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Megemlékezések Domaszéken
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói tartották azt a kiváló műsort, mely újra 
és újra emlékeztet bennünket arra, hogy 
1956. október 23-i események eredménye-
ként és hatására 2652 fő honfitársunk halt 
meg a mi szabadságunkért. A következő 
három évben mintegy 400 embert végez-
tek ki a forradalomban való részvételért, 
több mint 21668 személyt börtönöztek 
be, 16-18 ezer főt internáltak. Mindezt 
az amnesztia ígérete után, és úgy, hogy a 
résztvevők jelentős része elmenekült az or-
szágból. 1956 októberének végére fokoza-
tosan megszűnt a határellenőrzés az ország 
nyugati és déli határán. E néhány hét alatt 
mintegy 200 000 ember menekült el az or-

szágból, túlnyomórészt a zöldhatáron át.
A megemlékezés után, Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat és a helyi ci-
vil szervezetek képviselői fejet hajtot-
tak az újonnan felavatott Köztársaság 
téri emlékműnél, hőseink tiszteletére.
Október 27-én a képviselő-testület tagjai az 
elhunyt díszpolgárok sírjánál koszorút he-
lyeztek el a Domaszéki Temetőben, majd 
17,00 órától Sóki Károly plébános úr meg-
emlékező szent misét tartott a II. világhá-
borúban elhunyt hősi halottak emlékére, az 
eső ellenére a Hősök emlékművénél a kép-
viselő-testület, pártok és civil szervezetek 
a tisztelet jeléül elhelyezték a koszorúikat. 

Forrás: DomaTV facebook oldala

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. október 26-án 
tartotta soros ülését, ahol az alábbi napiren-
di pontokat vitatták meg:
1. Körzeti megbízottak munkájáról szóló 

tájékoztató.
2. Domaszéki Polgárőr Egyesület mun-

kájáról szóló tájékoztató.
3. Böllérnap és Katalin bál megrendezé-

sével kapcsolatos döntések.

4. Döntési javaslatok.
5. Polgármesteri jelentés.
Az alábbi fontosabb döntések születtek: el-
fogadták a Domatisz Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítását. A felügyelő bizott-
sági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása 
meghosszabbodott. Döntöttek a belterületi 
vízrendezés III. ütem közbeszerzési eljá-
rásának nyerteséről, kiválasztásra került 
a kivitelező cég. Két önkormányzati bér-

lakás pályázati felhívásának közzétételét 
fogadták el. Jóváhagyták a 2018. évi ön-
kormányzati rendezvénytervet és döntöttek 
a Simonközi csatornának a Szeged és Kör-
nyéke Vízgazdálkodási Társulattól történő 
átvételéről.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyözségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/D/2. 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. január 4. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község 
Polgármesteréhez (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2017. 
december 7-ig, 16.00 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 
2017. december 14. 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 

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

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

2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 

élveznek azok a pályázók, akik:
• a rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(26.640,- 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 60 m2-es, két és fél szobás, ösz-
szkomfortos. A lakás megtekinthető: egyez

tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2018. január 4. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztársa-
ság tér 1.) kell benyújtani 2017. december 
7-ig, 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2017. 
december 14. 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. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Tagadhatatlanul itt van megint az ősz. Cso-
dálatos színekben pompáznak a falevelek 
– a sárga tucatnyi árnyalata, izzó narancs, 
vörös, nyugtató barna vagy a megújulásra 
emlékeztető zöldet mind-mind megtalál-
hatjuk a földet puha takaróként beborító 
avarban.
Élményszerző sétákra mentünk a gyerme-
kekkel, ahol megfigyeltük az ősz színeit, 
az időjárás változásait, a növények, állatok 
alkalmazkodását az új évszakhoz. Napra-
forgó csoportosok a Pintér család tanyá-
jára látogattak, a Csemete csoportosok a 
Vadasparkba kirándultak, hogy az évszak 

színességét közelről is megtapasztalhassák.
A Katica csoport napjait a közlekedés köré 
építette, így ellátogattak a Szegedi Nagyál-
lomásra, ahol megismerkedtek a „vasutas 
élettel” és kipróbálták a vonatozást, majd 
a Játékdzsungel játszóházban töltöttek el 
néhány órát. 
A hónap vége felé észrevétlenül belopako-
dik beszélgetéseinkbe, verseinkbe, éneke-
inkbe, játékainkba a Mikulás és a közeledő 
Karácsony. Kezdetét veszi az Adventi ké-
szülődés is. Szeretettel várjuk a szülőket a 
hagyományos Adventi délutánunkra 2017. 
december 1-én, ahol gyermekeikkel közö-

sen készíthetik el a közelgő ünnep díszeit.
Következő időszak eseményei:
• 2017. november 9. Szülői Közösség 

megbeszélése, Szülői értekezletek 
16.30-tól: 

• 2017. november 14. Mazsola, Csemete 
csoport

• 2017. november 15. Napraforgó, Mó-
kus, Pillangó csoport

• 2017. november 16. Csiga, Katica cso-
port

• December 1. Adventi készülődés
• December 5. Mikulás várás

Koczkás Orsolya óvodavezető

EGÉSZSÉGHÉT 2017. 
November 13-tól 18-ig

Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány Dr. Kőrösi Gábor há-
ziorvosi praxisával együttműködve, az 
Egészségközpontban, ebben az évben is 
megrendezi az egészséghetet.
Programjaink:
• 2017. november 14. kedd 12-től 18-

ig  Influenza védőoltások rendelési 
időn kívül

Ezt a délutánt azoknak az egészséges sze-
mélyeknek ajánljuk, akik nem szeretnének 
a rendelésen a betegek között várakozni a 
védőoltásra. A legmegfelelőbb időpont a 
megelőzés szempontjából a novemberben 

