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Konyhával és csoportszobákkal bővül a domaszéki óvoda

A helyi Hírmondóval, a Délmagyarország c. napilap legfrissebb számával és a beruházás részleteit tartalmazó 
dokumentumokkal töltötték meg azt az időkapszulát, amelyet a Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítésének és főzőkonyha 

kialakításának alapkövében helyeztek el településünk vezetői    Fotó: DomaTv

A Domaszéki Kincskereső Óvoda csoportszobákkal és konyhá-
val történő bővítése az egyik fő célja az önkormányzatnak 2018-
ban. A fejlesztést pályázati forrásból valósítják meg, az építkezés 
hamarosan kezdetét veszi az óvoda jelenlegi épületével szemben 
lévő telken. Március 6-án a képviselő-testület, B. Nagy László 
országgyűlési képviselő és Magyar Anna, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés alelnökének jelenlétében tették le az új épület alap-
kövét. 
Az új, 395 négyzetméteres épületben két csoportszobát és egy 
300 adagos konyhát alakítanak ki. Mindkét funkció tekintetében 
a helyiségek eszközökkel történő felszerelése is része a projekt-
nek. A beruházás összköltsége több mint 192 millió forint, mely 
100%-ban támogatott.

  Ünnepeljük együtt 
      március 15-ét!
         Domaszék Nagyközségi 
                Önkormányzat

  és a Domaszéki Bálint Sándor     
   Általános Iskola és Alapfokú 
    Művészetoktatási Intézmény 
   nemzeti ünnepünk tiszteletére
          megemlékezést tart
        
        2018. március 14-én

 11,00 órától a sportcsarnokban, 
   majd az ünnepi műsort követően a
    Szabadság téren lévő kopjafánál.

Ünnepi beszédet mond: Kispéter Géza polgármester
Tisztelettel várjuk a domaszéki lakosokat:

Kispéter Géza polgármester,Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató
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Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 
2/2018. (I. 11.) KE határozatában az Or-
szággyűlési  képviselők választását  2018. 
április 8-ra tűzte ki. A választási eljárási 
törvény alapján a választás egyfordulós. 
Az egyfordulós választáson mandátumot 
az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvénye-
sen leadott szavazatot kapta, függetlenül 
a megjelentek számától. A választás ered-
ményeként 199 parlamenti képviselő (106 
országgyűlési egyéni választókerületi kép-
viselő és 93 országgyűlési képviselő orszá-
gos listáról) kerülhet be a Parlamentbe. A 
2018. április 8. napjára kitűzött országgyű-
lési képviselők választásának, határidőinek 
és határnapjainak megállapításáról szóló 
3/2018. (I.11.) IM rendelet alapján az aláb-
biakra hívom fel a figyelmet:

Választási szervek

1.	 Helyi Választási Iroda

A választási irodák a választások előkészí-
tésével, szervezésével, lebonyolításával, 
a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatásával, a választási 
adatok kezelésével és a választás techni-
kai feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatokat ellátó választási szervek. Az 
országgyűlési képviselők választásán a kö-
vetkező választási irodák működnek: 

• külképviseleti választási iroda (KÜVI)

• helyi választási iroda (HVI)

• országgyűlési egyéni választókerületi 
választási iroda (OEVI) 

• területi választási iroda (TVI)

• Nemzeti Választási Iroda (NVI)

Domaszéken Helyi Választási Iroda mű-
ködik a választások lebonyolítására.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
HVI vezetője: Dr. Csányi Imre jegyző 

hivatali helyiségének címe: Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1., 
telefonszáma: 06-62-284-011
e-mail címe:domaszek.jegyzo@t-online.hu

HVI vezető-helyettese: 
Papdiné Megyeri Csilla 

hivatali helyiségének címe: Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1., 

telefonszáma: 06-62-284-011
e - mail címe: domaszekujsag@t-online.hu

A Választási Információs Szolgálat elér-
hetőségei:
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérel-

mek, átjelentkezés, mozgóurna 
igénylés:

       6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., 
       Telefonszám: 06-62-284-011

• Jogi információ, szavazatszámláló 
bizottságok delegált tagjainak foga-
dása, eskütétel, oktatások szervezé-
se: Az információs szolgálat hétfőtől 
szerdáig és pénteken 7.30 órától 16.00 
óráig áll a választópolgárok rendelke-
zésére, illetve a választás napján 6.00 
órától 19.00 óráig hívható a megadott 
telefonszámon.

2.	 Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgá-
rok független, kizárólag a törvénynek alá-
rendelt szervei, amelyeknek elsődleges fel-
adata a választási eredmény megállapítása, 
a választások tisztaságának, törvényessé-
gének biztosítása, a pártatlanság érvényesí-
tése és szükség esetén a választás törvényes 
rendjének helyreállítása. Az országgyűlési 
képviselő-választáson a következő válasz-
tási bizottságok működnek: 

• minden szavazókörben (országosan 
kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bi-
zottság (SzSzB) működik, az egy sza-
vazókörrel rendelkező településeken 
azonban a szavazatszámláló bizottság 
feladatait a helyi választási bizottság 
(HVB) látja el;

• a 106 egyéni választókerületben or-
szággyűlési egyéni választókerületi 
választási bizottság     (OEVB) műkö-
dik;

• valamint országos hatáskörrel és ille-
tékességgel működik a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság (NVB).

Domaszéken a 2018. évi országgyűlési 
választáson Szavazatszámláló Bizottsá-
gok fognak működni. A választási bizott-
ságok választott és megbízott (delegált) 
tagokból állnak. A szavazatszámláló bi-
zottságok választott tagjait a helyi válasz-
tási iroda vezetőjének javaslatára a képvi-
selő-testület már megválasztotta. 

A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tagot 
bízhat meg: 

• az egyéni képviselőjelöltet, illetve 
országos listát állító jelölő szervezet 
(ideértve a nemzetiségi önkormányza-
tot is) 

• a független jelölt. 

Egy párt csak 2 tagot delegálhat, még ak-
kor is, ha egyéni jelöltet és országos listát 
is állított. A szavazatszámláló bizottságok 
megbízott (delegált) tagjait 2018. március 
23-án 16.00 óráig jelenthetik be a HVI ve-
zetőjéhez.

A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB) 
és a szavazókörök helye, címei Domaszé-
ken:

I.	 szavazókör: 6781 Domaszék, Pe-
tőfi u. 2-4. (Bálint Sándor Általá-
nos Iskola)

II.	 szavazókör: 6781 Domaszék, Pe-
tőfi u. 2-4. (Bálint Sándor Általá-
nos Iskola)

III.	 szavazókör: 6781 Domaszék, Pe-
tőfi u. 2-4. (Bálint Sándor Általá-
nos Iskola) 

IV.  szavazókör: 6781 Domaszék, Pe- 
 tőfi u. 2-4. (Bálint Sándor Általá- 
 nos Iskola)

Mind a négy szavazókör akadálymentesí-
tett.A települési szintű lakóhellyel rendel-
kező választópolgárok szavazására kijelölt 
szavazókör a 001. szavazókör. Itt szavaz-
hatnak azok a választópolgárok

• akiknek lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványukban („lakcímkártya” csak 
településnév szerepel lakcímként, köz-
terület azonban nem,

• akik átjelentkezéssel szavaznak. 

Országos Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság (OEVB) Szegeden működik.
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Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Bu-
dapesten működik (Postacím: 1397 Buda-
pest, Pf. 547.

Névjegyzékbe vétel
A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben 
szerepel. Azt a választópolgárt, aki legké-
sőbb 2018. február 9-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja 
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az 
értesítőt a választópolgár értesítési címé-
re, ennek hiányában lakcímére postai úton 
2018. február 19-ig kell megküldeni. 

