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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. július 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. július 14.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659;
Szolgálati idejükön kívüli bejelentés -    

sürgős esetben: 112

Közérdekű Információk

MVM Next 
Áram-Gáz telefonos ügyfélszolgálat
+36-1/474-9999; +36-20/474-9999;           
+36-30/474-9999; +36-70/474-9999                                       

hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-18.00;           
csütörtök 8.00-20.00

Írásbeli kapcsolatfelvétel:                     
Levelezési cím : MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.                            
1439 Budapest, Pf. 700.                                                      

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
Az ügyfélfogadás helye: Domaszék 

Petőfi  Sándor utca 1/M. 
(volt Teleház épület)

Bejárat a Tisza utca felől!                                                                                                                                        
Papp Tamara falugazdász Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontjai:

Zöldhulladék: július 6., 
augusztus 3., szeptember 7., október 5., 

november 2., december 7.
Szelektív hulladék: július 5., augusztus 

2.,szeptember 6., október 4., november 1., 
december 6.

A belterületi kommunális hulladékszállítás 
továbbra is minden héten a hétfői napokon 

történik. 

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd:13.00 - 16.00
Szerda, Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 7.00 - 11.00
Szombat: 8.00 -12.00:

Telefonszám: +36-79/524-821 
e-mail.: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

FONTOS KÖZLEMÉNY 
gázszolgáltatás 

szüneteltetéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt felhasználóin-
kat, hogy az FGSZ Földgázszállító 
Zrt. 2021.06.23-án reggel 8 órától a 
2021.06.24-én reggel 8 óráig terjedő 
időszakban Domaszék településen MIN-
DEN gázmérővel rendelkező felhasználót 
érintően, az üzemeltetésben lévő földgáz-
szállító gázvezeték rendszeren gázszol-
gáltatási szünettel járó karbantartási 
munkát végez. A szolgáltató a hálózat-
ban, műszaki – biztonsági szempontból 
szükséges minimális gáznyomást bizto-
sít. Tisztelettel kérjük a felhasználókat, 
hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a 
szolgáltatás zavartalan újraindítása érde-
kében a fentiekben jelzett időpontban a 
gázvételezést szüneteltetni szíves-

kedjenek!
Megértésüket és együttműködésüket 

köszönjük!
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Tel.: + 36-80-440-141; +36-80-820-141  
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

Elérhető mellékek és 
e-mail címek:
111-es mellék: adócsoport; 
e-mail.:adocsoport@domaszek.hu

112-es mellék: anyakönyvvezető; 
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

113-as mellék: szociális csoport;
e-mail.:domaszoc@t-online.hu

115-ös mellék: műszaki ügyek;
e-mail.:muszakiugyek@t-online.hu

116-os mellék: pénzügyi csoport;
e-mail.:penzugy@domaszek.hu

117-es mellék: titkárság;
e-mail.:hivatal@domaszek.hu  

118-as mellék: 
szervezési és jogi csoport;
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

119-es mellék: pénztár;
e-mail.:domapenz@t-online.hu

124-es mellék: pályázatíró csoport;
e-mail.:palyazatok@domaszek.hu

133-as mellék: Domatisz Kft.;
e-mail.:domatisz@freemail.hu

Közösségi észrevétel, panasz, 
bejelentés - ötletláda:
e-mail.:forum@domaszek.hu

Hulladékszállítással kapcsolatos 
bejelentések, észrevételek:
e-mail.:
hulladekgazdalkodas@domaszek.hu

          INTÉZMÉNYEK
Domaszék Nagyközségi Könyvvtár
Tel.: 70/466-3792
e-mail.:
konyvtar.domaszek@t-online.hu

Domaszéki Kincskereső Óvoda
Tel.: 62/284-065
e-mail.: domaovi@t-online.hu

Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola
Tel.: 62/284-043
e-mail.: 
domaszeksuli@t-online.hu

Domaszéki Sportcsarnok
Tel.:62/284-042
e-mail.:
sportcsarnok.domaszek@gmail.com

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
Az Országgyűlés a 2021. évi XL. törvénnyel mó-
dosította a koronavírus-világjárvány elleni vé-
dekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, amelynek 
értelmében a veszélyhelyzet a 2021. évi őszi or-
szággyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. 
napig meghosszabbodik, azonban a Kormány 
a különleges jogrendet ezt megelőzően is meg-
szüntetheti. Így május hónapban sem ülésezhetett 
a képviselő-testület, azonban Sziráki Krisztián 
polgármester hívására a grémium tagjai közösen 
megtekintették az útfelújítás során elkészült utcá-
kat, majd rövid megbeszélést tartottak az elmúlt 
időszak eseményeiről.
  Polgármesteri döntés született a településrende-
zési terv felülvizsgálatáról, szükség szerinti mó-
dosításáról, települési támogatás folyósításáról, 

mentességi kérelmek elfogadásáról, elidegenítési 
és terhelési tilalom törlésére irányuló kérelemről, 
a Domatisz Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi be-
számolójának elfogadásáról és a civil szervezetek 
2021. évi támogatásáról.
  Rendeletben került sor a 2020. évi költségvetés, 
valamint a vagyonrendelet módosítására, illetve 
elfogadásra került a 2020. évi költségvetés végre-
hajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) is.
  Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpont-
jában megtekinthető. A továbbra is fennálló ve-
szélyhelyzet miatt június hónapban sem várható 
képviselő-testületi ülés.

Dr. Németh László 
Szervezési és Jogi Csoport vezető

A képviselő-testület is ellenőrizte az 
elkészült útszakaszokat

Az épülő JUDO-terem helyszíni megtekintése 
Fotó: dr. Pálfi Tímea

Kötetlen formában tartott megbeszélést Sziráki 
Krisztián polgármester a képviselő-testület tag-
jaival május 19-én. A találkozó legfőbb indoka a 
felújított utcák kivitelezésének áttekintése, egyes 
szakaszok bejárása, a műszaki és költségvetési 
adatok ismertetése volt. Szó esett ugyanakkor az 
épülő JUDO-teremről és a hulladékgazdálkodási 
együttműködés egyes pontjairól is.

Folyamatosan egyeztettek

 
 A veszélyhelyzet beköszönte után online formá-
ban zajlottak az egyeztetések a polgármester és a 
képviselők között. Ebben a formában lehetőség 
nyílt a rendszerint legnagyobb jelentőséggel bíró 
éves költségvetés megvitatására is. 
Sziráki Krisztián elmondása szerint a cél az volt, 
hogy a rendkívüli helyzet hatását a lehető legki-
sebbre csökkentse a döntéshozatalban. „Az on-
line zajló, rendszeres tájékoztatás és diskurzus jó 
szolgálatot tett, lényegében minden kitűzött fel-
adatot fennakadásmentesen el tudtunk végezni, a 
hátráltató körülmény ellenére is” – számolt be a 
polgármester.

  A rendkívüli megbeszélést a polgármester kez-
deményezte, ugyanis a veszélyhelyzet következ-
tében tavaly november óta nincs lehetőség kép-
viselő-testületi ülés lebonyolítására. Domaszéken 

azonban az elmúlt hónapokban is számos olyan 
esemény és fejlesztés zajlott le, amely rendes kö-
rülmények között a testületi ülés napirendjére ke-
rülne. Sziráki Krisztián jelezte, fontosnak tartja, 
hogy a lényeges kérdésekben még a jelen körül-
mények között is tudjanak tájékozódni a képvi-
selők, és meg tudják vitatni a szempontokat és a 
prioritásokat.

B.A.

