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Időseket ünnepeltünk Domaszéken
Az idősek napját ünnepelték 2017. októ-
ber 6-án a Domaszéki Sportcsarnokban. 
A helyi önkormányzat képviselő-testüle-
te mellett B. Nagy László országgyűlési 
képviselő úr, Kispéter Géza polgármester 
úr és Sóki Károly plébános úr köszöntöt-
ték a helyi idősödő vendégeket. Magyar 
Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés al-
elnök asszonya is megtisztelte jelenlétével 
a rendezvényt. „Az életünket önöknek kö-
szönhetjük, önökkel kezdődött, önök, akik 
kitartóan tanítottak bennünket, példamu-
tatással, szeretettel, önzetlenül. Az idősek 
napja alkalmat ad egy kicsi megállásra a 
rohanásban, alkalmat ad a köszöntésre és a 
legjobb alkalom a találkozásra.” - mondta 
Kispéter Géza polgármester. Sóki Károly 
plébános úr gondolatai közt fiataloknak ne-
vezte a résztvevőket, szerinte belül minden 
idős fiatal, csak van, aki már régebb óta az. 

B. Nagy László országgyűlési képviselő 
szerint egy valamire való kormányzatnak, 
egy valamire való politikának, politikai 
pártnak, kormánynak, mindig komoly fe-
lelőssége van az idősekkel kapcsolatban. 

A nyugdíjasoknak meg kell tartani az 
életszínvonalát, melyet a nyugdíjak vá-
sárló értékének megtartásával lehet elérni, 
mely összefügg a gazdasági helyzettel, 
annak állapotával és a fejlődéssel. A gaz-

daság jól teljesít, a kormány terve, hogy a 
többletbevételből egy egyszeri nyugdíj-ki-
egészítést fog adni az időseknek, továbbá 
inflációs nyugdíj kiigazítást november-
ben, ez év januártól visszamenőlegesen, 
és ha a költségvetésnek megfelelő lesz az 
egyensúlya, karácsonyra Erzsébet utalvány 
is kiosztásra kerülhet. Elmondta, hogy 
nem elég, ha egy ország fejlődik, jólét 
van, hanem nagyon fontos a biztonság is. 

A találkozó alkalmat adott a legidő-
sebb helyi férfi polgár, Asztalos István 
köszöntésére is. (Október 9-én, pedig 
legidősebb női polgárunkat, Zádori La-
josné Rozika nénit otthonában kö-
szöntötte Kispéter Géza polgármester.)
A beszédek után a helyi Jázmin Nyugdíjas 
Klub énekkara és a Bálint Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói szórakoztatták a megjelenteket, melyet 
az ebéd és jó hangulat követett. A zenét a 
talpalávalóhoz Nyári Zoltán biztosította.

Forrás: DomaTV

Lakossági fórum
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítésébe kezdett.  

Az elkészítés egyik fontos része a lakosság bevonása. Ennek érdekében 2017. október 24-én 16:30-kor lakossági fórumot tartunk a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. További részletek megtalálhatók a www.domaszek.hu internetes oldalon.  

Kérjük, hogy javaslataival és észrevételeivel segítse munkánkat.
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Meghívó
Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, október 23-át! Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2017. október 20-án, 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 

Művészetoktatási Intézmény
                                

Megemlékezés
A II. világháborúban elhunyt hősök emlékére 2017. október 27-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!

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-
án tartotta soros képviselő-testületi ülését, 
ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták 
meg:
Nyilvános ülés:
1. Az általános iskola munkájáról készült 

tájékoztató
2. Domaszéki Kincskereső Óvoda neve-

lési évének értékelése, munkatervének 
elfogadása

3. A Domaszéki Könyvtár munkájáról 
szóló beszámoló

4. 2017. évi költségvetés módosítása
5. Az önkormányzat beruházásainak át-

tekintése
6. Helyi értéktár bizottság munkájáról 

beszámoló
7. A települési környezet állapotáról szó-

ló beszámoló
8. Döntési javaslatok

Zárt ülés:
9.    Döntési javaslatok
Nyilvános ülés:
10.  Döntési javaslatok
11.   Polgármesteri jelentés
A teljesség igénye nélkül az alábbi fonto-
sabb döntések születtek: két pályázat be-
nyújtásáról döntöttek, az egyik „A helyi 
identitás és kohézió erősítése Domaszé-
ken” című projekt, melynek fő célja, hogy 
a helyi közösség szerepvállalása megerő-
södjön és egy együttműködő közösség 
jöjjön létre. Így kettő fő közösségfejlesztő 
alkalmazását segíti majd elő 3 éven keresz-
tül. A másik pályázat egy terem kiépítését 
segítené elő, mely a könyvtár épületéhez 
hozzáépítés útján kerülne kialakításra, ahol 
közösségi, tanulási, képzési, szakköri- és 
egyéb klubhelyiség kerülne kialakításra és 
ennek keretében bútor és egyéb berendezé-
si tárgyak is beszerzésre kerülhetnek.

Elfogadásra került az önkormányzat módo-
sított közbeszerzési szabályzata. Domaszék 
belterületi vízrendezés III. üteme esetében 
ajánlatkérési dokumentáció közzétételé-
ről döntöttek, tehát elindult a közbeszer-
zési eljárás. A képviselő-testület döntése 
alapján 2018. március 31-vel felmondta a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-
vel a hulladékszállítási közfeladat ellátását. 
(A közfeladatot jövő év áprilisától a Fel-
ső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. fog-
ja ellátni Csongrád megyei telephellyel.) 
Az egyik fecskeház esetében elbírálta a tes-
tület a pályázatokat. Két önkormányzati tu-
lajdonú földterület haszonbérleti szerződé-
sének meghosszabbítása mellett döntöttek. 
Zárt ülés keretében két kifogásról született 
döntés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
külterületi földek adásvételével kapcsola-
tos állásfoglalásaival szemben.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

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

Kérjük az alábbi információkat vegyék 
figyelembe:

Az önkormányzat a 2018. évi pályáza-
tokat a felsőoktatásban már tanuló („A” 
típus) és a továbbiakban tanulni kívánó 

