
Közmeghallgatás Domaszéken
2018. január 22-én, hétfőn délután 17 órától 
közmeghallgatást tartott Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, Kispéter Géza polgármester vezeté-
sével. Ez az esemény tulajdonképpen egy 
nyilvános testületi ülésnek számít, ahol a 
megjelent lakosok feltehetik kérdéseiket 
és elmondhatják véleményeiket a település 
vezetői részére. Az ülésen jelen volt még 
B. Nagy László országgyűlési képviselő, 
Magyar Anna a megyei közgyűlés alelnö-
ke, Kollár Krisztián r. százados a Szegedi 
Rendőrkapitányság képviseletében, Varga 
Pál r. tzls. körzeti megbízott, Budai Zoltán 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
képviselője, Bába János (szakaszmérnök), 
Pataki Dávid az ATIVIZIG képviselője, 
Madai Győző, a DAKK képviselője, és az 
Alföldvíz Zrt. képviseletében: Tari János, 
Marinki Márta, Godó Imre.

Kispéter Géza polgármester beszámolt a 
2017. évben elvégzett munkáról, megnyert 
pályázatokról és a jövőben zajló falufej-
lesztési elképzelésekről. 
Összefoglalva az alábbiakról tájékoztatta a 
megjelenteket: Domaszék lakossága 2013-
ban 4944 fő, 2014-ben 4975 fő, 2015-ben 
5004 és 2016-ban 5073 és 2017-ben 5087 
főre emelkedett. A gyarapodás meghatároz-
za a fejlesztés fő irányait: a nevelési, okta-
tási intézmények fejlesztését, a víz-, szeny-
nyvízszolgáltatás, csapadékvíz-elvezetés 
kapacitásbővítését. 2017-ben ünnepelte a 
település önállóságának 65. évfordulóját. 
Ez az évforduló és az 5000 fő feletti lé-
lekszám megalapozottá tette, hogy a tele-
pülés a nagyközségi címet viselje. Sikeres 
gazdasági évet tudhatnak magunk mögött, 
jellemző volt a takarékosság, jelentős meg-
takarítással rendelkezik az önkormányzat. 
Több pályázatra megkaptuk a finanszíro-
zást, mely már az önkormányzat számláján 
van, rendelkezésre áll a beruházások el-
kezdéséhez. Ez is indokolja a magas költ-
ségvetési főösszeget. A civil szervezeteket 
is támogattuk, és az önként vállalt felada-
tokra is volt forrása az önkormányzatnak, 
mint a bölcsődeüzemeltetés, iskolabusz 
működtetése, Sárkányhegyi Közösségi 
Ház működtetése, Vasútmúzeum fenntar-
tása, falunap, és böllérnapi rendezvények, 

B.Nagy László tájékoztatása a közmeghallgatáson     Fotó: DomaTv

Katalin bál. Az adósságkonszolidáció óta, 
ami 2013-ban volt, nem vett fel hitelt az 
önkormányzat. 

Az intézmények működésének bemuta-
tása után a jelenlegei beruházásokról és a 
pályázatokról is szó esett, melyek a követ-
kezőek: A Domaszéki Kincskereső Óvo-
da bővítése és főzőkonyha kialakítása, 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és 
a Domaszéki Sportcsarnok épületeinek 
komplex energetikai korszerűsítése, a 
Judoterem kialakítása, ipari terület ki-
alakítása, helyi identitás és kohézió erő-
sítése, szövetkezeti pályázatok, az óvoda 
és iskola könnyebb megközelíthetősége 
érdekében kerékpárút építése, közvilá-
gítás fejlesztése. Itt esett szó a jelenleg 
is Domaszék területén zajló csapadék-
víz-elvezető rendszer kiépítéséről, illetve 
az Ady Endre utcában hamarosan elkez-
dődő aszfaltozásról is.

Az ipari park kialakítása kapcsán elhang-
zott, hogy a nettó 290 millió Ft összkölt-
ségű pályázat keretében, a 2016 nyarán 
megvásárolt fejlesztési területen megva-
lósul 17 db 2000-4000 m2 közötti ipari 
ingatlan. A telkek csapadékvíz elvezeté-
se, a villamos- gáz és telekommunikációs 

hálózattal történő ellátása megvalósul, to-
vábbá kiépül egy telepi vízhálózat és tüzi 
víztároló is. A terület megközelítésre 1,7 
km hosszan aszfaltút fog vezetni, aminek 
megépítése szintén a projekt része. Jelen-
leg a támogatási szerződés előkészítése és 
a támogatási összeg lehívása zajlik. 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Do-
maszéken” című pályázatunk fő célja, hogy 
a helyi közösség szerepvállalása megerő-
södjön és egy együttműködő közösség 
jöjjön létre. A projekt szakmai tartalmának 
megvalósítását, egy közösségfejlesztő al-
kalmazása segíti majd elő. A projekt teljes 
költsége 25.000.000 forint 100%-os inten-
zitás mellett.