A Domaszéki Helyi Választási Iroda értesí-
tő átadásával, vagy megküldésével (az érte-
sítési címre és lakcímre) tájékoztatja a sza-
vazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 
azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét 
követően (pl.: lakóhely létesítése miatt) ke-
rül domaszéki szavazóköri névjegyzékbe.

A választásra összeállított szavazóköri név-
jegyzék 2018. január 11-től 2018. április 
6. 16.00 óráig a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatalban (6781 Domaszék, Köztársaság 
tér 1.) tekinthető meg. A névjegyzékből 
való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe 
való felvétel miatt 2018. április 6-án 16.00 
óráig lehet kifogást benyújtani. 

Átjelentkezés, külföldön történő sza-
vazás, levélben szavazás, nemzetiségi 
névjegyzékbe való felvétel, mozgóurna 
igénylése

1. Ha a választópolgár a szavazás napján 
Magyarországon, de a lakóhelyétől elté-
rő településen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. Az átjelentkezés iránti 
kérelmet a magyarországi lakcíme sze-
rinti helyi választási irodának legkésőbb 
2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig 
lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a la-
kóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.

A kérelmezőt a helyi választási iroda ve-
zetője felveszi az érintett település kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe, és törli a 
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kéből. Így az átjelentkező választópolgár 
kizárólag abban a szavazókörben adhatja 
le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az át-
jelentkező választópolgár a fenti időpontig 
vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.

2.  Az a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár, aki a szavazás  
napján, külföldön szeretne élni a válasz-
tójogával, külképviseleten (nagykövetsé-
gen, főkonzulátuson) adhatja le szavaza-

tát.
A külképviseleten való szavazáshoz a vá-
lasztópolgárnak kérelmeznie kell a kül-
képviseleti névjegyzékbe történő felvéte-
lét legkésőbb 2018. március 31.-én 16.00 
óráig a magyarországi lakcíme szerinti 
helyi választási irodától. 

A kérelem alapján a helyi választási iroda 
vezetője felveszi a választópolgárt a kül-
képviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli 
a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzéké-
ből. Így a szavazás napján a választópol-
gár kizárólag a megjelölt külképviseleten 
adhatja le szavazatát, amennyiben a fenti 
határidőig nem vonja vissza kérelmét.

3. Az a választópolgár, aki valamely nem-
zetiséghez tartozónak vallja magát, és nem-
zetiségi választópolgárként kíván szavazni, 
annak 2018. március 23-án 16.00 óráig 
kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe 
való felvételét. Azonban amennyiben az 
országgyűlési választásokon nemzetiségi 
választópolgárként akar részt venni, akkor 
nem szavazhat pártlistára, hanem csak a 
nemzetiségi országos önkormányzata által 
állított listára szavazhat (egyéni jelölt mel-
lett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek 
kedvezményes mandátumot szerezhetnek a 
Parlamentbe.

4. Levélben szavazók névjegyzékében azt 
a magyarországi lakcímmel nem rendelke-
ző választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 
2018. március 24. 16.00 óráig benyújtott 
kérelme alapján szerepel a központi név-
jegyzékben. Aki a szavazási levélcsomag: 
személyes átvételét kérte az átveheti a 
szavazást megelőző tizenötödik naptól, 
legkésőbb a szavazást megelőző második 
napig 9-16.00 között az általa megjelölt 
- egyéni választókerületi székhely telepü-
lésen,- miniszter által rendeletben kijelölt 
egyéb településen,- miniszter által rende-
letben kijelölt külképviseleten levélben 
kérte: kitölti, és válaszboríték útján vissza-
juttatja Nemzeti Választási Irodához szava-
zást megelőző napon úgy, hogy az 24 óráig 
megérkezzen, vagy eljuttatja a külképvise-
leti Választási Irodához, vagy bármely vá-
lasztókerületi választási irodához.

5. Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de egészségi ál-
lapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyi-
ségben,  2018. április 6-án 16.00 óráig 
mozgóurnát igényelhet a helyi választási 
irodánál. A szavazás napján mozgóurnát 
kérni a szavazatszámláló bizottságtól 
lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A válasz-

tópolgár a mozgóurna igényléséhez és a 
szavazóhelyiséghez való eljutásához más 
személy segítségét jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyi-
séghez történő szállításra nyilvános felhí-
vás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez 
történő szállításra autóbuszos személyszál-
lítás nem végezhető. 

6. Ha a választópolgár a szavazás nap-
ján a lakóhelyétől eltérő településen 
tartózkodik, erre a címre is igényelhet 
mozgóurnát, de az esetben először át kell 
jelentkeznie, és az átjelentkezést köve-
tően lehet mozgóurnát kérni! Kérjük, a 
sorrendet minden esetben szíveskedje-
nek betartani! Mozgóurnával való szava-
zás esetén a szavazatszámláló bizottság két 
tagja felkeresi a választópolgárt az általa 
megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a 
szavazóhelyiségben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag azon a cí-
men, amely a mozgóurna iránti kérelmén 
szerepel.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmek
A választási eljárásról szóló törvény értel-
mében a magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgár kérheti
a)  szavazási segítség iránti igény 
• A fogyatékossággal élő választópol-

gár kérheti, hogy választójoga gyakor-
lásának segítésére 

• a szavazással kapcsolatos tudnivalók-
ról könnyen érthető tájékoztatót kap-
jon, 

• az értesítőnek a Braille-írásos válto-
zatát kapja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Bra-
ille-írásos sablont kapjon a szavazás 
napján, 

• akadálymentesített szavazóhelyiség-
ben szavazhasson. 

A Braille-írással ellátott szavazósablon 
igénylésének határideje 2018. március 29. 
(csütörtök) 16.00 óra 

b) személyes adatai kiadásának megtil-
tása
A választási iroda a jelölő szervezet, je-
lölt kérésére köteles átadni a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok 
név- és lakcímadatait annak érdekében, 
hogy a választási kampány keretében a 
választópolgárokat közvetlenül, névre szó-
lóan megcímzett küldemények útján felke-
reshessék. A választópolgár viszont meg-
tilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú 
kiadását.
Ha Ön nem szeretné, hogy személyes ada-
tai választási kampány célokra átadásra ke-
rüljenek, az adatkiadást kérelem kitöltésé-
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vel és benyújtásával megtilthatja.
Az átjelentkezéssel, külföldön történő 
szavazással, levélben szavazással, a moz-
góurnával illetve a központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek letölthető forma-
nyomtatványai elérhetőek személyesen 
a Helyi Választási Irodánál, valamint a 
www.valasztas.hu és a www.domaszek.
hu weboldalon, és amelyek benyújthatóak 
személyesen az állandó lakóhely vagy a be-
jelentett tartózkodási hely szerinti helyi vá-
lasztási irodánál, illetve elektronikus úton 
a https://kerelem.valasztas.hu honlapon 
(online vagy ügyfélkapun a   www.magyar-
orszag.hu) keresztül;
- levélben az állandó bejelentett lakcím 
szerinti helyi választási irodánál.