Júliustól változik a 
Domaszéki Hírmondó kiszállítása

A Magyar Posta ez év júliustól kivezeti a szol-
gáltatási portfóliójából a címezetlen kiad-
ványok terjesztésének minden típusát, mely 
magában foglalja a kereskedelmi, az ingyenes 
sajtótermékek és a politikai reklámkiadványok 
terjesztését is. Elmondásuk szerint a tavalyi évben 
az ilyen jellegű kiadványok, szórólapok kézbesíté-
se egyharmaddal volt kevesebb, mint a 2019.év-
ben, a nyomott árak miatt pedig a tevékenységhez 
kapcsolódó költségek rendre meghaladták a bevé-
telt. A posta közleménye szerint inkább a hagyo-
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mányos szolgáltatásaira koncentrál, és folytatja a postai logisztikai 
infrastruktúrájának a fejlesztését, azon belül a csomaglogisztikai 
üzletágét. Ez a döntés - a környező települések önkormányza-
taihoz hasonlóan - a Domaszéki Hírmondót is nehéz helyzetbe 
hozta, hiszen megoldást kell találnunk a kiszállításra, hogy Olva-
sóink, a domaszéki lakosság továbbra is változatlan formában hoz-
zájuthasson a kiadványhoz. Terveink szerint a Hírmondó úgy, aho-
gyan eddig, minden lakott ingatlanba kézbesítésre kerül. Nagyobb 
kihívást a kiskertek és a külterületi tanyasi lakosok részére történő 
eljuttatás jelent. Mivel a külterületi postaládák a Magyar Posta tu-
lajdonai és zártak, emiatt oda nem tudjuk egyenként behelyezni az 
újságokat, ennek megoldásaként minden egyes postaláda-szigethez 
egy önkormányzati láda kerül elhelyezésre, melyekbe a ládák szá-
mával egyező példány kerül. További példányok a helyi forgalma-
sabb helyekre, közintézményekbe is kihelyezésre kerülnek minden 
hónap második hetében. Bízunk benne, hogy ezekkel a megoldá-
sokkal továbbra is hiteles helyi információkhoz tudjuk juttatni tele-
pülésünk lakosait.           ( Szerk.)

Munkalehetőség
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

munkalehetőséget kínál a havonta egyszer 
megjelenő Domaszéki Hírmondó 

helyi, ingyenes kiadvány belterületi kihordására. 
Egyaránt várjuk cégek és magánszemélyek 

jelentkezését is.
 - Fizetés megegyezés szerint;
 - Elvárás: pontosság, megbízhatóság;
 - Elfoglaltság: havi két-három nap;
 - Kihordási lapszám: 1200 példány/hó;

Kihordási terület: Belterületi összes ingatlan  + intézmények
Jelentkezni a domaszekujsag@t-online.hu e-mail címen, 

 a 62/284-011 telefonszám 119-es vagy a 117-es mellékén lehet, 
a pályázó adatainak megadásával, elérhetőséggel, árajánlattal. 

Tovább szépülnek településünk közparkjai

A tavasz beköszöntével több lehetősége is 
nyílt az önkormányzatnak a település deko-
rálására, élhetőbbé tételére. Zajlanak a par-
kok, terek virágosításai, melyeket egynyári 
növények fognak díszíteni. A bekötő úti 
körforgalom megújulása, a fásítási program, 
az öntözés biztosítása, mind a településkép 
csinosítása érdekében történik. Sikeresen 

megvalósult a játszótereink ivóvízzel való 
ellátása, a Dankó Pista téren és az Óvoda 
melletti játszótereken is egy-egy ivókút ke-
rült kihelyezésre, hogy a nyári nagy meleg-
ben is felfrissülhessenek az ott tartózkodók.                                                                                                                                     
 Az ivókutakkal kapcsolatban fontos 
megjegyezni, hogy azok környezetkímélő 
megoldásként, automatikusan elzáródó csa-

pokkal lettek felszerelve. Az új óvodai épü-
let csoportszobái előtti részre sikerült felhe-
lyezni a tartóelemeket díszítő napvitorlákat, 
melyek UV védelemmel vannak ellátva, így 
azok alatt játszhatnak is  a kicsik, vagy akár 
kisebb bemutató rendezvényt is tarthatnak a 
csoportok. 

Tombácz Zoltán szerkesztő

Az új óvodai épület előterasza napvitorlákat kapott, a parkok, közterületek és a Dózsa György utcai körforgalom
virágosítása is megtörtént, és ivóvízkutak kerültek kiépítésre településünk játszóterein         Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről (2021.05.31.)
Május 22-én Magyarországon elérte a 
COVID-19 elleni első beadott oltások szá-
ma az 5 milliót, ezáltal május 23-án újabb 
lazítások léptek érvénybe.  Vége lett a 
kijárási tilalomnak, a közterületi maszkvi-
selésnek és a távolságtartásnak, de vannak 

kivételek. A jelenlegi szabályok szerint az 
éjfél és reggel 5 óra közötti kijárási tilalmat 
megszüntették. Ezzel párhuzamosan a múl-
té az este 11 órás zárási kötelezettség is az 
üzletek, a vendéglátóhelyek és a szabadidős 
létesítmények esetében is. 

A települések belterületén nem kötelező a 
maszkviselés, és a 10 ezer fő feletti telepü-
léseken sem szabályozhatják külön a pol-
gármesterek a közterületi maszkhasználatot. 
A közterületen megszűnt a másfél méteres 
távolságtartási szabály, valamint az egyéni-, 
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és csapatsportolásra vonatkozó valameny-
nyi korlátozás. A bevásárlóközpontokban, 
boltokban azonban egyelőre továbbra 
is be kell tartani a másfél méteres távol-
ságtartást és a kötelező maszkviselést is. 
A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül 
is járhat például étterembe, moziba, ha ren-
delkezik védettségi igazolvánnyal. Minden 
olyan helyen továbbra is kötelező a maszk 
használata, ahol védettek és nem védettek 
zárt térben találkozhatnak, így a tömegköz-
lekedés során és az üzletekben történő vá-
sárláskor is kötelező a maszk használata.

További lazítások a szabályok 
betartása mellett:

• magán- és családi rendezvény legfel-
jebb 50 fő részvételével, lakodalom 
pedig legfeljebb 200 fő részvételével 
korlátozás nélkül tartható; 

• szállodában vagy étteremben tartott 
magán- és családi rendezvény esetén a 

szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltető-
je köteles gondoskodni a magánrendez-
vényen résztvevők elkülönítéséről; 

• egyéb zárt téri rendezvény csak vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkezőknek 
tartható; 

• egyéb szabadtéri rendezvény legfel-
jebb 500 fő részvételével korlátozás 
nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő fe-
lett azonban csak koronavírus ellen 
védett személyek vehetnek részt a 
szabadtéri rendezvényen; 

• a zenés-táncos rendezvény csak vé-
dettségi igazolvánnyal látogatható; 

• 16–18 éves korosztály koronavírus el-

len védett személy felügyelete nélkül 
járhat például étterembe, moziba, ha 
rendelkezik védettségi igazolvánnyal. 

A fenti szabályok értelmében a Domaszé-
ki Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásá-
ban is visszaáll a régi rend, június 15-től 
újra lehetséges a személyes ügyfélfogadás 
maszkviselés mellett. 
Természetesen az ügyintézőink továbbra is 
várják megkereséseiket a már megszokott 
csatornákon, telefonon, e-mailen, vagy akár 
elektronikus ügyfélkapun keresztül is.
                                                        ( Szerk.) 

