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BUÉK 2017
2016-ot a dolgos évet jellemezte, hogy 
törekedtünk minden területen a települési 
körülmények jobbá tételére.
Hadrendbe álltak az előző év fordulóján 
beszerzett járművek: az iskolások 
szállításához, tanyagondnoki ellátáshoz, 
valamint az 55-ös út felújítása kapcsán 
megépült új kerékpárút és a földutak 
karbantartásához. Az átadott napenergia 
hasznosító rendszer költségcsökkentő 
hatását már érzékeltük. 2016. a 
következőkben megvalósuló fejlesztések 
előkészítésének éve volt. Rövidesen 
megvalósul:

• Szabadság téri buszforduló aszfaltfel-
újítása.

• A tornacsarnokhoz több mint 200 m2-
es judoterem épül a Domaszéki JUDO 
ISE, a Magyar Judo Szövetség és az 
Önkormányzat együttműködésével.

További pályázatok készültek és jó esély 
van a megvalósulásukra:
• Belterületi csapadékvíz-elvezető árok-

rendszer továbbfejlesztése; 
• kerékpárút építése a Bajai úttól az óvo-

dáig-iskoláig;
• Óvoda bővítése csoportszobával, 

konyhával;

• Sportcsarnok és polgármesteri hivatal 
komplex épületenergetikai fejlesztése;

• Sportpark kialakítása.
Az új évben megvalósuló fejlesztések 
több százmilliós gyarapodását jelentik 
településünknek, amelyhez szükséges 
önerőket biztosítani tudjuk.

Az új évre minden kedves olvasónak, 
domaszékinek bort, búzát, békességet, 
egészséget és boldog újévet kívánok!

Kispéter Géza polgármester

Hófehér karácsonyt varázsoltak december 23-án
Falukarácsony Domaszéken

2016. december 23-án megtelt szeretettel, ajándékozással és hálá-
val Domaszék. Sóki Károly, plébános megszentelte a Köztársaság 
téren álló, immár teljes díszében pompázó betlehemet és a doma-
széki Népdalkör ünnepi dalokat adott elő. Az óvoda Csemete Cso-
portja talpraesettségével és énekes-táncos műsorával köszöntötte 
a közönséget a Sportcsarnokban. Kispéter Géza polgármester ün-
nepi gondolatai után kiosztották a Karácsony Díjat. Ezt a díjat 
a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület alapította, 
azzal a céllal, hogy elismerjék azokat az embereket, akik a csalá-
dokat, a közösséget áldozatosan szolgálják. 2016-ban a szolgáló 
szeretet elismerésében részesültek: Varga Éva, Németh Lajosné 
Etelka, Tombácz Géza és Tombáczné Balla Anikó.
Amatőr színjátszó társulatunk az idei évben is nagyon készült 
erre az ünnepre. Mészöly Ágnes Hófehér karácsony című mesé-
je alapján készült előadásban elkísérhettük a Takács családot a 
nagymamához a Bakonyba, megismerkedhettünk az ajándékszál-
lító angyalokkal és megtudhattuk, hogy milyen fontosak a jótet-
tek karácsonykor is. Fuvaros Jocó teherautója és nagyvonalúsága 
minden problémát megoldott. A Falukarácsony Band hangszerrel 
és hanggal tette fényessé ezt az ünnepet.
Közreműködők voltak: Bóka Regina, Bóka Viktor, Császár Mar-
cell, Fodor Györgyi, Fodor Zsolt, Kovács Judit, Németh Péter, 
Némethné Dobó Erika, Pocskai Réka, Varjasi-Kispéter Zsófia, 
Sziráki Krisztián, Bánfi Csaba, Szécsi Attila, Kazi Gábor, Kispé-
ter Anett, Fodor Kornélia, Kozma Eszter, Szekeres Máté, Németh 
László.
10 rászoruló család 60 ezer Ft értékben vehetett át tartós élelmi-
szerekből álló csomagot az egyesület támogatásaként.
Az arcokon mosollyal indult mindenki a Szeretetvendégség asz-
talaihoz, ahol a nagyvonalú felajánlásoknak köszönhetően fino-
mabbnál, finomabb falatok várták a domaszékieket.
Felajánlók voltak: Bencsik Dóra, Bóka József és családja, Dobó 
Imre és családja, Dobó Imréné, Dobó Tamásné, Dobó Szilvesz-
terné, Hegyesi Béla és családja, Kiri Vincéné, Kucska Józsefné, 

Juhász Ágnes, Masa Dezső és családja, Molnár Mónika, Német 
Magdolna, Német Lajosné, Nyári Zoltánné, Ótott-Kovács Imré-
né, Ördög Gábor és családja, Ördögné Magdolna, Szécsi Attila és 
családja, Szekeres Péterné és családja, Sziráki Ferenc és családja, 
Szűcs Judit, Varga Béla, Varga Éva, Vidácsné Varga Ildikó, Majoros 
Gáborné, Pintér Árpád. 
Idén is volt fotósarok Szekeres Máté közreműködésével, ahol kép-
ben is megörökíthettük ezt az ünnepet. A fotók megtekinthetőek az 
Élhetőbb Faluért facebook oldalán.
Nagyon köszönjük a munkát minden segítőnek és résztvevőnek!
2017-ben sok újdonsággal készülünk a Falukarácsonyra, addig is 
tarts velünk rendezvényeinken! Információk az elhetobbfaluert@
gmail.com, elhetobbfaluert.blogspot.hu és az egyesület facebook 
oldalán található. 
A szervezők: Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület, 

Domaszéki Önkormányzat, Domaszéki Családok Klubja,
Jázmin Nyugdíjas Klub.

Karácsony szeretetvendégséggel   Fotó: Szekeres Máté
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MEGHÍVÓ!
Domaszék Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
FALUGYŰLÉST, KÖZMEGHALL-

GATÁST TART
2017. január 23-án, hétfőn

17,00 órai kezdettel
a Domaszéki Általános Iskola első 

emeleti előcsarnokában, melyre ezúton 
tisztelettel meghívok minden érdeklődőt.