vagy decemberben adott védőoltás. A leg-
biztosabb védettséget az évről évre ismételt 
beadás nyújtja. Ezen az időponton kívül is, 
(rendelési időben) bárki felveheti térítés-
mentesen az influenza védőoltást, nemcsak 
az idősek és a krónikus betegek.
• 2017. november 15. szerda 15- órá-

tól Urológia Dr. Király István
• 2017. november 16. csütörtök 8 – 12-

ig Szemészet Dr. Fárk Ildikó
• 2017. november 17. péntek 8. - 12-ig-

Bőrgyógyászat Dr. Fárk Mariann
• 2017.november 18 szombat 9 - 13-ig 

UH vizsgálat Dr. Ádám Edit

Az Ultrahang vizsgálat térítéses, az egész-
séghétre való tekintettel csökkentett ára-
kon.
Felhívjuk az inzulint használó cukorbete-
gek figyelmét arra, hogy a Dcont Optimum, 
Personal és Partner vércukor mérő készü-
lékekhez használt Optimum reagens csík 
gyártása megszűnik, a készüléket a gyártó 
cég térítésmentesen új készülékre cseréli. 
Kérjük azokat, akiknek a cukorbeteg gon-
dozóban még nem cserélték ki, jelentkez-
zenek a nővéreknél! (Fülöp Istvánné Zsu-
zsa és Kozma Ferencné Erika)

Dr. Kozma Anna, Dr. Kőrösi Gábor

Falukarácsony – Közösségben a szeretet ünnepén
Idén is megrendezésre kerül falunk közös karácsonya.

Tervezett időpont, helyszín: 2017. december 17. (vasárnap), Domaszéki Sportcsarnok és Köztársaság tér.

Szeretettel várjuk adományaikat a szeretetvendégséghez, illetve a rászorulók megajándékozásához.
Ha bekapcsolódnál hangoddal, ötleteiddel, munkáddal, akkor jelentkezz az alábbi elérhetőségek egyikén!

Jó készülődést!

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
elhetobbfaluert@gmail.com

70/452-3343
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Örömünkre szolgál, hogy október hónapban Berta Antal Szil-
veszterné domaszéki lakosunk betöltötte a 95. életévét. Kispéter 
Géza polgármester úr és Dr. Csányi Imre jegyző úr otthonában 
kereste fel e jeles nap alkalmából, Orbán Viktor miniszterelnök 
úr által aláírt emléklapot és ajándékkosarat nyújtottak át tiszte-
letére. A sokak által tisztelt és szeretett Éva tanító néni anyuká-
ja kiváló egészségnek örvend, mindennapjait a család és a ház 
körüli teendők teszik ki. Szívesen olvas, figyelemmel kíséri a 
mindennapok eseményeit, ápolgatja a családi hagyományokat. 
Lelkesen fogadja unokáit, akik saját családjukkal együtt sűrűn 
látogatják, vele vannak jóban-rosszban. 
Rózsika néni nosztalgiával gondol az elmúlt évekre, hiszen 
sok minden történt ez alatt a 95 év alatt, de szerencsére töret-
len jó kedve mindig vele van, szívesen hallgatja a dédunokák 
beszámolóit, mikor, kivel mi történt, körülötte a család mindig 
megértésre talál. Büszke a családi életutakra, tele a ház szívet 
melengető emlékekkel. 
Rózsika néninek továbbra is kívánunk jó egészséget, tartsa meg 
őt sokáig körünkben!

95 év

Berta Antal Szilveszterné köszöntése  Fotó: DomaTv  

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

eTwinning csapat  Fotó: Kiss Mónika  Témanap  Fotó: Marosné Alberti Anikó  
Programjainkból:
A  Dugonics András Gimnáziumban ren-
dezett nyílt atlétika versenyen tanulóink 
nagyon szép eredményeket értek el. 800 
m-en Fülöp Roland az első, Dóda Hajnal 
és Ötves Márk a második helyet szerezte 
meg. Kislabda-hajításban Keceli-Mészá-
ros Renáta, 60 m-es síkfutásban pedig Bűn 
Zsóka a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel. Gratulálunk a versenyzőknek! Kísérő-
tanár: Dobó Márta

Október 12-13-án, az eTwinning Ma-
gyarország 2017 versenyen, Budapesten 
a „JELes Társaság” első helyezést ért el! 
A JELen vagyunk! projekt a tavalyi tan-
év során, a Digitális témahéten valósult 
meg az Orczy István Általános Iskola 3.a 
osztálya (osztályfőnök: Kiss Mónika) és 
a Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kola 1.b osztálya (osztályfőnök: Mataisz 
Zsuzsanna) közreműködésével. A projekt 

elnyerte az eTwinning Minősített Projekt 
(Quality Label) címet. Több mint harminc 
beadott pályázatból 18 kapta meg ezt a 
minősítést, 12 projektnek nyílt lehetősége 
a budapesti rendezvényen részt venni. A 
versenyen a gyerekek mutatták be a pro-
jektet egy színpadi produkció keretében: 
szerepet mondtak, énekeltek, koreográfiát 
adtak elő, miközben a háttérben futott egy 
PowerPoint bemutató is, videórészletek 
bejátszásával. A domaszéki iskolát 3 tanu-
lónk képviselte a 2.b osztályból: Ábrahám 
Laura, Maros Dániel, Molnár-Tóth Lilla. 
A gyerekek több alkalommal átutaztak 
a próbákra, hogy a produkció sikeres le-
gyen. Köszönet Dobák Emese szülőnek a 
gyerekek szállításáért! A zsűriben az Okta-
tási Hivatal munkatársai és az eTwinning 
Magyarország képviselői ültek. A gyere-
kek az ingyenes utazáson, teljes ellátáson, 
ajándéktárgyakon kívül ajándékba kapták 
az Eleven Parkban eltöltött eTwinning 

Gyereknapot. Az eredményes szerepléssel 
iskolánk is gazdagodott: elnyerte az eT-
winning Partnerintézmény címet, melyet 
az Oktatási Hivatal égisze alatt működő 
eTwinning Magyarország Szolgáltató Pont 
adományozott.

