett a "Posztolj verset 
az utcára!" program keretében Domaszé-
ken és Szegeden is terjesztették a QR kód-
dal vagy szöveges formában megjelenített 
verseket.

Április 12-én az Üllési Fontos Sándor 
Nap-on versmondók és rajzosok verse-
nyeztek egymással. A területi szavaló 
versenyen részt vett: Sólya Máté (5.a) II. 
helyezés; Kovács Henrietta (6.a); Szige-
ti Sára (7.b) II. helyezés; Molnár Dorina 
(8.a). Sólya Máté és Szigeti Sára április 
24-én Szentesen a megyei döntőn is sze-
repelt. Illusztrációrajzolás kategóriában 
az alábbi tanulók indultak: Csiszár Fanni 
(3.a), Süli Katalin (4.a); Kiss Alíz (6.b) II. 

helyezés; Dobó Boglárka (8.a) I. helyezés. 
Gratulálunk! /Viplakné Pásti Mária/

Az Üllési Fontos Sándor Emléknapon a 
művészeti iskola zenészei is részt vettek, és 
remekül helyt álltak az erős és népes me-
zőnyben. Eredmények: Szalóky Mercédesz 
Lara 1. hely – zongora; Sárszegi Gréta 2. 
hely – zongora; Dobó Gréta 3. hely – zon-
gora; Tombácz Anikó - Kiss Máté 3. hely 
- kamarazene/furulyaduó; Pataki Viktória 
Különdíj – fuvola; Pataki Ádám Különdíj 
– gitár; Tombácz Anikó Különdíj - furu-
lya/szóló. Nagyon szépen szerepeltek még 
ezen a versenyen: Szász Petra (zongora), 
Szász Gréta (zongora), Dobó Pálma (zon-
gora) és Baracsi Gergő (gitár). Felkészítő 
tanárok: Lázity Natália (zongora), Csikós-
né Varga Diána (zongora), Greksa László 
(furulya, fuvola) és Pecznyik István (gitár).

Ugyanezen a napon délután a művészeti is-
kola néptáncosai Szegeden, az Agorában 
megrendezett Országos Gyermek és Ifjú-
sági Néptáncfesztiválon léptek fel nagy 
sikerrel. A Rece-fice csoport kiegészülve 
hódmezővásárhelyi táncosokkal ezüst mi-
nősítést szerzett ezen a rangos versenyen. 
Felkészítő tanáruk Kispéter Éva, munkáját 
Csókási Imre segítette. Gratulálunk!

Digitális Témahét: Elek Gábor rendőr 
alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnmegelőzési osztályának 
munkatársa internetbiztonsági előadást tar-
tott a 3-4. és az 5-6. osztályosok számára. A 
világhálóról, annak veszélyeiről tanultak, 
videót néztek, és feladatlapot tölthettek ki 
diákjaink a témával kapcsolatosan.

Április 15-én a Ruzsán megrendezett Te-
rületi Helyesírási Versenyen iskolánkat 
évfolyamonként 2 tanuló képviselte.  Sári 

Kristóf (2. a) 16., Deli Aliz (2.b) 7., Ba-
kos Petra (3.a) 10., Nagy Benjámin (3.b)  
18., Huszák Zsófia (4.a) 3., Komár Csanád 
(4.b)  4. helyezést értek el. (Felkészítők: 
Madarász Ottó, Kardosné Volford Klára, 
Kopaszné Török Gabriella, Mataisz Zsu-
zsanna, Pataki Ildikó és Nagy Zsolt).

A nagy múlttal rendelkező Makkosházi 
Matematika Versenyen iskolánkat 4 tanu-
ló képviselte: Papp András 5.b, Simon Imre 
Péter 6.a, Szalóky Mercédesz Lara 7.b és 
Pataki Viktória 8.b. Felkészítő tanáraik: 
Kertészné Gábor Julianna, Marosné Alberti 
Anikó és Józsáné Bánhidi Márta.

Iskolánk kiemelkedő matematikusai április 
16-án is részt vettek a Forráskút Kupa 
Kistérségi Matematikaversenyen For-
ráskúton, ahol 11 iskola diákjai mérték 
össze tudásukat 5-8. évfolyamig. Az idei 
évben is remekül teljesítettek tanulóink, 
így a Forráskút kupát ismételten elhoz-
hattuk! Helyezések: Simon Imre (6.a ) 
1.helyezett; Süli Ádám (7.a) 1.helyezett; 
Szalóky Mercédesz Lara (7.b) 4.helyezett; 
Pataki Viktória (8.b) 2.helyezett; Dobó Dé-
nes (8.b); Pataki Ádám (5.a); Szász Gréta 
(5.a); Csapó Bence (6.a). Felkészítő taná-
rok: Dobó Márta, Józsáné Bánhidi Márta és 
Marosné Alberti Anikó. Gratulálunk!