Napirend:
1.) Beszámoló a 2016-ben elvégzett 
munkáról, megnyert pályázatokról

Beszámoló a falufejlesztési 
elképzelésekről;

2.) Kérdések, hozzászólások 
3.) Előadók: Kispéter Géza polgármes-
ter, képviselő-testület tagjai, meghívott 

vendégek

Kispéter Géza polgármester

Önkormányzati hírek
Az előző évben, december 15-én volt az 
év utolsó képviselő-testületi ülése, ahol az 
alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Önkormányzati bérlakások lakbérének 

megállapítása
2. Egyéb szolgáltatási díjak megállapítá-

sa
3. Az önkormányzat 2017. évi munkater-

vének elfogadása
4. Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi 

rendelet elfogadása
5. Döntési javaslatok
6. Polgármesteri jelentés
A napirendi pontok előtt Kollár Krisztián a 
Belvárosi Rendőrőrs parancsnoka bemutat-
ta új helyettesét, Nagyné Mátyás Melindát, 
majd a képviselők rövid tájékoztatást kap-
tak a közrend, közbiztonság helyzetéről. 
Az első napirendi pontnál a testületi tagok 
úgy döntöttek, hogy nem módosítják a bér-
lakások lakbérét, mivel a felülvizsgálati 
évet megelőző év hivatalos inflációs rátája 
-0,1 % volt, így a lakbérek esetében a helyi 
rendelet módosítására nincs szükség. 
A második napirendi pont keretében Do-
maszék Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felülvizsgálta az önkormány-
zati médiák hirdetési díjairól szóló helyi 

rendeletet, mely alapján úgy döntött, hogy 
nem módosítja a rendeletet és a hirdetési 
díjakat a helyi médiák vonatkozásában, to-
vábbá a Sárkányhegyi Közösségi Ház bér-
leti díját sem emeli 2017. január 1-től. 
Az önkormányzat 2017. évi munkatervét a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, 
mely a www.domaszek.hu honlapon meg-
tekinthető. 
A negyedik napirendi pont keretében elfo-
gadták az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletet, mely az önkormányzat honlap-
ján megtalálható. 
Döntési javaslatok között az alábbi fon-
tosabb döntések születtek: egy belterületi 
ingatlan esetében jelzálogjog törlési kérel-
met hagytak jóvá, a Dankó Pista tér 15/C/3. 
szám alatti költségalapú bérlakás pályázati 
felhívásának a közzétételét is elfogadták. 
A sportcsarnok melletti judóterem meg-
valósítása érdekében két testületi döntést 
hoztak. Egy tervezőt megbíztak a judóte-
rem építési engedélyezési tervének és ki-
vitelezési tervdokumentációjának az elké-
szítésével. Egy KEHOP pályázathoz való 
csatlakozásról hoztak döntést, melyben a 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését 
kívánják megvalósítani a Kisteleki, Móra-

halmi járás és Szatymaz település önkor-
mányzataival együtt. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/C/3. 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.

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,

• 5 évnél rövidebb időre kívánnak bérle-
ti szerződést kötni,

• a lakbér több havi, legfeljebb 5 éves 
összegének egyösszegben történő kifi-
zetését vállalják.

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, össz-
komfortos. A lakás megtekinthető: egyez-

tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2016. március 16. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község 
Polgármesteréhez (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani 2017. 
február 15-én 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 
2017. február 23. Az eredményről az érin-
tettek határozat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal pénztárába a vál-
lalt lakbér havi összegének négyszeresét 
kaucióként letétbe helyezni. 

Domaszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Asztalos bácsit köszöntöttük
2016. december  végén  Asztalos Istvánt  95. születésnapja alkalmából  köszöntötte Kispé-
ter Géza polgármester. Nem csak a 90 vagy a 100 éves szépkorúak, hanem a 95 évesek is 
részesülnek állami elismerésben. 
István bácsi jó egészségnek örvend, korához képest örvendetes, hogy csak egy gyógyszert 
kell szednie. Szívesen nézi a televíziót, de leginkább a rádiót szokta hallgatni. Örömünkre 
szolgált, hogy István bácsi és felesége boldogan és tartalmasan töltik nyugdíjas éveiket és 
családjuk szeretete is körbeveszi őket.

Kívánunk a továbbiakban is jó egészséget és még nagyon sok boldog, békés éveket!
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Szeretetben, egészségben

legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,

felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

(Mentovics Éva: Újévi köszöntő)

Olyan tevékenységeket szerveztünk, játé-
kokat játszottunk decemberben, az óvodá-
ban, amelyek az egymásra figyelést, egy-
más iránti szeretetünket, az elfogadást, az 
egymáshoz tartozás jó érzését alakítják a 
gyermekek személyiségében. Karácsony 
előtt a mi tennivalónk a gyermekekkel a rá-
készülés, a meglepetések előkészítése, a rá-
hangolódás volt, hogy majd otthon, együtt 
a családdal kiteljesedhessék a várva várt 
csoda. Gazdag programmal, szeretettel-
jes légkörben éltük meg advent időszakát.
Az óvodai karácsonyi ünnepségen és a 
Falukarácsonyán is a Csemete csoportos 
gyerekek műsora szórakoztatta a közön-
séget. A közös gyertyagyújtás után min-
den csoport birtokba vette a csoportszo-
bájuk karácsonyfája alá került játékokat.
A nagycsoportos gyerekek meghívást kap-
tak a Kistérségi karácsonyra az Aranyszöm 
rendezvényházba. Hangulatos, ünnepi mű-
sort láthattak, közös énekléssel, verseléssel.

Csemete csoport előadása a Falukarácsony ünnepségen      Fotó: DomaTv

Sok támogatást kaptunk a szülőktől ahhoz, 
hogy mindenki számára emlékezetes ma-
radjon az ünnep. Köszönjük szépen a se-
gítséget!
2017. január 16-tól Mese hetet tartunk óvo-
dánkban. 27-én, pénteken 16 órától kerül 
megrendezésre az V. Kincskereső Mese-
mondó verseny. Várjuk a lelkes jelentke-

zőket! Nevezni minden korcsoportban az 
óvónéniknél lehet.

Békés, boldog új esztendőt kívánunk
 mindenkinek!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében: 
Koczkás Orsolya óvodavezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
December 6-án Rózsa Teodóra bábmű-
vész előadása előzte meg a Mikulás ér-
kezését. Az alsó tagozatosok nagyon 
élvezték a mesejátékot. A műsor után a 
gyerekek találkozhattak a Mikulással. 

