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Fogatos felvonulás és szüreti bemutató Domaszéken

Domaszék Nagyközség Önkormányzata 
nevében Kispéter Géza polgármester kö-
szöntötte a szüreti fogatos felvonulás ven-
dégeit, szervezőit, támogatóit, segítőit és a 
közönséget. Engi Gábor és Farkas Győző 
indította el Domaszéken e rendezvény gon-
dolatát, és csatlakozott hozzájuk sok-sok 
támogató és az önkormányzat is. Így gurul 
a szekere előre ennek a térségi lovas ün-
nepnek, ami a ló, a lovas ember, a szüret, 
a szőlő, a bor, a szőlész és a borász közös 
ünnepe. A megjelent közel 60 fogat és 10 
lovas szakszerű irányítással vonult végig 
Domaszék utcáin, jókedvet, vidámságot 
hozva községünkbe. A nap másik főszerep-
lője a szőlő és a bor volt. A sportcsarnok 
előtt egy kis múltidézés zajlott, szüreti be-
mutatót láthattak szőlőmust készítéssel, to-
vábbá ingyenesen megkóstolhatták a helyi 
borokat. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, 

népi játszóház és kézműves asztal várta. 
Hogy a felnőttek se unatkozzanak, várta 
őket a helyi termelők kispiaca, könyvvásár 
és ruhacsere a sportcsarnokban. Továb-
bá a facebookon Balázs Edit jóvoltából a 
domaszéki családoknak meghirdetett szep-
temberi „Babaszépségverseny” eredmény-
hirdetése is lezajlott és megtekinthették a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda aerobik 
csoportjának produkcióját, valamint egy 
fergeteges néptácbemutatót láthattak a Do-
maszéki Művészeti Iskola tanulóitól.  Ösz-
szességében elmondható, hogy sikeres volt 
a rendezvény, ahol az igazi jó hangulatról a 
Kosava Együttes gondoskodott!
Szervezők voltak: Farkas Győző és csa-
ládja, Engi Gábor és családja, Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat. Az alábbi 
támogatóknak, segítőknek köszönjük, 
hogy ez a rendezvény létrejöhetett: Kispé-

ter Géza polgármester úr és családja, Do-
maszéki Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub, Esély 
a Teljes Életre Alapítvány, Ördögdent 
Fogászati Rendelő, Csiszár István mes-
terszakács – Rózsakert Vendéglő, Száraz 
Ferdinánd okleveles hentes- és mészáros 
mester, Szegedi Sütödék Kft. részéről Ko-
vács Réka, Kalmár István hegybíró úr által 
vezetett Domatisz Nonprofit Kft., Baranyás 
József pincészete, Újvári Mihály pincésze-
te, Zádori Károly pincészete, Ábrahám 
Judit, Bozó Tibor, Dobó Attila, Haumann 
János (Szeged), Jójárt József, Kis Adorján, 
Kisistók János, Kotogán Ferenc, Lippai Ist-
ván, Oltványi János, Ördögh László, Pró-
kai Zsolt, Sólya Róbert és családja, Papp 
Jánosné.

Engi Gábor, Farkas Győző és Domaszék 
Nagyközség Önkormányzata

További képek 
az interneten:
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Meghívó
Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, október 23-át! Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2018. október 19-én, pénteken 11,00 
órakor a Domaszéki Sportcsarnokba, majd a Köztársaság téri ’56-os emlékműnél megrendezésre kerülő ünnepségre. Ünnepi 
beszédet mond Kispéter Géza polgármester és  Sóki Károly plébános. A műsort iskolánk tanulói biztosítják. A megemlékezésre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
és a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú  Művészeti Iskola                                

Megemlékezés
A II. világháborúban elhunyt hősök emlékére 2018. október 26-én, pénteken 17,00 órakor a Szent Kereszt Templomban Sóki 
Károly plébános megemlékező szentmisét tart, majd ezt követően 17,45 órakor a Köztársaság téri Hősök Emlékművénél ko-
szorúzás következik. A megemlékezés előtt, 16,15 órától koszorúzás lesz a domaszéki temetőben az elhunyt díszpolgárok sírjánál.

A Megemlékezésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2018. október 2-i ülé-
sén úgy döntött, hogy a Dózsa György ut-
cában közterületi fatelepítést hajt végre. A 
feladatot 2018. őszén a Domatisz Kft. mun-

katársai fogják végrehajtani, a nagyközség 
arculatához illeszkedő fafajták ültetésével.
A fásítás több, a közterületen lévő fa, cser-
je, bokor kivágását érintheti, erre figyelem-
mel kérem Önöket, hogy a Kft. munkatár-

saival legyenek együttműködőek, hiszen 
mindannyiunk érdeke egy egységes, szép 
utcakép kialakítása!
Megértésüket köszönöm!

Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2018. szeptember 24-én rendkívüli kép-
viselő-testületi ülést tartott, ahol az alábbi 
fontosabb döntéseket hozták: elfogadták 
a sportcsarnok energetikai korszerűsíté-
se esetében a közbeszerzési eljárás elő-
készítését és a meghívandó ajánlattévők 
listáját, döntöttek az „Egyenlő eséllyel” 
nevű pályázati kiírásra benyújtott tanulók 
ösztöndíjának mértékéről (Személyenként 
15.000 Ft/hó támogatást állapítottak meg 
10 hónapon keresztül). Elfogadták a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 
való csatlakozást. Érkezett egy belterüle-
ti ingatlan elidegenítési és terelési tilalom 
törlési kérelem, továbbá a testület döntött 
arról, hogy az önkormányzati tulajdonú 

Domaszék külterület 0280/5. helyrajzi 
szám alatt felvett ingatlant, ún. Jámborka 
csatornát a Magyar Állam tulajdonába és 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság vagyonkezelésébe adja. Elfogadták 
a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. módosított SZMSZ-ét és az 
ivóvíz víziközmű-rendszer térítésmentes 
vagyonátruházását. 
2018. október 2-án tartották a soros kép-
viselő-testületi ülést, ahol az alábbi fonto-
sabb döntések születtek: az iskola, óvoda, 
könyvtár munkájáról szóló tájékoztatókat, 
beszámolókat elfogadták, jóváhagyták a 
2018. évi költségvetés módosítását, a beru-
házásokról szóló beszámolót. A Domaszé-
ki Majorett Csoport Európa Bajnokságon 
való részvételéhez 62.500 Ft pénzügyi tá-

mogatást nyújtottak, térítésmentesen biz-
tosították a Domaszéki Művészeti Iskola 
részére a sportcsarnokot a 2019. március 
9-én megrendezésre kerülő (IDO) nem-
zetközi táncverseny lebonyolításához. Az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt és a 
Szentesi légimentő bázis működését 30-30 
eFt-al támogatták. Két önkormányzati tu-
lajdonú haszonbérleti szerződés meghosz-
szabbításáról döntöttek. A képviselő-testü-
let határozatot hozott arról, hogy a Dózsa 
György utcai közterületen fatelepítést hajt 
végre. 
A következő soros ülés 2018. október 25-
én 14.00 órakor kezdődik a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Éghajlatváltozásból eredő problémák
Magyarországot az éghajlatváltozás vár-
hatóan a globális átlagnál súlyosabban 
fogja érinteni. Ez a gyakorlatban az átlag-
hőmérséklet 3-5 C0-os növekedését jelen-
ti, mellyel együtt a csapadékmennyiség 
csökkenése és szélsőségesebb eloszlása 
várható. Növekvő vízhiány és aszályok, 
intenzívebb és kiszámíthatatlanabb csa-

