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Fogatos felvonulás és szüreti bemutató Domaszéken

2017. október 7-én, szombaton 9.00 órakor
FOGATOS FELVONULÁS lesz Do-
maszék utcáin, majd 13.00 órától a Do-
maszéki Sportcsarnok mellett SZÜRETI 
BEMUTATÓ  lesz borkóstolóval és sző-

lőmust készítéssel. 10.00 órától ugrálóvár 
és játszóház várja a gyermekeket, továbbá 
„GARDRÓBFRISSÍTÉS” (használt ru-
hák cseréje) és HASZNÁLT KÖNYVEK 
árusítása (50 Ft/db áron) is lesz a sportcsar-

nokban!
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Engi Gábor, Farkas Győző
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

(szervezők)

Meghívó
Domaszék Nagyközségi Önkormányzata nevében meghívom és várom 
településünk idős és idősödő polgárait az 

Idősek Világnapja
alkalmából megrendezendő ünnepségre, mely 2017. október 6-án, 

pénteken 13,00 órakor kezdődik a sportcsarnokban. 
Aki részt szeretne venni az ünnepségen, kérem jelezze a 284-011-es 
(117-es mellék) telefonon, vagy személyesen a Domaszéki Polgármes-
teri Hivatal titkárságán 2017. október 4-ig Dóczi Anikónál. Személyes 
meghívót a 70 éven felüli domaszéki polgároknak küldünk, a szoká-
soknak megfelelően, de ez nem jelenti azt, hogy az ünnepségen más ér-
deklődő ne vehetne részt. Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát 
jelezze! Az ünnepségen a polgármesteri köszöntő után egy rövid műsor 
tekinthető meg. Az ebéd közben és a rendezvény alatt a zenét Nyári 
Zoltán biztosítja.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Kispéter Géza polgármester
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Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. augusztus 17-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, 
melynek során elbírálták a Dankó Pista tér 
15/B/1. és 15/B/2. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú bérlakásokra benyújtott pá-
lyázatokat, majd egy fecskeház (Dankó 
Pista tér 15/D/1.) pályázati felhívásának 
közzétételéről döntöttek. A második na-
pirendi pont keretében módosították az 
útépítési együttműködésről szóló 5/2017.

(IV.28.) önkormányzati rendeletet és az 
ipari park megvalósítása érdekében, az elő-
készítő munkálatokhoz br. 11 mFt pénzesz-
közátadásról döntöttek a Domatisz Non-
profit Kft. részére.  A képviselő-testület 
egy újabb rendkívüli ülést tartott augusztus 
24-én, ahol a Domatisz Nonprofit Kft. ügy-
vezetői igazgatói posztjára kiírt pályázat 
értékelése történt: 5 pályázat érkezett, 2 
nem felelt meg, 2 visszavonásra került. Egy 
érvényes pályázat volt, amelynek eredmé-

nyeképpen Kalmár Istvánt 2018. június 
30-ig megbízták a Domatisz Nonprofit Kft. 
ügyvezetői igazgatói feladatainak ellátásá-
val. A döntési javaslatok között a Homok-
háti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása 2016. évi költségvetési beszámo-
lóját is elfogadták. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Wolbromi városnapok
A wolbromi testvértelepülésünk polgármesterétől meghívást kapott az önkormányzat a 
wolbromi városnapokra.  Kispéter Géza polgármester elfoglaltsága miatt Dobó Tamás 
önkormányzati képviselő képviselte az önkormányzatot testvértelepülésünk nagyszabású 
rendezvényén, a város fennállásának 690. évfordulóján.

A wolbromi új városvezetés szívélyesen fogadta Dobó Tamást és bízunk abban, hogy a 
továbbiakban egyre erősebb lehet a barátság a két település között.

Szerk.

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyözségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/D/1. szám alatti költségalapú 
bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• önálló lakástulajdonnal nem rendelke-

ző házaspárok, élettársi kapcsolatban 
élő és egyedülálló személyek, akik 
vállalják, hogy a lakásbérleti szerző-
dés megkötését követő 5 éven belül 
saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s en-
nek érdekében lakáselőtakarékossági 
szerződést kötnek,

• az Európai Unió valamely tagállamá-
nak állampolgárai,

• legalább két éve állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkeznek Domaszéken, 
vagy domaszéki munkáltatónál mun-
kaviszonyban állnak.

• bérleti jogviszony csak azzal létesít-
hető, aki a 35. életévét nem töltötte be 
a pályázat benyújtásáig, kereső tevé-
kenységet folytat, illetve felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgató-

ja, s vállalja a havi rendszeres előtaka-
rékosságot, melynek összege legalább 
10.000 Ft/hó.

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik:
• a rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(17.760,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fizetését vállalják,

• aki kereső tevékenységet folytat és/
vagy házastársa, élettársa kereső tevé-
kenységet folytat,

• akinek vele együttélő, kiskorú gyer-
meke van.