Bálint Sándor Napok 2016
December 8-án zárult a két hónapos prog-
ramsorozat, mellyel iskolánk fennállásá-
nak 40. évfordulójára emlékeztünk. Ün-
nepi műsorunkban a Szegedi Tankerület 
képviselőinek, a tankerülethez tartozó 
iskolák igazgatóinak, nyugdíjas kollégá-
inknak, Kispéter Géza polgármester úr-
nak, a megjelent önkormányzati képvi-
selőknek, volt diákjainknak és a szülőknek 
szerettük volna bemutatni, milyen sok-
színű munka folyik iskolánkban, meny-
nyi tehetséges gyerek járt, és jár hozzánk.
A műsorban felléptek a Ki mit tud? vetél-
kedő kiemelkedő produkciói, a művészeti 
iskola növendékei, valamint meghívtunk 
néhány „öregdiákot”, akik bemutatták, 
hogy a mi iskolánkban kibontakozó te-
hetségük hogyan fejlődött az elmúlt évek 
során. Így láthattunk néptáncot Bálint 
Aliz és Ördögh Géza jóvoltából, éne-
kelt Engi Vera, és a műsort Iványné Pe-
regi Dóra, volt tanítványunk konferálta.

Ezen a napon az iskola földszinti folyosó-
ján kiállítást rendeztünk, ahol szintén volt 
diákjaink eredményeit mutattuk be. Szeke-
res Máté fotóit, Kalmár Éva verseit, húga, 
Eszter fényképeit, Dobó Virág és Horesnyi 
Szilvia rajzait, Kovács Eszter és Balázs Ni-
koletta sporteredményeit, valamint az Asz-
talos Tamás és Kéri Tamás által tervezett 
Pneumobilt tekinthették meg a vendégek.
Elkészült a 2017. évi naptárunk is, melybe 
tanulóink fákról készült alkotásaikkal pá-
lyázhattak. Nagyon sokféle technikát alkal-
maztak a gyerekek, így ismét változatos, 
kreatív képek díszítik a naptárt. Alkotók: 
Címlap: Kiss Alíz Réka 4.b; Január: Nagy 
Dorina 3.a; Február: Kászonyi Lilla 2.b; 
Március: Bűn Zsóka 7.b; Április: Maczkó 
Lénárd 4.b; Május: Sárszegi Gréta 3.b; Júni-
us: Pataki Vivien 6.a; Július: Papp Nóra 6.b; 
Augusztus: Csóti Viola 8.a; Szeptember: 
Huszák Zsófia 2.a; Október: Faddi Ádám és 
Szörényi Emma 1.a; November: Négyökrű 
Kristóf 5.a; December: Lippai Dávid 5.a.

Mataisz Zsuzsanna szervezőtanár
Szeretnénk megköszönni a programhoz 
nyújtott segítséget: a Domaszék Közsé-
gi Önkormányzatnak a megvalósításhoz 
nyújtott anyagi segítséget, Solymosi Tímea 
szülőnek és a Rózsa Virágüzletnek a fel-

ajánlott virágokat, Szalókyné Kardos Mó-
nika szülőnek a vendéglátáshoz nyújtott 
segítséget, Sziráki Krisztiánnak a hangosí-
tást, Németh László Sportcsarnok vezető-
nek a rendelkezésre állását és a Doma TV 
munkatársainak valamint Tombáczné Balla 
Anikónak az események megörökítését.
December 12-én az 1., 2. és 5. osztá-
lyosok színházlátogatáson vettek részt: 
a Pinokkió című előadást tekintették 
meg a Szegedi Nemzeti Színházban.
December 13-án a művészeti iskola zene-
tanszakos növendékei karácsonyi hang-
versenyen léptek fel a Szent Kereszt 
templomban. Az immár hagyományos 
koncert szereplői - Zongora: Szász Gré-
ta, Dobó Pálma, Szántusz Anna, Bozóki 
Máté, Dobó Gréta, Juhos Léna, Lénárt Pé-
ter, Kádár-Német Julianna, Szigeti Sára, 
Sárszegi Gréta, Rózsa Lilla, Süli Ádám, 
Szalóky Lara; Furulya: Kazi Richárd, Kiss 
Máté, Tombácz Anikó, Harangozó Betti-
na, Dóda Hajnal, Baracsi Luca; Fuvola: 
Pataki Viktória; Trombita: Dobó Dénes; 
Gitár: Balogh Kolos, Pataki Ádám, Bán 
Tamás, Szigeti Lili, Baracsi Gergő, Hevesi 
Ottó, Négyökrű Kristóf, Sárszegi Richárd, 
Németh Botond (ritmushangszer); Szin-
tetizátor: Simon Imre, Balázs Adrienn és 
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Nóvé Huba. A hangulatos karácsonyváró 
délutánt Engi Vera éneke zárta. Felkészí-
tő tanárok: Lázity Natália és Jakab Jo-
hanna (zongora), Greksa László (furulya, 
fuvola), Pecznyik István (gitár), Koszti 
Sándor (szintetizátor). Köszönjük Sóki 
Károly plébános úr kedves köszöntő sza-
vait, és hogy ebben a szép és méltó kör-
nyezetben 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.)

Nyugdíjas pedagógusok köszöntése      Fotó: DomaTv Karácsonyi hangverseny a templomban   Fotó: DomaTv

December 16-án az angolosok és a né-

Következő programjaink:
Január 10. (kedd): Futsal körzeti forduló
Január 14. (szombat): Grundbirkózás -   
 országos verseny Békéscsabán
Január 20. (péntek): Az I. félév vége
Január 21. (szombat): Középiskolai 
 felvételik megírása
Január 23. (hétfő): Tanítás nélküli munka 
 nap, az iskola zárva
Január 25. (szerda) Iskolába csalogató  
 program I.
Január 27. (péntek): Félévi értesítők 
 kiosztása

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

metesek karácsonyváró délutánt ren-
deztek. A jó hangulatú összejövetelen a 
közös éneklés után karácsonyi sütirecep-
teket cseréltek a gyerekek. Preziket is 
készítettek az informatikában jártasak. A 
grázi Perchtenlauf és az angol pudingba 
kerülő máj igazi érdekességnek számí-
tott. A receptekből sütik készültek, ame-
lyek azonnal el is fogytak! Szervezőta-
nárok: Huszár Judit és Majoros Ildikó
December 20-án, Karácsonyi ünnep-
ségen vett részt iskolánk apraja-nagyja. 
A Szent Kereszt templomban tekintet-
tük meg a Pásztorjátékot. Köszönjük 
Sóki Károly plébános Úrnak, a hitokta-
tóknak és a szereplőknek a szép műsort! 