Önkormányzatunk továbbra is segítséget 
biztosít minden szerdán 13.00 és 15.00 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban a ko-
ronavírus elleni vakcina regisztrációban! 
Kérjük a regisztációhoz hozzák magukkal 
személyazonosító igazolványukat, lakcím-

kártáyájukat, TAJ kártyájukat! 
További tájékoztatás; Tel.: 0670/466-3792

ÚJRA KINYITOTTÁK KAPUIKAT INTÉZMÉNYEINK
Megújul a Sárkányhegyi Közösségi Ház 

A pandémia időszakában minden közös-
ségi színtér és közművelődési intézmény 
bezárni kényszerült kapuit, viszont a Sár-
kányhegyi Közösségi Ház esetében ez az 
időszak sem telt el tétlenül.  
  Önkormányzati önerő felhasználásával, 
közel 2.000.000 Ft-ot fordítottunk az épület 
felújítására, illetve az elengedhetetlen kar-
bantartási munkálatok elvégzésére. A kö-
zösségi ház korábban otthont adott többek 
között a nyugdíjas klub összejöveteleinek, 
az ifjúsági önkormányzat rendezvényeinek, 
különféle tanfolyamoknak, előadásoknak, 
illetve számos családi eseménynek is. Bí-
zunk abban, hogy hamarosan visszatér az 
élet a normális kerékvágásba, és a megújult 
épület a korábbiaknál is több rendezvény-
nek, programnak adhat otthont. Jelenleg a 
Sárkányhegyi Közösségi Ház korlátozott 
befogadóképességgel üzemel. Az épület 
bővítésére és átalakítására több pályázat is 
benyújtásra került, melyek jelenleg elbírá-
lás alatt állnak. A közösségi ház mellett a 
Könyvtár és a Sportcsarnok is újra látogat-
ható. A Könyvtár délutáni nyitva tartással 

A Sárkányhegyi Közösségi Házat 2 millió forint értékben újítja fel 
az önkormányzat      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

és a nyár folyamán több színes programmal 
várja majd az olvasókat. A Sportcsarnok je-
lenleg még korlátozott kapacitással üzemel, 
viszont több csoport is vissza tudott térni 
edzéseihez. Nagyobb programok megtartá-
sára még nem lehet bérelni a létesítményt.                                                                                                                                    

    A Sportcsarnok esetében is van benyújtott, 
elbírálás alatt álló pályázat, mely több, évek 
óta esedékes nagy felújítási munkálat meg-
valósítását teszi majd lehetővé.
                                  Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő

Úszótábor 2021.
Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány 2021. július 5 - 16. 

között úszótábort  szervez.
A tábor a korábbi évekhez hasonlóan két- 
hetes, de egyhetes turnusokra is lehet jelent-
kezni. Hétfőtől péntekig reggel 8 órától dél-
után 4 óráig tart. Gyülekező reggelente fél 
8 és 8 között a sportcsarnok előtt. Úszóok-

tatók: Dobó Márta és Nagy-Hevesi Ákos 
testnevelő tanárok.  
A tábor Mórahalmon az Erzsébet Fürdőben 
lesz, a résztvevők helyben meleg ebédet 
kapnak. A tábor díja 25.000 Ft/fő/hét.  A tá-
borozáshoz Domaszék Község Önkormány-
zata gyermekenként 5.000 Ft támogatással 
járul hozzá. 

Jelentkezés és befizetés 2021. június 8  kedd 
15.30-tól 17.30-ig  és 2021.  június 9 szerda 
7.30-tól  9.30-ig az Egészségközpontban. 
(Petőfi utca 12.) 
Érdeklődni : a  0630/256-1604  telefonszá-
mon lehet.
 Dr. Kozma Anna, 

a kuratórium elnöke
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ZSIBONGÓ – ISKOLAI HÍREK
Kedves Szülők!

Iskolánkban a tanítás és a művészetoktatás a rendkívüli járvány-
helyzet miatt március eleje óta digitális otthoni oktatás formájában 
zajlott. Az órai anyagot a Google Classroom kurzusain kapták a 
gyerekek, illetve az online órák is ezen a platformon zajlottak.
  Április második felétől az alsó tagozatosok, május 10-től pedig 
már mindenki újra itt van az iskolában és ún. jelenléti oktatásban 
zárjuk a tanévet. Szeretném megköszönni a szülők megértését, 
együttműködését az oktatás folyamatos kivitelezésével kapcsolat-
ban. Tudjuk, hogy nem volt könnyű esetleg otthonról dolgozva, 
háztartást vezetve együtt tanulni a gyerekekkel. Ismerős a helyzet, 

hiszen a pedagógusok között is nem egy olyan szülő van, aki ezt 
nap mint nap átélte. Tudjuk, hogy voltak nem könnyű helyzetek, 
elkeseredések, nem elkészített, nem beadott feladatok, de látjuk azt 
is, hogy sok tanuló, sok szülővel együtt komoly erőfeszítéseket tett 
a nem mindennapi helyzet megoldásáért. 
  Összességében elmondható, hogy a digitális oktatás iskolánkban 
jól működött, de mindenki jobban örül annak, hogy a tanév végét 
személyes találkozásban, hagyományos tanórai formában és kö-
zösségi programok megszervezésével zárhatjuk.

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Simon Emil: Hónapok 
Június jelesül tudja, mi a dolga:
iskolák kapuit mind lelakatolja.

Diáknépet vízre, csónakázni csábít,
melegen tűz a nap késő délutánig.

Programjainkból:

Bálint Sándor emlékére

Bálint Sándor neve nem ismeretlen a do-
maszékiek előtt, hiszen a neves néprajzku-
tatónak sok domaszéki családdal volt kap-
csolata. Akik személyesen ismerték őt, még 
mindig szeretettel beszélnek róla. Emellett a 
domaszéki iskola névadója is. Napjainkban 
folyik Bálint Sándor boldoggá avatása, ezen 
alkalomból életművéből egyházmegyei 
versenyt szerveztek. A versenyen iskolán-
kat három csapat képviselte. A versenyen 
54 csapat vett részt. Mindhárom csapatunk 
szorgos, alapos munkával készült a három-
fordulós megmérettetésre. Ennek eredmé-
nyeként a 7-8. osztályosok korcsoportjában 
Császár Marcell, Lénárt Péter és Szabó 
Zafira (8.a) 2. helyezést értek el.

A Bálint Sándor verseny 
8. és 6. osztályos csapata    

Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Ugyanebben a korcsoportban Dobó Gré-
ta, Dobó Pálma, Fődi Nikolett (7.b) bár 
helyezést nem értek el, csupán egy ponttal 
maradtak le a döntőbe jutástól. Felkészítő: 
Böginé Barna Veronika hittantanár. Az 5-6. 
osztályosok korcsoportjában Simon-Jójárt 
Ádám és Tombácz Anikó (6.a) a döntőben 
3. helyezettek lettek. Felkészítők: Lippainé 
Tandari Rózsa hittantanár és Tombáczné 
Balla Anikó szülő.

Bálint Sándor boldoggá avatása kapcsán is-
kolánkba vándorkiállítás is érkezett. Ebből a 
tanulók megismerhették Bálint Sándor éle-
tét, munkásságát, példamutató keresztény 
életét. A Magyarság Óperencián innen 
és túl nemzetközi eTwinning projektben 
közösen dolgozó gyerekeknek a magyar 
hagyományok tisztelete és megőrzése a fő 
célja. A magyar viseletekkel és a szögedi pa-
pucs történetével Kispéter Éva néptáncok-
tató ismertette meg az 1.b osztályosokat. 
Felfedezték, hogy a hagyományos népi mo-
tívumok, ruhadarabok, ékszerek a hétköz-
napokon is viselhetők. Megismerkedtek a 
viseletek főbb darabjaival, a hungarikumok 
közé választott szögedi papucsok történe-
tével, állandó motívumaival. Végül a ma-
gyarok kedves madarairól, a fecskéről és a 
gólyáról szóló népi mondókákat, énekeket, 
játékokat tanultak. 

Május 3. hetében felső tagozatos osztály-
főnökök online szülői értekezletet tartot-
tak. Május 19-én tartottuk iskolánkban az 
idegennyelvi mérést, egy hét múlva, május 
26-án pedig az országos kompetenciamérés 
zajlott a 6. és 8. évfolyamon.

Iskolánk két tanulója, Császár Barbara 
és Szász Petra (5.a osztály) részt vett a 
Magyar Diáksport Szövetség által online 
módon megrendezett, Game Time  kihívás 
sorozaton. Sok gyakorlással a torna sportág 

összes kihívását teljesíteni tudták. Gratulá-
lunk nekik!
2021. április 18-án Teleki Pál Kárpát–me-
dencei Földrajz–Földtan Verseny megyei 
versenyén vettek részt Csapó Bence és 
Homolya Zsombor 8.a osztályos tanulók. 
Teljesítményük alapján mindkét fiú tovább-
jutott a verseny országos döntőjébe, me-
lyet online rendeztek meg május 21-én. A 
versenyeredményekről még nincs informá-
ciónk. Felkészítő pedagógusuk: Nagy Zsolt. 
Drukkolunk a végzős tanulók minél jobb 
helyezéséért!

