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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a 

lakosságot
2019. október 22-én, kedd 11,00 órakor

Október 23-i nemzeti ünnepünk 
tiszteletére rendezett 

megemlékezésünkre a Domaszéki 
Sportcsarnokba, majd a Köztársaság 

téri ’56-os emlékműnél
megrendezésre kerülő ünnepségre.

Ünnepi beszédet mond: Domszék Nagy-
község polgármestere, 

Sóki Károly plébános és B. Nagy László 
országgyűlési képviselő.

A műsort iskolánk tanulói biztosítják.
A megemlékezésre minden érdeklődőt 

szeretettel várunk!
Domaszék Nagyközség Önkormányzata és 

a Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Megemlékezés
A II. világháborúban elhunyt hősök emlé-
kére 2019. október 25-én, pénteken 
17,00 órakor a Szent Kereszt Templom-
ban Sóki Károly plébános megemlékező 

szentmisét tart, majd ezt követően 17,45 
órakor a Köztársaság téri Hősök Emlék-
művénél koszorúzás következik. A meg-
emlékezés előtt, 16,15 órától koszorúzás 

lesz a domaszéki temetőben az elhunyt 
díszpolgárok sírjánál.

A Megemlékezésre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályának

(6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) 
k ö z l e m é n y e 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Földművelésügyi Osztálya a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 

4/B. § (5) bekezdése és a 9/C. §-a alapján  

N Y I L V Á N O S   S O R S O L Á S T 

tart a megszűnt Domaszéki Szőlőfürt Mezőgazdasági Szakszövetkezet, (6781 Domaszék, Vasút u. 47.) 
használatában lévő részarány-tulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
   6800  Hódmezővásárhely Rárósi u. 110.

A sorsolás időpontja: 2019. november 6. (szerda) 9.00 óra
(amennyiben szükséges úgy a sorsolás 2019. november 7.

napján ugyanazon helyszínen 9.00 órakor folytatódik)
A részvételre jogosultak köre: a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
II. Földhivatali Osztály nyilvántartása szerint a „Domaszéki Szőlőfürt” Mezőgazdasági Szakszövetkezetben 

még kiadatlan részarány-tulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.
A teljes közlemény elolvasható a www.domaszek.hu honlapon, illetve kinyomtatott 

formában a hivatali faliújságon.
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Önkormányzati hírek
2019. szeptember 18-án rendkívüli képvi-
selő-testületi ülés volt, ahol megállapítot-
ták, hogy a Helyi Építési Szabályzat módo-
sítására irányuló - végső szakmai 
véleményezési dokumentáció alapján lebo-
nyolított - eljárás lefolytatásra került, an-
nak résztvevői a módosítások ellen kifo-
gást nem emeltek, ez alapján a jelenleg 
hatályos Helyi Építési Szabályzatról szóló 
13/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó dokumentum vég-
ső főépítészi jóváhagyásra elküldhető.

2019. szeptember 26-án soros képvise-
lő-testületi ülés volt és az alábbi fontosabb 
döntések születtek: elfogadták az óvoda 
előző nevelési évének az értékelését, jelen-

legi munkatervét, az iskola, művészetokta-
tási intézmény és könyvtár munkájáról szó-
ló tájékoztatót, beszámolót. Jóváhagyták a 
2019. évi költségvetés módosítását, továb-
bá az önkormányzat beruházásainak átte-
kintéséről szóló beszámolót. Többletforrást 
biztosítottak (kb. 700 eFt) az iskola és a 
sportcsarnok előtti járdaszakasz térburko-
lásához, továbbá kb. 1.5 mFt-ot a Petőfi 
utca és a Tömörkény utca kereszteződésé-
nek burkolat felújításához és kb. 5 mFt-ot 
az Egyenlőség utca aszfaltozásához. A kép-
viselő-testületi tagok tájékoztatást kaptak 
az ipari park beruházás jelenlegi állásáról, 
az eddig felmerült (kb. 15 mFt) költségek-
ről és a projekt várható ütemtervéről. A 
képviselő-testület elfogadta a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2020. évi fordulójához való 
csatlakozást. Jóváhagyták a gyermekorvosi 
rendelőnek helyt adó ingatlan bérleti szer-
ződését. Elfogadták a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 13/2017. (VIII.3) önkor-
mányzati rendelet módosítását, így már az 
új judo terem megvalósítása nem ütközik 
akadályba. Zárt ülés keretében 45 pályázat 
érkezett az „Egyenlő Eséllyel” ösztöndíj-
pályázathoz, melyből 44 pályázatot fogad-
tak el. Az EFOP számú projekt keretében 
44 tanuló egy éven keresztül 15 eFt/hó ösz-
szegű támogatásban részesül. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Bursa Hungarica 2020.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

