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Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

augusztusi ügyfélfogadása 
településünkön elmarad!

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. augusztus 27.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. szeptember 8.

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.

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
 Helye: Domaszék Petőfi  Sándor 

utca 1/M. ( Teleház épülete )
Augusztus 2-16-ig az 

ügyfélfogadás szünetel!!                                                                                                                                       
Papp Tamara falugazdász Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
 szeptember 7., október 5., november 2., 

december 7.
Szelektív hulladék:

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

A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás 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

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

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 Bölcsőde
Maczka-Németh Orsolya
Tel.: 0670/376-5140

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
Ahogyan előző lapszámunkban is jeleztük, a kép-
viselő-testület hosszú szünetet követően 2021. 
június 29-én ülésezett először az idei évben. Dr. 
Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesteri kinevezé-
sének következtében szükségessé vált a bizottsági 
tagságok felülvizsgálata. Az Ügyrendi Bizottság 
új elnöke Simon-Jójárt Renáta, új tagja pedig Áb-
rahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt Dobó 
Tamás). A Humán Bizottság új elnöke Kardos Rol-
land, új tagja Ábrahám Zoltán lett (változatlanul 
tag maradt Simon-Jójárt Renáta, Varga-Asztalos 
Ágnes és Farkasné Kapás Alexandra). A Pénz-
ügyi és Gazdasági, illetve a Településfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottságok tagságában nem történt 
változás.
   A testület elfogadta a 2021. évi munkatervét, dr. 
Kőrösi Gábor és dr. Kovács Zsuzsanna háziorvo-
sok beszámolóit. A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT 
Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi szakmai 
munkájáról szóló tájékoztatója mellett elfogadásra 
került a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség 2020. évi beszámolója, valamint a Doma-
szék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társu-
lás 2020. évi költségvetési beszámolója is.
   A grémium döntött a „Külterületi helyi közu-
tak fejlesztése”, valamint a „Helyi termékértéke-
sítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 
fejlesztése” című pályázatokon való indulásról, 
valamint a LIFE-MICACC projekt C5 akciójában 
való részvételről is. Elfogadták a Tappancs Állat-
védő Alapítvánnyal kötendő együttműködési meg-

állapodás tervezetét is, amelynek köszönhetően 
egyszerűsödhet a településen kóborló kutyák elhe-
lyezésének problémája. Sziráki Krisztián polgár-
mester 2021. évi szabadság-igénybevétele üteme-
zésének megtárgyalása után a képviselők arról is 
döntöttek, hogy írásbeli kérelemmel fordulnak az 
FBH-NP Kft-hez annak érdekében, hogy a hulla-
dékudvar nyitvatartását állítsák vissza a korábban 
megszokottra.
  Zárt ülés keretében döntés született a kitüntető 
címek adományozásáról is: Domaszék díszpolgá-
ra a 2021. évben dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsanna 
háziorvos lett. „Domaszékért” kitüntető címben 
részesültek Csiszár István és Csiszár Istvánné a 
település közösségi életében végzett áldozatos 
munkájukért.
  2021. július 9-én rendkívüli ülést is tartott a kép-
viselő-testület, amelyen döntés született az árvíz-
kárt szenvedett erdélyi testvértelepülés, Lövéte 
támogatásáról. Zárt ülés keretében Bönde János-
né nyugdíjas pedagógust a település gyermekeiért 
féltő gondoskodással végzett, áldozatos munkájá-
ért „Ifjúságért” kitüntető címben részesítették.
 Minden döntés a https://www.domaszek.hu 
honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menü-
pontjában megtekinthető. A következő nyílt 
képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. 
augusztus 31. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Do-
maszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László 
Szervezési és jogi csoport vezető

