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Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő 

újév reggelén: 
Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 
Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 
megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’!

AZ ÚJ ÉVRE MINDEN KEDVES 
OLVASÓNAK, DOMASZÉKINEK 

KÍVÁNUNK BORT, BÚZÁT, 
BÉKESSÉGET, EGÉSZSÉGET ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET!

Kispéter Géza polgármester, 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete

Felkészült a télre a Domatisz Nonprofit Kft.

A önkormányzat és a Domatisz Kft. felkészített munkagépei     Fotó: DomaTv

MEGHÍVÓ!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
FALUGYŰLÉST, 

KÖZMEGHALLGATÁST TART
2018. január 22-én, hétfőn

17,00 órai kezdettel
a Domaszéki Általános Iskola első emeleti 

előcsarnokában, melyre ezúton tisztelettel 
meghívok minden érdeklődőt.
Napirend:
1.) Beszámoló a 2017-ben elvégzett 
      munkáról, megnyert pályázatokról;
2.) Beszámoló a falufejlesztési 
     elképzelésekről;

3.) Kérdések, hozzászólások 

Előadók: Kispéter Géza polgármester, kép-
viselő-testület tagjai, meghívott vendégek

Kispéter Géza polgármester

A rossz időjárási körülmények beköszöntése esetére, illetve annak 
várható kialakulásától kezdve a Domatisz Nonprofit Kft. folyama-
tos készenlétet tart fent figyelőszolgálat formájában. A hóeltakarí-
tási munkákra 4 tolólappal felszerelt traktor, egy önjáró gréder és 
egy sószóró pótkocsi áll rendelkezésre.  A hóeltakarítási munkát a 
Kft. előre meghatározott ütemterv szerint végzi, amelytől eltérni 
csak vezetői engedéllyel lehetséges.
A hóeltakarítás első körben a belterületi utcákon azt követően a 
külterületi főbb gyűjtő utakon, majd az egyéb mellékutakon tör-
ténik. 

A külterületi ingatlanhoz tartozó tanyabejáró eltakarítása nem tar-
tozik a Kft. feladatellátási körébe, az az ingatlantulajdonos fela-
data. Esetleges egyedi igények teljesítését kizárólag a főbb utak 
takarítását követően áll módunkban elvégezni.
A hóeltakarítást a kerékpárúton, közterületi gyalogjárdákon 3-5 
cm-nél, közutakon 8-10 cm-es hórétegnél kezdjük. 
Éjszakai havazás esetén hajnali 3 órától indul a munka. Rendkívüli 
havazás, hófúvások kialakulása esetén traktorral rendelkező gaz-
dák segítségét is igénybe vesszük.               

 Kalmár István ügyvezető
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Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. december 14-én 
tartotta soros ülését és az alábbi napirendi 
pontokat vitatták meg:
1. Domaszéki körzeti megbízottak mun-

kájáról szóló tájékoztató
2. FUNERAL Kft. ügyvezető igazgatójá-

nak tájékoztatója
3. Önkormányzati bérlakások lakbérének 

megállapítása
4. Egyéb szolgáltatási díjak megállapítá-

sa
5. Az önkormányzat 2018. évi munkater-

vének elfogadása
6. Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi 

rendelet elfogadása
7. Döntési javaslatok
8. Polgármesteri jelentés
Az első napirend keretében elhangzott, 
hogy 2017. december 1-től új rendőrfőka-
pitánya lett Szegednek, mégpedig dr. Piros 
Attila dandártábornok személyében. Több 
szervezeti változás is várható. Szeged köz-
igazgatási területét több részre osztották. 
Körzetesítéses járőrszolgálat működik 24 
órában, Domaszék és Kiskundorozsma 
egy szervezeti egységet alkot. Egy szol-
gálati mobiltelefont is kapni fognak és 
ezen keresztül lehet majd elérni az aktuá-

lis szolgálatot teljesítő körzeti megbízottat. 
Domaszéken a kiskundorozsmai körzeti 
megbízottak is teljesítenek majd szolgála-
tot. A közrend, közbiztonság megőrzése és 
a bűncselekmények felderítése lenne a cél 
az új szervezeti egységek felállításával. 
A második napirend keretében Benák Mi-
hály a Funeral Kft. ügyvezető igazgatója 
tájékoztatást adott a temető üzemeltetésé-
vel, temetési költségekkel kapcsolatban 
felmerült kérdésekre. A harmadik napirend 
keretében az önkormányzati bérlakások 
lakbérének 0,4 %-os emeléséről döntöttek. 
A negyedik napirendi pontnál döntöttek 
arról, hogy sem a Sárkányhegyi Közösségi 
Ház bérleti díját, sem a helyi lap, honlap, 
helyi televízió képújságjában lévő hirdetési 
díjakat nem emelik. 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
elfogadásra került és 2018. január 1. nap-
ján hatályba lépett. Rendelkezései a 2018. 
évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig 
alkalmazhatóak. 
Döntési javaslatok között az alábbi dönté-
sek születtek: elfogadták az önkormányzat 
2018. évi munkatervét, két önkormányzati 
bérlakás esetében elbírálták a pályázato-
kat. Az Országos Mentőszolgálat Alapít-
vány támogatási kérelméről döntöttek, 40 