35 év a könyvtárban
Szemem könnyes. Talán bánom,

Hogy munkám a végéhez ért.
Köszönöm, hogy körülöttem vagytok,

Mosolygok. Ha másért nem, ezért.

Megannyi év itt könyvtárosként, 
Bár az épületet tekintve több helyen.

Kezem nyomát őrzik könyvek és bútorok,
S a célért, hogy mindig jobb legyen,
Bőséges munkával teltek a tegnapok.

Lelkemben a hely, mindig enyém marad,
Hol megannyi szép emléket találok,

S hol újra otthon érzem magam,
Ha néha szívemmel visszavágyok.

Most azt érzem: fáradt vagyok,
Munkakedvem is alább hagy talán,

Megérdemlem, hogy pihenjek ezután,
De ami leginkább hiányozni fog majd, 
az olvasók, a munkatársak és kollégák.

Engi Józsefné köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából      Fotó: DomaTv

Köszönetet mondok könyvtárunk vala-
mennyi olvasójának, akik a 35 év alatt ké-
réseikkel, tanácsaikkal, kedves szavaikkal 
és szeretetükkel segítettek nekem.
Hálás vagyok tanár kollégáimnak a sok 
szép feladatért, melyekkel megbíztak, ba-

rátságukért és szeretetükért. 
Köszönöm Kispéter Géza polgármester 
úrnak és a polgármesteri hivatalban dol-
gozó valamennyi munkatársamnak, hogy 
mindenkor számíthattam a segítségükre 
és támogatásukra, úgy a könyvtárosi mun-
kámban, mint a magánéletemben.
Hálás szívvel gondolok valamennyi ve-
zetőre: tanácselnökre, polgármesterre, 

jegyzőre és iskolaigazgatóra, akikkel a 35 
év alatt dolgoztam, és segítették munká-
mat, valamint a tanácstagokra és képvi-
selőkre, akik támogatták a könyvtár létét, 
hogy ezt a 35 évet Domaszék könyvtárosa-
ként eltölthettem.

Isten áldása legyen mindenki életén és 
munkáján.

Szeretettel: Engi Józsefné könyvtáros
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Könyvtári hírek!
Ezúton szeretném tájékoztatni a kedves 
lakosokat, hogy a következő Numeroló-
gia előadásunkat január 20-án, pénteken 
16:30-kor tartjuk a Községi Könyvtár-
ban.
Ezt megelőzően 2016. november 25-én 
este vehettek részt előadáson a témában az 
érdeklődők. 
Előadónk Csányi Tamásné volt, neki kö-
szönhetően bepillantást nyerhettünk a nu-
merológia rejtelmeibe, megismerkedve az 
alapokkal. Ebből szeretnék most nyújtani 
egy kis ízelítőt.

A számok, mint szimbólumok folyamato-
san jelen vannak életünkben, még ha nem 
is vesszük észre őket. A születési idő egy 
pillanatfelvétel az ember életében.
A numerológia segítségével ebből a pilla-
natból meghatározható egész személyisé-
günk, hogy mit hoztunk magunkkal, mik a 
hiányosságaink és hová fejlődhetünk.
Bár mindennek két oldala van: így tulaj-
donságainknak is van egy negatív és egy 
pozitív oldala. 
A sorsát mindenki maga választhatja meg, 
hogy melyik utat kell végigjárnia. 
Ahogyan a lelkünk választja azt is, hogy 
mely pillanatban jöjjön a világra.
De nem csak születésünk ideje lehet hatás-
sal ránk, sok mindent meghatároz például a 
telefonszámunk vagy a házszámunk is. 
A születésszám egyik meghatározó eleme 
a nap, amelyen születtünk ez van legin-
kább hatással a személyiségünkre. A másik 
számot úgy kapjuk, ha születési dátumunk 
számjegyeit összeadjuk.
1999. 10. 10. = 1+0 =1.
1+9+9+9 +1+0 +1+0=30 = 3+0= 3.

Szellemi 3 6 9

Lelki 2 5 8

Földi 1 4 7

1. Férfias szám, egó száma:
Pozitívuma: az igazán jó vezetők száma, 
erős akarattal rendelkeznek, képesek má-
sokat irányítani.
Negatívuma: Könnyen válnak egoistává.
Fejlődésének módja: közösségi szellemet 
kell tanulnia.
2. Női szám:
Pozitívuma: lágy, finom, intuíció, békesze-
retet száma, hátul szeret dolgozni.
Negatívuma: túl békeszerető, nem áll ki 
egy vitában.
3. Kommunikáció, tanulás, tanítás szá-
ma:
Pozitívuma: nagyon sok ötletük van, ezek 
általában tanárok, színészek, zenészek. Na-
gyon jó kommunikációs készség. 
Negatívuma: Ötleteiket nem tudják megva-
lósítani, hajlamosak hazugságra, túl szíve-
sen mesélik el a történeteket, ide tartozhat-
nak a csalók is.
4. A megvalósítás száma:
Pozitívuma: nagyon gyakorlatiasak, precí-
zek pl.: mérnökök. Nagyon szeretnek dol-
gozni. 
Negatívuma: a munkamánia, nagyon mere-
vek tudnak lenni, kevésbé képesek a spon-
taneitásra. Mindent előre megterveznek.
Fejlődésének módja: Meg kell tanulniuk 
kimutatni a szeretetüket a mindennapok-