(„B” típus) fiatalok számára 2017. 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: 
2017. november 7. 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

Könyvtári hírek
Szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár 2017. október 18-tól 28-ig szabadság miatt ZÁRVA lesz. Megértésüket 
és türelmüket ezúton is köszönöm!         Szűcs Judit könyvtáros

Nyugdíjas klub hírei!
Köszönet Száraz Ferdinándnak és családjának a sok-sok adományért, amit a nyugdíjas klubnak adtak! Tisztelt klubtagok! A mindenki 
névnapja 2017. október 16-án (hétfő) 14 órakor lesz megtartva a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Klubnapok októberben: 9., 16., 30., 
november hónapban 6-án Ásotthalomra megyünk, ezért csak 13-án lesz  először klubnap, majd ezt követően 20-án és 27-én. Mindenkit 
szeretettel várunk kis közösségűnkbe!          Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető
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Ifjúsági önkormányzati választások 2017 
2017 őszén ismét ifjúsági önkormányzati 
választásokra kerül sor. A választó, illetve 
választható ifjak az 1992. november 21. és 
2003. november 20. között született do-
maszéki, állandó bejelentett lakosok lehet-
nek. A választásokon polgármester, illetve 
képviselő jelöltként indulni kívánó fiatalok 
2017. október 16. és 30. között gyűjthetnek 
ajánlásokat. A polgármester jelöltséghez 
minimum 22 fő, míg a képviselő jelölt-
séghez legalább 8 fő, érvényes ajánlása 
szükséges. Az ifjúsági önkormányzat 10 
tagú lesz, a polgármester mellett 9 képvi-
selő kap majd megbízatást a választások 
során. A testület mandátuma 3 évre szól.
A választásokra 2017. november 20-án, 

hétfőn kerül sor. 
A www.domaszek.hu oldalon keresztül 8 

órától 20 óráig lehet majd voksolni.
A választópolgárok értesítőt és további 

információkat kapnak a későbbiekben, vá-
lasztási hírlevél formájában, mely tartal-
mazza a jelöltek bemutatkozását is.
További információ a jelöltek számára:
Az ajánlóíveket 2017. október 16-ától a 
Polgármesteri Hivatal II. számú épületében 
lehet átvenni, hivatali nyitvatartási időben. 
A jelöltek az ajánló íveket október 30-án, 
16:00-ig adhatják le a Polgármesteri Hi-
vatal II. számú épületében, Varga-Aszta-
los Ágnes Ifjúsági referens részére. A je-
löltek bemutatkozó szövegét, valamint 1 db 
fotót, elektronikus formában várjuk a do-
mapalya@t-online.hu címre. A bemutatko-
zásokat a Hírmondó novemberi számában 
megjelentetjük. További információ a do-
mapalya@t-online.hu címen, illetve a 06-
30/338-21-62-es telefonszámon kérhető.

Varga-Asztalos Ágnes
Ifjúsági referens

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Szeptember 21-én iskolásaink részt vettek 
az Ovinapon: a második évfolyamosok 
zenés-verses összeállítással, a Rece-Fice 
csoport pedig néptánc-koreográfiával. 
Felkészítő tanárok: Kispéter Éva, Kopaszné 
Török Gabriella, Mataisz Zsuzsa és Polgár 
Szabina.
Idén is megrendezésre került szeptember 
25-én a MOL Suliváltó névre keresztelt 
futóverseny, azonban idén új helyszínen: az 
újszegedi Erzsébet ligetben versenyezhettek 
a gyerkőcök. A Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola szokásához híven három 
csapattal is képviseltette magát a versenyen, 
méghozzá nem is akárhogy. A nagyon 
erős mezőnyben csapataink két második 
és egy első helyezést szereztek meg, így 
mindenki éremmel a nyakában távozhatott. 
Eredmények: II. korcsoportos váltó (Török 
Marco, Sárszegi Gréta, Takács Marcell) 2. 
helyezés, III. korcsoportos váltó (Csengeri 
Botond, Keceli-Mészáros Renáta, Böröcz 
Balázs) 2. helyezés; IV. korcsoportos váltó 
(Sipőcz Máté, Bűn Zsóka, Fülöp Roland) 1. 
helyezés. Felkészítő tanárok: Dobó Márta, 
Laczkó Endre, Nagy Hevesi Ákos.
Szeptember 28-án reggel rádiós megemlé-
kezést hallhattunk a Zenei Világnap alkal-
mából. A műsor készítője Kneusel-Herd-
liczka Leila énektanárnő.
Ugyanezen a napon iskolánk csatlakozott a 
Nemzetközi Diáksportnap programjaihoz. 
A zenés bemelegítés után intézményünk 
apraja-nagyja lefutotta a faluban kijelölt 
távot, a 2017 métert. A beérkező futókat a 
Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány hűsítője és apró 

MOL suliváltó tagjai     Fotó: Nagy Hevesi Ákos
játékai várták! Köszönjük szépen a 
program támogatását!  Utána érdekes 
sorversenyek vártak az alsó tagozatosokra a 
sportcsarnokban. A felsősök pedig az iskola 
udvarán különböző állomásokon oldottak 
meg sportos feladatokat. A programot 
szervezték: Dobó Márta, Laczkó Endre és 
Nagy Hevesi Ákos testnevelő tanárok.
Délután napközis témanap keretében 
közösségfejlesztő játékokat játszottak a 
gyerekek.
Szeptember 29-én három napos programra 
indult a moderntáncos csoport képvisele-
tében Kovács Henrietta, Pördi Kíra, Bóka 
Laura és Csala Vivien. Az első nap a szóra-
kozásé volt, a pénteket a burgenlandi Fami-
lyparkban töltöttük. Szombaton és vasár-
nap pedig részt vettek a lányok az ausztriai 
Neusiedl Am See-ben a Majorette World 