eFt-al támogatták a Szegedi Mentőállomás 
mentőautóinak korszerűbb mentéstechni-
kai eszközeinek beszerzését. Elfogadták a 
hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tának módosítását, mentési- és archiválási 
szabályzatát. 
Egy EFOP-os nyertes pályázat támogatási 
szerződésének megkötését és az ehhez kap-
csolódó konzorciumi megállapodás aláírá-
sát hagyták jóvá. Domaszék település kb. 
19,8 mFt-ot nyert konzorciumi részvétellel. 
A pályázat alapján 2 fő alkalmazását lehet 
megoldani 3 éven keresztül, mégpedig az 
egyik a közterület-felügyelő a másik pedig 
egy ifjúsági referens. Továbbá számos kép-
zést és fejlesztést lehet létrehozni, az ifjú-
ság és nyugdíjas korosztály integrálódását 
elősegíteni a megnyert pályázati pénzből.
2017. december 20-án rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartottak és az alábbi dön-
téseket hozták: a közbeszerzési eljáráshoz 
elfogadták az ajánlattételi dokumentációt 
a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése 
és főzőkonyha megvalósítása érdekében. 
Elfogadásra került a településképi arculati 
kézikönyv és az ehhez tartozó településké-
pének védelméről szóló helyi rendelet. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Nagyot változik az élet
si hozzájárulást (ebből 11,4 milliárd forint 
bevételt vár az NGM). Mindezek mellett 
bővül az 5 százalékos, kedvezményes áfa-
kulcs alá sorolt-, vakokat és gyengénlátó-
kat segítő eszközök köre is.
Tovább nőhetnek a fizetések
Az egyre feszesebbé váló munkaerőpiac 
okozta problémát a kormányzat többek közt 
azzal próbálja meg kezelni, hogy tovább 
csökkenti a munkabér közterhét. A 2016. 
novemberében aláírt hatéves   bérmegál-
lapodás eredményeként 2018. januárjától 
a munkabérekre rakodó szociális hozzájá-
rulási adó (szocho) az idei 22 százalékról 
19,5 százalékra csökken - ez mintegy 200 
milliárd forintot hagy a munkaadóknál, 
amelyből akár emelhetik is béreket.
Egyúttal nőnek a kötelező legkisebb bé-
rek: a minimálbér 8 százalékkal, 138 ezer 
forintra, a szakmunkás garantált bérmini-
mum pedig 12 százalékkal, 180 500 forint-
ra emelkedik. Az előbbi - családi adóked-
vezmény nélkül számolva - havi nettó 91 
770 forintos, míg az utóbbi pedig 123 643 
forintos nettó bért jelent.
Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tar-
tozó egyes többségi állami tulajdonú gaz-
dasági társaságoknál 2017 és 2019 között 
átlagosan 30 százalékos béremelés lesz, 
ami több, mint 140 ezer munkavállalót 

Nagyon sok jogszabály változik 2018. 
január elsejével. Szelektív adócsökken-
tések jönnek, miközben nagyot nőnek a 
bérek és kedvezőbbé válik a cafeteria. 
A nyugdíjasokra újabb emelés vár, több 
dolognak is örülhetnek az autósok, ol-
csóbb lesz a lakáskiadás - igaz, ritkáb-
ban csenget majd a kéményseprő – írja 
a napi.hu.
A szelektív és visszafogott áfakulcs-csök-
kentés jegyében 2018 első napjától újabb 
mérséklések lesznek. Így január 1-jétől 27-
ről 5 százalékra csökken a fogyasztási célú 
halak és a házi sertés vágási melléktermé-
kek, belsőségek áfakulcsa (így például a 
zsírszalonna és a máj is olcsóbbá válhat). 
Emellett 18-ról 5 százalékra változik az in-
ternet-hozzáférési szolgáltatásra vonatko-
zó kulcs (az NGM számításai szerint a az 
utóbbi lépés mintegy 22 milliárd forintot 
hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál). 
A szolgáltatók pedig már bejelentették, 
hogy a digitális jólét program keretében kí-
nált csomagoknál az áfacsökkentést teljes 
mértékben érvényesítik.
Egy korábban elfogadott törvénymódo-
sítás nyomán pedig az éttermi szolgálta-
tások adókulcsa a jelenlegi 18-ról szintén 
5 százalékra csökken keddtől - miközben 
bevezetik a 4 százalékos turizmusfejleszté-

érint. A 2018-as béremelés mértéke átlago-
san 12 százalék.
2018-ban a - a minimálbér emelkedésének 
köszönhetően - nő a gyermekgondozási 
díj (gyed), valamint a diplomás gyed ösz-
szege is, 
Örülhetnek az autósok
Jövőre a sztrádamatricák ára - 2012 óta fo-
lyamatosan - változatlan marad, miközben 
újabb szakaszokkal bővül a magyarországi 
fizetős sztrádahálózat. Ugyanis 2018. ja-
nuár 1-jétől két - 2017 végén elkészült új 
- szakasz kerül be a rendszerbe: az M85-ös 
Csornát elkerülő második szakasza és az 
M35-ös Debrecen utáni folytatásának első 
üteme. (A korábbi bejelentés szerint nem 
drágulnak a vonatjegyek és a távolsági 
buszokra szóló jegyek sem, sőt a balatoni 
kompok árai is változatlanok maradnak.)
Az autósok régi vágya teljesül azzal, hogy 
az NFM lépett és ezentúl az autópályára 
hajtva még egy órán belül megvásárolható 
lesz a használati jogosultság, továbbá ügy-
félbarát módon változik számos pótdíjfi-
zetésre vonatkozó előírás, emellett a jövő 
nyártól a motorosok kedvezményes havi 
matricát is vehetnek.
A napokban pedig az is kiderült, hogy 
az üzemanyagáraknál sem változik a jöve-
déki adó szintje. Az ennek megállapításá-
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Méhtartók figyelmébe!
Méhcsaládok éves bejelentése minden 
méhtartó jogszabályban előírt kötelezett-
sége. A bejelentést a formanyomtatványon 
február 28-ig Papdiné Megyeri Csillánál a 
Polgármesteri Hivatalban kell megtenni. 
Szintén ide kell benyújtani a vándorláskor 
szükséges be - és kijelentő lapokat. Felhí-
vom a figyelmet, hogy ezeket településen 
belüli vándorláskor is -minden esetben- ki 
kell tölteni és be kell adni. 

Be nem jelentett vándorlás hatósági vizs-
gálatot von maga után.

Méhcsalád vásárlását három napnál nem 
régebbi méhegészségügyi vizsgálat kell, 
hogy megelőzze. Kérem, hogy az esetleges 

vásárlást nekem is jelezzék, mert az őszi 
vizsgálat alkalmával ezeket a telepeket fo-
kozottabban fogom ellenőrizni.
 Domaszék területét méhanya nevelőtelep 
védőkörzete érinti, a védőkörzetbe méhe-
ket telepíteni csak a telepvezető előzetes 
hozzájárulásával lehet. Ez vonatkozik az 

állandó és ideiglenes telephelyekre is.
Felhívom a figyelmet, hogy a nyúlós köl-
tésrothadás egyre intenzívebb előfordulása  
miatt minden méhegészségügyi szabályt 
tartsanak be!
Az őszi kötelező méhegészségügyi vizsgá-
lat továbbra is ingyenes.
A meleg téli   időjárás  miatt beindult a 
méhcsaládoknál a fiasítás. Ez a nosema fer-
tőzésének fokozott veszélyével jár. Gyanú 
esetén mintákat a gödöllői laborba lehet 
küldeni. A laborvizsgálat költségeit a be-
küldő méhésznek kell kifizetnie. Részletek 
az Intézet honlapján megtalálhatók.

