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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. július 30.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. augusztus 11.

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

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 
telefonszámon hétfőn, kedden és 

csütörtökön 8.00 -15.30 óra között, 
szerdán 8.00 -20.00 óra között, 
pénteken 8.00 -14:00 között, az 

ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, 
valamint személyesen a felsorolt 

ügyfélfogadási időkben, a 
megszokott helyen állnak 

rendelkezésükre. 

A legközelebbi személyes 
ügyfélszolgálati pont: 

6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Ügyfélszolgálat

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:  
augusztus 3., szeptember 7., október 5., 

november 2., december 7.
Szelektív hulladék: 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

Közvilágítás 
hibabejelentő vonal:
Telefonos ügyfélszolgálat 

hibabejelentő vonala: 62/565-881 (4-es 
menüpont, a nap 24 órájában hívható)

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik:

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

Sűrgősségi orvosi ügyelet
Szeged, Kosuth Lajos sgt 15-17.

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

Hétfő: 14.00-18.00

Kedd, szerda: 8.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-17.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Temesvári Klára

Telefonszám: 62/584-284

E-mail.:drtemesvariklara@gmail.com

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal: facebook.com/domababakft

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

Tel.: 62/342-217, 62/342-218

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Herczeg István

Telefonszám:0630/458-1273

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

A személyes megjelenéshez mindegyik 
esetben előzetes telefonos időpont 

egyeztetés szükséges!

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

     Rendelési idő:
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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

Szeizmikus mérési munkálatokat végeztek 
Domaszéken

Szeizmikus lapvibrátor  Fotó FGSZ Zrt.

Június közepén az Acoustic Geofizikai Szolgál-
tató Kft. ”Szeged 3D” elnevezéssel szeizmikus 
mérési munkákat végzett településünkön.
  A mérések első fázisában 2-3 fős geodéta mé-
rőcsoport kezdte meg a tervezett szeizmikus vo-
nalak kitűzését. GPS segítségével jelölték ki és 
számozott fakarókkal jelölték meg az érzékelők 
pontjait az ingatlanokon, közutakon. Zárt/bekerí-
tett ingatlanokat a mérés nem érintett, amennyiben 
mégis szükséges lett volna az érzékelők elhelye-
zése, akkor az csak a tulajdonos jelenlétében/en-
gedélyével történhetett meg. Következő lépésként 
a kábeles csoportok a kijelölt pontok mellé geofo-
nokat helyeztek el, amelyeket hegyes végükkel a 
talajba szúrtak. Az érzékelők általában nagyjából 
7-12 napig maradnak a területen. Ezek a speciális 
eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, 
más számára értéktelenek, használhatatlanok.
Harmadik fázisként a szeizmikus jelgerjesztés tör-
ténik meg a képen látható önjáró vibrátorral. Ezen 
járművek működése a mezőgazdasági gépekhez 
hasonló zajjal jár, valamint vibrációs hatás érzé-
kelhető általuk, amely az épületek biztonságát, ál-
lagát nem veszélyezteti.
  A mérési munkálatok végeztével minden kábelt 
és jelölőkarót eltávolítottak a terepről. A mérés 
eredményeként földtani keresztmetszeteket (szel-
vényeket) kapnak, amelyek érzékletesen szemlél-
tetik a szerkezetek mélységét, vastagságát és kifej-

lődését. Az adatok komplex értelmezése egy olyan 
geológiai modell felállítását teszi lehetővé, amely 
megbízhatóan képezi le a kutatási terület földtani 
szerkezetét. 
  Amennyiben a tevékenységgel kapcsolatban utó-
lagosan is kérdései, észrevételei vannak, kezdemé-
nyezzen egyeztetést a szolgáltató munkatársaival 
az alábbi telefonszámon: 

Romvári Zalán +36-70/375-6280
Karvalics Anett +36-70/507-0099

A munkálatokkal kapcsolatosan a megértésüket, 
türelmüket és együttműködésüket utólag is köszö-
ni a szolgáltató!

( szerk.)

MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek 
számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése  

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) 
európai uniós támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú 
MONTÁZS projektet. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások 
minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló élet-
vezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Mi is itt vagyunk!
Kommunikálni beszéd nélkül is lehet 

A speciális kommunikációs igényű emberek 
közlése sok esetben hiányos, nehezen vagy fél-
reérthető. A közvetlen emberi kommunikáció 
szabályszerűségei nehezen vagy áttételesen al-
kalmazhatók az esetükben, ezért olyan módsze-
rekre és eszközökre van szükségük, amelyek ha-
tékonyan segítik a kapcsolódásukat másokhoz. 
Ilyen módszerekről és eszközökről tartanak 
előadásokat a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 
Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft. (NFSZK) minden megyét érintő online ro-
adshow-ján. A programsorozat legutóbbi előa-
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dásai a Csongrád-Csanád megyei érdek-
lődőknek szóltak június 3-án.
  A beszéd kiegészítésére és pótlására szol-
gáló alternatív és augmentatív kommuni-
káció (AAK) segít, hogy azok is ki tudják 
fejezni szükségleteiket, gondolataikat, 
akiknél a beszélt és/vagy írott nyelv súlyos 
mértékű zavara áll fenn. Speciális kommu-
nikációs igényű személyek esetében ugyan-
is a kommunikáció, az önérvényesítés és a 
másokhoz való kapcsolódás a legnehezebb, 
s mindez jelentősen befolyásolja az életmi-
nőségüket is.
  Az AAK lényege, hogy a hiányzó beszéd 
helyett a sérült személy számára valamilyen 
kiegészítő és helyettesítő módot kell találni. 
Ilyenek a gesztusok, a rendszerek, és/vagy 
a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, 
tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs 
eszközök, valamint hangadó gépek (kom-
munikátorok). A speciális kommunikációs 
igényű személyek rendkívül heterogén cso-
portot alkotnak a sérülés jellegéből, súlyos-
ságából, a tünetek változatosságából és az 
életkori eltérésekből adódóan. A kommu-
nikációs akadályozottság hátterében ugyan 
leggyakrabban az idegrendszert ért károso-
dások állnak, mint például cerebral paresis, 
stroke, de előfordulása gyakori intellektuá-

lis képességzavar vagy autizmus spektrum 
zavar esetében is. 
Az AAK révén számukra is kialakíthatóak 
és hatékonyan gyakorolhatóak a kommuni-
káció egyéni, sajátos módjai, amivel nem 
csak a saját közlésük lesz eredményesebb, 
de a hangzó beszéd megértése is. Az aug-
mentált kommunikáció oktatása során nagy 
súly helyeződik a kommunikációs kezdemé-
nyezések megtanítására is, így az eszközök 
használata által magabiztosabban bekapcso-
lódhatnak különböző élethelyzetekbe. 
Az AAK szemléletét, módszereit, eszközeit, 
a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat 
mutatják be a szakemberek a MONTÁZS 
projekt csaknem két hónapja tartó országos 
előadás-sorozatán. Az előadások nemcsak 
az érintetteknek és családtagjaiknak, hanem 
az adott régióban lévő egészségügyi intéz-
mények dolgozóinak, a köznevelési, szo-
ciális intézmények és kapcsolódó szakmai 
szervezetek tagjainak, továbbá az érintett 
felsőoktatási intézményekben tanulóknak 
is egyaránt hasznos lehet. Az előadás-so-
rozat már véget ért, melyeken az előadók 
nem csupán információkat adtak át az egyes 
eseményeken, hanem lehetőség volt tőlük 
kérdezni is. 
A MONTÁZS projekt keretében hat 

AAK-módszertani központ működik (Deb-
recenben, Kaposváron, Szegeden, Zala-
egerszegen, Miskolcon és Budapesten). Az 
AAK használata során mindkét fél – a közlő 
és a befogadó is – azonos módon ismeri és 
tanulja meg, valamint alkalmazza az AAK 
szabályrendszerét. A módszertani közpon-
tokban ezért nemcsak a speciális kommuni-
kációs szükségletű személyeknek, hanem a 
családtagjaiknak, valamint a velük foglalko-
zó szakembereknek is komplex módszertani 
szolgáltatást és támogatást nyújtanak –térí-
tésmentesen. A szegedi AAK-Módszertani 
Központban (Gemma Központ, Bakay 
Nándor u.50.) hozzáférhető az AAK-szol-
gáltatások teljes köre: a felmérés és diag-
nosztika, az egyéni tanácsadás és fejlesztés, 
valamint az eszközkölcsönzés.        
  Az ingyenesen kipróbálható és kölcsö-
nözhető speciális eszközök között meg-
találhatók különféle kialakítású és típusú 
hangadó gépek, egyéb kommunikációs 
alkalmazással működő okos eszközök, 
valamint ezek használatát segítő adaptá-
ciós eszközök. A helyi szakemberek az                                          
aak.szeged@fszk.hu címen érhetők el.
Bővebb információ a MONTÁZS projekt-
ről: https://www.nfszk.hu/projektek/mon-
tazs-projekt

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. Telefon: +36 1 450 3237 E-mail: kommunikacio.montazs@nfszk.hu
Honlap: www.nfszk.hu 

Önkormányzati hírek
Az Országgyűlés a 2021. évi XL. törvény-
nyel módosította a koronavírus-világjárvány 
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. tör-
vényt, amelynek értelmében a veszélyhely-
zet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak 
első ülésnapját követő 15. napig meghosz-
szabbodik, azonban a Kormány a különle-
ges jogrendet ezt megelőzően is megszün-
tetheti. A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján 
veszélyhelyzetben a települési önkormány-
zat képviselő-testületének […] feladat- és 

hatáskörét a polgármester […] gyakorolja.
A fenti rendelkezések alapján születtek pol-
gármesteri döntések az elmúlt időszakban, 
utoljára a Dankó Pista tér 15/A/2. szám alatti 
önkormányzati költségalapú bérlakás bérlő-
jének kijelölése és a Domaszéki Terméktér 
létrehozása tárgyában. Azonban 2021. júni-
us 15. napjától a Kat. egyes rendelkezése-
inek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. 
(VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében 
a Kat. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testülete 
[…], illetve ezek bizottsága feladat- és ha-
táskörét maga gyakorolja.