Kardosné Volford Klára és Madarász Ottó 
tanítók szerdánként átjárnak az óvodába: 
látogatják a csoportokat, ismerkednek a 
nagycsoportos, néhány nap múlva ballagó 
óvodásokkal. Iskolánk egyik testvérpárja 
már évek óta vív az SZTV Vívó Klub színe-
iben. A 6. osztályos Szaszák Kata a május 
8-9-én Hódmezővásárhelyen megrendezett 
Gyermek Országos Bajnokságon női tőr 
egyéni számban 64 induló közül az előkelő 
3. helyet szerezte meg. Felkészítő edzője: 
Bakó Tamás. Az 5. osztályos Szaszák Ba-
lázs korosztályánál már egy évvel időseb-
bek között szépen helytállva a 72 fős me-
zőnyben 37. helyen végzett. Gyermek férfi 
tőr csapatversenyben 14 csapat közül az 
5. helyre küzdötték magukat. Május 23-án 
Zalaegerszegen a csapat 3. helyet szerzett, 
egyéniben a 65 fős mezőnyben Balázs 12. 
lett. Gratulálunk az elért eredményeikhez, 
és további sportsikereket kívánunk! 

1. osztályosok népviseletben    
Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Szaszák Balázs csapatban   
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Május 27-én papírgyűjtés volt iskolánkban. 
A gyűjtés eredményéről később kapnak tájé-
koztatást az osztályok.

Június 1-jén, kedden a Diákönkormányzat 
kerékpáros napot szervezett. Minden tanu-
ló, aki kerékpárral érkezett az iskolába, juta-
lomban részesült.

Domaszéki Senior Majorette csoport     Fotó: Pataki Ildikó   

Művészeti iskolai híreink:
A Domaszéki Majorette Csoport senior csa-
pata közös koreográfiával vendégként fellé-
pett a Kisteleken 2021.05.15-én megrende-
zett Standard & Latin Magyar Bajnokságon. 
Nagyon sok elismerő szót és gratulációt 
kaptak a szakemberektől. 
Júniusban elkezdődnek a művészeti iskolá-
ban az év végi vizsgák, melyek időpontjai:
    • furulya (Greksa László):  június 2.   
 14.30 óra
    • zongora (Lázity Natália):  június 2.   
 15.00 óra
    • szintetizátor (Koszti Sándor): június 3.  
 15.00 óra
    • gitár (Pecznyik István): június 3. 
  16.00 óra
    • zongora (Tolnai Rebeka): június 7.   
 15.00 óra
A táncosok vizsgájáról felvétel készül, amit 
utána a szülők és az érdeklődők megtekint-
hetnek.  A néptáncosok produkciójának fel-
vételére június 17-én, 9.30-tól kerül sor.
A Domaszéki Majorette csoportja több fel-
lépésen is részt vesz:

    • június 5.   -  Törökszentmiklós
    • június 26. -  Szeged-Kiskundorozsma  
 (sportágválasztó)
    • július 3.   -  Szolnok Open
    • július 24. -  Mezőberény fesztivál 

Idén is tervezünk táborokat, amelyek 
tervezett időpontja:

    • KICSIK - néptánc: 
 június 28-30-ig (Domaszék)
    • TOPOGÓK - néptánc: 
 július 12-14-ig  (Domaszék)
    • RECE-FICE - néptánc: 
 augusztus 9-13-ig (Mórahalom)
    • MAJORETT és TÁRSASTÁNC: 
 július 19-23-ig (Kistelek)
    • MAJORETT: augusztus 9-13-ig 
A táborokról bővebben a csoportokban ol-
vashatnak az érdeklődő szülők.

Következő programjaink:
2021. június 8-9.  
 Osztálykirándulások
2021. június 14.  
 Gyereknap: akadályverseny a  
 faluban DÖK program
2021. június 15. 
 Utolsó tanítási nap: ballagási  
 főpróba
2021. június 19.  
 10:00 óra Ballagás
2021. június 22.  
 16:00 óra Tanévzáró ünnepség
2021. június 25. 15:00 óra:
 Művészeti iskola tanévzárója
2021. június 16 - július 9. 7:30 - 16 óráig:  
 Nyári napközis tábor alsó tagoza- 
 tosoknak

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Balogh József: Vakáció
Nyakunkon a nyár már, 

nyomában a játék, 
mezőt, hegyet járni 
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben 
táncoljon a labda, 

és a játékot mi 
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék, 
bár minden nap véges, 

legyen az ép testben 
lelkünk naptól fényes!

Még mindig korlátozásokkal, különféle 
szabályokkal, mégis már teljes létszámmal 
indítottuk a májusi hónapot. Fotózkodtunk, 
papírt gyűjtöttünk és igyekeztünk minél 
több időt a szabadban tölteni.
  Május elején megtörtént a beiratkozás. On-
line és személyesen is lehetett kérni a szü-
lőknek gyermekük felvételét óvodánkba. 53 
szülő élt a lehetőséggel, így elmondhatjuk, 
hogy növekszik a gyermeklétszám intézmé-
nyünkben. Mivel sajnos Iciri-piciri oviba 

csalogató rendezvényünk elmaradt, így au-
gusztus 30-31-én várjuk a gyermekeket egy 
kis ismerkedős játszó délelőttre. Az óvóné-
nik keresni fogják a szülőket augusztusban 
a részletekkel.
  Június első hétvégéjén búcsúzunk az isko-
lába induló 49 kispajtástól. Nagyon sikeres, 
eredményes iskolás éveket kívánunk nekik! 
A mesét, a mesék fontosságát már többször 
hangsúlyoztuk. Most pedagógiai progra-
munk alappilléréről szeretnék írni így a nyár 
beköszönte előtt, mely az óvodás korosztály 
mindennapjait átszövi: a játékról, a játék je-
lentőségéről. 
„ Az óvodáskorú gyerekek életét átszövi a 
játék, melynek hatására sokszínűvé, szeb-
bé válik gyermekeink élete óvodánkban és 
óvodán kívül is. A szabad próbálkozás, kí-
sérletezés, változtatás során megismerik sa-
ját lehetőségeiket, környezetüket és társai-
kat, az őket körülvevő világot. A játékukban 
alakul a gyermekek személyisége, bővülnek 
ismereteik, tudásuk, fejlődnek képességeik, 
jártasságaik, készségeik, kifinomultabbá 
válik érzékelésük, fejlődik intellektusuk. 
Árnyaltabb lesz interakciójuk, kommuniká-
ciójuk, differenciálódik motivációs világuk, 

optimálisan alakul én-fejlődésük, magatar-
tás-vezérlésük.” (Kincskereső Helyi Peda-
gógiai Program)
  A nyári szünetben otthon vagy az üdülés 
közben is érdemes számtalan játékot kipró-
bálni az óvodás gyermekekkel. A kertben, a 
strandon és a lakásban is játszhatunk olyat, 
ami fejleszti a gondolkodást, a memóriát, a 
figyelmet, a logikai képességet, az  egyen-
súlyérzéket, a téri irányok azonosítását vagy 
a szem-kéz koordinációt. Íme néhány tipp 
unalom ellen:

Hol is vagyok?
Körben ülünk. Kiválasztunk egy játékveze-
tőt és ő mondja:
- Mindenki nézzen körül alaposan, mindent 
nézzen meg!
Majd másfél - két perc múlva, mindenkinek 
be kell hunynia a szemét, s csukva tartani, 
s közben a játékvezető kérdez: pl. Milyen 
színű a fal?, Milyen képek vannak a falon? 
Hány ablak van?, stb.
Ezt lehet játszani lakásban és a szabadban 
is, nagyon jó emlékezet-fejlesztő játék.