Elkezdődött a közvilágítás fejlesztése a 
zártkertekben és a külterületen is. A fej-
lesztésénél elsődleges cél volt a fontosabb 
csomópontok és buszmegállók megvilágí-
tása, de szeretnék a következő ütemben a 
beruházást továbbfejleszteni. 

A nyár folyamán két szociális szövetkezet 
alakult. Az alábbi szövetkezeteknek kötele-
zően tagja az önkormányzat: 
• DOMADRÓN Domaszéki Zöldterü-

let-kezelő Szociális Szövetkezet
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Alapvetően útkarbantartásra, közterület 
fenntartásra vonatkozó munkák elvégzé-
sére alakult, kiegészítve egy modern föld-
mérési feladatkörrel, ami az önkormányzat 
telekvitás ügyeinek pontos meghatározá-
sában jelentős segítséget fog nyújtani. A 
pályázat teljes igényelt összeggel támoga-
tásban részesült. A tevékenység végzésére 
vonatkozó eszközök beszerzése folyamat-
ban van.

• DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó 
Szociális Szövetkezet 

Alapvetően a TOP pályázatból megvalósu-
ló óvodai konyha üzemeltetésére jött létre. 
Alkalmazottai, a konyha személyzetét fog-
ják adni. 
A másik tevékenységi terület egy zöld-
ség-gyümölcs ellátási hálózat kialakítása és 

üzemeltetése, különös figyelmet fordítva a 
friss helyi termékek fogyasztókhoz juttatá-
sára.
A pályázat teljes igényelt összeggel támo-
gatásban részesült. A tevékenység végzésé-
re vonatkozó eszközök beszerzése ennél a 
szövetkezetnél is folyamatban van.

A megjelent lakosság a fúrt kutak bejelen-
tésével, a csatornázással, a helyi utak álla-
potával, a külterületi közvilágítás fejleszté-
sével, a járdák állapotával, a bekötő úti kör-
forgalom tisztán tartásával, az autópálya 
felüljárón kialakítani kívánt kerékpárúttal 
kapcsolatosan tett fel kérdéseket. Elhang-
zott még kérdés a helyi civil szervezetek 
támogatásáról, illetve az egyik lakos kérte 
a házaló árusok kitiltását Domaszék terüle-
téről. A feltett kérdésekre megnyugtató vá-

laszt tudtak adni a vezetők, meghívott ven-
dégek. Végezetül Kispéter Géza polgár-
mester elmondta, hogy az önkormányzat és 
a hivatal feladata a működés biztosítása, a 
talpon maradás, a megnyert pályázatok le-
bonyolítása. Köszönetet mondott B. Nagy 
László országgyűlési képviselőnek és Ma-
gyar Annának a megyei közgyűlés alelnö-
kének a segítségükért, az önkormányzati 
pályázatok támogatásáért, továbbá a jelen-
lévő szakterületek képviselőinek a segítő 
közreműködéséért, a polgármesteri hivatal 
munkatársai és a képviselő-testületnek az 
elvégzett munkájáért és a tisztelt lakosok 
együttműködéséért, amely segített, hogy 
az elmúlt év megpróbáltatásai megoldód-
janak.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla és 
Tombácz Zoltán

Maszkabál IV.
Színes forgatag várta 2018. január 27-én 
a Sportcsarnokba érkezőket. A vidám de-
koráción túl változatos zenei kínálattal és 
kísérőprogramokkal várt mindenkit a szer-
vezőcsapat.
Bulifelelős a Ráadás zenekar volt, akik 
egészen hajnalig táncoltatták a közönséget. 

Sztárvendégünk, a Tom White & The Mad 
Circus megidézte az ‘50-es évek hangula-
tát. A játszani vágyó társaságokat egyesü-
letünk társasjáték sarka várta a Motiváció 
Műhely önkénteseivel. A gyermekeket az 
Esküvő gyerekszemmel csapata szórakoz-
tatta kézműves programokkal. Csőke Péter 

készítette az est sztárfotóit, amelyek a face-
bookon is megtekinthetőek lesznek. Papp 
Norbert festőművész-homok animátor be-
mutatója kápráztatta el a bálozókat. 
2018-ban a megújult Ifjúsági Önkormány-
zat önkéntesei bonyolították le a tombolát, 
amely megújult formában hívta a szeren-

csés vásárlókat. A fődíjak közt kerékpár, 
sportkamera és kávéfőző is volt. Ezúton is 
gratulálunk minden nyertesnek! A közön-
ség szavazatai alapján díjaztuk a legizgal-
masabb jelmezeket is.
Torta, tánc, régi és új barátságok, finom 
ételek és italok, játék és szerencse, így jel-

