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Országgyűlési választás domaszéki eredményei

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. március 29-én 
tartotta soros ülését, ahol az alábbi napiren-
di pontokat vitatták meg:
1. Kerékpárútszakaszok birtokba adása
2. Domaszék közrendjének, közbiztonsá-

gának helyzete
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szegedi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség beszámolója

4. Szegedi Járási Hivatal munkájáról 
szóló szóbeli tájékoztató

5. Szegedi Kistérségi Társulás tevékeny-
ségéről szóló tájékoztató

6. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmény mun-
kájáról szóló beszámoló Domaszék 
vonatkozásában

7. Domaszéki Családsegítő, Gyermek-
jóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról 
szóló beszámoló

8. Éves összesített közbeszerzési terv 
megvitatása

9. Döntési javaslatok

10. Polgármesteri jelentés
Az első napirendi pont keretében a testületi 
tagok döntöttek egy törvényi felhatalma-
zás alapján a 96023 jelű, 55. számú főút-
tal párhuzamos kerékpárút 5+570-7+598 
km-szelvények, valamint a 96030 jelű, 
55. számú főúttal párhuzamos kerékpárút 
0+000-7+193 km-szelvények közötti sza-
kaszát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ke-
zelésébe adja. 
A másodiktól a hetedik napirendi pontig 
kimerítő írásbeli és szóbeli tájékoztatást 
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kaptak a szervezetek munkájáról. 
A nyolcadik napirendi pont keretében el-
fogadták az éves összesített közbeszerzési 
tervet, ahol betervezésre került az óvoda-
bővítés-, konyhaépítés esetében az árube-
szerzés, a hulladékszállítási szolgáltatás 
megrendelése. Az építési beruházásoknál 
az Ady Endre és Tömörkény utca aszfalto-
zása, kerékpárút építése, sportcsarnok és a 
hivatal épületének az energetikai korszerű-
sítésének közbeszerzési eljárása.

A döntési javaslatok között az alábbi fon-
tosabb döntések születtek: elfogadták a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig az 
átmeneti hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződés megkötését a FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. Az egyik 
fecskeház pályázati felhívásának közzé-
tételéről döntöttek. A Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzat egyik pályázata esetében 
a kötelezettségvállalás esetében a Doma-
szék Szebb Jövőjéért Alapítványt javasol-

ták. Egy alapítvány és egy civil szervezet 
támogatási kérelmét elutasították. Egy do-
maszéki tanyai ingatlan helyi védelem alá 
helyezését nem támogatták. Egy pályázat 
benyújtásáról döntöttek domaszéki zártker-
ti útjavítás és tájfajta gyümölcsfák telepíté-
se érdekében. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából Domaszéken 
Legújabb kori történelmünk során min-
dig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. 
március 15-e megünneplése. Fontos volt, 
mert a magyar szívekben mindig magá-
ban hordozott egy sajátos szimbolikus je-
lentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a 
modernizáció és a nemzeti tudat érzését. 
Az ezen dátum által jelképezett korszak-
nak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk 
keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld 
színeinek hivatalossá válását, illetve azt, 
hogy országunk fővárosa Pozsony helyett 
Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin he-
lyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk 
tehát erre a napra. Ma, amikor nemzetünk 
újra a fejlődés útját keresi, egy válságok-
kal, viszontagságokkal teli korban, ennek 
a napnak az emléke nagyon fontos tanul-
ságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a 
tanulságok pedig az összefogás, a kitartás 
és a tenni akarás hegyeket megmozgató 
erejének és egymásnak a megbecsülése. 
Hasonló szavakat és gondolatokat idézett 
Kispéter Géza polgármester és B. Nagy 
László országgyűlési képviselő beszéde, a 
Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói pedig 

ezeket a gondolatokat egy olyan előadásba 
ötvözték, mely hűen idézte fel az akkori 
történéseket, eseményeket. A megemléke-
zés után, mely a Domaszéki Sportcsarnok-
ban zajlott, az önkormányzat és képviselői, 

a meghívott vendégek, helyi civil szerve-
zetek a szabadság téren lévő kopjafánál 
hajtottak fejet és tisztelegtek hőseink előtt.

Forrás: DomaTV facebook oldala

1956’-os megemlékezés a sportcsarnokban      Fotó: DomaTv

Csapadékvíz elvezetés III. ütem - Domaszék

Patika utca vízelvezetése     Fotó: DomaTv

„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése 
Domaszéken” című pályázatunk segítségé-
vel a csapadékvíz elvezetés III. üteme épül 
ki, amelynek nyomvonala a következő: 
Bartók B. utca, Juhász Gy. utca és Árpád 
tér közötti szakasza; Árpád tér; Radnóti M. 
utca és a Petőfi utca kapcsolódó szakasza; 
Ady E. utca Petőfi utca és Akácfa sétány 
közötti szakasza; Duna utca; Tisza utca; 
Kossuth utca, Ady E. utca és Kossuth u 3. 
sz. közötti szakasza; Patika utca; Rákóczi 
utca; Dózsa Gy. utca, Petőfi utca és Pati-
ka utca közötti szakasza; Akácfa sétány; 
Arany J. utca, Akácfa sétány és József A. 
utca közötti szakasza; Kossuth utca, Dózsa 
Gy. utca és Kossuth u. 2. sz. közötti szaka-
sza; Dózsa Gy. utca, Patika utca és Rózsa F. 
utca közötti szakasza. A pályázat 110 millió 
forint összegű támogatás segítségével való-
sul meg. Pályázat azonosító száma: 

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00014
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Pályázati felhívás
Domaszék Nagyözségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D/4. 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: 
2018. május 15. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község 
Polgármesteréhez (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2018. 
április 19-ig, 16.00 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 
2018. április 26. Az eredményről az érin-
tettek 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 

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:

Március 7-én tartották a szegedi Gregor 
József Általános iskolában a Móra Ferenc 
tankerületi olvasóversenyt a 6. osztályo-
soknak. A verseny két részből állt: kifejező 
hangos olvasásból és szövegértésből. Az 
ötödik évfolyamot Kovács Henrietta kép-
viselte. Tanára Huszár Judit. Összesített 
eredmény alapján Süli Ádám 6.a osztályos 
tanuló IV. helyezést, Szalóky Lara 6.b III. 
helyezést ért el. Mindketten megkapták a 
Kiváló Olvasó elismerést is. Felkészítő ta-
náruk Viplakné Pásti Mária.