Kincskeresés 
A szabadban (játszótéren, strandon, tópar-
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ton, kertben) gyűjthetünk kavicsot, termést, 
virágot, ágat. A kavicsokat kifesthetjük (ak-
ril festékkel, filctollal vagy körömlakkal is). 
A kincseket persze kis, sötét zsákokba is te-
hetjük, és játszhatunk felismerős játékot. Ki 
kell találni, hogy mit fogtunk meg a zsák-
ban. Először jellemezzük, milyen a formája, 
mérete, felülete, alakja.

Hogyan keljünk át a folyón, 
Matróz bácsi??

A gyerekkel szemben, pár méterre áll a szü-
lő, ő lesz a matróz bácsi - köztük a képze-
letbeli folyó. Megkérdezi a gyerek "Hogyan 
keljünk át a folyón matróz bácsi?" A matróz 
bácsi pedig válaszol: páros lábon, szökdel-
ve, óriás járásban stb. Ha a gyerek/ gyere-
kek elértek a matróz bácsiig, akkor helyet 
cserélnek, vagy aki leghamarabb odaért, ő 
lesz a matróz.

Falra labda
Falra labda dobálása különböző módon is-
mételve, számolva. Variációk: két kézzel, 
egy kézzel, ugrálva, fordulva, pattintva, stb.  
Aki leejti, kiesett.

Kültéri akadálypálya
A gyermekek mozgásfejlődését és egyensú-
lyérzékét fejleszti, ha a szülő rögtönöz egy 
kültéri akadálypályát. Kis székek, asztalok, 
szivacsrudak, kötelek, vödrök, hulla-hopp 
karikák és kerti építőelemek segítségével 

hamar létrejöhet a játéktér, ahol ugrándoz-
hatnak, bukfencezhetnek, szaladgálhatnak, 
kúszhatnak, mászhatnak a kicsik, akár egy-
mással versenyezve.
Ha hallod a hangot, emeld fel a kezed vagy 
lépj előre egyet! (rövid hang: kicsit lépj!, 
hosszú hang: nagyot lépj!)

Hol ketyeg? (auditív lokalizáció) 
A gyermeket kiküldjük a szobából, addig 
eldugjuk az órát, majd bejön és megkeresi.

Mi pottyant le? 
(auditív differenciálás és emlékezet) 

A gyerekek háttal ülnek, leejtünk tárgyakat, 
fel kell ismerniük azok hangját. Lehet 2-3 
tárgy egymás utáni leejtése után tömbösítve 
visszakérdezni is.

Szókincs-fejlesztő játék
A szógyűjtő játékot gyermekünkkel pár-
ban játszhatjuk. Olyan szavakat mond-

junk felváltva, melyeknek a kezdőhangját 
előre megmondjuk. pl.: Mit visz a kishajó 
„a”-kezdőhanggal? Nehezítésként külön-
böző fő fogalmakhoz tartozó szavakat is 
gyűjthetünk. pl.: Mondjunk csak állatokat! 
Mondjunk csak járműveket! stb.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Csalá-
doknak a sok támogatást, az együttmű-
ködést, amellyel segítették munkánkat a 
nevelési év során! Köszönjük türelmüket, 
összefogásukat és kitartásukat a veszély-
helyzet alatt!

Programjaink:
    • 2021. június 4-5. 
 Nagycsoportosok búcsúzása
    • 2021. június 11. 
 Gyermeknap
    • 2021. augusztus 9-27. 
 Nyári takarítási, karbantartási 
 szünet

Szép nyarat, sok szabadban való mozgást, 
játékot, kirándulást, szaladgálást, bicikli-
zést, úszást, együtt töltött időt kívánunk 
minden családnak! 

A Domaszéki Kincskereső Óvoda Dolgozói 
nevében Koczkás Orsolya óvodavezető

Ausztráliától Domaszékig
- a JUDO-terem megálmodójával, Szabó Miklóssal beszélgettünk -

KÖZÖSSÉG

1955. december 20-án született Szegeden a többszörös Ifjúsági- és Magyar bajnok, a Magyar Judo Válogatott  tagja, Belga, Német bajnok, 
sokszoros Hungária Kupa győztes, az 1996-os Ausztrál Olimpiai csapat tagja Szabó Miklós, a Domaszéki JUDO Ifjúsági Sport Egyesület 
vezetője. Sikerének egyik kulcsa a felesége, aki végigkísérte és mindenben támogatta a sportolót, továbbá a családja, két fia, akik közül az 
egyik már kettő unokával is megajándékozta. A pályafutásáról, élete nagy eseményeiről beszélgettünk „Miki bácsival”, amit most megoszt 
velünk és Olvasóinkkal, hogy jobban megismerhessük és többet megtudjunk ennek a sportnak a helyi megalakulásáról. 

Az első judo élményét nagybátyjának köszönheti. Hogyan em-
lékszik vissza erre az időszakra?
12 éves koromban vitt el a nagybátyám először judózni egy felnőtt 
csapatba, ahol én voltam egyedül gyerek. 
Sokáig versenyre sem vittek. Szolnokon 
léptem először szőnyegre, ahol egy helyi 
ellenfelet kaptam és meg is vert, de rá két 
hétre már a magyar bajnokságon is ott vol-
tam, ahol sikerült visszavágnom neki. Ott 
nyertem meg az első magyar bajnokságot, 
amely számomra egy igazi élmény volt.  

Szeged és Kecskemét színeiben is ver-
senyzett fiatal korában. Milyen verse-
nyeken indult, azokon milyen helyezése-
ket sikerült elérni?
Nagyon kötődtem Szegedhez, és a város színeiben többször is le-
győztem egy kecskeméti ellenfelemet, mégis őt vitték a világverse-
nyekre. Abban az edzői körben, akik megszavazták a versenyekre 
kijutást az én edzőm nem volt benne, így mindig mást választottak, 
mert nem tudott javasolni és szavazni se rám. Végül úgy kerültem 
Kecskemétre, hogy a korábban említett ellenfelemet lehozták edző-

nek Szegedre, és mivel itt  nagyon kevés fizetést kaptam, így jelent-
keztem a helyére. Kecskemét színeiben nyertem meg ettől kezdve 
a magyar bajnokságokat korosztályomban, és ki is jutottam innét 

Európa- és Világbajnokságra is. Egyszer 
elvittek nyugatra, ahol a német bajnoksá-
got is megnyertem. 

A magyar válogatott csapat tagjai közül 
önnek sikerült először az akkori nagy 
japánok közül egy versenyzőt ipponnal 
legyőznie. Ez óriási eredmény volt akko-
riban. Milyen hatása volt ennek önre?
Igen, valóban legyőztem egy japán ver-
senyzőt 86 kg-ban egy Hungária Kupán, 
14 másodperc alatt sikerült ipponnal meg-
dobnom. Korábban ez még senkinek sem 

sikerült a magyar válogatott tagjai közül. Az akkori Népsport című 
újságban „Nippon fia a levegőben” címmel hozták le ezt az ered-
ményt. Ez a győzelem adott akkora önbizalmat, amitől már elhit-
tem, hogy tényleg tudok judózni.

Nemzetközileg is elismert sikeres versenyző volt, az 1983-as 
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Moszkvai Világbajnokságon hetedik helyezést ért el, de a ma-
gyar válogatott mégsem vitte olimpiára. Ez volt az oka az Auszt-
ráliába való kiköltözésének?
Igen, a világbajnokságra a kecskeméti klubbal mentem, ahol mind-
járt a címvédő világbajnokkal sorsoltak össze. Nem tudtunk egy-
mással mit kezdeni és bírói döntés alapján nyert ellenem. A bronzé-
rem csatáért egy amerikaival raktak össze, akit sajnos nem tudtam 
megverni, így sikerült a 7. helyezést elérni. Ez számomra nagyon 
nagy eredmény volt. Mivel a sportban különböző hátráltató ténye-
zők miatt nem tudtam előrehaladni, emiatt döntöttünk úgy, hogy 
kiköltözünk a családommal Ausztráliába. Ekkor abba is hagytam 
a sportot egy időre a 80-as évek végén. Döntésünket a kiköltözés-
ről erősítette, hogy amikor visszajöttem Kecskemétről Szegedre és 
alapítottunk egy sikeres kis egyesületet Tisza Búdó néven, annak 
fenntartására sajnos nem kaptunk elég állami, anyagi támogatást. 