Jelöltállítás

A választáson jelöltet ajánlani ajánlóíven 
lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként 
indulni szándékozó választópolgár, illetve 
jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vé-
telére illetékes választási bizottság mellett 
működő választási irodától igényelheti a 
választás kitűzését követően. Az ajánlóí-
vet az illetékes választási iroda legkoráb-
ban 2018. február 19-én adja át az igénylő 
részére. A jelöléshez legalább 500 válasz-
tópolgár érvényes ajánlása szükséges. Az 
egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 
2018. március 5-én 16.00 óráig kell beje-
lenteni az OEVI-nél. Domaszék közigaz-
gatási területén lakcímmel rendelkező 
választópolgárok a Csongrád megyei 02. 
számú országgyűlési egyéni választókerü-
letben, ajánlóív kitöltésével és aláírásával 
ajánlhatnak jelöltet. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat, de a választópol-
gár ugyanazt a jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat, a további ajánlásai érvénytele-
nek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Választási kampány

2018. február 17. napjától 2018. április 
8. napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelí-
tését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen 

– választási kampánytevékenység, a sza-
vazás napján nem folytatható. 

2018. április 8. napján választási gyűlés 
nem tartható, politikai reklámot nem lehet 
közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy 
abba az épületbe, amelyben a szavazó-
helyiség van, 2018. április 8. napján nem 
léphet be. 
Az épületből kilépők megkérdezésével 
készített közvélemény-kutatás eredmé-
nyét csak 2018. április 8-án 19:00 óra 
után szabad nyilvánosságra hozni.

Plakát a kampányidőszakban az alábbi-
akban meghatározott kivételekkel – kor-
látozás nélkül elhelyezhető.
A választási plakát elhelyezésére vonat-
kozó korlátozások, tilalmak:

• Épület falára, kerítésre plakátot elhe-
lyezni kizárólag a tulajdonos, bérlő, 
illetőleg- állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan esetén – a 
vagyonkezelői jog gyakorlójának hoz-
zájárulásával lehet.

• Egyes középületeken vagy a közte-
rület meghatározott részén plakát, il-
letve óriásplakát elhelyezését a helyi 
önkormányzat, a fővárosban a fővá-
rosi önkormányzat műemlékvédelmi, 
környezetvédelmi okból rendeletben 
megtilthatja (Domaszéken ilyen korlá-
tozó helyi rendelet nincs.)

• Állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületen vagy 
azon belül plakátot elhelyezni tilos.

• A választási kampányt szolgáló önál-
ló hirdető-berendezés elhelyezésére, 
valamint az óriásplakátok vonatkozá-
sával a közterület-használatról szóló 
jogszabályokat kell alkalmazni.

• A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy 
az ne fedje más jelölt vagy jelölő szer-
vezet plakátját, és károkozás nélkül 
eltávolítható legyen. A plakátot az, 
aki elhelyezte, vagy akinek érdeké-
ben elhelyezték, a szavazást követő 30 
napon belül köteles eltávolítani, vagy 
ennek elmaradása esetén az eltávolítás 
költségét viselni. 

A szavazás ideje 

Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00 
órától 19.00 óráig lehet személyesen a vá-
lasztási értesítőben megjelölt szavazóköri 
helyiségben, vagy mozgóurnával. 

A szavazóhelyiségbe az a választópolgár 
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, és érvényes ok-
mányokkal igazolja személyazonosságát, 
valamint lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül 
a választójog gyakorlására nincs lehető-
ség, ezért az okmányok érvényességi ide-
jét ellenőrizni kell! 

A szavazatszámláló bizottság visszauta-
sítja azt a választópolgárt, aki 
1. nem tudja személyazonosságát és 

lakcímét vagy személyi azonosítóját 
igazolni,

2. nem szerepel a kinyomtatott szava-
zóköri névjegyékben,

3. már szavazott,
4. megtagadja a szavazólap átvételé-

nek a névjegyzék aláírásával történő 
igazolását.                                                                 

A választópolgár az országgyűlési képvise-
lő-választásra egy lebélyegzett szavazóla-
pot és borítékot kap, melyek átvételét alá-
írással igazolja. A szavazólapon egy listára, 
és egy jelöltre lehet szavazni. Érvényesen 
szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illet-
ve lista neve melletti/feletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal lehet.  (pl.: X 
vagy +) 

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési választásokkal kapcso-
latos felvilágosításért a Helyi Választási 
Irodához fordulhatnak jelen tájékoztatóban 
foglalt elérhetőségeken, valamint további 
információk elérhetőek a www.valasztas.
hu weblapon.

Domaszék, 2018. február 16.
     
                Tisztelettel: dr. Csányi Imre sk.  
         HVI vezető

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2018. február 8-án tartotta soros ülését, 
ahol az alábbi fontosabb napirendi pon-
tokat vitatták meg: az első napirendi pont 
keretében beterjesztésre került az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésre, ahol 
Pintér Lászlóné költségvetési csoportve-
zető részletes tájékoztatást adott a bevételi 

és kiadási oldalról. A kiadási és a bevételi 
főösszeg 1.315.832 eFt. Elhangzott, hogy 
az ipari park megvalósítását célzó pályázat 
költségkihatásai a Domatisz Nonprofit Kft. 
költségvetésében fognak jelentkezni. A 
belvízelvezetés III. ütem esetében a közbe-
szerzés már megtörtént, a beruházás elkez-
dődött. A 110 mFt-os betervezett költséget 

nem fogják túllépni. A többi beruházások-
nál szükséges önerőt biztosítani a meg-
emelkedett építőanyag árak és a módosult 
műszaki tartalmak miatt. A kerékpárút épí-
téshez kb. 19 mFt-ot, a sportcsarnok ener-
getikai korszerűsítéséhez kb. 41 mFt-ot, az 
óvoda főzőkonyha kialakítása és óvodabő-
vítéshez kb. 72 mFt-ot, a hivatal energeti-
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kai fejlesztéséhez kb. 13 mFt-ot kell még 
hozzátenni. Az Ady Endre utca 64 mFt ösz-
szege be van tervezve a költségvetésbe. 
A második napirendi pont keretében elfo-
gadták a Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évi 
költségvetését. A Kft.-nél 10 főre csökkent 
az állomány létszáma. A bér jellegű kiadá-
sokra 27.844 eFt lett tervezve. 2018. évben 
a szolgáltatásra 13.996 eFt-ot, az anyagi 
jellegűre 16.600 eFt-ot, bér és egyéb já-
rulékokra 33.344 eFt-ot terveztek, mely 
összesen 62.000 eFt. Az önkormányza-
ti pénzeszköz átadás 62.000 eFt-ban lett 
betervezve. A vállalkozói célú bevételnél 
10.710 eFt-ot terveztek. A költségvetési 
terv főösszege 72.710 eFt. 
Harmadik napirendi pont keretében elfo-
gadták a Homokháti Önkormányzatok Kis-

térségfejlesztési Társulásának módosított 
társulási megállapodását, majd megválasz-
tották a szavazatszámláló bizottságok tag-
jait és egy egyesület támogatási kérelmét 
fogadták el.  2018. február 14-én rendkívüli 
testületi ülés keretében döntöttek a Doma-
széki Kincskereső Óvoda bővítése és főző-
konyha kialakítása nevű pályázat közbe-
szerzési eljárásáról, kiválasztásra került a 
kivitelező cég, továbbá a pályázat esetében 
a beruházási költség kb. 72 mFt-al történő 
növeléséről döntöttek. 
2018. február 22-én tartották a következő 
soros ülést, ahol már elfogadásra került 
az önkormányzat 2018. évi költségvetése, 
az Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szenny-
víztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi 
ivóvízellátásról. A civil szervezetek részére 