döntött a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2020. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Kérjük az alábbi információkat vegyék figyelembe:
Az önkormányzat a 2020. évi pályázatokat a 

felsőoktatásban már tanuló
(„A” típus) és a továbbiakban tanulni kívánó 

(„B” típus) fiatalok számára
2019. szeptember 30-ával írja ki.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

weboldalon keresztül.
Az aláírt pályázatok a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban

adhatók le ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. november 5. 16 óra.

A pályázati anyagok és a csatolandó dokumentumok 
listája letölthető

a www.domaszek.hu és a www.emet.gov.hu honlapokról.

További információ:
Mészáros-Tanács Anett (ifjúságsegítő referens)

Tel.: +36-30-338-2162
E-mail: domapalya@t-online.hu

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági Kamarai tagok, akik 2017-ben váltották 
ki az őstermelői igazolványukat, 2019. december 31.-ig rendel-
keznek érvényes betétlappal (mivel 3 évre adtunk ki betétlapo-
kat).
Kérem a termelőket, hogy fáradjanak be december közepéig a 
falugazdász irodába, hogy a problémák elkerülése végett még 
idén el tudjam végezni az őstermelői igazolványhoz szükséges 
2020-as, és 2021-es évre szóló betétlapok kiadását. 
Azon termelők, akik idén nem érvényesítik az őstermelői iga-
zolványukat, következő év március 20-ig tudják visszamenőle-
gesen érvényesíttetni!
Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhetetlen a kártya alapú 
őstermelői igazolvány. (valamint, ha bármiféle ügyintézés miatt 
térnek be a falugazdász irodába, akkor az őstermelői igazol-
ványt mindenféleképpen hozni kell a falugazdászhoz, hogy el 
tudjam végezni a szükséges adminisztrációt a központ felé !)

Az ügyintézéshez nem kell időpontot kérni!
Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefonszámon elérhető 

vagyok!
                            Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
Domaszék területén 2019. október 5-től - 2019. október 25-ig!

Az ebzárlat tartama alatt: 
- Tartási helyén minden kutyát és macskát 
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy 

kell tartani, hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek; zárt 

udvarban a kutyák elzárását vagy megkö-
tését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek; - Kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral szabad 

kivinni; 

- A település területéről kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőoltással rendelkező 
kutyát vagy macskát -és csak a hatósági 

állatorvos kedvező eredményű vizsgálata 
után és engedélyével szabad kivinni. 

- Az érvényes veszettség elleni védőoltás-
sal rendelkező vadászebek, a fegyveres 

erők és fegyveres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, a segítő és 
terápiás ebek, valamint a látássérült 

embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejére 
mentesek a fentebb felsorolt korlátozás 
alól. - Az ebzárlat alatt befogott, kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára. - A 

vadászterületen kóborló be nem fogható 
ebek leölése a vadászatra jogosult 

feladata. - A legeltetési tilalom alatt a 
legelőre állat nem hajtható.



3

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

Beszámoló a Csongrád Megyei Önkormányzat munkájáról

A Csongrád Megyei Önkormányzat elmúlt öt évének munkájáról 
kértünk beszámolót Nagy Attilától, aki amellett, hogy Üllés nagy-
község polgármestere, a Csongrád Megyei Önkormányzatban kép-
viselőként látja el Domaszék  érdekeinek védelmét is.