Felhívás a hulladékszigetekhez és a 
hulladékudvarba történő szemételhelyezéssel

kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az elmúlt 
időszakban ismét felszaporodtak a hulladék-
szigetek használatával kapcsolatos problémák, 
szabálysértések. Sajnos egyre gyakrabban elő-
fordul, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigete-
ken kommunális hulladékot helyeznek el, vagy a 
kukák mellé kerül lerakásra a szemét, melyet az 
Önkormányzat saját költségén szállít el hetente 
akár többször is. Éppen ezért, ennek a kedvezőtlen 
folyamatnak a megállítása céljából az alábbiakra 
szeretnénk felhívni a fi gyelmet:
• Tilos a kommunális hulladékot a szelektív 

kukákba és melléjük helyezni!
• A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos szabá-

lyok be nem tartása szankciót vonhat maga 
után;

• Hulladékudvarba csak állandó domaszéki 
lakcímmel rendelkező lakos adhat le sze-
metet;

• A hulladékudvarba csak érvényes közszol-
gáltatási szerződéssel és a szemétszállítási 
díj befi zetéséről ( amely nem a kommunális 

adó! ) szóló bizonylat, igazolás bemutatásá-
val adhat le szemetet a domaszéki lakos;

• Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel, 
vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval
(FBH-NP Kft., Vaskút) a 0679/524-821-es te-
lefonszámon.

A fenti intézkedések, kérések a jogkövető polgá-
rok zavartalan szemétszállítással kapcsolatos igé-
nyeit szolgálják. Kérjük, segítsék a szolgáltató és 
az Önkormányzat munkáját azok betartásával.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
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Szépkorúak jubileumi köszöntése
Mindig hatalmas öröm és megtiszteltetés 
Önkormányzatunk számára, hogy sze-
mélyesen, otthonukban köszönthetjük fel 
településünk idős polgárait. Ez most sem 
történt másként, hiszen a vírushelyzet kor-
látozásainak enyhülésével újra lehetősé-
günk nyílik a jubileumi születésnaposokat 
felköszönteni. 
  Elsőként Aradi Jánosnénál jártunk, aki jú-
nius 15-én ünnepelte 90. születésnapját. Lá-
nyaival együtt, nagyon szívélyesen fogadták 
Sziráki Krisztián polgármester úr és dr. Pálfi  
Tímea jegyző asszony személyes köszönté-
sét. Aradi Jánosnét életútja során sok nehéz-
ség és öröm is érte, melyről szívesen mesélt. 
Szerencsére nagyon jó egészségnek örvend 
és elmondása alapján elégedetten tekint 
vissza emlékeire, illetve mindig bizakodva 
várja a jövőt. Mindennapjait gyermekei, 
unokái és dédunokái teszik boldoggá. Jubi-
leumi születésnapját nagy családi körben is 
megünnepelték, ahol az egész család jelen 
volt és együtt örülhetett. 
  Ezúton is kívánunk hosszú, boldog, egész-
ségben eltöltött éveket számára, szerető csa-
ládja körében.

Aradi Jánosné szépkorút köszöntötte Sziráki Krisztián polgármester 
és dr. Pálfi  Tímea jegyző    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

  Bízunk abban, hogy a jövőben is sok ju-
biláló születésnapost köszönthetünk majd 
otthonában és számos kedves történettel, te-

lepülési emlékkel gazdagodhatunk általuk. 
Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő

Beszámoló az önkormányzati fejlesztésekről

Hamarosan tető kerül az épülő judo teremre    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
kiemelt fi gyelmet fordít arra, hogy mi-
nél több fejlesztés valósulhasson meg 
Domaszéken. Ez a nyár folyamán sincs 
másként, hiszen több fejlesztés jelenleg 
is zajlik, emellett számos projekt áll elő-
készítés alatt, illetve vannak olyanok is, 
melyeknek elszámolása hamarosan zárul.
  A Képviselő-testület sem tétlenkedik, hi-
szen mióta ismét megtarthatók a képvise-
lő-testületi ülések, már 3 alkalommal ültek 
össze és döntöttek - többek között - számos 
új pályázaton való indulásról is.
A következő tájékoztatóban részletesen ösz-
szeszedtük önkormányzatunk pályázatait, 
projektjeit:

Folyamatban lévő fejlesztések
1. JUDO terem építése

A település kimagasló judo teljesítménye 
kapcsán a Magyar Judo Szövetség még 
2015-ben döntött a terem megépítéséről. 
A hosszas tárgyalásokat követően 2021 
első negyedévében megkezdődtek a terem 
munkálatai. A tereprendezést követően a 
kivitelezés kis időre megrekedt, de azóta 
is folyamatosan zajlanak a kisebb-nagyobb 
munkálatok. Jelenleg a falazás fázisában tart 
a kivitelezés, melyet az önkormányzat heti 
rendszerességgel felügyel és ellenőriz.
A létesítmény 336 m2 alapterületen, 213 m2

hasznos küzdőtérrel kerül megvalósításra,

melyen két szabványos méretű tatami kerül 
majd elhelyezésre. Az épület a sportcsar-
nokhoz hasonlóan hőszivattyús fűtésrend-
szerrel lesz ellátva, mellyel a téli időszakban 
is energiatakarékosan biztosított az üzemel-
tetése.

2. Ipari terület kialakítása
Az ipari terület kialakításának pályázata 
2018-ban kezdődött meg, mely a kisajátí-
tások és területszerzések miatt egy hosz-
szú folyamat volt, de ezek lezárultával, az 

idei év elején megtörtént a közbeszerzés 
lebonyolítása, melynek során kiválasztásra 
került a projektet lebonyolító vállalkozó. A 
kivitelezés még az idei évben megkezdődik, 
hiszen a projekt befejezése 2022 januárjá-
ban várható. 
A projekt támogatási összege: 
290.000.000 Ft

3. EFOP-3.9.2 - Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben a 

Mórahalmi járásban
A közel három és fél éve zajló pályázat az 
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idei év decemberében zárul. A koronavírus- 
járvány miatt elmaradt programok szervezé-
se van folyamatban. Ennek a pályázatnak a 
keretében lehetőség van az őszi időszakban 
az óvodás, 6-7 éves korosztálynak úszótan-
folyamot szervezni, valamint az oktatási/
nevelési intézmény nevelőinek lehetőségük 
van a pályázat keretein belül elsősegély-
nyújtó, újraélesztést elsajátító képzésen is 
részt venni. 

4. EFOP-1.5.3 - Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben a 

Mórahalmi járásban
A másik EFOP-os pályázathoz hasonlóan ez 
a pályázat is három és fél éve zajlik és az 
idei év októberében zárul. Ennek a pályá-
zatnak a keretében is a koronavírus járvány 
miatt elmaradt programok pótlása, szerve-
zése van folyamatban. Lehetőség lesz a la-
kosságnak a pályázat lezárásáig fennmaradó 
idő alatt egészségügyi állapotfelmérésen, 
gazdálkodással, gasztronómiával foglalko-
zó előadásokon is részt venni. A pályázat 
keretén belül továbbá a fi atalabb korosz-
tálynak is szervezünk programokat, többek 
között részt tudnak venni táborokban, sport-
ágválasztó eseményen is. 

Nyertes pályázatok:
1. Kerékpárpálya – pumptrack pálya

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
által kiírt pályázat. Támogatás intenzitása: 
helyszínenként az összköltség legfeljebb 
50%-a. 
Projekt költségvetése:
Igényelt támogatás: 9.965.405 Ft
Megítélt támogatás: 9.500.000 Ft
Teljes projektköltség: 19.930.809 Ft
A projekt keretében megvalósul egy 290 m2 

alapterületű aszfaltozott kerékpáros, úgyne-
vezett pumpapálya, ivókúttal, fedett kiülő-
vel. Helyszín a Dózsa György utca – Petőfi  
utca által közrefogott terület a kondipark 
mellett. A projekt megvalósulásának határ-
ideje 2021. szeptember 30.