ban.
5. Önbizalom száma:
Pozitívuma: Szabadság, ne mondja meg 
nekik senki, mikor, mit csináljanak. Kíván-
csiság: szeret odamenni és kipróbálni dol-
gokat, kíváncsiak az új információra, ők az 
újítók, szeretnek utazni.
Negatívuma: szabályokat, kereteket nem 
tudják betartani. Annyira, hogy rosszabb 
esetben akár drogosok, alkoholisták is le-
hetnek.
6. Családi harmónia száma: 
Pozitívuma: 6-os szám szülöttei a legszebb 
nők, család számukra a legfontosabb, na-
gyon önfeláldozó anyák. Nagyon szeretik 
magukat és otthonukat színesíteni. Nagyon 
jók ápolónőknek, tipikus vénuszi nők. 
Negatívuma: érzelmi zsarolás, nagyon rá 
tudnak szállni a családjukra, hívogatják 
családtagjaikat
7. Spiritualitás száma:
Pozitívuma: Lelkileg nagyon érzékenyek. 
Ők a spirituális gyógyítók, látók. 
Negatívuma: Hajlamosak depresszióra. 
8. Logika, pénz és energia száma: 
Pozitívuma: Nagyon sok energiájuk van, 
ezért sportra nagyon szükségük van, hogy 
ezt levezethessék. Pénzt tud teremteni és 
ezt megtaníthatja másoknak is. 
Negatívuma: Ha nem tudja levezetni az 
energiáit, legrosszabb esetben képesek 
gyilkolni is.
9. Teréz-anya szám, Buddha szám: 
Pozitívuma: Nagyon önzetlenek, segítő 
szakmák valók nekik. 
Negatívuma: Ők azok, akik már szinte nem 
is a földön járnak. 

Szűcs Judit könyvtáros

A következő táblázat szolgál ezeknek a 
számoknak az ábrázolására:

Domaszéki Családok klubjának hírei a 2016 -os évről

Évzáró karácsonyi ünnepség     Fotó: Szekeres Máté

2016 -os évben is több programon vehettek részt a klubtagok. 
Mindjárt az év elején ellátogattunk Ópusztaszerre, a Nemzeti par-
kot látogattuk meg, megnéztük a Feszty-kőrképet, majd egyénileg 
sétált minden család a park területén és a végén totót töltött ki, il-
letve különböző kérdésekre kellett a családoknak válaszolni így bi-
zonyítva, hogy figyelmesen járták körbe a parkot. Örömünkre szol-
gált, hogy mindenki kapott az eredményhirdetés után ajándékot. 
Májusi hónapban szokásunkhoz híven mozilátogatással ünnepel-
tük a gyereknapot és az anyák napját, a 3D-s előadás után a Boci 
Tejivó vendégelte meg kis csapatunkat, amit nagyon köszönünk.
Júliusban, a falunapon segítettünk, kézműveskedtek a gyerekek, 
jutalom ellenében totót töltöttek ki és sorversenyen is részt vettek. 
Ebédre a főzőcsapatunk nagyon finom pörköltet készített.
Augusztusban Röszkén vettünk rész a Töltöttkáposzta-főző verse-
nyen, ahol az idén sem jöttünk haza üres kézzel, elhoztuk a közön-
ségdíjat és még Frank Sándor zsűri elnök különdíját is.
Szintén augusztusban, Pécskán a Bivaly pörköltfőző versenyen is 
sikeresen szerepeltünk. A böllérnapon résztvevő kis csapat is szé-
pen helyt állt, akik ott voltak, azok nagyon finom pecsenyét ké-
szítettek, amit a zsűri is értékelt. Az év vége felé közeledve egyre 

többször gondol arra az ember, hogy segíteni kell rászoruló em-
bertársain, családokon, ezért a Jázmin Nyugdíjas Klubbal együtt 
gyűjtésbe fogtunk "Adj a szívedből egy darabot" című kezdemé-
nyezéssel 26 rászoruló személy, család kapott csomagot.
A Falukarácsony szervezésében is sok családi klubosunk részt vett 
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és segített.
A hagyományos karácsonyi ünnepségün-
ket is megtartottuk, ahol a gyerekek kéz-
művesedtek, míg a felnőttek beszélgettek a 
finom sütik és a meleg tea mellett, a legvé-
gén pedig kiosztottuk az ajándékokat.

Köszönünk a támogatóinknak az adomá-
nyokat: Prémium Papírbolt, Németh An-
tal, Volford József és családja, Kispéter 
Géza polgármester, COOP Zrt, Varga Béla, 
PHARM Gyógyszertár, Tímea Virágbolt, 
DOMAPLAST Kft., Nagyi Kifőzde, Né-

meth Magdolna-Sarki Diszkont, PANNON 
VENTIL Kft-nek, Rózsa Virágbolt, Dr. Ko-
vács Zsuzsanna, Temesvári Hús Kft-nek.
MINDENKINEK NAGYON BOLDOG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Szekeres Péterné klubvezető

Jázmin Nyugdíjas Klub hírei
Jázmin Nyugdíjas Klub és a Domaszéki 
Családok Klubja közösen gyűjtést szervez-
tünk. „Adj a szívedből egy darabot” fel-
hívással karácsonyra a kevés pénzből élő 
családoknak. Hála istennek, nagyon segí-
tőkészek voltak a domaszékiek, sok tartós 
élelmiszer gyűlt össze.
2016. december 16-án 13:00 órától kezd-
tük a csomagokat készíteni és 26 családnak 
tudtunk segíteni.
A Domaszéki Családsegítő Szolgálat au-
tójával még aznap délután kivittük az ado-
mányokat Szűcs Imréné Zsuzsival, nagyon 
hálásak voltak az idősek, hogy gondoltunk 
rájuk. Köszönet a segítőknek: Varga Mik-
lósné, Ördög Istvánné, Molnár Mónika, 
Kiss Géza, Szabó Irén, Biliczki Istvánné, 
Goda Lászlóné, Kis-Bezdányi Péterné, 
Ábrahám Tandari László és családja, Nyá-
ri Zoltánné, Ördögné Piroska és családja, 
Németh Lajosné, Gregus Józsefné, Ko-
vácsné Vali, Ótott-Kovács Imréné, Vőneki 

Istvánné, Szekeres Péterné, Szepesi Csaba, 
Bencsik Dóra, Papp Szilveszterné, Varga 
Ágnes.
Találkozunk 2017. január 12-én 13:00 óra-
kor a Sárkányhegyi Közösségi Házban, 
ahol együtt köszöntjük az új évet zsíros 
kenyérrel, teával, borral, beszélgetéssel, 
énekkel és megbeszéljük az ez évi progra-
mokat. Klubnapok: 2017. január 12., 26., 
február 9., 23. 14:00 óra a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban! Várjuk a régi és új ta-
gokat is sok szeretettel!