3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szer-
ződés azzal köthető, aki a pályázatában 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, 
legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkom-
fortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett 

időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 
2017. október 15. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község 
Polgármesteréhez (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2017. 
szeptember 21-ig 16.00 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 
2017. szeptember 28. Az eredményről az 
érintettek határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
8.) Költségalapú bérlakás valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester sk.

Könyvtári hírek
Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
könyvadományokkal támogatták könyvtá-
runkat, továbbá külön köszönöm Horváth 
Géza úrnak a szép gondolatokat.

Segélykiáltás
Már estébe hull lassan a nappali nap,

Elcsitult a vihar, langyos szellő maradt.
A család ébren, még rosszabb 

holnap jöhet,

Lesz apának munka, még kenyér is lehet?
Nincs más megoldás, hát csodának 

kell jönni,
Nem földi hatalomban, Benne kell bízni!

Ezúton szeretném felhívni minden Ked-
ves Olvasó figyelmét, hogy a könyvtár 
szeptember 20–24. között szabadság miatt 
ZÁRVA lesz. Megértésüket előre is köszö-
nöm. A könyvtárban a használt, de még jó 

állapotú könyvek kiárusítása egész hónap-
ban folytatódik 50 Ft/db áron.

Szűcs Judit könyvtáros
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Egészségügyi Napok - Szűrővizsgálatok
2017. szeptember 28-án 8-12 óráig 
Ultrahangos vizsgálatok lesznek (pajzsmi-
rigy, emlő, has, kismedence, prostata). A 
vizsgálat térítési díj ellenében történik.
2017. szeptember 29-én 13 órától uroló-
giai (prostata) szűrővizsgálatot végez uro-
lógus szakorvos. A vizsgálat térítésmentes.
2017.   szeptember  30-án     és    október 
7-én 8-12 óráig nőgyógyászati szűrővizs-
gálat lesz.
2017. október 2-án 13-tól 17 óráig sze-

mészeti vizsgálatot végzünk. Kérjük, azok 
jelentkezzenek, akiknek látásuk romlott az 
utóbbi időben és szemüveget szeretnének 
felíratni. A vizsgálat ingyenes, a szemüveg-
keret helyben kiválasztható, a szemüveg 
megrendelhető. Az elkészített szemüvege-
ket rendelőnkbe kb. 2-3 hét múlva kiszál-
lítják.
Valamennyi vizsgálat a Dózsa György ut-
cai háziorvosi rendelőben történik. Kérjük, 
TAJ kártyájukat hozzák magukkal. A vizs-

gálatokra előzetesen a 284-040-es telefo-
non lehet bejelentkezni rendelési időben, 
ekkor telefonos elérhetőséget is kérünk. 

Szeretettel várjuk kedves betegeinket!
Dr. Kovács Zsuzsanna és munkatársai

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Képek a tanévnyitó ünnepségről           Fotó: DomaTv

Augusztus 18-án, szombaton a művészeti 
iskola Csillagfürt néptánccsoportja meg-
tisztelő meghívásnak tett eleget, táncosaink 
felléptek a Zákányszéki Falunap megnyi-
tó ünnepségén. Felkészítő tanáruk Kispé-
ter Éva. 

Megkezdődött a 2017/2018-as tanév! 
Szeptember 1-jén reggel Józsáné Bánhidi 
Márta intézményvezető asszony, Kispéter 
Géza polgármester úr és Sóki Károly plé-
bános úr köszöntötte az új első osztályos 
tanulókat az általános iskolában tartott év-
nyitón. Iskolai polgárrá fogadták őket az 
ünnepség keretein belül, osztályfőnökeik 
Madarász Ottó és Kardosné Volford Klára 
lettek. 

Néhány fontosabb információ az iskolá-
ról: A nyár folyamán négy tanterem és a 
lépcsőház, valamint a nevelői megszépült, 
a festési munkálatok megszervezésében 
a Szegedi Tankerületi Központ és a Do-
matisz Nonprofit Kft. nyújtott segítséget. 
Köszönjük! Várható a munka folytatása is, 
az őszi szünet alatt az ajtók mázolására ke-
rül sor. Ettől az évtől ismét lesz iskolatej. 
Vegyesen szállítanak kockasajtot, natúr- és 
gyümölcsjoghurtot, ízesített tejitalt a hét 4 
napján. Kérjük, jelezzék, ha gyermekük va-
lamilyen oknál fogva ezeket a termékeket 