lemezhetnénk a 2018-as Maszkabált.
Aki nálunk mulatott, nem csak szóra-
kozott, hanem jótékonykodott is, hiszen 
minden belépőjegyből 500 Ft-ot az egyik 
domaszéki játszótér bővítésére fordítunk. 
A tombolabevétel egy részével az új ifjú-
sági önkormányzati testület programjának 
megvalósulását támogatjuk. Facebook ol-
dalunkon megtalálható kérdőívünk, amely 
kiértékelésével igyekszünk 2019-ben még 
jobb bulit szervezni.
Támogatóink voltak: Ankai Ildikó de-
koratőr, Bánfi Csaba, Császárné Noska 
Andrea, Dobó Szilveszter és családja, Do-
maszéki Bálint Sándor ÁMK, Domaszéki 
Ifjúsági Önkormányzat, Domaszéki Ön-
kormányzat, Domatisz Nonprofit Kft., La-
sity Dia - Esküvő gyerekszemmel, Fodor 
Kornélia, Fodor Györgyi, Frittmann Shop, 
Kapás Alexandra, Kéri Tamás, Király Imre 
Méz, Kispéter család, Kovács Judit, Koz-
ma Eszter – Oriflame, Móra Ferenc Múze-
um, Motiváció Műhely, Nacsa Hajnalka, 
Németh László, Németh Magdolna - Sarki 
Diszkont, Németh Péter, Dr. Ótott Ferenc 
- Betyárok Tanyája, Ördög Andrea, Ördög 
Nóra, Papp Norbert, Pipacs Tanya, PötyLé, 
Száraz Ferdinánd, Sziráki Ferenc és család-
ja, Sziráki Krisztián, UrbanGO.
Köszönjük támogatóink nagylelkű felaján-
lásait és az önkéntesek odaadó munkáját! 

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület

Beöltözve a maszkabálon      Fotó: Csőke Péter

Nyugdíjas klub hírei!
Terror Háza Múzeum kirándulási időpontja megváltozott: 2018.március 10. napjára módosult. Erdélybe tervezünk kirándulást az ezer 
éves határhoz. 2018. április 27-től május 1-ig, várom a jelentkezőket! Ezekre a kirándulásokra nem klubtagok is jelentkezhetnek. Saját 
nagyrendezvényünk 2018. április 21-én a Rózsakert Vendéglőben lesz, melyre szeretettel várjuk a nem klubtagokat is ebédre, baráti 
beszélgetésre, táncra. Jelentkezni ezen a számon lehet: 06/30-314-2524 vagy az esti órában 679-300 Ördög Istvánnénál.
Klubnapok februárban 5., 12., 26., március 5., 12., 19., 14.00 órától a Sárkányhegyi Közösségi Házban.

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető



3

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

Családi Nap -Domaszék 2018. március 11.
„Hozzunk össze minél több gyereket!”

A „Hozzunk össze minél több gyereket” 
programmal a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom kezdeményezéséhez 
csatlakozunk. A rendezvény egy országos 
- szimultán több helyszínes - program, 
melynek keretében egy világcsúcs beállí-
tást kíséreljük meg, az egy időben magas-
ba emelt gyermekek számát illetően. Az 
esemény fővédnöke Böjte Csaba, ferences 
rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány alapítója. Egy budapesti, valamint 
ezzel egyidőben több vidéki rendezvény 
életre keltésével több órás programmal 
várjuk a családosokat, majd a világrekord 
kísérlet során, a valamennyi eseményen 
részt vevő felnőtteket arra kérnénk, hogy 

egy előre meghatározott időpontban emel-
jék magasba gyermekeiket. Célunk, hogy 
ezzel az akcióval felkeltsük a figyelmet a 
gyermekvállalás fontosságára.