padékmennyiségek, valamint súlyosbodó 
árvíz- és belvízproblémák várhatók. Ezért 
az önkormányzatok éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodási képességének fej-
lesztése érdekében – a Belügyminisztérium 
vezetésével – közvetlen brüsszeli forrás 
elnyerésére pályázat került kidolgozásra és 
benyújtásra. Domaszék Nagyközségi Ön-

kormányzat csatlakozott a LIFE-MICACC 
projekthez, mely a fentebb említett prob-
lémára keresi a megoldást a természetes 
vízmegtartó megoldások alkalmazásával 
és a fenntartható vízgazdálkodással kap-
csolatban.  A projekt országos lefedettségű, 
mely megvalósításának határideje: 2021. 
augusztus 31.                                   Szerk.

FIGYELEM, ÁLHÍR!
Egyes hiteltelen, impresszummal sem ren-
delkező álhír-oldalakon olyan információk 
terjednek, amelyek a "Hazai Hatékonyság 
2" javaslatcsomag tartalmát meghami-
sítva, azt egy kihirdetett lakossági ener-
getikai pályázatként mutatják be. Ezzel 
szemben a Hazai Hatékonyság 2 lakossági 
épületenergetikai célú javaslatcsomagot 

a MÉASZ készítette 2016 végén, hogy a 
kormányzat új megközelítésű, hatékonyan 
ösztönző intézkedéscsomagot hirdessen 
meg a lakossági épületenergetikai korsze-
rűsítések átfogó előmozdításáért. A javas-
latcsomagról kormányzati döntés egyelőre 
nem született. A hírt terjesztő internetes ol-
dalak és közösségi profilok tudatosan ferdí-

tik el az eredeti információt, saját olvasott-
ságuk és népszerűségük növelése céljából. 
A MÉASZ megteszi a szükséges jogi lépé-
seket. Kérjük, jelentsék az illetékes hatósá-
goknak mind az álhírt terjesztő portálokat, 
mind a közösségi oldalak profiljait. 

Forrás: hazaihatekonysag.hu
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Bursa Hungarica 2018.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójá-
hoz történő csatlakozásról.

Kérjük az alábbi információkat vegyék 
figyelembe:

Az önkormányzat a 2019. évi pályáza-
tokat a felsőoktatásban már tanuló („A” 
típus) és a továbbiakban tanulni kívánó 

(„B” típus) fiatalok számára 2018. szep-
tember 28-ával írja ki. A pályázat benyújtá-
sa kizárólag elektronikus úton lehetséges, a 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
weboldalon keresztül.
Az aláírt pályázatok a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatalban adhatók le ügyfélfoga-
dási időben.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2018. november 6. 16 óra.

A pályázati anyagok és a csatolandó do-
kumentumok listája letölthető a www.
domaszek.hu és a www.emet.gov.hu hon-
lapokról.

További információ:
Mészáros-Tanács Anett 
(ifjúságsegítő referens)
Tel.: +36-30-338-2162

E-mail: domapalya@t-online.hu

Újabb szépkorút köszöntöttünk!
Örömünkre szolgál, hogy szeptember hó-
napban Oltványi Antalné Erzsike néni, do-
maszéki lakosunk betöltötte a 90. életévét. 
Kispéter Géza polgármester úrral otthoná-
ban kerestük fel e jeles nap alkalmából. A 
polgármester úr Orbán Viktor miniszterel-
nök úr által aláírt emléklapot és ajándékko-
sarat nyújtott át tiszteletére. 

A sokak által ismert Erzsike néni jó egész-
ségnek örvend. Bár a házat már nem hagyja 
el, de az otthoni teendőket még ellátja. Egy 
nagyon kedves és szívélyes vendéglátásban 
volt részünk, amit ezúton is nagyon kö-
szönünk! Szívmelengető érzés volt, hogy 
majdnem az egész családja körbevette Er-
zsike nénit ezen a szép napon és együtt ün-
nepelték 90. születésnapját.  
Erzsike néninek továbbra is kívánunk na-
gyon sok boldogságot és jó egészséget!

Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

Könyvtári hírek

2018. október 1–7. között zajlott az Or-
szágos Könyvtári Napok programsorozat 
melyhez idén a Domaszéki Nagyközségi 
Könyvtár is csatlakozott több programmal 
is. Bárki ingyenesen részt vehetett a prog-
ramokon. így az érdeklődők kerékpártúra 
keretében fedezhették fel Domaszék épített 
örökségeit, templomainkat és az út menti 
kereszteket, melyeket elődeink építettek. 
Megismerhették ezek történetét, hogy kik 
és milyen célból építették őket, így job-
ban megismerve településünk múltját.

Sokan tudják már, hogy a Domaszéki 
Szent Kereszt Templom felszentelésének 
30. évfordulóját ünnepli. E jeles alkalom-
ból filmvetítést rendeztünk a könyvtár-
ban, melyen archív felvételek kerültek 
megtekintésre templomunk építéséről, 
alapkőletételéről, első búcsújáról, és fel-
szenteléséről. A programon Sóki Károly 
plébános is részt vett, ezúton is köszönöm 
a támogatását és mindazoknak is, akik a 
program lebonyolításához hozzájárultak.
Október 8-án hétfőn a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanu-

lói vehettek részt egy interaktív előadáson, 
melyen Dél-Amerikai őserdők indiánjairól 
tudhattak meg többet. Dr. Hajdu Zsanett 
biológus két évig kutatott gyógynövé-
nyeket Bolíviában andoki és amazóniai 
indiánok között, saját élményeiről mesélt 
a Trópusok ajándékai című előadásában.
Az előadás a Somogyi Könyvtár támogatá-
sával jött létre, melyet ezúton is köszönök!

Guba-Szűcs Judit könyvtáros
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Az idősek napja Domaszéken

Tanács Feri bácsinak Kispéter Géza köszöni meg a sokéves támogatását     
Fotó: Doma Tv

Aki eljött, annak egy finom ebédben volt része     Fotó: Doma Tv

Október elején került sor az idei Idősek 
napi rendezvényünkre.

Kispéter Géza polgármester, Kakas Béla 
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, és 
Sóki Károly plébános együtt köszöntötték 
a helyi időseket a Domaszéki Sportcsar-
nokban. A már hagyománnyá vált rendez-
vényen az időskor értékeit, tapasztalatait 
emelték ki mindhárman, tiszteletüket és 
megbecsülésüket fejezték ki a megjelentek 
előtt. Kakas Béla szerint Domaszék egy 
családdá formált település, ékszerdoboz-
nak nevezte a falut. 

