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Meghívó
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat nevében meghívom és várom Domaszék idős és idősödő polgárait az 

Idősek Világnapja
alkalmából megrendezendő ünnepségre, mely

2018. október 5-én, pénteken
13,00 órakor kezdődik a sportcsarnokban.

Aki részt szeretne venni az ünnepségen, kérem jelezze a 284-011-es (117-es mellék) telefonon, vagy személyesen a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal titkárságán 2018. október 3-ig Dóczi Anikónál.

Személyes meghívót a 70 éven felüli domaszéki polgároknak küldünk, a szokásoknak megfelelően, de ez nem jelenti azt, 
hogy az ünnepségen más érdeklődő ne vehetne részt. Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát jelezze!

Az ünnepségen a polgármesteri köszöntő után egy rövid műsor tekinthető meg.
Az ebéd közben és a rendezvény alatt a zenét Nyári Zoltán biztosítja.
Mindenkit sok szeretettel várunk!                Kispéter Géza polgármester

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság! 

A kormány előzetes felmérést folytat annak 
érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy 
távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és 
így nem részesültek a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben, háztartásonként 
megkaphassák az egyszeri természetbeni 
támogatást.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határo-
zat alapján háztartásonként egy darab 
igénybejelentés nyújtható be a Polgármes-
teri Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 
15. napjáig, amely határidő elmulasztása 
jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkoza-
ton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, ez később már nem módosítható. 
Az igénylő személy csak akkor jogosult a 
támogatásra, ha az adott háztartás a beje-
lentett lakhelye, vagy a bejelentett tartóz-
kodási helye! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) 
bekezdésének f) pontja szerint háztartás az 
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztar-
tás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi in-

tézkedéseiben már részesült, azaz az egye-
temes szolgáltatást igénybe vevő lakossági 
földgázfogyasztók részére biztosított téli 
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) 
Korm. rendelet szerinti fogyasztásnöveke-
dés finanszírozását segítő juttatásban része-
sült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói 
közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgál-
tatást igénybe vevő lakossági felhasználók 
részére biztosított téli rezsicsökkentésről 
szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet 
szerinti, a téli fogyasztási időszakban be-
következő fogyasztásnövekedés finanszí-
rozását segítő árkompenzáció jóváírásban 
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő 
lakossági fogyasztó. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogosultak az 
igénybejelentésre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tá-
jékoztató mellékletét képező igénybejelen-
tő nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek, 
és azt személyesen hozzák vissza a Polgár-
mesteri Hivatalba. Az igénybejelentő lap a 
Polgármesteri Hivatalban található, illetve 
a www.domaszek.hu oldalról letölthető. 

A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló 
adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott 
háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e 

be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határo-
zatra hivatkozással igénybejelentést. Az 
ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt 
további igénybejelentést Hivatalunk nem 
fogadja be.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy mindenki büntetőjogi felelőssége 
tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel 
arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. 
határozat alapján a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív 
vizsgálatot folytat le az igénybejelentések-
kel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat 
eredményeként valószínűsíthető, hogy az 
igénybejelentő már korábban részesült a 
12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy 
távhő-szolgáltató által, rosszhiszeműen járt 
el, az önkormányzat szabálysértési, vagy 
– minősítő körülmény fennállása esetén – 
büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelen-
tés megtételére van lehetőség, az igényelt 
támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről 
majd egy későbbi időpontban adunk tá-
jékoztatást a Kormány további – később 
meghozandó - döntései értelmében. 

Dr. Csányi Imre jegyző

Domaszéki JUDO ISE hírei
A nyári szünetben Baján és az ausztriai 
Mondseeben edzőtáboroztak fiataljaink.
Mondseeben versenyen is részt vettek a 
gyerekek, ahol Nagy Bence aranyérmes, 
míg Balogh Kolos ugyanebben a súlycso-
portban harmadik lett. Katona Benedek a 
kisebbek között bronzérmet szerzett. Juni-
or korosztályú Gunics Endre Szófiában 73 
kg-ban képviseli hazánkat a Junior Európa 
Bajnokságon.