A Móra Ferenc olvasásversenyen „Kitű-
nő olvasó” címet kapott Huszák Zsófia 3.a 
osztályos tanuló. Felkészítő tanára Pataki 
Ildikó. Ugyanezen a versenyen Dobó Gréta 
(4.b) is kiválóan képviselte iskolánkat. Kí-
sérőtanár Bönde Jánosné.

Március 13-án 16.30-tól tartottuk az Isko-
lába csalogató programsorozat 2. foglal-
kozását, „Tavaszvárás” témában. A szülők 
Kardosné Volford Klára jelenlegi elsős ta-
nítónőtől tájékozódhattak az aktualitások-
ról, az iskolába lépés feladatairól. 17.30-tól 
az egyházak bemutatkozására is sor került. 

Német verseny: A Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium által megren-
dezett “Glasperlenspiel” (Üveggyöngy-
játék) német nyelvi, kultúrtörténeti és 
országismereti versenyen Balogh Kolos 

(8.b) az I. kategóriában (7-8. évf.) az orszá-
gos döntőben a legjobb szóbeli feleletért 
különdíjban részesült. Az összetett ver-
senyben Baracsi Luca  17., Balogh Kolos 
23., Magyar Noémi 28. helyezést ért el. 
Gratulálunk! Felkészítő tanáruk: Ferlingné 
Dósa Anett tanárnő.

Március 17-én mazsorett csoportunk 
részt vett Tatabányán, a „Kodály Open” 
Országos Mazsorett Versenyen, melyet a 
Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége 
és a tatabányai Kodály Zoltán Általános 
Iskola Mazsorett Csoportja szervezett. 
A versenyen 19 település (Domaszék, 
Dunaföldvár Iregszemcse, Kisbér, Kömlőd, 
Makó, Mezőberény, Miskolc, Mogyorós-
bánya, Mórahalom, Pécs, Réde, Ruzsa, 
Siófok, Szeged, Szendrő, Tokod, Tatabán-
ya, Zsámbok) 304 mazsorettje, 162 verse-
nyszámmal mérette meg magát. Nagyon 
szép domaszéki eredmények születtek: 
Master Cadet Baton Mini 1. hely; Basic 
Cadet Baton Mini 1. hely; Basic Junior Ba-
ton Mini 1. hely; Start Cadet Baton Mini 
2. hely; Master Junior Baton Mini 2. hely, 
Kovács Henrietta Master Cadet Bot Szóló 
3. hely; Pördi Kíra Dominika Master Ju-
nior Bot Szóló 6. hely és Csala Vivien Al-
exandra Master Senior Bot Szóló 5. hely. 
Gratulálunk! A táncosok felkészítő tanára: 
Horváth Péter; A felkészítésben segítette: 
Szögi Barbara.
Március 20-án Ruzsán rendezték a terü-

leti futóversenyt, ahol nagyon szép ered-
mények születtek.   II. korcsoport leány 
csapat: I. hely. (Dobó Pálma, Dobó Gréta, 
Sárszegi Gréta, Szaszák Kata, Szenes  Kit-
ti, Szabó Zafira); II. korcsoport fiú I.hely 
(Bede Botond, Bende Patrik, Pataki Ádám, 
Takács Marcell, Török Marco); III. korcso-
port leány csapat: I.hely. (Keceli-Mészá-
ros Renáta, Sánta Brigitta, Szántusz Anna, 
Szigeti Sára); III. korcsoport fiú: I.hely 
(Böröcz Balázs, Csengeri Botond, Lénárt 
Péter, Lippai Dávid, Szabó Gergő); IV. kor-
csoport leány csapat: I hely. (Bűn Zsóka, 
Dobó Anna, Dóda Hajnal, Takács Natália); 
IV. korcsoport fiú: II. hely. (Fülöp Roland, 
Ötves Márk, Sipőcz Máté, Szűcs Adrián). 
Az egyéni eredmények is nagyon kiemel-
kedőek: Szabó Zafira I.hely, Szaszák Kata 
III. hely, Keceli-Mészáros Renáta I.hely, 
Sánta Brigitta III. hely, Dóda Hajnal II. 
hely, Dobó Anna III. hely, Takács Marcell 
II. hely, Török Marco III. hely, Csengeri 
Botond I.hely, Fülöp Roland I. hely, Ötves 
Márk II. hely. Az öt első helyezett csapat, 
valamint egyéniben Fülöp Roland és Ötves 
Márk továbbjutott a Szegeden rendezett 
megyei fordulóra. A megyei forduló leg-
eredményesebb versenyzői: Szabó Zafira 
IV. hely, Dóda Hajnal IV. hely, Fülöp Ro-
land I. hely, Ötves Márk III. hely. Mind a 
négy tanuló továbbjutott az országos fordu-
lóra. A III. korcsoport leány csapata pedig a 
dobogó III. fokára állhatott fel. Gratulálunk 
a versenyzőknek a kiváló teljesítményért! 
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Master Cadet Mini csoport - az egyik első helyezett
Fotó: Vértes Foto

Rece-Fice és Hetrefitty
Fotó: NagyonJóFoto

Csillagfürt és Kiskaláris
Fotó: NagyonJóFoto

Felkészítő tanárok: Dobó Márta, Laczkó 
Endre, Nagy Hevesi Ákos.