Az április 17-én, Röszkén megrendezett 
fizika versenyen iskolánkból 3 csapat in-
dult. Rózsa Lilla 8.b osztályos és Lippai 
Dávid 7.a osztályos tanulókból álló csapat 
I. helyezést ért el. A II. helyezés is a mi is-
kolánké lett, a csapat tagjai: Dobó Anna 8.a 
és Négyökrű Kristóf 7.a osztályos tanulók. 
A népes mezőnyben Pataki Viktória 8.b és 
Tóth-Szeles  Bence 7.a  osztályos tanulók 
is szépen helytálltak. Gratulálunk nekik. 
Felkészítő tanárok: Asztalos Ferencné és 



5

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
és énekszó egyre hangosabb legyen, közös 
videó készülhessen.

A projektünket a szülők lelkesen támogat-
ják. Projektzáró „Tűzijátékot” tartottunk 
Dorozsmán, a művelődési házban, ahol 
együtt játszottunk dorozsmai barátainkkal, 
és a szülőkkel is. Mennyi játék és móka 
tette teljessé a programot! A végén tábor-
tűznél énekeltünk, szalonnát sütöttünk. 
Sziporkázó projekt, szikrázó ötletek…ez 
az összefoglaló kevés mindezt felsorol-
ni. Programunk teljesebb megismerésére 
szeretettel ajánljuk a projekt weboldalát: 
www.sziporkak.webnode.hu - Legyenek 
társaink a kalandban! /Mataisz Zsuzsanna 
szervezőtanár/

Kun-Péter Emma 3.a osztályos tanuló a 
„Hetedhét országon túl…” járási mese-
mondó versenyen I. helyezést ért el. Ger-
gulics Bence is kiválóan szerepelt. Felké-
szítő tanáruk Kopaszné Török Gabriella. 
Gratulálunk!

Kertészné Gábor Julianna.

DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2019 - Szipor-
kák projekt: Iskolánk már harmadik alka-
lommal vesz részt a Digitális Témahéten. 
A kezdeményezés célja, hogy projektek 
szülessenek, ahol a modern technológia 
felhasználása még eredményesebbé teszi 
a programot, annak szerves részévé válik, 
serkentve a gyerekek érdeklődését.

A 3.b osztály az előző két évben is érdekes 
projekteken dolgozott. Idén „Sziporkázni” 
kezdtünk. Ebben a kalandban társaink is-
mét a szegedi Orczy István Általános Iskola 
tanulói: Kiss Mónika tanárnő tanítványai, 
az 1.osztály. Farsang utolsó napján kisze-
bábot készítettünk, majd elÉGettük, ezzel 
elűzve a telet. Kíváncsiak lettünk minden-
re, ami a TŰZzel kapcsolatos. Játékra hív-
tuk a dorozsmai gyerekeket, legyünk mi 
együtt a Sziporkák csapata! Mindannyian 
megalkottuk a saját képzeletünkben meg-
jelenő TŰZmanót, Sziporkát. A sok-sok 
SZIKRA: ötlet, játék, tevékenység, mely 
a projektben megvalósul, végül LÁNGra 
kap, hiszen mindennel foglalkozunk, ami a 
TŰZhöz kapcsolódik. A gyerekek rengeteg 
új élménnyel, mókával, tudással gazdagod-
tak.

A nemzeti ünnepünk, március 15. alkal-
mából rendezett rendhagyó ünnepségen a 
hagyományőrző bemutató után, a TÜZÉR 
bácsival még interjút is készítettek.

Tanultak a biztonságos internetezésről. 
BlueBot padlórobottal fejlesztették logikai 
készségeiket, miközben tüzes foglalkozá-
sokról beszélgettek és a TŰZ szerepét vizs-
gálták hagyományainkban, ünnepeinkben.

Meghívtuk a TŰZOLTÓKAT Domaszék-
re! Az osztályunknak rendhagyó órát tar-
tott a szegedi tűzoltóság parancsnoka, majd 
az egész alsó tagozat látványos tűzoltási 
bemutatón vehetett részt.

TÜZES kísérleteket ismertek meg Ferling-
né Dósa Anett segítségével. 