Október 13-án 28 tanulóval vettünk részt 
a Bolyai Matematika Csapatversenyen 
Szegeden. Egy 5. osztályos és egy 8. osz-
tályos csapat mellett 5 hatodikos csapat 
indult 4-4 fővel a 14 feladatot tartalmazó, 
egy órahosszáig tartó megyei fordulón. Az 
Abszolut Matek (6.a) csapat (Lippai Dá-
vid, Sárszegi Richárd, Süli Ádám és Tóth 
Szeles Bence 6.a) 9. helyezést; az Arany-
matek (5.a) csapat (Kovács Henrietta, Ke-
celi-Mészáros Renáta, Vass Andrea, Simon 
Imre) 13. helyezést; a 6.a és 6.b osztályos 
lánycsapat – az Elszámolók- (Kószó Liliá-
na, Sánta Brigitta, Szalóky Mercédesz Lara 
és Szigeti Sára) a 14.helyet szerezték meg. 
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Felkészítő tanáraik Józsáné Bánhidi Márta 
és Marosné Alberti Anikó.  
Október 13-án iskolánk 8.a és 8.b osztá-
lyos tanulói pályaválasztási tanulmányi 
kiránduláson vettek részt, melynek kere-
tében Szentesre a Bartha János Kertészeti 
Szakképző Iskolába látogattak el. Diákja-
ink megismerkedtek az iskola életével, a 
választható szakokkal, kiállítást láthattak 
a virágkötő tanulók munkáiból, valamint 
ellátogattak az iskola gyakorlókertjébe is, 
ahol sok érdekességet mutattak meg a ker-
tészek. A programot Dobó Márta és Mol-
nár-Tóthné Lakatos Margit osztályfőnökök 
szervezték.

Október 14-én, szombaton este a Csil-
lagfürt és a Kiskaláris néptánccsoport 
részt vett Mórahalmon, egy jó hangulatú 
Táncházban. Köszönjük a szülőknek az 
aktív részvételt, a gyerekek szállítását! A 
programot Kispéter Éva néptánc tanárunk 
szervezte.
Október 19-én, csütörtökön a 2.-5. évfo-
lyam diákjai színházban voltak. A „János 
vitéz” című zenés darabot tekintették meg. 
A jelmezek, a díszletek, a modern, de még-
is hagyományos előadás nagyon tetszett 
a diákoknak. Felső tagozatban a magyar 
órákon ennél az anyagrésznél biztosan lesz 
mit felidézni! Szervezőtanár Kopaszné Tö-
rök Gabriella.
„Határtalanul!” témanap 2017. október 
20-án: Iskolánk 7. évfolyamos diákjai a 
„Határtalanul!” pályázat keretében megva-
lósított Erdélyi kiránduláson vettek részt. 
Az iskola többi tanulójának 2017. október 
20-án ízelítőt adtak Erdélyről szerzett is-
mereteikből. Az első tanítási órán tánchá-
zat szerveztünk, ahol székely táncokkal 
ismerkedhettek meg Bálint Aliz egykori 
diákunk vezetésével, akinek ezúton is kö-
szönjük közreműködését. Utána egy-egy 
teremben különböző feladatok várták a 
gyerekeket. Az alsó tagozatos tanulók 
székelykaput színezhettek, krepp papírból 

kirakhatták a székely zászlókat, a felsős 
diákoknak kürtös kalács hozzávalóit kel-
lett kiválasztani a sok konyhai termék kö-
zül, székely nyelvleckében részesülhettek, 
megismerhették képekben Erdély neveze-
tességeit, rövid videóösszeállítást láthattak 
a kirándulásról, népdalt tanultak és rövid 
részletet hallhattak Nyírő József: Uz Ben-
ce című történelmi regényéből. A témanap 
szervezői: Ferlingné Dósa Anett, Marosné 
Alberti Anikó és Kneusel-Herdliczka Leila 
tanárnők voltak.

Október 20-án a sportcsarnokban került sor 
az ’56-os megemlékezésre. Kispéter Géza 
polgármester úr beszéde után Sóki Károly 
plébános úr mondta el gondolatait, majd az 
iskola 8.b osztályos tanulói adtak elő ün-
nepi műsort. A megemlékezés zárásaként 
koszorúzásra került sor. A műsort betaní-
totta Molnár-Tóthné Lakatos Margit.
Október 24-én, kedden 17.00 órától mű-
vészeti iskolai szülői értekezletet tartot-
tunk. Az általános tájékoztatóban szó volt a 
programokról, versenyekről, versenyered-
ményekről, az anyagi helyzetről, a gyakor-
lás fontosságáról minden tanszakon! Ezu-
tán a néptáncosok és moderntáncosok kü-
lön megbeszélést is tartottak Kispéter Éva 
és Horváth Péter vezetésével. Köszönjük a 
Szülőknek az aktív részvételt!
Október 27-én az alsó tagozatos tanulók-
kal a napköziben témanapunk keretében 
„gyümölcsnapot” tartottunk. A gyerekek 
összedarabolva hozták otthonról a gyümöl-
csöket, amit összekevertünk és közösen 
elfogyasztottunk. Pár éve már hagyomány-
nyá vált ez a program, a gyerekek nagyon 
szeretik. Idén is sok különleges gyümöl-
csöt hoztak a tanulók. Az a tapasztalatunk, 
hogy még az a gyerek is megkóstolja a 
gyümölcssalátát, aki egyébként otthon nem 
eszik meg minden gyümölcsöt.
Október 27-én 14 órai kezdettel vidám 
hangulatú Halloween vetélkedőt rendez-
tünk a felső tagozatos angolos diákoknak. 