Federation szervezésében egy nemzetkö-
zi majorette versenyen. A nagyon színvo-
nalas megmérettetésen remekül helyt álltak 
táncosaink szóló formációkban és duóban 
is. Felkészítő tanáruk Horváth Péter; kísé-
rőtanár Ótottné Greguss Éva.
Október 5-én reggel rádiós megemlékezést 
tartottunk az aradi vértanúk emlékére. 
A műsor szervezőtanára Huszár Judit. 
Ugyanezen a napon délután bábszínházban 
voltak az alsó tagozatosok. 
Október első hetében Ótottné Greguss Éva 
tanítónő és a művészeti iskola képzőmű-
vészet tanszakának tanára, Nemes Imre 
tevékeny részt vállalt a szüreti program 
előkészítésének projektjében fajátékok 
festésével. Szombaton, a rendezvényen 
Dobó Márta tanárnő és a 8. a-sok fiú-csa-
pata segített a játékok bemutatásában, ki-
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próbálásában.
Október 6-án a Rece-Fice néptánccsoport 
nagy sikerrel lépett fel az Idősek Napján a 
sportcsarnokban. Felkészítő tanáruk Kispé-
ter Éva.
Tanulóink, és néhány merészebb szülő is 
részt vett az idei, október 8-i, iskolánkban 
most már hagyományosnak mondható Pick 
futáson. Több mint tíz éve veszünk rész 
ezen a sportrendezvényen, általában 35-60 
fővel. A gyerekeket mindig a legnagyobb 
létszámú, de rövidebb távra nevezzük, a 3.4 
km-es tömegversenyre. Közös bemelegítés 
után indul a futás, kifulladásig. A beérke-
zéskor frissítőt kapnak a résztvevők. Az 
idén 57 főt nevezett iskolánk a versenyre, 
ezzel a létszámmal a nem szegedi iskolák 
közül a harmadikak lettünk! A nagyszerű 
élményen kívül egy emlékplakettel és ki-

sebb Pick ajándék-csomaggal gazdagodtak 
a gyerekek ezen a szép napsütéses vasárna-
pon. Találkozzunk jövőre is! A program is-
kolai szervezői: Laczkó Endre, Dobó Már-
ta és Nagy Hevesi Ákos testnevelők.
Október 9-én egy kis csapattal részt vet-
tünk - könyvtári szervezésben – az „Érték-
tár-túrán”.
Elmaradt köszönet: Nyár elején a Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzat jóvoltá-
ból egy tanteremben kicserélődtek a régi 
padok: különleges, egyszemélyes tanuló-
asztalokkal és székekkel tudtuk berendezni 
az egyik emeleti tantermünket. Utólag is 
nagyon köszönjük!    
Következő programjaink:
Október 13. péntek, Bolyai Csapatverseny  
 matematikából Szegeden
Október 13. péntek, 8. osztályosok pálya-  

 orientációs kirándulása Szentesre
Október 17. kedd, 7.00-15.00: Papírgyűjtés
Október 19. csütörtök: Az 1.-5. évfolyam  
 bérleteseinek színházlátogatása
Október 20. péntek: „Határtalanul!” 
 témanap
Október 20. péntek 11.00: Október 23-i 
ünnepség a sportcsarnokban és utána az 
új 1956-os emlékműnél (Fekete-fehér ün-
neplős öltözetben!) – a 6. órák elmaradnak; 
művészeti órák délután meg lesznek tartva!
Október 24. kedd 17.00 órától: Művészeti  
 iskolai szülői értekezlet
Október 27. péntek: Napközis témanap 
Őszi szünet: 2017. október 28-tól novem-
ber 5-ig (a szünet előtti utolsó tanítási nap 
okt. 27. péntek; a szünet utáni első tanítási 
nap november 6., hétfő).

„Határtalanul!” pályázat

7. osztályosaink Erdélyben     Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Október 3-ától 7-éig 7. osztályosaink 
ismét Erdélybe látogattak a Határtalanul! 
pályázat keretein belül. Erről a tartalmas 
öt napról olvashatják Pataki Viktória 7.b 
osztályos tanulónk élménybeszámolóját, 
és egy verset, ami a Madarasi-Hargitán 
„született”.
„Eljött a várva-várt nap. Erdély indulunk! 
Igaz kicsit korán kellett kelni, de hajtott 
minket a kíváncsiság és a kalandvágy.
Miután Nagylaknál átléptük a határt, 
Aradra mentünk és megkoszorúztuk a 
13 aradi vértanú emlékművét. Dévánál 
megnéztük kívülről a várat, majd 
Vajdahunyadon a Hunyadiak várát 
belülről is megcsodálhattuk. Segesváron 
sikerült meghallgatnunk az Óratorony 
harangjátékát, na és megmászhattuk 
a Diáklépcsőt is. Petőfi Sándor 
emlékművéhez Fehéregyházára kellett 
utaznunk. A nap végén Hargitafürdőn 
elfoglaltuk a szállásunkat, vacsoráztunk és 

lefeküdtünk.
A második napon Gyimesbükkre mentünk, 
az ezeréves határhoz. Ott áll az őrház 
is, amit már adományokból felépítettek 
és a Rákóczi-vár, aminek a felújítására, 
mint megtudtuk, most is gyűjtenek. 
Meglátogattuk még az árvaházat, ahol 
meghatottan néztük, mennyire örülnek 
az általunk vitt adományoknak. Délután 
pedig megmásztuk a Madarasi-Hargitát. 
Hihetetlen látványt nyújtott a sok piros, 
fehér, zöld színű szalagos kopjafa.
Utazásunk harmadik napján először 
Máréfalván figyeltük meg a székelykapukat. 
Szejkefürdőn Orbán Balázsnak a 
síremlékét láttuk, Farkas-lakán pedig 
Tamási Áronét. Busszal levittek bennünket 
a Parajdi sóbányába, ahol mindenütt só 
vett körbe minket. Sétáltunk egy nagyot 
a csodálatos látványt nyújtó Békás-
szorosban. A Gyilkos-tónál meghallgattuk 
a keletkezéséről szóló legendát. Este, hogy 

