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Nyugdíjas klubok regionális találkozója Domaszéken!

Énekel a nyugdíjas klub kórusa    Fotó: DomaTv Táncos mulatság a Rózsakert Vendéglőben    Fotó: DomaTv

Már hagyománnyá vált, hogy minden év-
ben megrendezésre kerül a Jázmin Nyugdí-
jas Klub szervezése által a tavaszköszöntő 
programunk, ahol az idős és idősödő em-
berek találkoznak, beszélgetnek, örülnek 
egymásnak és erősítik a barátság kötelékét.
2017. április 29-én, szombaton a környező 
településekről érkeztek vendégek. Ásott-
halomról, Mórahalomról, Üllésről, Rösz-
kéről, ebből kettő klubbal tarjuk a barát-
ságot. Sándorfalváról és Szegedről szintén 
kettő klub érkezett, a domaszéki vendégek 
is 50-en voltak. A Rózsakert Vendéglőben 
került megrendezésre, összesen közel 200 
fő volt jelen.
Köszönjük a polgármester úrnak és fe-
leségének, alpolgármesternek, hogy ren-
dezvényünket megtisztelték jelenlétükkel. 
Köszönöm minden klubtársamnak a segít-
ségét a szervezésben és a lebonyolításban. 

Köszönet a támogatóinknak, akik nélkül 
ez a rendezvény nem jöhetett volna létre: 
Rózsakert Vendéglő dolgozói és Csiszár 
István mesterszakács és felesége Mariká-
nak, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 
Baranyás Pincészet, COOP Zrt., Juhász 
Ágnes Sarki Diszkont, Sziráki Ferenc és 
felesége Marika, Dobó Szilveszter és csa-
ládja, Dobó Imre és családja, Varga Pékség. 
Köszönet Nyári Zoltánnak, aki a jó hangu-
latról gondoskodott. 
Klubnapok: 2017. május 4.,18., június 1-én 
14 órai kezdettel mindig keddi napokon. 
Mindenkit szeretettel várunk a klubba és 
az énekkarba. Megváltozott a vezetékes 
telefon számom: 679-300 este 8 óra után 
hívható,vagy reggel. Minden édesanyát, 
nagymamát, dédmamát szeretettel köszön-
tök anyák napja alkalmából.
Vajdaságból költözött a lányához Doma-

székre, már három éve jár a klubba. Ren-
dezvényen köszöntötte az édesanyákat pár 
soros idézettel, neve Kis Rebeka, 83 éves.

Virágot ültettem anyám sírhalmára,
harmat nem is kel,

mert könnyem csurog rája.
Még holta után is kedvét keresem,

én ezen virágokat csak azért ültetem.
Kedvelője volt a virágoknak anyám,

szép intését mintha még,
most is hallanám.

Szeresd a virágot és ne féltsd szívedet,
mert ki azt szereti, 

rossz ember nem lehet.
Virágot ültettem anyám sírhalmára,
le az égből anyám tekintesz-e rája.

Látod-e az égből viruló sírodat,
viruló sírodnál hervadt leányodat.

Tisztelettel: Ördögné Piroska
klubvezető

Újabb szépkorút köszöntöttünk
Áprilisban Kalmár Ferencné Rozika 
néninél  járt Kispéter Géza polgár-
mester úr és dr. Csányi Imre jegyző úr. 
Otthonában keresték fel szépkorúnkat, 
részére virágcsokrot és emléklapot ad-
tak át. 
Rozika néni e jeles nap alkalmából tett 
félre a szülinapi tortájából, így várva a 
köszöntésére érkező látogatókat. 
"Mindig is szerényen éltünk itt 
Domaszéken, főleg gazdálkodással 
foglalkoztunk", emlékezett vissza az Kalmár Ferencné köszöntése    Fotó: DomaTv

ifjú éveire. Társa elvesztése után jelenleg a 
lányával és egyik unokájával él, rendszeres 
orvosi kontroll mellett jó egészségnek 
örvend. Újságolvasással, tévénézéssel 
tölti idős napjait, két unokával és egy 
dédunokával büszkélkedhet. 
Rozika néni kedvenc étele a meggyleves, 
nincs olyan hét, hogy kihagyná azt, 
magának készíti el, és a mai napig 
előszeretettel fogyasztja. 

Isten éltesse ezúton is és békességgel teli, 
szép időskort kívánunk neki!
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Önkormányzati hírek
2017. április 27-én került megrendezés-
re a soros képviselő-testületi ülés, ahol az 
alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
Nyilvános ülés:
1. Domaszéki körzeti megbízott beszá-

molója
2. Domaszék egészségügyi helyzetének 

értékelése
3. 2016. évi belső ellenőri jelentés elfo-

gadása
4. Döntési javaslatok
5. Polgármesteri jelentés
6. Zárt ülés: Döntési javaslat
A 4. napirendi pont keretében az alábbi 
fontosabb döntések születtek: az Új-Lép-
ték Tervező Iroda Bt-vel tervezői szerződés 
módosítását hagyták jóvá a rendezési terv 
elkészítése érdekében. Egy kispac megva-
lósítását célzó pályázat benyújtásáról dön-
töttek, mely a sportcsarnok mellett valósul-
na meg pavilonokkal és asztali árusítással. 
Döntöttek az Ady Endre utca aszfaltozásá-
ról, mely keretében egy helyi rendeletet is 
elfogadtak a lakossággal történő útépítési 
együttműködésről, 200 eFt önrész/lakóin-
gatlan hozzájárulásáról, amit egyösszegben 
vagy polgármesteri engedéllyel, 24 havi 
részletben lehet téríteni. Az Ady Endre utca 
aszfaltozását a képviselő-testület önerőből 
és lakossági hozzájárulásból kívánja meg-

valósítani. A Tömörkény utca sportcsarnok 
és az iskola felöli burkolatának felújításáról 
is döntöttek. Módosították az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások bérbeadásá-
ról szóló 14/2001.(VI.20.) Kt. rendeletet, 
a pályázatok minősítésének, elbírálásának 
feltételeit. A minősítés és az elbírálás során 
előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
- a rendeletben előírt legkisebb lakbér mér-
tékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
- aki kereső tevékenységet folytat és/vagy 
házastársa, élettársa kereső tevékenységet 
folytat,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van.
A képviselő-testület elfogadta az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló helyi 
rendeletet, ahol a vendéglátó egységek má-
jus 1-től este 22 óra és reggel 5 óra 30 perc 
között nem tarthatnak nyitva. A rendelet 
tartalmaz néhány kivételt, mint pl. fonto-
sabb ünnepek /farsangi időszak, pünkösd, 
május 1., december 31., január 1. stb./, 
családi esemény, így különösen lakodalom 
időtartama alatt, önkormányzati, egyesületi 
rendezvények idején engedélyezett a hosz-
szabb nyitva tartás. A vendéglátó egység 
esetében az üzemeltető írásbeli bejelenté-
sére, naptári évenként legfeljebb öt alka-
lommal a rendezvény időpontját megelőző 