Sóki Károly plébános szerint az idősek már 
sokat tettek, ami miatt elvárhatják, hogy 
tisztelettel, és szeretettel köszöntsük őket 
és tisztelettel nézzenek rájuk az utókor 
gyermekei. 
Sajnos Domaszék legidősebb férfi és női 
polgára egészségi okok miatt nem tudott 
részt venni a rendezvényen. 
Kispéter Géza polgármester otthonában 
köszöntötte Domaszék legidősebb férfi 
polgárát, Kiri Józsefet, részére ajándékcso-
magot adott át. Józsi bácsi a 94. életévében 
jár, két  fiúgyermekkel, öt unokával és öt 
dédunokával büszkélkedhet, mindennap-
jait csendesen éli, rádiózással és jól meg-
érdemelt pihenéssel tölti. Zádori Lajosné 
Domaszék legidősebb női polgára ebben az 
évben tölti a 100. életévét. Az idősek nap-
ján lánya, Gyergyádes Istvánné képviselte 
Rozika nénit és a polgármester úr részére 
adta át az önkormányzat ajándékát. 
Az Idősek napja szép és fontos ünnep. 
Azok az emberek, akik előttünk járnak, 
megérdemlik azt a napot, ami csak róluk 
szól, hiszen tőlük örököltük értékeinket, 
kemény munkával kerestek itt kenyeret, 
építettek hajlékot s neveltek gyerekeket.
Nekünk, utódnemzedéknek kellene nehe-
zedő feladataikat megoldani, életüket há-
lánk jeléül megkönnyíteni, a mindennapi 
tevékenységekben jobban kivenni szere-
pünket, jobban figyelni rájuk. Ezért volt jó 
látni október 5-én a sportcsarnokban a sok 
mosolygós idős arcot, jó volt látni, hogy 
egy napra a gondokat hátrahagyva időseink 
egymás közt lehettek, együtt nevethettek, 
beszélgethettek, szórakozhattak.

Ezúton is kívánunk Önöknek jó egészséget, 
békességet, találkozzunk jövőre ugyanitt!
Közreműködők, támogatók voltak
Köszönjük az alábbi közreműködőknek 
és támogatóknak a segítséget: Tanács Feri 
bácsinak és feleségének, aki már évek óta 
ingyen biztosítja az idősek napjára a bort; a 

főzőcsapatnak: Száraz Ferdinándnak, Pely-
va Sándornak, Börcsök Józsefnek és Bod-
nár Lászlónak. 

További támogatóink voltak: Domaszéki 
Gazdák Kft., Ruzsai Polgármesteri Hivatal, 
Forráskúti Polgármesteri Hivatal, Németh 
Péter (Arany J. u.), Dobó Tamás, Ördögh 
Imréné, Papp Róbert, Pintér Árpád, Pin-
tér Tamás, Zabosfa Kft., Sziráki Krisztián, 
Nyári Zoltán, Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal és Intézményei, Domaszéki Pol-
gárőrség, Domaszéki Sportcsarnok, Szoci-
ális Intézmények, Tanyagondnoki Szolgá-
lat, Domatisz Nonprofit Kft., Bálint Sándor 
Általános Iskola és AMI, Jázmin Nyugdí-
jas Klub és a Domaszéki Népdalkör.

Kispéter Géza polgármester és a szervezők
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EGÉSZSÉGHÉT 2018.  November 5-től 13-ig
Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány Dr. Kőrösi Gábor há-
ziorvosi praxisával együttműködve, az 
Egészségközpontban, ebben az évben is 
megrendezi az egészséghetet.
Programjaink:
• 2018. november 5., hétfő 9-órától 

Állapot felmérés: Dr. Kozma Anna
• 2018. november 6., kedd 14-órától 

Bőrgyógyászat: Dr. Fárk Marianna
• 2018. november 7., szerda 8 órától
       Állapotfelmérés: Dr. Kozma Anna
• 2018. november 7., szerda 17 órától 

Nőgyógyászat: Dr. Herskó Gyula
• 2018. november 10., szombat 8.30-tól 

UH vizsgálat: Dr. Ádám Edit
• 2018. november 13., kedd 13 órától  

Szemészet: Dr. Fárk Ildikó

• 2018. november 15., csütörtök 9 órá-
tól Urológia: Dr. Király István

Az Ultrahang vizsgálat térítéses, az egész-
séghétre való tekintettel csökkentett ára-
kon. A vizsgálatok előjegyzés alapján 
történnek, időpont kérhető az 584-272 te-
lefonszámon vagy a rendelőben (Petőfi u. 
12.) személyesen.
          Dr Kozma Anna, Dr. Kőrösi Gábor

November az egészség jegyében
Az Egészséghét keretében november 5-én 
és 7-én 9-12 óráig egészségügyi állapot-
felmérésre lesz lehetőség a Petői utca 12. 
szám alatti Egészségközpontban. Elsősor-
ban azokat a felnőtt lakosokat várjuk, akik 
ritkán jutnak el orvoshoz, és akik kíváncsi-
ak az esetleges egészségi kockázataikra, de 
bárkit szívesen látunk, aki tenne az egész-
ségéért. Az állapotfelmérés ingyenes, de 
szükséges előzetesen bejelentkezni. Kér-
jük a lakosságot, bátran jelentkezzenek a 
62/584-272 telefonszámon.

Ugyancsak az Egészséghét alkalmával no-
vember 8-án 10 órai kezdettel a Baba-ma-
ma klub keretében „A nő a család egész-
ségének karmestere” címmel beszélgetést 
tartunk az érdeklődő édesanyáknak, nagy-
mamáknak, leendő édesanyáknak és az 
édesapákat is szeretettel várjuk. Az prog-
ram helyszíne: Sárkányhegyi Közösségi 
Ház
A programok a Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat, EFOP-1.5.3-16-2017-
00039  kódszámú pályázati    forrásából 

valósulnak meg. 
Dr. Kozma Anna és Kószó Cecília

Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Jókedv és vidámság a XVI. Ovi napon     Fotó: Doma Tv

Orgoványi Anikó: Őszi színek 
„Ősz apóka előveszi festővásznát, ecsetét,
 Színesíti a lombokat, ebben leli a kedvét.”