Ezzel a verssel kívánok mindenkinek 
Eredményekben Gazdag

 ÚJ ESZTENDŐT!
Aranyosi Ervin: Varázslatos kívánság
Hej, ha varázspálcát foghatnék kezembe, 
a világon minden ember boldog lenne. 
Nem is ismernének szomjúságot, éhet, 

s vidámmá válhatna az emberi élet. 
Minden ember arcán csak mosoly ra-
gyogna, s kinek kedve támad, vidáman 

Ajándékok csomagolása a rászoruló 
családoknak    Fotó: DomaTv

dalolna. Nem ismerné senki a szomorú-
ságot. Egy nagy zsákba kötném a nyo-
morúságot és eldugnám a mély tenger 
fenekére. Bőség és a jó kedv jöjjön a 

helyére! 
Higgyük, megváltozhat a világ, s az élet! 
Mindehhez kívánok boldogabb, új évet!
Üdvözlettel: Ördög Istvánné klubvezető

Ivóvízminőség-javító projektről
Vízmű telepnél lévő üzempróba

Az ivóvízminőség-javító projekt keretében 
jelenleg próbaüzem zajlik. A teljes ivóvíz 
tisztítási technológia megépülése és beüze-
melése után a hálózatra termeléses üzem 
megkezdése előtt szükséges minden olyan 
üzemtesztet és üzempróbát elvégezni, ami 
a későbbi biztonságos üzemelést szolgál-
ja. Jelenleg a hálózati üzemmel azonos 

üzemrend mellett, de a belvízcsatornába 
történő eldobással üzemel a Domaszéki 
vízmű telep. Ezen üzem során folyama-
tos vízkémiai, mikrobiológiai és biológiai 
kontrollvizsgálat folyik a későbbi üzemel-
tető ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Labora-
tóriumának és a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Laboratóriumi Osztályának bevonásával. 
Ezek sikerességét követően kezdődhet meg 
az ivóvíz tisztítási technológia ivóvízel-
látó hálózatra termelése, mely során már 
a jelenlegi csurgalékvíz mennyiségnek 
töredéke kerül majd a belvízcsatornába.

Varga Zsolt
projektmenedzsment műszaki szakértő

Közjegyzői kihelyezett ügyfélfogadás
2017. év január 1. napjától 2017. március 31. napjáig Mórahalmon kihelyezett 

közjegyzői ügyfélfogadást végző közjegyzők névsora:
  2017. január 12., 19. dr. Hűvös Ferenc (30/919-9865)
  2017. január 26.  dr. Kopcsányi Katalin (30/903-6906)
  2017. február 2., 16. dr. Hűvös Ferenc
  2017. február 9., 23. dr. Kopcsányi Katalin
  2017. március 2., 16., 30. dr. Hűvös Ferenc
  2017. március 9., 23. dr. Kopcsányi Katalin

Felhívás!
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 

Egyesület továbbra is folytatja a Do-
maTV működtetését, a domaszéki ren-
dezvények támogatását és a környezet-
védelmi programok szervezését. Kérjük 

adójának 1 %-val támogassa munkánkat!
Adószám: 18475788-1-06

Kispéterné Kotogán Erzsébet
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 

Egyesület

Felhívás!
Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány továbbra is folytatja 
egészségmegőrző programját. Ameny-
nyiben működésünket támogatni kívánja 
adója 1 %-val, megköszönjük segítségét.

Adószám: 18462164-1-06
Dr. Kozma Anna a kuratórium elnöke

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
január 15., február 19., március 19., április 16., május 21., június 18., 

július 16., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november 19., december 17.
Információ: 

MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 
6782, Mórahalom Röszkei út 34. 

Tel.: +36 (62) 281-055 
E-mail: moraep@morahalom.hu
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2017. január Programtár Domaszék
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

2 3 4 5 6 7 8
jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10:00	SárkányBébi

Szent	Kereszt	Templom	
9:00	Vízkereszt	

szentmise,	Pásztorjáték
Egészségház:																				

17:30	Egészségmegőrző	
jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macávaljamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

9 10 11 12 13 14 15

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10:00	SárkányBébi	

14:00	Nyugdíjas	Klub
20.00	DomaTv	Friss	

Adásjamgosport@gmail.com			
19.00	-	Köredzés	

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával16 17 18 19 20 21 22
jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával23 24 25 26 27 28 29

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10:00	SárkányBébi	

14:00	Nyugdíjas	Klub
Sportcsarnok											

18:00	Maszkabál:								
Irigy	Hónaljmirigy,				
Pipicz	Dani	és	a	

LagziBand

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	Köredzés	

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

30 31 1 2 3 4 5
jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival Sportcsarnok:														

18:30	Foci

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	
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Domaszék története
Domaszék földrajzi helyzete, kialakulása és egyéb földtani jellemzők

Az egykori Alsótanya, Szegedhez legköze-
lebb eső része – így jellemezhetnénk rövi-
den azt az 5214 hektárnyi területet, ahol a 
mai Domaszék 4138 főnyi lakosa él (2016-
ban 5167 fő a lélekszáma).
Domaszék alakja nagy, karéjokkal, kicsip-
kézett széllel, kiterített szőlőlevélhez ha-
sonlítható.
Domaszék története szorosan összefügg 
Szeged történetével, hiszen a területet bizo-
nyítottan a város polgárai népesítették be.
Kiterjedt tanyavilágát és a belterületet a 
nagy forgalmú 55-ös út kapcsolja Szeged-
hez (12 km), illetve Mórahalomhoz (9 km). 
Szomszédos települések: Szeged, Kiskun-
dorozsma, Zákányszék, Mórahalom és 
Röszke. Domaszék természeti adottsága-
ira a határrész földrajzi nevei (Feketeszél, 
Sárkányhegy stb.) is utalnak. A városi fe-
keteföldeket a Maty-értől nyugatra kitűnő 
„szőlő alá való” homok váltja fel, amelyet 
mélyebb fekvésű, jó füvű rétek tarkítanak. 
(A „högy” szó, például a Sárkányhegy, Ki-
rályhegy, Ördöghegy egy homokos maga-
san fekvő, partosabb részt jelöl, ahol régen 
előszeretettel telepítettek szőlőt.) Talaja 
szőlő, gyümölcstermesztésre kitűnően al-
kalmas. A szőlőkultúra fejlődésével ho-
nosodtak meg a minőségi borszőlő fajok, 
például az ezerjó, hárslevelű, furmint stb. 
Talaja és mezoklímája hasonlít a ma Szer-
biához tartozó híres Szerémségi bortermő 
vidékre. (A szőlőtelepítés és művelés mos-
tanra már nem jellemző.)
A régebbi vízjárta területeket a Tisza sza-
bályozása után felszárították, a belvize-
ket lecsapolták, a réteket pedig feltörték. 
Az alacsony fekvésű, mindössze 85-90 m 
Balti-tenger színt feletti magasságú terület 
vízellátását ásott, illetve Norton-kutak ré-
vén a felszínközeli talajvíz-réteg biztosítja. 
Visszatérő gond a belvíz-veszély, ettől csu-