Kovács Attila méhegészségügyi felügyelő
Tel.: 70/502-3850

hoz szükséges, Brent-átlagárat publikálta 
ugyanis a NAV, eszerint az utolsó negye-
dében hordónként 60,6 dollár volt az átla-
gár - márpedig az előző negyedévben is 50 
dollár felett volt, így nem lesz adóváltozás.
Így járnak a nyugdíjasok
Folyatódik az öregségi nyugdíjasoknál a 
korhatáremelés: 2018-ban immár 63,5 év 
lesz a korhatár (a folyamat a 65 év elérésé-
ig tart 2020-ban) - azaz most majd az 1954-
ben születettek mehetnek nyugdíjba.
Bár továbbra is 28 500 forint marad az 
öregségi nyugdíjminimum, az általános 
nyugdíjemelés 3 százalék lett - a költség-
vetési törvény alapaján. Ez azt is jelenti, 
hogy a kormány kissé előreszaladt, ami-
kor ekkora mértéket tervezett be a 2018-as 
büdzsé 2017 nyári elfogadásakor. A kabi-
net akkoriban ugyanis 3 százalékos inflá-
cióval számolt 2018-ra (márpedig ennyivel 
kell emelni a nyugdíjakat is) - csakhogy az 
MNB ma már 2,5 százalékos inflációt vár 
jövőre, míg a napokban publikált kormány-
zati makropálya is csupán 2,7 százalékos 
drágulással számol.
Igényelhető a művészjáradék, az adó- és 
járulékmentes juttatás összege 121 125 fo-
rint lesz. Az ellátást azok a 65. életévüket 
betöltött művészek kérhetik majd, akik a 
törvényben meghatározott díjakban része-
sültek. Megítélt művészjáradék március 
1-jétől jár, későbbi igénylőknek visszame-
nőlegesen nem adható.
Egyházi egy százalék
Módosult az egyházaknak az szja-ból fel-
ajánlható 1 százalékot érintő eljárásrend, 
így a keddet követően történő rendelkezés 
esetén az adó 1 százalékát automatikusan 
elutalja a NAV a kedvezményezett egyház-
nak minden évben mindaddig, amíg a nyi-
latkozatot vissza nem vonja az adózó.
Újabb változás jön a sárga csekkeknél
Január 1-től változnak a postai csekkbefi-
zetéseknél a Magyar Posta Zrt. pénzmosás 

megelőzéssel kapcsolatos feladatai. Az 
állami cég bejelentette, hogy - az új pénz-
mosás megelőzési szabályok alapján - az 
ügyfelek okmányok nélkül fizethetik be 
csekkjeiket bankkártyás csekkbefizetéssel, 
adó-, illeték- és bírságcsekkek és - 300 ezer 
forintig - áru, szolgáltatás ellenértékének 
megfizetése esetén. Efölött azonban szük-
ség lesz az okmányok bemutatására. Ha 
pedig az ügyfél bankkártyával fizeti ki sár-
ga és fehér csekkjeit, akkor nincs szükség 
adatrögzítésre, a posta nem kéri az okmá-
nyok bemutatását sem.
Kevesebb taxi maradhat az utakon
Januártól csak tízévesnél fiatalabb autóval 
lehet taxizni, miután lejár a 2015-ös kor-
mányrendeletben meghatározott türelmi 
idő. Az új előírások szerint 2018 elejétől 
taxiszolgáltatás csak két oldalon két-két aj-
tós, légkondicionált gépkocsival nyújtható. 
A tízéves korhatár az Euro III környezet-
védelmi besorolásba, illetve az elektromos 
motorral közlekedőkre vonatkozik, míg az 
Euro IV-es besorolású motorral felszerel-
tek esetében csak 7 évnél fiatalabb gépko-
csikra adhatnak taxiengedélyt. Az autókra 
vonatkozó műszaki előírások között sze-
repel az is, hogy csak olyan autóval lehet 
taxizni, amely gumiabroncsainak teljes fu-
tófelületén a mintázat magassága a három 
millimétert eléri.
Termékdíj-csökkenés érkezik
Keddtől felezik a napelemekre kivetett 
úgynevezett termékdíjat, így a mostani 
kilogrammonkénti 114 forint helyett már 
csak 57 forintot kell fizetniük a napelemes 
energiatermelő rendszereket telepítőknek.
Drágul a szódavíz
Január elsejétől véget ér a visszaválható 
patronok kora - tette közhírré internetes 
honlapján a répcelaki szénsavtermelő vál-
lalkozás, a Liss Kft. Lesz helyette eldobha-
tó patron, ám többszörös áron. Most a tíz-
darabos doboz a vásárlás helyétől függően 

312-400 forintba kerül, jövőre 999-1250 
forint lesz. Így egy liter házi szóda előállí-
tásának önköltsége 100 forintra emelkedik.
Ritkábban jön a kéményseprő
A parlament eltörölte a kötelező kémény-
ellenőrzést, így január 1-től az egylakásos 
épületek (családi házak) tulajdonosai az 
általuk használt tüzelő- fűtőberendezés 
fajtájától függően évente vagy kétévente 
továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő 
időpontban maguk igényelhetik a kémény-
ellenőrzést - azaz ezentúl nem jön automa-
tikusan a kéményseprő. A lakossági körön 
kívüli ingatlanok - egyéni vagy társas vál-
lalkozások székhelyeként, telephelyeként 
vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatla-
nok - esetében pedig díjfizetés ellenében 
történik a vizsgálat.
Az ügyvédi irodák is katázhatnak
Az ügyvédi irodák is választhatják a 
kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 
szerinti adózást. A főállású kisadózók által 
figyelembe vehető ellátási alap pedig havi 
90 ezer forintról 94,4 ezer forintra, míg 
a magasabb összegű tételes adó fizetése 
esetében havi 150 ezer forintról 158,4 
ezer forintra nő. A kisvállalati adó (kiva) 
mértéke pedig egy százalékponttal, 13 
százalékra csökken.
 Jön az első ingyenes nyelvvizsga
Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 
2018. január elsejétől minden 35 év alatti 
fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik - akár 
több - nyelvvizsgával. A legfeljebb 34,5 
ezer forintos (a minimálbér negyede) támo-
gatással ösztönözni szeretnék a fiatalokat, 
hogy "ne álljanak meg egy nyelvvizsgá-
nál, menjenek tovább", tanuljanak továb-
bi nyelveket. A visszatérítésre a kormány 
2018-ban 2 milliárd 788 millió, 2019-ben 3 
milliárd 66 millió, míg 2020-ban 3 milliárd 
372 millió forintot határozott meg.