megállapításra kerültek az ez évi támoga-
tási összegek. Összesen kb. 6.6 mFt támo-
gatás került felosztásra a civil szervezetek 
között. Ezen felül még néhány egyesület, 
alapítvány támogatási kérelméről is dön-
töttek. 
2018. február 28-án rendkívüli testületi 
ülés volt, ahol az EFOP-1.5.3-16 pályázat 
megvalósításához egy közalkalmazotti lét-
szám bővítéséről döntöttek 4,5 év időtar-
tamú, határozott idejű kinevezéssel. Két 
pályázat benyújtását hagyta jóvá a testület, 
az egyik a domaszéki két játszótér bővíté-
sét, a másik pedig a sportcsarnok részére 
mobil padlóburkolat beszerzését célozza 
meg. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Húsvét, a Lélek tavasza
Minden fiú életében eljön az a kor, mi-
kor érzi, hogy már se kicsi, se nagy. 
Már jó korán megtanították velem bátyáim 
a locsolós verset: „Én kis kertész legény va-
gyok, rózsavízzel locsolgatok.” Ez nagy si-
ker volt nekik, mert még csipogó kisgyerek 
voltam, és így nekik meg se kellett szólalni-
uk a húsvéti locsolkodásoknál. Mégis teljes 
volt a siker, és tetszett nekik a hozadéka. 
Ahogy az évek szállnak, ez is oly ha-
mar elszállt, elmúlt. Már nem mehettem 
velük és nekem is terhemre volt a gye-
rekes módi. Így már egyedül indultam 
húsvét fényes hétfőjén a városban egyre 
ritkuló ismerősökhöz. Még a tanító né-
nit se hagytam ki, mégis a végére jár-
tam, mire a nap magasra hágott az égen.
Hazafelé bandukolva megállított szemem 
és kíváncsi szívem a nagy fehér ház előtt. 
Igen, amit gyakran megcsodáltam haza-
menet az iskolából. Nem volt rajta semmi 

csodálni való, csak egyszerű nagy családi 
ház volt, tele élettel és körül nagy, gaz-
dag kerttel. Az utca hosszan tartó magas 
vaskerítés rácsait gyakran végigverdes-
tem egy törött ággal vagy talált fapálcá-
val, jómadár társaimhoz hasonlóan. Mire 
kinézett valaki a házból, messzire elfu-
tottunk. A vaspálcák fémes, változatos 
hangja mindig és újra megkísértett minket. 
És most e húsvéton ott álltam egyedül a 
nagy fehér ház műves szép kapuja előtt, 
ami hívogatóan nyitva volt, éppen csak egy 
bak-arasznyira. Behívott a kapu, a nagy kö-
ves udvar, ahol gyakran láttunk szép pari-
pás hintókat állani az ünnepek napjain. De 
most csend volt és fény, átitatva nyíló já-
cintok illatával. Már az üvegajtó kilincsén 
volt a kezem, mikor eszembe villant, hogy 
kopogni kellene. Talán nem is volt hallha-
tó a félénk kopogás, bentről bíztató kedves 
hang szólt: „Jöjj csak be, fiú, láttalak belép-
ni a kapun. Gyere beljebb, hadd lássalak, 
csak kérlek, ne locsoljál meg rózsavízzel, 
mert már éppen elegem van belőle!” Így 
bíztatott turbékoló hangján egy fehér hajú 
nénike. „Itt ülök az üveges teraszon, mert 
átmelegít ez az áldott napsugár. Csak ülj le 
itt, és hallgass énrám! Sokat mesélhetnék, 
de csak azt mondom el, hogy milyen szo-

morú voltam, mikor mindig elszaladtatok a 
kerítés mellett. El akartam mondani, hogy 
kislány koromban hányszor szaladtam vé-
gig egyedül vagy kis vendégeimmel a kerí-
tés mellett pálcával, hogy halljam a kedvelt 
dallamot. Ha a tizedik oszloptól verdesve 
szaladtok a ház felé, ismert népdal hangjai 
szólalnak: ’Tavaszi szél vizet áraszt, virá-
gom, virágom, minden madár társat választ, 
virágom, virágom.’ Tudod, oly szép volt az 
ifjúságom, oly boldog volt a szerelem, de 
a párom elvitte a háború, s azóta csak az 
emlékeimnek élek és az unokáimnak, de 
már ők is kinőttek a fészekből. Hányszor 
mondta jó anyám: Ne borzolj az Isten el-
len. Mindig megadja, hogy szépen éljünk. 
Kisfiú, te már okos fiú vagy, azt kérem, 
szaladj végig az én sétabotommal, és 
verdesd végig kedves dalomat a kerí-
tésen, mert úgy szeretném hallani még 
egyszer életemben. Tudod, én már öreg 
vagyok, és nem tehetem meg, de ezt el-
fogadnám tőled locsolkodás helyett.”
Mikor visszafutottam a sétapálcával a kapu-
hoz, ahová kitipegett, fényes ezüst Kossuth 
forintot nyomott a markomba. Nem akar-
tam elfogadni, de kezének meleg szorításá-
ból megtudtam: a Húsvét a Lélek tavasza.

Sóki Károly, plébános
Nagyheti szertartások:

Márc.29. Nagycsütörtök: este 6 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje; Márc.30. Nagypéntek: du. 3 óra: Keresztút és nagypénteki szer-
tartás; Márc.31. Nagyszombat: este 6 óra: Feltámadási szertartás és szentmise, Ápr. 1. Húsvét vasárnap: de. 9 óra: Ünnepi szentmise, 
misztériumjáték; de. 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson; Ápr. 2. Húsvét hétfő: de. 9 óra: Szentmise

Nyugdíjas klub hírei!
2018. március 3-án a LÉT Egyesület hívta meg a klubot dalos találkozóra, ahol a férfikórusunk is fellépett, Deák Imre és Börcsök István 
citerások vezetésével. A katonadal csokorral szép sikert értek el. A kórus meghívást kapott 2018. március 24-én Petőfi-telepre a Csong-
rád Megyei Életet az Éveknek Szövetség szervezésében a „Tavaszi Szél Vizet Áraszt” dalos találkozóra. Baráti Klubok Találkozóját 
szeretnénk megrendezni 2018. április 21-én a Rózsakert Vendéglőben! Nem klubtagokat is várunk a rendezvényre!Erdélyi kirándulásra 
várom a jelentkezőket, még vannak szabad helyek, sok szeretettel várjuk a nem klubtagok jelentkezését is! Indulás 2018. április 27-én 
(péntek reggel), 5 nap, 4 éjszaka, félpanzió. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06/30 314-2524 vagy este 19 óra után 679-300 
vezetékes telefonon. Klubnapok: 2018. március 5., 12., 19., április 9., 16., 23. Sárkányhegyi Közösségi Ház 14-órától. 

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

A grundbírkózó csapat      Fotó: Monostori MónikaTisza vetélkedő győztes csapata      Fotó: Monostori Mónika

Programjainkból:
Megyei szintű harmadik hely mesemon-
dásban! A Csongrád megyei Százszor-
szép Mesegyűrű Mesemondó versenyen 
hárman képviselték iskolánkat. Kun-Péter 
Emma és Gergulics Bence az 1-2. osztá-
lyosok, Szaszák Kata a 3-4. osztályosok 
korcsoportjában indult. A másodikosokat 
Kopaszné Török Gabriella tanító néni, Ka-
tát Nagy Zsolt tanár bácsi készítette fel. 
Gergulics Bence (64 induló közül!) a kivá-
ló 3. helyezést érte el! Gratulálunk!