Már nem elég egy rövid ujjú póló, vékony 
pulcsi, fel kell venni egy kabátkát, egy nad-
rágot is, sokszor már sapkát is, hiszen egy-
re hűvösebbek a reggelek, délelőttök. Meg-
tapasztaljuk, hogy beköszöntött az ősz. Túl 
vagyunk már a hagyományos, immár XVI. 
alkalommal megrendezett OVI napon.
Sziráki Krisztián alpolgármester úr köszön-
tötte a megjelenteket és elmondta, hogy 
szeptembertől 1 csoporttal bővült óvodánk 
és az idei nevelési évtől úszásoktatáson és 
lovas oktatáson vehetnek részt a gyerme-
kek, melynek költsége pályázati forrásból 
lesz finanszírozva.
Programunk hagyományainkhoz híven 
ovis csoportjaink műsorával folytatódott. A 
picikék még bátortalanul, a nagyobbak már 
határozottan álltak a népes közönség elé.
Nagy örömmel jött vissza szerepelni az Ovi 
napra a ma már igazi iskolássá érett gye-
rekcsapat. A két 2. osztály egy finom gyü-
mölcs - az ALMA – köré fűzte össze egy 
csokorba az iskolában tanult mondókákat, 
dalokat, versikéket. Köszönjük a gyere-
keknek és tanítóiknak, Kardosné Volford 
Klárának és Madarász Ottónak, hogy mű-
sorukkal színesítették programunkat.
Természetesen a Művészeti iskola néptán-
cosai is bemutatkoztak és közös táncházra 
invitálták a gyermekeket. Köszönjük nekik 
és Kispéter Éva tanárnőnek is!
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Aki megéhezett és megszomjazott, a szü-
lők által hozott finomságokból csemegéz-
hetett a műsorok végén. Köszönjük a fel-
ajánlásokat!
Külön szeretnénk köszönetet mondani: 
Domaszék Nagyközség Önkormányzatá-
nak, Domatisz Nonprofit Kft.-nek, Németh 
László sportcsarnokvezetőnek és a Rózsa-
kert Vendéglő tulajdonosainak.

A Csiga-biga csoport szeptember 28-án 
családi napot tartott a Prókai Tanya és 
Vendégháznál. A gyönyörű környezetben 
remek délutánt töltöttek együtt a családok. 
Köszönjük a Prókai család segítőkészségét 
és a Csiga-biga csoportos szülők együttmű-
ködését.  
Naptárunk a következő időszakra:
• Október 8-tól lovasoktatás

• Október 12-től a Némó Úszósuli szer-
vezésében úszásoktatás

Iskolai őszi szünet idején, az előre jelzett 
csökkent gyermeklétszámot figyelembe 
véve: október 29-30-ig ügyeletet tartunk,
fogadóórák az előre egyeztetett időpontok-
ban.

Koczkás Orsolya óvodavezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Másodikosok az Ovi napon     Fotó: Doma Tv Bűvösvölgyi csoportkép
Programjainkból:
A harmadik osztályosok szeptember 6-án 
a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Köz-
pontban jártak. Bűvösvölgy célja, hogy a 
központba látogató gyerekek játszva, aktív 
alkotófolyamatok során tanulják meg, ho-
gyan hat rájuk a média. Ebben egyedülálló 
eszközpark és képzett médiaértés-oktatók 
segítik őket. Rengeteg élménnyel gazda-
godtak a gyerekek! Újságot, rádióműsort, 
tv-híradót szerkesztettek, filmjelenetben és 
reklámban szerepeltek, és az internetezés 
veszélyeiről is beszélgettek. Szervező- és 
kísérőtanárok: Kopaszné Török Gabriella, 
Mataisz Zsuzsanna, Dányi Mónika.
A 2. évfolyam örömmel lépett fel a 2018. 
szeptember 27-én megrendezett Ovi-
napon, melyre mondókákkal, dalokkal 
készültek - alma témában. Felkészítők: 
Kneusel-Herdliczka Leila, Kardosné Vol-

Néptáncosok fellépése a fogatos felvonuláson  Fotó: Doma Tv Határtalanul pályázati csoportkép  

ford Klára és Madarász Ottó. Az óvodások 
megajándékozását lehetővé tették: Szécsi 
Tímea és Komlódi Szilvia szülők. Köszön-
jük!
Hagyomány, hogy az Ovinapon a nép-
táncosok is fellépnek. Idén a Rece-Fice 
néptánccsoport táncolt az óvodásoknak. 
Koreográfiájuk címe: „Húzd mög, ereszd 
mög!” A bemutató után Kispéter Éva tanár-
nő és a csoport tagjai táncházba invitálták 
az ovisokat.
Versenyeredmény: Komár Csanád az 
SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszé-
kének „Van-e hangja az időjárásnak?" el-
nevezésű vetélkedőjén 3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Nagy Zsolt.
 Iskolánk 3. alkalommal vett részt az Euró-
pa szerte megrendezett diáksport napon, 
melynek hivatalos dátuma szeptember 
utolsó péntekje. Alsósok és felsősök ezen 

a napon két órán keresztül folyamatosan 
sportoltak. A közös bemelegítés után 2018 
m-t futottak tanulóink. A leggyorsabban 
Szaszák Kata, Maros Dániel, Dobó Anna és 
Ötvös Márk teljesítették a távot. Ezután az 
alsósok a sportcsarnokban akadálypályán 
bizonyíthatták rátermettségüket. A felső-
sök sportjátékokban (kosárlabda. labdarú-
gás, tollaslabda, célba dobás, sakk) mérték 
össze tudásukat. Köszönjük a Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb Életéért Ala-
pítványnak a felajánlott frissítőket.
Szeptember 28-án öt tanulónk: Szabó 
Zafira, Keceli-Mészáros Renáta, Takács 
Marcell, Szász Zalán és Ötvös Márk részt 
vett a Dugonics András Piarista Gimnázi-
umban rendezett nyílt atlétika bajnoksá-
gon. Több versenyszámban is rajthoz áll-
tak sportolóink, és igen szép eredmények 
születtek. Szász Zalán 60 m-en III. lett, 
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Sportnapon       Fotó: Doma TvAtlétika versenyen
Takács Marcell távolugrásban szerzett 
bronzérmet. Ötvös Márk 800 m-en nyújtott 
remek teljesítménye után a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. Legeredményesebb 
versenyzőnk Keceli Renáta volt. Három 
számban indult - 60 m, kislabdahajítás, tá-
volugrás - melyeket magabiztosan meg is 
nyert. Felkészítő tanárok: Dobó Márta és 
Nagy Hevesi Ákos.

A "Szelfizz Mátyással!" országos fotópá-
lyázaton Lénárt Péter 6.a osztályos tanuló 
a 11-14 évesek kategóriájában 2. helyezést 
ért el! A 19 év felettiek kategóriában az or-
szágos 2. helyezett pedig az édesanyja, Dó-
czi Anikó! „Nem esett messze az alma a fá-
jától”! A díjak átvételére 2018. szeptember 
28-án 16.00 órakor került sor a Budavári 
Palotában. Mindkettőjüknek gratulálunk!
Október 1-jén, hétfőn, iskolánkban lépett 
fel a Szegedi Tömörkény István Gimnázi-
um és Művészeti Szakgimnázium Leány-
karának 11. C osztályából alakult kamara-
kórusa. A zene világnapján méltó hang-
versennyel tisztelegtünk a muzsika előtt. 
Rendkívül színvonalas, remek hangulatot 
teremtettek a kórus tagjai percek alatt, aki-
ket dr. Dohány Gabriella karnagy dirigált. 
A műsor részeként Bárdos Lajos zeneszer-
ző műve is elhangzott, hiszen ezen a napon 
neki is tisztelgünk születése alakalmából. 
Dohány Gabriella kórusvezető elmondta, 
remek fél órát szereztünk a felkéréssel, és 
szívesen eljönnek hozzánk máskor is.  A 
program szervezőtanára: Kneusel-Herd-
liczka Leila.