Forrás: http://onkormanyzatiklub.hu/erde-
kessegek/11733-nagyot-valtozik-az-elet



4

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

Falukarácsony 2017

2017 karácsonyán is megélhettük a közösség erejét, települé-
sünk összetartozását.
A Domaszéki Sportcsarnok ünnepi díszbe öltözött és a közös-
ség vendégül látott mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat. 
A Falukarácsony Band zenével hívta az ünnepi műsorra a kö-
zönséget. Elsőként Sóki Károly plébános és Kispéter Géza pol-
gármester köszöntötte az összegyűlteket. A Kincskereső Óvoda 
ovisai Kevei Réka felkészítésével és a Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai előadása-
ikkal varázsolták el a nézőket. Felkészítő tanárok voltak: Lázity 
Natália, Greksa László, Kneusel-Herdliczka Leila, Kopaszné 
Török Gabriella és Viplakné Pásti Mária. Akik a műveket előad-
ták: Dobó Pálma és Dobó Gréta, Kiss Alíz, Kun-Péter Emma, 
Kun-Péter Édua, Pataki Viktória és Sárszegi Gréta.

2018-ban két Karácsony díjat adott át egyesületünk. A díjat 2010-
ben alapította a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egye-
sület a szolgáló szeretet erkölcsi elismerésére. Szerettük volna a 
láthatatlan munkára felhívni a figyelmet. De mi is ez? Minden 
olyan feladatot ide sorolhatunk, amelyet nem fizetség ellenében 
– egyszóval a családért vagy egy közösségért – végeznek az em-
berek, akik gyakran társadalmi elismertséget sem kapnak érte.
Kondéné Angyal Margit 25 éve segíti a Domaszéki Egyházköz-
ségben munkájával a lelki és közösségi életet. Hitoktatóként 
gyermekek százait segítette, kántorként pedig minden szentmisét 
hangjával és orgonajátékával kísér. Településünk szinte minden 

tagját kísérte már az egyházi szentségek felvétele során. Ebben 
az évben a másik díjazottunk egy pár volt, Varga Imre és Vargáné 
Márki Melinda. A Varga házaspár a mezőgazdasági munka mellett 
három gyermeket nevel, valamint szeretettel ápolja idős családtag-
jaikat.
Sok-sok felajánlás érkezett a szeretetvendégség asztalára. A finom-
ságok mellett meleg teával, forraltborral és jó szóval töltekezhet-
tek az egybegyűltek. Településünk termelői és kézművesei színes 
összeállítással segítették az ünnepre készülődést. Vehettünk mézet, 
paprikát, sajtos tallért, szappant, horgolt, kötött, nemezelt dísztár-
gyakat és ékszereket, dekupázs dísztárgyakat és virágkötészeti ter-
mékeket.
Az Önkormányzat népi játszóháza a gyerekeket mozgatta meg, a 
Sárkánybébi babaklub babasarka hozzájárult, hogy a legkisebbek 

is jól érezhessék magukat.
Szekeres Máté, Magyar Sajtófotó Díjas fotós készítette a családi 
képeket a fotósarokban (a fotók az Egyesület facebook oldalán 
megtekinthetőek). A rendezvényről a DomaTv munkatársai is tudó-
sítottak képben és hangban, melyeket a DomaTv facebook oldalán 
és a Pörgő Percek januári adásában találhatunk meg.
Az események nem csak a sportcsarnokban, hanem a környékén is 
zajlottak, hiszen a Pipacs Tanya pónifogattal és lovaglási lehető-
séggel várta az érdeklődőket. Ezen a vasárnapon is sétára hívott a 
Domatisz Nonprofit Kft. munkatársai által ünnepi díszbe öltöztetett 
Köztársaság tér.
Támogatók voltak többek közt:
Balázs Jenőné, Bodás Ágnes, Jójártné Daka Judit, Dobó Imréné, 
Dobó Szilveszterné, Dobó Tamásné, Domaszéki Családok Klub-
ja, Domaszéki Önkormányzat, Domatisz Nonprofit Kft., Horváth 
József, Horváth Józsefné, Jázmin Nyugdíjas Klub, Kéri Tamás, Ki-
rály Imre, Kispéter Géza és családja, Kiss Edina, Kucska Józsefné, 
Mikuska Pálné és családja, Nacsa Hajni, Nyári Zoltánné, Ótott-Ko-
vács Imréné és Imre, Ótott-Kovács Tamás, Ördög Gábor, Ördög 
Istvánné és családja, Ördögné Magdolna, Papdi Veronika, Sarki 
Diszkont, Sólyáné Baranyás Ági, Szécsi Attila, Szekeres Péterné 
és családja, Sziráki Ferenc és családja, Sziráki Krisztián, Szűcs Ju-
dit, Tóth Gábor, Trójáné Dani Katalin, Varga Béla, Kiss Zsolt és 
családja.
Reméljük 2018-ban is együtt készülhetünk a szeretet ünnepére.

Domaszéki Élhetőbb Faluért KHE ( Fotó: DomaTv) 

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Az alsó tagozatosok rendhagyó ajándékot, 
meglepetést kaptak a Mikulástól: decem-

ber 6-án mozijegy és egy kis csoki Miku-
lás várta a gyerekeket. A „Paddington 2” 
című filmet tekintették meg. Köszönjük a 

szülők és a Diákönkormányzat segítségét! 
Szervezőtanárok: Mataisz Zsuzsanna, Fe-
hér Erika.
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December 13-án a Nemzeti Tehetség Prog-
ram támogatásával működő "Begolyó-
zunk" szakkörünk (pályázati azonosító: 
NTP-MTTD-17-0055) lelkes kis csapata 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vett 
részt az Interaktív Természetismereti Tu-
dástárban. A természet sok-sok érdekes és 
meglepő jelenségét ismerhettük meg ezen 
a délutánon, valamint megcsodáltuk a kiál-
lítás rendkívül gazdag anyagát. Szervező-
tanár: Ferlingné Dósa Anett.
December 12-én a második osztályosok 
rendhagyó olvasás órán vehettek részt 
a szegedi Pinceszínház művészei, Papp 
Gabriella és Varga Bálint jóvoltából. A 
bemelegítő légzőgyakorlatok, nyelvtörők 
után a gyerekek több, maguk által megal-
kotott mesét játszottak el, jelenítettek meg. 

A nagyon jó hangulatú óra villámgyorsan 
eltelt. Köszönettel tartozunk és várjuk visz-
sza színművész vendégeinket! 

