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BÚÉK 2019
Dolgos és eredményes évet hagytunk há-
tunk mögött. A település-fenntartó és üze-
meltető feladatok mellett a gyarapításra is 
volt lehetőségünk. A megvalósulás fázisá-
ba értek a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében korábban el-
kezdett elképzelések: nyáron elkészült a 
csapadék-vízelvezető rendszer újabb üte-
me 3,1 km hosszúságban, az év végével 
készülőben van a polgármesteri hivatal és a 
sportcsarnok energetikai korszerűsítése, az 
óvodabővítés új épülete elkészült, azonban 
a berendezések beszerzése végett nyárra 
válnak átadhatóvá. A Belügyminisztérium 
támogatásával 5 helyszínen helyeztünk el 
kamerákat, melyek a migrációs főútvonal 
megfigyelését (55-ös út) és településünk 
közbiztonságát szolgálják.
A települési közösségünk fejlesztésére is 
sikerült pályázati forrást bevonnunk, vala-
mint a társadalmi felzárkóztatás érdekében 
is. A tavalyi fejlesztések összesen mintegy 

500 millió Ft-al gazdagítják településün-
ket, amihez jelentős önerőt is mozgósíta-
nunk kellett. 
Az új évben is lesz feladat bőven, az elin-
dított fejlesztések megvalósítása és újak 
indítása:
• az iskolában folyik a KLIK beruházá-

sában a felújítás: vizesblokk, termek 
padlócseréje, sportpálya felújítása,

• a nemsokára megvalósuló ipari terület 
előkészítése folytatódik,

• útépítések: az iskola és sportcsarnok 
megközelítése, Ady Endre utca, a 
Szegfű utca 800 m-es szakaszának sta-
bilizálása,

• folyik az előkészítése a sportcsarnok 
melletti judo teremnek is a Magyar 
JUDO Szövetséggel és a Nemzeti 
Sportközpontokkal együttműködve,

• benyújtott támogatási kérelmünk van 
terméktér kialakítására a Teleház ud-
varában, ami piacnak adhat lehetősé-
get. 

AZ ÚJ ÉVRE MINDEN KEDVES 
OLVASÓNAK, DOMASZÉKINEK 

KÍVÁNUNK BORT, BÚZÁT, 
BÉKESSÉGET, EGÉSZSÉGET ÉS 

BOLDOG ÚJ ÉVET!

Kispéter Géza polgármester
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁST TART
2019. január 21-én, hétfőn 17,00 órai 

kezdettel a Domaszéki Általános Iskola 
első emeleti előcsarnokában,

melyre ezúton tisztelettel meghívok 
minden érdeklődőt.

 Napirend:
1.) Beszámoló a 2018-ben elvégzett    
munkáról, megnyert pályázatokról.
2.)  Beszámoló a falufejlesztési elképze-
lésekről
3.)  Kérdések, hozzászólások 
Előadók: Kispéter Géza polgármester, 
képviselő-testület tagjai, meghívott ven-
dégek             
                      Kispéter Géza polgármester

Falukarácsony Domaszéken - Karácsonyi kavalkád

2018.12.16-án 16 órakor a Domaszéki 
Kincskereső Óvoda műsorával kezdődött 
a szeretet ünnepe Domaszéken a sportcsar-
nokban, majd Kispéter Géza polgármes-
ter köszöntötte a Betlehemi csillag című 
verssel a megjelenteket. Elmondta, hogy 
az ünnep felé haladva, lassan elcsendesül 

élelmiszercsomagok is kiosztásra kerültek. 

Ezzel a beszámolóval kívánunk minden 
kedves  olvasónknak Békés és Boldog Új 
Évet!

Forrás: DomaTV facebook oldala

minden, bezárnak az üzletek, és minden-
ki megpróbál a szeretteik körében lenni. 
A karácsony a béke a szeretet és a család 
ünnepe. A felállított karácsonyfa az erőt 
és az újjáéledést jelképezi, míg a zöld le-
velei az örök reményt. Megköszönte a 
támogatásokat, a szervezést és a résztve-
vőknek a jelenlétet, hogy közösségben 
tudnak ünnepelni a szeretet estéjén. Ezek 
után Sóki Károly plébános is üdvözölte 
az egybegyűlteket, majd a Bálint Sán-
dor Általános Iskola tanulói, esernyős 
táncukkal szórakoztatták a közönséget. 
Az idei évben is kiosztásra került a Doma-
széki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egye-
sület által megítélt Karácsony Díj, mely a 
szolgáló szeretet jegyében került átadásra 
Szécsi Szilveszterné és Szűcs Imréné ré-
szére. Gratulálunk! Zárásul a Karcos Bake-
lit - Acapella Együttes csodaszép karácso-
nyi dalokat adott elő a színpadon. A helyi 
termékek kis piacán kerámia tárgyakat, 
mézet, sajtos tallért és még sokféle szép-
séget és finomságot lehetett beszerezni. 
A szervezők szeretetvendégséggel, finom 
forralt borral, meleg teával várták a vendé-
geket, közben a rászoruló családok részére 
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2019. január 26-án újra Maszkabál!

Készítsd a jelmezed és a táncos cipőt, mert 2019-ben egy 
éjszakára kibújhatsz a bőrödből! 

 
Nekünk fontosak vagytok Ti és a véleményetek is! Ezek maximá-
lis figyelembe vételével szervezzük meg idén 5. alkalommal az év 

legjobb álarcos bálját, a domaszéki Maszkabálat. 
 

Program: 
18:00 Kapunyitás 

Bulifelelős a halasi Welcome Band 
(https://www.facebook.com/welcomeband/) 

19:00 Előre rendelt tálak átvételének kezdete 
23:30 Tombola fődíjak sorsolása 

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

A Presszó Vendéglő finomabbnál finomabb ételekkel készül, 
amely előre rendelhető január 19-ig :

2 személyes “Domaszéki Vendéglős” tál (3900 forint):
- Sajttal, sonkával töltött sertéskaraj
- Cigánypecsenye szalonna taréjjal

- Kapros juhtúróval töltött csirkemell rántva
- Fűszeres pácban érlelt csirkecombfilé

- Rántott sajt, rántott gomba
- Hasábburgonya, rizi-bizi

- Házi vegyes vágott

1 személyes “Maszkabál” tál (2300 forint)
- Csongrádi töltött tekercs 

(fűszeres darálthússal töltött sertséskaraj rántva)
- Roston sült csirkemellfilé
- Rántott sajt, rántott gomba
- Hasábburgonya, rizi-bizi

- Házi vegyes vágott

Az ételeket frissen sütve, melegen szolgálják fel.
Poharat, tányért és evőeszközt mindenkinek biztosítunk. 

A helyszínen büfé üzemel.

A beöltözőknek értékes ajándékok (szavazólapok a belépőjegyen) 
Arcfestés, Gyermeksarok, Társasjáték sarok, Fotófal, Tábor sarok 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
Nagy sikerű akciónk idén is! :) 

Ha egyidejűleg legalább 20 db jegyet vásárolsz, január 18-ig, a 
bálon meglepetést kaptok tőlünk! 

--------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

A jegy ára: 1 500 Ft/fő (Január 18. után 1800 Ft)
6 éven aluliaknak a belépés ingyenes. (ülőhely nélkül!)
Megvásárolható a Könyvtárban Guba-Szűcs Juditnál és a 

Polgármesteri Hivatalban Tombácz Zoltánnál január 14-től. 
 