nem fogyaszthatja. A mindennapos testne-
velés bevezetése lehetőséget ad arra, hogy 
aki aktívan sportol, heti 1-2 testnevelés 
órán való részvétel alól felmentésben ré-
szesüljön. Ezt a szülőnek kell kérvényezni, 
mellyel együtt egyesületi igazolást is le kell 
adni a rendszeres sportolásról. Idén ismét 
megváltozott a tankönyvellátás, ettől az 
évtől kezdve a fenntartó kifizeti a könyvek 
árát, így a családok ingyen jutnak a tan-
könyvekhez. Ezzel azonban az jár, hogy a 
könyv az iskola leltárába kerül, és év végén 
vissza kell szolgáltatni. Természetesen eze-
ket osztjuk ki a következő tanévben, vagy-
is sokan használt könyvet kaptak/kapnak. 
Emiatt mindenki vigyázzon a könyvekre, a 
megrongálódott, következő évben használ-
hatatlan könyveket ki kell fizetni. A délután 
4-ig történő benntartózkodás alól ismét a 
szülő kérelmére adhat felmentést az igaz-
gató. Természetesen ezt iskolánkban is be 
kell tartani, lesznek kötelező és lesznek vá-
lasztható délutáni foglalkozások, de a lehe-
tőségeken belül igyekszünk a kéréseknek 
eleget tenni. A szülői értekezleteken erről 
bővebb tájékoztatást nyújtanak az osztály-
főnökök. Októberben a 7. osztályosaink is-
mét Erdélybe látogatnak a Határtalanul! 
pályázat keretein belül. Támogatást nyert 
a Nemzeti Tehetség Programra beadott 
pályázatunk, miszerint a felső tagozatosak 

egy csoportja különleges, kísérletező fog-
lalkozáson vehet részt jó néhány héten ke-
resztül. Továbbra is kéri a tantestület a fo-
kozott figyelmet és megfelelő magatartást 
a tantermekben, az ott elhelyezésre került 
számítógépek védelmében.

„Szeretnénk, ha tartalmas, kihívásokkal 
és programokkal teli, vidám tanév lenne 
az elkövetkező, szeretnénk, ha minden nap 
jól éreznétek magatokat, de ehhez a Ti hoz-
záállásotok is szükséges. Kérünk tőletek 
figyelmet, szorgalmat, kitartást, cserébe 
ebből az iskolából a nyolc év után öröm-
mel, tervekkel teli tudtok továbbindulni az 
általatok választott irányba. Legyen ered-
ményes, boldog és élményteli tanévünk!”                                                                                                                                       
   /Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető/

A művészeti iskola 2017/2018-as tanévé-
re június hónapban lezárult a jelentkezés. 
Az órabeosztások (egyéni és csoportos) 
szeptember első két hetében zajlanak. Az 
ősz folyamán művészeti iskolai szülői érte-
kezletet is tartunk. Kérjük, hogy figyeljék 
az iskola alsó folyosóján a hirdetőtáblát, az 
iskola honlapját (www.domaszeksuli.hu) 
és az iskola facebook-csoportját, mert min-
den aktuális információt ezeken megtalál-
nak!                                                                                                                                            

 /Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)/
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Az új elsősök osztályfőnőke Madarász Ottó és 
Kardosné Volford Klára lett   Fotó: DomaTv

Következő programjaink:
Szeptember 1.: Első osztályosok szülői 
 értekezlete
Szept. 4-től: Művészeti órák beindítása
Szept. 5.: 2., 5. és 7. évfolyam szülői 
 értekezlete
Szept. 12.: (17 óra): 3., 4., 6. és 8. évfolyam                                                                                                                                         
              szülői értekezlete
Szept. 18.: „Határtalanul!” pályázat 
 évindító előadása
Szept. 21.: Iskolások fellépése az Ovinapon
 Szeptember vége.: Nemzetközi  
 Diáksport Nap; Zenei Világnap;  
 Napközis Témanap – iskolai  
 programok
Szept. 29-től okt.1-ig: Nemzetközi 
 Mazsorett Verseny (szólók, duó)  
 Ausztria
Okt.5.: Bábszínház; Rádiós megemlékezés  
 okt. 6-ról
Okt.6.: „SzeReTed” kalandtúra;   
 Művészeti iskola táncosainak 
 fellépése az Idősek Napján

Színpompás nyitóünnepséggel kezdődött meg a budapesti cselgáncs-vb
Színpompás nyitóünnepséggel kezdődött 
meg hivatalosan a cselgáncs-világbaj-
nokság augusztus 28-án, hétfő délután a 
Papp László Budapest Sportarénában.
A műsor Al Bano fellépésével indult, a 74 
éves olasz énekes előadta a Nemzetközi 
Judo Szövetség himnuszát, majd mintegy 
húszperces koncertet adott. Ezt követte a 
résztvevő 140 ország zászlójának behoza-
tala, majd a vb kabalafigurája, Judogi kö-
szöntötte a nézőket. A zenés-táncos ünnepi 
műsorban íjászok, kopjások, huszárok és 
csikósok mellett Molnár Levente operaéne-
kes is színre lépett.
Üdvözlő beszédében Tóth László, a Ma-
gyar Judo Szövetség elnöke köszöntötte a 
helyszínen tartózkodó Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnököt, továbbá a dzsúdós 
család valamennyi tagját. Az MJSZ első 
embere külön köszönetet mondott a kor-
mánynak - a vb megrendezéséhez nyújtott 

támogatásáért -, a nemzetközi szövetség-
nek (IJF) és a több mint 400 önkéntesnek.
Marius Vizer, az IJF vezetője ugyancsak 
köszönetet mondott a magyar kormány tá-

mogatásáért, majd megnyitotta a sportág 
első magyarországi világbajnokságát. 