(Kopaszné Török Gabriella)

December 15-én, péntek délután a művé-
szeti iskola zenetanszakos növendékei ka-
rácsonyi hangversenyen léptek fel a Szent 
Kereszt templomban. Az immár hagyomá-
nyos koncert szereplői - Zongora: Kardos 
Mirkó, Szász Petra, Szász Gréta, Dobó 
Pálma, Dobó Gréta, Négyökrű Nóra, Pap 
Máté, Kádár-Német Angéla, Török Rubin, 
Sárszegi Gréta, Ördögh Anett, Kárád-Né-
met Julianna, Szalóky Lara; Furulya: Mi-
hály Dávid, Kazi Richárd, Kiss Máté, Tom-
bácz Anikó, Baracsi Luca, Dóda Hajnal; 
Fuvola: Pataki Viktória; Trombita: Dobó 
Dénes; Hegedű: Szaszák Balázs; Gitár: 
Kászonyi Lilla, Sólya Máté, Balogh Kolos, 
Pataki Ádám, Bán Tamás, Baracsi Gergő, 

Hevesi Ottó, Négyökrű Kristóf, Sárszegi 
Richárd, Németh Botond; Szintetizátor: 
Simon Imre, Kis Dorottya, Szűcs Adrián 
és Nóvé Huba; Ének: Kovács Henrietta, 
Kiss Alíz Réka és Sólya Máté. A hangu-
latos karácsonyváró délután felkészítő 
tanárai: Lázity Natália és Csikósné Varga 
Diána (zongora), Greksa László (furulya, 
fuvola), Pecznyik István (gitár, kamara), 
Koszti Sándor (szintetizátor, trombita), 
Greksa Márta (hegedű) és Kneusel-Herd-
liczka Leila (ének). Köszönjük Sóki Károly 
plébános úr kedves köszöntő szavait, és 
hogy ebben a szép és méltó környezetben 
tarthattuk hangversenyünket! Köszönettel 
tartozunk Bozóki Tibornak és Bozókiné 
Imri Anitának az elektromos zongoráért, 
és Tombáczné Balla Anikónak, Tombácz 

Gézának, Dóczi Anikónak és a Doma TV 
munkatársainak a felvételekért!

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)

December 17-én diákjaink felléptek a 
község Falukarácsonyán. Pataki Viktó-
ria fuvolázott, Dobó Pálma és Dobó Gré-
ta zongorán négykezes darabot adott elő, 
Kun-Péter Emma és Kun-Péter Édua sza-
valt, Kiss Alíz Réka pedig énekelt. Felké-
szítő tanáraik: Lázity Natália, Kopaszné 
Török Gabriella, Kneusel-Herdliczka Leila 
és Greksa László.
December 20-án teadélutánt tartottunk az 
alsós napköziben. Nagyon sok finom süte-
ményt hoztak a gyerekek, amit egy ízletes 
tea mellett elfogyasztottak. Közben kará-
csonyi dalokat hallgattak. Minden tanu-
ló jól érezte magát. 
Ebben a tanévben is készítettünk Suli-
naptárt. Az „állatok” témakör megihlette 

a gyerekeket, nagyon sok szép rajz érke-
zett a pályázatra, több közülük különleges 
technikával készült. Végül a következő 13 
diákunk nyert ebben az évben: Címlap: 
Szántusz Anna (6.b), Január: Négyökrű 
Gergő (6.b), Február: Kiss Alíz Réka (5.b), 
Március: Szász Petra (2.a), Április: Heve-
si Ottó (4.b), Május: Baracsi Luca (8.b), 
Június: Magyar Noémi (8.b), Július: Papp 
Liliána (5.b), Augusztus: Négyökrű Kristóf 
(6.a), Szeptember: Kun-Péter Emma (2.a), 
Október: Kászonyi Lilla (3.b), November: 
Négyökrű Nóra Luca (4.b) és December: 
Sárszegi Gréta (4.b). Gratulálunk!Decem-
ber 21-én, Karácsonyi ünnepségen vett 
részt iskolánk apraja-nagyja. A Szent Ke-
reszt templomban tekintettük meg a Pász-
torjátékot. Köszönjük Sóki Károly plébá-

nos Úrnak, a hitoktatóknak és a szereplők-
nek a szép műsort! 

Következő programjaink:
Január 8. és 10.: Grundbirkózás
 házi verseny
Január 9.: Alsós szülői értekezletek
Január 20. (szombat): Középiskolai 
 felvételik megírása
Január 26. (péntek): Az I. félév vége
Február 2. (péntek): Félévi értesítők 
 kiosztása 
Február 5. (hétfő): Tanítás nélküli mun- 
 kanap, az iskola zárva! (A nyol- 
 cadikosoknak 9 órától kötelező  
 nyitótánc-próba a csarnokban!)
Február 10. (szombat) 19 óra: 
 Szülők-Nevelők Bája

Józsáné Bánhidi Márta 
Igazgató

Rendhagyó óra     Fotó: Kopaszné Török Gabriella Karácsonyi hangverseny a templomban   Fotó: DomaTv

Domaszéki Óvoda hírei
„Ez újév reggelén minden jót kívánok,
amerre csak járok, nyíljanak virágok!
Még a hó felett is virág nyiladozzon,

dalos madár zengjen minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó
legyen mindig bőven,

szálljon áldás rátok
ez új esztendőben!”

Újra itt a január, és vele egy kihívásokkal 
teli új esztendő.
Mielőtt még előretekintenénk, pillantsunk 
vissza egy picit december utolsó napjaira.

A karácsonyvárás hangulata járta át az év 
utolsó hónapjának napjait az óvodában. 
Közösen kezdtünk készülődni a gyermek-
kel, szülőkkel.
Olyan tevékenységeket szerveztünk, játé-
kokat játszottunk decemberben, amelyek 
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az egymásra figyelést, egymás iránti sze-
retetünket, az elfogadást, az egymáshoz 
tartozás jó érzését alakítják a gyermekek 
személyiségében.

A hónap elején megérkezett a „Nagysza-
kállú” hatalmas puttonyával tele finomsá-
gokkal. Nem maradhatott el a közös mé-
zeskalácssütés, a luca búza ültetése, a luca 
pogácsa sütése sem. 