2. Sportcsarnok-felújítás
A Belügyminisztérium által kiírt pályázat. 
A pályázati kiírás keretén belül maximum 
20.000.000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatás igényelhető 25%-os önerő biztosítása 
mellett.
Projekt költségvetése:
Igényelt támogatás: 20.000.000 Ft
Vállalt önerő összege: 13.706.515 Ft
Teljes projektköltség: 33.706.515 Ft
A projekt keretében a következő felújítási 
munkálatok megvalósítását tervezzük: hom-
lokzati nyílászárók cseréje, amely magában 
foglalja 5 db kétszárnyú pánikajtó cseréjét. 
Emellett a projekt részét képezi a sportcsar-

nok öltözői és szociális helyiségei felett lévő 
tetőfelület teljes felújítása. A tetőfelújítással 
érintett épületrész az öltözők feletti tetőfelü-
let, ahol az évek során a legjobban elhaszná-
lódott a tetőszerkezet, elkorhadt a faszerke-
zet, ezáltal folyamatosak a beázások.

3. A Sárkányhegyi Közösségi Ház 
infrastrukturális fejlesztése

Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázat, melynek keretében a kiste-
lepülési művelődési házak infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására nyújtott be és 
nyert el pályázatot önkormányzatunk.
Pályázat tárgya: 
 • a Közösségi Ház mellékhelyiségeinek     
   felújítása,
 • az épület külső akadálymentesítése,
 • a 3 kisebb, felső részen lévő helyiség 
   egybenyitása,
Megítélt támogatás összege: 12.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás.

4. A Sárkányhegyi Közösségi Házban 
kulturális programok megvalósítása

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kiírására, kistelepülési művelődési házak 
kulturális programjainak támogatására 
nyújtottunk be pályázatot.
A pályázat lehetőséget biztosít több telepü-
lési rendezvény színvonalas megvalósításá-
ra, illetve különböző kulturális és közösségi 
programok lebonyolítására az elkövetke-
zendő egy évben.
A megítélt támogatás összege: 5.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás. 

Előkészítési fázisban lévő pályázatok:
1. Családbarát játszótér kialakítása a 

domaszéki új osztás mellett 
(beadott, el nem bírált)

A projekt keretében a település új osztásá-
nak közelében kívánunk kialakítani egy ját-
szóteret, ami az itt lakó kisgyermekes csalá-
doknak már régi vágya. 
Ezzel a projekttel és ennek későbbi tovább-
gondolásával egy olyan zöldterületet szeret-
nénk kialakítani, ahol a családok kulturált 
keretek között tudják eltölteni a szabadi-
dejüket, valamint a speciális játszótéri esz-
közökkel testmozgás változatosságát is elő 
tudjuk segíteni.
Igényelt támogatás: 3.569.279 Ft
A játszótér mellé, a Csongrád-Csanád Me-
gyei Önkormányzat támogatásával egy ivó-
kút is kialakításra kerül.

2. Külterületi helyi közutak fejlesztése 
(előkészítés alatt)

A pályázati kiírás keretében önkormányzati 
tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkeze-
lésben lévő külterületi, helyrajzi számmal 

ellátott már meglévő földutak stabilizálása 
és/vagy alépítményének és szilárd burkola-
tának kialakítására lehet pályázatot beadni. 
A pályázat kiírása folyamatban, benyújtá-
sára 2021. június 7-től nyílt lehetőség. Ön-
kormányzatunk a község életében jelentős 
szerepet játszó utak tekintetében kívánja a 
támogatási kérelmet benyújtani. A tervek 
között szerepel a hulladékudvar felé veze-
tő út, kisvasút nyomvonalán a Bajai úttól az 
M5-ös felüljáróig tartó külterületi út, vala-
mint a Viola útnak a kisvonattól a Szegfű 
útig tartó szakasza.
Igényelhető támogatás: A támogatás maxi-
mális összege 300 millió Ft, 95%-os támo-
gatási intenzitás mellett. 

3. Zártkert Program – útépítés 
(előkészítés alatt) 

Az Agrárminisztérium Zártkerti Program 
keretében pályázatot írt ki a települések 
zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő és az infrastrukturális 
háttér megteremtését célzó települési fej-
lesztések támogatására. 
A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a kis-
kertekben élők életminőségének javításá-
hoz, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé 
tételéhez, illetve megteremtéséhez. 
A pályázat keretében külterületen elhelyez-
kedő zártkertek, kiskertek megközelítését 
szolgáló, kapcsolódó út, földút fejlesztésére 
maximálisan igényelhető támogatás mérté-
ke 18.000.000 Ft, 100%-os támogatási in-
tenzitással. 
Útfejlesztés mellett a pályázat keretén belül 
szükséges megvalósítani gyümölcsfa- és/
vagy szőlőtelepítést, melyhez kapcsolódóan 
igényelhető maximális összeg 5.000.000 Ft, 
100%-os támogatási intenzitással. 
Önkormányzatunk a zártkerti pályázat kere-
tében, a Szegfű út portalanítására szeretne 
támogatási kérelmet benyújtani, 18.000.000 
Ft összegben.