ötödik napon kérheti a hosszabb nyitvatar-
tási időt, melynek tartalmi elemét a helyi 
rendelet tartalmazza, mely megtalálható a 
www.domaszek.hu honlapon. 
Az Országos Mentőszolgálat kérelmére 
20 eFt támogatást biztosított a képvise-
lő-testület. Egy domaszéki lakos kére-
lemmel fordult a testület felé a domaszé-
ki belterületi önálló telekméret 700 m2-re 
történő csökkentése érdekében és a havi 
kétszeri szeletív hulladékgyűjtés miatt. A 
telekméret csökkentéséről szóló javaslatot 
a képviselő-testület felülvizsgálja, felméri 
a lehetőségeket, tehát a végleges döntést a 
következő ülésre elnapolta. A havi kétszeri 
szelektív hulladékgyűjtést nem támogatták, 
mivel 2019-től növelné a hulladékszállítás 
költségét és a lakosság terheit. A képvise-
lő-testület elfogadta a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal kötendő adomá-
nyozási szerződést, mely által a domaszéki 
körzeti megbízottak részére üzemanyag tá-
mogatást biztosítanak évi 360.000 Ft ösz-
szegben. 
A következő soros ülés 2017. május 25-én 
14 órakor kezdődik a hivatal tanácstermé-
ben. 

Összeállította: 
Papdiné  Megyeri Csilla szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/B/1. 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, össz-
komfortos. 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

ÉRTÉKTÁR  TÚRA
Szeretettel meghívom a kedves domaszéki lakosokat 2017. május 13-án, 15 órai kezdettel a Közösségek hete alkalmából szervezett 
kerékpáros túrára melynek keretében Domaszék épített örökségeit tekintjük meg. Megismerhetjük ezek történetét, a gyerekek játékos 
formában szerezhetnek ismereteket. Nem kell hozzá más csak egy kerékpár és egy jó adag lelkesedés. Szeretettel várok minden kedves 
érdeklődőt!

Szűcs Judit könyvtáros
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Kutak engedéllyel és anélkül, visszajáró illeték: 
részletek a törvényjavaslatból

Engedély és bejelentés nélkül fúrha-
tó 80 méternél sekélyebb kút – egye-
bek között ezt tartalmazza a kor-
mány a vízkivételekkel összefüggő 
törvények módosításáról szóló javaslat.
A törvényjavaslat hatályon kívül helyez-
né az illetéktörvény azon paragrafusait, 
amelyek alapján közigazgatási eljárási 
illetéket kellett fizetni olyan kutak után 
is, amelyek ezentúl engedély és bejelen-
tés nélkül létesíthetők. Ezek a 80 méter-
nél sekélyebb és házi vízigényt meg nem 
haladó vízkivételt biztosító vízilétesít-
mények. (A korábban megfizetett illeté-

keket a törvényjavaslat hatályba lépését 
követő 30 napon belül lehetne visszakérni.)
Továbbra is engedélyhez kötött maradna 
a hideg és termálkarszt készletekbe (víz-
testekbe) történő beavatkozás mélységtől 
és vízmennyiségtől függetlenül, valamint 
mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül 
a gazdasági célú vízkivétel. Az erre vonat-
kozó részletes szabályokat a vízgazdálko-
dási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendelet határozza majd meg.
Az illegálisan létesített, továbbra is enge-
délyköteles vízkivételt biztosító vízilétesít-
ményeknél a bírságmentes engedélyezésre 

vonatkozó moratórium 2018. december 31. 
napjáról 2028. december 31. napjáig meg-
hosszabbodna. Ez vonatkozna a 2016. júni-
us 3. után engedély nélkül, vagy attól eltérő-
en létesített vízkivételi létesítményekre is.  

Forrás: www.adozona.hu

DomaCafé 2017
A World Café együttes gondolkodási- és 
beszélgetési módszer, amiben a résztve-
vők megosztják egymással érzéseiket, 
gondolataikat, céljaikat, ötleteiket; kötet-
len és rugalmas formában tudnak az érde-
keltek egymás szempontjaihoz közeledni. 
Ezen módszert alkalmazva került meg-
rendezésre 2017. április 20-án a Doma-

Café a Sárkányhegyi Közösségi Házban. 
A beszélgetések témái településünk, illet-
ve a vidék fontos kérdéseit vetették fel. 
Köztük a fiatalok, döntéshozók, civilek, 
vállalkozók együttműködései; közössé-
gépítés; fiatalként vidéken; jövőterve-
zés, stb. A jövőben figyelembe vesszük, 
hogy a jelenlévők szerint mivel és ho-

gyan lehetne jobbá tenni, fejleszteni fa-
lunkat. Köszönjük az aktív részvételt!
A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg.

Kispéter Anett 

Túra a Bivalyos tóhoz! Kedves barangolni vágyók!
 2017. május 18-án, csütörtökön túrát szervezünk a Mórahalmi Bivalyos tóhoz.

Találkozó 17,30-kor a Petőfi utcai orvosi rendelő előtt. Kerékpárral indulunk, majd a re-
zervátumhoz vezető földúton gyalogosan folytatjuk utunkat. A túra várható időtartama 
2,5-3 óra. Kerékpárzárat, ivóvizet, fényképezőgépet, távcsövet érdemes hozni. 
Eső esetén a túrára május 24-én, szerdán kerül sor!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:

Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány nevében:
Kószó Cecília

Könyvtári hírek!
„Költészet Napja 2017“

Ez évben is megtartottuk, immár hagyo-
mánnyá váló költészet napi megemlékezé-
sünket, amelyen idén az általános iskolások 
nagy lelkesedéssel vettek részt. 
Községünk egyik versírója szintén eljött a 
rendezvényre. A fiatal egyetemista, Kalmár 
Éva, akinek két verse is megjelent a „Vigyél 
magaddal egy mosolyt!” című verseskö-
tetben, az Élő Könyv Műhely kiadásában 
2015-ben. Testvére Kalmár Kitti is elkísérte.
Köszönöm szépen a részvételt és a szebbnél 
szebb verseket Németh Nárcisznak, Né-
meth Noéminek, Németh Katának és Kal-
már Kittinek.
Voltak, akik a saját maguk által írt verse-
iket olvasták fel. Kiss Alíz Rékának, Si-
mon-Jójárt Bencének, Kalmár Csabának, 
Kiss Márknak és Kalmár Évának szeretném 
megköszönni, hogy megosztották velünk 
nagyszerű gondolataikat.