A magyar költészet napjára TÜZES ver-
seket tanultak. A szép költeményeket má-
sokkal is megismertették. Szórólapként 
QR-kódokat osztogattak az iskolatársak-
nak az iskolában, sőt Domaszéken és Sze-
geden is, melyekbe ezek a versek voltak 
elrejtve.

„Tűzriadót” is tartottunk. Az Ég a város…
című dalt iskolánkból a 3.a-sok, Dorozs-
mán több osztály velünk énekelte, sőt a 
Tornagörgői Alapiskola (Szlovákia) tanu-
lói is csatlakoztak hozzánk, hogy a citera- 

Április 26-án néptáncosaink két csoportja 
is részt vett a Deszki Maros Menti Nép-
tánc Fesztiválon. A legkisebbek, a Topo-
gók életük első versenyén bronz minősí-
tést szereztek; a Rece-fice csoport pedig 
ezüst minősítést kapott. Felkészítő tanáruk 
Kispéter Éva. Köszönjük Pataki Ildikó és 
Bönde Jánosné kolléganők segítségét a 
programon. Április 27-én hajnalban a ma-
zsorettesek közül indult versenyre egy kis 
csapat, hogy részt vegyenek a Mazsoret-
tek XV. Siófoki Vándorkupa Versenyén. 
A rendkívül népes mezőnyben ügyesen 
teljesítettek táncosaink. Legkisebbjeink, 
a Cadet csapat 3. lett Mini korosztályban; 
Ifjúsági korosztályban Rózsa Lilla és Til-
linkó Nikolett duója szintén a dobogós 3. 
helyen végzett (11 indulóból); Szécsi Lo-
rena Gyermek szóló korcsoportban 14. 
lett (29 indulóból). Gratulálunk! Felkészí-
tő tanáruk Horváth Péter; munkáját Szögi 
Barbara segítette. Atlétika körzeti döntő 
- Eredmények: II. kcs. lány csapat: 2. he-
lyezés, egyéniben Pelyva Renáta 1. hely; 
II. kcs. fiú csapat: 3. helyezés, egyéniben 
Tombácz Márk 1. hely; III. kcs. lány csa-
pat: 1. helyezés, egyéniben Keceli-Mészá-
ros Renáta 1. hely, Szabó Zafira 2. hely; III. 
kcs. fiú csapat: 3. helyezés; IV. kcs. lány 
csapat: 1. helyezés, egyéniben Sánta Bri-
gitta 3. hely; IV. kcs. fiú csapat: 3. helyezés, 
egyéniben Sipőcz Máté 1. hely. Felkészítő 
tanárok: Dobó Márta, Nagy Hevesi Ákos 
és Laczkó Endre. Gratulálunk a remek 
eredményekhez!

Mesemondónk  
Fotó: Kopaszné Török Gabriella

Következő programjaink:
Május 9.: Természettudományos   
  mérés
Május 9.: Városi történelem verseny
Május 9.: Bábszínház
Május 10-11.: „Rözögtessük mög!”
  páros néptánc verseny Deszken
Május 11.: Mazsorett verseny 
  Aradon
Május 13-14. Osztály- és egyéni             
  fényképezés
Május 22.: Idegen nyelvi mérés
Május 25.: Néptáncos verseny      
  Székesfehérváron
Május 29.: Országos                              
  Kompetenciamérés
Május 31.: Néptáncos program   
  Üllésen
Június 1.: Mazsorett verseny Makón
Június 4.: Nemzeti Összetartozás   
  Napja
Június 4.: Művészeti iskolai Hangverseny     
  a templomban 17.00 órakor
Június 6-7.: Osztálykirándulások
Június 11.: Művészeti iskolai Táncgála a  
  Sportcsarnokban 17.00 órakor
Június 12.: Gyermeknapi programok
Június 15.: Ballagás 10.00 órakor
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„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 iskolai, közép-
iskolai, vagy felsőoktatási intézmény tanu-
lói. Tanulmányai során a pályázat benyúj-
tását 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 tanulmányi félév-
re, 10 hónap időtartamra (szeptembertől jú-
niusig) 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 Domaszéki Polgármes-
teri 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.