Forrás: MTI

A Domaszéki JUDO ISE toborzót hirdet fiúknak és lányoknak!
A 14 éve sikeresen működő szakosztályunk 
fennállása óta 58 egyéni Országos Bajnoki 
címet és számos helyezést nyertek tanítvá-
nyaink és, nemzetközileg is elismertek a 
domaszéki gyerekek. Minél több gyermek-
kel szeretnénk megismertetni ezt a csodá-
latos küzdősportot, ami a mozgás mellett 
rengeteg élményt nyújt, sok versenyre és 
edzőtáborba való utazást.

Kedves Szülők!
Önökön nagyon sok múlik, merre terelge-
tik gyermekeiket! Ebben a mozgásszegény 
világunkban hagyják, hogy gyermekeik a 

számítógép előtt töltsék idejüket és csak 
virtuálisan szerezzenek élményeket, vagy 
elhozzák őket sportolni, ahol megerősöd-
nek, fegyelmet, önbizalmat szereznek és 
egy jó közösségbe töltik szabadidejüket. 

Kérjük, jöjjenek el a Domaszéki Sport-
csarnokba, tekintsék meg edzéseinket! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Edzéseink: hétfő, szerda, péntek du. 
4-6-ig vagy érdeklődhetnek a 
06-30/388-1913 telefonszámon 

Szabó Miklós edzőnél.
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   2017. szeptember 21-én (csütörtök) 15.30-tól: 

Óvodás csoportok műsora 
Iskolások előadása
Néptáncbemutató

      2017. szeptember 22-én (péntek): 8.30-tól:
az óvoda udvarán és környékén

Ugrálóvár
Lovaskocsizás

Arcfestés
Kincskeresés
Görkorcsolya

Gyermek aerobic
Munkagép kiállítás

 Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

XV. OVI   NAP
2017. szeptember 21-22.

Domaszéki Óvoda hírei
Újra szeptember van az oviban és elballa-
gott nagycsoportosaink megkezdték isko-
lai tanulmányinkat, az „új picikék” pedig 
ismerkednek a csoporttal, kispajtásokkal, 
óvónénikkel és a szokásrendszerrel. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy csoportjaink teljes 
kapacitással működnek.
A nyár folyamán teljesen megújultak a 
földszinti mosdók. Korszerűsítve lettek a 
vízvezeték rendszerek és új burkolatot kap-
tak a helyiségek. 

Köszönjük Négyökrű Gyula munkáját és a 
PannonVentil Kft. támogatását!

Az emeleten a Pillangó és Mókus csoport 
kifestésre került, pótoltuk a hiányzó por-
celánokat. Több helyi középiskolás töltötte 
óvodánkban közszolgálati gyakorlatát. Kö-
szönjük segítségüket! Hagyományainknak 
megfelelően 2017. szeptember 21-22-én 
rendezzük meg a XV. Ovi napot. 
Szeptember 21-én 15.30 órakor ünnepélyes 
megnyitóval, óvodások és iskolások műso-
rával, néptánc bemutatóval várjuk Önöket!
Szeptember 22-én pedig a gyerekek és az 
érdeklődő szülők kincskeresésen, görkori 
és gyermek aerobicon, ugrálóváron, arcfes-
tésen, lovas kocsikázáson vehetnek részt.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Tábori hírmondó

Az idei nyáron is megszerveztük a hittanos 
tábort és a plébániai tábort azzal a céllal, 
hogy elősegítsük a gyermekekben a harmó-
niát, hiszen nemcsak a testnek, de a lélek-
nek is épnek kell lennie, hogy jól érezzék 
magukat. Ezenkívül a mindennapokhoz, a 

tanévkezdéshez is szükséges lelkierő, szor-
galom és kitartás erősítése is célunk volt.
Vándortáboraink Nagybaracskán voltak: 
július 24-27. alsó tagozatosoknak, július 
27-augusztus 1. felső tagozatosoknak, au-
gusztus 14-19. ifiseknek. Plébániai tábor: 