4. Piacfejlesztés (előkészítés alatt)
Az Agrárminisztérium által kiírt pályázat 
keretében támogatási kérelmet szeretnénk 
benyújtani a vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgálta-
tásainak fejlesztésére, melynek keretében 
a helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése va-
lósulhat meg. A felhívás elsődleges célja a 
koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, 
hozzájárul továbbá a vidéki lakosság életmi-
nőségének javításához, ezáltal a népesség 
megtartásához, a helyi gazdaság fejlesztésé-
hez és élénkítéséhez. 
A pályázat keretében igényelhető maxi-
mális támogatás mértéke 100 millió fo-
rint, 85 %-os támogatási intenzitással. 
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Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről (2021.08.03.)

ÖNKORMÁNYZAT

OKTATÁS ZSIBONGÓ – ISKOLAI HÍREK
Simon Emil: Hónapok 
Augusztus gömbölyű, 
zöld dinnyéket görget,

éles-fényes ekék hasítják a földet.
Még a víz sem hűl ki, 

lám, a szél is gyöngéd,
- lassan csukja a nyár színes mesekönyvét.

Programjainkból:
Művészeti iskolánk növendékei 2021. július 
3-án részt vettek a Szolnok Open Majorette 
versenyen, ahol most is, mint mindig, na-
gyon szép eredményeket értek el:
Gyerek bot csapat kategória: 2. hely – közös 
koreográfi a a Classicon KTSE-vel (Savanya 
Bernadett, Kalmár Hajnalka, Schmidt Beat-
rix, Fekete Vanda, Krnács Nikol)
Junior bot csapat kategória: 3. hely - közös 
koreográfi a a Classicon KTSE-vel (Csala 
Vivien, Kószó Zsófi a, Pördi Kíra, Rózsa Lil-
la, Tillinkó Nikolett, Molnár Dorka, Molnár 
Dorina)
Junior bot duó/trió kategória: 7. hely (Rózsa 
Lilla – Tillinkó Nikolett)
Senior bot mini formáció: 1. hely (Csala Vi-
vien, Kószó Zsófi a, Pördi Kíra, Rózsa Lilla, 
Molnár Dorka, Molnár Dorina)
Senior bot szóló kategória: Csala Vivien 4. 
hely, Pördi Kíra 5. hely
Senior twirl szóló kategória: Molnár Dorka 
arany minősítés

Felkészítő tanárok: Horváth Péter és Szögi 
Barbara
Minden fellépőnek gratulálunk a szép telje-
sítményhez!
Mint minden évben, művészeti iskolánk tán-
cosai meghívást kaptak a Falunapra, hogy 
táncukkal elkápráztassák a közönséget. Mi 
idén is örömmel vettünk részt a programon, 
hiszen végre megmutathattuk, hogy az idei 
tanév nehézségei ellenére is pedagógusaink 
lelkesen készítették, növendékeink pedig 
még nagyobb lelkesedéssel tanulták az új 
koreográfi ákat. Külön örültünk annak, hogy 
nagyon sok szülő lehetetlent nem ismerve 
lehetővé tette, hogy gyermeke a csapattár-
saival együtt részt vegyen a falunapi ünnep-
ségen.
Minden táncosunknak és felkészítő pedagó-
gusainknak gratulálunk a színvonalas mű-
sorhoz!