Március 11. 10:00
Domaszéki Sportcsarnok

Programok:
• 10:00-12:00 Népi játszóház, Tram-

bulin, Pipacs Tanya - pónilovaglás és 
kocsizás

• 10:00 Mozdulj Olgival sportprogram
• 10:45 Megnyitó, a legfiatalabb doma-

székiek köszöntése
• 11:00 Világcsúcs kísérlet - az egy idő-

ben magasba emelt gyermekek számát 
illetően

• 11:15 "Kiborul egy halom öröm..." 
Gyerekkoncert

Információ, kérdés: Domaszéki Élhetőbb 
Faluért Közhasznú Egyesület facebook 

oldal, elhetobbfaluert@gmail.com

Domaszéki Óvoda hírei
Az előző cikkünkben már előrevetítettük, 
január hónapunk sem telt el eseményte-
lenül. Hagyományosan az idei évben is a 
mese kapta a főszerepet az év első hetei-
ben.
A MESÉK, melyek hatással vannak a 
gyermekek érzelemvilágára, megnyugtat-
ják, lelassítják őket, és tudat alatt is jóté-
kony hatással vannak fejlődésükre. 
Felgyorsult és a digitális technológiákkal 
telített világunkban egyre kevesebb szaba-
didővel rendelkezünk, ami kisgyermekes 
szülőként még inkább jelentkezik. Ugyan 
a technológiai fejlődésnek számos pozitív, 
az életünket megkönnyítő hatásai vannak, 
ám tudnunk kell helyesen és mértékkel 
használnunk azokat, és gyermekeinket is 
erre tanítani. Sok szülő bízza rendszerint 
„villanypásztorra” (televízióra, internetes 
mesenézés, internetes játékok, tablet, stb.) 
gyermekét, hisz akkor a gyermek nyugton 
van, nem zavarja a szülőt valamely tevé-
kenysége elvégzése közben. Ez sajnos egy 
rossz gyakorlat abból a szempontból, hogy 
a gyermekeinkbe már a korai években be-
ívódik ez a minta, és később is igényelni 
fogják ezt a fajta szórakozási lehetőséget, 
olvasás, biciklizés, társasjáték vagy más ki-
kapcsolódási lehetőségek helyett.
A mesehallgatással viszont olyan mintát 
továbbítunk, amely nem csak hatásos, ha-
nem a gyermek fejlődésében is kiemelkedő 
hatással bír: a mesehallgatás során dolgo-
zik a fantázia, bővül a gyermekek szókin-
cse, új szavakat és kifejezéseket hallanak, 

amelyek a beszélgetések során nem biztos, 
hogy „előjönnének”. A mese a gyermek 
képzeletének tápláléka. A gyermek számá-
ra a mese igazi valóság.
Mesehetünkre gyermek, szülő, óvónő 
mind-mind készült. A szülők mesejátékai 
minden gyermek arcára mosolyt csaltak, de 
az óvónénik mesejátéka is vidám perceket 
okozott a gyerekeknek. A „Mese moziban” 
magyar népmeséket nézhettek a gyerekek, 
a „Mese boltban” pedig fabatkáért mesét 
vásárolhatott minden kispajtás.
Az Óvodák Kistérségi Egyesülete jóvoltá-
ból a Szegedi Nemzeti Színházba látogat-
tak a nagycsoportosok, ahol a János vitéz 
mesejátékot nézhették meg.
Köszönjük, a szülőknek, nagyszülőknek, 
hogy meséikkel ők is gazdagították prog-
ramunkat.
A hét csúcspontja a gyermekek mesélése 
volt, ahol különböző korosztályokban a 
szülőkkel közösen megtanult kedvenc me-
séiket mondhatták el a zsűrinek a gyerme-
kek.
Díjazottjaink:
4-5 évesek

I.	 Csonka Levente
II.	 Mészáros Milán
III.	 Ördög Marcell

5-6-7 évesek
I.	 Mikuska Barnabás
II.	 Fekete Fanni
III.	 Zádori Ádám

Különdíjasok:
                  Kádár-Németh Blanka
                  Ördög Vivien

Legügyesebb versmondók:
                   Landenberg Lara
                   Varga Dorottya

Köszönjük a szülőknek és gyermekeknek a 
felkészülést, a zsűrinek pedig a lelkes biz-
tatást!
Január utolsó hetében a leendő első osztá-
lyos tanítók tájékoztatást adtak a szülők-
nek a beiskolázásról, az iskolaérettségről 
és ötleteket nyújtottak ahhoz, hogy mint 
szülő, hogyan tudják segíteni gyermeküket 
abban, hogy minél gördülékenyebb legyen 
az óvoda-iskola közötti átmenet. Köszön-
jük szépen!
Végéhez közelít a tél, s várja is már min-
denki, hogy megérkezzék a tavasz. Télűző 
farsangi mulatságra készül az óvoda ap-
raja- nagyja, melyet 2018. február 9-én, 
pénteken délelőtt tartunk az óvodában. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Iciri-Piciri játszódélután várható időpont-
jai:

- 2018. március 9.
- 2018. március 23.
- 2018. április 6.
- 2018. április 13.