Ennek eredményeként az utoljára 2020. ok-
tóber 27-én ülésező képviselő-testület idei 
első tanácskozását lapzártánk után, 2021. 
június 29-én tartotta. Az ekkor született 
döntésekről következő lapszámunkban ol-
vashatnak majd. Minden döntés a https://
www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/          
Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekint-
hető. A következő nyílt képviselő-testületi 
ülés tervezett időpontja 2021. augusztus 31. 
(kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabá-

lyairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. 
§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § alapján hozott, a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a sze-
rint Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó ha-
táskörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Általános rendelkezések

1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személy-
re, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely 
Domaszék közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, 
közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valame-
lyikét elköveti.
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a kö-
zösség érdekében meghatározott azon szabályok összessége, ame-
lyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.
(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető sza-
bályaiba ütköző magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely 
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közös-
ségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Domaszék Nagyköz-
ségi Önkormányzat e rendeletben a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.
(4) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem al-
kalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekmény-
nek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elköve-
tőjével szemben közigazgatási bírság szabható ki, melynek legala-
csonyabb összege tízezer forint.

2. Eljárási rendelkezések
3. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkö-
vetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-tes-
tület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás mi-
att közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a hatóság észlelése 
alapján kell lefolytatni, ideértve bármely szervezet vagy személy az 
Önkormányzatnak címzett, írásbeli bejelentése alapján történő tudo-
másszerzést is.

4. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkö-
vetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt 
eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankci-
óiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §
(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes sze-
mély a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töl-
tötte be (gyermekkorú).
(2) A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel 
(a továbbiakban: fiatalkorú) szemben közigazgatási bírságot csak 
abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelke-
zik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fia-
talkorú annak megfizetését vállalja.

3. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások

6. § 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást kö-
vet el az, aki
  a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant hosszú időn 
keresztül nem műveli meg, nem tartja rendben és a gyomtól, gaztól 
hatósági felszólítás után sem tisztítja meg, továbbá az a használó 
vagy tulajdonos, aki ingatlanán hulladék tárolásával a rovarok, rág-
csálók elszaporodását elősegíti,
  b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztán tartásáról (hó eltaka-
rításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
  c) a járdáról letakarított havat a gyalogos-, illetve járműközlekedést 
akadályozó módon rakja le,
  d) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem 
tisztítja vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

  e) nem akadályozza meg, hogy a tulajdonában vagy használatában 
levő ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag 
kikerüljön,
  f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a közlekedési területre (gyalog-
járda, közút) kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
  g) közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen olyan tevékeny-
séget folytat, vagy olyan magatartást tanúsít, amely mások nyugal-
mát, pihenését a szokásos mértéknél jobban zavarja,
  h) a kerti építményeket, berendezéseket nem rendeltetésszerűen 
használja,
  i) közterületi ültetett lágy szárú növényeket engedély nélkül le-
tépi; fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja; közterületen fás 
szárú növényt engedély nélkül kivág,
  j) élő fákon hirdet, reklámhordozót kifüggeszt,
 k) gépjárművel a zöldterületen közlekedik, huzamosan parkol, 
megáll, várakozik, valamint engedély nélkül közlekedést gátló esz-
közt ( pl. gumiabroncsot, fa- vagy vaskarót) kihelyez,
  l) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára en-
gedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
 m) az idejétmúlt hirdetményt, plakátot hatósági felszólítás után 
sem távolítja el,
  n) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén kelet-
kezett hulladékot nem gyűjti össze,
  o) a játszótér területére háziállatot visz be,
  p) játszótereken vagy szabadtéri edzőparkban elhelyezett játszó- 
és  fitnesz-eszközöket nem rendeltetésszerű módon használja,
  q) a külterületen a mezőgazdasági tevékenységgel érintett terüle-
tek telekhatárainak gyommentesítéséről nem gondoskodik,
  r) a külterületi utak menti területek művelésével a közút járhatósá-
gát akadályozza, korlátozza.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást kö-
vet el továbbá az, aki
  a) a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőket, – ide tartoznak az 
utcai szemétgyűjtő edények is, – rendeltetéstől eltérően használja, 
felhatalmazás nélkül elmozdítja, azokba háztartási hulladékot elhe-
lyez vagy annak tartalmát szétszórja,
  b) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd 
hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező vagy telepü-
lésképet rontó módon tárolja,
  c) a hulladékszállítási közszolgáltatás részére összegyűjtött hulla-
dékot más ingatlanára vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más 
gyűjtőedényébe helyez el,
  d) szelektív hulladék elhelyezésére szolgáló szigeteket nem ren-
deltetésszerűen használja, az edényekbe és annak környékére ház-
tartási hulladékot helyez el, valamint a szelektív hulladékot a ház-
tartási hulladéknál nagyobb mennyiségben helyez el.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartás esetén ki-
szabható közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes 
személy esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forint.

7. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki a köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabá-
lyozásáról szóló rendeletben foglaltakat megszegi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabha-
tó közigazgatási bírság legmagasabb összege százezer forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni 
bírság is kiszabható.

8. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki a településrészek, közterületek elnevezéséről és a 
házszámok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szabá-
lyait megszegve
  a) utcanévtáblát beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon 
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Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről (2021.06.28.)

ÖNKORMÁNYZAT

Az oltásoknak és a védelmi intézkedé-
seknek köszönhetően letörtük a járvány 
harmadik hullámát. Az újraindítás kö-
vetkező fokozata 5,5 millió beoltottnál 
lép életbe. Továbbra is folyamatosan lehet 
regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu hon-
lapon, az érvényes regisztrációval rendelke-
zők pedig interneten is foglalhatnak időpon-
tot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.
  Az érvényes regisztrációval rendelkezők 
automatikusan tudnak az interneten időpon-
tot foglalni az oltásra és már az érvényesen 
regisztrált Magyarországon élő külföldiek 
és külhoni magyar állampolgárok is tud-
nak időpontot foglalni a számukra legked-
vezőbb kórházi oltópontra és az elérhető 
vakcinákra. Az internetes időpontfoglaló-
ban országosan Pfi zer, Sinopharm és korlá-
tozott mennyiségben még Szputnyik oltás 
foglalható. Egyes oltópontokon Janssen 
és Moderna oltás is elérhető. Bővebben:                                                 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyama-
tosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo
Magyarország felajánlja a szomszédos or-

szágoknak, hogy júliustól a hazánkkal közös 
határok mentén élők is felvehetik a korona-
vírus elleni védőoltást Magyarországon. 
Ezzel hazánk tovább növeli a járvány elleni 
védettségét, és a magyar lakosság, valamint 
a külhoni magyarok védelme érdekében ki-
terjeszti a védettek körét közvetlenül a ma-
gyar határok mentén élőkre is függetlenül 
attól, hogy magyar vagy nem magyar állam-
polgárok. 
  Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefon-
ra ingyenesen letölthető, ezzel képes a vé-
dettségi igazolvány kiváltására. Bővebben:  
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ingyene-
sen-letoltheto-koronavirus-elleni-vedool-

tast-igazolo-mobilalkalmazas-szolgaltatok-
nak
  A közösségi élet újraindításáért és a 
gazdaság újraindításáért felelős Opera-
tív törzsek javaslatára a kormány újabb 
járványügyi korlátozások feloldásáról 
döntött, így az 5,5 millió beoltott elérését 
követően megszűnik a kötelező maszk-
használat és védettségi igazolvány nélkül 
is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdők-
be, strandokra menni. A védettségi iga-
zolvány használata ugyanakkor fennma-
rad a tömegrendezvények esetén, mint a 
sportrendezvények, koncertek, fesztivá-
lok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek, 
hiszen a vírus még itt van.
  A kormány nemzeti konzultációban kéri 
ki a magyar emberek véleményét a járvány 
utáni életről. A hamarosan induló konzultá-
ció olyan kérdéseket érint majd, mint a gaz-
daság újraindítása és megerősítése, a mun-
kahelyek védelme, a családok támogatása.

Forrás: 
koronavirus.gov.hu

OKTATÁS Ballagási ünnepségek 
településünk oktatási intézményeiben

A Domaszéki Kincskereső Óvodában a ballagás pillanatai a szülők és a pedagógusok számára is meghatóak voltak
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

tájékoztató jellegét megszünteti, olvashatatlanná teszi,
  b) utcanévtáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,
  c) ingatlanát házszámtáblával nem látja el, azt folyamatosan nem 
tartja karban,
  d) házszámtáblát a házszám vonatkozásában indokolatlanul meg-
változtatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabható 
közigazgatási bírság legmagasabb összege százezer forint.

9. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak 
minősül a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet-
ben meghatározott közterület-használati engedélyhez vagy burko-
lat-bontási hozzájáruláshoz kötött, de engedély vagy hozzájárulás 
nélküli vagy ezektől eltérő, jogszabályi mentesség hatálya alá nem 

tartozó közterület-használat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén kiszabha-
tó közigazgatási bírság legmagasabb összege természetes szemé-
lyek esetén százezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni 
bírság is kiszabható.

4. Záró rendelkezések
10. §

E rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
Kmf.