Sikerült az Atlantai Olimpián indulnia, de már Ausztrália színe-
iben. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Nyugat-Ausztráliában, Perth városában telepedtünk le, ahol egy 
egyetemen vezetőedzőként dolgoztam. Emellett felkértek, hogy ve-
gyek részt az Ausztrál Judo Bajnokságon, melyet Sydney-ben ren-
deztek, és azt is megnyertem, ráadásul az utána következő 5 évben 
is én lettem az ottani bajnok. Ekkor lettem ausztrál és magyar kettős 
állampolgár, melyet azóta is viselek. 1996-ban vittek ki az Atlantai 
Olimpiára. Sajnos előtte Hollandiában egy hideg, havas futóverse-
nyen sikerült egy lábsérülést szereznem, emiatt nem tudtam felké-
szülni megfelelően, és sajnos itt nem sikerült eredményt elérnem. 

Bejárta a fél világot (Oroszország, Németország, Belgium, Ja-
pán, Ausztrália) először versenyzőként, majd a családdal. Végül 
mi vezette ide Domaszékre?
Tervezgettük, hogy hazajövünk és végül 2000-ben jöttünk vissza. 
Volt Szegeden egy házunk, amit eladtunk, és abból a pénzből itt, 
Domaszéken vettünk egy kiskertet, amit azóta felújítottunk. 2003-
ban kezdtük meg a helyi JUDO edzéseket az akkori iskolaigazgató 
felkérésére. 

A versenyzés mellett miért tartotta fontosnak az edzői pálya 
gyakorlását?
Amikor versenyeztem, már akkor is volt egy kis csoportom és tanít-
gattam őket. Legfőképpen a tudás átadása számomra a legfontosabb, 
illetve engem a nagyok tanítgattak mindig, emiatt edzőként akartam 
tapasztalatomat és gyakorlatomat továbbadni a korosztályoknak. 
Mert a mai napig vannak olyan edzők, akik nem versenyeztek, ott a 
gyakorlati, tapasztalati tudás hiányzik, azokkal szemben én előny-
ben vagyok. 

Az igaz, hogy olimpiai lánggal is futott?
Két alkalommal volt részem abban a megtiszteltetésben, hogy fut-
hattam az olimpiai fáklyával. Először 1972-ben 17 éves koromban 

Magyarországon ifjúsági magyar bajnokként futottam a münche-
ni olimpiai lánggal. Másodjára 2000-ben Ausztráliában a sydney-i 
olimpiai lánggal. Ebben az évben választottak Ausztrália minden 
idők 2000 legjobb sportolója közé, melyért Erzsébet királynő egy 
díszes oklevéllel és plakettel jutalmazott meg. 

A judo kitartásra, türelemre, küzdésre tanít, mely jegyek mind 
megvannak önben. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően 
sikerült elérnie, hogy településünkön saját JUDO-terme lehes-
sen a helyi egyesületnek?
Ez egy álmom volt. A helyi vezetők támogatásával a felépülését óri-
ási sikernek tartom. És az egyesület sikere is, hiszen az eddigi kima-
gasló eredményeknek köszönhetően szavazta meg a Judo Szövetség 
a támogatást. 

Hogyan hatott a pandémia a helyi edzésekre, versenyekre?
Mondhatjuk, hogy a judósok nem félnek. Edzések folyamatosan 
voltak egy kis szünetet leszámítva, de versenyek nem kerültek meg-
rendezésre. Most lesz az első junior magyar bajnokság Győrben. 

Hogyan látja a jövőt az új JUDO terem megépülése után? 
Több gyerek jön majd, nem lesz szőnyegpakolás, illetve  a testneve-
lés órákba is be fog majd épülni ez a sport, ahol majd alapelemeket 
fogunk tanítani a gyerekeknek. Mindenképpen eredményesebb jövőt 
várok. Nagyon bízom egy helyi versenyzőnkben, - aki időközben el-
végezte az edzői pályát - Balogh Kingában. Számítok a munkájára, 
ha abba kell hagynom, neki fogom átadni a lehetőséget a fejlődésre.

Mire a legbüszkébb, amit Domaszéken sikerült elérnie?
Sok gyermeket megtanítottunk judózni: 66 egyéni bajnokot nevel-
tünk ki és rengeteg helyezést elértünk. Jelenleg 40 sportolónk van, 
és aki akart versenyezni, az mind vagy bajnok lett, vagy helyezést 
ért el. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy idős koromra ezen a 
településen teljesül az álmom a helyi vezetőség támogatásával, amit 
nagyon köszönök. 

Tombácz Zoltán szerkesztő

Szabó Miklós 1972-ben a Müncheni Olimpiai lánggal a 
kezében  Röszke és Szeged között    Fotó: Nemezeti Filmhíradó   

KÖZÖSSÉG

Díszpolgári és egyéb kitüntető cím
Várjuk a lakosság javaslatait a díszpolgári és egyéb kitüntető 

cím adományozásához!
Az ajánlásokat zárt borítékban kérjük leadni 2021. június 30-ig a 

Domaszéki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Kormányablak Busz Domaszéken
Minden hónap negyedik szerdáján a Köztársaság téren várja ügyfele-
it  a KAB busz 12.30 és 15.30 óra között. Időpontfoglalásra nincsen 

szükség, az ügyintézés érkezési sorrendben történik.
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KÖZÖSSÉG

Helyi termés, színkavalkád az asztalokon – egy reggel a termelői piacon

Tisztelt Termelők!
Őstermelőkkel kapcsolatos változások:
    • Egyéni őstermelők: azon személyek, 
akik egyéni őstermelői igazolvánnyal ren-
delkeztek, a kártya alapú őstermelői iga-
zolvány 2020.12.31-ével megszűnt, és 
2021.01.01-jével automatikusan meghosz-
szabodott az őstermelői jogviszony. Ez azt 
jelenti, hogy januártól nem az őstermelői 
igazolvánnyal történik az értékesítés, hanem 
a FELIR számmal (AA…….). 
Az őstermelői igazolványokat el kell felejte-
ni, és az eddigi adatok, amelyek a kártyához 
voltak rögzítve, azok már a FELIR számhoz 
vannak hozzárendelve. Fontos, hogy NEM 
kell most már újítani sem, tehát mindaddig 
őstermelő valaki, míg azt kérelemre meg 

nem szünteti. 
Akkor van teendő az őstermelőivel, ha mó-
dosítani szeretné az adott személy, illetve 
megszüntetni.
    • Közös őstermelők: a közös őstermelői 
igazolványok is megszűntek december vé-
gén, így ezen igazolvánnyal rendelkezők ja-
nuár elsejével automatikus ŐSTERMELŐI 
CSALÁDI GAZDASÁGBA (ŐCSG) kerül-
tek át. Fontos megjegyezni, hogy a szerepe 
ugyanaz, tehát év végén annyi felé osztódik 
az árbevétel, ahány taggal rendelkezik az 
adott ŐCSG.
    • Egyéni vállalkozók: azon egyéni vállal-
kozók, akik családi gazdaság tagjai is, nekik 
december 31-ig nyilatkozni kell a falugaz-

dásznál, hogy egyéni vállalkozóként vagy 
őstermelőként szeretné tovább folytatni, 
mivel a CSALÁDI GAZDASÁGOK is ŐS-
TERMELŐI CSALÁDI GAZDASÁGGÁ 
alakultak át, így csak őstermelőként lehet az 
ŐCSG-ben szerepelni. 
Lehetőség van egyszerre egyéni vállalkozó-
nak és őstermelőnek is lenni, de nem ugyan-
azon tevékenységi körrel.

A személyes ügyintézés továbbra is előre 
egyeztetett időpontban történik.