Nagy Attila megyei képviselő elmondta, hogy az elmúlt években a 
Csongrád Megyei Önkormányzat legfontosabb feladata a területfej-
lesztés, illetve a turizmusfejlesztés volt, éppen ezért kiemelt figye-
lem kísérte a megyei közgyűlés munkáját. Az 5 évvel ezelőtt kezdő-
dő önkormányzati ciklusnak az első intézkedése volt megalkotni és 
véglegesíteni azt az integrált területi programot, amire a Település- 
és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai épülnek.

A tervezés időszakában különösen nagy hangsúlyt kellett fektetni 
arra, hogy a TOP pályázatok esetében elsősorban a gazdaságélénkí-
tést célozzuk meg, éppen ezért a megyei koordinációban kiírt pályá-

zatok 60 %-a közvetlenül támogatja a gazdaságfejlesztést és 
munkahelyteremtést.
2016-ban megjelentek az első pályázati felhívások, amire a tele-
pülések önkormányzatai benyújthatták projektelképzeléseiket. 
Összesen közel 30 milliárd forint fejlesztési forrás kiírása kez-
dődött meg, amire a megyei jogú városokon kívül az összes 
Csongrád megyei település pályázhatott. Megannyi bölcsőde, 
óvodafejlesztés, kerékpárútfejlesztés valósulhatott meg az el-
múlt időszakban, sőt büszkén mondhatjuk, Csongrád megye a 
dinamikus fejlődés példaképévé vált.

Egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki az önkormányzatok és a 
Megyei Önkormányzat között, hiszen már a kezdetekkor – az 
integrált területi programok tervezésekor – a települések igé-
nyeihez és ötleteihez igazodtunk. Jó látni azt, hogy a kétdimen-
ziós tervek, betűk, számok halmaza egyszer csak háromdimen-
zióssá válik, felújított és új épületek, ipari területek, kerékpárutak 
valósultak meg és mindezen fejlesztések használatbavétele idő-
pontjától a helyi közösség szolgálatába állnak. 

Domaszék is sokat köszönhet a Csongrád megyei pályázati tá-
mogatásoknak, hiszen a Település- és Területfejlesztési Opera-
tív Programnak (TOP) köszönhetően valósulhatott meg a belte-
rületi csapadékvízelvezető rendszer III. ütemének kiépítése, 
lehetőség nyílt a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítésére és 
főzőkonyha kialakítására, elkezdődött az ipari terület kialakítá-
sa, megvalósult a polgármesteri hivatal és a  sportcsarnok ener-
getikai korszerűsítése,  valamint a kerékpárútnak az 55-ös úttól 
az iskoláig-óvodáig tartó szakasza, pályázatot nyertek a helyi 
identitás és kohézió erősítésére, hogy Domaszéken egy együtt-
működőbb közösség jöhessen létre. 
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Szeretnél díjmentes képzésre járni?
16 és 64 év közötti az életkorod?

Szeretnél családi hangulatban, új hasznos 
versenyképes tudást szerezni?

Jelentkezz bátran 20 órás angol, német, orosz, illetve 30 órás 
informatikai képzésre. Megfelelő létszám esetén van lehetőség 
kiskereskedelmi, logisztikai, gépipari, turisztikai, építőipari és 
irodai munka területét érintő kompetenciafejlesztő képzéseken 
is részt venni. Mindemellett lehetőség nyílik a mindennapokban 
használható, innovatív ismeretekre is szert tenni a pénzügyek, a 
vállalkozásindítás, az önmenedzsment vagy az állampolgári is-
meretek terén helyben, Domaszéken, a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban, kényelmes környezetben tanulhatsz.
Az alábbi elérhetőségeken keress bizalommal.

Üdvözlettel:
Kónya-Bába Andrea 

Tanulási tanácsadó

+3630 799 3349 
  konya.andrea@nyitok.hu 

  6782 Mórahalom, Röszkei út.1.

Kedves Gyerekek!
Kézműves tábor lesz a Domaszéki Könyvtárban október 28-tól 
november 1-ig, 2000 Ft/nap anyagköltséggel. A foglalkozások 
9-13 óráig tartanak. „Tök” jó dolgokat fogunk készíteni, hogy 
tök jó kedvünk legyen!