pán a partosabb részek mentesek. 
Hazánk sík területén, az Alföldön, a Du-
na-Tisza közén egykor tenger hullámzott. 
E víztömeg a Duna és mellékfolyóinak 
akkori vízrendszeréből szerezte az utánpót-
lást. Tengervíz borította tehát a mai Doma-
szék területét is. Évezredek múltak el, míg 
a tengervíz a Fekete - tenger egész környé-
kének lesüllyedése folytán lehúzódott, s a 
tengerfenékből száraz talaj alakult ki. Is-
mét múltak az évezredek, míg a hegyekről 
lezúduló folyók annyi hordalékot, iszapot 
hordtak a síkságra, hogy a terület elérte azt 
a szintet, amellyel korunkban dicsekedhet. 
Szeged és környéke ma is az alföld legmé-
lyebben fekvő része. 
Földtani jellemzői alapján Domaszék terü-
lete a „dunai szerkezeti árok” délnyugati 
szegélyén helyezkedik el. Mélyföldtani 
szerkezete a következő:
A 3000 m mélységben lévő medencealjzat 
mezozóos karbonátos kőzet, amelyre je-
lentős vastagságú neogén tengeri eredetű 
üledékkőzet települt. Az 1800 m felett el-
helyezkedő – felső-pannóniai korú homok 
– homokkőrétegekből hévizek nyerhetők. 
A pannon üledékre folyamatosan kb. 400 

m vastagságban folyóvízhordalék rakódott 
le az Ős-Duna és mellékfolyói medence-
feltöltő tevékenységének eredményeként. 
Ezek az üledékrétegek jó ivóvíztárolók. 
A községben levő hévízkutak 1400-1800 
m közötti mélységűek és 77-85 0C hőfo-
kú vizet szolgáltatnak. Kitermelésük gépi 
szivattyúzással lehetséges. A feltárt kutak 
hőenergiáját a mezőgazdasági üzemek fű-
tésére hasznosítják. Sótartalmuk 3000ug/l 
körüli, főként alkáli-hidrokarbonátos ösz-
szetételűek.
Domaszék tájképi értékeit döntően vízállá-
sos, nádas, gyepes területek látványa kép-
viseli. Ezek a részek potenciális természeti 
területek, ilyen például a kisivánszéki és 
furusi terület.
Említést érdemelnek még a jórészt mo-
nokultúrás mezőgazdasági táj sivárságát 
enyhítő erdősávok, facsoportok, valamint a 
fásított tanyák, melyeknek nagyobb meny-
nyiségű kiépítését javasolják a szakembe-
rek. Ezzel a múltbéli tanyai pusztaságok 
varázsa az idő múlásával el fog tűnni.

( Részlet a Domaszék története című 
szakdolgozatomból /2001/)

Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

Rendben megkezdték működésüket a 
tankerületi központok

Alaptalanok azok a sajtóban is megjelent 
vélekedések, hogy tisztázatlanok a tankerü-
leti központok működési viszonyai. Minden 
szükséges belső szabályozó elkészül a jog-
szabályokban meghatározott határidőkön 
belül, az iskolák és a tankerületek együttmű-
ködése pedig továbbra is zökkenőmentes. 

A tankerületi központok a hozzájuk tartozó 
intézményekre, a diákokra, szülőkre és a 
pedagógusokra partnerként tekintve végzik 
a feladataikat a jogszabályokban foglaltak 
szerint. A tankerületi központok szervezeti 
és működési szabályzatainak kidolgozása 

folyamatban van, a vonatkozó jogszabá-
lyok értelmében január végéig elkészülnek. 

A Klebelsberg Központé megtalálható a 
szervezet honlapján. Január elsejétől új 
szervezeti keretek között működik az ál-
lami intézményfenntartás. Az 58 tankerü-
leti központ önálló költségvetési szervként 
látja el a fenntartói feladatokat, átvéve az 
iskolák működtetését is az önkormány-
zatoktól. Klebelsberg Központ közép-
irányítóként segíti a fenntartói alapelvek 
egységes megvalósulását. A tankerületi 
központok létrehozásával a döntések kö-

zelebb kerültek az iskolákhoz, a jogsza-
bályi változásoknak köszönhetően az in-
tézményvezetők döntési jogköre kibővült. 

A Klebelsberg Központ és a tankerületi 
központok továbbra is elkötelezettek az 
esélyteremtő, minőségi oktatási rendszer 
feltételeinek biztosításában, működé-
sük során a gyermekek, diákok minde-
nekfelett álló érdekét tartják szem előtt. 
 

Klebelsberg Központ
Stratégiai és Kommunikációs Főosztály
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2017.JANUÁR 20. (PÉNTEK) 19.00 ÓRA

ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ

MOLIÉRE

A SZERELEM MINT ORVOS
VÍGJÁTÉK A PIARISTA DIÁKSZÍNPAD ELŐADÁSÁBAN

Jegyek 1.000,-Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm Rendezvényházban.

Bővebb információ: Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban személyesen, valamint a 
62/281-219-es telefonszámon.

2017. JANUÁR 30.(HÉTFŐ) 19.00 ÓRA
ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ

SZAHARA CSILLAGA
ZENÉS VÍGJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN

a FREGOLI  SZÍNHÁZ előadásában

Szereplők: Magyar Attila, Várkonyi Andrea, Harsányi Gábor, Plásztán Anett, Czakó Gábor, Nyertes Zsuzsa, 
Heller Tamás

Jegyek 3000,-Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm Rendezvényházban

Bővebb információ: Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban személyesen, valamint a 
62/281-219-es telefonszámon.