Edzéseink a megszokott időben hétfőn dél-
után 3-6-ig, szerdán 4-6-ig, pénteken 3-6-
ig vannak a Domaszéki Sportcsarnokban.
Továbbra is várjuk azoknak a küzdeni vá-
gyó gyerekeknek a jelentkezését, akik ked-
vet éreznek ehhez a sporthoz!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk edzé-
seinken!

Szabó Miklós edző

Könyvtári hírek
Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy 
a könyvtár szeptember 10-14 között és 
szeptember 17-én és 18-án továbbképzés 
miatt zárva lesz. Megértésüket ezúton is 
köszönöm.

Szűcs Judit könyvtáros.
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Egészségügyi Napok - Szűrővizsgálatok
2018. szeptember 18-án 8-12 óráig, 
Ultrahangos vizsgálatok lesznek (pajzsmi-
rigy, emlő, has, kismedence, prostata). A 
vizsgálat térítési díj ellenében történik.
2018. október 5-én 13 órától urológiai 
(prostata) szűrővizsgálatot végez urológus 
szakorvos. A vizsgálat térítésmentes.
2018.   szeptember  29-én     és    október 
6-án 8-12 óráig nőgyógyászati szűrővizs-
gálat lesz.
2018. október 1-én 13,30-tól 17 óráig sze-

mészeti vizsgálatot végzünk. Kérjük, azok 
jelentkezzenek, akiknek látásuk romlott az 
utóbbi időben és szemüveget szeretnének 
felíratni. A vizsgálat ingyenes, a szemüveg-
keret helyben kiválasztható, a szemüveg 
megrendelhető. Az elkészített szemüvege-
ket rendelőnkbe kb. 2-3 hét múlva kiszál-
lítják.
Valamennyi vizsgálat a Dózsa György ut-
cai háziorvosi rendelőben történik. Kérjük, 
TAJ kártyájukat hozzák magukkal. A vizs-

gálatokra előzetesen a 284-040-es telefo-
non lehet bejelentkezni rendelési időben, 
ekkor telefonos elérhetőséget is kérünk. 

Szeretettel várjuk kedves betegeinket!
Dr. Kovács Zsuzsanna és munkatársai

Kézműves tábor volt a könyvtárban
A papír volt a főszerep a foglalkozásokon. 
Készítettünk nem mindennapi alkotásokat, 
például: könyvsünit, miniont, de az üveg- 
gravírozás is nagy sikert aratott. 

Egy kis szemezgetés a gyerekek tollából:

- Nagyon tetszett minden, amit készítet-
tünk. Legjobban mégis a hattyú tetszett. 
Szeretném elkészíteni a többi csodás művet 
is, amit Ildi kitalált. Remélem egészségben 
és boldogságban fog tovább kézművesked-
ni. (Bogi)

- NAGYON JÓK VOLTAK, AMIKET 
CSINÁLTUNK  (Babi)

- Nekem a minion tetszett a legjobban, meg 
a váza. De az egész tábor tetszett. (Anikó)

- Nekem a minion tetszett a legjobban, meg 
a darvak és a pohár, de legjobban a tábor 
tetszett nagyon! (Emma)

- A lehetetlennél is jobb volt. (Flóra)

- Örülök, hogy részt vehettem ezen a fog-
lalkozáson. Azt jónak találtam, hogy min-
den nap valami mást csináltunk, és a sok-

színűségét a dolgoknak. Mindenki nagyon 
kedves volt, főleg Judit és Ildikó. (Eszter)

- Nehéz volt, de jó volt. Köszönöm, hogy 
együtt voltunk! (Pisti)