Helyi ökokörök kialakítására felkészítő képzés

Ezúttal meghívom Önt a Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat és az IFKA Iparfej-
lesztési Közhasznú Nonprofit Kft. közös 

rendezésében az EFOP-1.5.3-16-2017-
00039 azonosító számú, „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemléletben a 
Mórahalmi járásban” című projekt kereté-
ben létrehozott Domaszéki Ökológiai Kör 
kialakítását célzó beszélgetésre, melyet 
Sárkányhegyi Közösségi házban 2019.  
május 23-án, 14 órakor tartunk.
Jó lehetőség mindenki számára, hogy a leg-
újabb, nemcsak elméleti, hanem praktikus, 
gyakorlatban alkalmazható ismeretekre 
szert tegyen, véleményt formáljon, a tanul-
takat otthonában, közösségében, munkahe-

lyén alkalmazza. 
Ugyancsak a fenti projektből valósul meg a
Családi energiatakarékossági fórum
A családi energiatakarékossági fórumon 
érintjük az energiatudatosság és energia 
takarékosság, az épületenergetika, a meg-
újuló energiaforrások, a fenntartható hulla-
dékgazdálkodás témaköreit. A fórum helye 
Sárkányhegyi Közösségi Ház, ideje: 2019. 
május 23. 16 óra.

Szeretettel várjuk a fenti témakörök iránt 
érdeklődő Lakosokat!

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

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

MUNKAADÓK – MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰ-
KÖDÉS MÓRAHALOM 

TÉRSÉGÉBEN”

A paktum projekt célja a hátrányos hely-
zetű álláskereső személyek munkába ál-
lásának támogatása. Az együttműködés 
szolgáltatásai már 2017 júniusa óta elér-
hetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki já-

rás, valamint a Szegedi járás 5 településén, 
melynek eredményeként 282 fő bevonása 
valósult meg.

A projekt keretében mind a munkáltatók, 
mind a munkavállalók részesülhetnek tá-
mogatásban az alábbiak szerint:

Munkáltatók részére foglalkoztatást segí-
tő támogatásokat nyújtunk (bérköltség tá-

mogatás, foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatás, munkatapasztalat-szerzést elő-
segítő bérköltség-támogatás, illetve mobi-
litás támogatás). 

A munkavállalók elhelyezkedést segítő 
támogatásokat vehetnek igénybe (a mun-
kába járáshoz, munkatapasztalat-szerzés-
hez kapcsolódó utazás támogatása, mobi-
litás támogatása). A legfeljebb 6 hónapra 
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kapható, a mindenkori minimálbérnek 
megfelelő összegű támogatás az önfoglal-
koztatóvá válás elősegítését célozza.
Az előzőek mellett ingyenes munkaerő 
piaci szolgáltatások is igénybe vehető-
ek, melyet a projekt keretében mentorunk, 
Deák Andrea (30/557-10-22, 6781 Doma-
szék, Köztársaság tér 1.) nyújt minden ér-
deklődő számára. A mentor folyamatos tá-
mogatást nyújt a munkavállalóknak, annak 
érdekében, hogy az álláskereső személy 
igényeinek és kompetenciáinak megfelelő 
szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási 
folyamat eredményeként fő cél minél több 
álláskereső személy munkába állásának, 

illetve az elhelyezkedett ügyfelek munka-
hely-megtartásának elősegítése. Előzetes 
időpont egyeztetésért keresse fel mento-
runkat elérhetőségei valamelyikén.

A támogatások igénybe vételével, illetve 
a szolgáltatásokkal kapcsolatban további 
információ érhető el a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal járási kirendeltségei fog-
lalkoztatási osztályain, illetve a Paktumiro-
dán (6782 Mórahalom, István király út 8.).

E-mail: paktumiroda@morahalom.hu
Facebook: 
www.facebook.com/PaktumIroda

A projektről bővebb információt a http://
www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_pak-
tum oldalon olvashatnak. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósul 
meg.

Anyák napi készülődés a könyvtárban!
Április 27-én nagy igyekezettel, izgal-
makkal kezdtük az ajándékok készítését. 
A gyerekek mellett anyák és mamák is ki-
vették a részüket. Igen, jó hangulatban telt 
a délelőtt, ami gyorsan elrepült. A hangu-
lat fokozásáról egy meglepetés virágfával 
gondoskodtam, amit a résztvevők szeme 
láttára készítettem elő, mint papírfát, és a 
foglalkozás végére kivirágzott. A könyvtár-
ban megtekinthető a Papírfa Csoda!

Köszönöm a lelkes kis csapatnak a közre-
működést,
Juditnak a fényképek elkészítését.

Találkozunk a nyári szünetben!