     
   

A 2021/2022-es tanévvel kapcsolatos 
információk:

Étkezés és napközi egyeztetés és térítési díj 
megállapítás: 2021. augusztus 24-25.
A befi zetés szeptember hónapban törté-
nik. Kérjük, az ingyenes étkezésben ré-
szesülő tanulók is jelezzék étkezési szán-
dékukat!
A kedvezményekre jogosító határozatok 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

Senior bot mini formáció 1. hely
Fotó: Pataki Ildikó

Részvétel a Szolnok Open Majorette 
versenyen  Fotó: Pataki Ildikó

Mivel jelenleg csak szabad téren, fedett 
asztaloknál van lehetőség az árusításra, 
így rossz időjárási körülmények esetén lé-
nyegesen csökken a lakosság érdeklődése 
a piac iránt. A pályázat keretében a Petőfi  
u. 1. szám alatt található „Teleház” épületét 

szeretnénk 70 m2-rel bővíteni, ahol helyet 
kapnának további árusító és funkcionális 
helyiségek, továbbá a „Teleház” épülete 
előtti közterület rendezése is megtörténhet 
a pályázat keretében. Önkormányzatunk kö-
rülbelül 100 millió forint összegben, 15 mil-

lió forint önerő mellett szeretne támogatásra 
kérelmet benyújtani.

 dr. Gulyás-Zóka Veronika
Mészáros-Tanács Anett
Varga-Asztalos Ágnes

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakossá-
got, hogy augusztus 9-től Önkormány-

zatunk a Nagyközségi Könyvtárban 
nyújt segítséget könyvtári nyitva-
tartási időben a koronavírus elleni 
vakcina-regisztrációban! Kérjük a 

regisztrációhoz vigyék magukkal sze-
mélyazonosító igazolványukat, lakcím-

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

Európában elsőként Magyarország teszi 
lehetővé a koronavírus elleni harmadik vé-
dőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu 
honlapon már lehet időpontot foglalni. Ed-
dig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik 
oltásra, közel 4 ezren már fel is vették azt. 
Az idősotthonokban is már zajlik a harma-
dik oltások beadása.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem 
oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket 
arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a 
www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A re-
gisztrációt követő pár napon belül már idő-
pontot is tudnak foglalni.
Emellett fontos, hogy azok is megerősítsék 
a védelmüket, akik az év elején kapták az 
oltást. Ők már a harmadik oltásra is tudnak 
időpontot foglalni. Magyarország biztosítja 
az oltás lehetőségét a hazánkkal közös ha-

tárok mentén élők számára is, ezzel tovább 
növeli hazánk járvány elleni védettségét. 

A Kárpátalján élők bizonyos határátkelők-
nél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az 
oltást. A többi szomszédos országból (Ro-
mániából, Horvátországból, Szlovéniából, 
Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e 
célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik 
fel az oltást. A Magyarországon oltakozni 
szándékozók mindenképpen hozzák maguk-
kal az útlevelet, személyi irataikat és a lak-

címüket igazoló közokiratot.
Jelenleg is tart a nemzeti konzultáció, amely 
keretében a kormány kikéri a magyar em-
berek véleményét a járvány utáni életről, 
többek között a gazdaság újraindítását, a 
munkahelyek védelmét és a családok továb-
bi támogatását érintő kérdésekben.

Forrás: koronavirus.gov.hu
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tartós betegség, stb.) lejárati határidejére 
szíveskedjenek fokozott fi gyelmet fordítani 
és a határozatokat az iskolába behozni! Le-
járt határidejű határozatok nem jogosítanak 
a kedvezmények igénybevételére!

Tankönyvosztás
2021. augusztus 24-25.  A tankönyveket 
minden tanuló részére ingyenesen biztosítja 
az állam.
Pótvizsga: 2021. augusztus 25. szerda 8.00 

óra. A pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt 
és az alkalomhoz illő öltözetben kell megje-
lenni, valamint a tantárgyhoz szükséges fel-
szerelés is legyen ott a pótvizsgázó diáknál!