- Augusztus elején Ildikó kézműves fog-
lalkozásokat tartott nálunk a könyvtár-
ban. Úgy gondolom mindenki örömmel 
fogadta, amiket hozott nekünk. Minden 
nap más különlegességgel várt bennünket. 
Mindenki igazán önfeledten elmélyülhetett 
a neki legjobban tetsző alkotásokban. A 
szünetek is nagyon vidám hangulatban tel-
tek. A legnagyobb sikert „természetesen” 
a minion figura elkészítése aratta. (Judit)             
-Imádtam itt lenni! (Szofi)

Kedves gyerekek! Köszönöm azt a kitar-
tást, türelmet, figyelmet, amit tanúsította-
tok! Kívánok nektek sok sikert, kitartást 
az iskolakezdéshez! Szép eredményes évet 
nektek!                                               Ildikó

Kedves kreatívkodni vágyók!    
Az előző újságban már említettem, hogy 

az őszi szünetre is tervezek tábort a könyv-
tárban. 2018. október 29-30, november 
2-3 napjain 9-től 13 óráig lesz a tábor!

Kérem, aki szeretne részt venni, az jelez-
ze felém a +36 70/4077-614 számon, vagy 
Juditnál a könyvtárban.             

Tisztelettel

Farkas Ildikó, a papírcsodák alkotója

Domaszéki Családi Klub hírei
Augusztus 18-án a romániai Pécska 
városában főzött a csapatunk. Nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket a település 
vezetői és a helyiek is. A versenyen 
bivalypörköltet kellett készíteni, amit 
mi túrós csuszával tálaltunk, úgy tűnik 
mindenkinek nagyon ízlett, amit mi a 
helyieknek szétosztottunk. A zsűri 3. 
helyezéssel díjazta a főztünket, illetve az 
asztali díszítésünket.
Reggel egy kis meglepetéssel készültünk az 
ottaniaknak, illetve a többi versenyzőnek, 
pálinkával és falatkákkal kínálgattuk 
őket, mely nagysikert aratott. Nagyon 
szépen köszönjük Száraz Ferdinándnak 
hogy a kenyérre való szalámival és 
kolbásszal támogatott bennünket, illetve 

Hevesi Imrének és családjának, valamint 
Varga Áginak és családjának a paprika 
és paradicsom adományát is,  továbbá  
Kispéter Gézának a barack és alma 
adományt, amit a vendéglátóknak adtunk 
át.

Szekeresné Ildikó klubvezető



4

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

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepsége      Fotó: DomaTv

Programjainkból:
A 2018/2019-es tanév szeptember 3-án, 
hétfőn reggel az ünnepélyes tanévnyitóval 
kezdődött, ahol az 1. és 5. osztályosok 
verseltek, majd az elsős osztályfőnökök, 
Bönde Jánosné és Polgár Szabina „iskolai 
polgárrá” fogadták az új elsősöket. Kispéter 
Géza polgármester úr és Sóki Károly 
plébános úr köszöntötte a jelenlévőket, 
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő pedig 
megnyitotta a tanévet.

A művészeti iskola 2018/2019-es tanévére 
lezárult a jelentkezés. Az órabeosztások 
(egyéni és csoportos) szeptember első két 
hetében zajlanak. Kérjük, hogy figyeljék 
az iskola alsó folyosóján a hirdetőtáblát, 
az iskola honlapját (www.domaszeksuli.

hu) és az iskola facebook-csoportjait, 
mert minden aktuális információt ezeken 
megtalálnak!