Költészet napja a könyvtárban   
Fotó: DomaTv
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A kötetlenül, szívből áradó sorok nagy él-
ményt nyújtottak mindannyiunknak, majd 
a szokásos sütemény és tea mellett versek-
ről beszélgettünk.
Külön meg szeretném köszönni Engi Jó-

zsefnének, hogy vállalta a rendezvény le-
bonyolítását. Nagyon sok hálával tartozom 
érte, és köszönöm a finom pogácsát, amit 
hozott nekünk. Továbbá köszönjük a teát 
Bernáth Tímeának.

Szintén  hálásan  köszönöm Tombácz 
Zoltánnak, a kiváló fényképeket, melyeket 
készített és a DomaTV csapatának, hogy 
adásukban  is megörökítették ezt  az 
eseményt.                                                                                                                                                                           Szűcs Judit könyvtáros

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Programjainkból:
Április 7-én az üllési Fontos Sándor Em-
léknap-on megrendezett versenyeken ha-
gyományosan részt vesz intézményünk. Az 
idei évben is sok szép sikernek örülhettünk, 
és lehettünk büszkék tanítványainkra. A 
rajzverseny meseillusztráció kategóriájá-
ban Kiss Alíz Réka (4.b) 1. helyezett lett 
(felkészítő tanára Kardosné Volford Klára). 
Szenes Dorina (5.a) szép versillusztrációjá-
ért dicséretet kapott (felkészítője Kopaszné 
Török Gabriella). Szerkesztés kategóriá-
ban Bóka Botond (8.a) 1., Pintér Gergely 
(8.a) 3. helyezést ért el (felkészítő tanáruk 
Viplakné Pásti Mária). Szavalóink: Ábra-
hám Antónia (7.a ) ügyesen szerepelt (ta-
nára Nagyné Volford Irén). Szalóky Mer-
cédesz Lara (5.b) 1., Csóti Viola (8.a) 2. 
helyezett lett (felkészítőjük Viplakné Pásti 
Mária). Ők Szentesen a megyei szavalóver-
senyen képviselik majd iskolánkat.
Az üllési Fontos Sándor Nap zenei verse-
nyeinek eredménye (más-más korcsopor-
tokban): Szalóky Mercédesz Lara: zongora 
szóló 1. hely. Kádár-Német Julianna zon-
gora szóló 2. hely. Dobó Gréta: zongora 
szóló 3. hely. Sárszegi Gréta: zongora szó-
ló 3. hely. Dobó Pálma: zongora szóló kü-
löndíj. Baracsi Luca - Dóda Hajnal - Kazi 
Richárd: kamarazene - furulyatrió 2. hely. 
Gratulálunk, mert minden zenész indulónk 
díjat kapott! Felkészítő tanárok: Lázity Na-
tália (zongora) és Greksa László (furulya).
Szintén ezen a napon 6. évfolyamon tanuló 
diákjaink a SzeReTeD-labor foglalkozá-
sán vettek részt. Kísérőtanárok: Asztalos 
Ferencné és Kardos Rolland.
Április 7-én Szegeden, az Agórában ren-
dezték meg a XXVII. Gyermek és Ifjú-
sági Néptáncfesztivált. A kisebbek, a Re-
ce-Fice csoport arany minősítést, a nagyob-

bak, a Csillagfürt csoport ezüst minősítést 
ért el ezen a rangos versenyen. Felkészítő 
tanáruk Kispéter Éva. Kísérő- és szervező-
tanárok: Pataki Ildikó és Ótottné Greguss 
Éva. Köszönjük a szülők segítségét!
Április 10-én Szegeden rendezték meg a 
Makkosházi Matematika Versenyt húsz 
szegedi általános iskola részvételével, 
amelyre a mi iskolánk is meghívást kapott. 
Szalóky Mercédesz Lara 5.b osztályos ta-
nuló 2. helyezést, Ferling Zsanett 8.a osz-
tályos tanuló 4. helyezést, Pataki Viktória 
6.b osztályos tanuló és Fülöp Roland 7.a 
osztályos tanuló 7. helyezést ért el. Gra-
tulálunk nekik, és büszkék vagyunk rájuk! 
Felkészítő tanáraik Józsáné Bánhidi Márta, 
Asztalos Ferencné, Dobó Márta és Maros-
né Alberti Anikó.
Április 11-én rendezték meg a Mezei Fu-
tóverseny országos döntőjét Gödöllőn. Itt 
Keceli-Mészáros Renáta, Csengeri Botond 
és Fülöp Roland képviselte iskolánkat, 
és versenyzett remekül. Tanáruk: Laczkó 
Endre. 
Április 12-én Röszkén az Orbán Dénes 
Nap keretében rendezett fizika versenyen 
iskolánkból 2 csapat vett részt. Mindkét 
csapat a IV. helyen végzett. Csapattagok: 
Csóti Viola (8.a), Telegdi Csongor (7.b), 
Bárkai Noémi (8.a), Fülöp Roland (7.a). 
Felkészítő és kísérő tanár: Csóti Mária.
Április 12-én vendégünk volt Márton Ani-
ta olimpikon! Egy érdekes előadás kereté-
ben megismerhettük eddigi pályafutását, 
legfontosabb eredményeit, terveit. Tartott 
egy rövid bemutatót is, utána pedig fotóz-
kodás és autogram-osztás következett.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon 
3. alkalommal rendeztük meg a húsvéti ké-
szülődés jegyében kézműves délutánunkat, 
a „Tavaszi zsongást”. A gyerekek az ün-