Március 22-én angol szépkiejtési házi-
versenyt tartottunk iskolánkban, melyen 
a felső tagozatos angolul tanuló gyerekek 
vettek részt. Eredmények: 5-6. osztály 1. 
Szalóky Mercédesz Lara  2. Sánta Brigit-
ta  3. Kovács Henrietta és Süli Ádám. 7-8.
osztály: 1. Fülöp Roland 2. Varga Leven-
te. Szervezőtanárok: Molnár-Tóthné La-
katos Margit és Janacsek Márta. Március 
27-én iskolánk a Forráskút-Kupa kistér-
ségi matematikaversenyen vett részt. A 
versenyen a felső tagozatos osztályokból 
egy-egy fő indulhatott. A csapat tagjai: 
Simon Imre 5.o., Nagy Ábel 5.o., Nagy 
Sámuel 6.o., Lippai Dávid 6.o., Hegedűs 
Dorka 7.o., Bényi Brigitta 7.o., Fülöp Ro-
land 8.o., Telegdi Csongor 8.o. Csapatunk 
Algyő és Mórahalom után a harmadik 
helyet szerezte meg. Legeredményesebb 
tanulók: Fülöp Roland I. hely, Hegedűs 
Dorka II. hely, Telegdi Csongor III. hely. 
Felkészítő tanárok: Józsáné Bánhidi Márta, 
Asztalos Ferencné, Marosné Alberti Anikó, 
Dobó Márta. Köszönjük a szállítást Dobó 
Márta kísérő pedagógusnak! Március 28-
án Röszkén megrendezték a hagyományos 
fizika versenyt az Orbán Dénes napok 
keretében. Hat tanuló indult a versenyen: 
Dobó Anna, Pataki Viktória és Rózsa Lilla 
7. osztályos, Fülöp Roland, Kazi Richárd 
és Telegdi Csongor 8. osztályos tanulók. 
Az egész délelőtt tartó versenyen a Pataki 
Viki és Telegdi Csongor páros a 3. helyet 
szerezték meg. Március 28-án a 6.b osztály 
korcsolyázni volt. Szervező: Ferlingné 
Dósa Anett tanárnő. A 2017/2018. évi „7 
mérföldes csizmában 7 határon át” Orszá-
gos Mesevetélkedő elődöntői lezajlottak 
iskolánkban. Az április  5-én megrendezés-
re kerülő területi döntőbe a legügyesebb 3 
csapat jutott tovább:1. MESEÓRIÁSOK 
3.a (Felkészítő pedagógus: Pataki Ildikó) 

- Csapattagok: Huszák Zsófia, Süli Ka-
talin, Tombácz Anikó, Tombácz Márk 2. 
SZÁRNYAS RÖFIK 4.b (Felkészítő pe-
dagógus: Ótottné Greguss Éva) - Csapat-
tagok: Dobó Gréta, Dobó Pálma, Bernáth 
Szonya, Sárszegi Gréta 3. RÓKÁK 4. a 
(Felkészítő pedagógus: Bönde Jánosné) - 
Csapattagok: Ladányi Kinga, Nagy Dorina, 
Szász Gréta, Szenes Kitti. Április 5-én az 
Országos Mesevetélkedő területi döntőjét 
is megrendeztük, melyben 8 csapat mérte 
össze tudását. Az izgalmas versenyt isko-
lánk  4.b osztályos SZÁRNYAS RÖFIK 
csapata nyerte. Csapattagok: Dobó Gréta, 
Dobó Pálma, Bernáth Szonya és Sárszegi 
Gréta (Felkészítő tanáruk Ótottné Greguss 
Éva). Ők képviselhetik iskolánkat a megyei 
döntőn, melyet április 6-án Szegeden ren-
deznek. Rajtuk kívül továbbjutott a megyei 
döntőbe a  2. helyezett mórahalmi Agyma-
nók csapat is. Mindkét megyei döntőbe ju-
tott csapatnak gratulálunk! A Szegedi Regi-
onális Természettudományos Diáklabora-
tóriumban foglalkozáson vett részt a két 
8. osztály április 6-án. Biológia és kémia 
gyakorlatot végeztek a gyerekek Ferling-
né Dósa Anett tanárnő és Kardos Rolland 
tanár úr vezetésével. Második alkalommal 
rendeztük meg a PÉNZ 7 kapcsán az alsó 
tagozatosoknak a BÖRZÉT. Valódi vásári 
hangulatban telt a szombat délelőtt a Sport-
csarnokban. Sok portéka cserélt gazdát, 
néhányan még saját készítésű tárgyaikat is 

sikeresen árusították. A jókedven, a zseb-
pénz növelésén és a kincsek beszerzésén 
túl, hasznos tapasztalatokat szerezhettek a 
gyerekek a pénz használatáról, sőt matema-
tikai kompetenciájukat is fejlesztették. A 
Szegedi Orczy István Általános Iskola sok 
éve rendezi meg a Gianni Rodari Emlék-
versenyt. Idén az illusztráció kategóriá-
ban, az 1-2.osztályosok között Kun-Péter 
Emma II. helyet ért el, Molnár-Tóth Lilla 
különdíjban részesült.

A Deszki Maros Menti Fesztivál próza-
mondó versenyén Gergulics Bence a zsűri 
különdíját kapta. Kun-Péter Emma is kivá-
lóan képviselte iskolánkat.  Felkészítőjük: 
Kopaszné Török Gabriella.  Ugyanezen a 
fesztiválon zenészeink is részt vettek. Szó-
lóhangszer kategóriában: Dobó Pálma, 
Dobó Gréta, Sárszegi Gréta és Szalóky 
Lara zongorázott. A versenyen Sárszegi 
Gréta és Szalóky Lara „ezüst minősítést” 
kapott. Felkészítő tanáruk Lázity Natália. 

Tavaszi kézműves foglalkozás: A ha-
gyományokhoz híven idén tavasszal is 
megszerveztük az iskolában a „Tavaszi 
zsongás” húsvéti kézműves foglalkozást 
március 23-án délután.  A hideg és a hóe-
sés ellenére a hangulat lelkes, friss-tavaszi 
volt.  A gyerekek kilenc féle, a tavasszal 
kapcsolatos kézműves szépséget készíthet-
tek el - az ajtódísztől a varrott csibén át a 
cukorka tartó nyusziig,- a tanító nénik és 
szüleik, nagyszüleik segítségével.  A prog-
ram népszerűségét mutatja a résztvevők 
nagy létszáma is. Külön köszönetet sze-
retnénk mondani Sárszeginé Péli Andrea 
és Monostori Mónika szülőknek támogató 
segítségükért! /Kopaszné Török Gabriella./