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!
Koczkás Orsolya óvodavezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Országos döntőbe jutottak a domaszéki 
diákok a Meleg István Kémiaversenyen! 
2018. január 13-án rendezték a Meleg Ist-

ván Kémiaverseny középdöntőjét a Sze-
gedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium-
ban. Résztvevő tanulóink: Dobó Anna 7.a, 
Hegedűs Dorka 7.b, Kun-Péter Édua 7.a, 

Dóda Hajnal 8.a és Telegdi Csongor 8.b 
osztályos tanulók. Országos döntőbe ju-
tott: Hegedűs Dorka és Telegdi Csongor! 
Felkészítő tanáruk Ferlingné Dósa Anett. 
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Gratulálunk!
Január 13-án két néptáncos diákunk: Szűcs 
Patrícia és Fülöp Roland - Kispéter Éva 
néptánc pedagógussal részt vett Kecskemé-
ten, a szóló néptáncosok felkészítésén. A 
programot az Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület szervezte.
Január 18-án alsósaink bábszínházban 
voltak. A program szervezője: Fehér Erika.
Január 27-én, szombaton a domaszéki 
általános iskola tanulói részt vettek a di-
ákolimpiai grundbirkózó országos elő-
döntőn. A verseny Orosházán került meg-
rendezésre, ahol Csongrád és Békés megye 
iskolái mérték össze erejüket. Iskolánk fiú 
csapata az előkelő negyedik helyen végzett. 
A lányok csapata pedig minden ellenfelét 
felülmúlva végzett az első helyen, ezáltal 

kiharcolva a jogot, hogy részt vegyen az 
országos diákolimpiai döntőn, ahol Ma-
gyarország legjobb csapatai között mutat-
hatják meg, mit tudnak. 
Lány csapat tagjai: Bakos Petra, Császár 
Barbara, Szörényi Emma, Pelyva Renáta, 
Gárgyán Zsóka, Lakatos Barbara, Dobó 
Pálma, Dobó Gréta, Négyökrű Nóra;
Fiú csapat tagjai: Kiss Ádám, Baracsi Ger-
gő, Papp Endre, Kiss Balázs, Török Marco, 
Papp András, Király István Manó.
Felkészítő tanáruk Nagy Hevesi Ákos. 
Gratulálunk!
Következő programjaink:
Február 13-án 16.30-tól: Iskolába csalo-
gató programsorozat 1. alkalom. Várjuk 
szeretettel az érdeklődő nagycsoportos 
óvodásokat szüleikkel együtt!

Február 15.: Bábszínház
Február 16.: Zrínyi Matematika Verseny
Február 23.: Iskolai farsang
Február 23.: Tisza-vetélkedő
Február 28.: Színházlátogatás

A grundbírkózó csapat

    Szeretettel várjuk a gyerekeket és Önöket         
            „ISKOLÁBA CSALOGATÓ” programjainkra!
    2018. febr.13. kedd: 16. 30 – 17. 30    Farsangoló
              2018. márc.13.kedd: 16. 30 – 17. 30   Tavaszköszöntő

A gyermekfoglalkozások ideje alatt a szülők tájékoztatást kapnak az iskolai lehetőségekről, 
valamint az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kaphatnak.

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki JUDO ISE fiataljainak elkezdődött a 2018-as versenyidény. 
Győrben rendezték az Ifjúsági korosztály válogató versenyét. Betegségek miatt sajnos 
csak 2 fővel tudtunk részt venni a versenyen. Nagy Bence 46 kg-ban kitűnően szerepelt 
és a dobogó második fokára állhatott fel és nehézsúlyban Földi Csanád a pontszerző 
ötödik helyen végzett. Mórahalom volt a következő verseny színhelye, ahol az iskolai 
program által a judozást megkedvelő gyerekek először versenyeztek és nagy lelkesedéssel 
küzdöttek.
Eredmények: Katona Benedek és Kiss Ádám aranyérmesek, Hongmany Alex, Stul Alex, 
Ferenczi Héra, Ferenczi Sába, Ferenczi Vita ezüstérmesek. Csapó Tamás és Batik Alex 
bronzérmesek lettek. Szilágyi Barnabás ötödik helyezést ért el.

Ha van olyan lány és fiú, aki kedvet érez ehhez a sporthoz és szeretné kipróbálni 
magát ebben az olimpiai sportban, akkor szívesen látjuk edzéseinken H-P 3-6-ig 
Szerda: 4-6-ig a Domaszéki Sportcsarnokban.

Fitt mami torna
A Fitt mami torna kifejezetten ajánlott, minden időskorú hölgynek, már meglévő panaszok 
esetén, valamint általános állapot javításnak is. 
A torna során kifejezetten figyelembe vesszük az ízületvédelmet, valamint odafigyelünk 
a csontritkulás (amely általában 50 éves kor felett megkezdődik) veszélyeire is. A 
torna kifejezetten jó tartásjavításra, nyújtásra, lazításra, valamint minden izomcsoport 
megmozgatására, fejlesztésére a korosztálynak megfelelően.

Várunk szertetel minden érdeklődőt, szerdánként az Egészségközpontban 
(Petőfi Sándor u. 12.) 16:15-től.

Érdeklődni az Egészségközpontban, valamint 
Kószó Flóra gyógytornásznál (30/4124430).