Az óvodai karácsonyi ünnepségen és a Fa-
lukarácsonyán is a Mazsola csoportos gye-
rekek műsora szórakoztatta a közönséget. 
A közös gyertyagyújtás után minden cso-
port birtokba vette a csoportszobájuk kará-
csonyfája alá került játékokat.
Sok támogatást kaptunk a szülőktől ahhoz, 
hogy mindenki számára emlékezetes ma-
radjon az ünnep. Köszönjük szépen a se-
gítséget!

2018. január 15-től Mese hetet tartunk óvo-

Ovisok előadása a Falukarácsony ünnepségen      Fotó: DomaTv
dánkban. 19-én, pénteken 16 órától kerül 
megrendezésre az VI. Kincskereső Mese-
mondó verseny. Várjuk a lelkes jelentke-
zőket! Nevezni minden korcsoportban az 
óvónéniknél lehet.

Békés, boldog újesztendőt kívánunk 
mindenkinek!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében: 
Koczkás Orsolya óvodavezető

Domaszéki Családok Klubja hírei
December 16-án megtartottuk a hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepségünket.
December 17-én, a Falukarácsony meg-
szervezésén is részt vettünk, sütemények-
kel, forralt borral, forró teával kínáltuk a 
megjelent vendégeket.
Ezenkívül minden vasárnap zöldségeket, 
gyümölcsöket és péksüteményt tudunk 
osztani a HÍD az Emberekért Alapítvány 
segítségével a klubtagjainknak, illetve a 
Domaszéki Családsegítő Szolgálatnak is 
tudunk juttatni, hogy kioszthassák az idő-
seknek is.
Egész évi programjaink nem tudtak vol-
na megvalósulni a következő támoga-
tók nélkül, ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani nekik: Domaszéki Nagyközségi 
Önkormányzat, Sarki Diszkont, Mini-Ag-

ró Gazdabolt, Domaszéki Gyógyszertár 
(PHARM Bt.), Dr. Kovács Zsuzsanna, 
Nagyi Kifőzde, Kispéter Géza és család-
ja, Domaplast Kft., Rózsa Virágüzlet, Te-
mesvári Húsüzem, Tímea virágüzlet, Isola 
di Frutta vezetőjének, Kakuszi Attilának, 
Varga Pékség -Mórahalom, PANNON 
VENTIL, Wolford József és családjának, 
Doma Diszkont vezetőjének -Varga Bélá-
nak, COOP üzlet vezetőjének.
A Domaszéki Családok Klubjának ne-
vében kívánunk mindenkinek Békés, 

Boldog Új Esztendőt. 
2018-ban is várjuk az új és régi családok 
jelentkezését (nem feltétel a nagycsalád) és 
reméljük, hogy az idei esztendő is hason-
ló lehetőségeket biztosít majd családjaink 
számára, mint az elmúlt esztendőkben.

Ezúton kívánunk jó egészséget, békés hét-
köznapokat tagtársainknak és a falu lako-
sainak.

 Szekeres Péterné
csoportvezető 06-20/599-8644

Szeretet vendégségben a 
Falukarácsonyon     Fotó: DomaTv

Nyugdíjas klub hírei!

Karácsony előtt Tápláló Szeretet címmel 
adományt gyűjtöttünk rászoruló fiatal csa-
ládoknak, így 22-en örülhettek a tartós 
élelmiszereknek, csomagoknak. Ezúton 
szeretném megköszönni az adományokat 
az alábbi személyeknek: Ábrahám-Tandari 

László, Gregus Józsefné, id. Horváth Jó-
zsef, Papp Szilveszter, Novák Magdolna, 
Deák Imre, Goda Lászlóné, Varga Éva, Kis 
Bezdányi Péter, Nyári Zoltán, Ótott Ko-
vács Imre, Ördög István. Ebben az évben 
is folytatni szeretnék a Tápláló Szeretet 
adománygyűjtést! Kirándulást szervezek 
Budapestre a Terror Háza Múzeum meg-
tekintésére 2018. március 24-én, várom a 
jelentkezőket a 679-300-as telefonszámon 
este 7 óra után, vagy 30/314-2524-as mo-
bilon egésznap. Klubnapok: 2018, janu-
ár 8., 22., február 5., 12. ,26., március 5. 
Mindenkit szeretettel várunk 14.00 órától a 
Sárkányhegyi Közösségi Házba.

Virradjon rád szép nap, 
köszöntsön rád jó év,

kedves hajlékodba költözzön a jó lét.
A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke,

ezt kívánom neked az új évre.
Ezzel az idézettel kívánok mindenkinek 
Boldog Új Évet!                      
         Tisztelettel: 
                        Ördög Istvánné klubvezető

Ajándék csomagok készítése a „Tápláló 
Szeretet” jegyében     Fotó: DomaTv

Adománygyűjtők    Fotó: DomaTv
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Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjainak bemutatkozása
Sziasztok!

Ördögh Anett vagyok, 16 éves. Születé-
sem óta Domaszéken élek. Az általános 
iskolát itt végeztem, jelenleg a Szegedi 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ta-
nulója vagyok. Képviselőként szeretnék 
hozzájárulni az Ifjúsági Önkormányzat 
tevékenységéhez. Fontosnak tartom több 
programlehetőség teremtését az itt élő fi-
atalok és baráti társaságaik számára. Tá-
mogatom sportnapok, közösségi rendez-
vények, előadások és bulik szervezését.

Sziasztok! 

Trója János vagyok, a Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzat képviselőjelöltje. Itt nőttem 
fel Domaszéken, és általános iskolát is itt 
végeztem. Jelenleg a Szegedi Deák Ferenc 
Gimnáziumban vagyok végzős. 
Képviselőként szeretném a helyi sportéle-
tet fellendíteni, bulikat szervezni és egy kis 
színt vinni a falu életébe egyéb programok-
kal  .

Sziasztok!

Balázs Adrienn vagyok, 18 éves doma-
széki lakos. A helyi általános iskola után 
a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
tanulója lettem, idén érettségizem. Kicsit 
több, mint egy éve meghívást kaptam egy 
összejövetelre, ahol a térség ifjúsági ön-
kormányzatai mutatkoztak be, osztották 
meg a tapasztalataikat, nehézségeiket egy-
mással, segítve a fejlődést. Az azóta eltelt 
időben volt lehetőségem megismerkedni az 
DIÖ munkájával, segíteni a programszer-
vezésben, továbbképzéseken részt venni.
Képviselőként szeretném összetartóbbá 
tenni a közösséget, még érdekesebb és 
izgalmasabb programokat szervezve ma-
radandó emlékeket nyújtani a fiataloknak.

Sziasztok!