Ótottné Greguss Éva

Következő programjaink:
Szeptember 3.: Első osztályosok szülői 
értekezlete
Szeptember 4.: Második és harmadik 
osztályosok szülői értekezlete
Szeptember 6.: A harmadik évfolyam 
budapesti tanulmányi kirándulása 
(„Bűvösvölgy”)
Szeptember 10-től 14-ig: Szülői 
értekezletek (4.-8. osztályok)
Szeptember 11.: „Határtalanul” – pályázati 
program indítása – 7. évfolyam
Szeptember 27.: Ovinapi fellépés: 2. 

osztályosok és a néptáncosok
Szeptember 28.: Nemzetközi Diák 
Sportnap (11 órától); Napközis témanap
Október 1.: Zenei Világnap
Október 2-től 6-ig: „Határtalanul” program 
Erdélyben (7. évfolyam)
Október 5.: Rádiós megemlékezés az Aradi 
Vértanúkról; Idősek Napi néptánc fellépés
Október 6.: Szüreti program – néptánc 
fellépés
Október 8.: Papírgyűjtés 7.00-15.00 óráig
Október 12.: „Szereted Kalandtúra” 
Szegeden
Október 13. szombat: Munkanap („B” 
hétfő)

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Újra beköszöntött az ősz, elkezdődött egy 
új nevelési év, ismét benépesedtek az óvo-
dai csoportok. Az idei nevelési évtől már 
8 csoportban 16 óvodapedagógus, 8 dajka, 
2 pedagógiai asszisztens várja a gyermeke-
ket. Fájó szívvel, de mosolyogva engedtük 
útjukra az iskolásokat, akik igazi érett óvo-
dásként hagyták el intézményünk falait, 
hogy mostantól már az iskola padjait kop-
tassák. Sok kisgyermek számára kezdődött 
el egy másfajta élet – új pajtások érkeztek 
az óvodába. A kisgyermekek nem egyfor-
mák, mindegyik másképp éli meg ezt a 
helyzetet. Van, aki élvezi az új helyet, az új 

játékokat, az új gyermekeket, van, aki beül 
egy csendes sarokba, és csak szemlélődik, 
vár. Mindent megteszünk azért, hogy a csa-
ládok legféltettebb „Kincsei” biztonságban 
és jól érezzék magukat ebben a számukra 
még ismeretlen környezetben, az óvodai 
közösségben. Mint eddig is, legfontosabb 
feladatunk, hogy nyugodt, derűs légkört 
biztosítsuk a gyermekek testi és értelmi 
fejlődéséhez.
A nyár folyamán egy csoportszoba és az 
irodák tisztasági festése történt meg. Két 
csoport öltözőjének a lambériázása készült 
el a Domatisz Nonprofit Kft. jóvoltából. 

Nagyon köszönjük segítségüket! 
Több helyi középiskolás töltötte óvodánk-
ban közszolgálati gyakorlatát. Köszönjük 
munkájukat!
Hagyományainknak megfelelően 2018. 
szeptember 27-én, csütörtökön rendezzük 
meg a XVI. Ovi napot. 

16 órakor ünnepélyes megnyitóval, óvodá-
sok és iskolások műsorával, néptánc bemu-
tatóval várjuk az érdeklődőket!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Megvan, mennyivel nőhetnek jövőre a nyugdíjak
A nemrég benyújtott költségvetési terve-
zet szerint a fogyasztói árindex (=infláció) 
2,7 százalékos növekedésével számol a 
kormány. Ez az átlagnyugdíjra, cirka 128 
500 forintra vetítve 3468 forintos emelést 
jelenthet, azaz kis híján 132 ezer forintra 
hízhat jövőre az idősek átlagos ellátása.
Az emelés örvendetes hír, csakhogy köz-

ben, mint írtuk, a nyugdíjak az évek alatt 
egyre jobban leszakadnak az ütemesebben 
növekvő bérektől.

Ami a nyugdíjkassza bevételeit illeti: jö-
vőre megszűnik az egészségügyi hozzájá-
rulás, és csak szociális hozzájárulási adó 
(szocho) lesz. A szociális hozzájárulási 

adónál és járulékoknál jelentős, az ideit 
570 milliárddal meghaladó bevételt vár az 
állam, összesen 5408 milliárd forintnyit. A 
szociális hozzájárulási adó 2019-ben meg-
fizetett összegének 70,22 százaléka a nyug-
díjalapot, 27,31 százaléka az egészségügyi 
alapot, 2,47 százaléka a Nemzeti Foglal-
koztatási Alapot illeti meg, és a NAV utalja 
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a bevételekből az alapoknak a pénzt.