Tanévnyitó ünnepség 
2021. szeptember 1. szerda 8.00 óra (meg-
jelenés ünnepi, fekete-fehér öltözetben)

Első tanítási nap
2021. szeptember 1. szerda (a tanévnyitó 
után); napközi, étkezés és kisbusz is lesz 

már ezen a napon.
Az általános iskola irodájának ügyeleti nyit-
va tartása: augusztus 23-ától naponta.
Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggeszt-
ve augusztus 19-e után! Kérem, fi gyeljék 
a kiírásokat, valamint az iskola honlap-
ját, facebook oldalát!

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
A nyári időszakban is fontos, hogy az óvodai életet olyan tartalom-
mal töltsük meg, amely bár egy kicsit eltér a megszokottól, mégis 
színes, változatos és élményekkel teli legyen.

A 8 hét alatt 8 projekt színesítette a gyerekek napjait. Megismerked-
hettek közelebbről az Égitestekkel, A Föld apró csodáival, a Dínók 
korával, a Föld népeivel, legfőképpen az Indiánokkal, a Vízi élet 
lehetőségeivel, a Buborékok világával  és az Olimpiai sportágakkal. 
Sokat tartózkodunk a szabadban, a rugalmas napirend alakításával 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyermekek jól szervezetten 
tölthessék mindennapjaikat.

Tanévnyitó szülői értekezletre várjuk a kedves szülőket, azokat 
is, akinek gyermeke nem szeptemberben kezd el óvodába járni, 
2021. augusztus 26 - án, csütörtökön 16.30-kor.

További kellemes időtöltést, szép nyarat kívánunk!



Domaszéki Hírmondó   2021. augusztus8

KÖZÖSSÉG

Felpezsdült Domaszék - Falunapi beszámoló

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2021. július 16-17-én rendezte meg a Do-
maszéki Falunapokat a helyi lakosság 
támogatásával, összefogásával. Sziráki 
Krisztián polgármester megnyitó beszé-
dében elmondta, hogy a járvány ideje alatt 
egy láthatatlan ellenséggel folyt a harc, egy 
olyan harc, mely rengeteg áldozattal járt, és 
nagy fegyelmet, lemondást, összefogást kí-
vánt mindenkitől. Sokaknak fel kellett adni 
életük megszokott elemeit, és új dolgokat, 
új szokásokat kellett magukévá tenniük, de 
ami talán a leginkább megviselt mindenkit 
főleg az emberi kapcsolatokat, az a közös-
ségi élet korlátozása volt. Távollétükben 
köszöntötte a székely testvéreket Lövétén, 
a pécskai barátokat, a királyhalmi testvérte-
lepülésen élőket, a lengyelországi Wolbrom 
város lakóit és a felvidéki Palást települést, 
akiktől az elmúlt időszakban nemcsak az or-
szághatárok, hanem  a kialakult pandémiás 
helyzet is elválasztotta a településeken élő-
ket. „Az erőfeszítésinknek hála, most fel-
lélegezhetünk, alkalmunk van összegyűlni, 
ünnepelni, éltetni közösségünket, települé-
sünket” - hangoztatta Sziráki Krisztián. El-
mondta, hogy ez a rendezvény többről szól 
az idei évben, mint a település ünnepe. Ez az 
alkalom felemelő a járvány miatt megtépá-
zott közösség számára, melynek újjáépítésé-
hez egy-egy téglát jelent minden elhangzott 
szó, kedves gesztus. Szükség van arra, hogy 
feloldódhasson az a közösségi szellem, ami 
messzire űzi az elmúlt több, mint egy év 
szürkeségét.  
  A falunapi rendezvénysorozat mintegy nyi-
tóeseményeként került megrendezésre első 
alkalommal a Barbecue Élménysütögetés 
pénteken. A programra összesen 12 csapat 
nevezett előzetesen, akik délután 5 órára 
szépen lassan megtöltötték élettel, jókedv-
vel és persze illatokkal a Termékteret. 
A résztvevő csapatok a legkülönfélébb esz-
közökkel készítették el a fi nomabbnál fi no-
mabb ételeket, a hagyományos grillsütőktől 
kezdve, tárcsán, saját készítésű vaslapon, 
de még meggyfával előfüstölt smokerben is 