Az alsó tagozatos területi helyesíró ver-
senyt a ruzsai Weöres Sándor Általános Is-
kolában rendezték március 26-án. Iskolán-
kat hat diákunk képviselte. Eredmények: 2. 
évfolyam - Bakos Petra 6., Nagy Benjámin 
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11.; 3. évfolyam: Komár Csanád 1.,Gratu-
lálunk! (felkészítő tanára Nagy Zsolt), Hu-
szák Zsófia 6.; 4. évfolyam: Bernáth Szo-
nya 11., Ladányi Kinga 18. lett. Digitális 
témahét 2018: Az országosan meghirde-
tett témahét eseményeihez idén első alka-
lommal csatlakozott iskolánk. Két projekt 
valósul meg: Egyrészt a biztonságosabb 
internethasználatról szóló előadáson 
vesz részt iskolánk nevelőtestülete és a 
felső tagozatosok. Ezt követően a szülők 
számára 2018. április 17-én, kedden 16 
órától nyílik lehetőség az internet vilá-
gáról, előnyeiről és veszélyeiről többet 
megtudni. A téma időszerűsége és fon-
tosságára való tekintettel minél nagyobb 
létszámra számítunk! Kérjük, ha tehetik, 
vegyenek részt az előadáson, melyet a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
munkatársa tart. Másrészt a 2. b osztály 
a Szegedi Orczy István Általános Iskola 
4.a osztályával közösen valósítja meg a 
DoDo projektet, melyben Domaszék és 
Dorozsma értékeit gyűjtik és mutatják be 
IKT eszközök segítségével. Április 7-én 
Szentesen, a Teleki Pál megyei földrajz 

versenyen iskolánkat két 7.b osztályos di-
ákunk képviselte: Pataki Viktória és Rózsa 
Lilla. Felkészítő tanáruk Nagy Zsolt. Kö-
szönjük Makra Éva szülőnek a gyerekek 
versenyre szállítását! Ugyanezen a napon 
tartották Szegeden a Bonifert matematika 
verseny döntőjét, melyen Komár Csanád 
3.b és Nyári Levente 3.a  képviselte az alsó 
tagozatosokat. Felkészítő tanáraik Pataki 
Ildikó és Nagy Zsolt. Felső tagozatból Fü-
löp Roland 8.a, Kazi Richard 8.a és Telegdi 
Csongor 8.b osztályos tanulók jutottak be 
a rangos megmérettetés végső fordulójába. 
Felkészítő tanárok Asztalos Ferencné és 
Dobó Márta. Az eredményt később közlik 
az iskolákkal. Köszönjük Komár Ottó szü-
lőnek a szállítást! 

Április első hétvégéje Szegeden az Agórá-
ban a néptáncról szólt. Három napos orszá-
gos néptáncfesztivált rendeztek, melyen a 
Domaszéki Néptánccsoport is részt vett két 
műsorszámmal. Pénteken a Csillagfürt és 
a Kiskaláris csoport Szilágysági táncokat 
adott elő. Szombaton a Rece-Fice csoport 
a hódmezővásárhelyi Hetrefitty együttes-

sel közös produkciót mutatott be. Mind-
két táncunk nagyon jól sikerült. Az erős és 
igen nagy mezőnyben a Rece-Fice csoport 
„ezüst minősítést” kapott. Gratulálunk! 
Felkészítő tanáruk Kispéter Éva. A felké-
szítésben segítségére volt Csókási Imre. 
Köszönjük Pataki Ildikó tanárnő és a szü-
lők segítségét!

Következő programjaink:

Április 12.: Környezetvédelmi és alsós Ma-
tematika verseny (Szeged) 
Április 13.: Fontos Sándor Nap (Üllés): 
zene, rajz, versmondás
Április 14-15.: Országos Mazsorett Ver-
seny (Siófok)
Április 17.: Papírgyűjtés
Április 20.: Deszki Maros Menti Néptánc 
Fesztivál
Április 21.: Munkanap „B” hétfő
Április 24.: Fogadóórák és szülői értekez-
letek
Április 26.: Bábszínház
Április 27.: Szóló néptánc verseny 
(Békéscsaba)

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tájékoztatása szerint a koráb-
bi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
tavasz beköszöntével Csongrád megyében 
is ugrásszerűen megnő a szabadtéri tűzese-
tek száma. Hétvégéken, a kellemes időben 
sokan választanak szabadtéri programot; 
főznek, kerti munkát végeznek, esetleg el-
száradt növényi hulladékot égetnek. A sze-
les időjárás azonban hozzájárul a szabadté-
ri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi 
években, megyénkben több ezer hektárnyi 
területet perzseltek fel. A veszélyt egyrész-
ről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. 
Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a 
szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát 
emberek okozzák.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az új 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartal-
mazza. A 2015. március 5-én hatályba lé-
pett 54/2014. (XII.5) BM rendelet minden 
magyar állampolgár, gazdasági szervezet, 
önkormányzat, állami vállalat és civil sze-
replő számára jelentős változásokat hozott.
A lakosság számára az egyik legjelentő-
sebb változás, hogy az élet- és értékvéde-
lem jegyében a belterületi ingatlanok hasz-
nálata során keletkezett avar és kerti hul-
ladék szabadtéri égetése főszabály szerint 
tilos. A tiltás alól az önkormányzat helyi 
rendeletben felmentést adhat (Domaszék 
Önkormányzata rendelkezik helyi rende-
lettel!), ebben szabályozza az égetés felté-

teleit, körülményeit.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója a tűzvédelmi hatóság (kataszt-
rófavédelem) engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított égetést 
végezhet. Az irányított égetés végzésére 
vonatkozó kérelem tartalmazza:
- a kérelmező nevét és címét, 
- az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal megadott helyét, 
- az égetés megkezdésének és tervezett be-
fejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, 
perc), 
- az irányított égetés indokát, 
- az égetéssel érintett terület nagyságát, 
- az égetés folyamatának pontos leírását, 
- az égetést végző személyek nevét, címét, 
- az égetés felügyeletét biztosító személy 
nevét és címét, mobiltelefonszámát, 
- a tűz továbbterjedésének megakadályozá-
sára tervezett intézkedéseket és 
- a helyszínen biztosított, a tűz továbbterje-
désének megakadályozására készenlétben 
tartott eszközök felsorolását. 
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig be kell 
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi ható-
sághoz.
A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak 
beérkezésétől számított 5 munkanapon be-
lül bírálja el. Az irányított égetés során a 
tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha az irányított égetést befe-
jezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányí-