•	 Korhatár feletti öregségi nyugdí-
jakra 2773 milliárd forintot ter-
veznek elkölteni, szemben az idei 
évre belőtt 2670 milliárd forinttal; 

•	 a nők korhatár előtti ellátására 
(=nők 40) 259 milliárd forintot 
állítottak be, az idei 260 milliárd 
forint után; 

•	 özvegyi nyugellátásra pedig 348 
milliárd helyett 357 milliárd fo-

rintnyit.
A nyugdíjprémiumra az idei 32,5 milliárd 
forint helyett jövőre csak 24,7 milliárd fo-
rint céltartalékot képeznek.

Forrás: MTI 

Idén is igényelhető a humán papilloma vírus
elleni védőoltás

A magyar nők körében a méhnyakrák 
okozta halálozás kiemelkedően magas, 
az Európai Uniós országok átlagának 
mintegy háromszorosa. Magyarorszá-
gon éves szinten közel 1500 új megbete-
gedést észlelnek és sajnos közel 500 asz-
szony veszti életét ebben a betegségben. 
A HPV elleni védőoltás a 2018/2019-es 
tanévben is térítésmentesen igényelhető 
a 7. évfolyamba járó leányok számára. 
A védőoltáshoz a humán papilloma vírus 
9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 
33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által okozott 
betegségek elleni, GARDASIL 9 elneve-
zésű vakcinát biztosítja az állam. Azok 
a leánytanulók vehetik igénybe, akik be-
töltötték 12. életévüket és 2018 szeptem-
berében kezdik meg az általános iskola 
7. évfolyamát.
 
A méhnyakrák a 45 év alatti magyar nők 
második leggyakoribb daganatos megbe-
tegedése. Olyan fiatal nők, anyák halnak 
meg, akik még élhetnének, ha részesül-
hettek volna védőoltásban, illetve rend-
szeresen részt vettek volna rákszűrésen. A 
humán papilloma vírus (HPV) elleni vé-
dőoltás Magyarországon a 12 éves lányok 
körében a 2014/15-ös tanévben került be-
vezetésre. Célja a méhnyakrák megelőzése 
és az ebből adódó halálozás csökkentése. 
A HPV fertőzés nemi érintkezéssel terjed, 
akár egy alkalom is elég a vírusfertőzés ki-
alakulásához.

 A védettség kialakításához két oltás szük-
séges, 6 hónap különbséggel. Az oltásokat 
iskolai kampányoltás keretében kapják 
meg a serdülő lányok. A védőoltás önkén-
tes, beadásához a szülő vagy gondviselő 
írásbeli nyilatkozata szükséges. Az isko-
la-egészségügyi szolgálatok védőnői min-
den védőoltásra jogosult leány szülőjének/
gondviselőjének eljuttatják az ehhez szük-
séges nyilatkozatot még szeptember elején. 
A vakcina első adagját 2018 októberében 
adják be az iskolaorvosok, a második oltást 
pedig 2019 tavaszán.
 
Az elmúlt négy tanévben az oltást igénylők 
száma és aránya alig változott, országosan 
évente a 45-46 ezer jogosult leány három-
negyede részesült védelemben a méhnyak-
rákot okozó HPV ellen, a védőoltásokat 
követően egyetlen súlyos oltást követő 
esemény sem volt. Csongrád megyében az 
oltást igénylők aránya az eddigi évek során 
hasonló volt az országos adatokhoz és terü-
letünkről sem jelentettek be oltást követően 
még enyhe, nemkívánatos eseményt sem.
 