Csurgó Brigitta vagyok, 18 éves. Szüle-
tésem óta Domaszéken élek, az általános 
iskolát is itt végeztem. Jelenleg a Szegedi 
Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázi-
um végzős tanulója vagyok. Tanulmányai-
mat a Szegedi Tudományegyetem Gazda-
ságtudományi Karán szeretném folytatni. 
A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzathoz 
1 éve csatlakoztam, azóta több sikeres ren-
dezvény szervezésében vettem részt. A to-
vábbi sikerekhez Ifjúsági Polgármesterként 
szeretnék hozzájárulni. Terveim között 
szerepelnek kulturális- és sportesemények 
megvalósítása, valamint egy közösségi 
hely létrehozása Domaszék fiataljai szá-
mára. Bízom abban, hogy leendő képvi-
selőtársaimmal összefogva sikerül ezeket 
a terveket megvalósítani és támogatáso-
tokkal folytathatjuk a megkezdett munkát.

Sziasztok! 

Varga Renáta vagyok, 18 éves és a Sze-
gedi Tömörkény István Gimnáziumba 
tanulok, idén fogok érettségizni. Ta-
nulmányaimat folytatni szeretném az 
egyetemen. 1 éve csatlakoztam az Ifjú-
sági Önkormányzathoz. Idén szeretnék 
képviselőként indulni a választáson. Sze-
retnék Domaszék fejlődésében részt ven-
ni, az ifjúsági önkormányzat tagjaival. 

Sziasztok! 

Kasza Márk Gábor vagyok, domaszéki 
lakos. Általános iskolába is ide jártam. A 
Szegedi Gábor Dénesben tettem érettsé-
gi vizsgát. A választásokon képviselőként 
szeretnék indulni. Fontos számomra, hogy 
Domaszéken minél több sporteseményt, és 
egyéb programot tudjunk szervezni. Jelen-
leg Domaszék labdarúgó csapatát erősítem.

Sziasztok!

Ördögh András Gábor vagyok, jelenleg 
a Szegedi Tudományegyetem Gyakor-
ló Gimnáziumában tanulok, ahol utolsó 
éves vagyok. 2003 óta élek Domaszéken, 
azaz 15 éve, és még sokáig maradni is 
szeretnék. Ez ösztönzött arra, hogy csat-
lakozzak a Domaszéki Ifjúsági Önkor-
mányzathoz, ahol a társaimmal együtt 
próbáljuk színesebbé tenni településün-
ket. Most pedig az esedékes választások-
kal szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy hivatalosan is a Domaszéki Ifjúsá-
gi Önkormányzat vezetőségi tagjai közé 
avanzsálhassak, mint képviselő. Ehhez 
szeretném kérni minden fiatal támogatását.

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
A 2017. évi ifjúsági önkormányzati választások elmaradtak, 
hiszen a kevés jelentkező miatt nem volt indokolt a szavazás 
megtartása. A polgármesteri posztra 1 fő jelentkezett, míg a 9 
képviselői helyre 6 jelentkező volt. Az Ifjúsági Önkormányzat 
Szervezeti és működési szabályzata, ennek megfelelően módo-
sításra került. A továbbiakban 1 fő polgármesterrel és 6 fő kép-
viselővel folytatják tovább a működésüket. Bemutatkozásukra 
és beiktatásukra a Maszkabálon kerül sor, 2018. január 27-én. A 
következő ifjúsági önkormányzati választás 2020-ban esedékes.

Varga Asztalos Ágnes
Ifjúsági referens
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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:
2018. február 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. február 14.

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 
kapható. Érdeklődni: 06-30/563-4773

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

***
Elárusító pavilon (volt Lottózó) eladó 
Domaszéken. Érdeklődni: 20/945-4580. 
Irányár: 300 eFt Kérésre elszállítom. Rajos 
István.

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

***
Házi húskészítmények árusítása!
Hagyományosan készült kolbászok, 

szalámik, szalonnák, sonkák és egyéb 
disznótoros készítmények kaphatók. 

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

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

***
Eladó 380-as cirkula, 10 m kábellel, 
dugvillával, 50 l-es szőlőprés, daráló, 
kovács üllő, kovács satu, mosdókagyló 
teljes felszereléssel, új ereszet-csatorna (15 
m), futópad, komplett Zsiguli kerék (5 db), 
horgászbotok, körte-, őszibarack-, alma 
cefre. Továbbá beltéri falfesték, csempe, 
vízvezeték, többfajta alkatrész, favágó 
állvány, női Mountain Bike kerékpár, 100 
l-es üst, üstház gyári, kerti szerszámok. 
Érdeklődni: 06-30/906-1745

***
Kukorica eladó. Érdeklődni: 06-30/587-
1950

***
Domaszéken, a Tulipán úton kiskert 
eladó. Víz, villany, gáz van a portán 
romos kis házzal együtt. Irányár: 3.700 
eFt. Benzinmotoros hómaró Heck 4 kW-
os 60 eFt-ért, üstház 5 eFt-ért, hajszárító 
búra és állítható fejmosó 16 eFt-ért eladó. 
Érdeklődni: 06-62/284-498, 06-30/730-
0485.

***
Domaszéken tavasztól házkörüli, kerti 
munkához dolgozni tudó munkaerőt 
keresek alkalmi jelleggel (nyugdíjas 
jelentkezését várjuk). Érdeklődni: 70/632-
7005

Kezdőknek gitároktatást zeneelmélettel, 
gyakorlattal vállalok. Tel.: 06-30/4839-890

***
Domaszék, Tanya 109. szám alatti romos 
tanya 4 hold földdel eladó. Öntözési 
lehetőség, kutak és gödör is van, valamint 
gázbekötési lehetőség is a ház sarkánál. Ár.: 
4 mFt. Érdeklődni: Kószó Imre Domaszék, 
Dózsa György u. 7., tel.: 62/284-144
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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 31 1 2 3 4

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-
gyógytornász

Sárkányhegyi	KHE				
10.00	SárkányBébi	-

Igény	szerinti	szoptatás
jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	MónivalEgészségközpont:																				

19:00	Alakformáló	
Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KHE				
10.00	SárkányBébi	

Hisztikezelés

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

jamgosport@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

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

jamgosport@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-
gyógytornász

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Sportcsarnok													
18:00	Maszkabál	-	
álarcos	batyubál

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

2018. január
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise,	

Karácsonyi	pásztorjáték											
Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi	
Ünnepek	babával 20.00	DomaTv	Friss	

Adás

Sárkányhegyi	KHE			
10.00	SárkányBébi	

Tóthné	Gabi-	Elég	jó	
anya

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Javaslat, 
észrevétel, 
program: 
elhetobbfaluert
@gmail.com

Sárkánybébi babaklub foglalkozások AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
ügyfélfogadása Csongrád megyében

2018 január hónapban:

 A megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási 
helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, 

vagy e-mailben: 
Dr. Kiss Éva; 06 30/275-2520 

kissevadr@invitel.hu
Állandó ügyfélfogadás

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

2018. január 26-án:   9:00-13:00 óra között.
Idősek Közösségi Központja – Senior Center  

6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132. 
2018. január 18-án:  12:00-16:00 óra között.