„HATÁRTALANUL”
Intézményünk 2.449.999 Ft támogatást 
nyert a Határtalanul programban.
A HAT-18-01-0372 számú programot 
2018. október 02-től 06-ig valósítottuk 

meg Erdélyben. A szállás Hargitafürdőn 
volt, 43 tanulónk vett részt az Erdély ma-
gyarlakta területein szervezett színes prog-
ramokon. Szervező tanár Ferlingné Dósa 
Anett és Nagy Hevesi Ákos, kísérő tanárok 
voltak Kopaszné Török Gabriella és Mata-
isz Zsuzsanna.
Így ír élményeiről egyik diákunk: „A ha-
zaindulás napján álmosan keltünk, ösz-
szecsomagolás és reggeli után Anett néni 
mondta, hogy megyünk a Madarasi Hargi-
tára túrázni. A Madaras Hargita egy 1802 
m magas hegység, a Keleti –Kárpátok 
hegyvonulatában. A szállásról 1 órát utaz-
tunk a buszunkkal, majd átültünk terepjáró 
autókba. A csúcsra már gyalog mentünk 
fel. A csúcson csodaszép kilátás fogadott 
minket. Ez a hely a székely közösség „szent 
hegye” amiről számtalan kopjafa tanús-
kodik. A hegytetőn állva megcsodálhattuk 
a Keleti Kárpátok vulkáni maradványait. 
Kb. egy órát töltöttünk a csúcson, magunk-
ba szívva a friss levegőt és a csodás kilátás 
feledhetetlen élményét. Télen itt síközpont 
működik. A hegyről lejőve visszaszálltunk 
a buszra és elindultunk hazafelé.  Segesvá-
ron végigsétáltunk a „diáklépcsőn", majd 
folytattuk utunkat Aradra, ahol megem-
lékeztünk az Aradon kivégzett magyar tá-
bornokokról. Fáradtan, de feledhetetlen 
élményekkel gazdagodva értünk haza és 
napokig meséljük élményeinket. Köszönet 
Mindenkinek, akik lehetővé tették a túrán 
való részvételünket! ” /Nagy Ábel/  
Adományozók 2018. Erdély: 2. b osztály 
közössége, 3.a osztály közössége, 4.b osz-
tály közössége, 7.a és 7. b osztály közössé-
ge, Bakos Gábor és családja, Csala János 
és családja, Deli Zsolt és Deliné Ábrahám 
Krisztina, Dobi Anita és családja, Ferling 
József és Ferlingné Dósa Anett, Fődi Imre 
és családja, Hegedűs Zsolt és családja, 

Józsáné Bánhidi Márta, Juszku István és 
családja, Kádár-Német József és családja, 
Kasza Melinda, Katona László és családja, 
Komlódi Szilvia és családja, Kopaszné Tö-
rök Gabriella, Kothencz Éva és Madarász 
Ottó, Lippai Árpád és családja, Módra Gá-
bor, Nagy István és családja, Nagy Zsolt, 
Nóvé Gábor és családja, Ördögh Katalin, 
Palotás Csaba és családja, Pataki Ildikó, 
Raub Boglárka, Simon Jójárt Imre és csa-
ládja, Szántuszné Botos Piroska, Szaszák 
Tibor és családja, Szécsi Tímea és családja, 
Temesvári Hús Kft., Tóth Csaba és család-
ja, Tóth László és családja, Tóthné Gulyás 
Gabriella, Vendlóczki Judit, Viplakné Pásti 
Mária, Vőneki Beáta. Köszönjük!

Október 5-én az 5.b osztály által előadott 
rádiós műsorral emlékeztünk a 13 aradi 
vértanúra. Felkészítő tanáruk Molnár-Tót-
hné Lakatos Margit.
Október 5-én énekes lányaink és a Rece-Fi-
ce néptánccsoport fellépett az Idősek Napi 
rendezvényen. Kovács Henrietta és Mla-
din Anna szép éneke után a néptáncosok 
„Húzd mög, ereszd mög!” című koreográfi-
ájában gyönyörködhettek településünk idős 
lakói. Az énekeseket Kneusel-Herdliczka 
Leila, a táncosokat Kispéter Éva készítette 
fel. Köszönjük a szülőknek az öltözésben, 
hajfonásban nyújtott segítségét!
Október 6-án, szombaton néptáncosaink 
rövid műsort adtak a sportcsarnokban a 
„Fogatos felvonulás és szüreti bemutató” 
elnevezésű községi rendezvényen. A Re-
ce-Fice, a Csillagfürt és a Kiskaláris nép-
tánccsoportok felkészítő tanára Kispéter 
Éva.

A mazsorettes szülői közösség és a mo-
derntáncos lányok nevében köszönjük az 
Önkormányzat és a Képviselő-testület tá-
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mogatását, melyet az Európa Bajnokság-
ra-utazáshoz nyújtottak.
Köszönjük Balázs Edit szülőnek a néptánc 
tanszaknak ajándékozott kalapokat.
Következő programjaink:
Október 8.: Papírgyűjtés
Október 12.: Szereted Kalandtúra
Október 12. Bolyai Matematika Csapatver-
seny
Október 13.: Szombati munkanap (okt. 22. 

„B” hétfő ledolgozása; rövidített órák, a 
kisbusz 13.30-kor elmegy, az iskola bezár)
Október 18.: Bábszínház
Október 19.: Ünnepség 11.00 órától (meg-
jelenés fekete-fehér ünneplős öltözetben!). 
Az ünnepség után a nap a szokott rend sze-
rint folytatódik; A művészeti órák is meg 
lesznek tartva.
November 3.: Ifjúsági Önkormányzat által 
szervezett néptáncos találkozó és táncház

November 8. (csütörtök) 16.30-tól „Is-
kolába Csalogató” program 1. alkalma, 
melyre szeretettel várjuk a jövő tanév-
ben iskolába induló óvodásokat és szü-
leiket!

Őszi szünet: Október 29-től november 1-ig 
(a szünet előtti utolsó tanítási nap október 
26.; a szünet utáni első tanítási nap novem-
ber 5. „A” hétfő)

Nyugdíjas klub hírei!
2018. szeptember 15-én jó hangulatú „Min-
denki névnapját” tartottuk a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban.
Rendezvényünket jelenlétével megtisztel-
te Kispéter Géza polgármester úr, továbbá 
vendégünk volt még a Királyhalmi Nyug-
díjas Egyesület kis csapata is.
Ebben az évben is szervezünk KARÁ-
CSONYI GYŰJTÉST rászoruló csalá-
doknak.
Tisztelettel várunk tartós élelmiszert, kon-
zervet, édességet, játékot, könyveket stb. 
Az adománygyűjtést a többéves hagyo-
mány alapján a Tápláló Szeretet címmel 
hirdetjük meg. 