A gyerekeknek számos mókás feladatot 
kellett megoldaniuk, többek között lufifú-
jás, rejtvény, rémisztő hangok felismerése, 
a legnagyobb sikert mégis a múmiakészítés 
aratta. A tanulók közül többen jelmezt és 
plakátot is készítettek. A program szerve-
zői: Molnár-Tóthné Lakatos Margit és Ja-
nacsek Márta.
Az őszi szünetben már készülhetnek a jövő 
évi sulinaptárba a rajzok. Idei témánk: az 
állatok. A rajzok leadási határideje: no-
vember 7.
Az őszi szünet előtt megérkezett iskolánk-
ba BeeBot, ami egy robotméhecske. Két 
hetet tölt nálunk, és főleg az alsó tagozato-
sok munkájába visz egy kis izgalmat!
Október 28-tól 30-ig a Csillagfürt csoport-
nak néptánc tábort tartottunk. A három 
napos programba a tánc mellett játék, kö-
zös ebéd és beszélgetés is belefért. A tábort 
Kispéter Éva és Csókási Imre néptánc pe-
dagógusok tartották.

8.b-sek az ünnepségen  Fotó: DomaTv Halloween  Fotó: Molnár -Tóthné Lakatos Margit

Következő programjainkból:
November 04.: Aradi mazsorett verseny
November 08.: „Mi a pálya?” 
 pályaválasztási program
November 15.: Mesemondó verseny 
 (3.4. osztályosok)
November 17.: Pályaorientációs Nap; 
 Pályaválasztási börze 
 7. és 8. osztályosoknak
November 23.: Bálint Sándor nap 
 megnyitója; Napközis témanap;  
 Kazinczy verseny
November 24.: Adventi szülői kézműves  
 délután
November 25.: Természettudományos 
 kavalkád (Agóra)
November 30.: Tankerületi verses-mese 
 mondó verseny alsó tagozatosok  
 részére
December 02.: Néptáncos találkozó és  
 Táncház a Sportcsarnokban
December 08.: Mikulás-programok
December 15.: Karácsonyi hangverseny a  
 templomban
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Sárkánybébi, a babaklub
Csütörtökön 10-től 12 óráig a babáké és édesanyjuké a Sárkány-
hegyi Közösségi Ház legbelső terme. Minden héten kellemes kö-
rülmények és érdekes témák várják a gyermekükkel otthon lévő 
anyukákat. Nagyon fontos, hogy a gyermek és az édesanya is ki-
mozduljon, legyenek állandó programjai és találkozzon hasonló 
korú és érdeklődésű emberekkel. A klub ingyenesen vár mindenkit. 
November első alkalmán a halottak napjához kapcsolódva a kis-
gyermek és a gyász témájáról beszélgetünk. Nagyon fontos, hogy 
a gyermekünkkel őszintén, a korának megfelelő módon tudjunk be-
szélni az élet dolgairól. November 9-én Ujváryné Ibolya néni érke-
zik beszélgetni, játszani, zenélni, hiszen szakmai és családi tapasz-
talatainak hála támogatni tudja az édesanyákat és a babákat.
November 16-án és 23-án már a karácsonyra készülünk. Bedéné 
Esztertől elsajátíthatjuk a horgolás alapjait és ajándéktárgyat is ké-
szítünk. A megszerzett tudással pedig megkönnyíthetjük magunk-
nak a karácsonyi ajándékötletelést.
November 30-án Tóthné Gulyás Gabi (védőnő, dúla, aquanatal-, ba-
bamasszázs-oktató) az altatásról és az alvásról fog beszélni.
December 7-én a szegedi BabbaMia munkatársai érkeznek, hogy 
segítsenek a babahordozás körüli kérdésekben. Kölcsönzési és 
egyéni tanácsadás egyeztetési lehetőség is lesz!
Mindenkit várunk szeretettel! Szerezz új barátokat!

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

---------------------------------------------------------------------------
Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com
E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/elhetobbfaluert
Adószám: 18475788-1-06

Nyugdíjas klub hírei!
2017. október 16-án tartottuk Masa Dezső klubtársunk 
80. születésnapját.
Kívánunk neki erőt, egészséget és még sok-sok számos 
esztendőt családja körében.
Eben az évben is elindítjuk a szeretetcsomag gyűjtést a 
„Tápláló Szeretet” címmel.
A könyvtárba nyitva tartási időben, vagy klubnapokon a 
Sárkányhegyi Közösségi házba várjuk 2017. december 
13-ig a csomagokat, adományokat főként tartós 

élelmiszert, tisztítószert, amit előre is köszönünk!
2017. december 15-ig szeretnénk a rászoruló családok 
részére eljuttatni az adományokat. 
Évzáró rendezvényünk 2017. december 11-én lesz, 
vendégvárás 11 órától, ebéd 12 órakor kezdődik.
Klubnapok: 2017. november 13., 20., 27., december 
4. 14.00 órától a Sárkányhegyi Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk az új tagokat a kis közösségünkbe!
                 Üdvözletettel: Ördög Istvánné klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki judós gyerekek két külföldi 
versenyen szerepeltek ebben a hónapban.
Az ausztriai Welsben vettek részt fiatal-
jaink a náluk is hagyományos nemzetközi 
versenyen, mivel az ausztriai csapat is min-
den évben megtiszteli részvételével a Tök-
mag Kupa Nemzetközi versenyünket.
Gyermekeink kitűnő fogadtatásban része-
sültek. Nagy Bence és Katona Benedek 
nem talált legyőzőre mindketten a dobogó 

legfelső fokán állva vehették át az arany-
érmüket. Sánta Brigitta ezüstérmes lett, 
valamint Balogh Kolos és Hongmany Alex 
bronzérmesek lettek.