A méhnyakrák megelőzését szolgáló vé-
dőoltást azok is beadathatnak maguknak, 
akik nem tartoznak a kampányoltási prog-
ram célcsoportjába, hiszen gyógyszertári 
forgalomban – térítés ellenében – a vakcina 
hozzáférhető. Az oltóanyag vényköteles, 
ezért a háziorvos írhatja fel.

A védőoltás alkalmazása mellett is fontos a 
rendszeres szűrővizsgálat a későbbiekben, 
mert minél korábban fény derül a problé-
mára, annál nagyobb eséllyel gyógyítható 
a betegség. Hazánkban a népegészségügyi 
szűrés keretében az életkor alapján veszé-
lyeztetett, minden 25 – 65 év közötti nőt 
hívnak háromévente méhnyak szűrővizs-
gálatra.
Kutatások szerint azok, akik megkapják a 
HPV elleni vakcinát, magas szintű védett-
séget élvezhetnek legalább nyolc éven ke-
resztül, de várhatóan jóval tovább is. 
 
A védőoltás beadása a szexuális élet meg-
kezdése előtt nagyon fontos, életet ment-
het! 
 A védőoltással kapcsolatos információkért 
a szülők bátran keressék az iskolavédőnőt 
és az iskolaorvost. Emellett felkeresheti 
háziorvosát, családja gyermekorvosát és az 
Önhöz legközelebbi védőoltási tanácsadót 
is. Hasznos információk találhatók továbbá  
a www.antsz.hu/hpv  oldalon.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Sajtószolgálata

Varga Márta
kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Telefonszám: 62/562-604

Mobil: 70/337-2689
E-mail: varga.marta@csongrad.gov.hu

Ilyen hatással van a testünkre napi három liter víz
Mindenhonnan azt hallani, hogy a víz 
csodát tesz a testünkkel, és érdemes akár 
napi 3 litert is fogyasztani. Egy újságíró 
kipróbálta, és egy héten keresztül figyelte 
magán a változásokat. Íme, az eredmény.  
A kutatások azt mutatják, hogy a sok víz 
fogyasztása számos egészségi problémát 
megoldhat, beleértve a fejfájást, az emész-
tési zavarokat, a fáradtságot, a stresszt, va-
lamint javítja a bőrünk állapotát és segíti 
a fogyást. De vajon valóban igazak ezek 
az állítások? Ezt tesztelte a The Sun új-
ságírója. Egy héten át naponta három liter 
vizet ivott meg, és megosztotta a tapaszta-
latait. Az első nap természetesen még az 
is kihívás volt számára, hogy elfogyassza 
ezt a rengeteg mennyiségű folyadékot, és 

az állandó mosdóba járkáláson kívül sem-
milyen eredményt nem tudott felmutatni. 
Még a második napon is csak azzal küz-
dött, hogy egyenletesen ossza szét ezt a 
vízmennyiséget, és ne este próbálja egyben 
behozni a lemaradását, a harmadik napra 
azonban elkezdte érezni a változásokat. 
Mivel előtte rossz alvó volt, meglepet-
ten tapasztalta, hogy kipihenten ébredt, 
és bár fizikailag nem látott változást az 
arcbőrén, sokkal puhábbnak érezte, mint 
azelőtt. A csillapíthatatlan éhségérzete is 
elmúlt és annak ellenére, hogy nem evett 
sokat aznap, elképesztően energikus volt 
az edzőteremben. A negyedik napra a tes-
te is hozzászokott a megnövekedett fo-
lyadékmennyiséghez, ami azt jelentette, 