Üdvözlettel:
 Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Gyökérzöldségek kellemesen fanyar illata 
érinti meg orrunkat a reggeli párában, amint 
belépünk a központi terméktér kapuján. 
  Pünkösd hétvége szombat, valamivel 8 óra 
előtt. A faluközpontban az ilyenkor szoká-
sos forgalom: boltba érkeznek a hétvégén is 
korán kelők – ki reggeliért, ki az ebédhez 
valót veszi meg, vagy ami éppen hiányzik 
otthonról. A lángososnál sor áll, a piacté-
ren pedig egyre csak sokasodnak a friss 
zöldségre vagy éppen üde színekben pom-
pázó virágra vágyó nézelődők. Röviden a 
kínálatból: sárgarépa, petrezselyemgyökér 
hatalmas zölddel, újburgonya és sok-sok vi-
rág terül el az asztalokon. Vannak még üres 
helyek, azonban az egyik kedves hölgy az 
asztal túlfelén elárulja nekünk, hogy jó piac 
van, valamennyi asztal foglalt lehetne, de a 
mellette árusító bácsi percekkel ezelőtt adta 
el az utolsó csomó zöldségét, s már elment, 
valamint a szemben helyet foglaló árusnak 
is más dolga akadt hirtelen. 
   Idei tavaszunkhoz méltóan ezen a napon 
is szeszélyes az időjárás, így a verőfényes 
napsütést egyszercsak egy komor esőfelhő 
kíséretében érkező zápor váltja fel. Sokan 
még közelebb húzódnak a tetővel védett 
árusító asztalokhoz. 
   Érezhetően nagyobb a komfort az új pia-
con, de az árusok közül többen is panaszol-
ják, hogy az ABC-vel és az egykori Teleház 
épületével övezett termékudvarban nincse-
nek annyira szem előtt és úgy tapasztalják, 
a régi vásárlók közül sem talált még vissza 
mindenki hozzájuk. Ám bizakodóan zár-
juk a beszélgetést annak reményében, hogy 
mindez az újdonság hatása csupán, és ha 
idővel híre megy a piacnak, senki nem megy 
el mellette, aki friss, üde és helyi termelésű 
zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot kíván 
vásárolni. Így legyen!        ( Szerkesztőség )
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mek készségfejlesztő és egyben garantált 
szórakozás is a gyermekeknek.
Trambulin - A kicsik másik nagy kedvence, 
ahol önfeledten ugrálhatnak s élvezhetik a 
mozgás örömét!
3. Ópusztaszeri Csillagösvény Emlékpark

A Csillagösvény Öko Élménypark Ópusz-
taszeren várja természet- és kalandszerető 
vendégeit. A közvetlenül a Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark mellett található útvesz-
tők szeretettel várják a családokat, fiatal 
párokat, baráti társaságokat és minden, lé-
lekben fiatal 2 és 99 év közötti vendéget. 
Hisz kit az istenek szeretnek, meghagyják 
gyereknek!
A 2,5 hektáros élménypark területén min-
den korosztály megtalálja a számára leg-
érdekesebb játékelemet. Kicsik az egyedi 
összeállítású homokgyárat, a népi játékokat, 
nagyobbak az országban máshol nem fellel-
hető logikai szőnyeglabirintusokat és min-
den korosztály a kérdéssorral kiegészített 
sövénylabirintust. 

4. Mórahalmi Ezer Év Parkja

A mórahalmi Ezer Év Parkja korábban Mini 
Hungary Park néven volt ismert. A felújítást 
követően már új külsővel várja a látogatókat 
a népszerű makettpark. 
A park a szabad ég alatt terül el 
csaknem 2000 hektáros területen.  
A nemzeti emlékezet parkjaként számon 
tartott kiállítóhely 48 hazai műemléket so-
rakoztat fel. A fontos műemlékek az eredeti 
méretükhöz képest 1:25-ös méretarányban 
csodálhatók meg. A várak, kastélyok, temp-
lomok, paloták és műemlékek földrajzi el-
helyezkedésére pontosan ügyeltek a park 

létrehozásánál, így akár egy délután alatt 
felfedezhetjük hazánk érdekes építményeit. 
A parkban a Duna és a Tisza folyása, illetve 
a Balaton is szemügyre vehető.

5. Mórahalmi Bivalyrezervátum

Magyarország mesebeli helyeit járva előbb 
vagy utóbb bakancslistára kerül a Móraha-
lomtól alig 5 km-re elterülő Bivalyrezervá-
tum. A Nagyszéksós-tavat ölelő földszeletet 
a háborítatlan természet békéje lengi be, 
így minden látogató pihentető, de tartalmas 
kikapcsolódásra számíthat. A csendesen da-
gonyázó bivalycsorda élettere egész évben 
szabadon, ingyenesen látogatható. 
Tökéletes választás egy napos kirándulásra, 
hiszen a közelben tanösvény, tulipános kert 
és egy hívogató rétesház is várja a vendé-
geket.
Látnivalók - Jelenleg a mórahalmi Bivaly-
rezervátumban egy majdnem 150 egyedből 
álló populációval ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 

6. Szegedi Dóm Látogatóközpont

A Látogatóközpont célja, hogy Szeged jel-
képe - a dóm - a hagyományos értelemben 
vett kulturális és turisztikai jellegén túl 
közösségi élmények színterévé is váljon. 
Ebben segítenek exkluzív kiállítótereik, 
ahol nem pusztán állandó egyházi, hanem 
időszaki világi kiállításokkal is várják az 
érdeklődőket. Ha valaki különleges szuve-
nírekre vágyik, az art shopban Szegedhez 
és az egyházmegyéhez, valamint a nagyobb 
szerzetesi központokhoz kötődő kézműves 
termékeket, ajándéktárgyakat, különböző 
lekvárspecialitásokat, natúrkozmetikai pro-
duktumokat, továbbá saját márkás különle-
gességeket vásárolhat, melyek közül több 
készítmény kizárólag itt található meg.

KÖZÖSSÉG

1. Makói József Attila Múzeum

A makói József Attila Múzeum állandó és 
időszaki kiállításokkal, szabadtéri néprajzi 
kiállítással, kút-múzeummal várja az ér-
deklődőket. A Küzdelmes évszázadok c. 
tárlaton a város története ismerhető meg 
berendezett piaci, paraszti, nemesi és pol-
gári enteriőrökkel gazdagítva. Emlékki-
állítás tiszteleg a helyi születésű Galamb 
József, a Ford T-modell tervezőjének mun-
kássága előtt egy működőképes, 1919-es 
autóval. A múzeum udvarán látogatható az 
úgynevezett apátfalvi ház lakószobája és 
konyhája, a térség leggazdagabb népművé-
szetével rendelkező falu eredeti tárgyaival. 
Szintén itt lehet megismerkedni a híres ma-
kói hagymatermesztéssel, egy termelő csa-
lád berendezett házában. A polgárházban 
József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc 
makói kapcsolatait bemutató kiállítás tekint-
hető meg. 

2. Makói Maros Kalandpark

A parkban életre szóló élményeket szerez-
hetnek a gyermekek, hiszen itt a középpont-
ban az ő szórakozásuk áll. Felmászhatnak a 
fa törzsére rögzített kapaszkodók segítségé-
vel, és élvezhetik a kilátást, 22 méteres ma-
gasságból. 
Tiroli csúszópálya - Csússz végig a fák 
lombjai között a Kalandpartot behálózó 
drótkötélpályán.
Árbóc - Mássz fel az árbóckosárba a kötél-
hálón vagy a ponyván kialakított lyukakon 
keresztül. Megéri a látványért és persze a 
kalandért!
Gyerekpálya - A kicsik kedvence a játékos 
feladatokkal teli gyermekpálya, amely re-

PROGRAMAJÁNLÓ – Ahová érdemes kimozdulni!
Megyénk legszebb kiránduló helyei
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A kert több mint 40 védett fajt mutat be, 
melyekből van olyan, amely csak Magyar-
országon található meg. Közép-Európában 
csak itt látható indiai lótusz, amely virágzás-

kor 1200 négyzetméternyi tófelületet fed le, 
így biztosan felejthetetlen látványt nyújt az 
érdeklődőknek. Az üvegházakban egzotikus 
növényekkel ismerkedhetünk, ahol meg-
tudhatjuk azt is, hogyan alkalmazkodtak a 
növények a trópusi éghajlathoz. Megcso-
dálhatjuk az orchideákat, láthatunk banánt, 

kávét, de akár még húsevő növényeket is! A 
füvészkertben helyet kapott egy rózsakert- 
és kaktusz-gyűjtemény. 