Február 13-án tartottuk „Iskolába csaloga-

tó” programsorozatunk első összejövetelét. 
Iskolánk igazgatónője tájékoztatta a szü-
lőket intézményünkről. A gyerekek pedig 
egy ismerkedő-farsangoló foglalkozáson 
vettek részt a leendő elsős tanító nénikkel.
Február 13-án immár második alkalom-
mal vettünk részt a Hódmezővásárhelyen 
rendezett úszó megyei döntőn. Iskolánkat 
három fő képviselte: Maros Dániel, Nagy 
Konstantin és Nagy Ábel. Az erős mezőny-
ben tanulóink szépen helytálltak. Köszön-
jük Maros Tamás és Nagy István szülőknek 
a közreműködést, a tanulók versenyre szál-
lítását! Kísérőtanár: Dobó Márta
Február 15-én bábszínházban voltak az 
alsó tagozatosok. Szervezőtanár Fehér Eri-
ka.
A „Meleg István Kémiaverseny” orszá-
gos döntőjét február 10-én tartották. Hege-
dűs Dorka 4., Telegdi Csongor 6. helyet ér-
tek el. Felkészítőjük: Ferlingné Dósa Anett 
Gratulálunk! 
Február 16-án a Zrínyi Ilona Matemati-
ka Verseny szegedi fordulóján 38 diákunk 
mérettette meg magát. A díjazottak közé 
behívták, és 14. helyen végzett Nyári Le-
vente 3.a osztályos tanuló. Felkészítő taná-
ra Pataki Ildikó.
Február 17-én beindult a versenyszezon a 
mazsorett tanszaknak. Az idény első ver-
senyét, a „Karnevál Kupát” Mezőtúron 
rendezték meg. A több száz versenyző több 
kategóriában és korcsoportban mérte össze 
tudását. A Domaszéki Majorette Csoport 
táncosai remekül vették az első akadályt, 
mind a 26 indulónk éremmel a nyakában 
térhetett haza. Eredmények: Start Cadet 
Baton Mini 2. hely (Csóti-Gyapjas Fló-
ra, Fenesi Dorina, Kalmár Hajnalka, Tóth 
Lara Anasztázia és Török Lara Lilla); Basic 
Cadet Baton Mini 1. hely (Engi Kíra Han-
na, Kiss Dorina Rebeka, Kiss Kíra Kincső, 
Ördög Katinka Erzsébet és Zombori Mer-

cédesz); Master Cadet Baton Mini 1. hely 
(Ábrahám Laura, Csóti-Gyapjas Flóra, 
Kovács Henrietta, Ladányi Kinga Edit, 
Szécsi Lorena és Sipőcz Szintia), Basic 
Junior Baton Mini 1. hely (Dobó Boglár-
ka, Doszpod Mercédesz Katalin, Engi Kíra 
Hanna, Mónus Emma Dorka, Pocskai Réka 
és Szilágyi Vivien Irén); Master Junior Ba-
ton Mini 2. hely (Bóka Laura Anna, Molnár 
Dorina, Pördi Kíra Dominika, Rózsa Lilla, 
Szécsi Leila és Tillinkó Nikolett). Felkészí-
tő tanáruk Horváth Péter. Köszönjük Csala 
Viviennek a szép sminkeket, a sok segítsé-
get!
Iskolánk csapata részt vett február 23-án a 
Tisza-vetélkedőn, és az 1. helyen végzett! 
Gratulálunk a győztes csapatnak: Szigeti 
Sára, Négyökrű Gergő, Négyökrű Kristóf, 
Süli Ádám! Felkészítő tanárok: Ferlingné 
Dósa Anett és Kardos Rolland. Külön kö-
szönet a szülőknek a felkészülésben és a 
versenyre utaztatásban nyújtott segítségé-
ért!
A „Begolyózunk” komplex természet-
tudományos szakkör tagjai március 7-én 
és 14-én a Szegedi Tudományegyetemen 
érdekes földrajzi előadáson és 3D-s térké-
pészeti foglalkozáson vesznek részt. 
A Glasperlenspiel elnevezésű országos 
német nyelvi verseny döntőjébe jutott a 
7-8. évfolyamosok kategóriájában Balogh 
Kolos, Baracsi Luca és Magyar Noémi 8. b 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Fer-
lingné Dósa Anett

       SULIFARSANG
Február 23-án, pénteken rendeztük ha-
gyományos iskolai farsangunkat. Idén 
is rengeteg jelmezes, fantasztikus ötletek, 
jókedv, finom uzsonna, tombola és tánc jel-
lemezte ezt a délutánt. A zsűri által díjazott 
egyéni és páros jelmezesek: Karácsonyfa, 
Csupaszív, Cleopátra, MineCraft, Tollpár-

Mesemondók      
Fotó: Kopaszné Török Gabriella
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na, Muffin, Tábortűz, Festőművész, Fog-
kefe és Fogkrém, Kézenjáró Bohóc, Lúdas 
Matyi, Madárijesztő, Bagoly, Szalonnasü-
tés, Őzönvíz, Nagy Ho-ho-ho, Happy Day, 
Aladdin, Tini, Hostess; Csoportos díjazot-
tak: Nagymosás, Vadász és Trófeái, A Pál 
utcai fiúk, Dominó, Sereg-éj, Rögbisek, 
Dáridó, Suliklikkek. Közönségdíjasok: 
Bohóc, Hostess, Dáridó, Suliklikk. Köszö-
net a szülőknek, nagyszülőknek az ötletek 
megvalósításáért! (A rendezvényen készült 
képeket a Doma TV vagy az iskola face-
book oldalán tekinthetik meg.)
Iskolánk lánycsapata bejutott az országos 
diákolimpia grundbirkózó döntőjébe, 
melyet február 24-én, Miskolcon rendeztek 
meg. Az ország tíz legjobb grundbirkózó 
csapata találkozott itt, köztük a domaszéki 
iskola leány-csapata. Több kemény ellen-
féllel találták szembe magukat versenyző-
ink, de a nap végére sikerült megszerezni-
ük az előkelő 6. helyet. A csapat legered-
ményesebb versenyzője Négyökrű Nóra 
volt, aki minden ellenfelét legyőzte, és 
veretlenül zárta a napot! A csapat tagjai: 
Bakos Petra, Császár Barbara, Dobó Gréta 
Manna, Dobó Pálma Dorka, Gárgyán Zsó-
ka, Lakatos Gréta, Négyökrű Nóra Luca, 
Pelyva Renáta Judit, Szörényi Emma Lili. 
Felkészítő- és kísérő tanárok: Dobó Márta, 
Laczkó Endre és Nagy Hevesi Ákos. Gra-
tulálunk!
Február 24-én az V. Szolnok Open Orszá-
gos Mazsorett Versenyen Csala Vivien 
Alexandra senior szóló bot kategóriában 
5. lett; Kovács Henrietta gyermek bot szó-
ló kategóriában (15 induló versenyzőből) 
megszerezte az 1. helyet. Gratulálunk! Fel-

készítő tanáruk Horváth Péter. Köszönjük! 
Kovácsné Csányi Mónika szülőnek a ver-
senyre szállítást!

Február 28-án a 2.-5. évfolyam a Szegedi 
Nemzeti Színházban volt. Második bér-
letes előadásukat nézték meg: A Félőlényt. 
Szervezőtanár Kopaszné Török Gabriella.