tott égetés csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Az irányított égetés befejezése 
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, 
és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal - meg kell szüntet-
ni. Az irányított égetés során a tarlóégetés 
csak az alábbiak szerint végezhető:
- a tarlónak minden oldalról egyidejűleg 
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak 
a tarlómaradványok használhatók fel; a 
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon 
álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 
- a tarlót vagy az érintett szakaszokat a 
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 
méter szélességben körül kell szántani, és 
az adott területen az apró vadban okozha-
tó károk elkerülése érdekében vadriasztást 
kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok 
védelmére a helyi adottságoknak megfe-
lelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani, 
- tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen 
szakaszosan végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni, 
- a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas 
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő lét-
számú, kioktatott személy jelenlétéről kell 
gondoskodni, és legalább egy traktort eké-
vel a helyszínen készenlétben kell tartani. 
A lábon álló növényzet, avar és egyéb nö-
vényi hulladék irányított égetése során a 
fenti szabályokat kell alkalmazni.
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A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése 
érdekében a vasút és a közút mindkét olda-
lán annak kezelője köteles a szélső vasúti 
vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 
méter széles védősávot kialakítani. A vé-
dősávot éghető aljnövényzettől, gallytól 
tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántar-
tásról, éghető anyagtól mentes állapotban 
tartásról a védősávval érintett terület tu-
lajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles 
gondoskodni. 
Domaszék Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2016. június 30-i ülésén 
megalkotta az avar és kerti hulladékok 
nyílt téri égetéséről szóló 12/2016. (VI. 
30.) önkormányzati rendeletét, mely 
2016. július 1. napján lépett hatályba.
A rendelet területi hatálya Domaszék köz-
ség belterületére terjed ki, kül- és erdőte-
rületre nem vonatkozik.
A rendelet értelmében avar és kerti hulla-
dék: az ingatlan használata során keletkező 
és további hasznosításra nem kerülő növé-
nyi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyö-
kér és egyéb növényi maradványok). Hasz-
nosítás: a kerti hulladék komposztálása.
A kórokozóktól és kártevőktől mentes, 
egészséges kerti hulladék komposztálása, 
hasznosítása javasolt. Az ingatlanon kelet-
kező nagyobb mennyiségű kerti hulladék 
szabályos kezelése az ingatlantulajdonos 
feladata.

A belterületi égetés szabályai:
Kerti hulladék égetésére hétfőtől szomba-

tig van lehetőség. Az égetést a levegőréteg 
hőmérsékleti változása (eseti talajközeli in-
verzió) miatt 8.00 és 20.00 óra között lehet 
végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapo-
kon és vasárnap égetni tilos.
Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvő-
képességének tudatában lévő személy vé-
gezheti.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, 
vagyoni és személyi biztonságot nem ve-
szélyeztető módon, 18 éven felüli cselek-
vőképes személy folyamatos felügyelete, 
és a lakókörnyezet lehető legkisebb zava-
rása mellett szabad.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője 
(továbbiakban együtt: tulajdonos) az ége-
tés során köteles gondoskodni a szükséges 
tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: ol-
tóvíz, homok, stb.)
A füstképződés csökkentése érdekében az 
avart és a kerti hulladékot előzetesen szik-
kasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban történhet.
Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és 
kerti hulladék elégetési szándék esetén a 
szomszédokat tájékoztatni kell az égetés 
várható időpontjáról. Az égetés egy alka-
lommal legfeljebb 4 óra hossza időtartam-
ban végezhető.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az 
engedélyezett időszakon kívül, valamint 
párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél 
esetén.
A kerti hulladékkal együtt kommunális, ve-
szélyes és ipari eredetű hulladék nem éget-
hető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, 

ezek maradványai, stb.).
Az égetés folyamatának gyorsítására ég-
hető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) 
légszennyező vagy bűzös segédanyag nem 
használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, 
hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 
annak belocsolásáról, vagy vékony földré-
teggel történő lefedéséről.

Az illetékes hatóság által elrendelt általá-
nos tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem 
ad felmentést.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése 
tilos, kivéve a polgármester engedélyével.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszült-
ségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.
Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.
A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberende-
zés-használat kizárólag a vonatkozó jog-
szabályokban meghatározott tűzvédelmi 
követelmények és műszaki mentéssel kap-
csolatos feladatok szigorú betartásával tör-
ténhet.

Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Domaszéki Óvoda hírei
Hagyományos tavaszi programjaink zaj-
lottak az elmúlt hónap során. A gólyákkal 
együtt a tavasz is nagy nehezen megérke-
zett. Valamennyien örülünk a napsütésnek, 
a zöldellő fűnek, a nyíló virágoknak, a ma-
dárcsicsergésnek. Az „Ébred a természet!”-
című projektünk keretein belül virágnézős, 
állatsimogatós sétákat, kirándulásokat tet-
tünk, már amikor az időjárás engedte. Kö-
szönjük a vendéglátó családoknak a lehető-
séget, hogy a gyerekek közelről tapasztal-
hatták meg az ébredő természet „csodáit”. 
A projekt zárónapján nem maradhatott el 
a hagyományos tojáskeresés, tojásfestés, 
majd végül a locsolkodás sem, ahol a kisfi-
úk meglocsolták a kislányokat, akik piros 
tojással és süteménnyel kedveskedtek ne-
kik.
A nemzeti ünnep alkalmából a katonás, 
huszáros játékok kerültek középpontba. Az 
ünnep hangulatát az óvoda helyiségeinek, 
ablakainak díszítésével alapoztuk meg, 
amelyben megjelenítettük az ünnepre jel-
lemző színeket, szimbólumokat. Közösen 
készültek a zászlók, várak, csákók, kokár-

dák. Iciri- piciri játszódélutánjaink folya-
matosan zajlanak, ahol a leendő kis ovisok 
és szüleik ismerkedhetnek óvodánkkal 
és az itt dolgozókkal. Az óvodai beíratás 
2018. április 24-25-én lesz 8-16 óráig az 
óvodában.

A beíratáshoz szükséges dokumentu-
mok:

•	 a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata,

•	 a gyermek lakcímkártyája, 
TAJ-kártyája,

•	 a szülő (gondviselő) személyi iga-
zolványa, lakcímkártyája.

•	 sajátos nevelési igényű gyermek 
esetében: szakértői vélemény 

•	 a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről készült határozat

•	 orvosi igazolás az óvodai érett-
ségről.

Nyílt napokat tartottunk a középső és nagy-
csoportokban, ahol a szülők betekinthettek 
hétköznapjainkba, nevelési programunkba.

Programjaink az elkövetkezendő 
időszakban:
2018. április 6 és 13. Iciri- piciri 
 játszódélután
2018. április 24-25. Óvodai beíratás
2018. április 10-11-12. Fényképezés
2018. április 10-11. Nyílt napok a Katica  
 csoportban
2018. április 21. Majálisoló a 
 sportcsarnokban
Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - nak felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja- nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető
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Könyvtári hírek
Köszönetet mondok mindazoknak, akik könyvadományokkal támogatták könyvtárunkat. Ezúton szeretném értesíteni a kedves 

olvasókat, hogy a könyvtár 2018. április 17. – 2018. április 25. között szabadság miatt zárva lesz.