hogy nem kellett annyiszor vécére járnia, 
ráadásul az előző éjszaka elfogyasztott 
boroknak sem érezte a fájdalmas hatását. 
A következő napra már a bőrén is megje-
lentek a változások: eltűntek a szeme alatti 
sötét karikák, ráadásul még a célul kitűzött 
3 literes napi mennyiségnél is több vizet 
fogyasztott észrevétlenül. A hatodik napra 
a bőre még ragyogóbb lett, a gondolatai 
pedig csak úgy szárnyaltak. A kihívás vé-
gére pedig egészségesebbnek érezte magát, 
és annak is tűnt. Az eredmény felülmúlta 
a várakozásait. A legnagyobb változás a 
bőrén mutatkozott, az arca száraz és foltos 
helyett puhává és simává vált. Lefogyott 
fél kilót, és az álmatlansága is elmúlt.                                                                                                                                          
                          Forrás: http://www.life.hu
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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: 
Media Print Star Kft.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2018. október 5.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. október 16.

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 változás:
 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

1896 m2 nagyságú, 2,58 AK értékű gyep 
(legelő) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érdek-
lődni lehet Bodó Eleknél vagy a 20/539-
8931-es telefonszámon.

***
Eladó jó állapotú tanya Domaszéken. 
Szeged-Bajai bekötő úttól 2,5 km távol-
ságra 2200 m2 földterületen 250 m2-es 
épülettel, fatüzelésű kazánnal, központi fű-
téssel, garázzsal, a vízellátás fúrt kútról az 
épületbe be van vezetve, melegvíz-ellátás 
is biztosított, továbbá van 3 fázis és mellé-
képület is. Irányár: 8,5 mFt. 
Érdeklődni: 06-30/9630-141

***
Vadonatúj 26-os drapp színű női kerék-
pár 1 év garanciával eladó 40.000 Ft-ért. 
Érdeklődni: 06-20/294-5846

***
Rotátor (japán) 5 lóerős, 6 kapataggal, 
újszerű állapotban eladó 100.000 Ft-ért. 
Érdeklődni: 06-20/294-5846

***
Eladó 4 db alu felnire szerelt jó állapotú 
Michelin (205x55 R-16) nyári gumi. 
Tel.: 06-70/310-5604

***
Búza eladó. Érdeklődni a Domaszék, Tisza 
u. 14. szám alatt, vagy telefonon a 30/420-
4676-os számon.

***
Domaszéken, a műút mellett, több busz-
megálló közelében, szépen felújított, 2 csa-
lád külön lakhatására alkalmas tanya eladó. 
Ár: 20.000.000 Ft. 
Érdeklődni: 06-20/526-9871

***
Kukorica talpon elvihető. Érdeklődni 18 
óra után a 284-316-os számon.

***
Hópehely étkezési burgonya eladó. Érdek-
lődni: 30/604-5265

Falugazdász
Papp Tamara Tel.: 06-70/399-9524

varga.tamara@nak.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00

Álláshirdetés
Domaszéki telephelyű faipari cég faipari 
segédmunkásokat keres állandó munká-
ra! Szakképesítés nem szükséges. Fizetés 
megegyezés szerint. Érdeklődni szemé-
lyesen a TSZ II. telepén vagy telefonon: 
06-30/299-7508

Domaszéki bel- és külterületi 
térkép 

megvásárolható a Domaszéki Könyvtár-
ban vagy letölthető a www.domaszek.hu 
honlapról!
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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

Felújítana, vagy saját házat szeretne?
Most 30%-os támogatást vehet igénybe, 

Lakásvásárlásra, lakásfelújításra vagy hiteltörlesztésre.
Számlanyitási díjkedvezménnyel segítem.

Kisvállalkozó vagy őstermelő?
Nyugdíjas éveire Ön is félretehet adójából. 

Hogyan, ebben segítek! Örökölhető, biztonságos módon.
+3630/5494284 Csányi Brigitta 

Aegon megbízott partnere

 Domaszéki közvetítő partnere 

Nincs ideje bemenni a városba biztosítót keresgélni? Jó lenne gyorsan 
megoldást találni? Úgy gondolja, sokat fizet, de nincs kivel megbeszélnie? 