Járási ügyfélfogadás: Sinosz hódmezővásárhelyi szervezete  
Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.   2018.  január 30-án: 13:00-

17:00 óra között. Tel: 06/70/3775740

DomaTV 47., 2018. január havi adásából:
A Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület, a Domaszéki 
Családok Klubja, a Jázmin Nyugdíjas Klub a település önkormányzatá-
val közösen szervezte meg a falu karácsonyát. Rászoruló családok szá-
mára szervezett adománygyűjtést a Jázmin Nyugdíjas Klub az adventi 
időszakban. Első alkalommal rendeztek Táncházat Domaszéken a Mű-
vészeti Iskola szervezésében. A domaszéki Művészeti Iskola növendé-
kei karácsonyi koncerttel kedveskedtek a falu lakosságának. A mozgás-
fejlődésről beszélgettek az anyukák a Sárkánybébi Babaklubban.
Egész stábunk nevében kívánunk Önöknek békés, boldog, új esztendőt!

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület
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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
A Paktum Iroda munkatársa minden páratlan hét szerdán ügy-
félfogadást tart Domaszéken a polgármesteri hivatal II-es szá-
mú épületében (Domatisz Nonprofit Kft. épülete) délelőtt 8.00-
12.00 óra között.  Az alábbi napokon várja az ügyfeleket:: január 
17., január 31., február 14., február 28., március 14., március 28.

Deák Andrea
Foglalkoztatási Paktum Mentor 

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

Gyógymasszőr vállal masszírozást!
1 óra 2.000 Ft, 1,5 óra 3.000 Ft.

A masszírozás egyben energetikai 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

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

Érdeklődni: Koznás Attila
06-30/406-6695

Tisztelt Termelők!
Legelőször is Mindenkinek Sikerekben 
Gazdag, Boldog Új Esztendőt szeret-
nék kívánni!
Változás történt az ügyfélfogadási idő 
kapcsán, mivel Domaszék mellett, janu-
ártól Röszkén is én látom el a falugazdász 
feladatokat.

Az ügyfélfogadási idő a következőkép-
pen 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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-20/209-5312

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtök
Varga Pál

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

Kocsi Adrienn
15.00-16.00 óráig

Telefon: 06-20/-3311-966

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

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

Január 21., február 18., március 18., áp-
rilis 15., május 20., június 17., július 15., 
augusztus 19., szeptember 16., október 
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
Nyitva tartása:

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

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 DOMASZÉKI

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

Maszkabál - Az év legjobb batyubálja
2018. január 27-én újra kibújhatsz a bőrödből! :)

***MEGLEPETÉSEK***ÉLŐZENE***ARCFESTÉS 
***TOM WHITE & THE MAD 

CIRCUS***GYERMEKSAROK***RÁADÁS ZENEKAR*** 
BATYUS BULI*** KOKTÉLOK ***HOMOK 

ANIMÁCIÓ***beöltözőknek és álarcban érkezőknek 
AJÁNDÉKOK *** ÉRTÉKES TOMBOLA NYEREMÉNYEK*** 

TÁRSASJÁTÉK SAROK***

18:00 Kapunyitás 
Bulifelelős a Ráadás zenekar 

Sztárvendég: Tom White & The Mad Circus 
Papp Norbert festőművész-homok animátor bemutatója 

 
Hozd a hazait (ételt, italt) vagy rendelj előre a lehetőségek közül! 

Tányért és evőeszközt mindenkinek biztosítunk. 
A helyszínen büfé üzemel jobbnál jobb KOKTÉLokkal. 

 
A beöltözőknek értékes ajándékok (szavazólapok a belépőjegyen) 

Arcfestés 
Gyermeksarok - Esküvő gyerekszemmel 

Társasjáték sarok 
 

Ünnepelj velünk!  
Ha egyidejűleg legalább 20 jegyet vásárolsz, január 19-ig, a bálon 

meglepünk egy TORTÁVAL és egy ÜVEG ITALLAL! 
 

A jegy ára: 1 500 Ft (Január 20-tól: 1800 Ft) 
6 éven aluliaknak a belépés ingyenes. (ülőhely nélkül) 

Jegyek megvásárolhatóak a készlet erejéig, de legkésőbb január 
25-ig (csütörtök) a Domaszéki Könyvtárban Szűcs Juditnál 
(H, Cs: 9:00-18:00; K, P: 9:00-17:00; Szo: 9:00-13:00) és a 

Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárában Tombácz Zoltánnál 
(H, P: 8:00-12:00, Sze: 13:00-16:00). 

 
A jegyvásárlással együtt, kérjük, jelezd ételigényedet is! 

(A belépőjegyet és az ételről átadott átvételi elismervényt őrizd 
meg, és hozd magaddal! Köszönjük!)  

---------------- 
Előre rendelhető ételajánlat a Bali23-tól: 

 
Bali tál (egyszemélyes 2 000 Ft) 

sajttal, sonkával töltött sertésborda, roston sült párizsi jércemell, 
rántott sajt, vasalt csirkecomb sült paprikával, gombával, sült 

burgonya, zöldséges rizs 
 

Bali tál (kétszemélyes tál 3 600 Ft) 
sajttal, sonkával töltött sertésborda, roston sült párizsi jércemell, 

rántott sajt, vasalt csirkecomb sült paprikával, gombával, sült 
burgonya, zöldséges rizs 

 
Üllési tál (kétszemélyes tál 3 600 Ft) 

feta sajttal, lila hagymával töltött sertésborda, roston sült halfilé 
rántott hagymakarikával, barackos jércemell Bali módra, sajtos 

párizsi szűzérme, magvas cukkini, sült burgonya, 
párolt zöldség, rizibizi 

(Ha kérdésed, kérésed van, keress minket a 70/452-3568-as 
számon, illetve az elhetobbfaluert@gmail.com címen.)

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

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.).

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273
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