Kézműves foglalkozás a könyvtárban!
Kedves Gyerekek és Felnőttek!

 Anyák napja alkalmából 2018. május 4-én 10 órától 13 óráig kézműves foglalkozást tartunk a 
Domaszék Nagyközségi Könyvtárban.

Készíthettek kosárkákat, melyen kipróbálhatjátok a decoupage technika alkalmazását. Szabadon alkothattok, aminek csak a 
képzeletetek szabhat határt.

                                                                 Várunk sok szeretettel minden érdeklődőt!                             Szűcs Judit könyvtáros 
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Családi nap és rekord kísérlet Domaszéken
2018. a Családok éve, melynek keretében a 
Három Királyfi, Három Királylány Mozga-
lom országos rendezvényt szervezett 2018. 
március 11-én, melyben Domaszéken az 
Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület 
volt a segítségük. Egy világrekord kísérlet 
volt a cél: az egyszerre felemelt gyerekek 
világrekordja. Pontban 11 órakor emelték 
fel gyermekeiket a szülők itt nálunk és a 
további településeken, városokban: Buda-
pest, Alsópáhok, Békéscsaba, Csobánka, 
Debrecen, Dunaföldvár, Eger, Kecskemét, 
Miskolc, Székesfehérvár, Szeged, Tapolca. 
Hogy megdőlt-e a világrekord azt később 
megtudjuk, de az üzenete a rendezvény-
nek az volt, hogy felhívják a figyelmet a 
gyermekvállalás fontosságára. Az esemény 
fővédnökei Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója, valamint Kiss Gergely három-
szoros olimpiai bajnok vízilabdázó, csalá-
dapa. Különféle színes programok várták a 
kilátogatókat, többek közt: népi játszóház, 
trambulin, akadálypálya, Pipacs Tanya - 
pónilovaglás és kocsizás, arcfestés, kéz-
műveskedés - Brzózka-Szántó Cecília által 
készített kifestőkkel, helyi termékek piaca, 
bababörze (információk babáról, család-
ról, egészségről), rajzpályázat-kiállítás. 
Kiemelnénk, hogy most kerültek köszön-
tésre Kispéter Géza polgármester úr által a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával, a 2017.évben született gyermekek 

és szüleik. Az önkormányzat egy csokor vi-
rággal, oklevéllel és 10 ezer forint támoga-
tással járul hozzá a kicsik életkezdéséhez. 
Ennek feltétele csupán annyi, hogy szüle-
ik a kincstárnál start számlát nyissanak a 
gyermek nevére, majd a számláról szóló 
igazolást behozzák a hivatal pénztárába és 
átutalásra kerül a támogatás. Vagy a má-
sik lehetséges megoldás, hogy a helyi Pil-
lér Takarékszövetkezetnél nyissanak meg 
egy takarékbetétet 10 ezer forinttal, majd 

ezen bizonylat és igazolás fejében a hivatal 
pénztára készpénzben fizeti ki a támogatást 
a szülőnek. Érdemes start számlát, baba-
kötvényt nyitni, hiszen a magyar állam el-
sőként 42.500 forinttal támogatja az ezzel 
rendelkezőket. 

További részletek: http://www.allamkincs-
tar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkez-
desi_tamogatas

DomaTV facebook oldala

Az egyszerre minél több felemelt gyermek világrekordjához csatlakoztunk

Zsóka néni táborai - 2018. július 9-13. Bakonybél 
Csapatunk idén is útnak indul és egy igazán izgalmas helyet fedezünk fel újra. 

19. táborunkat Bakonybélen és környékén rendezzük meg. 
Tervezett programok:

• terepi foglalkozások szakvezetéssel,
• kézműves foglalkozások,
• az Erdők Háza Múzeum megtekintése,
• a bakonybéli Tájház bebarangolása,
• a Pannon Csillagda Látogatóközpont 

nappali programjának megtekinté-
se (kiállítás megtekintése vezetéssel, 
planetáriumi vetítés, naptávcső).

Természetesen nem maradhat el a közös 
tábortűz, éneklés, tánc, vetélkedők, alko-

tás, közös főzés és minden mi jó. 
Szálláshelyünk: Bakonybél - Erdőisme-
reti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza   

(Pajta) - http://www.bfnp.hu/hu/bakony-
bel-erdei-iskola-szallashely 

Célkorosztály a 8-14 évesek. 
További információk: 

https://elhetobbfaluert.blogspot.hu
/p/taborok.html 

Jelentkezés: 
elhetobbfaluert@gmail.com

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület
Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com

E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com
Facebook: www.facebook.com

/elhetobbfaluert
Adószám: 18475788-1-06

Családi klub hírek!
Március 25- én, vasárnap délután, húsvétra készülve kézműves foglalkozást tartottunk a Sárkányhegyi Közösségi Házban.

Teázás és sütizés mellett a gyerekekkel közösen húsvéti ajtódíszt, tojást és nyuszis ajándékokat készítettünk. 
Jó hangulatban telt a délután!

Május 1-jére majálisozást tervezünk az ásotthalmi erdőbe, csatlakozva az ottani programokhoz. 
Főzőversenyen való részvételt, illetve roncsderbi megtekintést is beiktatjuk a programba. 

Minden családi klubtagot várok! Jelentkezni  nálam lehet!
Szekeresné Ildikó klubvezető
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A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
Friss képviselő testületünk és támogató tagjaink sike-
res hónapokat zárhatnak maguk mögött.
Márciusban két programunk is nagy népszerűségnek 
örvendett. 
A Silver Friday nevű alkalmat szeretnénk többször is 
megismételni, szerintünk a fiatalok baráti táraságainak 
jó lehetőség egy beülős, beszélgetős este. Köszönjük a 
Party Kocsma vezetőinek, hogy helyszínt és lehetősé-
get biztosítanak a fiatalok számára. 
Megújulásunk örömére március 16-án megszerveztük 
a Welcome Partyt, amelyre több mint 140 fiatal láto-
gatott el. A zenéről Dj Tymo gondoskodott egészen 

hajnalig. Mindazok támogatását köszönjük, akik 
bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez, vagy eljöttek. 
Úgy látjuk, hogy a befektetett energiánk nem vész 
hiába. Célunk, hogy megmozgassuk a helyi fiatalo-
kat.
Szeretettel várunk minden sport iránt érdeklődőt a 
május 25-én tartandó kihívás napi programunkra. 
Részletek hamarosan a Facebook oldalunkon és a 
jövő havi Hírmondóban! 