nepre hangolódva, szülővel vagy önállóan 
készíthették el a tavaszt idéző darabokat.
Április 21-én a 2.a és 2.b osztály LEGO 
kiállításon volt az Agórában. A kiállítás 
megtekintése után önfeledt játék követ-
kezett. Sok érdekes és ötletes alkotás szü-
letett. Szervezőtanárok: Pataki Ildikó és 
Nagy Zsolt.
Április 21-én tartották a III.-IV. korcso-
portos diákolimpiai atlétika versenyt 
Ruzsán. Mindkét korcsoportban indított 
iskolánk fiú és lány csapatot. Szép ered-
mények születtek! III. korcsoportos lány 
csapat (Dobó Anna, Halász Tímea, Sánta 
Brigitta, Takács Natália, Tillinkó Nikolett) 
4. helyezett; a fiú csapat (Juszku Zsombor, 
Lippai Dávid, Sipőcz Máté, Szabó Gergő, 
Bakos Roland) 3. helyezett lett. A IV. kor-
csoportban a lányok (Bűn Zsóka, Doszpod 
Alexandra, Ferling Zsanett, Nagy Zsanett, 
Szabó Anna, Szabó Szávitri) bronzérme-
sek, a fiúk (Csengeri Hunor, Dobó Rezső, 
Fülöp Roland, Karancevic Nátán, Kece-
li-Mészáros Mátyás, Trója Gábor) ezüst 
érmesek lettek. A legeredményesebb ver-
senyzők Szabó Szávitri és Sipőcz Máté, 
mindketten egyéniben a harmadik helyet 
szerezték meg. Felkészítő tanárok: Dobó 
Márta, Laczkó Endre, Nagy Hevesi Ákos.
Ugyanezen a napon délután a Piarista 
Gimnáziumban nyílt atlétikaversenyt 
rendeztek. Fülöp Roland 800 m-en és tá-
volugrásban, Bűn Zsóka 60 m-en, Pataki 
Vivien kislabda hajításban, Vajda Norbert 
súlylökésben indult. Jó verseny volt, Fülöp 
Roland megnyerte a 800 m-es síkfutást.
Április 22-én, szombaton a Domaszéki 
Majorette Csoport 32 fővel képviseltette 
magát az 5. alkalommal megrendezett „Su-
botica Grand Prix” elnevezésű nemzet-
közi minősítő táncversenyen. Ez a verseny 

Csillagfürt néptánc csoport    Fotó: NagyonjóFotó Rece-Fice néptáncsoport    Fotó: NagyonjóFotó
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remek előkészület volt az egy héttel később 
megrendezett országos bajnokság előtt. 
A lányok jó versenyzéssel a következő 
eredményeket érték el: Arany minősítés: 
Senior szóló (Csala Vivien); Junior szóló 
(Pördi Kíra; Szalóky Mercédesz Lara); Ju-
nior csapat; Ezüst minősítés: Cadet csapat; 
Cadet szóló (Kovács Henrietta); Junior trió 
(Bényi Brigitta, Rózsa Lilla, Tillinkó Niko-
lett); Junior duó (Bóka Laura, Pördi Kíra); 
Senior Mini (Csala Vivien, Kószó Zsófia, 
Harangozó Bettina és Molnár Dorka). Fel-
készítő tanáruk Horváth Péter; kísérő- és 
szervezőtanár Ótottné Greguss Éva.

A 4.b osztály csapata, a Szuper farkasok a 
Mesevetélkedő országos döntőjébe jutot-
tak, miután a megyei fordulót megnyerték. 
Felkészítő tanáruk Kardosné Volford Klá-
ra. Gratulálunk!
Április 27-én Szegeden, Simon Imre Péter 
(4.a) a tankerületi matematika versenyen 
3. lett. Felkészítő tanára: Madarász Ottó.
A Digitális Témahét keretében az 1. b osz-
tály közös projektben vett részt a Szegedi 
Orczy István Általános Iskola 3. a osztá-
lyával, és tanítójukkal, Kiss Mónikával. 
A „JELen vagyunk!” projektben a gyere-
kek az állati és az emberi kommunikáció 
lehetséges formáit vizsgálták, s eközben 
digitális eszközökkel ismerkedtek és a biz-
tonságos használatukról is tanultak. Fontos 
része volt a programnak az érzékenyítés, a 
harmadikosok a jelbeszéd egyes elemeit is 
megtanították az elsősöknek a közös, két 
órás játékos foglalkozás közben. A prog-
ram szervezőtanára Mataisz Zsuzsanna.

Április 28-án bábszínházi előadáson vet-
tek részt alsó tagozatosaink. Az előadás 
címe: „Sötétben nem látok aludni”. A gye-
rekeknek nagyon tetszett a darab. Kísérő- 
és szervezőtanárok: Kardosné Volford Klá-
ra, Csóti Natália és Fehér Erika.
Keceli-Mészáros Renáta (4.a) a körzeti 
négytusa versenyt egyéniben megnyerte.
Homolya Zsombor a körzeti helyesírási 
versenyen 2. helyezést ért el, míg Móra-
halmon, a megyei helyesírási versenyen 7. 

lett. Felkészítő tanára Madarász Ottó.
Szigeti Sára és Hegedüs Dorka a Kálti 
Márk Történelem Verseny országos dön-
tőjébe jutott. A döntő május 14-én, vasár-
nap lesz Budapesten. Tanáraik: Nagyné 
Volford Irén és Madarász Ottó.
A XIII. Bonifert Domonkos Matemati-
kaverseny négy levelező fordulója után 
Simon Imre Péter 4. osztályos, Fülöp Ro-
land és Kazi Richárd 7. osztályos és Fer-
ling Zsanett 8. osztályos tanuló jutott be 
a Szegeden megrendezett döntőbe. Fülöp 
Roland 4. helyezést ért el, felkészítő tanára 
Dobó Márta.
A Forráskúti Kistérségi Matematikaver-
senyen 8 felsős tanuló képviselte iskolán-
kat. 12 település legjobbjai mérték össze 
tudásukat. Iskolánk csapata 2. helyezést ért 
el. Csapattagok: Szalóky Mercédesz Lara, 
Szász Zalán, Rózsa Lilla, Csonka Péter, 
Fülöp Roland, Telegdi Csongor, Ferling 
Zsanett és Kopre Alíz. Az egyéni eredmé-
nyek közül a legjobbak: Szalóky Lara 2., 
Fülöp Roland 2., Szász Zalán 4., Rózsa Lil-
la 6. lett. Felkészítő tanáraik: Józsáné Bán-
hidi Márta, Asztalos Ferencné, Dobó Márta 
és Marosné Alberti Anikó
Április 28-án néptáncosaink részt vettek a 
XIX. Deszki Marosmenti Néptánc Fesz-
tiválon. A Csillagfürt csoport ezüst minő-
sítést, a Rece-Fice csoport bronz minősítést 
kapott. Felkészítő tanáruk Kispéter Éva; kí-
sérőtanárok: Pataki Ildikó, Bönde Jánosné 
és Huszár Judit.
A Magyar Majorette Szervezetek Szövetsé-
ge, a Classicon KTSE és a Domaszéki Ma-
jorette Csoport 2017. április 29-én rendez-
te meg a „III. Országos Majorette Baj-
nokságot és Domaszék Open Majorette 
Versenyt” a domaszéki sportcsarnokban. 
Kispéter Géza polgármester úr köszöntötte 
a nézőket és a versenyzőket, akik 16 tele-
pülésről (Dunaföldvár, Tatabánya, Makó, 
Mórahalom, Debrecen, Szeged, Siófok, 
Iregszemcse, Mezőberény, Szendrő, Do-
maszék, Lakitelek, Miskolc, Csengele, Kis-
kunmajsa, Nadlac) érkeztek a megmérette-
tésre. 150 produkcióban közel 800 nevezett 
versenyző magas színvonalú produkcióját 