              Sziráki Krisztián sk. dr. Pálfi  Tímea sk.
      polgármester           jegyző
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OKTATÁS

Lezárult az iskolából ballagó diákok életének egy korszaka - ballagás a Bálint Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolából              Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Június 4-én és 5-én 6 csoportból, közel 50 
kisgyermek ballagott a Domaszéki Kincs-
kereső Óvodából.
A  rendezvényen részt vettek a leendő első-
sök osztályfőnökei, Kardosné Volford Klára 
és Madarász Ottó tanítók, továbbá Sziráki 
Krisztián polgármester és dr. Gulyás-Zóka 
Veronika alpolgármester. Sziráki Kriszti-
án felidézte, hogy az intézmény tökéletes 
alapot ad a gyermekeknek ahhoz, hogy ta-
nulmányaikat elkezdhessék, és ezt erősíti 
meg az önállóságra nevelés, mely a korábbi 
pandémiás, korlátozásokkal teli időszak-

ban még inkább jellemző volt az óvodára. 
Hiszen a kicsiket csak a kapuig lehetett 
sokszor kísérni, ott kellett elbúcsúzni, és a 
szülőnek és a gyermeknek is egyaránt nehéz 
pillanatok voltak ezek. Sok sikert kívánt a 
ballagóknak az elkövetkező iskolai évek-
hez, és kitartást a szülőknek, mellyel a nyolc 
év alatt támogatni és segíteni fogják a tanu-
lásban gyermekeiket. 
Nincs is meghatóbb egy óvónő számára, 
mint amikor elbúcsúznak a nagycsoporto-
sok az évzárón. Három-négy év elteltével 
sok-sok emléket hagynak maguk után az 
iskolába menők és gyakran visszasírják az 
óvodát. A ballagás napján, csinosan felöltöz-
ve, hangos, vidám énekszóval, tarisznyával 
a vállukon búcsúznak, előadásaikra sok sze-
retettel, türelemmel és kitartással készülnek, 
amit könnyek nélkül igen nehéz megállni.
Meghatódtak a búcsúztató óvodapedagógu-
sok és a szülői munkaközösségek vezetői is, 
amikor a szülők együtt köszönték meg ne-
kik a 4 éves kitartó munkájukat. 

Az óvodai ballagást az iskolai követte júni-
us 19-én, szikrázó napsütésben köszöntötték 
a szervezők a ballagókat, osztályfőnökeiket, 
tanáraikat, a szülőket és minden kedves ven-
déget, aki jelenlétével megtisztelte a Bálint 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola ballagási ünnepségét. A rendez-
vény első részében búcsúversek és énekek 

hangzottak el, amit az iskola egységét jelké-
pező zászló őrzésének átadása követett. Ha-
gyomány, hogy ennek a zászlónak az őrzése 
mindig a nyolcadikosok feladata és balla-
gáskor átadják azt a hetedikesek részére.
Sziráki Krisztián polgármester is jelen volt 
az ünnepségen, aki elmondta, hogy a balla-
gókra, koruknál fogva – akár családon belül 
is vagy kisebb közösségekben – egyre több 
és komolyabb feladatot lehet rábízni, hiszen 
már felelősséget tudnak vállalni a fontosabb 
döntésekben is. Hálásan megköszönte a pe-
dagógusoknak, hogy ezt a nyolc évet végig-

kísérték velük, és a szellemi nevelésen túl 
még inkább ráfi gyeltek a gyerekek mentális 
fejlődésére is. 
Együttérzett a szülőkkel is, akik az eddigi 
14 év során végig aggódtak és segítették 
gyermekeiket.
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő is kö-
szöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy 
nagyon szépen feldíszítették az iskolát, 
útravalóul búcsúzó mottókat és idézete-
ket írtak a táblákra. Jó pár éve búcsúztatja 
már a nyolcadikosokat, de olyan még nem 
történt, hogy az előző évvel kapcsolatosan 
ne nagyon legyen kellemes emlék. Tavalyi 
évben ez a ballagó csapat nem díszíthette a 
termeket, nem rakhatták tele a tarisznyákat, 
és nem állhattak a ballagók mögött az ün-
nepségen a pandémia miatt.
Elmondta, hogy a mai napon igazából ez 
az ünnep arról szól, hogy lezárult a ballagó 
diákok életének egy meghatározó korszaka. 
A ballagás egy olyan ünnep, melyben egy-
szerre van jelen a múlt, a búcsú és az új útra 
hívás, az új iránti kíváncsiság. 
Maga a vonulás a végtelenség, a majdani 
megérkezés reményét fejezi ki. 
A megérkezésig azonban rengeteg nehézsé-
gen kell átvergődni. 
A küzdelmek során kell elővenni azt a tu-
dást, amit ezektől az évektől kaptak a diá-
kok. Az, hogy ezen az úton mi történik, az 
nemcsak az úton, hanem a rajta járókon is 

múlik. Ehhez az úthoz adott az iskola és a 
pedagógus közösség egy térképet, ami tu-
dást és emberséget tartalmaz, mellyel fel 
lehet töltekezni. 
A szülőkhöz szólván elmondta, hogy hagyni 
kell most már a gyermekeket eltávolodni, 
de legyen lehetőségük visszatérni, a prob-
lémákat és az örömöket legyen valakivel 
megosztani, az elrontottat kijavítani, a sikert 
pedig közösen megélni.
Ismertette, hogy minden nyolcadik osztályos 
felvételt nyert az általa választott iskolába. 
13-an gimnáziumban, 21-en technikumban 

tanulnak tovább, 7-en pedig szakmát fognak 
elsajátítani. 
Ezek után a kitűnő és a kiemelkedő tanul-
mányi eredmények jutalmazása következett 
a tanulók és szüleik részére, akik a követ-
kezőek voltak: Homolya Zsombor 8.a, Kiss 
Alíz 8.b, Gyovai Denisz 8.b, Mladin Anna 
és Vass Andrea 8.a, sportban elért eredmé-
nyéért Szabó Zafíra 8.a, közösségért tett 
munkájáért Mladin Anna és Kovács Henri-
etta 8.a osztályos tanulók kaptak oklevelet. 

A bölcsődétől közel 30 
kisgyermek búcsúzott

Fotó: Godó Orsolya
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Homolya Zsombor és Csapó Bence 8.a osz-
tályos tanulók egy tanulmányi versenyen el-
ért eredményért kaptak könyvjutalmat. 
Végül a jelképes lufi kkal elbúcsúztak a 
nyolcadikosok az iskolától, és bízunk ben-
ne, hogy azok a pillanatok, melyek az évek 
során nehéznek tűntek, a későbbiekben visz-

szatekintve csak egy egyszerű, szép emlék-
képként fognak megjelenni a ballagók gon-
dolataiban.

Végezetül június 25-én a kis bölcsisek bal-
lagtak, 3 csoportból közel 30 kisgyermek. 
Szem itt sem maradt szárazon, szülők-ne-

velők búcsúztatták a legkisebbeket a bölcsi-
ből, hogy a következő szintre léphessenek, 
az óvoda lépcsőfokaira.   
Sok sikert, erőt és kitartást kívánunk mi 
is az elkövetkező évekhez a búcsúzók és 
szüleik számára!

Tombácz Zoltán szerkesztő

ZSIBONGÓ - Iskolai hírek
Simon Emil: Hónapok 

Július ragyogva süttet kertet, rétet,
tavak, folyók tükrén játszanak a fények.
Éjjel utazóknak csillagokat szór szét,
szárazon, tengeren mind eligazodjék.

Programjainkból:
A május végi papírgyűjtés eredményeképpen 
az iskola összesen 7609 kg papírt gyűjtött.  
Alsó tagozaton és felső tagozaton: 

III. helyezést: a 2.b osztály 35, 47 kg/fő és 6.a
osztály 42, 94 kg/fő,  

II. helyezést a 3.a osztály 38,31 kg/fő és 7.b
43, 85 kg/fő, 

I. helyezést a 4.b osztály 110 kg/fő és 5.a
osztály 53, 82 kg/fő papírmennyiséggel ért 
el. Köszönjük a szervezést Nagy Hevesi 
Ákos diákönkormányzat vezető tanár úrnak 
és a szülők támogató együttműködését. 
A következő papírgyűjtésünk ősszel lesz 
esedékes.

XXVII. Teleki Pál Kárpát-Medencei 
Földrajz - Földtan Verseny országos
(Kárpát-medencei) döntőjében iskolánk 
két 8. a osztályos tanulója: Homolya 
Zsombor  20. és Csapó Bence 28. helyet 
érte el. Felkészítőjük Nagy Zsolt tanár 
úr. A ballagási ünnepségen vehették 
át a versenyszervezők által küldött 
jutalomkönyveiket és a felkészítőnek járó 
oklevelet. Gratulálunk mindhármuknak a 
szép sikerhez!
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján 44 tanuló (2-8. 
évfolyam) vett részt, amelyet a pandémiára 
tekintettel minden iskola 2021.05. 12-én 
14 órakor tartott. Kiemelkedő eredményt 
értek el és díjazásban részesültek: Csonka 
Levente 2.b (7.hely), Süli Péter 3.a 
(4.hely) és Nyári Levente 6.a (7.hely) 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: 
Csúcsné Király Renáta, Jójárt Renáta és 
Dobó Márta. A többi versenyző is szépen 
helytállt, a mezőny első felében végeztek. 
A versenyzők száma évfolyamonként 100 
és 200 között volt. A versenyszervezők 
által küldött jutalomkönyveket a díjazott 
gyerekek és felkészítőik a tanévzáró 
ünnepségünkön vehették át. Gratulálunk 

az elért eredményekhez! A verseny 
szervezésében, lebonyolításában Asztalos 
Ferencné, Dobó Márta, Ferlingné Dósa 
Anett, Józsáné Bánhidi Márta, Marosné 
Alberti Anikó és Pataki Ildikó vettek részt. 
Június elsejére iskolánk diákönkormányzata 
Kerékpáros napot hirdetett diákjaink 
számára, ösztönözve őket a kerékpáros 
közlekedésre. 