bebizonyítsuk mennyire figyeltünk, ki 
kellett tölteni egy totó-lottót és rajzolni egy 
székely kaput.
 Másnap korán keltünk, hogy elinduljunk 
Lövétére, Domaszék testvérfalujába. 
Itt először az iskoláról tudtunk meg pár 
dolgot az iskola igazgatójától. Utána 
megismerkedtünk néhány lánnyal és fiúval. 
Ők megmutatták nekünk a templomukat, a 
sós kutat, a tájházban pedig kaptunk házi 
sütésű kokoslepényt, ami nagyon finom 
volt. A délelőtt végére szinte mindannyian 
szereztünk új barátokat, akikkel majd a 
későbbiekben is tartjuk a kapcsolatot. 
Délután, mielőtt felsétáltunk Csíksomlyón 
a búcsújáró helyre, és ott lebonyolítottuk a 
szokásos futóversenyt, megálltunk a Szent 
Anna –tónál is. 
Az utolsó napon délelőtt voltunk Szovátán 
a Medve-tónál, amit körbesétáltunk. 
Délután pedig elmentünk Nagyváradra és 
Nagyszalontára.
Ilyen izgalmakkal teli kirándulásban volt 
részünk, ahol nagyon jól éreztük magunkat 
és sok- sok új ismerettel gazdagodtunk.”
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Kalandunk ma a hegyekben kezdődik

meredek lejtőn a gyerekhad majd edződik
 

a hegy alján egy traktor várt ránk,
Néztünk kerek szemekkel: lám-lám

 
helyet szorítva a csöpögő fedél alatt
zötyögtünk az úton ebédet majszolva

 
a látóhatárt sűrű köd fedi

a látványért még följebb kell menni
 

itt kirándulásunk nem ért még véget
folytattunk utunkat a hegynek tetejére

 
a hargitai kopjafákhoz egy út vezet fel

kő és sár, ami a célhoz vezet el
 

élet és halál között lebegve
baktattunk nagy szél közepette

 

voltak akik már visszafele jöttek
"már csak egy kilométer" mondták-

vicces...
 

a jeges szél egyre jobban mart
fényképezés közben a kezem majd' meghalt

 
Hargita hegy tetején a díszes kopjafák

őrzik a magyarság jelenét s múltját
 

a jeges síri hangulatot megtörve
székely himnusz fagy bele a ködbe

 
visszaindulva se könnyebb a helyzet

de végül az élményért mindez megérte
              Kora Karina, 2017.10.04.  

Madarasi-Hargita

A program támogatói: Sipos Sándor és 
Sztán Erzsébet, Molnár Mónika, Bényi 
László és családja, Kádár-Német József 

és családja, Ábrahám Zsolt és családja, 
Csonka Helga, Hegedűs Zoltán és családja, 
Vrabély Róbert és családja, Molnár Csaba 
és családja, Kovács József és családja, 
Török Beáta, Kun-Péter Ferenc és családja, 
Szász család, Horváth Helga, Kászonyiné 
Jancsó Ildikó, Szabó Lajos és családja, 
Kis László és családja, Komlódi Szilvia, 
Tombáczné Balla Anikó, Raub Boglárka, 
Pördi Gábor és családja, a 3.b osztály szülői 
közössége, Józsáné Bánhidi Márta, Nagyné 
Volford Irén, Viplakné Pásti Mária, Laczkó 
Endre és Madarász Ottó. Köszönjük a 
segítséget!

Alapítványi köszönet
A Domaszéki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány számlájára a 2016. évi személyi jövedelemadó 1%-ának 

felajánlásából 241.377 Ft érkezett. Köszönjük!

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Ismét eltelt egy óvodai programokban gaz-
dag, tartalmas hónap, a gyermekek legna-
gyobb örömére. 
Pár hét telt el, hogy óvodánk megnyitotta 
kapuit és elkezdődött egy újabb nevelési 
év, máris túl vagyunk a XV. alkalommal 
megrendezésre kerülő Ovi-napunkon. Az 
idei évben az időjárás nem volt hozzánk 
túl kedves, így csütörtök délután a Sport-
csarnok adott otthont a megnyitónak.A ha-
gyományoknak megfelelően Kispéter Géza 
Polgármester Úr köszöntő szavai után ovis 
csoportjaink bemutatkozását láthatták az 
érdeklődők, hiszen rendezvényünk célja, 
hogy közvetlen partnereink, szülők, nagy-
szülők, képviselő-testület megismerhessék 
óvodánkat és az óvodában dolgozókat.
Az óvodásokat a Bálint Sándor Általános 

Iskola másodikos tanulói követték, majd 
a Rece- fice néptánccsoport összeállítása 
színesítette a délutánt. Felkészítő tanára-
ik: Mataisz Zsuzsa, Kopaszné Török Gab-
riella és Kispéter Éva volt. Köszönjük az 
iskolásoknak és tanáraiknak a színvonalas 
műsort! Aki megéhezett és megszomja-
zott, a szülők által hozott finomságokból 
csemegézhetett a műsorok végén. Pénte-
ken már kora reggel benépesült óvodánk. 
Míg a szülők a bográcsok körül serényked-
tek, addig a gyerekek lovas kocsikáztak, 
kincset kerestek, ugrálóvárban ugráltak, 
munkagépeket néztek, görkoriztak, gyerek 
tornán és arcfestésen vettek részt. Szeret-
nénk köszönetet mondani mindazoknak 
a szülőknek, akik segítettek abban, hogy 
rendezvényünk idén is színes, vidám és 

eredményes legyen!Külön szeretnénk kö-
szönetet mondani: Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat, Domatisz Nonprofit Kft., 
Németh László, Kölyökidő Alapítvány, 
Rózsakert Vendéglő, Kéri Ferenc, Engi 
Gábor, Hajnal-Sós Eszter.