értékelte és jutalmazta a szakmai zsűri. A 
közönség 3 korcsoport (cadet, junior, seni-
or) bot, pompon, zászló és mix koreográfi-
áit szurkolta, tapsolta és izgulta végig szó-
ló, duó-trió, mini és csapat formációkban. 
A versenyen résztvevő csapatok a Majoret-
te-Sport World Federation világszervezet 
által megrendezésre kerülő XIV. European 
Majorette-sport Championship versenyre 
kvalifikálhatták magukat. Ezt a világver-
senyt Olaszországban rendezik meg 2017. 
június 22-25. között.
A Domaszéki Majorette Csoport elért ered-
ményei: Cadet korosztály: Kovács Henriet-
ta szóló 6. hely, bronz minősítéssel; Cadet 
csapat 3. hely ezüst minősítéssel; Junior 
korosztály: Junior csapat 4. hely ezüst mi-
nősítéssel; Pördi Kíra Dominika és Bóka 
Laura Anna duó 5. hely bronz minősítéssel; 
Bényi Brigitta – Rózsa Lilla – Tillinkó Ni-
kolett trió 6. hely; Senior korosztály: Mini 
formáció 6. hely bronz minősítéssel. És 
akire ezen a versenyen a legbüszkébbek 
lehettünk: Csala Vivien Alexandra seni-
or bot szólóban 2. helyezést ért el kiemelt 
arany minősítéssel! Vivien ezzel a remek 
teljesítménnyel kijutott az olaszországi 
Európa Bajnokságra! Gratulálunk! Fel-
készítői: Horváth Péter tánctanár és Farkas 
Csilla asszisztens.
A nagyszabású rendezvény támogatói: Do-
maszék Községi Önkormányzat, Domaszé-
ki Bálint Sándor Ált. Isk. és AMI dolgozói, 
Domatisz Kht., Zöldfás Tanyabüfé Doma-
szék, Szűcs Géza Virágkertészete Doma-
szék, Sziráki Krisztián, Lass-Print Kft., 
Szemernet Kft. – Szemerdák Péter, Kiss 
Balázs szülő, Dombi Imre (mazsorett-kel-
lék), Rendezvényfotó, Generali Biztosító,
Tuti Nagyker Bt., valamint a Classicon 
KTSE és a Domaszéki Majorette Csoport 
szülői csapata! 
A rendezvény után nagyon sok helyről ér-
kezett pozitív visszajelzés, ami a szerve-
zést, a helyszínt és a vendéglátást dicsérte. 
Azért örültünk ezeknek a véleményeknek, 
mert ezzel iskolánk, mazsorett-csoportunk 
és községünk hírnevét is öregbíthettük. 

DTH kollázs   Fotó: Mataisz Zsuzsanna Majorett OB. büszkeségeink   
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Következő programjainkból:
Május 5.: Algyői természetismeret verseny
Május 11.: Alsós színházlátogatás
Május 13.: Deszki szóló néptáncverseny
Május 17.: Idegen nyelvi mérés
Május 18.: Papírgyűjtés
Május 20.: Nemzetközi mazsorett verseny  

Nagyon köszönjük a segítő támogatást 
Mindenkinek!

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.) 

Aradon
Május 24.: Kompetencia mérés
Május 26-28.: Németes diákjaink   
kirándulása
Május 30.: Zenét tanuló diákok   
hangversenye a templomban
Június 3-5.: Métafesztivál Balatonbogláron 
(Kiskaláris néptánc csoport)
Június 8.: Táncgála a sportcsarnokban
Június 12.: gyermeknap

Június 13-14.: Osztálykirándulások
Június 15.: Utolsó tanítási nap, ballagási 
főpróba
Június 17.: Ballagás
Június 23.: tanévzáró ünnepség, bizonyít-
ványosztás
Június 27.: Művészeti iskola tanévzárója, 
bizonyítvány osztása

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Domaszéki óvoda hírei

Confetti eső az ovimajálison              Fotó: DomaTv  

Hagyományos tavaszi programjaink zaj-
lottak az elmúlt hónap során. Az utol-
só Iciri-piciri játszódélutánon is nagyon 
sokan voltak kíváncsiak óvodánkra. 
Együtt játszottunk, meséltünk, „zokni 
nyuszit” készítettünk, az ünnepre han-
golódva, az oviba készülő gyerekekkel.
Nyílt napokat tartottunk a középső és nagy 
csoportokba, hogy a szülők egy kicsit be-
tekinthessenek gyermekük óvodai életébe.
  „Ébred a természet” három hetes projek-
tünk zajlott ebben a hónapban, melynek zá-
rónapján a közös tojáskeresés, a locsolko-
dás, a sonkaevés természetesen az idén sem 
maradhatott el. Míg a fiúk a locsolóversi-
kéket tanulták, a kislányok jó kedvvel ké-
szítették a hímes tojásokat különböző tech-
nikákkal. Érdekes, hogy sok kisgyermek 
ezzel a népszokással itt találkozik csak az 
óvodában, hiszen számos család már nem 
ünnepli hagyományos módon a húsvétot. 