augusztus 29-30.
Nagy izgalommal készültünk a táborokra, 
színes programot állítottunk össze.
Volt bőven játék, énektanulás, kézműves-
ség, a nagyoknak lovaglás, horgászverseny. 
László király nyomába eredtünk. Megren-
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deztük a mini viziolimpiát sok vetélke-
déssel. Természetesen lelki programok is 
voltak. A színes est igencsak jókedvű, szi-
porkázó és vidám volt. Az őrangyalos játék 
segített, hogy jobban figyeljünk egymásra. 
Mindezek mellett fő szempont volt az ud-
variasság, a tiszteletadás, a szép beszéd, az 
alkalmazkodás, egymás elfogadása kölcsö-
nös szeretetben gyengeségeink ellenére és 
a meglévő jó erősítése egymásban. Jutott 
idő a beszélgetésre, az elcsendesedésre és a 
hálaadásra a családért, a szülőkért és mind-
azokért, akik tanításukban, nevelésükben 
részt vesznek. Idén tizedik alkalommal 
szerveztük meg a plébániai tábort. Így azok 
is eljöhettek, akik a nyári táborokba nem 
jutottak el. A két napon több, mint 110-en 

voltunk. Állomásokon fogadtuk a gyer-
mekeket, ahol játszottak, kézművesked-
tek, horgásztak és kérdésekre válaszoltak, 
éneket tanultak, majd az „úton”, ösvényen 
mentek végig, ahol bibliai idézetekkel ta-
lálkoztak. Ezt követte a csoportbeszélgetés, 
ahol őszinte és hasznos megnyilatkozások 
hangzottak el. Ezután a közös alkotás szín-
helyén tűnemezelés technikával gyapjúból 
képet készítettek. Valamennyien úgy ta-
pasztaltuk, hogy jók voltak a táborok, ahol 
ajándékként éltük meg egymás jelenlétét és 
igyekeztünk szebbé tenni egymás napjait.
Mindezért köszönet a szülőknek, hiszen 
nem csak elengedték a gyerekeket, de segí-
tették a táborokat gondoskodó szeretettel.
Köszönet a támogatóknak, akik ebéddel, 

gyümölccsel, süteménnyel kedveskedtek a 
gyerekeknek. Nem utolsó sorban köszönet 
a fiataloknak, az IFI hittanosoknak, hogy 
szeretettel adták az idejüket, ötleteiket, 
szolgálatukat. A nagybaracskai táborban 
12-en, a plébániai táborban 23-an segítet-
tek abban, hogy felejthetetlenek legyenek 
a táborok. Hogy jó volt-e a tábor? Vannak, 
akik szerint jó, hiszen már jelentkeztek a 
jövő évi táborba.

Mi, szervezők pedig hálát adunk, hogy 
vagytok, és eljöttetek, együtt lehettünk 
mindnyájan és egy kicsit jobbak lettünk és 
szebbé tettük egymás életét.

Köszönjük: a szervezők

Felhívás Nemzetközi Diáksport Napra
A Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány és az általános iskola 
közösen vesz részt az idei tanévben is a 
Magyar Diáksport Szövetség által szerve-
zett Nemzetközi Diáksport Napon, a köz-

ség területén.
Az alapítvány szokásos évi futó rendezvé-
nye is ekkor kerül megrendezésre. 
A sportnap programja:
1. Közös bemelegítés 

2. 2017 m futás
3. Alsós és felsős sportverseny
A sportnapra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, szülőket, fiatalokat, kevésbé fiata-
lokat, egy szóval mindenkit! /A szervezők/

PÁLYÁZATAINK

A szünidő alatt kaptuk a hírt, miszerint 7. 
évfolyamos osztályaink erdélyi utazására 
kiírt Határtalanul! programot 1.867.000 
Ft-tal támogatja az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő. Ennek keretében tanulóink 
2017. október 3-tól 7-ig 5 napot tölthetnek 
Erdélyben. Pályázati azonosító: HAT-17-
01-2017-0027. A Nemzeti Tehetség Prog-
ram matematikai, természettudományos és 

digitális kompetenciák erősítését szolgáló 
tehetségsegítő programok támogatására ki-
írt pályázatán intézményünk Begolyózunk! 
elnevezésű, NTP-MTTD-17-0055 azonosí-
tójú projektjét 1.200.000,- Ft-tal támogatta 
az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. 
Ennek keretében 15 fő 7-8. évfolyamos, 
természettudományok iránt érdeklődő diák 
30 alkalommal 60 órás tehetséggondozó 

foglalkozássorozaton vesz részt, amelyek 
témája a gömb, golyó lesz.

Ferlingné Dósa Anett pályázati felelős

Nyugdíjas klub hírei
Soltvadkerten voltunk kirándulni 2017. augusztus 8-án 23 fővel. Az üdülőbe sütögettünk, 
beszélgettünk, énekeltünk, fürödtünk. Hazainduláskor megálltunk fagylaltozni a soltvad-
kerti fagyizóba, egy szép napot töltöttünk együtt. 2017. szeptember 11-én kezdődnek a 
klubnapok (hétfői napokon) 14 órakor. A következő alkalmak szeptember 25., október 2., 
9., 16. Mindenki névnapját tartjuk 2017. október 16-án 14 órától.