Megrendezésre kerül a 2. halloween party november 1-én. Ek-
kor délután 16 órától lesz a foglalkozás. 

Lámpásokkal, amit készítünk, egy sétát teszünk a parkban, előt-
te tábortűzön fogunk sütögetni, aminek nincs külön költsége, 
csak egy feltétele - egész héten részt kell venni a táborban. Visz-
szajelzéseket október 18-ig kérjük leadni a könyvtárban, vagy 
nálam a 06-70/4077-614-es telefonszámon.

Tisztelettel: Farkas Ildikó
a papírcsodák alkotója

Hétfőnként 17,30-tól egészségmegőrző hatha jóga (kezdőknek)
Keddenként 19 órától alakformáló torna
Szerdánként 17,30 órától egészségmegőrző hatha jóga
Csütörtökönként 17 óra kezdettel Fitt Mami – időskori gyógytorna
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Petőfi utca 12. alatti 
Egészségházban!

Dr, Kozma Anna, Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány 

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
„Esik az eső, ujujuj,

Hozzá még a szél is fúj.
Ám ha fúj is hiába,

El kell menni óvodába.”

Lelkes kis ovisok a XVII. ovinapon      Fotó: DomaTv

A hosszúra nyúlt nyár után beköszöntött az 
ősz és máris egy tartalmas, programokkal 
teli hónapon vagyunk túl.
Az idei évben az időjárás nem volt hozzánk 
túl kedves, így csütörtök délután a sport-
csarnok adott otthont a hagyományos Ovi 
napunknak, melyet az idén már XVII. alka-
lommal rendeztünk meg.
Kispéter Géza Polgármester Úr köszöntő 
szavai után ovis csoportjaink bemutatkozá-
sát láthatták az érdeklődők, hiszen rendez-
vényünk célja, hogy közvetlen partnereink, 
szülők, nagyszülők, képviselőtestület meg-
ismerhessék óvodánkat és az óvodában 

Mozgással az egészségért!
Ősszel induló mozgásprogramok az 

Egészségházban
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Mezőgazdasági gépekkel is lehetett ismerkedni      Fotó: DomaTv

dolgozókat.
Az óvodásokat a Bálint Sándor Általános 
Iskola másodikos tanulói követték, majd a 
Művészeti Iskola néptáncosainak összeállí-
tása színesítette a délutánt. Felkészítő taná-
raik: Bönde Jánosné, Polgár Szabina és 
Kispéter Éva volt. Köszönjük az iskolások-
nak és tanáraiknak a színvonalas műsort! 
Aki megéhezett és megszomjazott, a szü-
lők által hozott finomságokból csemegéz-
hetett a műsorok végén.
Pénteken már kora reggel benépesült óvo-
dánk. Míg a szülők a bográcsok körül se-
rénykedtek, főztek és csapat kiáltást szőt-
tek, addig a gyerekek lovas kocsikáztak, 
kincset kerestek, ugráló várban ugráltak, 
munkagépeket néztek, judóztak, gyerektor-
nán és arcfestésen vettek részt.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak a szülőknek, akik segítettek abban, 
hogy rendezvényünk idén is színes, vidám 
és eredményes legyen!
Külön szeretnénk köszönetet mondani tá-
mogatóinknak: Domaszék Nagyközség 
Önkormányzata, Domatisz Nonprofit Kft., 
Németh László, Kölyökidő Alapítvány, 
Rózsakert Vendéglő, Domaszéki Judo ISE, 
Engi Gábor, Hajnal-Sós Eszter és termé-
szetesen az összes szülőnek!
A népmese napját minden évben szeptem-
ber 30-án ünnepeljük. A nap célja, hogy az 

óvónők, a pedagógusok és a mesével fog-
lalkozó szakemberek, valamint a mesesze-
rető gyerekek és felnőttek ezen a napon 
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak 
mind a magyar, mind más népek meséi 
felé. Az idei évben a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanu-
lói látogattak el a nagycsoportosokhoz, és 
sok érdekes, kedves mesével ismertették 
meg a gyerekeket. Köszönjük nekik és osz-

tályfőnökeiknek: Mataisz Zsuzsának és 
Kopasz Gabriellának.
Naptárunk a következő időszakra:
- Október közepétől lovas oktatás
- Október 16-tól a Némó Úszósuli 
   szervezésében úszásoktatás
- Október 18. nevelés nélküli munkanap
- fogadóórák az előre egyeztetett 
   időpontokban