Aki ezen a napon biciklivel érkezett, 
az jutalomban részesült. A 4.b osztály, 
kihasználva ezt az alkalmat, testnevelés 
órán pedagógusaival kerékpárral körbejárta 
a falut. Köszönjük szépen a Domaszéki 
Polgárőrség segítségét ebben a programban. 
Ugyanezen a napon délután a leendő
elsősök szülei számára szülői értekezlet 
volt iskolánkban. Június 4-én rádiós 
megemlékezéssel ünnepeltük a Nemzeti 
Összetartozás Napját, melyen: „a több 
állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetartozása valóság, 
s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó 
eleme” témát a 6.a osztályos tanulók tették 
számunkra ünnepivé Huszár Judit és Balogh 
Bálint pedagógusok segítségével.

A Magyarság Óperencián innen és 
túl nemzetközi eTwinning projekt
résztvevői egy közös videóval emlékeztek 
meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 
A szeptembertől júniusig, egy tanéven 
keresztül tartó nemzetközi eTwinning 
projekt záróakkordjaként a programban 
résztvevő csoportok tagjai Geszti Péter 
Magyarország című dalszövegét mondják 
el. Iskolánkat Czinkota Dóra, Kispál 
Bernadett és Ördög Marcell 1. b osztályos

tanulók képviselik egy-egy részlettel. 
Felkészítőjük Mataisz Zsuzsanna tanítónő. 
Geszti Péter az alábbi sorokat küldte az 
alkotóknak:

Kedves magyar gyerekek és felnőttek!Kedves magyar gyerekek és felnőttek!
Megtiszteltetés számomra, hogy az Megtiszteltetés számomra, hogy az 

én dalszövegemet választottátok én dalszövegemet választottátok 
e videó elkészítéséhez. Kívánom, e videó elkészítéséhez. Kívánom, 

hogy mindannyian megtaláljátok a hogy mindannyian megtaláljátok a 
boldogulásotokat abban az országban, boldogulásotokat abban az országban, 

ahol "álmomban jártam".ahol "álmomban jártam".
Üdvözlettel:Üdvözlettel:
Geszti PéterGeszti Péter

Június 8-án és 9-én minden osztály 
kirepült iskolánk falai közül és élményteli, 
felejthetetlen kirándulásokon vehettek 
részt osztályfőnökeik szervezésével.
Június 14-én tartottuk verőfényes 
napsütésben a Gyermeknapot, melynek 
keretében az osztályok községünk 
különböző helyszínein játékos, ügyességi 
feladatokban mérhették össze erejüket. Az 
első 2 évfolyam tanítójukkal, a nagyobbak 
már önállóan, térkép alapján barangolták be 
településünk 8 állomását, ahol az alsósok 
és a felsősök például célba dobhattak, 
„mocsárban járhattak”, kirakóztak, 
tollasoztak, szellemi totót tölthettek ki, 

Gyermeknap az iskolában 
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Művészeti iskolások év végi vizsgái     Fotó: Pataki Ildikó
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kerékpároztak. Erről a napról készült 
fotók megtekinthetők a Domaszéki HírTér 
oldalán.

Művészeti iskolánk képzőművészeti 
tanszakának év végi kiállítása folyosónkon 
volt diákjaink számára megtekinthető. 
Mivel a szülők  nem jöhettek be iskolánkba 
a járványhelyzet miatt, fogadják ezen 
fórumon keresztül a képeket Cseri-Kucsara 
Petra tanárnőtől! Év vége közeledtével 
folyamatosan zajlottak a művészeti iskolai 
év végi vizsgái. Minden tanulónk eleget 
tett a követelményeknek és sikeresen 
levizsgázott. A táncosok vizsgájáról 
készített felvétel a későbbiekben 
megtekinthető lesz az iskola honlapján.

Június 18-án, péntek délután és másnap, 
szombat reggel szorgos szülői és 
pedagógus kezek munkálkodtak iskolánk 
termeiben, folyósóin: virágfonatokat 
készítettek, díszítettek. Tették ezt azért, 
hogy ballagó 8. osztályosaink tiszteletére 
díszbe öltöztessék iskolánkat a szombat 
10 órakor kezdődő ballagási ünnepségre. 
„Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus” 
népszerű ballagási énekkel és virággal 
karjukon indultak útnak ünneplőbe öltözött 
ballagóink osztályfőnökeik, igazgatónőnk 
és polgármester úr vezetésével. Az iskolát 
maguk mögött hagyva az árnyékot adó fák 
alatt szívet melengető, családias hangulatú 
ünnepi műsor keretében zárták le életük itt 
töltött 8 évét. 

Ballagó nyolcadikosaink

8.a osztály
Kardos Rolland osztályfőnök
Csanádi Zsombor Bálint, Csapó Bence 
Gergő, Császár Marcell, Csengeri Botond, 
Farkas András, Homolya Zsombor, Kalmár 
Kitti Sára, Kovács Henrietta, Ladányi 
Roland, Lénárt Péter, Lenghel Krisztofer 
Bálint, Lengyel Marcell, Mladin Anna Éva, 
Prókai Dominika Blanka, Savanya Izabella 
Alexandra, Simon Imre Péter, Stul Erik 

Kristóf, Szabó Zafira Kíra, Vass Andrea, 
Zombori Márk

8.b osztály
Laczkó Endre osztályfőnök
Börcsök Patrik Máté, Deli Anna, Demeter 
Dennis Ádám, Engi Kíra Hanna, Gyovai 
Denisz, Haska Luca, Kalmár Csaba, Kiss 
Alíz Réka, Kiss Márk, Krisztin Viktória, 
Németh Napsugár Mercédesz, Németh 
Nárcisz, Palotás Tamás, Papp Liliána, 
Prókai Botond, Simon-Jójárt Bence, Soós 
Gergő Csaba, Tóth Alexandra, Tóth Molli 
Lizett, Vörös Szabolcs Zoltán, Vrabély 
Benedek János

A ballagásról készült fotók a Domaszéki 
HírTér oldalán, valamint ballagóink 

ünnepi tánca iskolánk honlapján 
megtekinthetőek.

Júniusra véglegessé váltak a végzős 
diákjaink középiskolai felvételei. 13-
an gimnáziumban tanulnak tovább, 21-
en technikumi képzésben vesznek majd 
részt (ez a régi képzési rendszerben a 
szakközépiskolát jelentette), míg 7 tanuló 
szakmát fog elsajátítani. A ballagást követő 
időszakban be is iratkoztak a következő 
középiskolákba: 
Csonka János Műszaki Technikum, 
Deák Ferenc Gimnázium, Déri Miksa 
Szakgimnázium, Dugonics András Piarista 
Gimnázium, Eötvös József Gimnázium, 
Fodor József Élelmiszeripari Technikum, 
Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium, 
Gál Ferenc Technikum és Gimnázium, 
Kiss Ferenc Erdészeti Technikum, Kossuth 
Zsuzsanna Technikum és Szakképző, 
Kőrösy József Közgazdasági Technikum, 
Krúdy Gyula Szakképző Iskola, 
Móravárosi Szakképző Iskola, Péchy 
Mihály Építőipari Technikum Debrecen, 
Radnóti Miklós Gimnázium, Rudas László 
Közgazdasági Technikum Dunaújváros, 
Szent Benedek Gimnázium, SZTE Gyakorló 
Gimnázium, Tóth János Szakképző Iskola 
Mórahalom, Tömörkény István Gimnázium, 
Vasvári Pál Gazdasági Technikum

Június 22-én tartottuk a 2020/2021-es tanév 
utolsó közös iskolai ünnepét: a tanévzáró 
ünnepséget. A 3. évfolyamosok készültek 
ünnepi versekkel, kedves szórakoztató 
dalokkal, táncokkal. (Felkészítőik: Jójárt 
Renáta és Polgár Szabina). Igazgató 
asszony iskolánk kitűnő tanulóinak a szülők 
gyűrűjében adta át az egész éves szorgalmas 
munkáért járó jutalomkönyveket, majd 
kedves szavakkal zárta a tanévet. Az 
osztályfőnökök a járványügyi helyzet miatt 
a szabadban osztották ki a bizonyítványokat.

Az évközben elrendelt digitális munkarend 
átírta a tanév második felét. Az év végi 
bizonyítványok ennek ellenére nagyon 
szépen sikerültek. 

•	 Tanulói létszámunk év végén: 269, 
művészeti növendékünk száma: 
119.

•	 A magatartás iskolai átlaga 4,62, a 
legjobb magatartású alsós osztály a 
2.a (5,00), felsőben az 5.a (4,76).

•	 A szorgalom iskolai átlaga 4,46, 
legszorgalmasabb alsós osztály a 
2.a (5,00) felsőben az 5.a (4,71).

Az első évfolyamon még szövegesen 
értékeltünk, a többi osztályban jeggyel 
zártuk a tanévet.

•	 A tanulmányi munka tantárgyi 
átlag az iskolában 4,28. 

•	 Legjobb tanulmányi eredményt a 
2.a (4,85) ill. a 5.a (4,38) osztály 
ért el.

•	 A tanév végén 9 elégtelen 
érdemjegy született.

•	 Az idén 62 kitűnő tanulóval 
(mely az összlétszám 23%-a) 
büszkélkedhetünk.