A következő időszak programjai:

2017. október 11. ortopédiai szűrés
• Iskolai őszi szünet idején, az előrejel-

zett csökkent gyermeklétszámot figye-
lembe véve: október 30, 31;

• november 2, 3 ügyeleti jelleggel tart 
nyitva óvodánk;

• a kijelölt napokon fogadóórák a 
csoportokban;

Koczkás Orsolya óvodavezető

Meseelőadás a Domaszéki Óvodában

Szegedi Látványszínház Domaszéken     
Fotó: Szűcs Judit

Az Országos Könyvtári Napok alkalmá-
ból az idén október 2-án Domaszéken járt 
a Szegedi Látványszínház. Egy igazán 
különleges meseelőadást hoztak nekünk, 
amelynek címe: Az erdő kincseinek nyo-
mában.
Ezen a rendezvényen 3 óvodás csoport is 
részt vett: a Mazsola, a Csemete és a Nap-
raforgó csoport.
A gyerekek nagyon élvezték az előadást. 
Jókat nevettek a viccesebb részeken, segí-
tettek az Ősztündérnek a varázslatban és 
utána bátran be is vallották, hogy ők változ-
tatták sárkánnyá Artúrt, a kisfiút. Közben 

játszva tanultak arról, hogy hogyan kell jól 
viselkedni, hogy miért fontos gyümölcsö-
ket és zöldségeket enni és gyógyteát inni.

Fontos eleme volt ennek az őszi mesének 
a környezettudatosság, az hogy az erdőben 
nem szabad szemetet eldobálni és az álla-
tokra is oda kell figyelni. A szórakozáshoz 
hozzátartozott a tánc is és a gyerekek torná-
val segítettek Artúrnak, hogy visszanyerje 
az erejét és fel tudja szedni a szemetet, amit 
eldobált.
Úgy gondolom, a mese fontos értékeket 
közvetít a gyerekek felé és biztos sokan 
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fogják követni a jó példát.
Szeretném megköszönni a profi előadást a 
Szegedi Látványszínháznak, hogy sikerült 

megmozgatniuk a gyerekeket és egy na-
gyon emlékezetes mesét élhettek át.
Külön köszönöm a Somogyi Könyvtár tá-

mogatását, amely nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a rendezvény.

Szűcs Judit könyvtáros

Településünk bemutatkozása Horgoson
2017. szeptember 30-án, Horgoson meg-
rendezésre kerültek a Szüreti Napok. Idén 
először Domaszék is képviseltette magát, 
más dél-alföldi települések között.
A rendezvény 10 órától kezdődött, a vendé-
gek megnézhették a települések standjait.
Mindegyik község elhozta a rá legjobban 
jellemző helyi értékeket, Röszkéről papri-
kafüzéreket, lekvárokat, mézeket, Ásott-
halomról batátát és az elkészítéséhez való 
recepteket, Mórahalomról a Varga Pékség 
termékeit és réteseket, amit meg is kóstol-
hatott, aki ott volt.
Zákányszék standjánál a homoktövis ivóle-
vet lehetett megízlelni.
Mi is sok érdekességgel készültünk Doma-
székről.
A településről készült képekkel mutattuk 
be látnivalóinkat, nevezetességeinket és 
rendezvényeinket.
Kiállított termékeink között megtalálható 
volt természetesen a sárgarépa és más zöld-
ségek, gyümölcsök, finom homoki borok a 
Baranyás Pincészettől.
Kiadványokkal, képeslapokkal is készül-
tünk Domaszékről, melyeket el is vihettek 
az érdeklődők.
Egy igazi különlegességet is megkóstol-
hattak, akik ellátogattak ide. Mégpedig a 

Szekeresné Ildi által készített domaszéki 
répalekvárt, melyet ezúton is köszönünk.
A vendégek nagyon élvezték a kóstolót, 
mindenkinek nagyon ízlett, bár sokan ösz-
szetévesztették a sárgabaracklekvár ízével, 
őket biztosítottuk róla hogy eredeti doma-

széki répából készült.
Sokan érdeklődtek községünk iránt, a ké-
peket látva érdekelte őket Domaszék törté-
nete és rendezvényeink is.

Szűcs Judit könyvtáros

Domaszéki JUDO ISE hírei

A Domaszéki Judósok a testvértelepülé-
sünkön, a lengyelországi Wolbromban 
szerepeltek. Sánta Brigitta, Szigeti Sára és 

Földi Csanád aranyérmesek lettek, Sánta 
László és Papp Endre 5. helyezést értek el.
A következő hétvégén, Pakson, az Atom 
Kupán szerepeltek a gyerekek. Sánta 
László első, Szigeti Sára második, Katona 
Benedek és Nagy Bence harmadik, Sánta 
Brigitta és Balogh Kolos ötödik helyezést 
értek el.

Sánta Brigitta ORSZÁGOS 
BAJNOK lett!

Debrecen adott otthont a Diák A Korcso-
port Országos Bajnokságának, akol 2 lány 
képviselte a klubunkat. Sánta Brigitta 32 
kg-ban aranyérmes lett és ezzel megszerez-
te az egyesület fennállása óta az 59. egyéni 
Magyar Bajnok címet, Szigeti Sára 56 kg-
ban bronzérmet szerzett. 

Másnap Cegléden az U 23-as Országos 

Sánta László és Sánta Brigitta
  Fotó: Szűcs Erika

Bajnokságon szintén 2 versenyzőnk in-
dult. Sánta László ifi kora ellenére az U 
23-as  mezőnyben is helytállt, és 60 kg-ban     
bronzérmet szerzett.
Lányoknál Balogh Kinga 57 kg-ban 5. 
pontszerző helyen végzett.
A következő hétvégén Győrben rendezték 
meg az Ifjúsági B Korcsoport Országos 
Bajnokságát. Sánta László itt is kitűnően 
szerepelt, csak a döntőben tudták megállí-
tani, így ezüstérmes lett. Nagy Bence fiatal 
kora ellenére a pontszerző 5. helyen vég-
zett a két évvel idősebbek között.

Továbbra is várjuk azokat a lányokat 
és fiúkat, akik szeretnének megismer-

kedni ezzel a küzdő sporttal! Edzéseink 
H-SZ-P 16-18 óráig a Sportcsarnokban!

Szabó Miklós edző

Domaszékre mindig számíthatunk!
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett XVI. ruzsai Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Ördögh László és Sü-
megi István gazdálkodók elegáns, jól ápolt, magyar stílusú fogatokkal rendszeres résztvevőink. Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen 
segítségért és jó együttműködésért.