Koczkás Orsolya óvodavezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Együtt az iskola a sportnapon      Fotó: DomaTv Iskolások fellépése a XVII. Ovinapon      Fotó: DomaTv

Híreink:

A „HuLLáMoK HáTáN” és a „Sziporkák” 
eTwinning projektet is beválogatták 
az „eTwinning Magyarország 2019” 
Versenyre. Huszonkét pályázó közül 11 
projekt kapott meghívást. A 4.b csapatának 
október 17-én Budapesten kell bemutatnia 
a projekteket 20-20 perces előadások 
keretében. Felkészítő tanáruk Mataisz 
Zsuzsanna. Gratulálunk!

Programjainkból: 

Szeptember 26-án, az Ovinapon immár 
hagyományosan a második évfolyam 
diákjai adtak játékos műsort, és a Topogók 
néptánccsoport táncában gyönyörködhettek 
az érdeklődők. Felkészítő tanárok: Bönde 
Jánosné, Polgár Szabina és Kispéter Éva.

Iskolánk idén negyedik alkalommal 
csatlakozott az Európai Diáksport 
naphoz. A szeptember 27-én megrendezett 
sportnapra egy közös zenés bemelegítéssel 
hangolódtunk rá. A 2019 méteres 

futás útvonalát a faluban jelöltük ki. A 
polgárőrség biztosította az akadálymentes 
lebonyolítást. A célba érkezés után a futók 
frissítőket kaptak, az alsós tanulók kisebb 
ajándékot vehettek át, amit a sportnapot 
támogató Domaszék Lakoságának 
Egészségesebb Életéért Alapítvány 
biztosított. A futás után tanulóink játékos 
sportvetélkedőkön mérték össze az 
erejüket. A nap végére mindannyian 
kellemesen elfáradtunk és pozitív 
élményekkel gazdagodtunk. A program 
főszervezője Nagy Hevesi Ákos testnevelő 
tanár. Szeptember 29-én 25. alkalommal 
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rendezték meg Szegeden a PICK futást. 
Iskolánk minden évben részt vesz ezen 
a futófesztiválom. Az idén egy kisebb 
létszámmal képviseltettük magunkat. 
Gyönyörű időben teljesítették a résztvevők 
a 3,5 km-es távot. Minden futó egy 
nagyszerű élménnyel és egy piros pólóval 
lett gazdagabb. A következő hasonló utcai 
futóverseny az ÁRKÁD futás lesz tavasszal. 
Mindenkinek jó felkészülést kívánunk! 
Testnevelők. Szeptember 30. a „Népmese 
napja”. Ez alkalomból a negyedikesek 
látogatóban jártak a Kincskereső Óvoda 
nagycsoportosainál.  Népmeséket mondtak 
és olvastak a kicsiknek, ajándékba pedig 
papírhajtogatással készült állatfigurákat 
vittek a kicsiknek. Török Gabriella és 
Mataisz Zsuzsanna tanítónők szervezték a 
programot.

Zenei Világnap: Már hagyomány 
iskolánkban, hogy minden évben egy 
koncert keretén belül megemlékezik 
iskolánk a zenéről október 1-jén. Felléptek 
nálunk kórusok, zenei együttesek, 
hallhattunk előadást hangszerekről. Idén 
a Tamburo Ütőegyüttes jött el hozzánk 
a Király-König Péter Zeneiskolából. Az 
együttes vezetője és egyben alapítója 
Mucsi Gergő tanár úr, aki bemutatta a 
zenekarban játszó gyerekeket és konferálta 
a teljes műsort. Igazán szép, különleges 
40 percet töltöttünk velük. Hallhattunk 
Kodály Zoltántól zenemű részletet, afrikai 
hangulatú zenét és kortárs műveket is. 
Köszönjük a fellépőknek, élmény volt 
minden egyes zeneszám. A program 
szervezője Kneusel-Herdliczka Leila 
tanárnő.