Ördögh Anett

A Domaszéki JUDO ISE fennállása óta Nagy Bence megszerezte a 
60. egyéni országos bajnoki címet

A képen balról Gunics Endre, aki a Junior Országos Bajnokságon 
ezüstérmes lett 73 kg-ban, Nagy Bence, aki Ifjúsági Országos 

Bajnok 46 kg-ban, Szabó Miklós edző, Sánta László, aki 60 kg-
ban Ifjúsági és a Junior Országos Bajnokságon 

egyaránt bronzérmes lett.

A Veszprémi Arénában rendezték meg az ez évi Ifjúsági Orszá-
gos Bajnokságot, ahol Nagy Bence 46 kg-ban megszerezte az 
aranyérmet, ami egyúttal jubileumi aranyérem, mivel szakosztá-
lyunk fennállása óta ez a 60. egyéni országos Bajnoki cím. Bence 
még csak első éves ifjúsági korú versenyző. Minden ellenfelét 
imponáló fölénnyel utasította maga mögé. Sánta László ugyanitt 
versenyzett a 60 kg-ban. Az első meccsén balszerencsés volt, el-
veszítette, de a többit mind megnyerte, így bronzérmet szerzett. 
Földi Csanád kezdő létére nagyon szépen helytállt és nehézsúly-
ban a pontszerző ötödik helyen végzett.

Húsvéti ünnepeket csapatunk, mint minden évben az ausztriai 
Kufsteinben töltötte a hagyományosan megrendezett versenyen, 
melyet 25. alkalommal rendeztek meg. Sánta László minden év-
ben beverekedte magát a döntőbe, de még nem sikerült nyernie 
ezen a versenyen. Most minden ellenfelét iponnal verte és így 
megszerezte a régen kívánt kupát. Nagy Bencét egy bírói hiba 
fosztotta meg az első helytől és így ezüstérmes lett. Sánta Brigit-
ta szintén csak a döntőben szenvedett vereséget és ő is második 
lett. Katona Benedek és Földi Csanád a dobogó harmadik fokára 
állhatott. 

Szabó Miklós edző

Gardróbfrissítés
2018. május 4-én (pénteken) 17 órától a Sárkányhegyi

 Közösségi Háznál (Dankó Pista tér)
Tele a szekrényed kinőtt /kifogyott/
megunt, de még ép és használható 

ruhákkal?  
Szeretnél a helyükre frisseket? 

Akkor hozd el! Cseréljünk! 
Hozd el a tiszta, jó állapotú ruhádat és 

amennyi darabot hozol, annyit 
haza is vihetsz. 

A válogatás után megmaradt ruhákat ösz-
szegyűjtjük és rászorulóknak juttatjuk el! 

A ruhákon kívül hozhattok ékszereket, 

táskákat, cipőket! 
Támogassátok a kezdeményezést, hozzá-
tok el a szekrényben szomorkodó ruháito-

kat és találjátok meg új kedvenceteket! 

A program nyitott és ingyenes! Oszd meg 
bátran, hogy minél többen legyünk! 

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület

Sárkányhegyi Közösségi Ház bérbe kiadó
családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termékbemutatókra, termék-, ruhavásárra, tanfolyamok, 

előadások lebonyolítására.
Érdeklődni: Papdiné Megyeri Csillánál lehet a 62/84-011 (118. mellék); 30/2064-313 telefonszámon
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       12.00 - 18.00
Kedd:         7.00 - 13.00
Szerda:         7.00 - 13.00
Csütörtök:  12.00 - 18.00
Péntek:        7.00 - 13.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökön 13.30 - 18.00-ig; a többi munka-
napon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
További információ a 
   weboldalunkon:
www.ordogdent.hu
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

 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, Szűcs Judit. 
Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán

Korrektor: Tanács Éva, Szűcs Judit
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2018. május 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. május 16.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Telefon: 584-284

  
Rendelési idő:

Hétfő: 11,00-14,00
Kedd: 15,00-17,30
Szerda: 8,00-10,00 

(Tanácsadás), 10,00-12,00 (Rendelés)
Csütörtök: 13,00-15,00

Péntek: 8,00-11,00

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén
Varga Pál

15.00-16.00 óráig
Kocsi Adrienn

15.00-16.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5332

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, 
Varga Pál elnökhelyettes: 

06-20/209-5312

200 l-es nyitott és zárt vashordók, 
műanyag hordók, 1500 W Si szivattyú, 
üstház, 55 l-es szőlőprés, szőlődaráló, 
aprított és nagyobb tűzifa eladó. Érd.: 06-
30/430-1187 este.

***
Domaszéki Szőlőfürt Szövetkezetes 
aranykoronát keresek megvásárlásra. Ér-
deklődni: 70/9492-950

***
Domaszéki kiskert a Margaréta út 4. szám 
alatt eladó. Téliesített, komfortos, szige-
telt, közel a buszmegállóhoz. Irányár: 6 
mFt. Érdeklődni: 06-70/650-4945

***
Elárusítópavilon (6 m2-es, nagy üvegfe-
lülettel, kiszolgálóablakkal, hőszigetelve, 
lambériázva) Domaszéken, valamint radi-
átor eladó. Szükség esetén elszállítom. Ár: 
250 eFt. Tel.: 06-20/945-4580

***
Tarló hópehely vetőburgonya eladó kb. 
3,5 q. Érdeklődni: Temesvári Istvánné Do-
maszék, Ady E. u. 13. 

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

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!
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Nincs állása, de szeretne? 

Állást keres, de nem tudja, hogy induljon el? 
Jöjjön be hozzánk, segítünk! 

 

ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás 
Domaszék 

területén. 
 
 

Páratlan héten szerdánként,  
előre egyeztetett időpontban. 

 

Keressen bennünket elérhetőségünk egyikén: 
Deák Andrea mentor 

06-30/557-10-22 
deakandreapaktum@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

Kiss Anna 
Tel:0670/311-7385
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SÓDER, HOMOK, KAVICS
szállítását vállalom, kedvező áron nyerges billencs 
szerelvénnyel. Érdeklődni: Koznás Attila

06-30/406-6695

Tisztelt Termelők!
Ismét elérkezett a Területalapú Támogatás időszaka.

A beadási határidő május 15.
Kérek minden Termelőt, aki igényli a támogatást, hogy telefo-

non keresztül egyeztessen időpontot a falugazdásszal: 
06 70 39 99 524, Papp Tamara.