+1 Domaszéki pipacsmezők

Jó alkalom a kerékpározásra, hogy útba ejt-
sük a gyönyörű pipacsmezőket, melyek a 
falu határát szegélyezik az évnek ebben a 
szakaszában. Kellemes kikapcsolódásban 
és pazar látványban lehet részünk. (A gaz-
daságok védelme érdekében ne tapossuk 
le a veteményt, a széléről csodáljuk, mert 
onnan is tökéletes fotók készülhetnek!)                                                                                                                                   
                 Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő

Virágos Domaszék Pályázat „Ami szép a szemnek, jó a léleknek.”

KÖZÖSSÉG

Önkormányzatunk az idei évben ismét meghirdette a már ha-
gyománynak tekinthető „Virágos Domaszék” pályázatot. Cé-
lunk, hogy bemutassuk és elismerjük azokat a példaértékű 
kerteket, melyek szemet gyönyörködtetőek, szebbé teszik kör-
nyezetünket és meghatározóan alakítják településünk arculatát.
  Ezért döntött úgy a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, hogy 
a pályázás lehetősége mellett lehetőséget teremt arra, hogy a szak-
mai zsűri körbejárva a települést, valamennyi belterületi ingatlan 
előkertjét szemrevételezze és értékelje. A legszebben gondozott, 
virágos ingatlanok a Domaszéki Falunap keretében díjazásban is 

részesülnek. A kiválasztott kertek tulajdonosai levélben fognak érte-
sítést kapni, hogy a Falunapon, ünnepélyes keretek között átvegyék 
a Domaszék Nagyközség arculatának alakításáért járó oklevelet és 
ajándékot.
  Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy ez a kezdeményezés 
ismét településünk életének részévé váljon és minél többen köves-
sék a jó példákat, és csatlakozzanak ahhoz, hogy közösen  évről- 
évre szebbé tegyük lakókörnyezetünket.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

( A kép illusztráció )

Nyugdíjasklub hírei
Közel fél év után újra találkozhattunk  a 
közösségi házban! Jó volt újra együtt len-
ni és beszélgetni, tervezni a nyári prog-
ramokat. Névnapot és születésnapot kö-
szöntöttünk. 
Tudatom a tagsággal, hogy kéthetente lesz 
találkozó  15 órától a közösségi házban! 
Tervezzük  a Szegedi Zsinagóga-látogatást 
az önkormányzati kisbusszal.  
Várom a jelentkezéseket! Klubnapok: júni-
us 14. és 28. 
A Rózsakerti Baráti találkozó időpontja vál-
tozott,  2021. július  5. (hétfőre). Szeretettel 

várjuk a nem klubtagokat is a rendezvé-
nyünkre.
   Üdvözlettel: Ördögné Piroska klubvezető

Névnapi és születésnapi ünnepséget tart a nyugdíjas klub  a közösségi házban
    Fotó: Ördög Istvánné

Legnépszerűbb programjaik közé tartozik 
a város panorámájának megtekintése a fel-
újított toronykilátóból, kiemelten az éjsza-
kai toronynyitások alkalmával. Útközben a 
287 lépcső megmászására vállalkozó ven-
dégek megpihenhetnek a közösségi foglal-
kozásokra kialakított terekben, úgynevezett 
kohókban, melyekben LCD monitorok és 
infopultok segítségével tájékozódhatnak a 
Szent-Demeter templom történetéről, vala-
mint az egyházmegye kiemelkedő esemé-
nyeiről.

7. Szegedi Füvészkert
A Szegedi Füvészkert az ország legnagyobb 
botanikus kertjeinek egyike, ahol hatalmas 
terület, gyönyörű környezet és nyugodt, ba-
rátságos hangulat várja az idelátogatót. A 
Szegedi Tudományegyetemhez tartozó kert 
feladatai között szerepel a gyűjteménykeze-
lés, a veszélyeztetett növényfajok védelme 
és óvása, valamint az oktatás és ismeretter-
jesztés is.
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HIRDETÉSEK

Gépkezelőt keresünk
A Domadrón Domaszéki Zöldterület-

kezelő Start Szociális Szövetkezet 
gépkezelő-karbantartót keres!

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Útjavítási, útépítési feladatokban való rész-
vétel, gépi zöldfelület-kezelés és minden-
nemű, a település üzemeltetésével kapcso-
latos feladatban való aktív közreműködés.
Elvárások:
- Mezőgazdasági vontató üzemeltetési,                                                                                                                                    
  javítási tapasztalat
- Szakmunkás végzettség
- Megbízhatóság
- Pontosság
- Önálló munkavégzés
- Jó problémamegoldó képesség
- Büntetlen előélet
Amit kínálunk:
- hosszútávú munkalehetőség
- 8 órás munkarend
- bejelentett munkaviszony
- versenyképes bérezés

Munkakezdés: 2021. július 01.
Jelentkezését-szakmai önéletrajzzal, a 

domadron@gmail.com 
e-mail címre várjuk!

A pályázat elbírálásának határideje: 
2021. június 20.

Érdeklődni lehet: Ótott-Kovács Tamás  
0630/563-4773

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
Domaszék Bojárhalmi u. 7.
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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

             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

Thong Thai Massage

Elérhetőség: 0630/643-2249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176.
Facebook: ThongThaiMassage

Lepd meg párod vagy magad
egy Masszázs ajándékkártyával!

Már bérlet is kapható!

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (119 m.)             

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Módra Tamás ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő, grafi ka és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Sziráki Krisztián, Varga-Asztalos Ágnes,  
Kardosné Volford Klára, Koczkás Orsolya 
Korrektor: Tanács Éva, dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!
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  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
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Karbantartót keresünk
A Domaszéki Kincskereső Óvoda 
Megváltozott munkaképességű 

karbantartót keres!
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 
A munkavégzés helye:
6781 Domaszék, Ady Endre utca 14.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
    • az óvoda karbantartási és javítási felada-
tainak ellátása, az intézmény külső területe-
inek és az óvoda udvarának tisztán tartása.
Elvárások:
    • Szakmunkás végzettség 
    • Megváltozott munkaképesség
    • Megbízhatóság, pontosság, önálló                                                                                                                                           
       munkavégzés
    • Büntetlen előélet
Amit kínálunk:
    • hosszútávú munkalehetőség
    • 6 órás munkarend
    • Bejelentett munkaviszony
    • Cafeteria

Munkakezdés: 2021. július 05.
Jelentkezését- szakmai önéletrajzzal, 

90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
bizonyítvánnyal - a domaovi@t-online.hu 

e-mail címre várjuk!
A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. június 30.

Érdeklődni lehet: Koczkás Orsolya 
óvodavezetőnél 62/284-065

Az FBH-NP 
Közszolgáltató 
Nonprofi t Kft.

FELVÉTELT HIRDET 
a Domaszéki hulladékudvarba 

(Domaszék, 0201/114. hrsz.) 

HULLADÉKUDVAR-KEZELŐ 
munkakör betöltésére. 

Jelentkezni a +36 20/323-8986 
telefonszámon, az 

fbhnpkft@fbhnpkft.hu e-mail címen,
vagy a Domaszéki hulladékudvarban 

személyesen lehetséges. 

EBOLTÁS!

Értesítem az ebtartó gazdákat, hogy 
az ebek veszettség elleni oltását júni-
us 7-től június 19-ig végzem el (vasár-
napokat kivéve) 10 és 12 óra között 
az állatorvosi rendelőben. Az eboltás 
díja 4.500 Ft, ami tartalmazza 2 db fé-
reghajtó tabletta árát is. Az oltás elvé-
gezhető telefonos vagy személyes meg-
beszélés után az ebek tartási helyén is.
Tisztelettel: Dr. Herczeg István állatorvos

Tel.: +3630/458-1273



-