KITŰNŐ TANULÓK 2020/2021es 
tanévben

1.a Bognár Léna, Börcsök Balázs, 
Csóti-Gyapjas Kitti, Gergulics 
Eszter, Landberger Lara, Masa 
Ádám

1.b Czinkota Dóra, Fábián Erik, 
Juhász Benedek, Kispál Bernadett, 
Ördög Marcell, Pintér Bence

2.a Bakos Barnabás, Bálint Zétény, 
Baukó Szofia, Benák Emma, 
Forster-Ungvári Ákos, Jenei-
Szűcs Luca, Kiss Nóra, Mig 
Izabella

2.b Asbóth Lilla, Csonka Levente, 
Forster-Ungvári Hanna, Horváth 
Zorán, Klépity Johanna, Masa 

Művészeti iskolások képzőművészeti kiállítása    Fotó: Pataki Ildikó
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Ramóna, Mészáros Lilla, Ótott-
Kovács Ábel, Ördög Vivien

3.a Benák Ádám, Benák Hanna,  
 Benák Tamás, Fekete Fanni,  
 Pintér Csaba, Süli Péter

3.b Marosi Marcell

4.a Mészáros Rebeka, Savanya  
 Bernadett

4.b Deli Alíz, Kiss Árpád, Masa  
 Nikoletta, Pataki Dominik,  
 Szecskó Natasa

5.a Bakos Petra, Gergulics Bence,  
 Szász Petra

5.b Molnár-Tóth Lilla

6.a Huszák Zsófi a, Tombácz Anikó

6.b Kardos Lora, Kászonyi Lilla,  

 Szaszák Kata

7.a Szász Gréta 

7.b Dobó Gréta, Dobó Pálma, Papp  
 András, Sárszegi Gréta

8.a Homolya Zsombor, Mladin Anna,  
 Vass Andrea

8.b Gyovai Denisz, Kiss Alíz 

Homolya Zsombor és Kiss Alíz a 8 éven 
keresztül szerzett kitűnő bizonyítványért 
díszoklevélben és jutalomkönyvben 
részesültek.

Mindennapjainkat sokan segítették, nekik 
szeretnék köszönetet tolmácsolni a 
kollégáim nevében: a Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzatnak és a képviselő-testületnek, 
Sziráki Krisztián polgármester úrnak és a 
Hivatal dolgozóinak a mindennapjainkban 
és programjaink létrehozásában nyújtott 

támogatásért, Sóki Károly Plébános Úrnak 
és hitoktatóinknak az együttgondolkodásért, 
Németh László sportcsarnokvezetőnek       az 
együttműködésért, a nyitásért-csukásért 
és a rendelkezésre állásért; Ferling József 
buszvezetőnek a türelmes és készséges 
szállításokért, Módra  Tamásnak    és a Domatisz 
Kft. munkatársainak a tereprendezésben és 
pakolásban nyújtott segítségért, valamint a 
Domaszéki Polgárőröknek a rendezvények 
megvalósításában nyújtott segítségért!

Iskolánkban  június 16-tól július 2-ig 
napközis ügyeletet kérhettek a szülők. 
Kb. 40 tanuló részére biztosítottunk 
gyermekfelügyeletet.Az általános iskola 
irodájának nyári ügyeleti nyitva tartása: 
2020.08.02. hétfő 8.00-12.00-ig

A vakációra diákjainknak, szüleiknek 
kívánunk tartalmas programokat, 

élményteli, aktív pihenést, feltöltődést!
                 Az iskola vezetősége

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Gyermeknap az óvodában      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Egy kisgyermek életében fontos változást jelent, amikor búcsút vesz 
az óvodától. Élményekkel, a társakkal közös emlékekkel gazdagod-
va, minden szempontból felkészülten készen áll azokra a kihívások-
ra, amelyet az iskola jelent számára.
Az óvodás évek méltó lezárásaként június 4-én és 5-én színvonalas 
műsorokkal zajlottak le a ballagási és évzáró ünnepségeink. A szü-
lők, és nem utolsó sorban számunkra is megható, egyben örömmel 
és büszkeséggel teli pillanatokat élhettünk meg, látva a gyerekeket, 
akik évekkel ezelőtt még anyába kapaszkodva, tétován lépték át az 
óvoda küszöbét. Minden búcsúzó nagycsoportosunknak sikeres is-
kolakezdést kívánunk! 
A ballagás jó alkalom arra is, hogy megköszönjük a családok támo-
gatását, akik ebben a mindenki számára nehéz helyzetben sokszor a 
segítségünkre voltak!

A Domatisz Kft.- nak köszönjük a szervezés során nyújtott segít-
ségét! Június 11-én a gyermeknap keretein belül színes, változatos 
programokkal készültünk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Volfordné Németh Emesének és Mészáros Csaba szülőknek, hogy 
részvételükkel segítették óvodánkat abban, hogy élményekben gaz-
dag programokon vehessenek részt a gyermekek.  A nap lezárása-
ként a Csiga-Duó adott koncertet, akik már több éve visszatérő ven-
dégeink, de minden alkalommal jó hangulatban, interaktív módon 
szórakoztatják a gyerekeket.

Június közepétől projektekben, témahetekben gondolkodva igyek-
szünk színessé, tartalmassá tenni a nyári életet óvodásaink számára. 
Több programunk nem valósulhatott meg a nevelési év során a ko-
ronavírus-járvány miatti korlátozások eredményeként. 

Így elmaradt a leendő kiscsoportosaink számára szervezett Iciri – 
Piciri játszódélután is, mely jó alkalom arra, hogy ismerkedjenek 
az óvodával, a leendő óvónénikkel. Ezek az alkalmak nagymérték-
ben segítik a pozitív érzelmi viszony kialakulást az óvodához, mire 
szeptemberben megérkeznek hozzánk. 
Terveink szerint augusztus 30-án és 31-én délelőtt szeretettel várunk 

minden leendő kiscsoportos óvodást egy kis ismerkedésre, közös 
játékra! Augusztus 26-án 16.30-tól tartjuk első Szülői értekezle-
tünket, melyre szeretettel várunk minden szülőt!
E rövid kis verssel kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, a gyere-
keknek sok játékot a szabadban és tartalmas időtöltést!
                                 
                                  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!

A Kincskereső Óvoda valamennyi dolgozója nevében; 
Kászonyiné Jancsó Ildikó óvodapedagógus

OKTATÁS
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KÖZÖSSÉG

Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntik kollégájukat a 
polgármesteri hivatalban dolgozók

1975. május 17-én házasságot kötött Szűcs 
Józseffel, majd 1978-ban adott életet Rita 
nevű, 1984-ben Andrea nevű gyermekei-
nek. 

„Gizike munkájából adódóan számtalan-
szor gratulált, kívánt sikert, boldogságot. 
Azonban jókívánságait mindig olyan egye-
di köntösbe csomagolta, hogy azt az ember 
soha nem felejti. Így az adott helyzetben, 
például egy házasságkötésnél, nemcsak 
szép szavakat, hanem maradandó útrava-
lót is kaptak a vele szemben állók, ami iga-
zi ajándék, az Ő egyedi ajándéka.”

1991. május 21-én Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád Megyei Köztársasági Megbízott 
Hivatala szervezésében anyakönyvi szak-
vizsgát tett. Ezek után lett a helyi adócso-
port vezetője egészen 2013-ig, amikortól 
anyakönyvvezetői és igazgatási ügyintézői 
poszton dolgozott egészen napjainkig.
Anyakönyvvezetőként számára a legkedve-
sebb feladatkör, hogy több száz párt eske-
tett össze, akik ezáltal mindannyian kötőd-
nek hozzá. Igaz, az anyakönnyvezetőt nem 
szabad, hogy érzelmei elragadják, Gizike 

„Ő az egyik oka, hogy a közigazgatást 
választottam. Szakmai gyakorlaton, ak-
kor még az adós területen hozzá voltam 
beosztva. Mindenkihez volt egy kedves 
szava, a munkáját pedig nagy odaadással 
végezte. Amikor immáron munkatársként 
kerültem ide, akkor is szárnyai alá vett, 
az átadott tudásért mindig hálás leszek 
neki.”

„Az egyik legjobb kolléga, akivel dol-
gozhattam, mintát nyújtott mindannyiunk 
számára. Kedvessége, udvariassága felül-
múlhatatlan. Bízom abban, hogy sok-sok 
év múlva hasonló bölcsességgel, optimiz-
mussal és tapasztalattal fogok rendelkezni. 
Remélem, hogy sokszor meglátogat majd 
bennünket, mert a tanácsai és tapasztala-
tai jól fognak jönni.” 

„Gizike mindig megértő és türelmes volt az 
ügyfelekhez, ami ennyi év munkában töltött 
idő után csodálatra méltó. Az emberek 
bizalommal fordultak felé, mert helybéli 
volt, régóta itt dolgozott, ismert szinte 
mindenkit és útbaigazította őket, illetve 
segíteni tudott bármiben. Mi, kollégák is 
emlékezni fogunk kedves személyiségére 
és figyelmességére, a sok apró finomságra, 
amit különböző alkalmakkor körbekínált, 
legyen az húsvét, karácsony vagy névnap, 
amiket soha nem felejtett el.”

„Személyes találkozásunk előtt sokat 
hallottam rólad a kollégáktól: » tudod 
Domaszéken a Szűcsné Gizike intézi 
az anyakönyvi és hagyatéki ügyeket, 
fordulj hozzá bizalommal, ha bármilyen 
segítségre van szükséged. « Megismertelek, 
kedvességed, jó szándékod sugárzik rólad, 
pár biztató szóra és tanácsra mindig 
számíthatok tőled. Őszintén kívánom, hogy 
nyugdíjas éveidet egészségben, családod 
és barátaid körében még nagyon sokáig 
élvezhesd.”