A jegyvásárlással együtt, kérjük jelezd ételigényedet is! 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

Jótékonyság! 
Minden jegy megvásárlásával, 500 Ft-tal támogatod a 

domaszéki játszóterek bővítését. 
--------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
Értékes tombola nyeremények 

Álarcosok és beöltözők díjazása

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. december 13-án 
tartotta ülését és az alábbi napirendi ponto-
kat vitatták meg:
1. Dr. Temesvári Klára gyermekorvos 

kérelme
2. Önkormányzati bérlakások lakbérének 

megállapítása
3. Egyéb szolgáltatási díjak megállapítá-

sa, sportcsarnok terembérleti díjának 

felülvizsgálata
4. Az önkormányzat 2019. évi munkater-

vének elfogadása
5. Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi 

rendelet elfogadása
6. Döntési javaslatok
7. Polgármesteri jelentés
Dr. Temesvári Klára gyermekorvos a tes-
tülettől kérte a rendelője megemelt bérleti 
díjának finanszírozását vagy részére egy új 

önkormányzati létesítmény biztosítását. A 
képviselő-testület a döntést a februári tes-
tületi ülésre elnapolta. 
A második napirendi pont keretében Dr. 
Csányi Imre jegyző elmondta, hogy a ha-
tályos rendelet alapján minden évben felül 
kell vizsgálni a bérlakások lakbérét és a 
felülvizsgálati évet megelőző év hivatalos 
inflációs rátájával kell növelni a lakbéreket, 
így 2,4 %-os emelést fogadott el a testület 
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az önkormányzati bérlakások esetében. 
Az egyéb szolgáltatási díjak emelésénél 
nem változott a Domaszéki Hírmondó, 
az önkormányzati honlap és a DomaTV 
képújságja esetében a hirdetési díj. A 
Sárkányhegyi Közösségi Háznál kisebb 
mértékű bérleti díj emelését fogadtak el. 
A negyedik és az ötödik napirendi pontot 
kérdés és hozzászólás nélkül elfogadták. A 

döntési javaslatok között az alábbi fonto-
sabb döntések születtek: két új kormány-
zati funkció felvétele miatt módosították 
az önkormányzat Szervezeti és működési 
szabályzatát. Jóváhagyták a 2018. évi költ-
ségvetés tervezésének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőrzési jelentést és egy megüre-
sedő önkormányzat bérlakás pályázati fel-
hívását. Döntöttek a bölcsődei térítési díjak 

emeléséről. Elfogadták a KEHOP-3.2.1 
kódszámú pályázat esetében a konzorciumi 
megállapodást, mely a hulladékgazdálko-
dási rendszer fejlesztését célozza meg. Egy 
domaszéki lakos belterületi telekalakítási 
kérelmét is elfogadták. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó tér 15/A/2. szám alatti költségalapú bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- önálló lakástulajdonnal nem rendelke-
ző házaspárok, élettársi kapcsolatban élő 
és egyedülálló személyek, akik vállalják, 
hogy a lakásbérleti szerződés megkötését 
követő 5 éven belül saját tulajdonú lakás-
hoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőta-
karékossági szerződést kötnek,
- az Európai Unió valamely tagállamának 
állampolgárai,
- legalább két éve állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkeznek Domaszéken, vagy 
domaszéki munkáltatónál munkaviszony-
ban állnak.
2.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik:

- a rendeletben előírt legkisebb lakbér 
(27.420,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lak-
bér fizetését vállalják,
- aki kereső tevékenységet folytat és/vagy 
házastársa, élettársa kereső tevékenységet 
folytat, 
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van.
3.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szer-
ződés azzal köthető, aki a pályázatában 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, 
legfeljebb 5 évre köthető.
4.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, össz-
komfortos. A lakás megtekinthető: egyez-
tetett időpontban a helyszínen. Beköltözhe-

tő: 2019. február 1. napján.
5.) a pályázatokat Domaszék Község Pol-
gármesteréhez (6781 Domaszék, Köztár-
saság tér 1.) kell benyújtani 2019. január 
16-án 16 óráig.
6.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. 
január 21. Az eredményről az érintettek ha-
tározat formájában értesülnek.
7.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 

Domaszék Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében: 

Kispéter Géza polgármester

Domaszéki Családi Klub hírei
A 2018-as év is  véget ért, mely nagyon sok 
programmal telt el. Hol kézművesedtünk, 
hol moziba mentünk, vagy éppen főzőver-
senyen vettünk részt, így volt ez november 
24-én is amikor a Böllérnapon sütögettünk. 
A legcsaládiasabb ízzel hoztuk el az első 
díjat.
2018. december 15-én megtartottuk a ha-
gyományos karácsonyi ünnepségünket, 
majd 16-án vasárnap a Falukarácsonyon 
segítettünk. December 27-én Mórahalmon 
bowlingozni volt egy kis csapatunk, ezúton 
köszönjük  a szervezést az egyik klubta-
gunknak.
Ezenkívül minden vasárnap zöldséget-gyü-
mölcsöt és péksüteményt osztottunk.
A programjainkat nem tudtuk volna meg-
valósítani a következő támogatók nélkül: 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
Kispéter Géza és családja, Pannon Ventil, 

Sarki Diszkont, Mini-Agro, Domaszéki 
Gyógyszertár (PHARM Bt.), Dr. Kovács 
Zsuzsanna, Nagyi kifőzde, Domaplast Kft., 
Rózsa virágüzlet, Temesvári Húsüzem, Tí-
mea virágüzlet, Varga pékség - Mórahalom, 
Volford József és családja, Doma diszkont 
vezetője: Varga Béla, COOP üzlet.
A Domaszéki Családok klubja nevében 
mindenkinek Békés, Boldog Új Esztendőt 
kívánunk!

A karácsonyi ünnepségünkön  bejelentet-
tem, hogy 2019 évben nem szeretném to-
vább a klubot vezetni, pihenni szeretnék.
Itt szeretném megköszönni minden klub-
tagnak, illetve mindenkinek a több éves 
segítséget, hogy a munkámban mellettem 
voltak.
2019. január 12-én 16 órakor a Sárkányhe-
gyi Közösségi Házban alakuló ülést tart a 

családi klub, melyre szeretettel meghívjuk 
és várjuk az új és régi családok jelentkezé-
sét (nem feltétel a nagycsalád).   

Szekeres Péterné klubvezető

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 
2016-ban váltották ki az őstermelői igazol-
ványukat, 2018. december 31-ig rendel-
keztek érvényes betétlappal (mivel 3 évre 
adtunk ki betétlapokat). Kérem azokat a 
termelőket, akik még nem jelentek meg ez 
ügyben nálam, hogy fáradjanak be március 
20-ig a falugazdász irodába, hogy vissza-

menőlegesen el tudjam végezni az őster-
melői igazolványhoz szükséges 2019-es, 
és 2020-as évre szóló betétlapok kiadását. 
Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülöz-
hetetlen a kártya alapú őstermelői igazol-
vány!!! (valamint, ha bármiféle ügyintézés 
miatt térnek be a falugazdász irodába, ak-
kor az őstermelői igazolványt mindenféle-

képpen hozni kell a falugazdászhoz, hogy 
el tudjam végezni a szükséges adminiszt-
rációt a központ felé !!!) Az ügyintézéshez 
nem kell időpontot kérni! Kérdés esetén a 
70/39-99-524-es telefonszámon elérhető 
vagyok! Mindenkinek Boldog Új Évet Kí-
vánok!   

Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

A hangverseny résztvevői  Fotó: Tombáczné Balla Anikó Német versenyen     Fotó: Bókáné Bodó Zsuzsanna
Programjainkból:

November 29-én a nyolcadikos némete-
sek három fős csapata: Bóka Laura, Pataki 
Viktória és Sipos Zsófia  Kiskunfélegyhá-
zán versenyzett nem csak Csongrád, hanem 
Pest és Bács-Kiskun megyei diákokkal 
együtt. A kiemelkedő 6. helyezést hozták 
haza a népes mezőnyből. Gratulálunk az 
iskolánk hírnevét öregbítő versenyzőknek! 
Köszönjük a csapat versenyre szállítását 
Bókáné Bodó Zsuzsanna szülőnek! /Hu-
szár Judit/

December 4-én rekord számú mesemondó 
részvételével tartottuk meg a nagy múltra 
visszatekintő tankerületi verses mese-
mondó versenyünket. Meghívásunkat 
szegedi iskolák és homokhátsági települé-
sek iskolái fogadták el. Az 1-2. évfolyamon 
32, a 3-4. évfolyamon 25 versenyző szer-
zett kellemes délutánt a hallgatóságnak. 
Mindkét kategóriában hat-hat díjat osztott 
ki a szakértő zsűri, munkájukat ezúton is 
köszönjük! Iskolánkat méltón képviselte: 
Török Tímea Noémi 2.b, felkészítő peda-
gógus: Kardosné Volford Klára, Szörényi 
Szofi 1.b, felkészítő pedagógus: Polgár 
Szabina, Kun-Péter Emma és Szaszák Ba-
lázs 3.a, felkészítő pedagógus: Kopaszné 
Török Gabriella. A 3-4. osztályosok verse-
nyében Kun-Péter Emma 2. helyezést ért 
el. Gratulálunk!

December 7-én először a Mikulás járt az 
iskolában, és látogatta végig az alsós osztá-
lyokat, majd délután Szűcs Balázs bűvész 
műsorát nézték meg diákjaink.

December 8-án, Mórahalmon rendezték 
meg a 2018-as év utolsó mazsorett ver-
senyét. A jó hangulatú Mikulás-kupán 
a Domaszéki Majorette Csoport tagjai a 
következő eredményeket érték el: Cadet 
korcsoport: Kovács Henrietta 3. hely arany 
minősítéssel; Szécsi Lorena 6.hely bronz 
minősítéssel; Junior és senior korcsoport: 
Basic junior mini 1.hely (Sipőcz Szintia, 
Ladányi Kinga, Szilágyi Vivien, Pocskai 

Réka, Kiss Kíra és Kiss Dorina); Master ju-
nior mini 1.hely ezüst minősítéssel (Rózsa 
Lilla, Tillinkó Nikolett, Kovács Henrietta 
és Engi Kíra); Master senior mini 3.hely 
ezüst minősítéssel (Csala Vivien, Molnár 
Dorka, Molnár Dorina, Bóka Laura, Pördi 
Kíra és Magyar Noémi); Pördi Kíra juni-
or szóló 5.hely arany minősítéssel; Molnár 
Dorka senior szóló 3.hely ezüst minősítés-
sel; Csala Vivien senior twirl szóló 3.hely 
ezüst minősítéssel; Rózsa Lilla és Tillinkó 
Nikolett junior duó 2.hely arany minősítés-
sel. Felkészítő tanáruk Horváth Péter. Gra-
tulálunk!

December 10-én, délután Szegeden, a Kla-
uzál téren léptek fel diákjaink a Rotary 
Advent elnevezésű jótékonysági prog-
ramon. A hallgatóság Kun-Péter Emma és 
Szaszák Balázs verses meséjében, Szalóky 
Lara versében, Dobó Anna és Pataki Vik-
tória énekében, valamint a Rece-Fice nép-
tánccsoport táncában gyönyörködhetett.

December 11-én a 2.a és 2.b osztály a 
„Csemete Programok” keretében Szege-
den a Tudástárban természettudományos 
foglalkozáson vett részt Tapintható termé-
szet címmel. Kísérő pedagógusok: Kardos-
né Volford Klára és Madarász Ottó.

December 13-án az első és a második osz-
tályosok megtekinthették a Kövér Béla 
Bábszínházban a Rigócsőr király című 
mesét. A gyerekeknek nagyon tetszett az 
előadás. Kísérő pedagógusok: Kardosné 
Volford Klára, Csóti Natália, Fehér Erika.

Szintén ezen a napon rendeztük Iskolába 
Csalogató programsorozatunk 2. találko-
zóját. Dobó-Eperjesi Tímea gyógypedagó-
gus az iskolába indulás nehézségeiről, azok 
leküzdéséről, fejlesztő gyakorlatokról tar-
tott szemléletes, gyakorlati előadást. Nagy 
Hevesi Ákos testnevelő tanár az iskolánkba 
járó gyermekek sportolási lehetőségeiről, 
eddigi sportsikerekről beszélt. A leendő 
első osztályos gyerekek a tanító nénikkel 
készültek az ünnepekre.

A napköziben a szünet előtti témanapun-
kon teadélutánt tartottunk. Mesét néztünk 
és zenét hallgattunk, közben iszogatták a 
gyerekek a gyümölcsteát és csemegézhet-
tek a sok finom süteményből, amit a szülők 
küldtek. Köszönjük a szülőknek a sok fi-
nomságot! /Fehér Erika/

December 14-én és 15-én szintén a „Cse-
mete Programok” keretén belül a hatodi-
kosok a Térképészeti napon vehettek részt, 
a hetedik és a nyolcadik évfolyam pedig az 
ELI-ALPS-ban töltött el egy-egy délelőt-
töt, a Fényes Nap foglalkozásokon.

December 14-én, péntek délután a művé-
szeti iskola zenetanszakos növendékei ka-
rácsonyi hangversenyen léptek fel a Szent 
Kereszt templomban. Az immár hagyomá-
nyos koncert szereplői – Furulya: Tombácz 
Anikó, Kiss Máté, Molnár-Tóth Lilla és 
Császár Barbara; Fuvola: Pataki Viktória; 
Hegedű: Szaszák Balázs; Szintetizátor: 
Bernáth Szonya és Nóvé Huba; Gitár: Ká-
szonyi Lilla, Négyökrű Kristóf, Négyökrű 
Gergő, Baracsi Gergő, Hevesi Ottó, Pataki 
Ádám, Németh Botond, Kun-Péter Emma, 
Lakatos Gréta, Sólya Máté és Balogh Ko-
los; Zongora: Szaszák Kata, Bakos Petra, 
Ördögh Anett, Török Tímea, Négyökrű 
Nóra, Szász Petra, Szász Gréta, Baracsi 
Luca, Kádár-Német Angéla, Sárszegi Gré-
ta és Szalóky Mercédesz Lara. A koncertet 
hangulatos közös zenélés, éneklés zárta, 
köszönjük Greksa László tanár úrnak! A 
meghitt karácsonyváró délután felkészítő 
tanárai: Lázity Natália és Csikósné Varga 
Diána (zongora), Greksa László (furulya, 
fuvola), Pecznyik István (gitár), Koszti 
Sándor (szintetizátor), Greksa Márta (he-
gedű). Köszönjük Sóki Károly plébános 
úr kedves köszöntő szavait, és hogy ebben 
a szép és méltó környezetben tarthattuk 
hangversenyünket! Köszönettel tartozunk 
Tombáczné Balla Anikónak, Tombácz 
Gézának, Dóczi Anikónak és a Doma TV 
munkatársainak a képekért, felvételekért, 
a Domatisz Nonprofit Kft. munkatársainak 
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pedig az elektromos zongora szállításáért!  
/Ótottné Greguss Éva/ 

December 16-án a Falukarácsony műso-
rában fellépett a 8.b osztály egy esernyős 
tánc-koreográfiával. Felkészítő tanáruk 
Marosné Alberti Anikó.