Népmese napján   Fotó: Mataisz Zsuzsanna Zenei világnap fellépői   
Fotó: Kneusel-Herdliczka Leila

Következő programjainkból:

Október 4.: Megemlékezés az aradi 
   vértanúkról
Október 4.: Rece-fice néptánccsoport   
   fellépése az Idősek Napi rendezvényen

Október 9.: Műsor a Nyugdíjasklubok                                                                                                                                  
   Találkozóján
Október 15. (kedd) 7.30-15.00:                                                                                                                                      
    Papírgyűjtés

Október 18. (péntek).: 
Pedagógus továbbképzés az iskolában. Ta-
nítás 11 óráig, ebéd, napközi, du-i foglalko-
zások nem lesznek. Kisbusz 11-kor indul.

Október 22. (kedd) 11.00: 
Ünnepség (megjelenés fekete-fehér ünnepi 
öltözetben); az ünnepség után a szokott 
módon folytatódik a tanítás; napközi és 
minden művészeti óra meg lesz tartva.
Október 28-tól november 3-ig őszi 
szünet; a szünet utáni első tanítási nap: 
november 4. „A” hétfő.

November 4.: 
Naptárrajzok leadási határideje 
   (téma: Olimpia)
November 5.: Fogadóórák 16.30-tól

Domaszéki JUDO ISE hírei
Nagyszebenben (Románia) nemzetközi 
felnőtt versenyt rendeztek, ami egyben vá-
logató verseny is volt a Román verseny-
zőknek. 81 kg-ban Gunics Endre aranyér-
met szerzett, 66 kg-ban Sánta László 
ezüstérmes és 100 kg-ban Földi Csanád 
bronzérmes lett.
Baján rendezték az U 23-as Országos Baj-
nokságot, ahol 81 kg-ban Gunics Endre 
bronzérmes, 100 kg-ban Földi Csanád a 

pontszerző 5. helyen végzett.
Csak egy versenyzőnk képviselte színein-
ket a Pakson megrendezett Atom kupán. 
Ifjúsági korcsoportban Nagy Bence 55 kg-
ban aranyérmet szerzett, mindenkit maga-
biztosan utasított maga mögé és állhatott 
fel a dobogó tetejére.
Szakosztályunk első osztályos tagjai nagy-
sikerű judo bemutatót tartottak az Ovi nap 
kerete között. Nagy örömünkre az óvodá-

ban is be lesz vezetve a judo októbertől. 
Várjuk azoknak a fiúknak és lányoknak a 
jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a 
szép olimpiai küzdősporthoz és szeretné-
nek a sikeres csapatunkhoz tartozni.
Jelentkezés a sportcsarnokban szemé-
lyesen hétfőn 15-18 óráig, szerdán 16-18 
óráig és pénteken 15-18 óráig vagy a 06-
30/388-1913-as telefonon Szabó Miklós 
edzőnél.

Vegyél részt az UEFA EURO2020 Önkéntes 
Programjában és szerezz felejthetetlen élményeket!

Célunk, hogy a részben Budapesten meg-
rendezésre kerülő 2020-as labdarúgó Euró-
pa-bajnokság a lehető legtökéletesebben 
sikerüljön. Ehhez az Önkéntes Menedzs-
ment Csapattal mi is igyekszünk hozzájá-
rulni, valamint lehetőséget kínálunk 1000 
kiválasztott önkéntesnek, hogy belülről ta-
pasztaljanak meg egy világeseményt és an-
nak szervezési folyamatát.
Csak rajtad múlik, hogy te is az EURO2020 
Önkéntesek egyike legyél!
Ha megfelelsz az alábbi 3 feltételnek:
- 2002. május 01. előtt születtél,
- legalább társalgási szinten beszélsz 
  angolul,
- legalább mérkőzésnapokon (2020.06.16,                                                                                                                                     
   06.20, 06.24, 06.28.) elérhető vagy,