Szűcs Józsefné Gizike nevét szinte minden-
ki ismeri már, akinek bármilyen kötődése 
van Domaszékhez. Gizike tősgyökeres do-
maszékiként közel fél évszázadot töltött a 
köz szolgálatában, a Domaszéki Polgármes-
teri Hivatal dolgozójaként.

Kollégái így vélekednek róla a mindenna-
pokban:

„Gizike az a kolléga, akinek mindig van 
egy kedves szava a munkatársaihoz, és 
aki mindig mosolyog. Ünnepi esemény 
nem telhetett el úgy, hogy Gizike ne látta 
volna el valami kis finomsággal a kol-
légáit. Hiányozni fog a hétköznapjaink-
ból, reméljük sokszor meglátogat majd 
minket.”

„Gizikének mindenkihez van egy kedves 
szava és mindenről van egy frappáns 
gondolata. Tapasztalata és bölcsessége 
gyakran ad új nézőpontot a dolgoknak. 
Jókedve, szellemisége és lénye hiányozni 
fog.”

Tanulmányait Domaszéken a Zöldfás Álta-
lános Iskolában kezdte el, majd a szegedi 
Közgazdasági Szakközépiskola gyors és 
gépírói általános ügyviteli szakán folytat-
ta, ahol tanulmányait 1972. június 13-án 
fejezte be. 1972-től a közalkalmazottak 
szakszervezetének tagja lett, majd társa-
dalmi feladatként a helyi MHSZ klub gaz-
daság felelősének választották. 1972-ben 
rövid ideig a Szegedi Kazánjavító Ktsz-
nél dolgozott, majd ugyanebben az évben 
október 9-én pénzügyi előadóként került 
felvételre a Domaszék Községi Tanácshoz. 

mégis mindig megtalálta azt a mondaniva-
lót, mellyel személyessé és feledhetetlenné 
tette a házasulandók nagy napját. Személyét 
mindig a nyugalom és a kedvesség lengi kö-
rül, mely a leginkább alkalmassá tette őt erre 
a feladatra. Nem könnyű feladat, de mindig 
meg tudott újulni és minden esküvőn átszel-
lemülve, a résztvevők boldogságát átérezve, 
őt is boldoggá tette, hogy részese lehetett 
örömüknek. 
A Domaszéki Polgármesteri Hivatal kollek-
tívájának oszlopos tagjaként megbízható-
ságról és segítőkészségről tett tanúbizonysá-
got minden helyzetben. Mindannyian sokat 
tanulhattunk tőle. A kor előrehaladtával sem 
csitult tettvágya, mindig minden élethely-
zetben szívvel lélekkel végezte munkáját, 
mely a hivatása.

Nagyon sok boldog és jó egészségben eltöl-
tött nyugdíjas éveket kívánunk Neki, szere-
tett családja körében!

„A mosoly és megértő szó, 
semmibe se kerül de mégis sokat ad,

Ezt kaptuk tőled, a munkatársak 
és ügyfelek.

Mindenkit gazdagítottál türelmeddel,
Kívánunk neked nyugdíjas éveidre

Sok vidámságot, egészséget.”

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
munkatársai
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Szent Iván Éji Varázslat a Szabadság téren

A kertmozi miatt felállított vetítővászon mellett készíthették a kicsik a 
varázslatos lámpásokat    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Második alkalommal került sor egy jó 
hangulatú családi délután megrendezésé-
re a Szabadság téren a Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat szervezésében, 
idén Szent Iván Éji Varázslat címmel.
  A július 26-i eseményen 18 órától először 
az érdeklődő gyermekek számára igyekez-
tek a szervezők minél többféle kézműves 
anyagot, eszközt felsorakoztatni, melyekből 
varázslatos világító lámpások születtek. Fé-
nyük ereje betöltötte a kertmozi alkalmából 
felállított hatalmas vetítővászon előtti néző-
teret, mely a vetítés kezdéséig közel száz fő-
vel megtelt a plédeken és kockás takarókon 
helyet foglaló családokkal és baráti társasá-
gokkal. 
  A szél se rezzent, a naplemente is csoda-
szép volt a bambuszfáklyák égő sárga fényé-
ben. Ezekben a napokban éljük meg az év 
leghosszabb nappalait, emiatt a sötétedésre 
várva, egy kis csúszással megkezdődött az 
Oroszlánkirály című animációs fi lm vetítése 
a kilátogató kisgyermekek legnagyobb örö-
mére. Együtt izgulták végig a kicsik Szim-
ba, a kis oroszlán történetét, melynek a vé-
gét örömtaps zárta.
  Zengett a Szabadság tér – és talán mesz-
szebb is – a vetítés hangjától, és a szervezők 
is megelégedéssel vették tudomásul, hogy a 
korlátozások után ismét sikerült összehozni 

a közösséget, melynek kis kikapcsolódást, 
vidámságot, jókedvet tudtak varázsolni 
Szent Iván éjjelén.

Köszönjük a támogatását mindazoknak, 
akik a rendezvény sikeres lebonyolítása ér-
dekében segítséget nyújtottak.  

             Tombácz Zoltán szerkesztő           

Világbajnokság után, világkupa előtt
1500 és 800 méteren is rajthoz állt Ma-
gyarország juniorválogatottjaként Sztan-
csik Mária, az olaszországi Lignanóban 
megrendezett Junior Uszonyosúszó Vi-
lágbajnokságon. Eredményiről, élmé-
nyeiről és terveiről kérdeztük Sztancsik 
Máriát.

Nyolcadik helyen értél be mindkét ver-
senyszámban. Hogyan értékeled az ered-
ményt?
Az 1500 méterben nagyon csalódtam, mert 
nem úsztam meg azt az időt, amit szerettem 
volna. 14 perc 16 másodperc alatt értem 
be ezen a távon és szerettem volna 14 perc 
alatti idővel úszni. A 800 méterrel többnyire 
elégedett vagyok, ott javítottam is egy picit. 
Összességében úgy vagyok vele, hogy ez az 
első világversenyem volt, kicsit csalódott 
vagyok, de majd jövőre jobb lesz.

A legfi atalabb résztvevő voltál a világbaj-
nokságon, mondhatni korcsoportod fe-
letti mezőnyben úsztál. Milyen érzés volt 
kihívni az idősebbeket?
Megtiszteltetés volt, és úgy voltam vele, 
hogy ez tényleg egy nagy dolog. Számomra 

nagy élmény volt, hogy sokkal nagyobbak-
kal, tulajdonképpen profi kkal úszhattam. 
Erős volt a mezőny, ezért sok plusz tapasz-
talatot is szereztem.

Milyen új tapasztalatokkal jöttél el a VB-
ről?
Megismerhettem, hogy hogyan zajlik egy 
ilyen esemény. Tűpontosan be van oszt-
va, hogy ki mikor, pontosan hány óra hány 
perckor úszik és ezt tényleg be is tartják. A 
versenyszám előtt 20 perccel be kell menni 
közvetlenül az uszodába. Utána van 20 perc 
bemelegítésre, és végül a versenyszámod 
előtt 2 perccel szólítanak be a medencéhez 
és csak akkor lehet elkezdeni az uszonyok 
felvételét, mikor sípolnak. Erre jut nagy-
jából másfél perc. Itt minden másodperc 
számít, ezért fontos mindezekkel pontosan 
tisztában lenni.

Tudtatok időt szakítani Lignanóra is, 
hogy kicsit szétnézzetek a hajrá után?
Sajnos nem sokat, de egyszer azért füröd-
tünk a tengerben.

Mi lesz a következő bajnoki állomás? 
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Nyugdíjas klub hírei

Legközelebb októberben lesz világkupa 
Egerben, arra készülök most nagyon. Pi-
henek egy hetet - mert általában nyáron 
pihenünk –, majd ismét elkezdek edzeni. 
Mivel nem sikerült úgy ez a verseny, ahogy 

szerettem volna, úgy döntöttem, hogy nyá-
ron is fogok edzeni és ezt megbeszéltem az 
edzőmmel is. Volt úgy, hogy egy-egy ver-
seny után elkeseredtem, de azután még 
nagyobb motivációm lett, még jobban bi-

zonyítani akartam, hogy én ezt meg tudom 
csinálni.

További sikeres sportolást kívánunk!

B.A.

Domaszéki Judo ISE hírek

Domaszéki judosok szüleikkel a Szentesi Club jubileumi versenyén    

A Domaszéki Judo ISE gyermek ver-
senyzői Szentesen a szentesi klub 30 
éves jubileumi versenyén vettek részt.
A 10 év alatti gyerekek remekül megállták 
a helyüket ezen a nemzetközi gyermek- 
versenyen, mivel a magyar klubok mellett 
több romániai  és szerb csapat is részt vett.
A gyerekek edzője, Balogh Kinga is 
elégedett volt tanítványai szereplésé-
vel, és remélhetőleg egy jó, ütőképes 
csapattá fognak formálódni a jövőben.

Eredmények:
• Kispál Bernadett, Asbóth Lilla és Ör-

dög Marcell aranyérmesek lettek kor-
csoportjukban és súlycsoportjukban

• Ezüstérmesek lettek: Czinkota 
Dóra   Kispál Benedek, Rappai Leven-
te,  Olasz Atila, Csonka Levente  és Gu-
lyás Bence. 

• Bronzérmet szereztek: 
  Bocskai Rózsa és Gábor Zoltán

Köszönet  a lelkes szülői gárdának, akik elkí-
sérték  és  drukkoltak  minden gyermeknek.

A    régen áhított önálló judo ter-
münk lassan, de épül. Alig várjuk, 
hogy mielőbb birtokba vehessük.
Szeptembertől várjuk azoknak a lányoknak 

és fi úknak a jeletkezését, akik szeretnének 
ehhez a lelkes kis csapathoz tartozni.