Ebben a tanévben is készítettünk Sulinap-
tárt. Az idei év „Mátyás király év” volt, 
így ennek jegyében készültek a pályamű-
vek is. Végül a következő 14 diákunk nyert 
ebben az évben: Címlap: Süli Katalin (4.a), 
Január: Németh Napsugár (6.b) és Pördi 
Kíra (8.b), Február: Szörényi Emma (3.a), 
Március: Kászonyi Lilla (4.b), Április: 
Szörényi Szofi (1.b), Május: Csiszár Fanni 
(3.a), Június: Kádár-Német Angéla (4.a), 
Július: Dobó Boglárka (8.a), Augusztus: 
Süli Ádám (7.a), Szeptember: Négyökrű 
Kristóf (7.a), Október: Hevesi Ottó (5.b), 
November: Hegedűs Dorka (8.b) és De-
cember: Négyökrű Gergő (7.b). Az iskola 
folyosóján kiállítás készült a jól sikerült 
rajzokból. Ezen a kiállításon 13 diákunk 
művét láthatják: Bakos Petra (3.a), Csó-
ti-Gyapjas Flóra (3.a), Dobó Pálma (5.b), 
Fekete Fanni (1.a), Fenesi Dorina (3.b), 
Huszák Zsófia (4.a), Juhos Léna (6.b), Kar-
dos Mirkó (5.a), Kiss Márk (6.b), Kiss Vi-
rág (4.a), Kun-Péter Édua (8.a), Pintér Csa-
ba (1.a) és Sólya Réka (1.a). Gratulálunk!

December 20-án, Karácsonyi ünnepsé-
gen vett részt iskolánk apraja-nagyja. A 
Szent Kereszt templomban tekintettük meg 
a Pásztorjátékot. Köszönjük Sóki Károly 
plébános Úrnak, a hitoktatóknak és a sze-
replőknek a szép műsort! 
Szintén köszönetet szeretnénk mondani 
Juhászné Illés Andrea szülőnek és Illés 
György nagyszülőnek a karácsonyi hangu-
lat megteremtéséhez szállított 2 fenyőfáért.

Az iskola-felújítás során szükséges tan-
termi kipakoláshoz nyújtott segítséget és 
a ládákat nagyon köszönjük Halász Anita 
szülőnek!

Tájékoztató az intézményben folyó fel-
újításról

A Szegedi Tankerületi Központ, mint az in-
tézmény fenntartója, 2017. év végén pályá-

zatot nyújtott be 14 tankerületi intézmény 
– köztük a domaszéki iskola is- kisebb-na-
gyobb mértékű felújítására. Az EFOP 4.1.3 
pályázat konzorciumi támogatása csak 
közbeszerzés útján valósulhatott meg. Saj-
nos, sem a fenntartó, (még kevésbé az isko-
la), sem a pályázó cégek semmilyen ráha-
tással nem voltak a döntési folyamatra, így 
igen hosszú várakozás után született meg 
(iskolánk esetében a kb. 20 millió Ft értékű 
felújításról) a döntés 2018. december kö-
zepén. Ebből 8 tanterem linóleum cseréje, 
a vizesblokk teljes felújítása és az udvari 
futópálya salakcseréje, távolugró gödör ja-
vítása történik meg. 

A határidő nagyon szűkös (erről szintén 
nem tehetünk), 2019. január 31. 

Tisztában vagyunk az időpont szerencsét-
len voltával, az iskolai életben felmerülő 
nehézségekkel, de minden igyekezetünkkel 
azon vagyunk-leszünk, hogy a lehető legki-
sebb problémát okozza a gyerekeknek. Pl. 
nagy szerencsénk, hogy a vállalkozó, lát-
va a helyzetet, néha még éjjel is dolgozott, 
hogy a linóleum lerakása a téli szünetben 
megvalósuljon.

A felújítással kapcsolatban a következőkre 
hívnánk fel a figyelmet:

• A munkafolyamatok a nap teljes hosz-
szában folynak, 8-tól 16 (17) óráig.

• 2019. január 7-től az épületbe a be-
járás csak az alsós udvar felőli ajtón 
lehetséges.

• Az iskolai mosdóztatás a Sportcsar-
nokban fog történni, szervezett mó-
don, kizárólag szünetekben. Arra kér-
nénk a családokat, hogy tájékoztassák 
és készítsék fel erre a helyzetre gyer-
mekeiket.

• Az intézmény területe munkaterü-
let, ennek veszélyeiről szintén kérjük, 
beszélgessenek gyermekeikkel.

• A napközis létszám csökkentése érde-
kében, akinek van lehetősége, a dél-
utáni időszakban kérjük, vigye haza 
gyermekét, illetve járuljon hozzá, 
hogy délután a gyermek otthon tartóz-
kodhasson.

• Kérjük azokat a szülőket, akik kisebb 
gyermekkel vannak otthon, ebben az 
időszakban ebéd után vigyék haza 
gyermeküket.

• A fenti módosításokról az osztályfőnö-
köt írásban mielőbb értesítsék.

• Mivel vízvételi lehetőségre csak kor-
látozottan lesz mód, elegendő folya-
dékot szíveskedjenek küldeni gyer-
mekükkel.

A fűtés időszakos szüneteltetése (egyes 
szerelési fázisoknál elengedhetetlen, de 
csak szakaszosan történik) emiatt réteges 
öltözetet kérünk.
Az ebédeltetés a megszokott módon folyik, 
az iskolabusz a szokott időben közlekedik.

A felújítás időszakában minden művészeti 
óra meg lesz tartva.

Megújuló, megszépülő iskolánk érdekében 
kérjük, segítsék munkánkat! Bízva abban, 
hogy minden szülő a szép és megújult kör-
nyezetet, mint célt látja a nehézségekben, 
együttműködésüket és megértésüket ké-
rem. Előre is köszönöm!Az iskolavezetés 
nevében Józsáné Bánhidi Márta

Következő programjaink:

Január 19. (szombat): Középiskolai felvé-
telik megírása

Január 25. (péntek): Az I. félév vége (Nap-
közi nincs, a kisbusz elmegy 13.00 órakor, 
felügyelet 13.30-ig lesz; A délutáni kézmű-
ves és mazsorett órák meg lesznek tartva!)

Február 1. (péntek): Félévi értesítők ki-
osztása

Február 4. (hétfő): Tanítás nélküli munka-
nap, az iskola zárva (A nyolcadikosoknak 9 
órától kötelező nyitótánc-próba a csarnok-
ban, utána mazsorett-próba!)