Az adományokat kéthetente a klubnapok 
alkalmával a SÁRKÁNYHEGYI KÖZÖS-

SÉGI HÁZBA várjuk 14 órától! A felaján-
lások gyűjtését 2018. december 10. napjá-
val zárjuk!
Klubnapok: Sárkányhegyi Közösségi Ház-

ban 14 órától. 2018, október 8., 22., no-
vember 5., 19., 26., december 10., 17.

Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
Két versenyzőnk vett részt a szegeden meg-
rendezett Euró Liga versenyen, mindketten 
az ifjúságiak mezőnyében az 50 kg-ban. 
Nagy Bence minden ellenfelén diadalmas-
kodott, így aranyérmes lett, Balogh Kolos 
az ötödik helyen végzett.
Következő hétvégén lengyelországi test-
vértelepülésünkön, Wolbromban léptek 

szőnyegre fiataljaink. Nagy Bence 50 kg-
ban, Sánta László 66 kg-ban, Földi Csanád 
nehézsúlyban a dobogó legfelső fokára áll-
hatott. Ezzel a három indulónk 100 száza-
lékos teljesítményt nyújtott, mindenki ellen 
imponáló fölénnyel nyertek. 
Judo szakosztályunk várja óvodás és 
iskolás fiuk, lányok jelentkezését, akik 

kedvet éreznek ehhez az olimpiai küzdő 
sportághoz, amely önfegyelemre, önvé-
delemre, kitartásra és határozottságra is 
megtanítja gyermekeinket. Edzések ide-
je: Hétfő 15-18, kedd 16-18, péntek 15-
18 óráig a Domaszéki Sportcsarnokban.

         Szabó Miklós edző

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 2016-ban váltották 
ki az őstermelői igazolványukat, 2018. 12. 31-ig rendelkeznek 
érvényes betétlappal (mivel 3 évre adtunk ki betétlapokat). A 
2016-ban kiadott őstermelői igazolványokat (műanyag kis kár-
tya) célszerű lenne még ebben az évben meghosszabbítani, így 
2020-ig lesznek érvényesek. Kérem a termelőket, hogy fáradja-
nak be december közepéig a falugazdász irodába, hogy a prob-
lémák elkerülése végett még idén el tudjam végezni az őster-
melői igazolványhoz szükséges 2019-es, és 2020-as évre szóló 
betétlapok kiadását. Azon termelők, akik 2017, és ezt követően 
váltották ki a kártya alapú őstermelői igazolványukat, rájuk ez 
NEM vonatkozik.Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhetet-
len a kártya alapú őstermelői igazolvány! (valamint, ha bármi-
féle ügyintézés miatt térnek be a falugazdász irodába, akkor az 
őstermelői igazolványt mindenféleképpen hozni kell a falugaz-
dászhoz, hogy el tudjam végezni a szükséges adminisztrációt a 
központ felé!) Az ügyintézéshez nem kell időpontot kérni! Kér-
dés esetén a 70/399-9524-es telefonszámon elérhető vagyok!                                                                                                                                          
                                          Üdvözlettel:el: Papp Tamara falugazdász

Falugazdász
Papp Tamara

Tel.: 06-70/399-9524
email:varga.tamara@nak.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00
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Kedves kreatívkodni vágyó gyerekek!
Kérésetekre, az őszi szünetre is indul kézműves foglalkozás, októ-
ber 29-30-31, illetve november 2-3 napokon 9-13 óráig. A könyv-
tárban találkozunk!  

A foglalkozás díja anyagköltséggel: 500 Ft/óra.
Készítünk:
• csuhé virágokat
• könyv szobrászkodunk (tököt)
• quilling technikával szőlőt, miniont
• origami Márton napi ludat
• őszi fát
• és lámpást.
Október 31-én délután a táborban résztvevőkkel halloween-partit 
rendezünk szalonnasütéssel, utána teszünk egy kört a parkban a 
készített lápmásokkal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Je-
lentkezni lehet Juditnál a könyvtárban, vagy nálam a +36 70 / 40 
77 614 –es telefonszámon.   Farkas Ildikó a papírcsodák alkotója

Termelőtől a fogyasztóig
Szeretne friss, egészséges zöldséget használni a főzéshez?

Szeretné könnyen megoldani a heti zöldség-gyümölcs beszerzést?
Szeretné megismerni a helyi termelők termékeit?

A DOMASZINT Szociális Szövetkezet a következő ajánlatot kínálja:

Kettő típusú egységdobozt állítunk össze hetente. 
1. Alap csomag 1.500.-Ft

2. Családi csomag 2.000.-Ft

Minden dobozunk tartalmaz sárgarépát, petrezselymet, burgonyát és egyéb idényszerű zöldséget-gyümölcsöt 
a csomag nagyságától függően. Ön heti rendszerességgel csütörtökönként átveheti telephelyünkön (az Önkor-
mányzat udvara) az előre megrendelt egységcsomagot, vagy választhatja a házhoz szállítást (+200.-Ft/doboz). 
Az átvételhez vagy a kiszállításhoz kedd este 20 óráig lehet a rendeléseket leadni e-mail-en, facebook-on vagy 

telefonon. Természetesen egyedi kéréseket is teljesítünk előzetes bejelentés alapján.

Csatlakozzon zöldség-gyümölcs doboz rendszerünkhöz! Kérjük, küldje el nevét, e-mail címét 
vagy telefonszámát, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot!

Vajda Zoltán Ferencné és Faragó Mária várja a jelentkezést a facebook-on vagy a 
zoldsegfrissen@gmail.com címen, és a 70/544-2940-es telefonszámon. 

Válassza a hazait, válassza a garantált frissességet!
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Mi a teendő a méhek és darazsak ellen?
Magyarországon több olyan rovarral is 
találkozhatunk, amely csípése nagy fájda-
lommal és esetenként enyhe, ritkábban sú-
lyos következményekkel jár. 
Közülük leggakrabban a darazsak és a mé-
hek keltenek riadalmat. Ezek a rovarok 
jellemzően csak akkor támadnak emberre, 
ha veszélyben érzik magukat, kaptárju-
kat vagy fészküket. A legjobb elkerülni a 
fészket és nem ingerelni őket. Ha a rova-
rok közvetlenül a lakóhelyünk mellett te-
lepedtek meg, el kell távolítani a fészkü-
ket, a legbiztonságosabb, ha ezt a munkát 
szakemberrel végeztetjük el. A rovarokat 
vonzzák a szabadon hagyott ételek, cuk-
ros folyadékok, ezért a szabadban mindig 
csomagoljuk vagy zárjuk el a magunkkal 

vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel 
könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető 
egy kellemetlen találkozás ezekkel az ízelt-
lábúakkal. Amennyiben a méhek, darazsak 
olyan helyen tartózkodnak, hogy embe-
rekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, 
ne kíséreljék meg eltávolítani a fészket és 
a rovarokat, hanem hívjanak szakértő se-
gítséget. A szakemberek országos listája 
az elérhetőségeikkel együtt, megyénkénti 
bontásban megtalálható a Csongrád Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hon-
lapján.
• Cziner István
 30/314-6495
• Fedora Plusz Kft.
 30/946-1187 

 62/548-535
• Preszner Sándor
 30/995-6429
• Szepesi Ferenc
 30/983-7856
• Vas Mihály
 70/584-2889

Forrás: katasztrófavédelem

Védjük értékeinket!
A különböző vagyon elleni bűncselekmé-
nyek elkövetéséhez szinte kínálja az alkal-
mat: a nyári forróságban a szellőzni nyitva 
hagyott ajtó, ablak (társasház lépcsőházá-
ban, vagy többnyire földszintes magánház-
ban),
a nem kulcsra zárt ajtó, kerti kapu stb.