A következő hétvége már a Hargita lábá-
nál Szentegyházán találta csapatunkat.
Katona Benedek aranyérmes, Papp Endre 
ezüstérmes és az újoncnak számító Kiss 
Ádám, aki alig egy éve kezdett judózni 

bronzérmet szerzett.

Továbbra is várjuk azon gyerekek, lá-
nyok és fiúk jelentkezését egyesüle-
tünkbe, akik kedvet éreznek ehhez a 
küzdősporthoz, és szeretnének ebben a 
sportágban eredményesek lenni. Edzése-
ink H-SZ-P 16,00 órától van a Domaszé-
ki Sportcsarnokban!

Szabó Miklós edző

TÖKJÓ NAP-ot tartottak október 31-én a 
Sárkányhegyi Közösségi Házban.

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat igazi 
halloweeni hangulatot varázsolt a közössé-
gi házba, melyet meglepetések, izgalmas 
feladatok, hangulatos zene tett még színe-

sebbé. A kifaragott tököket természetesen 
a résztvevők haza is vihették. Aki elfáradt 
és megéhezett a nagy munkában, az akár 
sült tököt is kóstolhatott a pincében, ahol  

kísértetház  várta a rettegni vágyókat. A 
kisebbek  nagyon élvezték, hiszen lehetett 
egymást ijesztgetni a sötétben, töklámpá-
sok fényében. Aki elég vakmerőnek érezte 
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Tíz hónap múlva a 2018-2019-es tanévben 
új szakképző iskola kezdi meg működé-
sét Mórahalmon. Mit lehet tanulni ebben 
az iskolában? Többféle szakmát nappali 
és esti tagozaton. Lesz szakközépiskolai 
képzés 9-11. évfolyamon: cukrász, pincér, 
szakács. 

És lesz 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi 
képzés informatika szakon – hivatalos ki-
fejezéssel informatikai ágazatban – amely 
képzés végén a 13. évfolyam elvégzése 
után: OKJ-s szoftverfejlesztő végzettséget 
kapnak a végzett technikusok.Valamint 
lesz még pedagógiai ágazati szakképzés, 

mellyel a 13. évfolyam után OKJ-s gyógy-
pedagógiai segítő munkatárs végzettséget 
szereznek a diákok. Honnan tudhatunk meg 
még többet a mórahalmi Tóth-iskoláról?
A https://www.facebook.com/TothJanos-

Morahalom/ oldalról.
Angyalné Kovács Anikó főigazgató

A Homokhátság új szakképző iskolája Mórahalmon

magát, az kipróbálhatta bátorságát levágott 
ujjak keresésével.
Ez volt az első állomása a Lovas Hallowe-
en Expressnek, mely a Pipacs Tanya szer-
vezésében indult és izgalmakban, játékban 
és csokiban gazdag estét okozott minden 
résztvevőnek.
De mi is az a Halloween? Honnét is szár-
mazik? Ennek néztünk utána.
A halloween elnevezés a nyugati germán 
óangol nyelv, a mai angol őséből szárma-
zik. A »szent« jelentésű hālig melléknév-
ből, illetve ennek a főnévi megfelelőjéből 
a hallow »szent, szent ember« jelentésű 
szóból. Az All-Hallows-Eve kifejezésből, 
ahol az utolsó szó az evening (»este«) szó 
régies változata. Az egész kifejezés a Min-
denszentek keresztény ünnep előtti éjsza-
kát jelölte. 
A pogány kelta hagyományok közt szere-
pelt az őszi samhain ünnep, amit a kelta 
napisten tiszteletére rendeztek. Ekkor a mai 
Nagy-Britannia és Észak-Franciaország te-
rületén élő kelták megünnepelték a kelta 
újévet, amely október 31. éjszakájára esett, 

és megköszönték a napistennek, hogy a 
földet és a termést gazdaggá tette.
Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán az el-
múlt évben meghaltak lelkei összezavar-
hatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az 

éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. 
Az emberek a szellemeknek ételt és állatot 
áldoztak, hogy megkönnyítsék vándorlásu-
kat.         
 Forrás: DomaTV facebook oldala

„TökJó” nap a Sárkányhegyi Közösségi Házban       Fotó: DomaTv

Biztonságos vásárlás az interneten keresztül
Az internetes árubeszerzés látszólag na-
gyobb kockázattal jár a boltban történő 
vásárlásnál, de ha megfogadja az alábbi 
tanácsainkat, nagy valószínűséggel elke-
rülhető, hogy csalók áldozatává váljon.

• Figyeljen arra, honnan rendel. A leg-
több webshop-ot értékelik a vásárlók, így 
érdemes elolvasni ezen hozzászólásokat 
is. A túl sok negatív kritikával (pl. hosz-
szú volt a kiszállítási idő, nem a rendelt 
terméket kapta, hiányos volt a csomag, 
nehézkes volt a panaszkezelés stb.) ren-
delkező áruházból lehetőleg ne vásároljon.

• Tájékozódjon előre a vásárlási, szál-
lítási feltételekről és annak költség-
vonzatáról. A későbbi vitás esetekre 
gondolva érdemes ezeket lementeni a 
számítógépre, a képernyőt „kifényképez-
ni”, hogy adott esetben igazolni tudjuk a 
vásárláskor érvényben lévő feltételeket.