Változnak a csekkbefizetés szabályai januártól
Az új pénzmosás elleni szabályok alapján 
januártól okmányok nélkül fizethetjük be 
a csekkeket bankkártyás csekkbefizetéssel, 
adó, illeték, bírság csekkek és – 300.000 

forintig – áru, szolgáltatás ellenértékének 
megfizetése esetén – derül ki a Magyar 
Posta sajtóközleményéből.
Szükség lesz azonban okmányok bemu-

tatására a készpénzes fizetésekhez: áru, 
szolgáltatás ellenértékének fizetése esetén 
300.000 forinttól, egyéb esetben értékhatár 
nélkül, nemzetközi postautalvány feladása-
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kor 300.000 forinttól.
300 000 és 2 500 000 forint közötti összeg-
nél a Posta egyszerűsített ügyfél-átvilágí-
tást végez, az ügyfél azonosításával, tör-
vényben meghatározott adatainak felvétele 
mellett, 2 500 000 forint feletti befizetés 
esetén viszont normál átvilágítás szüksé-
ges. Normál átvilágításkor az adatok felvé-
telén túl az okmányokat a Posta lemásolja, 
és az ügyfélnek a törvényben meghatározott 

nyilatkozatokat is meg kell adnia. Ilyen át-
világítási intézkedések nem végezhetők el 
minden postahelyen; az ezzel kapcsolatos 
korlátozásokról a Posta érintett pénzforgal-
mi szolgáltatásának Általános Szerződési 
Feltételeiben tett közzé tájékoztatást.  A je-
löletlen csekkeknél és a belföldi postautal-
vány szolgáltatásnál a szabályozás szigo-
rúbb. Ezekben az esetekben gyakorlatilag 
már 1 forinttól szükség lesz az okmányokra 

az adatrögzítési szabályok miatt. 300.000 
Ft-tól 2 500 000 forintos határig egyszerű-
sített ügyfél-átvilágítást végez a posta, de 
csak akkor, ha az ügyfél nyilatkozik arról, 
hogy áru- és szolgáltatás ellenértékét fizeti 
meg. Ha az egyszerűsített átvilágítás nem 
alkalmazható, úgy a szigorúbb, normál át-
világítási szabályok érvényesülnek.

Forrás: onkormányzatiklub.hu

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala

települési ügysegédjének domaszéki ügyfélfogadási ideje: 
Kedd: 08.00-12.30, csütörtök: 08.00-12.30 /Polgármesteri Hivatal II.sz épület/

Települési ügysegéd: Hallainé Bánáthy Mónika Telefon: hétfőtől-csütörtökig: 8-16-ig, pénteken 12.30-ig: +36 20 9942673
A települési ügysegédnél különösen az alábbi ügykörökben terjeszthető elő beadvány továbbítás céljából,

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

sultsággal kapcsolatban;
• közgyógyellátás megállapításával kap-

csolatosban;ápolási díj megállapításá-
val kapcsolatban;

• időskorúak járadéka megállapításával 
kapcsolatban;

• aktív korúak ellátásának megállapítá-
sával kapcsolatban;

• hadigondozotti ellátások megállapítá-
sával kapcsolatban;

• nagycsaládosok földgáz-árkedvezmé-
nyével kapcsolatban;

• súlyos mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményeinek megállapítása 
iránti kérelmekkel kapcsolatban;

• lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyi-
tásával kapcsolatban.

II. Családtámogatási ellátások kapcsán 

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

vábbítása;
• útiköltség térítési kérelmek továbbí-

tása; Egészségbiztosítási Alap terhére 
méltányosságból adható egyszeri se-
gély iránti kérelmek továbbítása;

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

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

IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek:
• méltányossági kérelmek továbbítása;

• adategyeztetési eljárással kapcsolatos 
ügyekben tájékoztatás nyújtása;

• nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó beje-
lentések továbbítása;

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

• öregségi nyugdíjjal kapcsolatban ké-
relmek, változások bejelentése, továb-
bítása;

• özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosa kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;nyugdíj előtti álláskeresési segély-
lyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

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

gi támogatással kapcsolatos kérelmek, 
változások bejelentésének továbbítása;