Február 9. (szombat) 19.00 óra: Szü-
lők-Nevelők Bálja

Február 11-15. Szülői értekezletek

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Kedves Domaszékiek!
INGYENES ANGOL, NÉMET, OROSZ, valamint INFORMATIKAI képzéseket indítunk 16 és 64 év közötti, nem nappali tago-

zatos iskolarendben tanuló érdeklődőink számára. A képzéseken ingyen lehet részt venni, azonban előtte személyesen regisztrálni kell. 
hétfőtől-péntekig 8-16:30 között Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. szám alatt.

Megfelelő számú helyi jelentkező esetében a tanfolyamokat a domaszéki Sárkányhegyi Közösségi Házban tartjuk!
Részletes információt a +36-30-799-3349-es számon lehet kérni.        

Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!    Kónya Bába Andrea Tanulási tanácsadó     

Nyitott Tanulási Központok Hálózata - 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. email.: konya.andrea@nyitok.hu
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Domaszéki Óvoda hírei
Mentovics Éva: Tiszta szívvel (részlet)

Hófehér csend volna jó, 
szép, lélekbe olvadó.  

Hótiszta szó, hótiszta lét, 
értékelni, ami tiéd, 

hálát adni az új napért, 
családodért és magadért, 

békességet, jót akarni, 
szeretetet, hitet adni, 

nem kérkedve, visszavárva, 
firtatva, hogy mi az ára? 

Adni, hisz az fogyhatatlan, 
bármennyit adsz, egyre több van.

Elindult az újév, minden kisgyermek ki-
pihenve, teli élménnyel érkezett az óvo-
dába. Az új játékok varázsa még mindig 
tart, a legkisebbektől a legnagyobbakig 
mindenki ismerkedik velük, nem győzzük 
megtanulni az újabbnál újabb szabályokat. 
Mivel az idő a szokásostól enyhébb volt, 
ezért eddig igyekeztünk az udvarra is minél 
előbb kimenni, hogy a futó-fogó játékok-
kal erősítsük gyermekeink állóképességét, 
kitartását, erőnlétét, reagálás gyorsaságát, 
téri tájékozódását. Karácsony előtt a mi 
tennivalónk a gyermekekkel a rákészülés, a 
meglepetések előkészítése, a ráhangolódás 
volt, hogy majd otthon, együtt a családdal 
kiteljesedhessék a várva várt csoda. Gaz-
dag programmal, szeretetteljes légkörben 
éltük meg advent időszakát. Az óvodai ka-
rácsonyi ünnepségen és a Falukarácsonyon 

is a Katica csoportos gyerekek műsora 
szórakoztatta a közönséget. A közös gyer-
tyagyújtás után minden csoport birtokba 
vette a csoportszobájuk karácsonyfája alá 
került játékokat. Sok támogatást kaptunk 
a szülőktől ahhoz, hogy mindenki számára 
emlékezetes maradjon az ünnep. Köszön-
jük szépen a segítséget! Szeretnénk meg-
köszönni a Katica csoportnak nyújtott se-
gítséget, Rappainé Klaudia, Rappai Péter 
és Pintér Tibor szülőknek, a bútorzat szállí-
tásáért és szereléséért! 

2019. január 21-tól Mese hetet tartunk óvo-
dánkban. Február 1-én, pénteken 16 órától 
kerül megrendezésre a VII. Kincskereső 
Mesemondó verseny. Várjuk a lelkes je-
lentkezőket! Nevezni minden korcsoport-
ban az óvónéniknél lehet.

Békés, boldog újesztendőt kívánunk          
mindenkinek!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében: 
Koczkás Orsolya óvodavezető

Katica csoport karácsonyi fellépése a sportcsarnokban  Fotó: DomaTv

Nyugdíjas klub hírei
A Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub a kö-
vetkező idézettel kíván mindenkinek Bol-
dog Új Évet!!

Emelem poharam újév köszöntésére,
mindenki élete váljon majd mesésre.

Pohárköszöntőmben még azt is kívánom,
éjen minden nép békében a világon.

(linn Márta)

2018. december 3-án, Ásotthalmon vol-
tunk Mikulásbálon. A klubunk férfi kóru-
sa is fellépet, mely nagy sikert aratott. Ez 
a nap is jól sikerült és jó hangulatban telt 
a délután. Tápláló Szeretet néven gyűjtést 
szerveztünk a nagycsaládosok részére.
December 10-én zártuk a gyűjtést és kü-
lön örömünkre szolgált, hogy sok ado-
mányt tudtunk még azon a héten átadni a 
családoknak. Köszönetünket fejezzük ki 
a Jázmin Nyugdíjas Klub nevében: Ábra-
hám-Tandari Lászlónak, Jójárt Józsefnek 
és családjának, Mikuska Pálnak és család-
jának, Vőnekiné Juliskának. 2019. január 
7-én lesz az első klubnap, amit 12.00 órai 

kezdettel szeretnénk megtartani és megün-
nepelni a pótszilvesztert. Január hónapban 
minden hétfőn lesz klub 13.00 órai kezdet-
tel, a korai sötétedés miatt.

Szeretettel várunk mindenkit a klubba! 

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető
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Domaszéki Adventi AbLakos Kalendárium 2018
Sikeres kezdeményezést zártunk 2018. de-
cember 26-án.
Advent minden estéjén egy-egy ablakban 
gyúlt fény Domaszéken. Így együtt szá-
moltuk a napokat, együtt készültünk a sze-
retet ünnepére. 
Ezúton is köszönjük AbLakosaink csodás 
munkáit!

Hálás köszönet Nekik:
Balázsné Erika, Sarki Diszkont, Kászo-
nyiné Ildikó, Hegedűs Lili, Pataki Zsófia, 
Sziráki Krisztián, Horváthné Judit, Kovács 
Judit, Süliné Dubecz Éva, Juhász család, 
Bálint Zsuzsanna, Balázsné Ábrahám Tün-
de, Csányi Brigitta, Molnárné Anikó, id. 
Kotogán Vilmosné, Ábrahám Edit, Németh 
Péter, Kozma Eszter, Kiss Zsuzsa, Hadaru-
ga Szabolcs, Szécsi Attila, Solymosi And-
rea, Hevesi család, Szent Kereszt templom. 

Itt megtekinthetőek az ablakokról ké-
szült fotók: https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.1961890940513870&ty-
pe=1&l=41443f6909 Facebook: #do-
maszék #advent #ablakos #kalendárium 

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület
        Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület tagjai

E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com
Facebook: www.facebook.com

/elhetobbfaluert;          
Adószám: 18475788-1-06

Tüdőszűrés Domaszéken
Domaszék Nagyközségben a lakossági tüdőszűrést 2019. január 14-18. között / 5 szűrési nap / ütemeztünk be. A tüdőszűrés 
igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá 
a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 
alapján:

40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe.
40 éves kor alatt:
a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1700 Ft
Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft.
Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. 
(1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében 
kerül sor.   A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:

•	  szakközépiskola
•	  szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
•	  felsőoktatási intézmény

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban 
az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek 
hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. 