Javaslataink!
- A bejárati ajtót mindig zárjuk be, vagy 
szereltessünk belső biztonsági láncot. 
- Az utcafronti ablakokat csukjuk be, ha 
nem tartózkodunk ott, szellőztetést bukó 
módozatban végezzünk. 
- A résnyire szellőzni nyitva hagyott ajtót 
támasszuk ki belülről elektromos ajtóék-
kel, amely az ajtó erősebb nyitáspróbájánál 
riasztó jelzést ad!

- Ablakainkra szereltessünk nyitásérzékelő 
ablakriasztót, mely bekapcsolt helyzetben, 
szintén riaszt!
- Már beszerezhető elektronikus szállal 
szövött szúnyogháló, amely átmetszésekor 
erős hangjelzéssel figyelmeztet.
- Bankkártyát, készpénzt, ékszereket, ér-
tékes elektronikus berendezéseket soha ne 
hagyjunk jól látható helyen, különösen ne a 
bejárati ajtók, ablakok közelében!
- Az ingatlanok védelmét már egy kutya is 
hatékonyan segítheti (a besurranó tolvajt 
gyorsan lebuktatja egy hangosan ugató eb).
- Szereltessünk riasztórendszert, kamera-
rendszert, udvarunkba mozgásérzékelővel 
ellátott fényvetőt! 
- Készítsünk házi értékleltárt, amelyen 

rögzítsük értékeink legfőbb paramétereit! 
(gyártási szám, típus, ékszereknél súly, vé-
set, karát stb.) 
- Bankkártyánk mellett soha ne tároljuk an-
nak PIN kódját! 
- Akár rövid időre történő távozáskor is 
(hulladékelvitel, hátsó kerti munka) zár-
junk kulcsra ajtót, kaput!
- Tartsunk jó kapcsolatot szomszédjainkkal 
és a polgárőrökkel! 

Csatlakozzanak a Polgárőrség SZEM 
(Szomszédok Egymásért - 

mozgalmához!
Csongrád Megyei RFK – 
Bűnmegelőzési Osztály

112 – központi segélyhívó/ 
rendőrségi segélyhívó - 107

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala-

pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.  Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Kedves Domaszéki AbLakos!
2018-ban számláljuk együtt a napokat  a 
szeretet ünnepéig!
Szeretnénk, ha az adventi időszakban tele-
pülésünk házainak egy-egy ablaka mesebe-
li képeslappá válna, hogy így is hangolód-
junk karácsonyra. 

December 1-től december 24-ig minden 
este fény gyúl egy domaszéki ablakban, 
amelyhez a Te részvételedre is szükség 
van! 

Jelentkezz az elhetobbfaluert@gmail.com 
e-mail címen vagy a 70/452-3568-as szá-

mon 2018. október 29-ig!
Amire szükséged van:
Egy utcára néző ablakra, amelyet feldíszít-
hetsz és némi kreativitásra.

Ha nincs lehetőséged (ehhez a felhíváshoz) 
csatlakozni, ne csüggedj, hiszen játékkal és 
meglepetéssel is készülünk! :)

További részletek a megadott elérhetősé-
geken, vagy a Domaszéki Élhetőbb Faluért 

KHE facebook oldalán (www.facebook.
com/elhetobbfaluert) és az 

elhetobbfaluert.blogspot.com-on.
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BabaKlub Domaszéken Otthon vagy a gyermekeddel? Legyen 
egy közös programotok! Minden csütörtökön 10-től 12 óráig 
babaklub a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Mi a babaklub? 

Egy hely, ahol nyugodtan leteheted a babádat, ahol játékokkal és 
a korosztályával találkozhat és ahol Te is találkozhatsz a többi 

anyukával. Tanulunk mondókákat, játszunk, beszélgetünk és még 
sok mindenre van lehetőség együtt. Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com 
E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com 06704523568

 

2018. november 3.  

NÉPTÁNCFESZTIVÁL 

a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és AMI 
és a Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat szervezésében 

Programok 

 17:00-tól meghívott vendégeink és a művészeti iskola 
tanulóinak táncos produkciója 

 Őszi tökfaragás és sült tök kóstolás 
 20:00-tól táncház kicsiknek és nagyoknak, kezdőknek és 

profiknak egyaránt  
 

A programok alatt szeretetvendégség várja a 
résztvevőket. 

Domaszéki Sportcsarnok  

További részletek és információk a Facebookon  

 
 
 

 
 
 

Állatbarát Plakátpályázat 2018 
É r t é k e s   d í j a z á s s a l 

  
Az Orpheus Állatvédő Egyesület alkotói pályázatot hirdet "Állatbarát Plakátpályázat 
2018" címmel, melynek célja az állatszeretet és a felelős állattartás népszerűsítése, a 
környezettudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. az állatvédelem. A 
pályázók pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített alkotásokkal 
nevezhetnek. Az alkotó témája lehet pl. a házi kedvencek vagy a gazdasági állatok 
tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkísérletek, a 
sintértelepek, vagy egyéb témakör. A pályamű készülhet A4 / A3 méretben, a plakát 
készítési technikája (pl. rajz, festmény, kréta, egyéb) szabadon választható. 
 
1. A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, életkorát, 
telefonszámát, e-mail címét, iskolája elérhetőségét, a pályamű címét. A 14 év alattiak 
a gyermek, a 14 év felettiek a fiatal / felnőtt életkori kategóriába kerülnek besorolásra. 
 
2. Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje 2018. október 26. 
 
3. Értékes díjazás: a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások készítői között 500 
ezer forint értékben kerülnek díjak kiosztásra. 
 
4. Beküldési cím: 
Orpheus Állatvédő Egyesület "Plakátpályázat 2018", 6701 Szeged, P.F.: 929. 

A pályamű kötelező melléklete egy, a pályázatot beküldő nevére és címére 
megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték! 

  
Figyelem: alkotói közösségek, osztályok, csoportok a pályamunkáikat KÖZÖS 
BORÍTÉKBAN is beküldhetik! 
  
A díjazott alkotók egyenként kiértesítésre kerülnek, a pályázat teljes kiírása és az eredménye 

a www.zug.hu Állatbarát Web Kuckóban kerül ismertetésre. További Információk 
munkanapokon, délelőtt 9-10 óra között a +36-20-99-59-409-es számon kérhetőek. 

 

Alkotásra Fel! 
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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:
2018. november 5.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. november 15.