• On-line vásárláshoz illetve fizetéshez 
érdemes a banktól csak internetes vásár-
lásra alkalmas web- vagy virtuális kártyát 
igényelni. Ezzel a bankkártyával nem le-

het személyesen fizetni vagy készpénzt 
felvenni, és nem tartalmaz chipet, sőt 
még mágnescsíkot sem. A vásárlást meg-
előzően csak akkora összeget utaljon rá, 
amekkorát elkölteni szeretne, és internetes 
vásárláskor használja ezen webkártya ada-
tait (név, kártya típusa, kártyaszám, lejára-
ti dátum, háromjegyű titkos /CCV/ kód).

• Nyisson „tartalék” számlát és kártyát, 
melyet szintén csak a vásárlandó ösz-
szeggel töltsön fel, és internetes vá-
sárláskor csak ezt a kártyát használja.

• Igényeljen SMS szolgáltatást, így az 
előre beállított összeghatár feletti vá-
sárlás esetén SMS értesítést kap. Nem-
kívánt vásárlást követően így azon-
nal értesíteni tudja a pénzintézetet.

• Interneten soha ne adja meg bank
kártyája PIN-kódját. A pénzintéze-
tek, az on-line boltok és a fizetőhelyek 
ezt nem is kérik. Amennyiben vala-
mely oldalon ilyen kéréssel találkozik, 
gyanakodjon, értesítse a rendőrséget.

• A webshopoktól függően használ-
ja a „3D Secure Code” ingyenes szol-
gáltatást, ami nem más, mint a banktól 
SMS-ben érkező, az adott vásárlásra vo-
natkozó kód. Ezt a számsort a weblap-
ra beírva lehet a vásárlást jóváhagyni.

• Fizetéskor ügyeljen rá, hogy az oldal tit-
kosítva legyen. Ezt a böngésző egy kis zárt 
lakattal jelzi, illetve a címsorban található 
„http://” megváltozik „https://”-re.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁ-
GA ÉRDEKÉBEN!

Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója
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A Magyar Közlöny 2017. évi 93. szá-
mában 2017. június 19-én megjelent az 
egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2017. évi 
LXXVII. törvény. Ez a törvény foglalja 
össze a többségében 2018. január 1-jével 
hatályba lépő, és a legfontosabb adóne-
meket érintő változásokat. Cikkünkben 
a 2018. évet érintő főbb változásokat 
foglaljuk össze. Emellett a tavalyi évben 
már ismertté vált néhány fontos módosí-
tás, melyet szintén 2018. január 1-jével 
kell alkalmaznunk mindennapi mun-
kánk során.

Minimálbér összege
2018. január 1-jétől havibér alkalmazása 
esetén 138.000 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 31.730 forint, napibér alkalmazása 
esetén 6.350 forint, órabér alkalmazása 
esetén 794 forint a kötelező legkisebb mun-
kabér, azaz a minimálbér összege.

Garantált bérminimum összege
2018. január 1-jétől havibér alkalmazása 
esetén 180.500 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 41.500 forint, napibér alkalmazása 
esetén 8.300 forint, órabér alkalmazása 
esetén 1.038 forint a garantált bérminimum 
összege. 

Táppénz napi maximum összege
A táppénz maximum összegét a kötelező 
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásairól 
szóló törvény a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér kétszeresének har-
mincad részében határozza meg. Ez az ösz-
szeg 2018. január 1-jétől napi 9.200 forint.
Szociális hozzájárulási adó
2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulá-
si adó mértéke 22 százalékról 20 százalékra 
csökken.

Egészségügyi hozzájárulás
2018. január 1-jétől az egészségügyi hoz-
zájárulás mértéke 22 százalékról 20 száza-
lékra csökken.

Személyi kedvezmény
Havi szinten a személyi adókedvezmény 
maximális mértékét a törvény a minimál-
bér 5 százalékában határozza meg. Ez az 
összeg 2018. január 1-jétől 6.900 forint.

Családi kedvezmény
2018. január 1-jétől a családi kedvezmény 
érvényesíthető összegei szintén változnak.
Kettő eltartott esetén 116.670 forint jár 
havonként és kedvezményezett eltartot-
tanként. Ez az összeg 2017-ben 100.000 
forint. Azzal kapcsolatban nem történik 
változás, hogy egy eltartott esetén 66.670 
forint jár havonként; három és minden 
további eltartott esetén 220.000 forint jár 
havonként és kedvezményezett eltartot-
tanként. 2017. július 19-ével lép hatályba 
az a változás, mely szerint bővül azon bé-
ren kívüli juttatások köre, melyeket a leírt 

Főbb változások 2018. január 1-től
értékhatárokat meghaladóan már egyes 
meghatározott juttatásként adhatjuk dolgo-
zóinknak. Ezek a béren kívüli juttatások az 
alábbiak:
a) a szakszervezet által a tagjának, a nyug-
díjas tagjának, az említett magánszemé-
lyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt 
tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójá-
nak üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás 
révén juttatott jövedelemből az adóévben 
személyenként a minimálbér összegét 
meghaladóan;
b) a szövetkezet közösségi alapjából a 
szövetkezet magánszemély tagja részére a 
szövetkezet alapszabályában foglaltaknak 
megfelelően az adóévben nem pénzben 
juttatott – egyébként adóköteles – jövede-
lem együttes értékéből személyenként a 
minimálbér havi összegének 50 százalékát 
meghaladóan.
Mobilitási célú lakhatási támogatás vál-
tozása
2017. január 1-jétőltöbb új, adómentesen 
adható juttatást is nyújthatunk dolgozóink-
nak. Ezek között szerepelt a mobilitási célú 
lakhatási támogatás. Ez azt jelenti, hogy 
ezután a juttatási forma után semmilyen 
adó-, és járulék-fizetési kötelezettségünk 
nem keletkezik. Legyünk figyelemmel 
arra, hogy ezt a típusú juttatást a törvény-
ben meghatározott jogosultsági feltételek 
megléte esetén, és az abban leírt összeg-
határok figyelembevételével adhatjuk adó-
mentesen. 2018. január 1-jétől az adómen-
tesen nyújtható mobilitási célú lakhatási 
támogatás mértéke a foglalkoztatás első 24 
hónapjában a minimálbér 40 százaléka he-
lyett, annak 60 százaléka, a következő 24 
hónapban a minimálbér 25 százaléka he-
lyett 40 százaléka, a következő 12 hónap-
ban 15 százalék helyett 20 százalék.