 Szanka János  - szervező
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6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

Polgármesteri Hivatal, nagyterem

A választás reggel  6 órától, este 
18 óráig tart!
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Domaszéken kiskutyák Ingyen elvihetőek!
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ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!
TOP-5.1.2-15 

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok napi működését és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A projekt a Mórahalmi 
járás és a Kisteleki járás igazgatási területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki és a tervezett tevékenységek is 
ebben a térségben valósulnak meg, tekintettel arra, hogy a város gazdasági és foglalkoztatási szempontból is aktív kapcsolatot ápol a 
vonzáskörzetébe tartozó településekkel.

A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás révén a hátrányos helyzetű álláskereső 
személyek munkába állásának támogatása.

Az Európai Uniós projekt konkrét célja az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények alapján.

Az együttműködés a következő településeken lakcímmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, 
Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, 
Szatymaz, Domaszék, Röszke.

Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek azok a személyek, akik: 
1.	 alacsony iskolai végzettségűek, 
2.	 25 év alatti fiatalok és 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program), 
3.	 50 év felettiek, 
4.	 GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők, 
5.	 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 
6.	 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 
7.	 megváltozott munkaképességű személyek, 
8.	 roma nemzetiségű személyek,
9.	 közfoglalkoztatottak,
10.	 inaktívak. 

Amit kínálunk:
Munkaadók részére:
1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb 70%)
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 100 %)

Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek:
• A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig 

folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkavállalónál.

Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség nyílik:
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel esetén:
• képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
• a képzéshez kapcsolódó utazás, szállás és étkezés támogatása
• a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
• a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása   
• a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatás

2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása mobilitás támogatása.

3. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása
• a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

4. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 
5. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások (önéletrajzírás, motivációs és pályaorientációs tréningek, csoportos tanácsadások)
A projekt keretében domaszéki mentorunk, Deák Andrea folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak 
érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban részesüljön. 
A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk minél több álláskereső személy munkába állásának elősegítése. 
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Október hónaptól Deák Andrea kétheti rendszerességgel, minden páratlan héten szerdán délelőtt ügyfélfogadást tart 8:00-12:00 
között a Polgármesteri Hivatalban. A következő ügyfélfogadási idő 2017. október 25. 

További információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet

Deák Andrea mentor: 0630/557-10-22, deakandreapaktum@gmail.com
www.facebook.com/PaktumIroda

www.morahalom.hu/foglalkoztatasi_paktum

Ifjúsággal foglalkozók szakmai képzése
A Morajlás program keretében szervez 
képzés-sorozatot a bordányi Kulturális és 
Szabadidős Egyesület a Mórahalmi járás-
ban élő fiatalok számára. 

A járásból harminc fiatal vehet részt az in-
gyenes programon, amelynek célja, hogy 
egyrészt megtalálják azokat a fiatalokat, 
akik az adott településeken a legaktívab-
bak, legnagyobb hatással vannak a helyben 
élő társaikra, másrészt olyan fejlesztési 
folyamatban vehetnek részt, amely kimon-
dottan a települési ifjúsági munkát erősíti. 

A képzési alkalmak során szakemberek se-
gítségével fiataloknak szóló programokat 
tervezhetnek meg a résztvevők, amelyek-
hez még forrást is nyújt a projekt.
Minden településről legalább egy 18 év 
feletti és kettő 15-18 év közötti aktív fia-
tal jelentkezésére számítanak, tudtuk meg 
Masir Norbert ifjúsági referenstől, aki a 
projekt egyik mozgatórugója. Elmondta, 
hogy a részvétel a fiatalok számára teljesen 
ingyenes, az ellátás, szállás, képzés díját a 
Szechényi 2020 pályázatnak köszönhető-
en biztosítani tudják a szervezők (EFOP-
1.2.2-15-2016-00256).

A képzések a tervek szerint október 1. és 
március 31. között valósulnak meg, a hat 
alkalomból négyet idén, kettőt jövő év ele-
jén szerveznek majd meg.  
A program helyszíne a Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont közösségi tere, a szállást 
a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szállás-
helyen biztosítják.
A jelentkezési határidő: 2017.10.15. Je-
lentkezni a greenoffice kukac bordany pont 
hu e-mail címen lehet. A részletekről és a 
jelentkezés elfogadásáról a jelentkezőket a 
jelentkezéskor megadott elérhetőségeiken 
értesítik majd.  

A Homokhátság új szakképző iskolája Mórahalmon

Az iskola látványterve

Tizenegy hónap múlva a 2018-2019-es 
tanévben új szakképző iskola kezdi meg 
működését Mórahalmon, jelezve, hogy Ho-
mokhátság fejlődése töretlen.

Kérdés-felet formában foglaljuk össze mit 
érdemes tudni a majdan a Szegedi Szak-
képzési Centrumhoz tartozó intézményről.

Mi az a Szakképzési Centrum?
A szakképző iskolákat fenntartó intéz-
mény, a legtöbb ilyen iskola a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz tartozik.

Mit lehet tanulni ebben az iskolában?
Többféle szakmát nappali és esti tagoza-
ton. Lesz szakközépiskolai képzés 9-11. 
évfolyamon: cukrász, pincér, szakács. 
És lesz 9-12. évfolyamon szakgimnáziu-
mi képzés informatika szakon – hivata-
los kifejezéssel informatikai ágazatban – 
amely képzés végén a 13. évfolyam elvég-
zése után: OKJ-s szoftverfejlesztő vég-
zettséget kapnak a végzett technikusok.

Valamint lesz még pedagógiai ágazati 
szakképzés, mellyel a 13. évfolyam után 
OKJ-s gyógypedagógiai segítő munka-
társ végzettséget szereznek a diákok.

Mi lesz az iskola neve?
Szegedi Szakképzési Centrum Tóth Já-
nos Mórahalmi Szakképző Iskolája.

Miért pont Tóth János?
Mórahalom történelmében dr. Tóth Já-
nos piarista szerzetes tanár kiemelkedő 
személy. 1852-ben kinevezték Móraha-
lomra igazgatónak, ő szervezte meg a 
tanyai iskolákat, a mai Mórahalom te-
rületén négyet, ebből az elsőt 1853-ban.