Térítési díj: 1700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:

A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát 
állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása: 

A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos 



8

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
részére. A térítésmentes szűrési eredmé-
nyek az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a 
területileg illetékes Tüdőgondozó Intézet-
ben / Szeged /. A tüdőszűrésen kiemelt la-
kosok továbbvizsgálása akár térítésköteles 
akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, 
az illetékes Tüdőgondozó Intézet / Szeged 
/ végzi el.

Szűrési időpontok:

2019. 01. 14. Hétfő   09:30 - 14:30
2019. 01. 15. Kedd   09:30 - 14:30
2019. 01. 16. Szerda   09:30 - 14:30
2019. 01. 17. Csütörtök  09:30 - 14:30
2019. 01. 18. Péntek   09:30 - 14:30

Szűrés helyszíne: Polgármesteri Hivatal előtt

Domaszék biztos segítőnk
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által 
szervezett ruzsai XVII. Hagyományos Pa-
rasztlakodalmas rendezvényen Ördögh 
László fogathajtó, gazdálkodó elegáns, jól 

ápolt magyar stílusú fogatával mindig biz-
tos segítőnk. Méltán képviseli mindenkor a 
domaszéki gazdaközösséget.
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük 

ki szíves segítségükért!
Sikeres Új Esztendőt kívánok!

Szanka János egyesületi elnök

Kiderült: ennyi marad a zsebünkben 2019-ben
Budapest – 2018-ban sem a lassú tör-
vényalkotás jellemezte az országgyűlés 
munkáját, számos olyan jogszabály szüle-
tett, amelyek alapjaiban befolyásolják majd 
az életünk szinte minden területét. Ahogy 
a parlament, úgy a kormány döntéseinek 
egy része is a 2019-es évre vonatkozik, épp 
ezért a Blikk összeszedte a várható gazda-
sági változások legfontosabb tudnivalóit.

Béremelés
Több ágazat munkavállalói is jelentős fize-
tésemelésben részesülhetnek. A központi 
közigazgatásban lévő kormánytisztviselők 
keresete várhatóan átlagosan 30 százalék-
kal emelkedik januártól, míg az egészség-
ügyi dolgozók 8 százalékkal több pénzt 
vihetnek haza júliustól. A hadseregben 
dolgozó civilek is jól járnak majd: a hon-
védelmi alkalmazottak egységesen 20 szá-
zalékos illetményfejlesztést kapnak az év 
elején. Várhatóan a bérek tényleges érté-
két befolyásoló infláció sem lesz kiugróan 
magas, amihez a minden bizonnyal tovább 
csökkenő üzemanyagárak is hozzájárulnak.

Adóváltozások
A kormány szerint 2019 legnagyobb nyer-
tesei a kisvállalkozók lehetnek, ugyanis 8 
millió forintról 12 millióra nő az áfamen-
tességük, a döntésnek köszönhetően ösz-
szességében mintegy 10 milliárdot spórol-
hatnak meg. A dolgozni vágyó nyugdíjasok 
is könnyebben helyezkedhetnek el január-
tól, hiszen nem kell a bérük után járulékot 
fizetni, mindössze a 15 százalékos jövede-
lemadó vonatkozik majd rájuk. 2019 máso-
dik félévétől pedig valószínűleg csökken a 

szociális hozzájárulási adó (szocho) mérté-
ke 2 százalékponttal.

Nyugdíj
A kormány az általa kalkulált várható inflá-
ció mértékével, azaz 2,7 százalékkal emeli 
a nyugdíjakat, ami átlag 3500 forint pluszt 
jelent havonta. Ha a szakértők jóslata válik 
valósággá, miszerint a pénzromlás 3,5 szá-
zalék környékén lesz, akkor a különböze-
tet majd utólag, jövő novemberben kapják 
meg az idősek, vagyis addig tulajdonkép-
pen hiteleznek a magyar államnak.

Minimálbér
A vártnál kisebb mértékben emelik a mi-
nimálbért és a garantált bérminimumot, 
mint kiderült a 2018 év utolsó előtti nap-
ján: mindkettőt nyolc százalékkal. Előbbi 
alulról súrolja a százezer forintot, bruttó 
149 ezer, azaz nettó 99 ezer forint lesz, míg 
utóbbi bruttó 195 ezer, ami nettóban közel 
130 ezer forintot jelent.

Cafeteria
A kormány gyakorlatilag felszámolta a bé-
ren kívüli juttatások rendszerét. A nyáron 
elfogadott, jövő évi adótörvény drasztiku-
san leszűkíti a választható elemek körét, 
de adómentes marad az óvodai, bölcsődei 
szolgáltatás térítése, a sportrendezvényre 
és kulturális szolgáltatás igénybevételére 
szóló bérlet, belépőjegy, valamint a könyv-
tári beiratkozási díj. Búcsút inthetünk vi-
szont Erzsébet-utalványnak, a SZÉP-kár-
tya azonban továbbra is kedvezményezett 
marad.

Családtámogatás
Minden eddiginél borúsabb jövőt festettek 
az idén készült, a várható népességcsökke-
nés mértékét megbecsülő előrejelzések. Ta-
lán épp ezért a kormányzat különösen sok 
pénzt, mintegy 2000 milliárd forintot fordít 
a családok támogatására. Ötezer forinttal, 
havi 40 forintra emelik például a kétgyer-
mekes szülőknek járó adókedvezményt, 
még hangsúlyosabb lesz az otthonteremtési 
program és már készíti elő a kabinet a “fa-
lusi CSOK-ot” is.

Felpörög a politika is
A 2018. évi országgyűlési választások után 
ebben az évben is eseménydús évre szá-
míthatunk a hazai és nemzetközi politiká-
ban egyaránt. Legkésőbb március 29-ig ki 
kell lépnie Nagy-Britanniának az EU-ból, 
a londoni parlament azonban még mindig 
nem bólintott rá a két fél közötti megálla-
podásra. Két hónappal később az EP-vá-
lasztás lázában fog égni Európa, ősszel 
pedig az önkormányzati választások fogják 
meghatározni az itthoni közbeszédet.

Forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/poli-
tika/itt-a-jovo-evi-jogszabaly-szerinti-pen-

zosszegek/l8v6zvh

A lakáskiadás utáni adófizetési kötelezettségre 
figyelmeztet ismét az adóhatóság

A lakáskiadási piac csúcsszezonjában is-
mét a hosszú távú lakáskiadás szabályaira 
hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal pénteki közleményében.

Kiemelték: a hosszú távú ingatlan bérbe-
adóknak 15 százalék szja-t kell fizetniük, 
január 1-jétől ugyanakkor már nem kell 
egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni a 

bérbeadásból származó jövedelem után.
A tájékoztatás szerint a lakáskiadáshoz 
nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, 
hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen 
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adószámhoz kötött gazdálkodási formát. 
Ha a bérbeadó magánszemély nem turisz-
tikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bér-
beadás főszabály szerint áfamentes. A havi 
lakbérről átvételi elismervényt kell kiállí-
tani, ami írásban rögzíti a bevételt. Fontos, 
hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról min-

dig legyen érvényes lakásbérleti szerződé-
sük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes 
dokumentálni. Közölték: a bérbeadás teljes 
bevételéből a jövedelem kétféle módon 
állapítható meg. Az egyik lehetőség a té-
teles költségelszámolás, amikor a bevételt 
csökkentik az igazolható költségek - köz-

üzemi számlák, felújítási költségek- és az 
értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy 
a teljes bevételből 10 százalék költséghá-
nyad levonásával állapítja meg jövedelmét 
a bérbeadó. A jövedelem után negyedéven-
ként adóelőleget kell fizetni - hívta fel a fi-
gyelmet a NAV.                        Forrás: MTI 

Hosszútávon bajt csinál a fogkő, ha fent marad: a gyermekfogorvos 
elmondta, mit tesz  Nem szabad elodázni a fogkőleszedést, a fogszakorvos elmondja, miért

Fontos, hogy a rendszeres fogorvosi elle-
nőrzésre már gyerekkorban is sor kerüljön. 
Nemcsak az esetleges fogszuvasodás, ha-
nem a fogkő eltávolíttatása miatt is lénye-
ges erre szülőként gondolni.
A fogkő ugyanis károsítja a fogakat, így, ha 
fent marad, hosszú távú, maradandó bajt is 
okozhat. Dr. Zsiga Klára gyermekfogszak-
orvos válaszolt a fogkővel kapcsolatos kér-
déseinkre.