Kérek mindenkit, hogy jelezze részvételi szándékát, mert az ebédet így tudom megren-
delni. Előre is köszönöm. 
Szeretettel várunk mindenkit a Sárkányhegyi Közösségi Házba, aki a közösséghez sze-
retne tartozni!

Üdvözlettel: Ördög Istvánné klubvezető

Domaszéki Családi Klub hírei
2017. augusztus 19-én, szombaton Ro-
mániába, Pécskára utazott a Domaszéki 
Családi Klub kis csapata. Az új kenyér 
szentelése alkalmából rendezett ünnepség 
keretében megtartott főzőversenyen, az 
idei évben is elhozták az első helyezést 
"tradicionális főzés" címmel. Gratulálunk!

Forrás: DomaTV

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Papp Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30
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28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sárkányhegyi	KH	
14:00	Nyugdíjas	klub

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

Bálint	Sándor	Ált.	Isk.	
Tanévnyitó

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Szent	Kereszt	templom										
9:00	Hittanos	

tanévnyitó	szentmise

Szent	Kereszt	templom	
10:00	Búcsúünnep

Sárkányhegyi	KH	
14:00	Nyugdíjas	klub

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

2017. szeptember
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

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

Egészségház:																							
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH											
10.00	SárkányBébi

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

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

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

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

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

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

Sárkányhegyi	KH											
10.00	SárkányBébi

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sportcsarnok:														
18:30	Foci jamgosport@gmail.com			

18.00	-	JamGo	Mónival	
Bejelntkezés	szükséges!

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com

Friss hírek, információk a DomaTv 
facebook oldalán. 

Ingyenes alapfokú informatikai  
képzés Domaszéken!

GINOP 6.1.2
DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE

kiemelt projekt
35 és 70 órás

Jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban 

+36 30 206 43 13
vagy

+36 62 284 011/118 mellék 

Jelentkezési határidő 2017.09.28

Felnőttképzési Engedély Nyilvántartásba Vételi Száma:
E-001198/2015

Cégjegyzékszám: 06-09-017488
IEC International Education Center kft

6701 Szeged pf.: 67 

A képzés felső korhatára 65 év

Papdiné Megyeri Csillánál
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Domaszéki többszörös véradók elismerése
A 2017. júliusi falunapon 21 személy ka-
pott a Szegedi Regionális Vérellátó Köz-
ponttól, a Magyar Vöröskereszt Csongrád 
Megyei Szervezetétől elismerést, és az 
önkormányzattól pedig ajándékot. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a véradók-
nak a többszöri véradást, mellyel beteg 
embertársaikon segítenek önzetlenül! 

Az alábbi személyek kaptak elismerést. 
Tízszeres véradók: Béres Gyula, Horváth 
Tamás Antal, Mikuska Pál, Nagy Gab-
riella, Tóth Szabolcs, Vass Szimonetta. 
Húszszoros véradók: Engi Róbert, Ör-
dög István József, Vili Balázs Boldizsár. 
Harmincszoros véradók: Alb János, 
Dohány Csaba, Engi Tamás, Savanya 

Zsolt, Veress János László. Negyven-
szeres véradók: Ábrahám-Tandari Lász-
ló, Bereczki János, Molnár István, Ta-
kács Lajos. Nyolcvanszoros véradó: ifj. 
Sánta László Ferenc. Kilencvenszeres 
véradó: Nyári Zoltán Antal. Száztíz-
szeres véradó: Tóth István Szilveszter. 

Szerk.