Április 22-én az óvodásoktól volt hangos a 
sportcsarnok, hiszen ezen a napon tartottuk 
meg hagyományos Majálisoló rendezvé-
nyünket. Gulyás-Zóka Veronika, a szülői 
közösség elnöke nyitotta meg rendezvé-
nyünket és köszöntötte a résztvevőket, 
majd Sós Eszter vezetésével az ovis aero-
bikosok kezdték meg a délutáni műsort.
Minden csoport izgulva várta az öltö-
zőkben, hogy a képzeletbeli színpad-
ra kiállhasson a népes közönség elé.
Óvodai angol csoportunk Raffai Erika 
vezetésével mutatta be a nevelési év alatt 
tanultakat, majd a csoportok zenés-tán-
cos műsora csalt mosolyt a szülők arcára.
A műsorok után a Rózsakert Vendéglő jó-
voltából került a vacsora az asztalokra.
Az előző évhez hasonlóan az est folyamán 
Gábor Zsolt varázsolt retro hangulatot a 80-
as, 90-es évek zenéivel és Zádori Krisztina, 
mint ceremóniamester segítette, hogy gör-
dülékenyebben zajlódjon a rendezvényünk. 
Ezúton köszönjük nekik munkájukat!
Természetesen nem maradt el a szülők 
és dolgozók műsora sem. Nagyon kö-
szönjük a lelkes szülőknek a műsort!
Nagyon köszönjük a Szülőknek a ren-

geteg segítséget, amellyel hozzájárul-
tak rendezvényünk sikeréhez! A be-
folyt összegből az udvari játékokat, 
felszereléseket szeretnénk bővíteni.
Támogatóink voltak: Polyák Alexand-
ra, Masa Tibor és családja, Kómár-Móna 
Bernadett és családja, Ábrahám-Tandariné 
Kiss Zsuzsanna és családja, Fődi Imre és 
családja, Elitmobil Gumicentrum Kft. – 
Terhes Gyula és családja, Ábrahám Gábor 
és családja, Prémium Papír és Nyomtatvá-
nyüzlet, Vőneki Péter és családja, Mikuska 
Gábor és családja, Zádori Tibor és családja, 
Varga Imre és családja, Baranyás László és 
családja, Ripp Szabolcs és családja, Ung-
vári Krisztina és családja, Slezák Sándor és 
családja, Marosi Tamás és családja, Jusz-
ku István és családja, Mészáros Csaba és 
családja, Pataki Szilárd és családja, Kovács 
Ferenc és családja, Benák Péter és család-
ja, Finta Ottó és családja, Nagy Szabolcs 
és családja, Masa Gábor és családja, Vőne-
ki Zsolt és családja, Deli Zsolt és család-
ja, Kínai Üzlet – Domaszék, Ötvös Bobi 
és családja, Baukóné Ugró Zsanett, Nagy 
Klaudia, Klépity Boglárka, Dudásné Újvá-
ri Aranka, Benákné Szűcs Mónika, Asbóth 
Norbert Zsolt, Gulyás-Zóka Veronika, Mé-

száros-Tanács Anett, Tímár László, Gábor 
István, Kispéterné Tanács Edit, Marjanucz 
Jelena és családja, Pintér Tamás és család-
ja, Sziráki Krisztián, 55 Szerviz, Molnár-
né Kotogán Edina és családja, Varga Béla, 
Hunor Coop ABC, Rózsakert Vendéglő, 
Domatisz Nonprofit Kft., Kispéter Géza, 
Szegedi Vadaspark, Mórahalom Város 
Önkormányzata, The Kids Club – Raffai 
Erika, Árendás Kertészet, Filó Zsanett, 
Szécsi Tímea, Ördögh Katalin, Rózsa 
Virágüzlet – Domaszék, Gábor János és 
családja, Gábor Zsolt, Zádori Krisztina. 

Az elkövetkezendő időszak programjai:
• Május 17. Kistérségi Óvodások Gyer-

meknapja Pusztamérgesen
• Május 26. 16.30 Pillangó csoport bú-

csúzása
• Május 27. 9.00 Süni csoport búcsúzása
• Május 27. 10.00 Csemete csoport bú-

csúzása
• Május 29. Úszásoktatás indul a kö-

zépső és nagycsoportosok számára
• Május 31. Gyermeknap, a Szegedi Va-

dasparkban az egész óvoda részére

Koczkás Orsolya óvodavezető
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Regionális megyei minősítő díjugrató és
 lovasverseny Domaszéken

2017. június 3-án 9.00 órától 
regionális megyei minősítő díjugrató 

versenyt, másnap 2017. június 4-én 9.00 
órától gyermekügyességi lovasversenyt 

rendezünk az Equest Sport Lovaspályán.

Belépés díjtalan, a helyszínen büfé üzemel 
a rendezvény ideje alatt!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Domaszéki JUDO ISE 
hírei

Debrecenben rendezték meg a Diák A-B 
korcsoport Magyar Kupáját. Szakosztá-
lyunkat két lány képviselte, Sánta Brigitta 
második helyezést szerzett a súlycsoport-
jában, Szigeti Sára pedig bronzérmes lett 
szintén a saját súlycsoportjában.
Gunics Endrének sajnos rosszul indult a 
Junior Európa Kupa, melyet az olaszor-
szági Lignanóban rendeztek. Két győztes 
mérkőzés után olasz és izraeli ellenfelét 
legyőzve, a török ellenfelével vívott küzde-
lemben kisebb sérülést szenvedett, így fel 
kellett adnia a további mérkőzéseit.
Szolnokon a Biber Pál Emlékversenyen 
vettek részt gyermekeink. Katona Bene-
dek és Szigeti Sára aranyérmesek, Hong-
many Alex, Papp Endre, Sánta Brigitta, 
Ferenczi Héra és Ferenczi Sába bronzér-
mesek lettek.

A hagyományos húsvéti Kufsteini 
(Ausztria) versenyen vettünk részt. 
Nagy Bence minden ellenfelénél jobbnak 
bizonyult, így aranyérmet szerzett. Sánta 
László és Földi Csanád bronzérmesek let-
tek súlycsoportjaikban.
A szerbiai Pancsevóban léptek szőnyegre 
gyermekeink. Sánta László és Földi Csa-

nád aranyérmesek, Katona Benedek ezüs-
térmes lett.
30. alkalommal rendezték meg a Buda-
pest Kupa Nemzetközi Versenyt, ahol az 
erős mezőnyben Szigeti Sára ezüstérmes és 
Nagy Bence bronzérmes lett.