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

Adóbevallás 2018: Fontos határidők
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészí-
teni, az a NAV honlapján, illetve ügyfél-
szolgálatain már most elérheti a 17SZJA 
nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 
2018. január 8. óta él a NAV honlapján, il-
letve a kormányzati portálon.
Januárban a NAV a változásokról, a teen-
dőkről és a fontos határidőkről valamennyi 
magánszemélynek tájékoztató levelet küld. 
Az ügyfélkapusok ezt már meg is kapták 
elektronikusan, aki pedig még nem regiszt-
rált, annak levél ment január végéig. 
Az adóbevallási tervezetet Ügyfélkapun 
keresztül március 15-étől lehet megnézni, 
jóváhagyni vagy kiegészíteni, módosítani.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 
19-ig kérheti a tervezet postázását levél-
ben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a 
NAV honlapján elérhető űrlapon, forma-
nyomtatványon (BEVTERK), továbbá te-

lefonon, a 1819-es hívószámon, valamint 
az ügyfélszolgálatokon. Az SMS-ben az 
SZJA rövidítés mellett az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot kell elküldeni 
ebben a formában: SZJA szóköz adóazono-
sítójel szóköz éééé hh nn
Az egyéni vállalkozók szja-bevallásának 
benyújtási határideje február 26.
Nekik is segít amúgy az adóhivatal, az ígé-
ret szerint e-szja webes kitöltő felületének 
használatával (www.nav.gov.hu/szja/szja) 
gyorsabban és egyszerűbben tölthetik ki 
szja-bevallásukat.
Az egyéni vállalkozói tevékenységet nem 
végző magánszemélyeknek a bevallást má-
jus 22-éig kell benyújtaniuk.
Újdonság, hogy az idén a bevallási terve-
zettel összefüggésben már a mezőgazdasá-
gi őstermelőknek és áfa fizetésére kötele-
zetteknek sem februárban, hanem szintén 

május 22-ig kell leadni a bevallásukat.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a 
korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet 
elektronikusan és papíron is rendelkezni, 
utóbbi lehetőség már január 8-a óta él.
2018. január 1-jén hatályba lép az adó-
zás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 
melynek következtében változnak a szemé-
lyi jövedelemadó bevallás szabályai.
Az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény hatálybalépésével összefüg-
gő törvények és egyes egyéb törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CLIX. tör-
vény (a továbbiakban: Ákr. saláta) 2018. 
január 1-jétől egyrészt áthelyezi a szemé-
lyi jövedelemadó bevallási szabályokat a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 
rendelkezései közé [11-13. §], másrészt 
megszünteti a munkáltatói adómegállapí-
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tást, harmadrészt pedig bővíti az adóbe-
vallási tervezettel összefüggő eljárással 
érintett magánszemélyek körét az általános 
forgalmi adó fizetésére kötelezett magán-
személyekkel és a mezőgazdasági ősterme-
lőkkel. 

A munkáltatói adómegállapítás 
megszűnése

2018. január 1-jén hatályát veszti az Szja 
tv. 14. §-ában foglalt, a munkáltatói adó-
megállapításra vonatkozó rendelkezés, ami 
azt is jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es 
évre vonatkozóan már nem készítheti el a 
munkavállalók adóelszámolását.
Azoknak a munkáltatóknak tehát, amelyek 
eddig vállalták a munkáltatói adómegálla-
pítás elkészítését, 2018. január hónapjában 
nem kell nyilatkoztatniuk a munkavállaló-

kat arról, hogy a munkáltatói adómegálla-
pítás lehetőségét választják-e.
Fontos felhívni azonban a figyelmet arra, 
hogy a munkáltatóknak, kifizetőknek to-
vábbra is el kell készíteniük és 2018. janu-
ár 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek 
részére az összesített igazolást.
Ez a változás ugyanakkor nem jelenti azt, 
hogy a magánszemélyek kizárólag önadó-
zással készíthetik el a személyi jövedelem-
adó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és 
vámhatóság (NAV) – a nyilvántartásában 
szereplő, a munkáltatói, kifizetői beval-
lások, adatszolgáltatások adatai alapján – 
2018-ban is elkészíti a magánszemélyek 
adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló 
kérelem nélkül.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a 

NAV 2018. március 15-étől az ügyfélka-
pun keresztül elérhetővé teszi, az adóbeval-
lási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a 
www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA 
oldalon tekinthetők meg.
Azok a magánszemélyek, akik nem rendel-
keznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV 
valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá 
bármely megyei (fővárosi) kormányhiva-
talban, a fővárosi és megyei kormányhiva-
talok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, 
illetve a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgá-
latain is elvégezhetik az ügyfélkapu re-
gisztrációt. (Részletes információk ezzel 
kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. 
számú információs füzetben találhatók.)
Forrás: http://adobevallas.news7.hu/categ-

ory/adobevallas-2018/

A Paktum Iroda munkatársa minden páratlan hét szerdán ügy-
félfogadást tart Domaszéken a polgármesteri hivatal II-es számú 
épületében (Domatisz Nonprofit Kft. épülete) délelőtt 8.00-12.00 
óra között.  Az alábbi napokon várja az ügyfeleket:: február 14., 
február 28., március 14., március 28.

Deák Andrea
Foglalkoztatási Paktum Mentor 

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

Tisztelt lakosok!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hatályos KRESZ szabályok szerint járdán kerékpározni tilos!