Tanévkezdés, középpontban a 
gyermekek biztonsága

A szeptemberi iskolakezdés kapcsán ismét kiemelt hangsúlyt kap a 
gyermekek biztonsága, testi épségének megőrzése, ezért érdemes 
már a tanévkezdés előtt áttekinteni az ezzel kapcsolatos főbb taná-
csokat, tudnivalókat.
• Közlekedésbiztonsági szempontból különösen veszélyes lehet ez 
az időszak. Az iskolások egyik napról a másikra tömegesen jelen-
nek meg a közúti közlekedésben, ráadásul a nyári szünet felsza-
badultabb időszaka után időbe telik, míg ismét felveszik a napi 
ritmust, visszazökkennek a megszokott rendbe. Életkori sajátos-
ságaikból adódóan a gyerekek nem mindig érzékelik a veszélyt, 
legyen szó bizonyos közlekedési helyzetekről, vagy az élet más, 
számukra ismeretlen szituációiról. Mind a tudatos közlekedési ma-
gatartás kialakításában, mind a bűncselekmények és az áldozattá 
válás megelőzésében a példamutatás mellett kiemelt szerepe van 
a nevelésnek, a gyermekek megfelelő felkészítésének - történjék 
az az iskolában vagy a tanórákon kívül. Különösen a kisiskolások 
esetében fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok 
és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a legy-
gyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvéve a legfontosabb sza-
bályokat (például az úttestre lépés, az úttesten való átkelés, kerék-
párosoknál az irányváltoztatás, kanyarodás szabályai).
Az egyedül (is) közlekedő első osztályosok esetében hasznos ki-
jelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, helyeket a lehetséges ve-
szélyforrásokat megbeszélve még az iskolakezdés előtt többször is 
érdemes végigjárni a kicsikkel. Korlátozott látási viszonyok ese-
tén illetve sötétedés után a gyermek jobb láthatósága érdekében jó 
szolgálatot tesznek a különböző módon viselhető fényvisszaverő 
kiegészítők (matricák, prizmák, karpántok, mellény …), érdemes 
ezeket is beszerezni, előkeresni. Ha a gyerek kerékpárral közle-
kedik, rendszeresen ellenőrizni kell a jármű műszaki állapotát, a 
kötelező biztonsági felszereléseket (első és hátsó fék, csengő, elöl 
fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és 
piros fényvisszaverő, az első keréken sárga küllőprizma).

• A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében fel kell hívni 
a diákok figyelmét, hogy értékes tárgyat (drága mobiltelefont, iPo-
dot, tabletet…) ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömeg-
közlekedési eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy há-
tizsák külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, 
azokat biztonságos helyen (például a táska akár külön is zárható 
belső rekeszében) tartsák. Az iskolai öltözőben, nyitott szekrény-
ben, fogason se hagyjanak értéktárgyakat, pénzt, mert ezeket is 
könnyen ellophatják.

Amennyiben mégis áldozattá válnának, haladéktalanul hívják
a rendőrséget a 112-es ingyenes segélyhívó számon!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Központi segélyhívó: 112

TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Tesztelték az e-receptet, előnye máris kiderült
A gyógyszerészek már várják az átállást 
a papíralapú receptről az elektronikusra – 
mondta Hankó Zoltán, a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara elnöke a köztévében.
A közegészségügyben november 1-jével 
kötelező csatlakozással, illetve a rendszer 
elveivel már mindenki tisztában van, így 
a mostani, utolsó hónapokban a gyógy-
szerészek "az apró gyakorlati kérdések-
kel" foglalkoznak – közölte Hankó Zoltán.

A tesztüzemben részt vevő patikák visz-
szajelzései szerint az elektronikus recep-

tek kiadása valamivel gyorsabb, mint a 
papíroké, és eddig semmilyen gyógy-
szerkiadási probléma nem jelentkezett.
Az új rendszer előnye, hogy a beteget keze-
lő orvosok a más orvosok által felírt recep-
teket is látják az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatási térben, vagyis a felhőben. Így 
könnyen kiderülhet, ha a beteg több, azonos 
hatóanyagú gyógyszert íratott fel magának, 
a gyógyszer-túladagolás kockázatát teremt-
ve meg, továbbá a különböző gyógysze-
rek nemkívánatos kölcsönhatásai is meg-
előzhetők – tette hozzá a kamara elnöke.

Szerinte a magánellátásban tovább meg-
marad a papíralapú recept, mivel a ma-
gánszolgáltatóknak csak jövő november-
ben kötelező csatlakozniuk a rendszerhez. 
A közellátásból sem tűnik el, hiszen ha a 
háziorvos házhoz megy, ott csak papír-
receptet tud írni, emellett bizonyos spe-
ciális gyógyszereket is csak így tudnak 
majd felírni, mert ezek nincsenek benne 
az elektronikus rendszerben – tette hozzá.

Forrás: http://hvg.hu/gazda-
sag/20170724_e_recept_gyorsabb
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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. október 6.

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

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

Búza eladó Domaszéken. Ár.: 4500 Ft/q. 
Érdeklődni a Tisza u. 14. szám alatt, vagy a 
30/420-4676-os telefonszámon.

***
Eladó építési telek, porta. Domaszék, 
Labdarózsa úton 2195 m2 területű, műve-
lési ág alól kivont építésre alkalmas zárt-
kert eladó, akácfákkal betelepítve, közmű-
vek az utcában. Irányár: 3.3 mFt. 
Érd.: 30/418-2947

***
Domaszék, Tanya 656. (volt kultúrház) el-
adó. Víz, gáz, villany van. Ugyanitt 60 m2 
parketta és sok más régiség eladó, valamint 
az Aranyvessző út 1382 hrsz.-ú, 400 négy-
szögöles telek vízzel, villannyal eladó. Ér-
deklődni: 284-087