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 változás:
 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

1896 m2 nagyságú, 2,58 AK értékű gyep 
(legelő) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érdek-
lődni lehet Bodó Eleknél vagy a 20/539-
8931-es telefonszámon.

***
Anyagilag rendezett 50 éves házaspár se-
gítene idős néni, bácsi mindennapi gondja-
in eltartási szerződéssel. 
Telefonszám: 20/330-4973

***
Árvácska kapható! Domaszék, Deák F. u. 
3., Engi Antal, telefon: 20/539-8549

***
Eladó 3 fázisú terménydaráló. Ár: 15 eFt. 
Érdeklődni: 62/266-319

***
Egy vadonatúj fehér "AMICA" kombi-
nált gáztűzhely eladó (alsó-felső +grillező 
+légkeverés) garanciával. 
Telefon: 30/779-3485

***
Eladó Domaszéken 2374 m2-es 0348/105 
helyrajzi számon szántó, amely építésre és 
gazdálkodásra is alkalmas. Vezetékes víz, 
gáz, villany a telek előtt húzódik. Érdek-
lődni: 06-30/2052-253

***
Eladó 50 l-es és egy 30 l-es boroshordó. 
Telefonszám: 06-30/389-3140

***
Smaragd, oszlopos tuja eladó kedvező 
áron. Domaszék, Jókai u. 5. 
Telefon: 284-566

***
Domaszéken a Levendula utcában 1850 
m2 zártkert, 15 %-os beépíthetőséggel el-
adó. Villany, nortonkút a telken van. Ár.: 
1.6 mFt. Érdeklődni: 06-30/185-1655

***
Jó minőségű lucerna. Levélben gazdag, 
zölden száradt, ázásmentes. 30 kéve eladó. 
Érdeklődni: 70/4523-343

***
Vegyes, vágott tűzifa eladó. Érdeklődni: 
06-30/535-9116

***
Idős nagymamánk mellé egy kedves, jó-
szándékú segítséget keresünk Mórahalom-
ra napi 8 órában. Tel.: 06-30/928-3826

***
Golden és Idared alma eladó.
Érdeklődni.: 20/412-5956

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



13

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

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

Felújítana, vagy saját házat szeretne?
Most 30%-os támogatást vehet igénybe, 

Lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy hiteltörlesztésre.
Számlanyitási díjkedvezménnyel segítem.

Kisvállalkozó vagy őstermelő?
Nyugdíjas éveire Ön is félretehet adójából. 

Hogyan, ebben segítek! Örökölhető, biztonságos módon.
+3630/5494284 Csányi Brigitta 

Aegon megbízott partnere

 Domaszéki közvetítő partnere 

Nincs ideje bemenni a városba biztosítót keresgélni? Jó lenne gyorsan 
megoldást találni? Úgy gondolja, sokat fizet, de nincs kivel megbeszélnie? 

Régi a biztosítása és nem ártana, ha valaki átnézné? Kösse meg, 
váltsa olcsóbbra:

- kötelezőjét
- lakásbiztosítását (már okostelefonra és táblagépre is kiterjeszthető)
- mezőgazdasági, vagy vállalkozói biztosítását
- utas és életbiztosítását
Akár otthonában, Domaszék független biztosítási szakértőjénél.

Hitel, Biztosítás, Lakástakarék, Befektetés.

Hívjon és felkeressük otthonában!
Zelena Adrienn  Homolya Csaba
+36308447103  +36308447108

Temetőgondnok 
telefonszáma:

06-70/245-4905  
Rutai László

Hulladékudvar 
telefonszáma:

06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

DOMASZÉKI

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

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

06-30/466-1021

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

len elérhetőségek!

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és 
külterületi térkép 
megvásárolható 

a Domaszéki 
Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu 

honlap 
kezdőlapjáról!

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig 

vehető igénybe a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal II. számú 

épületében!
Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd

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

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén Varga 
Pál és Kocsi Adrienn

15.00-16.00 óráig,  
Telefon: 06-20/8520-659

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065
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Domaszéki Polgárőrség elérhetőségei: 
Pap Istvánné elnök  Tel: 06-30/621-6860

           Varga Pál elnökhelyettes: Tel: 06-20/209-5312

Elkészült a Doma Tv 55. adása
Évnyitó az iskolában, szeptember az óvo-
dában, környezetvédelmi- és médiaisme-
reti tábor a Bakonyban, megemlékezés a 
hortobágyi kényszermunkatábor áldoza-
taira és túlélőire, horgolás a Babaklub-
ban. Mindez a Doma TV 55. adásában.
Az alkotók nevében jó szórakozást kívá-
nunk!

Internetes elérhetőség:
https://youtu.be/Cb-

pWlUmDG3Q

VÉRADÁS
2018. december 14-én (péntek) 10.00-

13.00 óráig véradás lesz a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. A véradáshoz szüksé-
ges: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ kártya!

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, parafinos 

kézápolást vállalok!
Kezelés, időpont kérése 

telefonon: 06-20/330-4973

ÁLLÁS HIRDETÉS
Óvodai főzőkonyhába, szakács vég-

zettségű, tapasztalattal rendelkező 
munkatársat keresünk.

Munkavégzés helye: Domaszék
Munkakezdés ideje: 2019. január

Jelentkezni önéletrajzzal, motivációs 
levéllel valamint a fizetési igény meg-
jelölésével, a domaszint@gmail.com 

e-mail címen lehet.

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat a TOP-
3.2.1-15 számú pályázaton, épületenergetikai fej-
lesztésre támogatást nyert. Ennek megfelelően, még 
2018. őszén megkezdődik a Domaszéki Polgármes-
teri Hivatal épületeinek felújítása (szigetelése, nyí-
lászárók cseréje stb.). A munkálatok során az egyes 
irodákban alkalmanként korlátozódhat, szünetelhet 
az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 
Edei-,Hárs- és Vegyes virágméz. 1100 Ft/
kg ártól. Továbbá propolisz és méhviasz. 
Minden szombaton a TELEHÁZ udvará-
ban várom a vásárlókat!

Termelői méz eladó!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

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

Friss idei szén megérkezett!

Vegye meg szén tüzelőjét még tavalyi áron, ingyen 
házhozszállítással!

(Minimum 10 q szén egyidejű vásárlása esetén, 
Domaszék területén)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Vegyes tüzelésű kazánba:
Lengyel orosz, cseh, fekete, illetve barna 

szenek többféle méretben.

Cserépkályhába: Lengyel iszapszén 

Carborobot kazánba: daraszén kapató.
        

Nyitva tartás:
Hétfő szünnap!

Kedd-péntek: 08:00-15,30
Szombat:08:00-12:00

Linor Kft. –Tel:30/2994690
62/283-121

Sárkányhegyi Közösségi Ház bérbe kiadó
családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termékbemuta-

tókra, termék-, ruhavásárra, tanfolyamok, előadások 
lebonyolítására. Érdeklődni: Papdiné Megyeri Csillánál lehet 

a 62/284-011 (118. mellék); 30/2064-313 telefonszámon

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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