Kisadózó vállalkozások tételes adója 
(Kata)

2018. január 1-jétől az a nappali tagozatos 
hallgató, aki tanulmányai mellett kisadózó-
ként vállalkozik, főállásúnak nem minősü-
lő kisadózónak minősül, ezért az 50 ezer 
forint helyett, havi 25 ezer forint tételes 
adót kell csak megfizetnie.

Kisvállalati adó (KIVA)
A kisvállalati adó, azaz a KIVA mértéke az 
adó alapjának 13 százaléka 2018. január 
1-jétől. 2017-ben ez a mérték 14 százalék.

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Egészségügyi szolgáltatási járulék havi 
7.320 forint, napi 244 forint 2018. január 
1-jétől. Ez az összeg 2017-ben havi 7.110 
forint, napi 237 forint.

Egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás

2018. január 1-jétől nem alkalmazható a 
közterhek ekho szerinti megfizetése, ha az 

egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózók 
tételes adója, azaz a KATA szerinti adózást 
választotta. Évi 125 millió forintról 250 
millió forintra emelkedik 2017. június 20-
ától a bevételi határ, amelynek eléréséig a 
hivatásos sportolók, edzők választhatják 
az egyszerűsített közteherviselési hozzájá-
rulás szerinti adózást. Ha a magánszemély 
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, 
az összeghatáron az általános forgalmi adó-
val csökkentett bevétel értendő.
Ehhez az új szabályhoz tartozik egy átme-
neti rendelkezés, mely szerint ezt az érték-
határt 2017. január 1-jétől megszerzett be-
vételekre kell alkalmazni.

Ingatlan bérbeadása
2018. január 1-jével kikerül a törvényből 
az a szabályozás, mely szerint az ingatlan 
bérbeadásából származó egymillió forin-
tot meghaladó jövedelem esetén a teljes 
összeg után 14 százalékos mértékű egész-
ségügyi hozzájárulást kell a biztosítási jog-
viszonyban megfizetnie a magánszemély-
nek, az eho-fizetési felső határ összegének 
figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy 
az ingatlan kiadásból származó jövedelem 
után csakis 15 százalékos mértékű szemé-
lyi jövedelemadót kell levonnunk azoktól, 
akiknek ilyen típusú jövedelmet számfej-
tünk.
A fizető-vendéglátó tevékenységet folyta-
tó magánszemély tételes átalányadózása
A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató 
magánszemély adóévenként az adóév egé-
szére – az adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezései szerint – az e tevékenységé-
ből származó bevételére tételes átalányadó-
zást választhat, feltéve, hogy e tevékenysé-
gét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő 
legfeljebb három – nem szálláshely-szol-
gáltatás rendeltetésű – lakásban vagy 
üdülőben folytatja 2018. január 1-jétől. A 
tételes átalányadó évi összege továbbra is 
szobánként 38.400 forint. Tehát e tekintet-
ben nem történik változás.

Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adóról szóló törvény 
módosításával 2018. január 1-től az inter-
net-hozzáférés áfa kulcsa 18 százalékról 5 
százalékra, a hal áfa kulcsa pedig 27 szá-
zalékról 5 százalékra csökken.  Az éttermi 
szolgáltatások áfa kulcsa a jelenlegi 18-ról 
szintén 5 százalékra csökken. 

Ne felejtsük el, hogy a Magyar Közlöny 
2017. évi 93. számában megjelent egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2017. évi LXX-
VII. törvény számos további változást tar-
talmaz.

Forrás: MTI
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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 2 3

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Sárkányhegyi	KH								
14:00	Nyugdíjas	Klub

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

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

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macávaljamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:		17:30	
Egészségmegőrző	jóga	

Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Ifjúsági	Önkormányzat	
Választás jamgosport@gmail.com			

19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok								
Néptáncos	találkozó	

és	Táncház

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Köztársaság	tér											
6:00	Böllérnap	
Sportcsarnok													

18:00	Katalin	Bál

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Jubiláns	házasok	

megáldása																											
Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KHE			
10.00	SárkányBébi	

Altatás	-	Tóthné	Gulyás	
Gabi

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Lomtalanítás
Egészségház:																				

19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Bálint	Sándor	ÁMK							
„Mi	a	pálya?”	–	

pályaválasztási	program
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

2017. november
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											
Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise	

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											
Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sárkányhegyi	KHE									
10.00	SárkányBébi	
Kisgyerek	és	a	gyász

Polgármesteri	Hivatal	
6:00-18:00	NAK	Kamarai	

Választás

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi	

Mondókázás-	Ujváryné	 20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Sárkányhegyi	KHE			
10.00	SárkányBébi	
Horgolás	alapok				
Bedéné	Eszter

Domaszéki	Élhetőbb	
Faluért	Közhasznú	
Egyesület	éves	

taggyűlés

Bálint	Sándor	ÁMK							
Mesemondó	verseny	
(3.4.	osztályosok)

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sárkányhegyi	KHE				
10.00	SárkányBébi	 Bálint	Sándor	ÁMK				

Adventi	szülői	kézműves	
délután

Bálint	Sándor	ÁMK	
Bálint	Sándor	nap	

megnyitója;	Napközis	

Javaslat, 
észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert
@gmail.com
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

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

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

 fax: 284-187., 
e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Engi Józsefné. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2017. december 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. december 13.