2017.február 13. (hétfő) 19.00 óra
ARANYSZÖM RENDEZVÉNYHÁZ

OSCAR
VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN

a Hadart Színház előadásában

Szereplők: Straub Dezső/Háda János,Vándor Éva/Csarnóy Zsuzsanna/Kökényessy Ági, Szabó Máté/ 
Blazsovszky Ákos, Kocsis Judit/Zakariás Éva, Laurinyecz Réka, Fila Balázs/Csórics Balázs, Mérai Katalin/ 

Végh Judit, Juhász György, Gieler Csaba

Jegyek 3400, Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm Rendezvénházban 

Bővebb információ: Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban személyesen, valamint a 
62/281-219-es telefonszámon.
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domazék Béke utca 1. ) 

rendelési ideje:
Hétfő:      12.00 - 18.00
Kedd:        7.00 - 13.00
( iskolafogászat is ezen a napon )
Szerda:        7.00 - 13.00
Csütörtök:  8.00 - 14.00
Péntek:     12.00 - 18.00

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 pén-
teken 13.30 - 18.00-ig; a többi munkana-
pon 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! 
A javítás idejére csereutót biztosítok!

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. február 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. február 15.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán 
és pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) 
kapcsolatos tanácsadás,

antennaszerelés.
www.lcd-tv-monitor-szervíz.hu

Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-30/428-5709

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

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

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

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

közvetlen elérhetőségek!

Morzsolt kukorica eladó. Ár: 4.500 Ft/q. 
Érdeklődni: Domaszék, Tisza u. 14. szám 
alatt a reggeli órákban. 

***
Hópehely étkezési burgonya eladó. Ér-
deklődni: +36-30/604-5265.

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

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtarta-
ma megváltozott, a továbbiakban 

kedden és csütörtökön 8-15.00 
óráig vehető igénybe

a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal II. számú épületében!

Hallainé Bánáti Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792
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Domaszéki Kínai Üzletben 
20-30-40 % kedvezménnyel kap-

hatók egyes férfi, női gyermek 
téliruhák, cipők 

2017. január 12-31-ig.

Mindenkit sok szeretettel várok!

Boldog Új Évet Kívánok!
Domaszéki Kínai Üzlet dolgozója

           Tisztelt Hozzátartozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS 
 megnyitotta kirendeltségét a

Tímea Virágüzletben
Domaszék, Dózsa György u. 15. szám alatt,

ahol teljes körű temetkezési szolgáltatás kínálunk:

Szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556

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

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termék-
bemutatókra, termék-, ruhavásárra, tanfolyamok,

 előadások lebonyolítására.
Érdeklődni: Papdiné Megyeri 

Csillánál lehet a 
62/284-011 (118. mellék); 

30/2064-313 telefonszámon

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap első szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Tóth Zoltán
Minden hónap harmadik szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5306

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

Domaszék TV hírei
Tájékoztatjuk Kedves nézőinket, hogy 
a helyi híreket, eseményeket, a 
rendezvényeken készült fotókat 
figyelemmel kísérhetik a Do-
maTV Facebook oldalán is!

Tisztelt Vásárlók!

DOMASZÉKI

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ha családtagja, barátja, ismerőse, 

hozzátartozója jogait megsértették a 
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 

elérhetőségeken. Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegély-
szolgálatot azok számára, akiket sérelem 
ért a pszichiátriai kezelésük során. Ál-

lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 

182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!

Kéményseprés
Az ütemezés szerint várhatóan jú-
nius, július, szeptember és novem-

ber hónapban lesz a településen 
kéményseprés!

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
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Maszkabál, az év legjobb batyubálja
2017. január 28-án PIPICZ DANI ÉS A LAGZIBAND közreműködésével hajnalig rophatjuk maszkban 

vagy álruhában, de biztosan jó hangulatban.

Sztárvendégünk az IRIGY HÓNALJMIRIGY! 
A beöltözés nem kötelező, de úgy a legtutibb! A beöltözők és álarcban érkezők közt DÍJAKAT OSZTUNK.  

Éjfélkor ÉRTÉKES TOMBOLAAJÁNDÉKOK. 

Ördögi ARCFESTÉS 22 óráig. 
Hozd a hazait (ételt, italt) vagy rendelj előre a lehetőségek közül!  

A helyszínen büfé üzemel jobbnál jobb KOKTÉLokkal. 
Ünnepelj velünk! Ha egyidejűleg legalább 20 jegyet vásárolsz, január 20-ig, a bálon meglepünk egy 

TORTÁVAL és egy ÜVEG ITALLAL! 
A jegy ára: 1 500 Ft (január 20-ig) (Január 21-től a jegyár: 1800 Ft) 

6 éven aluliaknak a belépés ingyenes. 

Jegyek kaphatóak január 11-től (csütörtök) a készlet erejéig, de legkésőbb január 26-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 

Polgármesteri Hivatal pénztárában Tombácz Zoltánnál.

Minden megvásárolt jeggyel 500 forinttal hozzájárulsz az egyik domaszéki játszótér bővítéséhez. 
***********************************************************************

Előre rendelhető ételajánlatunk a Bali23 étteremtől: 
1. Bali tál (2 személyes): Sajttal, sonkával töltött sertésborda, roston sült párizsi jércemell, sertésborda 

pirított gombával, sült burgonya, zöldséges rizs (3200 Ft) 
2. Gabi tál (2 személyes tál) : 3 sajttal brokkolival baconnal töltött sertésborda, diplomata pulykamell, borzas 

jércemell csíkok fokhagymás tejföllel, rántott gomba, rántott karfiol, sültburgonya, párolt zöldség, rizibizi 
(3200 Ft) 

A jegyváltó helyeken tudsz rendelni előre ételt. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÁLARC- és MASZKATUNING 
Ha még nem tudod minek öltözz... 

Ha már tudod, hogy mit szeretnél, de segítségre van szükséged... 
Domaszék (Sárkányhegyi Közösségi Ház), 2017. január 20. (péntek) 17:30 

https://www.facebook.com/events/1312242412150542/

További részletek folyamatosan!  (Ha kérdésed, kérésed van, keress minket a 06704523568-as számon, 
illetve az elhetobbfaluert@gmail.com címen.)