Szabó Miklós és Balogh Kinga edzők 

A hosszú szünet után jó volt újra kirándulni, 
régóta terveztük a Szegedi Zsinagóga meg-
látogatását.
Elmentünk és egy szép napot töltöttünk 
együtt. Készülünk a nagy baráti találkozó-
ra, melyet a Rózsakert Vendéglőben ren-

dezünk. Falunapon is szeretnénk részt venni 
kalácssütéssel. Kirándulást szervezünk Za-
laegerszeg és környékére, ide várjuk a nem 
klubtagok jelentkezését is. 
Terveink alapján augusztus 8-a, 10-e körül 
lenne az indulás, három éjszaka, négy napra.

Várjuk a jelentkezőket.  Telefonszámom: 
0630/314-2524 
Klubnapok: július 12., 26., augusztus 2.

Üdvözlettel:Ördögné Piroska
klubvezető

FOTÓPÁLYÁZAT 
A pályázat témája:"Tegyetek jót minden-
kivel!" azaz hogyan segít a Karitász és 
hogyan segítesz Te?
Korcsoportok:
    • 5-8. osztályos tanulók 
    • 9-12. osztályos tanulók 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
Pályázni kizárólag online módon lehet, a 
pályázatra jelentkezni és a pályaműveket 
feltölteni a https://karitasz.hu/-segits-jol-fo-
topalyazat linken lehet.

Beküldési határidő: 2021. október 15.
A fotók feltöltésre kerülnek a Katolikus Ka-
ritász facebook oldalára, a pályázathoz tar-
tozó albumba, közönségszavazásra.
A közönségszavazás ideje: 2021. október 
22-től november 5. 12.00-ig tart.
A pályázat formai és technikai követelmé-

nyei: Egy pályázó több pályaművel is pá-
lyázhat, de személyenként maximum 5 db 
fotóval.

Technikai követelmények:
A pályázatra mobiltelefonnal készített képe-
ket is lehet küldeni.
A pályázaton manipulált képek nem indul-
hatnak.Nem számít manipulációnak a ha-
gyományos fotográfi ai korrekció, így a szí-
nek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve 
a felvétel közben keletkezett technikai hibák 
eltávolítása. Manipulációnak számít és ki-
zárást von maga után a képek tartalmának 
megváltoztatása, azaz a képi elemek utóla-
gos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá 
eff ektszűrők, keretek vagy más képmanipu-
lációs eljárások alkalmazása.
A képen nem szerepelhet olyan elem, amely 

a fotós kilétére utal. Pl.: név, vízjel, logó.
Képfelbontás

A pályázaton legalább 8 megapixel felbon-
tású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik 
oldala nem lehet kisebb, mint 2400 pixel, 
a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 
5500 pixelt. Az ezen értékhatárokon kívül 
eső képek az előzsűrizés során automatiku-
san kiesnek.
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Képformátum és -méret
Pályázni kizárólag JPG formátumú képpel 
lehet. A képtömörítési minőség 90-100% 
legyen.

Kép elnevezése (fájlnév)
A feltöltött kép fájlneve egyezzen meg a kép 
címével – helyszín és dátum nélkül (ékeze-
tek nélkül!) Pl: boldog_pillantas.jpg

Képaláírás
A képek beküldésekor képaláírás vagy rövid 
leírás is küldhető, de nem kötelező.

Díjazás

Korcsoportonként a 3 legjobb pályamű ke-
rül díjazásra, valamint közönségdíjat kap az 
a fotó, amelyre a közönségszavazás ideje 
alatt a legtöbb kedvelés érkezett a Faceboo-
kon.
    • 1. helyezett: 40.000 Ft értékű ajándék-
csomag, oklevél; 
    • 2. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándék-
csomag, oklevél; 
    • 3. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándék-
csomag, oklevél; 
    • Közönségdíj: 15.000 Ft értékű kreatív 

ajándékcsomag. 
Eredményhirdetésre 2021 novemberében, 
a Katolikus Karitász 90. jubileumi évének 
országos záróeseményén kerül sor.
A pályázathoz szükséges regisztrációval és 
a pályaművek alapadatainak elküldésével a 
pályázó igazolja, hogy elfogadja a pályázati 
feltételeket és beküldött képei minden tekin-
tetben megfelelnek a kiírásnak.

További információ a 
palyazat@caritas.org.hu címen kérhető.

Varázshét a Prókai Tanyán 

Fantasztikus gyermekcsapat jött össze a varázshéten a Prókai tanyán
Fotó: Gáborné Balázs Edit  

2021. június 21. és 25. között került meg-
rendezésre a varázshét a Prókai Tanyán. 
Fantasztikus gyermekcsapat jött össze, és 
a célunk az volt, hogy olyan élményeket 
szerezhessenek a gyerekek, amelyekre 
szívesen fognak visszaemlékezni. 
Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl! A 
pandémia mindenütt otthagyta a lábnyomát.
Próbára tette a családokat és az emberiséget, 
főleg a gyermekeket. Ezt próbáltuk picit 
enyhíteni, mindent megtettünk, hogy olyan 
programokat iktassunk be, amelyekre ritkán 
jut idő, energia, és legfőképpen pénz. Művé-
szeket, képzőművészeket, sportszakembere-
ket vontunk be ezekbe a napokba. 

Van egy mondat, amely igazán aktuális, 
most idézem:  
„A gyermekkor évei azok az esztendők, 
amikor a szív a legérzékenyebb, leghajléko-
nyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet 
valaha is onnan kipusztítani.”

J. F. Oberlin
Felelősnek érzem magam, mint háromgyer-
mekes családanya, és azt gondolom, hogy 

felelős vagyok azért is, amit teszek, de azért 
is, amit bár lehetőségem volna rá, de nem te-
szek meg. A jövő a fiataloké! A jövőért most 
kell tenni, amíg lehet, mert rajtunk, szülő-
kön múlik leginkább, hogy milyen példát lát 
a jövő generációja! 

Hálásan köszönöm a támogatóknak, mert ez 
nélkülük nem jöhetett volna létre. Sziráki 
Krisztián polgármester - Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat, Kispéter Géza kép-
viselő, Ferling József sok-sok gyermek bu-
szos bácsija, Joseph Thomas Fasano USA, 
Farkasné Zsíros Éva USA, Varga ABC 
– Varga Béla, Sarki Diszkont – Németh 
Magdolna Ibolya, Kozma Ottilia, Kazi Pé-
ter – Zabosfai Zöldséges, Drávuczné Mátrai 
Andrea, Pappné Tanács Zsuzsanna, Juhász 
Mónika, Réti–Nagy Robert USA - termé-
szetgyógyász szakértő, Egészség Logikája 
Kutató, Natural Immune Control System 
Zrt. Szeged. 

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” 
     Dosztojevszkíj
Programvezetők és vendégeink:

    • Koszti Sándor János trombitaművész  
      (Makó), Szegedi Szabadtéri játékok  
 fúvószenekar nyitány;
    • Novák Magdolna óvónő, tangóharmo- 
 nika művész (Szeged); 
    • Hornyik János, Szittya Hagyományőr- 
 ző Íjász Egyesület sportszakértő  
 (Szeged-Domaszék);
    • Hornyik Tamás íjászversenyző;
    • Berkesiné Tőrőcsik Krisztina 
 rehabilitációs mozgásszakértő
 (Szeged);
    • Szabó Miklós és Balogh Kinga 
  Domaszéki Judo ISE;
    • Viczei Erika kutyakiképző 
 (Szeged-Domaszék);
    • Csatai Gergő léggömbművész és lufi-
 hajtogatás világrekorder (Szeged), 
 Guinness-rekorder;
    • Harangozó Bettina dajka 
 (Szeged-Domaszék);
    • Varga Dóra Brigitta dajka 
 (Szeged-Domaszék);
    • Harangozó Ádám, Petőfi Horgász 
 Egyesület (Szelevény);

KÖZÖSSÉG
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    • Cserkeszőlő Futball SE; 
    • Tígyi Zsuzsanna néptáncos (Szeged);
    • Gábor Zoltán János műszaki szakértő 
Hálásan köszönöm a kedves szülők meg-
tisztelő bizalmát és példaértékű együttmű-
ködését! 
Köszönettel tartozom még Prókai Adrien-
nek vendégszeretetéért, és Vavrek Veroniká-
nak a lovasfoglalkozások lebonyolításáért!
Fantasztikus hét volt, élmény gyermeknek, 
és élmény a megfáradt felnőtteknek. 
Utoljára, de nem utolsó sorban pedig a fér-
jemnek tartozom köszönettel, Gábor Zoltán 
Jánosnak, hogy mindenben szeretettel támo-
gatott. 

Tisztelettel:
Gáborné Balázs Edit 
Rendezvényszervező 

JÚLIUS 18. - 19:00 
IH Rendezvényközpont

Helyszín: IH Rendezvényközpont, Szeged, Felső Tisza-part 2. 

Jegy információ: 30/926-4671

Jegyvásárlás: palladiumjegyek.hu 
PALLADIUM

Szeged

ALFÖLDI ÉS VEISZER
RÓBERT ALINDA

visszatér 
Szegedre!

10 tuti tipp nyári hőség ellen
Az elmúlt évek nyarai számtalanszor be-
bizonyították, hogy hazánk klímája jelen-
tős változáson megy át. Gyermekkorunk 
akkoriban forrónak ítélt, harminc fokos 
nyári melegei már sehol sincsenek, és 
napjainkban annak örülünk, ha csak 32 
fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.                                                                                                                                     
  Mindenkinek megvannak a maga trükkjei 
a forrósággal szemben, de tény, hogy a hő-
ségriadóval telt hetek a legtöbbeket nagyon 
megviselik. Főleg az idősekre, a gyerekek-
re, valamint a szív-és érrendszeri megbete-
gedésekkel küzdőkre érdemes különösen 
odafigyelni, ugyanis szervezetüket fokozot-
tan megviseli a hőség. Cikkünkben néhány 
olyan tanáccsal igyekszünk szolgálni, me-
lyek hasznosak lehetnek a tikkasztó napok 
komfortosabbá varázsolásának érdekében.