A fogkőről
- Mi a fogkő? 
A nem megfelelő fogmosás következtében 
a fogakon és a fogközökben maradt lepe-
dék idővel fogkővé alakul. Ami tulajdon-
képpen a baktériumokkal fertőzött lepedék 
elmeszesedett telepe. A fogkő ínygyulla-
dáshoz, majd fogágybetegséghez vezethet, 
melynek velejárója a csontpusztulás, a fo-
gak kilazulása, elvesztése.
Lokalizációját tekintve két csoportra lehet 
osztani a fogkövet.
Fogfelszínen elhelyezkedő fogkő: szabad 
szemmel jól látható, esztétikai szempont-
ból felhívja magára a páciensek figyelmét. 
Az ínygyulladásban játszik főbb szerepet.
Fogíny alatt elhelyezkedő fogkő: szabad 
szemmel nem látható, ezért nagyon veszé-
lyes. A fogágybetegség kialakulásában és 
fenntartásában játszik szerepet.
- Miért képződik egyeseknél több, mások-
nál kevesebb? 
Ez a helytelen fogmosási technikára és 
a fogmosási szokásokra vezethető visz-
sza. Szerepet játszhatnak ebben a nehezen 
hozzáférhető fogfelszínek, a torlódott fo-
gak. Elhanyagolt esetekben akár az egész 
fogfelszínt beboríthatja a fogkő, ami olyan 
baktériumkolóniák kialakulásához vezet, 
melyek súlyosan károsítják a szervezet im-
munrendszerét, és úgynevezett gócbetegsé-
gek kialakulásához vezetnek. 

A fogkő veszélyei
- Mit tesz a fogkő a fogakkal? Miért káros 
a jelenléte? 
A fogkő kezdetben a fogak felszínén he-
lyezkedik el, és, mivel retenciós felületet 
képez, fokozza a szuvasodásra való hajla-
mot. Mivel látható - színe lehet sárga, bar-
na vagy akár zöld -, és idejében eltávolí-
tásra kerül, a fog vagy fogak szuvasodása 
megelőzhető. Ha nem kerül eltávolításra, 
állandósul az ínygyulladás, és olyan bak-

tériumkolóniák alakulnak ki, melyek káros 
hatással vannak a szervezet immunrendsze-
rére, és amelyek akadályozzák belső szer-
veink optimális működését. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
szájban lévő gyulladásos folyamatok nem-
csak a szájüregre lokalizálódnak, hanem 
hatással vannak az egész szervezetre. 
- Mi történik, ha soha nincs leszedetve a 
fogkő? 
Ha soha nincs leszedetve, akkor az íny-
gyulladás állandósul, a fogágy is leépül, a 
csonttasakokban lévő folyékony baktéri-
umflóra csontvesztést okoz, és a fogak el-
vesztését eredményezi.
- A tejfogakon is lehet fogkő? Árthat az a 
majdani maradandó fogaknak? 
A tejfogakon is előfordulhat, de szerencsére 
a szülők éberek, és időben elhozzák a gye-
rekeket fogászati kezelésre. A gyerekeknél 
is végzünk tisztítást, megtanítjuk őket a he-
lyes fogmosási technikára és szájápolásra, 
de természetesen itt is nagy szerepe van a 
szülői felügyeletnek. A gyerekek nagyon 
fogékonyak és igényesek. Amikor már rá-
éreznek a fog és szájüreg ápolására, már 
nem fenyegeti veszély a maradó fogakat.

Jó tudni
- Milyen gyakran kell leszedetni a fogkö-
vet? 
Egyénileg változó, hogy milyen gyakran 
kell eltávolítani a fogkövet.
- Miért lehet szükség gyakoribb eltávolítás-
ra? 
Számos befolyásoló tényező játszik szere-
pet, és teszi szükségessé a gyakoribb fog-
kő-eltávolítást. Korábban említettem a sza-
bálytalan fogsort - torlódott fogak -, ahol a 
tisztítás nehézkes. A helytelenül elkészített 
fogtöméseket, a nem pontosan illeszkedő 
koronákat, hidakat, valamint a dohányzást 
is meg kell említenem, bár az utóbbiak a 
felnőttekre vonatkoznak. Bármelyik ténye-
ző jelenlétekor gondolni kell a rövid idő-
szakonként beiktatott fogkőeltávolítás-ke-
zelésre.
- Milyen gyakran javasolt a fogkő eltávolí-
tását kérni? 
Pácienseimnek a féléves, éves megjelenést 
szoktam javasolni. A beavatkozást általá-
ban érdemes hathavonta elvégeztetni, de, 
mivel a fogkő kialakulása és mennyisége 
egyénileg eltérő, minden esetben a kez-

előorvosok által előírt időpontban kell el-
végeztetni.
- Hogyan szedik le a fogkövet? Kellemet-
len az eltávolítás? 
Ultrahangos fogkő-eltávolítás esetén a fog-
kő-eltávolítást ultrahangos depurátorral vé-
gezzük. Ez jelenleg hazánkban a legkímé-
letesebb eltávolítási mód. Az ultrahangos 
depurátor, ahogyan a nevében is szerepel, 
ultrahangos impulzusokat bocsát ki, ami-
nek hatására a készülék működő vége apró 
rezgéseket végez. A rezgések hatására a 
fogkövek a zománc károsítása nélkül lepat-
tannak a fogfelszínről, egyenetlen felszínt 
hagyva hátra. A fogkő-eltávolítás a legtöbb 
esetben semmilyen vagy csak enyhe kel-
lemetlen érzéssel párosul, de a páciensek 
érzékenysége nagyon eltérő, ami nagyban 
függ a fogkő elhelyezkedésétől és meny-
nyiségétől. Az ínyre túlzottan rárakódott 
fogkő eltávolítása során szabaddá tesszük 
az addig takarásban lévő fognyakat, ezzel 
megnövelve a különböző ingerek intenzitá-
sát. Nagy fájdalom esetén az orvos adhat 
érzéstelenítőt, de ebben az esetben a fogkő-
kezelés négy alkalmon keresztül tart.
A professzionális szájhigiénés kezelést 
kiegészítjük egy úgynevezett Air-flow 
kezeléssel, melynek során vízzel kevert, 
porlasztott sószemcséket szórunk nagy se-
bességgel a fog felszínére, ezzel is tökéle-
tesebbé téve a fogelszíneződések és fogkö-
vek eltávolítását.
A fogkő-eltávolítás után speciális pasztával 
és polírozó kefével vagy koronggal simára 
polírozzuk a  kezelt fogfelszíneket, ezzel 
meggátolva a fogkő újbóli, gyors lerakó-
dását.
Természetesen ez nem helyettesíti a meg-
felelő szájhigiénét, a helyes táplálkozási 
szokásokat, és nem befolyásolja az egyéni 
adottságokat, például a nyál összetételét.