Szabó Miklós edző

Mária Maraton a Déli Mária Úton
Futó – kerékpározó zarándoklat a Szűzanya tiszteletére

A Mária Út a Kárpát-medence Szűzanya 
kegyhelyeit összekötő, több mint 1300 
km hosszú zarándokút, amely Mariazell-
től Csíksomlyóig vezet hazánk északi ré-
szén. Megálmodója, megalkotója egy ma-
roknyi kis csapat, amely ma már jelentős 
szervezetté nőtt fel, a Mária Út Egyesület. 
Másfél évvel ezelőtt indult el több szaka-
szon a Déli Mária Út építése is, amely-
nek egy szakasza az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Út Szeged-Domaszék-Mó-
rahalom-Ásotthalom-Öttömös között. 
A zarándokút éves nagyrendezvényei közül 
időben az első a Mária Maraton, amely jú-
nius 16-tól egy hónapon át tart, és ultrama-

ratonisták ill. rövidebb szakaszokon helyi-
ek futják, kerékpározzák végig a Szűzanya 
tiszteletére. 
2017-ben először lesz Mária Maraton a 
Duna-Tisza közén Szegedtől Bajáig. 
Az érintett települések és az időrend a 
következő: Szeged, Domaszék, Móra-
halom, Ásotthalom, Öttömös, Tompa, 
Kelebia, Mélykút, Tataháza, Mátételke, 
Felsőszentiván, Csávoly, Baja - június 
16 - 23 ig, jellege: döntően kerékpáros 
zarándoklat. 
Szeged-Domaszék/Mórahalom (21,4 
km) (bicikliút/földesút) (indulás-érke-
zés: június 16.)

Tarts Te is velünk! Kis szakaszokra is 
csatlakozhatsz! Élmény, közösség, sport és 

spiritualitás!  
Info/Regisztráció: Déli Szent Erzsébet Út 
Egyesület tel. 06 20 5711215, Molnár Ibo-

lya és tel. 0620 5131186, Márton Gábor
email: szenterzsebetkozosseg@gmail.com, 
m a r t o n g a b o r 1 9 7 6 @ g m a i l . c o m , 
valamint minden érintett település plébáni-
áján.

Idén is folytatódik a lakosság vagyonbiztonsága érdekében 
másfél éve elindított kampánysorozat

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
2015 őszén indította el „Házhoz me-
gyünk” programját azzal a céllal, hogy 
segítse a lakosságot a hatékony vagyon-
védelemhez szükséges döntések megho-
zatalában.
A rendőrség a kezdeményezés sikerének 
köszönhetően az elmúlt másfél évben 
országosan összesen több mint hetven-
ezer állampolgárt ért el, és közel héte-
zer kerékpárt regisztrált. A tapasztalatok 
szerint a polgárok hasznosnak ítélték a 
személyes találkozást és beszélgetést, 
ezért a rendőrség ebben az évben is foly-
tatja a programot.
A „Házhoz megyünk” projektben – az 

eddigiekhez hasonlóan – a rendőrség 
mellett részt vesznek az érintett önkor-
mányzatok, a helyi polgárőrség, az Aeg-
on Magyarország Általános Biztosító 
Zrt., valamint a Személy-, Vagyonvédel-
mi és Magánnyomozói Szakmai Kama-
ra területi képviselői, szakemberei. 
A kampánysorozat célja a lakosság 
szubjektív közbiztonságérzetének, ön-
védelmi képességének növelése. A meg-
előző vagyonvédelemmel kapcsolatos 
tanácsadás idén olyan általános preven-
ciós témákkal egészül ki, mint az áldo-
zatvédelem, a családon belüli erőszak, a 
rendőrség iskolai bűnmegelőzési prog-
ramjai, az internetbiztonság, valamint a 

drogprevenció. 
A megyei rendőr-főkapitányságok, vala-
mint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
által kiválasztott helyszínek informáci-
ós pontjain a tanácsadás mellett minden 
hónap egy kijelölt napján továbbra is 
elérhető lesz a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács Által támogatott „BikeSafe” ke-
rékpárjelölő és nyilvántartó szolgáltatás. 
A program 2017. március 1-jétől decem-
ber 31-ig tart. 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya

Központi segélyhívó: 112, telefontanú: 
06/80/555-111
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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 pén-
teken 13.30 - 18.00-ig; a többi munkana-
pon 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. június 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. június 16.

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

Értesítés!
Tisztelt Termelők!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az 
ünnepeket követően indul a támogatási 
időszak! A támogatás beadását megelő-
zően időpont egyeztetés szükséges. A 
határidő előreláthatóan 2017. május 15.

Üdvözlettel: 
Varga Tamara falugazdász.

Takarítónőt keresek Domaszék belterü-
letén lévő lakás takarítására. Érdeklődni: 
Kakuszi Brenda, tel.: 30/624-6818

***
Angol nyelvoktatást vállalok Domaszé-
ken. Érdeklődni: Kakuszi Brenda, tel.: 
30/624-6818

***
Domaszéken 4 hold szántó romos ta-
nyával, gázbekötési lehetőséggel, mély-
fúrott kúttal eladó: Telefon: 62/284-144; 
30/4027-900, Domaszék, Dózsa Gy. u. 7.

***
Suzuki friss műszakival fehér, 22 éves el-
adó. Domaszéken ugyanitt román gyermek 
hegedű eladó. Érdeklődni: 06-30/229-0692

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

***
30 db 10-es rekesz eladó. Érdeklődni este: 
30/236-3609

A DomaTv új adása május 
12-én jelenik meg!

Témáink:
Ovibál, Rendhagyó tesióra az iskolában, 
Domaszék Open -mazsorettbajnokság, 

Nyugdíjas találkozó, Társasjáték Matiné, 
Tojáspatkolás, Dicsőítés, Hogyan 

kezeljük a hisztit.
Adásunk megtekinthető a Do-

maTv-n, a Domaszéki Élhetőbb 
Faluért Közhasznú Egyesület 
youtube csatornáján és a Do-

maTv facebook oldalán.
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

Szent	Kereszt	Templom	
17:00	Tanévzáró	

Hangverseny

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Szent	Kereszt	Templom	
9:00	Édesanyák	

köszöntése

Községi	Könyvtár:	
15:00	Értéktár	túra

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:													
20:00	Kihívás	napja

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sportcsarnok														
9:00	Családi	nap

	Szent	Kereszt	Templom			
17:00	Dicsőítő	Est

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	Sárkányhegyi	KH											
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

14:00	Nyugdíjas	Klub

2017. május
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

10.00	SárkányBébi

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	 Falukemence														

17:00	Futóverseny

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Szent	Kereszt	Templom	
9:00	Első	szentáldozás

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

14:00	Nyugdíjas	Klub
jamgosport@gmail.com			

9.30,	19:00	-	JamGo	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébijamgosport@gmail.com			

19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Petőfi	u.-	Rendelő					
18:00	bivalyos	túra

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com
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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

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!