Lakott területen belül, amennyiben az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, járdán kerékpározni
 legfeljebb 10 km/h-val szabad.

Kérem az általános iskolás gyermekek szülőit, hívják fel gyermekük figyelmét a fokozott balesetveszélyre. A 
kapualjakból kihajtó autósok nem számítanak a járdán nagy sebességgel közlekedő kerékpárosra!

Előzzük meg együtt a személyi sérüléseket, és az anyagi károk bekövetkezését.
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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, 
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:
2018. március 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. március 12.

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

Különleges minőségű válogatott, csipedett 
édes és erős termelői fűszerpaprika kapha-
tó. Érdeklődni: 06-30/563-4773

***
Domaszéki Szőlőfürt Szövetkezetes 
aranykoronát keresek megvásárlásra. Ér-
deklődni: 06-20/312-4876

***
Házi húskészítmények árusítása!

Hagyományosan készült kolbászok, szalá-
mik, szalonnák, sonkák és egyéb disznó-
toros készítmények kaphatók. Domaszék, 

József A. u. 25.
Árusítás: időpont egyeztetés szerint.

Tel.: 06-30/657-6366, 06-30/323-9479
***

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

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

***
Zab, kukorica zsákolva eladó. Érdeklőd-
ni: 30/516-5546

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

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
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Kedves Mézfogyasztók!
Domaszéki méhészetem fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából a 2018-as évben rendkívül széles választékkal 
és óriási kedvezménnyel várom Önöket. Kaphatók 
kiváló minőségű termelői mézek, úgymint vegyes 
virágméz, repce krémméz, akácméz, napraforgóméz, 
selyemfű méz, ámorfa méz, olajfűz méz, hársméz 
és erdeiméz. Propolisz, tinktúra és propoliszos 
méz formájában, virágpor, méhviasz gyertyákhoz.

A legnépszerűbb mézek:
• Virágméz 1000 Ft/kg
• Selyemfű 1400 Ft/kg
• Akác 1700Ft/kg                                                                            

árban kaphatók. 

Régi kitartó 
törzsvásárlóimnak 
további, egyéni kedvezmények!

Kovács Attila méhész, méhtenyésztő,
az Ambózy Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gyula u. 8/A (Mézeskalácsház)
viaszvaros@gmail.com

0670/502-3850

SÓDER, HOMOK, KAVICS
szállítását vállalom, kedvező áron nyer-
ges billencs szerelvénnyel.

Érdeklődni: Koznás Attila
06-30/406-6695

Tisztelt Termelők!
Változás történt az ügyfélfogadási idő kapcsán, mivel Doma-
szék mellett  Röszkén is én látom el a falugazdászi feladatokat.

Az ügyfélfogadási idő a következőképpen alakul:
Hétfő: 8:00 – 16:30 DOMASZÉK
Kedd: 8:00 – 16:30 DOMASZÉK
Szerda: 8:00 – 16:00 RÖSZKE
Csütörtök: 8:00 – 16:00 RÖSZKE
Péntek: 8:00 – 14:00 DOMASZÉK

Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

Február 18., március 18., április 15., má-
jus 20., június 17., július 15., augusztus 
19., szeptember 16., október 21., novem-
ber 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
Nyitva tartása:

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

VÉRADÁS
2018. március 23-án (péntek) 9.30-12.30 

óráig véradás lesz a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. 

A véradáshoz szükséges: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya!

DOMASZÉKI

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.).

Gyógymasszőr vállal 
masszírozást!

1 óra 2.000 Ft, 1,5 óra 3.000 Ft.
A masszírozás egyben e

nergetikai kezelés is.
Köpölyözést, testgyertyázást is vállalok 

1.000 Ft/alkalom.
Érdeklődni: 62/254-397 telefonszámon 

18.00 óra után, 
mobilon: 06-30/960-9624; 

E-mail: fulopderzsebet@gmail.com

Fehérfény Online Magazin
A Vakok és Gyengénlátók Fejér Me-
gyei Szervezete létrehozott egy online 
magazint (Fehérfény Online Magazin) 
a látássérült, rosszul vagy gyengén látó 
emberek és nagyon sok más társadalmi 
réteg részére. A magazin szeretné be-
mutatni országunk eseményeit a látás-
sérültek nézőpontjainak megfeleltetve, 
felajánlásokból lévő nyaraltatások és 
pályázatok mellett országos igényeket 
vizsgálnak a megélhetéstől kezdve az 
érvényesülésig. A magazinban szereplő 
híreknek két célja van: fényt hozzanak 
a sérültek elszeparált és magányos vilá-
gába, kiutat és reményt adjon, másrészt, 
mint a tiszta fehér fény, a valós tényeket 
közölje kormánymédiáktól mentesen. 
A weboldal címe: www.feherfeny.hu

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