Forrás: https://femina.hu/gyerek/fog-
ko-gyereknel/
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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.),              

  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, Szűcs Judit
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Zemanek Albert e.v.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. február 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. február 14.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

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

   Rendelési idő:
 Hétfő: 12,00-15,00
 Kedd: 15,00-17,30
 Szerda: 7,30-8,00-ig vérvétel
    8,00-10,00 tanácsadás
  10,00-12,00-ig rendelés
 Csütörtök: 12,00-14,00
 Péntek: 8,00-11,00
       Helyettes: Dr. Molnár Zsuzsanna

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

50 éves magyar házaspár segítene idős 
néni, bácsi mindennapi gondjain, eltartási 
szerződéssel. Érd.: 20/3304-973

***
Általános iskolás tanuló korrepetálását, 
felvételi előkészítését vállalom. Házhoz 
megyek. 1500 Ft/60 perc. 
Tel.: 20/3304-973

***
Vegyszermentesen termelt paradicsom-
ból, hagyományos módon főzött lé eladó. 
400 Ft/liter. Tel.: 20/3304-973

***
Domaszéken 2 db zártkert egyben panel-
garázzsal, fúrt kúttal, 3 fázissal eladó. Ár: 
3.200.000 Ft. Érdeklődni: 30/271-1440

***
Kukorica eladó Domaszék, Tisza u. 14. 
szám alatt. Érdeklődni a 30/420-4676 tele-
fonszámon.

***
Domaszéken a Ruzsai kövesút mellett a 
négyes kilométer oszlop után 5960 m2 jó 
minőségű szántó és a Masa tanyákhoz kö-
zel 5700 m2 legelő eladó. Tel.: 06-70/504-
3383

Tisztelt Domaszéki 
Lakosok!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
a TOP-3.2.1-15 számú pályázaton, épü-
letenergetikai fejlesztésre támogatást 
nyert. Ennek megfelelően, még 2018. 
őszén megkezdődött a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal épületeinek felújítá-
sa (szigetelése, nyílászárók cseréje stb.). 
A munkálatok során az egyes irodákban 
alkalmanként korlátozódhat, szünetel-
het az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

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 közvet-

len elérhetőségek!
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PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

Pénteken: 8-14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

Temetőgondnok 
telefonszáma:

06-70/245-4905  
Rutai László

Hulladékudvar 
telefonszáma:

06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

DOMASZÉKI

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és 
külterületi térkép 
megvásárolható 

a Domaszéki 
Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu 

honlap 
kezdőlapjáról!

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
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.)

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, paraffinos 

kézápolást vállalok!

Kezelés, időpont kérése 
telefonon: 06-20/330-4973

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

80/922-333; Ügyfélszolgálat:
80/922-334

Nőgyógyászati magánrendelés Domaszéken
Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos nőgyógyászati magánrendelést 

tart Domaszéken, Petőfi u. 12. szám alatti Egészségközpontban minden 
szerdán 17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-5891496 (Hevesiné-asszisztensnő)

        Komplett nőgyógyászati vizsgálat, szűrő vizsgálat, ellenőrző vizsgálat,
 várandós vizsgálat szívhang hallgatással, fogamzásgátlási 
tanácsadás, várandós tanácsadás, meddőségi tanácsadás,

 beutalás, igazolás, vényírás

Termelői méz eladó!

Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 
Edei-,Hárs- és Vegyes virágméz. 

1100 Ft/kg ártól. Továbbá propolisz és 
méhviasz. Minden szombaton a TELE-

HÁZ udvarában várom a vásárlókat!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850, e-mail: 
viaszvaraos@gmail.com

FELHÍVÁS! 
Közvilágítási hibabejelentés csatornái:
Az NKM Áramszolgáltató Zrt. telefonos 
ügyfélszolgálata a hét minden napján, a 
nap 24 órájában fogadja a közvilágítással 
kapcsolatos hibabejelentéseket.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelen-

tő vonala: 06-62/565-884/4-es 
menüpont (a nap 24 órájában hívható)
Külön lehetőségként biztosítja az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. a közvilágítási hi-
bák bejelentésére online hibabejelentő 
felületét, amely elérhető az alábbi linken: 
nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabeje-
lentes/
   Az NKM Áramszolgáltató Zrt. kizáró-
lag a fenti elérhetőségek valamelyikén 
bejelentett hibák estén tudja vállalni a 
hibajavítások bejelentéstől számított ha-
táridőn belüli teljesítését. 
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Nincs állása, de szeretne? 

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

 

ingyenes munkaerőpiaci szolgáltatás 
önéletrajz írás, teljes körű segítségnyújtás álláskeresésben  

Domaszék 
területén. 

(Polgármesteri Hivatal melletti épületben) 
 
 

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 

Sárkánybébi,  
a  babaklub

További információk: 

elhetobbfaluert.blogspot.hu, 06704523568 

elhetobbfaluert@gmail.com

Sárkányhegyi Közösségi Ház 

minden csütörtökön 

10.30-tól 12 óráig

Játékokkal,  jó társasággal és izgalmas 

témákkal várunk minden babát, 

kisgyermeket és kísérőjét.

A könyvtárban elérhető szolgáltatások:
2018. szeptemberétől megújult a könyvtár irodai szolgáltatása. 

Lehetőség nyílik hőkötés készítése, emellett korábbi 
szolgáltatásaink változatlanul elérhetőek maradnak.

A hőkötés formájában a hagyományos könyvkötésre hasonlít, 
viszont gyorsan elkészül. Kérem, ezzel kapcsolatban érdeklődjön 

a könyvtárban.
Fénymásolás: 
 Színes:  Fekete-fehér
 A/4 30-100 Ft/oldal A/4 10 Ft/oldal
 A/3 60-200 Ft/oldal A/3 20 Ft/oldal
Nyomtatás:
E-mail-ről, adathordozóról való megnyitás:  100 Ft/alkalom
 Színes:  Fekete-fehér
 A/4 30-100 Ft/oldal A/4 10 Ft/oldal
 A/3 60-200 Ft/oldal A/3 20 Ft/oldal
Szkennelés:
 A/4 20 Ft/oldal
 A/3 40 Ft/oldal
Spirálozás: 
 ø 6-8 mm               200 Ft
 ø 10-12 mm 250 Ft
 ø 14-16 mm 300 Ft
 ø 19-28 mm 400 Ft
 ø 32 mm-től 500 Ft
Láda címke nyomtatása 50 Ft/oldal (egy A/4-es oldal 24 db cím-
két tartalmaz.) Névjegykártyák, meghívók, szórólapok és hőkö-
tés készítésére igény alapján egyedi árajánlatot adunk.

Érdeklődni: Nagyközségi Könyvtár, 6781 Domaszék Dózsa 
György u. 39. tel.: +36-70/466 37 92, e-mail: konyvtar.doma-

szek@t-online.hu; domaszekinfo@gmail.com