***
Mórahalmon 2.2 ha szántó, a műúttól 
kb. 300 m-re, jól megközelíthető helyen, 
gazdálkodásra alkalmasan, fóliaházakkal 
és öntözőrendszerrel egyben vagy anélkül 
eladó. Érdeklődni: 30/412-9765

***
Eladó középszőnyegek, 2x3 méteresek, 
összekötők (mintások), futószőnyeg (bor-
dó), telefonasztal, 2 db hosszabbító, asztal 
kihúzhatós és 4 db párnázott szék (egyben), 
kerti asztal és szék (fehér), ruhaszárító, Za-
nussi 200 l normál hűtőszekrény (1 éves). 
Érd.: 20/214-9414

***
Domaszékre a belterületen, magánházba 
takarítónőt keresek. 
Érdeklődni: 70/277-0164

***
12 m széles fólia tekercsben eladó. Doma-
szék, Harang u. 42. Tel.: 06-70/458-7651

***
Elárusító pavilon (volt Lottózó) eladó 
Domaszéken. Érdeklődni: 20/945-4580. 
Irányár: 500 eFt Kérésre elszállítom. 
Rajos István.

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

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4. szám 
alatt eladó. Érdeklődni: 06-70/650-4945

***
Eladó vagy elcserélhető kiskertre (lakha-
tó építménnyel) Nemesvitán lévő 54 m2-es 
lakóház. 1985-ben épült, tetőtér-beépítéses, 
tégla építmény. Irányár: 10 mFt. Érdeklőd-
ni: 06-30/913-7786, 06-30/4494-264

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

Smaragd és oszlopos tuja eladó kedvező 
áron. Érdeklődni.: 284-566; Domaszék Jó-
kai utca 5.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán és 
pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos 
tanácsadás, antennaszerelés.

www.lcd-tv-monitor-szervíz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt
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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

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:

112; 62/541-706; 06-30/466-1021
ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében 

közvetlen elérhetőségek!

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

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

Sárkánybébi,  
a  babaklub

További információk: 

elhetobbfaluert.blogspot.hu, 06704523568 

elhetobbfaluert@gmail.com

Sárkányhegyi Közösségi Ház 

minden csütörtökön 

10.30-tól 12 óráig

Játékokkal,  jó társasággal és izgalmas 

témákkal várunk minden babát, 

kisgyermeket és kísérőjét.

Száraz Ferdinánd
okl. hentes és mészáros mester
Élelmiszer előállító kistermelő
6781 Domaszék, Harang u. 19.

Tel.: Sz.F. 06-30/3624-243
Szné: 06-30/9559-414
Nyitva a fenti címen:

H-V.: 7:00-18:00
Zsír:    400 Ft/kg
Füstölt és sózott szalonna: 
   800 Ft/kg
Grillkolbász, lángolt kolbász csí-
pős, csemege: 1300 Ft/kg
Füstölt kolbász: 1700 Ft/kg
(csemege, csípős, fehér) 
Szalámi:   2000 Ft/kg
műbeles (csemege, csípős, fehér) 

És még sok más termék ADA-
LÉKMENTESEN, BÜKKFÁN 
füstölve, széles választékban!

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

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
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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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Műkörmös szolgáltatással bővül Domaszéken a József Attila 
17. szám alatt lévő 

Fodrászüzlet. 
Szolgáltatások:
- manikűr, japán manikűr (férfiaknak is)
- műkörömépítés, géllakk,
- esztétikai pedikűr

Műkörmösünk 2017. árpilis 10-től várja kedves vendégeit!
Bejelentkezés a következő telefonszámon:

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
szeptember 17., október 15., november 19., december 17.

Információ: MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú 
Társaság 6782, Mórahalom Röszkei út 34. Tel.: +36 (62) 281-055  

E-mail: moraep@morahalom.hu

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Felhívás
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közvi-

lágítással kapcsolatos hibabejelentéseket 
az alábbi telefonszámon fogadja az EDF 
DÉMÁSZ Kereskedelmi Igazgatósága:

06-62/565-881/4-es menüpont 
a nap 24 órájában.

Kérjük, hogy a hibabejelentéseket a fenti 
telefonszámon tegyék meg a hibacím 

pontos körülhatárolásával. 
Online hibabejelentő:

https://www.edfdemasz.hu/
kozvilagitasi_hibabejelentes

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

Német nyelvtanfolyam
Kezdő német nyelvtanfolyamot szervezünk 

a Sárkányhegyi Közösségi Házban 
2017. októberi kezdéssel. 

A tanfolyam heti két alkalommal a 
délutáni órákban lenne megtartva 

kedvezményes óradíjjal. 
A tanfolyam célja egy alapfokú német 

nyelvvizsgára történő felkészítés.
Jelentkezni 2017. szeptember 29-ig lehet 

Papdiné Megyeri Csillánál 
a polgármesteri hivatalban.

06-30/2064-313