Régi a biztosítása és nem ártana, ha valaki átnézné? Kösse meg, 
váltsa olcsóbbra:

- kötelezőjét
- lakásbiztosítását (már okostelefonra és táblagépre is kiterjeszthető)
- mezőgazdasági, vagy vállalkozói biztosítását
- utas és életbiztosítását
Akár otthonában, Domaszék független biztosítási szakértőjénél.

Hitel, Biztosítás, Lakástakarék, Befektetés.

Hívjon és felkeressük otthonában!
Zelena Adrienn  Homolya Csaba
+36308447103  +36308447108

Temetőgondnok 
telefonszáma:

06-70/245-4905  
Rutai László

Hulladékudvar 
telefonszáma:

06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

Kukás rakodó munkakör
Szegedi székhelyű cég azonnali kezdés-
sel rakodói munkakör betöltésére munka-
vállalót keres.

Elvárások:
- fizikai állóképesség
- terhelhetőség
- egészségügyi alkalmasság
- megbízhatóság
- általános iskolai végzettség
- munkavégzés két műszakban heti 
  váltásban történik 05.00-13.00 és 
  13.00-21.00-ig.
Díjazás:
- alapbér 185. 000 Ft/hó
- munkatörvénykönyv szerint kötelezően                                                                          
  előírt pótlékok 
- kedvezményes étkezés biztosítása
- továbbképzési lehetőség támogatása
- egy év folyamatos munkavégzés után,  
  egyéb juttatás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette ér-
deklődését, akkor jelentkezzen munka-
napokon 07.00 -15.00 óra között szemé-
lyesen a központi telepünkön (Szeged, 
Városgazda sor 1.), vagy küldje el ön-
életrajzát a bakacsi@szegedihulladek.hu 
e-mail címre.

A pályázók adatait a „szegedihulladek” 
weboldalon található „Adatkezelési tájé-
koztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Nőgyógyászati magánrendelés Domaszéken
Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos megkezdte 
nőgyógyászati magánrendelését Domaszéken, Petőfi u. 12. 

szám alatti Egészségközpontban minden szerdán 
17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-5891496 (Hevesiné-asszisztensnő)
Komplett nőgyógyászati vizsgálat, szűrő vizsgálat, ellenőr-
ző vizsgálat, várandós vizsgálat szívhang hallgatással, fo-
gamzásgátlási tanácsadás, várandós tanácsadás, meddőségi 
tanácsadás, beutalás, igazolás, vényírás

DOMASZÉKI
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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 

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 hőkötés 
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

Projekt megnyitó rendezvény

Ezúton tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2018. október 6-án, 
11 órakor kezdődő Projektnyitó rendezvényre a Domaszéki 
Sportcsarnokhoz.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyert „Helyi 
identitás és kohézió erősítése Domaszéken címmel.”  A projekt 
célja a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban települések 
közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, 
a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti, bekapcsolódni a 
közösségfejlesztő folyamatokba.

  A pályázat kódszáma: 
  TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00013

Doma TV felhívása

Körzeti megbízottak fogadóórája
Minden hónap utolsó csütörtökén Varga Pál és Kocsi Adrienn

15.00-16.00 óráig,  Telefon: 06-20/8520-659

Domaszéki Polgárőrség elérhetőségei: 
Pap Istvánné elnök  Tel: 06-30/621-6860

           Varga Pál elnökhelyettes: Tel: 06-20/209-5312

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás idő-
tartama megváltozott, a továbbiakban kedden és csütörtökön 

8-12.30 óráig vehető igénybea Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal II. számú épületében!

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Kedves Nézőink!
Elkészült a DomaTV Falunapi 
különszáma, melyben traktorok, 
lovak, motorok özönlik el Doma-
szék utcáit. QR kód olvasóval el-
látott készülékével, azonnal meg 
is tekinthető.

Az alkotók nevében jó szórakozást kívánunk.

Link:https://youtu.be
/PkS7VgKtS0Q