Tisztelettel: Farkas Ildikó
a papírcsodák alkotója

Nyugdíjas klub hírei!
2019. május 18-án, a Rózsakert vendéglőben tartjuk a nyugdíjas klubok baráti találkozóját. Rendezvényünkre nem klubtagokat is 
várunk! Jelentkezni a 06-30/314-2524 telefonszámon lehet Ördög Istvánnénál.
Klubnapok: 2019. május 13., 20., június 3., 17., július 1., 8. a Sárkányhegyi Közösségi Házban minden alkalommal 13.00 órától várunk 
mindenkit szeretettel a kis csapatunkba!           Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

ÚSZÓTÁBOR 2019.
Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány

2019. július 1-12. között úszótábort szervez.
A tábor a korábbi évekhez hasonlóan két hetes, de egyhetes tur-
nusokra is lehet jelentkezni. Hétfőtől péntekig reggel 8 órától 
délután 4 óráig tart. Gyülekező reggelente fél 8 és 8 között a 
sportcsarnok előtt. Úszóoktatók: Dobó Márta és Nagy-Hevesi 
Ákos testnevelő tanárok. A tábor Mórahalmon az Erzsébet Für-
dőben lesz, a résztvevők helyben meleg ebédet kapnak.

 Jelentkezés és befizetés 2019. június 18-án, kedden 17.00-
től 19.00-ig és 2019. június 21-én, pénteken 17.00-től 19.00-
ig az Egészségközpontban. (Petőfi utca 12.) lesz.

Érdeklődni: a 06-20/515- 9743 telefonszámon lehet.
Dr. Kozma Anna, a kuratórium elnöke
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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 

A könyvtár 2019. május 13.-25. között szabadság miatt 
ZÁRVA lesz.     Megértésüket előre is köszönöm.

                                                                                                                                               
              Guba-Szűcs Judit  könyvtáros
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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. június 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. június 14.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

szakvélemény készítés!
Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Telefon: 584-284 

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

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ

Bejelentés: 06-30/543-9094

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

***
Eladó Japánból származó rotátor öt és 
fél lóerős, hat kapa taggal. Kettő órát volt 
használva, újszerű állapotban. Ára: 80.000 
Ft Érdeklődni bármikor: 06-20/294-5846

***
10 db fehér húsjellegű malacok eladók. 
Érdeklődni: 06-20/463-4549

***
Megbízható takarítónőt keresünk heti 
egy alkalomra. Telefon: 06-20/4329-923

Domaszék külterület, 
Maty-ér mellett fekete föld eladó.

1,44 ha szántó, 68 AK, 1. minőségi 
osztály. Ár: 4,9 millió Ft.

Érdeklődni 18 és 20 óra között lehet a 
+36-20/525-7523-as telefonszámon.

Állást kínál!
Domaszéki EQUEST Sport Lovarda keres 
megbízható munkatársat sportlovak mellé. 

Szükség esetében rezsimentes 
lakást is biztosítok!

Érdeklődni: 70/9458-200-as telefonon, 
e-mail: equestsport@gmail.com

Díszpolgári és egyéb 
kitüntető cím

Várjuk a lakosság javaslatait a díszpolgári 
és egyéb kitüntető cím adományozásához 
2019. május 22-ig a Domaszéki Polgár-

mesteri Hivatal titkárságán!

Tudtad, hogy a Party kocsmában 
már jégkrémezni is lehet?
Csapolt sörünk mellett számos 
üveges és dobozos sör közül 

válogathattok!
Várunk titeket sok szeretettel, 

minden nap!
Keress minket FB/partykocsma, 
illetve Madách u. 1. szám alatt!

4 tagú család albérletet keres. 
Tel.: 70/674-3322
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PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

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

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

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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat 
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

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

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

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

BÁRKIT SZÍVESEN  LÁTUNK! 
HA NINCS KERÉKPÁROD, 

AZ SEM AKADÁLY!

További információ nálam: Szekeres Péterné Ildikó 
Telefonszám: 06-70/676-6372 vagy privátban. 

KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA!
Köszönetet mondok mindazoknak akik könyvadományokkal támogatták 

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

Megértésüket előre is köszönöm.
              Guba-Szűcs Judit  
        könyvtáros

Dr. Herskó Gyula
szülész-nőgyógyász főorvos
nőgyógyászati magánrendelést tart 

Domaszéken a Petőfi u.12. szám alatti 
Egészségközpontban 

minden szerdán 17-19 óra között.
Bejelentkezés: 06-20-5891496 

(Hevesiné-aszisztensnő)

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

Körzeti megbízottak
telefonszáma: 06-20/8520-659
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