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA

2018. február 10-én tartottuk az immár 
hagyományos KarneBált. Több mint 350 
vendég vett részt, és jelenlétével segítette 
az iskolai alapítványt. A műsorban a ma-

zsorettes lányok táncoltak, Szalóky Lara 
és Kádár-Német Julianna énekelt. Józsáné 
Bánhidi Márta igazgatónő megnyitó beszé-
de után az est fénypontja, nyolcadik osz-
tályosaink nyitótánca következett. A Kék 
Duna keringőt mutatták be nagy sikerrel. 
(A táncosok felkészítő tanára: Horváth Pé-
ter; az énekeseké: Kneusel-Herdliczka Le-
ila). A vacsora után a táncé, a szórakozásé 
volt a főszerep. Szülők egy lelkes csoportja 
is készült két táncprodukcióval, melynek 
szintén nagy sikere volt. Köszönjük!
Támogatóink, akik tombolatárgyakkal, 
díszítőanyagokkal, segítő munkával, támo-
gatói jegyek vásárlásával hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez: 3.b osztály, Asztalos 
Ferencné és családja, Baracsi Szabolcs és 
családja, Bényi László és családja (Pan-
non Ventill Kft.), Bozóki Tibor és családja, 
Császár Zoltán és családja, Dobák Emese 
és családja, Dobó Szilveszter és család-
ja (Vasút utca), Dobó Tamás és családja, 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
Domaszéki Táncos Szülők, Domatisz 
Nonprofit Kft., Dr. Szemerédi Orvosi Kft., 
Fehér Erika és családja, Ferling József és 
családja, Fődi István és családja, Fülöp 
Zsolt és családja, Józsáné Bánhidi Márta és 
családja, Kardos Rolland és Kardosné Vol-
ford Klára, Kazi Tibor és családja, Kispéter 
Géza és családja, Kómár-Móna Bernadett, 
Kozma Ottília, Kun-Péter Ferenc és csa-
ládja, Kurunczi László, Madarász Ottó és 
Kothencz Éva, Magyar Levente és család-
ja, Makra Éva, Marosné Alberti Anikó és 
családja, Maurer Csaba és családja (Maurer 
Kertészgép Áruház), Mikuska Pál, Nagy 
Zsolt és családja, Németh László, Német-

A ballagó nyolcadikosok a bálon       Fotó: DomaTv

Kovács Heni 1. hely      
Fotó: Ótottné Greguss Éva
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hné Baranyás Bernadett, Ótottné Greguss 
Éva és családja, Papp Attila és családja, 
Papp Róbert és családja, Pataki Ildikó és 
családja, Polgár András és családja, Rafi 
Rita Mónika, Sólyáné Baranyás Ágnes, 
Solymosi Tímea, Szécsi Tímea, Szegedi 
István, Sziráki Krisztián és családja, Szűcs 
Géza és családja, Tombácz Géza és család-
ja, Tóthné Börcsök Beáta, Trója János és 
családja, Vadgesztenye Étterem Bordány, 
Vajda Zoltán és családja, Viplakné Pásti 
Mária, Zákányszéki Művelődési Ház, Az 
iskola tanárai és dolgozói. Köszönjük!
A bál bevételét udvari játékpark bővítésére, 
valamint tanulmányi munkát segítő eszkö-

zök beszerzésére fordítjuk.
Következő programjaink:
Március 5-től 10-ig: Pénz7 (szombaton al-
sós börze).
Március 13-án 16.30-tól: Iskolába csa-
logató programsorozat 2. alkalom: „Ta-
vaszvárás”. 17.30-tól az egyházak bemu-
tatkozására kerül sor. Várjuk szeretettel 
az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat 
szüleikkel együtt!
Március 17.: „Kodály Open” – Országos  
 mazsorett verseny Tatabányán.
Március 22.: Angol szépkiejtési verseny.
Március 23.: Deszki Marosmenti Zongora 
 verseny.

Március 23.: Tavaszi kézműves délután.
Tavaszi szünet: Március 29-től április  
 3-ig. A szünet utáni első tanítási  
 nap: április 4. „B” szerda.
Április 7. szombat: Néptáncfesztivál 
 Szeged, Agóra

Kérjük, ha teheti támogassa 
alapítványunkat személyi

 jövedelemadójának 1 %-ával!
DOMASZÉKI ÓVODA ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18461981-1-06
Köszönjük segítő támogatását! 

Kuratórium tagjai 

Domaszéki Óvoda hírei

Farsang az óvodában     Fotó: Doma Tv

Óvodánkban vidám búcsút vettünk a hideg 
téltől, elriogatták a gyerekek káprázatos 
jelmezeikkel, dallal, tánccal, fánkkal, ki-
szebáb égetéssel a mogorva, hideg telet. A 
pillangók, tündérek, királylányok, meny-
asszonyok, oroszlánok, pókemberek, „su-
permanek”, varázslók, cicák, kutyák, bé-
kák, tigrisek és sokan mások vidám zenére 
ropták a táncot, ették a finom falatokat. 
Külön köszönettel tartozunk a Szülőknek 
és a Nagymamáknak a finom csemegékért, 
a sok egyedi jelmezért.
Három éves korában a gyermek, a ma élet-
ben lévő törvények szerint, óvodás lesz. A 
családi nevelés kiegészül az óvodai neve-
léssel. A gyermek ezután óvodában tölti 
ideje nagy részét, ahol egy gyermekközös-
ségben kell megtalálnia a maga helyét, ba-
rátokra, társakra találni.

Mitől is lesz egy gyermek óvoda értett? 
Van-e ilyen, hogy óvodaérettség? 
Természetes van. Egy gyermek nem attól 
lesz óvodaérett, hogy el tud számolni tízig, 
vagy el tud mondani néhány mondókát. Ez 
egyfajta pszichoszomatikus érettségi szin-
tet jelent.

Az óvónők szerint...    

... a legfontosabb, hogy a gyermek nappalra 
megbízhatóan szobatiszta legyen. 

… többé-kevésbé tudjon öltözködni (pl. 
nadrág felhúzása ne jelentsen gondot, fel 
tudja venni a cipőjét, ismerje meg ruháit). 
Természetesen segítünk a gyermekeknek 
megigazítani, begombolni, bekötni, amit 
szükséges, de bizonyos fokú önállóságot el 
kell várnunk az óvodába érkező gyermek-
től.

... a másik lényeges feltétel, hogy a gyer-
mek tudjon önállóan enni: ne legyen szá-
mára ismeretlen a kanál, biztonságosan 
használja a poharat.

... emellett nem árt, ha a hároméves már 
viszonylag érthetően beszél, korának meg-
felelő szókinccsel rendelkezik, képes kife-
jezni a kívánságait.

Amit a pszichológus még hozzátesz

Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyer-
mek életkorának megfelelő fejlettségi szint 
elérését jelenti, ami kiterjed a megfelelő 
szintű önállóságra (öltözködés, evés), a 
kommunikációra (beszédfejlődés, kap-
csolatteremtés), a szociális érettségre 
(kapcsolatteremtési képesség gyerekekkel 
és felnőttekkel), és a pszichés érettségre 
(el tudja fogadni a szülői távollétet, tudja, 
hogy az elválás nem végleges, és érte fog-
nak jönni).
Ezekre a képességekre a gyermek általában 
szert tesz ebben az életkorban. Az önálló 
evés és öltözködés megtanulása kétéves 
kor körül a gyermek részéről vetődik fel 
igényként, sok maszattal és lassúsággal jár, 

de az „én tudom”, „én csinálom” igényé-
nek érdemes engedni, már csak a személyi-
ségfejlődés miatt is.
Az óvodához szükséges képességek tehát 
már kétéves kor körül igényként jelennek 
meg a gyermek részéről, s a szülői támoga-
tás, elismerés, biztatás talaján aztán egyre 
jobban megszilárdulnak, és természetessé 
válnak a gyermek számára.

„ Iciri- piciri” óvodába csalogató játékos, 
ismerekedős délutánjainkkal szeretnénk 
segíteni a szülőknek, hogy közelebbről 
megismerhessék óvodánkat és az óvodá-
ban dolgozókat.
Az óvodai beíratás időpontja: 2018. ápri-
lis 24-25-én, kedden és szerdán lesz 8-16 
óráig az óvodában.