nincs más dolgod, mint jelentkezni az aláb-
bi felületen 2019. október 15-ig: 
euro2020.mlsz.hu/onkentes
A kiválasztott önkéntesek a rendezés és 
szervezés teljes folyamatába bepillantást 
nyerhetnek, hiszen a legkülönbözőbb fel-
adatkörökben segíthetik a szervező csapat 
munkáját: többek között ilyen az akkreditá-
ció, ceremónia, transzport, média, verseny-
rendezés, és nézői szolgáltatások is. Rész-
letes területleírásokat itt találsz: https://
euro2020.mlsz.hu/feladatkor
Az UEFA célja, hogy Európa lakosaival 
közösen egy örökké tartó emléket teremt-
sen a rendezővárosok lakóinak és az UEFA 
azt szeretné, ha egy felejthetetlen élmény-
ben lenne részük a jelentkező önkéntesek-

nek, mely reményeik szerint meghozza a 
kedvet az önkéntességhez, így a továbbiak-
ban még többen vesznek majd részt labda-
rúgó események kisegítésében.

Amennyiben kérdésed adódna, vess egy 
pillantást a https://euro2020.mlsz.hu/gyik 
oldalra vagy keress minket bizalommal a 

bud.volunteer@euro2020.com email 
címen.

Üdvözlettel:
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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 
e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

Október 1-je az idősek világnapja 
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az Idősek világnapjává nyilvánította október 1-jét. A világnap célja, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a szépkorúakra, a korosztályt érintő problémákra, az áldozattá válás ma-
gasabb kockázatára, a megelőzés lehetőségeire. Utóbbi szempontjából nagyon fontos a megfelelő pre-
venciós (személy- illetve vagyonvédelmi) intézkedések megtétele, hiszen saját biztonságunkért mi ma-
gunk tehetünk a legtöbbet.  (Megelőzési anyagaink, tájékoztatóink elérhetők a www.bulisbiztonsag.hu 
honlapon is.) 

 
Változik az időjárás… 

A hideg idő beköszöntével fokozott figyelmet kell fordítani az elesett, magukra hagyott, elszigetelten élő emberekre, 
az idős, magányos, támogatásra szoruló rokonokra, ismerősökre.  

 Amennyiben huzamosabb ideig nem adnak életjelt maguk-
ról, nem lehet elérni őket, feltételezhető, hogy segítségre 
szorulnak, kérjük, értesítsék az illetékes szerveket, fordulja-
nak a rendőrség munkatársaihoz. 

 Ha közterületen olyan személyt látnak, aki segítségre szorul, 
szintén azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget! 

 Az idős, egyedül élő családtagokat, szomszédokat, ismerősöket lehe-
tőség szerint gyakrabban látogassák, illetve ellenőrizék, hogy füstöl-e 
az ingatlan kéménye, van-e elég tüzelőjük. 

A tüzelő beszerzésekor különös óvatossággal érdemes eljárni. A csalók gyakran hamis méréssel, a kialkudott meny-
nyiségnél jóval kevesebb áru leszállításával csapják be a vásárlókat!   

Megelőzési tanácsok: 
 Vásárlásnál részesítsék előnyben a hivatalos telep-

hellyel, megfelelő elérhetőséggel rendelkező, leel-
lenőrizhető vállalkozásokat! 

 Ellenőrizzék a leszállított áru mennyiségét és minő-
ségét! Ha szükséges, kérjék szakértelemmel bíró sze-
mély (pl. családtag, szomszéd) segítségét! 

 Kérjék szabályszerű számla kiállítását, ellenőrizzék az azon szereplő adatokat! 

 Fizetésre lehetőleg csak a fa lerakodása és a mennyiség ellenőrzése után kerüljön sor. 
 

Segíts nagyi! –  
unokázós csalások … 
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       14.00 - 18.00
Kedd:         8.00 - 12.00
Szerda:         8.00 - 12.00
Csütörtök:  14.00 - 18.00
Péntek:         8.00 - 12.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés, 
időpont nélküli sürgőssségi ellátás a fent 
megadott munkaidőben lehetséges. 