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-30/428-5709

Rossz a bringája, vagy
 nem indul a kismotorja, 

rotátora, fűnyírója?

Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 
ragasztása hegesztés erejével. 

Tel.: 06-30/5314-812

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

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

Komlós Zsolt

Különleges minőségű válogatott, csipe-
dett édes és erős termelői fűszerpaprika 
kapható. Érdeklődni: 06-30/563-4773

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

***
Sertés! Választási malacok 8 db, fehér, 
húsjellegű eladó. 
Érdeklődni: 06-70/458-7651

***
Hordós savanyú káposzta van eladó. 
Domaszék, Rózsa Ferenc u. 2. (Szódásnál).

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

Felhívás!
80 órás (Zöldkönyves) tanfolyam indul 

2017. novemberében, 
Domaszéken. Jelentkezni november 29-
ig lehet a MINI-AGRO Kft. Domaszék, 
Tanya 224. szám alatti üzletben, vagy 

telefonon: 62/584-386

Kínai üzlet nyitva tartása
2017. november 6-tól
Hétfőtől – péntekig
 8.00-16.00 óráig

Szombat: 8.00-12.00 óráig
Vasárnap: zárva

Domaszék, Duna u. 6.

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

VÉRADÁS
2017. december 12-én (kedd) 10.00-13.00 

óráig véradás lesz a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házban. A véradáshoz szükséges: 

személyi igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ kártya!

Domaszéki, jó állapotban lévő tanya, 
gazdálkodásra alkalmas területtel, a faluhoz 
közel eladó. Érdeklődni: 06-70/559-7610

***
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Domaszéki Községi Könyvtár 
irodai szolgáltatásainak árjegyzéke:

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

DOMASZÉKI

Felhívás!
Felhívjuk a lakosságot, hogy ellenőrizzék 
a vízórákat a fagyás beállta előtt. Ameny-
nyiben nincs jelentős vízfogyasztás, de 
mégis magas a köbméterfogyasztás, akkor 
értesítsék az Alföldvíz Zrt-t központját!

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

Magyar Posta Zrt. 
tájékoztató napja

A Magyar Posta Zrt. az alábbi munka-
körben várja a jelentkezéseket:

Országos Logisztikai Központ budaörsi 
telephelyére logisztikai küldemény 

feldolgozó munkakörben. 
Lakhatási és hazautazási támogatást biz-
tosítunk a távoli lakhellyel rendelkező 

munkavállalók számára.
Kihelyezett tájékoztató napot tart a 

munka felvétellel kapcsolatban az alábbi 
helyszínen és időpontban.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
Domaszék, Köztársaság tér 1.

Időpont:2017.11.22. (szerda) 10:30

Változás az ifjúsági 
önkormányzati választás 

dátumában!!!
Kedves Domaszéki Fiatalok!

Az ifjúsági önkormányzati választásokra, 
az eredetileg tervezett 

2017. november 20. helyett, 
2018. január 19-én kerül sor.

További információ, a 
domapalya@t-online.hu 
e-mail címen, illetve a 

06-30/338-2162 telefonszámon kérhető.
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PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

Pénteken: 8-14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

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

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

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap utolsó csütörtök

15.00-16.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Kocsi Adrienn
15.00-16.00 óráig

Telefon: 06-20/-3311-966

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László

Álláslehetőség !
Domaszéki műanyagüzembe keresünk 
munkaerőt betanított munkára és gépek 

szerelésére, karbantartására, több 
műszakos, 8 órás munkarendben.

Előnyt jelent: targoncavezetői 
jogosítvány, szakirányú középfokú 
végzettség. Fizetés: megegyezés 
szerint. Jelentkezés: fényképes 

önéletrajzzal a domaplast@domaplast.
hu e-mail címen vagy személyesen a 

Domaplast telephelyén 
(Domaszék, Vasút u. 43-47.).

 
 

 

 

 

 

 

 

Rudolf a rénszarvas beteg lett,  

 ezért Mikulás idén Moncsit a „poncsit” kérte meg, 

 hogy segítsen neki az ajándékok széthordásában…  

Moncsi  

2017.12.05.-én és 6.-án 16.00tól  

vállalja a Mikulás és a csomagok 
házhozszállítását 

 Domaszék belterületén! 

„Szállítási díj”: 1500 Ft/fő/cím - amely tartalmazza a 

megrendelők által készített csomagok kézbesítését (fel ár ellenében 
saját csomagot is tudunk vinni)  

Természetesen a Mikulás maga adja át a csomagokat, miután 
meghallgatta az illetékesektől, hogy mennyire voltak „jók” idén! 

Részletek és megrendelés: 06-20-280-2660 

Rózsakert Vendéglő
tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy ka-
rácsonyra pontyhalászlé, vegyes halászlé, 
karácsonyra, szilveszterre az étlapon sze-
replő összes étel kínálatunkra, valamint 
hidegkonyhai készítményekre előrende-
lést felveszünk.
Elérhetőségeink: 62/433-009, 284-584, 
284-484

Étkezési utalványokat, OTP, MKB, 
K&H Szépkártyát, VISA, Mastercard és 

Maestro bankkártyát elfogadunk.
Minden kedves Vendégünknek

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!