A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata,

• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kár-
tyája,
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• a szülő (gondviselő) személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája.
sajátos nevelési igényű gyermek esetében: 
szakértői vélemény 
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményről készült határozat
• orvosi igazolás az óvodai érettségről.

Programjaink az elkövetkezendő idő-
szakban:
2018. március 7-én nyílt nap a Csemete  
          csoportban
2018. március 9-én Iciri-piciri játszódél- 
          után

2018. március 13. 16.30- kor Szülői Kö- 
          zösség tagjainak szülői értekezlet
2018. március 20-án nyílt nap a Mazsola  
          csoportban
2018. március 21-én nyílt nap a Naprafor- 
          gó csoportban
Szülői értekezletek időpontjai:
2018. március 14. Csiga
2018. március 20. Napraforgó, 
          Pillangó, Csemete
2018. március 21. Mókus
2018. március 22. Katica, Mazsola
2018. március 23. Iciri-piciri

2018. március 27. Ovi húsvét

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön 
is támogassa óvodánk alapítványát sze-

mélyi jövedelemadója 1 % - nak 
felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja- nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
Nagykőrösön szerepeltek judósaink egy 
gyermekversenyen. Hongmany Alex és 
Batik Martin ezüstérmesek, Sánta Brigitta 
bronzérmes lett.
Az ifjúsági korosztály Miskolcon az 
EBMEX Kupán szerepelt, ahol Nagy 
Bence bronzérmet szerzett.
Siklós adott otthont a Junior Országos 
Bajnokságnak, ahol két versenyzőnk 

szerepelt. Az utolsó éves Gunics Endre 
csak a döntőben szenvedett vereséget, így 
ezüstérmes lett. Endre Budapesten tanul a 
Műszaki Egyetemen és kevesebb ideje van 
edzeni, úgyhogy ez is szép eredménynek 
számít. A másik versenyzők a még csak 
ifjúsági korcsoportú Sánta László ő 
bronzérmet nyert. Laci csak egy vereséget 
szenvedett az első fordulóban, utána 

minden mérkőzését megnyerte, csak attól 
kapott ki, aki megnyerte az egész versenyt.

Továbbra is várjuk azon fiúk, lányok 
jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez 

a küzdősporthoz.
Edzéseink hétfőn és pénteken du. 
3-tól, szerdán du. 4-től vannak a 

sportcsarnokban.
Szabó Miklós edző

Elismerések és adományok…
A domaszéki Száraz Ferdinánd hentes, 
mészáros mester és barátja, Rácz László 
szatymazi amatőr szakács a XI. Budapesti 
Mangalica Fesztiválon bronzérmet nyer-
tek! Gratulálunk nekik!
Továbbá szeretném tájékoztatni az olvasó-
kat, hogy Száraz Ferdinánd és felesége a 
Gyergyószárhegyi erdélyi gyermekotthon-
ba már többször, több domaszéki termelő 
által biztosított élelmiszer adományokat, 

amit meg is főztek Rácz Laci bácsi segít-
ségével! 
Május elején ismét meglátogatják a gyer-
mekotthont és adományaikkal támogatják 
az árva gyerekeket.

Köszönjük a rászoruló gyermekek nevé-
ben a nagyvonalú segítséget, amit a mai 
világban ritkán tapasztalhatunk!

Szerk.

Játszódélutánt szervezünk óvodába készülő gyerekek és szüleik részére a 
Domaszéki Kincskereső Óvodában.

A játszódélutánokra 2 – 3 éves korú közösségbe vágyó, mindent tudni akaró gyermekeket és
szüleiket várjuk. A foglalkozások hetenként pénteken 15 - 17 óráig lesznek.

Megismerkedhetnek óvodánkkal, a közös játék örömével, mely a későbbiekben könnyebbé teszi
az óvodai beilleszkedést. Minden játszódélutánon mesélünk, ügyeskedünk, izgünk – mozgunk.

A játszódélutánok időpontjai:
2018. 03. 23.;  2018 .04. 06.; 2018. 04. 13. 

Könyvtári hírek
Köszönetet mondok mindazoknak, akik adományaikkal, vagy egyéb dokumentummal 

gyarapították könyvtárunk állományát!

MEGHÍVÓ
Költészet Napja

A költészet napját József Attila születésnapjára (1905. április 11.) emlékezve 1964 óta 
minden évben április 11-én ünneplik 

Magyarországon. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, 
képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a magyar líra előtt.

A „Költészet Napja„ alkalmából 2018. április 6-án, pénteken 17 órára
várok minden verset kedvelő olvasót a Községi Könyvtárba (Domaszék, Dózsa 

György u. 39.), aki szívesen  megosztaná kedvenc versének élményét másokkal is.
Szűcs Judit könyvtáros

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
megváltozott, a továbbiakban 

kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig
vehető igénybe

a Domaszéki Polgármesteri Hivatal
II. számú épületében!

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)
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26 27 28 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
jamgosport@gmail.com			

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-
gyógytornászEgészségközpont:																				

19:00	Alakformáló	
Macával

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Szent	Kereszt	templom	
18:00	utolsó	vacsora	

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-

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub	Nőnap

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Bálint	Sándor	ÁI																
16:30	Iskolába	csalogató

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jógaSportcsarnok:														

18:30	Foci

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jógaSportcsarnok:														

18:30	Foci

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-
gyógytornász

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise														

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

2018. március
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

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

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga
Sportcsarnok:														

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

19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

Egészségközpont:																			
9:30	Kímélő	jóga

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi

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

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

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

jamgosport@gmail.com			

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Kincskereső	Óvoda												
Iciri	piciri

Ifi	Önk	-Party	Kocsma	
19:00	Silver	Friday

Szent	Kereszt	templom	
15:00	Keresztút	és	

Szent	Kereszt	templom	
18:00	Feltámadási	

szertartás	és	szentmise

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

Ifi	Önk	-Presszó	22:00	
DIÖ	Welcome	Party	-DJ	

Egészségközpont:																			
14:30	Kímélő	jóga			

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

jamgosport@gmail.com			

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

jamgosport@gmail.com			

Sárkányhegyi	KHE						
9:30	Véradás

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Sportcsarnok															
11:00	ünnepség

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																		
9:30	Kímélő	jóga									

19:00	Alakformáló	
Macával

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok				10:00	
Emeljünk	magasba	

minél	több	gyereket!	

Sportcsarnok:			III.	
International	Dance	
Open	Nemzetközi	

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

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Irodai szolgáltatások Domaszéken!
Már több, mint egy éve, hogy elérhetővé váltak az irodai szolgál-
tatások a lakosság részére a domaszéki könyvtárban. Az idő elő-
rehaladtával egyre nagyobb érdeklődést tapasztaltunk a lakosság 
részéről, sokan rendszeresen igénybe veszik ezt a lehetőséget.
Az alapszolgáltatásaink mellett (fénymásolás, nyomtatás, szken-
nelés, spirálozás, laminálás) igyekszünk egyedi igényeket is 
kiszolgálni. Így például őstermelőknek öntapadós ládacímkék 
nyomtatása, meghívók nyomtatása, névjegykártyák, ajándék-
kártyák szerkesztése és nyomtatása. Az egyedi megrendeléseket 
akár már egy-két napos határidővel is tudjuk vállalni.
A szolgáltatások helyileg a Domaszéki Nagyközségi Könyv-
tárban (Dózsa György u. 39.) érhetők el, ahol modern gépekkel 
igyekszünk mindig a legjobb minőséget nyújtani. 2018. január 
óta egy kifejezetten fényképek nyomtatására alkalmas fotó-
nyomtatóval is rendelkezünk.
 

Továbbra is a megszokott árakkal várjuk Önöket!