KÖZÖSSÉG



Domaszéki Hírmondó   2021. július16

1. Szellőztetés és árnyékolás
Minden évben felhívják figyelmünket arra, 
hogy a lakás elsötétítése, valamint a kora 
reggeli szellőztetés lehet a legjobb választás 
a hőmérséklet alacsonyabban tartásának ér-
dekében. A lakás fekvésétől függően, amint 
közeledik a hőség, sötétíts el, engedd le a 
redőnyt, vagy akár a sötétítő függöny is jó 
döntés lehet. Átmeneti, sürgősségi megol-
dásnak akár alufóliát is ragaszthatsz az ab-
lakra, ami visszaveri a fényt. Természetesen 
nem ez a tökéletes megoldás, de amíg példá-
ul időpontot tud adni a redőnyszerelő, addig 
ideális választás lehet.

2. Páramentesítő készülék
Ha a meleg magas páratartalommal társul, 
az kifejezetten kínzó tud lenni. Ezt megta-
pasztalhatjuk nyáron, amikor egy eső után is 
marad a forróság, de sokkal magasabb pára-
tartalommal társítva. A lakásban tartózkodás 
során számos olyan tevékenységet végzünk, 
amelyek kapcsán nedvesség kerül a levegő-
be. Ez ellen ideális lehet egy jó minőségű 
páramentesítő készülék, amely akár több 
liter vizet is képes kiszűrni egy nap alatt a 
levegőből.

3. Tusolás, arcmosás, nedves törölköző
Bár munkahelyen rendszerint nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy efféle meg-
oldásokkal enyhítsük a forróság hátulütőit, 
de otthon mindenképpen megtehetjük. Ha 
időd és elfoglaltságod engedi, akkor tusolj 
le naponta többször is. A hideg víz helyett 
részesítsd előnyben a langyosat vagy a kel-
lemesen meleget. Néha már egy arcmosás 
is sokat segíthet, ugyanis ha eltávolítod 
bőrödről az izzadságot, akkor könnyebben 
tud majd lélegezni, ez pedig kánikulában 
igazi áldás. A nyakba tett nedves törölköző 
szintén hasznosnak bizonyul, bár tény, hogy 
nem minden élethelyzetben engedhetjük 
meg ezt a luxust magunknak.

4. Csapd be az agyad!
Próbáltad már, hogy a nyári hőség idején téli 
fényképeket nézegetsz? Gondolj jégcsapok-
ra, havas tájra, vagy idézd fel azt az emlé-
ket, amikor télen fagyoskodtál a mínusz tíz 
fokban. Az agyat ilyesmivel elég könnyű 
becsapni, próbáld ki, és meglátod!

5. Figyelj a hőszigetelésre!
Igyekszel mindent megtenni azért, hogy 
kellemes legyen nyáron is a belső mikroklí-
ma? Ha ennek mégsem érzed hatását, akkor 
könnyen lehet, az ingatlan hőszigetelésével 
van a baj. Egy hőkamerás átvizsgálás felhív-
hatja a figyelmet a hőhidakra és a szigetelés 
egyéb hiányosságaira. Nemcsak a falakra 
érdemes fókuszálni, hanem az ablakokra, 
nyílászárókra is, ugyanis az ablakokon ke-
resztül rengeteg meleg bejuthat a lakásba.

6. Langyos, meleg innivalók
Sokan azt hiszik, hogy a jégkásákkal és a 

jeges üdítőkkel tehetnek a legjobbat maguk-
nak a melegben. Tény azonban, hogy a lan-
gyos vagy akár a meleg italok jobb válasz-
tásnak bizonyulnak, hiszen arra késztetik a 
testet, hogy hűtse magát. A citromos víz és 
a teafélék remek választásnak bizonyulnak. 
Ez utóbbiak akkor is megállják a helyüket, 
ha magaddal kívánod vinni az innivalót, hi-
szen a tea felmelegedés után is jóízűen fo-
gyasztható.

7. Könnyű étkezés
A nyári forróság idején a legtöbben alig va-
gyunk éhesek. Ugyan a testsúlynak ez csak 
kedvez, de a közérzetnek már nem biztos, 
hogy annyira. Mivel melegben kevésbé 
vagyunk éhesek, ezért inkább válasszuk a 
könnyű ételeket. Akár egy zöldségleves is 
elegendő lehet, a saláták, gyümölcsök pedig 
igazi felfrissülésnek számítanak a meleg-
ben.

8. Óvatosan a klímával!
A klíma ma már a legtöbb otthonban és 
irodában megtalálható. Korántsem mind-
egy azonban, hogy milyen hőfokra állítjuk 
azt. A kinti hőmérséklettől való drasztikus 
eltérés akár megfázáshoz is vezethet. Ne 
feledkezzünk meg a rendszeres tisztításról 
sem, amivel pedig a fertőzéseknek vehet-
jük elejét. A klímát egyébként sokan kife-
jezetten azért nem szeretik, mert rendkívüli 
módon szárítja a levegőt. Ennek hátulütőit 
gyakran a kiszáradt szem kapcsán érezhet-
jük meg. Érdemes könnyű testápolót is ma-
gunknál tartani, ami a kéz számára hasznos 
lehet ilyenkor. Ha klímás irodában dolgo-
zol, akkor a műkönny is jól jöhet, ruháza-
tod megválasztásakor pedig ne csak a kinti 
kánikulára készülj, hanem arra is, hogy bent 
jól jöhet egy kis kardigán a túl alacsony hő-
fokra állított klíma mellett.

9. Kerüld a közvetlen fúvásirányt!
Klíma és ventilátor esetében is fontos, hogy 
ne közvetlenül érjen a levegőfúvás, ennek 
ugyanis könnyen nyak-és fülfájás lehet a 
vége. Inkább helyezd úgy a ventilátort, hogy 
annak kellemes hűvöse messzebbről érje 
testedet.Néha érdemes szellőztetni is egyet, 
friss oxigént engedni a helyiségbe.

10. Folyadék, folyadék, folyadék!
Ugyan az elfogyasztott italok hőmérsékleté-
ről már szóltunk, de nem mehetünk el azok 
mennyisége és minősége mellett sem. Húsz 
testsúly kilogrammonként egy liter folyadék 
javasolt, ennek pedig legjobb forrása a tiszta 
víz. Ha nem vagy az ásványvizes palackok 
híve, akkor vízszűrő kancsóval, vagy akár 
csapra szerelhető vízszűrő berendezéssel is 
előállíthatod a tiszta vizet. A kávéval, ener-
giaitalokkal és főleg az alkohollal érdemes 
nagyon óvatosnak lenned, sőt, a melegben 
ezeket célszerű teljesen kerülni. Az élénkí-
tő teafélék remek választásnak bizonyul-

nak, de kipróbálhatod akár a matcha teát is, 
amely egész nap frissen tart. A cukros üdítő-
ket szintén javasolt elkerülnöd, ezek ugyan-
is biztosan nem oltják szomjadat, ellenben 
a plusz kilók felkúszásáért igenis felelős-
sé tehetőek. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy súlytöbblettel nehezebben lehet bírni 
a meleget is, ezért törekedj a normál testsúly 
elérésére, s ennél fogva életminőséged javí-
tására.

Forrás+kép: https://unipatika.hu/maga-
zin/10-tuti-tipp-nyari-hoseg-ellen-pati-

ka-magazin
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - 
INGYENES  JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számí-
tott a pszichiátrián, de ehelyett borzasz-
tó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), 
hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 

06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt 

bizalmasan kezelünk!"

Kormányablak 
Busz Domaszéken

A következő alkalommal július 28-án, 
szerdán 12.30 és 15.30 között a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal  parkolójá-
ban (6781 Domaszék, Köztársaság tér 
1.) lesznek elérhetőek a KAB busz szol-
gáltatásai a helyi lakosok részére. A mobi-
lizált kormányablak ügyfélszolgálat bizto-
sítja a közigazgatási ügyek elintézését 
településünkön, illetve a települési ügyse-
gédek korábbi  szolgáltatásai is teljes kö-
rűen elérhetőek, ezen felül pedig további 
– eddig valamely kormányablakban intéz-
hető – ügyek is elintézhetőek. Ilyenek pél-
dául a szociális kérelmek, lakcím-nyilván-
tartással és  a személyes okmányok 
ügyintézésével  kapcsolatos beadványok, 
vagy akár az ügyfélkapu-regisztráció is.     
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HIRDETÉSEK

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!

  
Megjelenik havonta 

 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

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
Tel.: 06-30/9533-864

Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

 Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!
Balázs Roland 

Tel.: 0670/248-4376

TANSZERVÁSÁR a 
Rózsa Virág és 
Papírboltban!

20% kedvezmény 2000 Ft vásárlás 
felett minden tanszerre, amire az 

iskolakezdéshez szükség van! 
Üzletünkben mindent beszerezhet-
tek, amit a tanszerlista tartalmaz. 
Rendelésre összekészítjük tan-

szercsomagjaitokat lista alapján! 
Júliusban + 5 % EXTRA KED-
VEZMÉNY (összesen 25 %)!!! 

Bankkártyás fi zetési lehetőség! 
Rózsa Virág és Papírbolt 

Domaszék, 
Rózsa Ferenc utca 16. 

Tel.:0670/452-3342
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