Tisztelt domaszéki lakosok!
Tisztelettel várjuk a lakosság javas-
latait, az idei évben a falunapi ün-
nepségen átadásra kerülő díszpolgári 
címre! Az írásos javaslatokat a hivatal 
titkárságán kérjük leadni 2017. május 
19-ig. Díszpolgári címre az a személy 
javasolható, aki:
a.) munkásságával hozzájárult a telepü-
lés fejlődéséhez, hírnevének öregbítésé-
hez,
b.) hivatásszerűen végzett munkájával 
–közmegelégedésre– a község polgára-
inak szolgálatában tevékenykedett,
c.) a község lakóinak életkörülményeit 
jelentősen javító gazdasági tevékenysé-
get folytat, illetve folytatott,
d.) a községért, vagy annak kisebb kö-
zösségéért hosszú időn át áldozatos te-
vékenységet végzett (fejtett ki).

Móra-Vitál Kft.
intenzív úszótanfolyamot és tábort hirdet

Oláh László vezetésével.
5 napos úszótábor (8-16 óráig) július 03-07. és 10-14.

10 alkalmas, intenzív úszótanfolyam (60’/alkalom) június 19 - június 30.
Információ: szórólapjainkon, a Kistérségi Egészségügyi Központ Gyógyászati 

Recepcióján (Mórahalom) személyesen vagy telefonon (62/580-042).

Kézműves és lovas 
élménytábor

 2017. július 10-14. 
2017. augusztus 7-11.

Programok:
Lovaglás, batikolás, kommunikáció 
lovakkal, lovastorna, gyöngyfűzés,

fogathajtás, hímzés, lófürdetés, 
gipszöntés, íjjászat bemutató

2 napos lovaskocsis kirándulás a Feke-
te-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 éjszakát a vadász-
házban töltünk, aznap a vacsora és más-
nap a reggeli is biztosított! A kirándulás-

ra kísérő is csatlakozhat! Megfelelő 
felügyelet biztosított!

Részletek és jelentkezés: 
06-20-280-2660

ÚSZÓTÁBOR 2017
A Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány

2017. június 26-től 2017. július 7 között úszótábort  szervez.  A tábor két héten át 
hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 4 óráig tart.  Úszóoktatók: Galbácsné Fodor 
Ágnes és Laczkó Endre.  A tábor Mórahalmon az Erzsébet Fürdőben lesz. Befizetés  
2017. június 7-én, szerdán 8-tól 10-ig és 15-én és 22-én csütörtökön  16-tól 18-ig.

Érdeklődni  a 30/ 715 7131 telefonszámon lehet.
  Dr. Kozma Anna, a kuratórium elnöke
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Műkörmös szolgáltatással bővül Domaszéken a József Attila 
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

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
május 21., június 18., 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

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

EBOLTÁS
Értesítem Domaszék Község ebtartó gazdáit, hogy 2017. évi kötelező 

eboltást az alábbi helyeken és időpontban végzem:
Május 23. (kedd)
  8.00 –   8.30 Kunhalom
  9.30 –  10.00 Kossuth kút
 10.10 – 13.00 Rendelő
Május 24. (szerda) Zöldfás templomnál 8-9 óráig.
Május 26. (péntek) a kiskertekben a Nefejelcs út és a Szegfű út 
 sarkán 10-11 óráig
Május 27. (szombat) - Pótoltás 
   10.00 – 11,00 Rendelőnél
Az oltás díja 3.500 Ft. Az oltási díj két szem féreghajtó tabletta árát tar-
talmazza. A két szem feletti féreghajtó ára 150 Ft/tabletta. Természetesen 

az előző évekhez hasonlóan az oltás az ebek 
tartási helyén is elvégezhető, ebben az esetben a díja 4.000 Ft és a

 féreghajtó tabletta ára május hónapban.
Egyébként a fenti időpontokon kívül a rendelőnél is, rendelési időben 

bármikor elvégezhető az oltás. (hétfő, csütörtök 10,30-11,30 óráig)
Az oltatlan eb tartása szabálysértési eljárást von maga után!

Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy az eboltás KÖTELEZŐ, 
melynek megtörténtét a hatóság ellenőrizheti!

Dr. Herczeg István állatorvos
06-30/458-1273

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap első szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Tóth Zoltán
Minden hónap harmadik szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5306

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

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
megváltozott, a továbbiakban kedden 
és csütörtökön 8-14.30 óráig vehető 
igénybe a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal II. számú épületében! Hallai-

né Bánáthy Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30
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PATKÓ LOVAS SZÍNHÁZ
MÓRAHALOM

Boban Markovic koncert
2017.07.01.( szombat) 20:30

Jegyek már 3500 ft-tól kaphatók
Jegyek kaphatók az Aranyszöm Rendezvényházban, a szegedi és a mórahalmi Tourin-

form irodában és a Thermal Panzióban. Online jegyvásárlás: lovaszinhaz.morahalom.hu
Minden megvásárolt jegy mellé fürdőbelépőt adunk ajándékba!

„Tied a Világ”
Illés együttes dalaiból álló 

zenés darab
2017.06.30 (péntek) 20:30

Jegyek már 3300 ft-tól 
kaphatók

Ismerős Arcok koncert
2017.06.09 (péntek) 20:30

Jegyek már 2000 ft-tól
kaphatók

Zsóka néni táborai – 2017. július 3-7. Nagyér 
Ahol érzed, hogy szeretsz, ahol érzed, hogy szeretnek... 

Csapatunk idén is útnak indul, ám szakítunk hosszú éves hagyományainkkal és ebben az esztendőben egy 
igazán közeli helyet fedezünk fel. 18. táborunkat Nagyéren és környékén rendezzük meg. 

Tervezett programok: városnézés (Mezőhegyes, Makó), lovaskocsizás, kerékpározás, túrázás, fürdés, angol 
nyelvtanulás. Természetesen nem maradhat el a közös tábortűz, éneklés, tánc, vetélkedők, alkotás, 

közös főzés és minden mi jó. 
Szálláshelyünk: Nagyér, Zöldbéka diákszállás. Célkorosztály: 8-14 évesek. 

További információk: https://elhetobbfaluert.blogspot.hu/p/taborok.html 
Jelentkezés: elhetobbfaluert@gmail.com