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 
1800 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
BZ Press nyomda

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. november 4.

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

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Bejelentkezés telefonon: 584-284, vagy a 

Domababa oldalon 
 Rendelési idő változás:
 Hétfő: 11,00-15,00
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)
 Kedd:  10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Szerda: 8,00-10,00 (terhes tanácsadás)
 (Dr. Temesvári Klára)
 10,00-12,00 rendelés
 (Dr. Temesvári Klára)
 Csütörtök:10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Péntek: 8,00-11,00 
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

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

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

Domaszéki kiskertekben 3158 m2-es in-
gatlan villannyal, gázzal, vízzel eladó. 
Irányár: 3,7 mFt. Érdeklődni: 62/284-498; 
06-30/730-0485

***
Október 15-ől sokfajta csemege szőlő-
vessző kapható. Érdeklődni: 06-70/305-
9708 vagy Móra F. u. 22. (délután)

***
Domaszék külterület, Maty-ér mellett fe-
keteföld eladó. A föld nagyon jól megköze-
líthető az 55-ös útról, mert közvetlen hatá-
rolja egy bekötőút. 1,44 ha szántó, 68 AK, 
1. minőségi osztály. Ár: 4,6 millió Ft. Ér-
deklődni 18 és 20 óra között lehet a +36-
20/525-7523 telefonszámon.

***
Árvácska eladó. Domaszék, Deák F. u. 3. 
Engi Antal 20/539-8549

***
Buszon felejtett kék kabát

A domaszéki körjárat busz hátsó ülésén fe-
lejtett fiam egy sötétkék rövid kabátot szep-
tember 27-én, pénteken. A busz a 14 óra 
45-kor indult Szegedről. Ezúton kérjük a 
becsületes megtalálót, hogy ajándék elle-
nében legyen kedves jelentkezzen mielőbb 
az alábbi telefonszámon: +36 30 3727-
459 Köszönjük szépen!

***
Eladó a Balaton északi térségében épült 
54 m2-es tetőtér-beépítéses családi ház. 
Teljes berendezés, téliesített, azonnal be-
költözhető. Ár: 10 mFt. Érdeklődni: 
62/62/284-032; 06-20/388-7328

***
Simson alkatrészek eladók. Tel.: 06-
30/9730-091

***
25 aranykorona Szőlőfürt Szakszövetke-
zet részarány eladó. Érdeklődni: 06-
30/998-0289
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PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

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

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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:

KOCSI ADRIENN, DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható telefonszám: 06-20/852-0659

Szolgálati idejükön kívül bejelentéssel - sürgős esetben: 112 központi telefonszámon, 
vagy emailban vagy személyesen a rendőrkapitányságon  lehet élni.Elérhetőségi adatok: 
Szegedi Rendőrkapitányság, Székhely:6721 Szeged Párizsi krt. 16-22., Postacím:6701 
Szeged Postafiók 447., Telefonszám:62/562-400, Faxszám:62/562-400/10-32-es mellék 

Központi elektronikus levélcím: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu 
A honlap címe: www.police.hu 

Ügyfélfogadás rendje: 0 órától 24 óráig  
Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00

Termelői méz eladó!
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!
Kovács Attila méhész, az Ambrózi 

Mézlovagrend nagymestere
Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.

Tel.: 70/5023-850
e-mail: viaszvaros@gmail.com

Elkészült a DomaTv 68.adása 
 A tartalomból töviden:
• Ovinapok Domaszéken
• Sportoltak az általános iskolások
• Idősek világnapja
• Nyugdíjastalálkozó
• Sportparkot építenek
• Zabosfai zöldséges
• Ruhacsere
Jó szórakozást kívánok műsorunkhoz!

A műsor a feltünte-
tett QR kód segítsé-
gével, a  Domaszéki 

Élhetőbb Faluért KHE. 
youtube csatornáján,(htt-
p s : / / w w w. y o u t u b e .
com/channel/UCXCI-
9 v W R - 6 v s T P w P V-
SeA5sg/videos), vagy a 
DomaTv facebook ol-
dalán. (www.facebook.
com/DomaTv) tekinthe-
tő meg.
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