Mikortól lehet jelentkezni ebbe az iskolá-
ba?
Az általános iskolák 2017. október 31-
ig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről, 
2018. januárjában kell majd a középis-
kolai jelentkezési lapokat kitölteni. 

Honnan tudhatunk meg még többet a mó-
rahalmi Tóth-iskoláról?
Az érdeklődő szülők és diákok részére:  
2017. november 10-én (péntek) 17.00 
órai kezdettel tartott fórumon, melynek  
helyszíne: Mórahalom Városháza I. eme-
leti tárgyaló terme
 (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.)
valamint a https://www.facebook.com/Tot-
hJanosMorahalom/ oldalról.

Angyalné Kovács Anikó
főigazgató

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala

települési ügysegédjének domaszéki ügyfélfogadási ideje: 
Kedd: 08.00-14.30, csütörtök: 08.00-14.30

Települési ügysegéd: Hallainé Bánáthy Mónika Telefon: hétfőtől-csütörtökig: 8-16-ig, pénteken 12.30-ig: +36 20 9942673

A települési ügysegédnél különösen az alábbi ügykörökben terjeszthető elő beadvány továbbítás céljából,
 illetve kapható tájékoztatás:
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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 3 4

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

10.00	SárkányBébi	
Mondókázás-	Ujváryné	

Ibolya

2017. október
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Köztársaság	tér										
11:00	Október	23-i	

megemlékezés

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok															
9:00	Fogathajtó	

felvonulás	és	szüreti	nap							
Ruhacsere,	könyvvásár,	

Piac,	kézműves

10.00	SárkányBébi	
Díjátadó	és	beszámoló

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sportcsarnok														
13:00	Idősek	Világnapja

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi	

Hozzátáplálás-	Tóthné	
Egészségház:																				

19:00	Alakformáló	

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub-	

Mindenki	névnapja

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel

Sárkányhegyi	KH								
14:00	Nyugdíjas	Klub

10.00	SárkányBébi	
Szülésélmény	-Puroszné	

Magdi

Sárkányhegyi	KH								
10.00	SárkányBébi	
Kisgyerek	és	gyász-	

Tóthné	Gabi

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sárkányhegyi	KHE	-	
TökJó	Nap	és	Lovas	

Halloween	(DIÖ,	Pipacs	
Tanya)																							

16:00	Tökfaragás,	17:00	
Kísértetház	17:30	

Halloween	Expressz

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com

I. Szociális ellátások és KAB körébe tar-
tozó ügyekben kérelmek továbbítása, tá-
jékoztatás nyújtása:
• egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultsággal kapcsolatban;
• közgyógyellátás megállapításával kap-

csolatosban;
• ápolási díj megállapításával kapcsolat-

ban;
• időskorúak járadéka megállapításával 

kapcsolatban;
• aktív korúak ellátásának megállapítá-

sával kapcsolatban;
• hadigondozotti ellátások megállapítá-

sával kapcsolatban;
• nagycsaládosok földgáz-árkedvezmé-

nyével kapcsolatban;
• súlyos mozgáskorlátozottak közleke-

dési kedvezményeinek megállapítása 
iránti kérelmekkel kapcsolatban;

• lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyi-
tásával kapcsolatban.

II. Családtámogatási ellátások kapcsán 

az ellátásra való jogosultságot, illetve an-
nak összegét érintő adatokra vonatkozó 
bejelentés továbbítása
III. Egészségbiztosítással kapcsolatos 
ügyek:
• EU TAJ kártya igénylési kérelem to-

vábbítása;
• útiköltség térítési kérelmek továbbítá-

sa;
• Egészségbiztosítási Alap terhére mél-

tányosságból adható egyszeri segély 
iránti kérelmek továbbítása;

• táppénz, gyermekápolási táppénz, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgon-
dozási díj megállapítása iránti méltá-
nyossági kérelem továbbítása;

• jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, 
baleseti táppénz és utazási költségtérí-
tés, valamint mulasztási és eljárási bír-
ság megfizetésével kapcsolatos méltá-
nyossági kérelem továbbítása.

IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek:
• méltányossági kérelmek továbbítása;

• adategyeztetési eljárással kapcsolatos 
ügyekben tájékoztatás nyújtása;

• nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó beje-
lentések továbbítása;

• árvasági ellátással kapcsolatos kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;

• öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;

• özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosa kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;

nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kap-
csolatos tájékoztatás nyújtása.

V. Rehabilitációs ellátásokkal kapcsola-
tos ügyek:
• rokkantsági járadékkal, fogyatékossá-

gi támogatással kapcsolatos kérelmek, 
változások bejelentésének továbbítása;

• rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos 
kérelmek, változások bejelentésével 
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. 

VÉRADÁS
2017. december 12-én (kedd) 10.00-13.00 óráig véradás lesz a Sárkányhegyi Közösségi Házban. 

A véradáshoz szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya!
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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-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 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. november 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. november 15.

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, 
dr. Tatár Zoltán elnökhelyettes: 

06-30/428-5709

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

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

Honlap: www.ledtvszervíz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Domaszéki kiskerti magánházamba taka-
rítónőt keresek sürgősen, évekig. Érdek-
lődni mobilon: 06-30/310-9147

***
Elárusító pavilon (volt Lottózó) eladó 
Domaszéken. Érdeklődni: 20/945-4580. 
Irányár: 399 eFt Kérésre elszállítom. 

***
Eladó jó állapotban lévő teatűzhely. 
Ugyanitt samottos kályha is. Érdeklődi: 
284-331-es telefonon lehet.

***
Új elektromos kerékpár garanciával el-
adó. Érdeklődni: 06-20/322-8816 

***
Balkonládás smaragd és oszlopos tuja el-
adó kedvező áron. Érdeklődni: 284-566; 
Domaszék, Jókai utca 5.

***
Ágyazható kanapé és 2 fotel 12 eFt, 1 sa-
rokülő piros színű 4 részes 12 eFt, 2 db he-
verő 5 eFt/db, 2 db ágy 6 eFt/db, 3 db rugós 
matrac 5 eFt/db, párnák, takarók 1000 Ft/
db. Érdeklődni: 06-30/645-2256