Amit szükséges hozni az igényléshez:
- földhasználati lapot,

 - tavalyi beadott kérelmet, 
-  MVH regisztrációs számot, valamit a 

hozzátartozó jelszót. Üdvözlettel, falugazdász

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

április 15., május 20., június 17., július 
15., augusztus 19., szeptember 16., októ-

ber 21., november 18., december 16.
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
nyitvatartása:

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

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

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

Fűts okosan!
Új és használt cserépkályhák, kandallók, kemencék, tűzhelyek 

építését, javítását továbbra is garanciával vállalom!
A tüzelőberendezések mestere!

Márton Ferenc
60/9784-033
62/253-901

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334
ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Építőipari szolgáltatások elérhető árakon:
Külső, belső festés, Mázolás, Díszlécek, rozetták, Díszítőfestés,

Parketta lakkozása, Dísztéglák, díszvakolatok, csempeburkolatok 
készítése

Fiatalos gyorsasággal, pontos határidővel, megbízható munkatársakkal, igényes 
takarással, takarítással.

Ingyenes felméréssel. Elérhető áron!
Telefon:

Masa Péter: 06-30/690-7441; Iván Zsolt Márió: 06-30/697-9403

Jóga órák Domaszéken minden korosztálynak
 Még nem próbáltad?  Ha tudsz levegőt venni, ezt is meg tudod csinálni!

Függetlenül attól, hogy mennyi idős vagy, vagy milyen sporttapasztalattal rendelkezel. 
A jógázás olyan, mint a saját "laboratóriumod". A tested és a lelked kutatásáról, az 

önmegismerésről (is) szól. 
Segít megnyugodni, pihenni, miközben formálja az alakodat, erősít, rugalmasságot 

biztosít. Szóval nincs rossz idő arra, hogy belevágj. 

 Az Egészség Központ emeleti termében (Petőfi u. 12.) Dr. Kozma Anna és a 
Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány támogatásával az 

eddigi jóga órák bővülnek. 

A gyerekek számára ovis és sulis jóga, a felnőttek számára kezdő és kímélő jóga órák 
indulnak 2018. márc. 1-től. 
Kezdő jóga:   péntek  du.: 17:30-19:00   és   szombat  de.:   8:30-10:00
Kímélő jóga:   kedd  de.:    9:00-10:30    és   csütörtök de.:   9:00-10:30
Sulis jóga:       péntek  du.: 14:30-15:30
Ovis jóga:       szombat  de.:  10:30-11:30

                     Szeretettel várok mindenkit!
   Sárszeginé Péli Andrea  hatha és gyermek jógaoktató

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 30/458-1273
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Biztonságtechnikai ajánlások
A sértetti közrehatás a lakásbetörések ese-
tében is gyakori. A megelőzés érdekében 
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya elkészítette 
„Biztonságtechnikai ajánlások az otthonok 
védelméhez” című kiadványát. A speciális 
bűnmegelőzési katalógus kívülről befelé 
haladva mutatja  be az ingatlanok védel-
méhez felhasználható mechanikus és elekt-
ronikus eszközöket, megoldásokat. Ezek 
közül az alábbi - viszonylag kis anyagi 
ráfordítást igénylő - eszközöket ajánljuk 
figyelmükbe. (A teljes anyag elektronikus 
formában elérhető a www.bulisbiztonsag.
hu/vagyonvedelem oldalon.)
 
 VAGYONVÉDELMI SZÚNYOGHÁLÓ 

Az ingatlan nyílászáróinak speciális védel-
mére szolgál - főként abban az esetben, ha 
nincs felszerelve ablakrács. A hagyomá-

nyos szúnyoghálótól eltérően a beleszőtt 
fémszálakat érő erőszakos hatás észlelése-
kor helyben riaszt, esetleg jelzést továbbít a 
riasztóközpont felé. 

BEFESZÍTÉSGÁTLÓ

Az ajtó belökését, befeszítését akadályozza 
meg. Számos fajtája létezik, előnye, hogy 
akár házilag is elkészíthető.

NYITÁSÉRZÉKELŐ

Az érzékelő egyik felét a nyílászárók fix 
részére (ajtótok, ablakkeret),  másik fe-
lét pedig a mozgó részre kell felerősíteni. 
Amikor az ajtó, ablak kinyílik, a két rész 
eltávolodik egymástól, és a készülék riaszt. 

PÁNIKRIASZTÓ 

Főleg közterületen történő támadás esetén 
tehet nagy szolgálatot. A készülék hangos 
sípolással (esetleg női sikoly hangjával) 
jelez, ha kirántjuk a kapcsolózsinórt, vagy 
ha megnyomjuk az erre szolgáló gombot. A 
figyelemfelkeltő riasztás a támadó elijesz-
tésére illetve segítségkérésre is alkalmas 
lehet. Áldozattá váláskor, bűncselekmény 
észlelésekor hívja a 112 központi segély-
hívó számot!

Csongrád Megyei RFK 
Bűnmegelőzési Osztály Tel: 107, 112

e-mail: barka@csongrad.police.hu
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D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

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 2 3 4 5 6

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			
17:30	Kezdő	jóga

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			
17:30	Kezdő	jóga

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségközpont:																			
8:30	Kezdő	jóga											
10:30	Ovis	jóga

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Egészségközpont:																			
8:30	Kezdő	jóga											
10:30	Ovis	jóga

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			
17:30	Kezdő	jóga

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			
17:30	Kezdő	jóga

jamgosport@gmail.com			
Sárkányhegyi	KHE						
17:00	Ruhacsere

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

Egészségközpont:																			
8:30	Kezdő	jóga											
10:30	Ovis	jóga

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			
17:30	Kezdő	jóga

jamgosport@gmail.com			

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

2018. április
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-
gyógytornász

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise														

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

Egészségközpont:																			
8:30	Kezdő	jóga											
10:30	Ovis	jóga

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga
Sportcsarnok:														

18:30	Foci
Egészségközpont:																			
8:30	Kezdő	jóga											
10:30	Ovis	jógajamgosport@gmail.com			

19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub	Nőnap

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-
gyógytornászEgészségközpont:																				

19:00	Alakformáló	
Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jógaSportcsarnok:														

18:30	Foci

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jógaSportcsarnok:														

18:30	Foci

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			

Javaslat, észrevétel, 
program:elhetobfaluert 
@gmail.com

Sárkánybébi  Baba-Mama Klub