Egészségügyi Tanácsadás, komoly orvosi 
háttérrel, 20 éves tapasztalattal.

Miben segíthetünk? Bizonyos egészségügyi 
problémáid vannak?

Magas vérnyomás?
Ízületi gyulladás?
Cukorbetegség?

Sűrűn beteg a gyermeked, Családod?
Keress bizalommal! Talán Neked is tudunk segíteni!

Egyeztessünk időpontot az alábbi számon:
06-70/675-2019    Gáborné Edit
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Nincs állása, de szeretne? 

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

 

ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás 
Domaszék 

területén. 
 
 

Páratlan héten szerdánként,  
előre egyeztetett időpontban. 

 

Keressen bennünket elérhetőségünk egyikén: 
Deák Andrea mentor 

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

 
 

 

 

 

 

 

MÓRAHALOM ÉS TÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

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

Kedves Mézfogyasztók! Jóga órák Domaszéken 
minden korosztálynak

Még nem próbáltad?  Ha tudsz levegőt venni, ezt is meg tudod 
csinálni!
Függetlenül attól, hogy mennyi idős vagy, vagy milyen sport-
tapasztalattal rendelkezel. 
A jógázás olyan, mint a saját "laboratóriumod". A tested és a 
lelked kutatásáról, az önmegismerésről (is) szól. 
Segít megnyugodni, pihenni, miközben formálja az alakodat, 
erősít, rugalmasságot biztosít. Szóval nincs rossz idő arra, 
hogy belevágj. 

 Az Egészség Központ emeleti termében (Petőfi u. 12.) 
Dr. Kozma Anna és a Domaszék Lakosságának Egészsége-

sebb Életéért Alapítvány támogatásával az 
eddigi jóga órák bővülnek. 

A gyerekek számára ovis és sulis jóga, a felnőttek számára 
kezdő és kímélő jóga órák indulnak 2018. márc. 1-től. 

Kezdő jóga:   
péntek  du.:  17:30-19:00   és   szombat  de.:  8:30-10:00
Kímélő jóga: kedd  de.: 9:00-10:30  és csütörtök  de.:9:00-10:30
Sulis jóga: péntek  du.:  14:30-15:30
Ovis jóga: szombat de.: 10:30-11:30

Szeretettel várok mindenkit!
Sárszeginé Péli Andrea  hatha és 

gyermek jógaoktató
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

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

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

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

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

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

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

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

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Szűcs Judit. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, 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. április 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. április 18.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

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

  
Rendelési idő:

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

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

Péntek: 8,00-11,00

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtökén
Varga Pál

15.00-16.00 óráig
Kocsi Adrienn

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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

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

06-20/209-5312

Domaszéki tanya 2,5 ha földdel eladó. 
Érdeklődni: 06-70/373-0341 

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

***
Hordós savanyú káposzta és hasáb, vala-
mint használt Fég fali gázkazán eladó. Do-
maszék, Rózsa F. u. 2. (Szódásnál). 
Tel.: 06-30/511-0201

***
Domaszék határában 4 kh föld (barna 
homok) bérbe kiadó. Tel.: 06-30/240-2710

***
Domaszéki Szőlőfűrt Szövetkezetes 
aranykorona eladó (15,32 AK). 
Érd.: 06-20/322-8816

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

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

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

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

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

óráig véradás lesz a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. 

A véradáshoz szükséges: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya!
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SÓDER, HOMOK, KAVICS
szállítását vállalom, kedvező áron nyer-
ges billencs szerelvénnyel.

Érdeklődni: Koznás Attila
06-30/406-6695

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

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

Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

2018. évi mórahalmi vásár 
időpontja:

március 18., április 15., május 20., június 
17., július 15., augusztus 19., szeptember 
16., október 21., november 18., decem-
ber 16.

Információ: 
MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató 

és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 
6782, Mórahalom Röszkei út 34. 

Tel.: +36 (62) 281-055 
E-mail: moraep@morahalom.hu

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

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

PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

Pénteken: 8-14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

DOMASZÉKI

Álláslehetőség !
Domaszéki műanyagüzembe keresünk 
munkaerőt betanított munkára és gépek 

szerelésére, karbantartására, több 
műszakos, 8 órás munkarendben.

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

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

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

Gyógymasszőr vállal 
masszírozást!

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

nergetikai kezelés is.
Köpölyözést, testgyertyázást is vállalok 

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

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

E-mail: fulopderzsebet@gmail.com

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

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

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

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

Márton Ferenc
60/9784-033
62/253-901

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!

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

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334
ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu
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Fejlesztések Domaszéken
– A mezőgazdaság korszakváltás előtt áll, 
tavaly 33%-kal növekedtek a beruházások, 
megérkezett a digitalizálás korszaka, ami 
sok új és izgalmas lehetőséget nyit meg az 
ágazat előtt – mondja B. Nagy László, a 
Csongrád megyei 2. számú egyéni válasz-
tókörzet képviselője és képviselőjelöltje. 
A Homokhátság, mindig speciális hely-
zetben volt, a térségben rossz minőségű a 
termőföld, a homok mindössze 3-6 arany-
koronás. A jövő nagyban függ attól, hogy 
az itt élők milyen fejlesztéseket tudnak vé-
gigvinni. A terület legnagyobb problémája 
a kevés víz, mely nélkül a termelés esélyte-
len, a csapadékeloszlás a Homokhátságban 
hektikus. – A jelenlegi termelési struktúra 
lassan meghaladott lesz, a jövő a modern 
számítógépes technológiák bevezetése a 
mezőgazdaságban – mondja B. Nagy Lász-
ló. 
Domaszéken van élet és van jövő, állan-
dóak a fejlesztések az oktatásban, a helyi 
óvodában és iskolában folyamatosan nőnek 
a létszámok. Befektetnek az ifjúságba és a 
sportba is, ebből látszik, hosszú távra ter-
veznek. A község hét nyertes pályázatot ké-
szített, ezzel több, mint 500 millió forintos 
vissza nem térítendő uniós pályázati ösz-
szeghez jutott. Kiemelkedő a sportcsarnok 
63 milliós jövőbeni felújítása és a polgár-
mesteri hivatal és környékének energetikai 
felújítása. Folyamatban van a belvíz vízel-
vezetési hálózat fejlesztése, ez a 110 mil-
lió forintos beruházás nagyon fontos egy 
olyan településen, ahol már volt rá példa, 

B. Nagy László - térségünk országgyűlési képviselője és Kispéter Géza 
polgármester    Fotó: Doma Tv

hogy utcákat öntött el a belvíz. 
A jövőbe fektetés részeként a domaszéki 
óvoda konyhafejlesztésére 192 millió jut, 
ennek eredményeként több gyerek élel-
mezését tudják magasabb színvonalon 
megoldani. Nyertes pályázat van egy ipari 
park létrehozására, ami két szempontból is 
fontos. Egyrészt a betelepülő cégek mun-
kát biztosítanak az itt élőknek, plusz az 
iparűzési adó befizetésével hozzájárulnak a 
település fejlődéséhez. 

Tavaly kisebb riadalom tört ki, amikor 
települési jegyzők megkapták egy 1995-
ös törvénynek a friss uniós szabályozás-
sal kapcsolatos végrehajtási utasítását, a 
kútengedélyezésekről és az összeírásról. 
– A már meglévő és 80 méternél nem mé-
lyebb kutakkal nem lesz semmi probléma, 
16 képviselőtársammal együtt benyújtot-
tuk azt a törvénymódosítási javaslatot, 
amelyet tavasszal tárgyalhat az országgyű-
lés – mondja B. Nagy László.

Sárkánybébi Baba Klub