***
Domaszéken zártkert eladó. Szigetelt 
pincével, szerszámos tárolóval. Dupla fúrt 
kúttal, 1389 m2. Víz, gáz az utcában van. 
Építésre alkalmas. Telefonszám: 30/389-
3140

***
Gázüzemű, tárolós rendszerű, kéményes 
vízmelegítő eladó (120 l). Fég falikazán, 
keveset üzemelt, C24-es eladó. Elöltöltős 
Zanussi mosógép eladó. 
Érdeklődni: 06-70/458-7651

***
Eladó egy 2 m-es kétoldalas önetető és 2 
m-es és 2,5 m-es vályúk. 
Érdeklődni: 06-30/347-5282

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

2017. október 25-én
8-12 óráig

a Dózsa Gy. utcai orvosi rendelő-
ben érszűkület szűrés lesz. Első-
sorban cukorbeteg, dohányzó, láb-
szárfekélyes 50 év feletti betegeket 
várunk. A vizsgálat térítésmentes!
Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos
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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

Álláslehetőség !
Faipari üzembe betanított munkára 
munkavállalókat keresünk domaszéki 
munkavégzéssel, állandó munkalehe-
tőséggel. Fizetés megegyezés szerint. 

Érdeklődni: 30/9533-292-es
 telefonszámon lehet. 

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

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

Gondnoki állás
Az általános iskolába pedellust (iskola-
gondnokot) keresünk. Érdeklődni: 284-

043 számon vagy személyesen lehet.

Felhívás!
80 órás (Zöldkönyves) tanfolyam indul 

2017. novemberében, 
Domaszéken. Jelentkezni október végéig 

lehet a MINI-AGRO Kft. Domaszék, 
Tanya 224. szám alatti épületében vagy 

telefonon: 62/584-386
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Domaszéki Községi Könyvtár 
irodai szolgáltatásainak árjegyzéke:

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
HATÓSÁG 

ügyfélfogadása Csongrád 
megyében

2017. szeptember hónapban:

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segít-
ségért, ha neme, egészségi állapota, 
fogyatékossága, bőrszíne, politikai 
vagy más véleménye, anyasága (ter-
hessége), életkora, vagyoni helyzete, 
stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánás-
módban részesül(t), mint amelyben 
más, Önnel összehasonlítható hely-
zetben levő  személy vagy csoport? 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság au-
tonóm államigazgatási szerv, amely 
diszkriminációs ügyekben az egész 
ország területéről fogadja a panaszo-
kat. A  megyei egyenlőbánásmód-re-
ferenst az alábbi ügyfélfogadási 
helyeken és időpontokban keresheti 
személyesen, telefonon, vagy e-ma-
ilben: 

Dr. Kiss Éva
0630/275-2520 

kissevadr@invitel.hu
Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei
Szervezete 

6722 Szeged, Bartók Béla tér 4.
- 18-as kapucsengő. 
Tel: 06/70/377-5720

2017. szeptember 22-én: 
 9:00-13.00 óra között.

Idősek Közösségi Központja 
– Senior Center  

6721 Szeged, Eszperantó u. 1. 
Tel: 06 62/648-132. 

2017. szeptember 14-én:  
12:00-16:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás
József Attila Városi Könyvtár

6900 Makó, Szent János tér 19. 
Tel: 06 62/212-253

2017. szeptember  28-án: 
13:00-17:00 óra között.

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termékbemutatókra, 
termék-, ruhavásárra, tanfolyamok,

 előadások lebonyolítására.
Érdeklődni: Papdiné Megyeri 

Csillánál lehet a 
62/284-011 (118. mellék); 

30/2064-313 telefonszámon
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II. Fogatos felvonulás és szüreti bemutató

Mozgalmasan telt október első hétvégéje 
Domaszéken, először az idősek világnap-
ját ünnepeltük pénteken, majd szombaton 
újabb izgalmas családi program várta a 
sportcsarnokhoz kilátogatókat, hiszen már 
2. alkalommal rendezték meg a fogatos fel-
vonulást, melyet szüreti bemutató, mustkós-
toló követett. Aki nem akart lovakat simo-
gatni, vagy bort kóstolni, az kipróbálhatta 
ügyességét a régi múltat idéző fajátékokon, 
ismerkedhetett a régen használt lovas föld-
műves eszközökkel. A gyerekek részére a 
sportcsarnokban felállított ugrálóvár és a 

kézműves foglakozás igazi kikapcsolódást 
nyújtott, a felnőttek pedig használt köny-
veket, ruhákat vásárolhattak, cserélhettek, 
vagy a helyi termékek kispiacán megkós-
tolhatták, kipróbálhatták és meg is vehet-
ték a termelők, eladók termékeit, áruit. 

A nap fő szervezői Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat, Farkas Győző és családja, 
Engi Gábor és családja voltak. Köszönet 
az alábbi támogatóknak: Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat, Domaszéki Jázmin 
Nyugdíjas Klub, Kispéter Géza polgármes-
ter és családja, Farkas Győző és családja, 
Engi Gábor és családja, a domaszéki Szen-
kovszky tanyán működő lovas terápiával 
foglalkozó Esély a Teljes Életre Alapítvány, 
Domatisz Nonprofit Kft. munkatársai, álta-
lános iskola segítő tanárai és diákjai, pincé-
szetek: Baranyás Pincészet, Újvári Mihály 
Pincészete, Zádori Pincészet. Köszönet a 
Kosava Együttesnek, akik elősegítették a 
jó hangulat fokozását. Száraz Ferdinánd 
okleveles hentes és mészáros mesternek 
és segédeinek, Pelyva Sándornak és Bör-
csök Józsefnek a finom ebédet. Továbbá 

köszönjük az alábbi személyeknek is a 
támogatást: Ábrahám János, Bozó Tibor, 
Dobó Attila, Jójárt József, Kiss Adorján, 
Kotogán Ferenc, Molnár Ferenc, Oltvá-
nyi János, Ördögh László, Sólya Róbert, 
Szűcs Beatrix, Szűcs Géza, Papp Jánosné. 

Szervezők