készültek ínyencfalatok. A fi nom füstös illa-
tok bejárták a helyszínt, miközben készül-
tek a köretek, saláták. Természetesen nagy 
beszélgetések, találkozások is színezték 
az eseményt és fokozták a jókedvet. Akik 
a főfogás elkészülte előtt egy kis fi nom-
ságra vágytak, megkóstolhatták a Jázmin 
Nyugdíjasklub helyszínen dagasztott és a 
kemencében megsütött, hamisítatlan ízvi-
lágú kalácsait. Közben a legfi atalabbak is 
kipróbálhatták ügyességüket, a Petőfi  utcán 
akadálypálya-versenyen mérhették össze 
tudásukat kerékpáron, rolleren vagy akár 
görkorcsolyán is. Az eseményt szakmai 
szemmel is fi gyelte Rostás Attila, a Cirmi 
Kézműves Gasztrokocsma séfje, aki a dél-
után folyamán végiglátogatta a csapatokat 
és hosszas mérlegelést követően a követ-
kező kategóriák szerint részesítette külön is 
elismerésben őket: 
Legjobb sütési mód: BELO-ÉP 2020 Kft.;
Egészséges életmód: Ovisokkkkk; 
Legjobb íz: Domaszéki JUDO ISE; 
Legkülönlegesebb hamburger: Nádorok. 
A többi résztvevő is elismerő oklevelet ka-
pott. 
  Az élménysütögetést követően a nagyszín-
padon folytatódtak a műsorok, melyek nagy 
érdeklődésnek örvendtek. Különösen Zol-
tán Erikára voltak kíváncsiak a kilátoga-
tók, aki egy lendületes, fi atalos, zenés, tán-
cos műsorral kedveskedett a rajongóknak. 
Talán kevesen tudják az 1962-ben született 
előadóról, hogy már 4 éves korában eldön-
tötte, hogy énekesnő akar lenni, és ettől sem-
mi nem tántoríthatta el. Zongorázni tanult és 
dzsesszbalett órákra járt. 1984-ben, a Bala-
tonnál találkozott Pásztor Lászlóval, a Neo-
ton Família együttes tagjával, aki elindította 
a zenei pályán. 1986-ban részt vett a siófoki 
Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat 
nyert a „Szerelemre születtem” című szá-
mával, ami meghozta számára a várva várt 
sikert. Elmondhatjuk, hogy a domaszéki fel-
lépése is sikeres volt, a közönség tombolt, 
még a műsor közbeni égzengés, felhőszaka-
dás sem tántorította el őket a színpad elől, 
a tapsvihar a környező utcákban is hallha-
tó volt. Őt követte DJ Cino retró diszkója, 
ahol a hangulat csak tovább fokozódott, itt 
már mindenki vidáman és jókedvűen táncolt 
a színpad előtti téren.
  Szombaton délelőtt 10 órakor traktoros 
konvoj indult meg a sportcsarnok mellől, 
hogy Domaszék lakosait felbuzdítsa a fa-
lunapra és az ezen a napon tartandó prog-
ramokra. Az indulást megelőzően 9 órától 
kezdődött a gyülekezés, ahol a helyi gazdák 
mutathatták meg gépcsodáikat a kilátoga-
tóknak. Volt, aki már egy héttel korábban 
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elkezdte csinosítani, tisztítani a traktort, de 
olyan is akadt a résztvevők közt, aki az indu-
lás előtt frissen mosta le büszkeségét, hogy 
az teljes fényében pompázzon az érdeklődő 
szemek előtt. A polgármester nagy-nagy 
szeretettel köszöntötte a traktoros gazdákat 
és a vendégeket ezen az eseményen, melyet 
egy közösségi élménynek, illetve beszélge-
tésnek nevezett. Az önkormányzat a jármű-
vezetőket és családtagjaikat hideg italokkal, 
sós süteményekkel fogadta, valamint a fel-
vonulás után vendégül látta őket egy ebédre 
is, ahol tovább folytatódhattak az egymás 
közti élménybeszámolók, eszmecserék. A 
közel 50 traktor felvonulása után egy kicsit 
visszaforgatásra került az idő kereke, hiszen 
egy cséplőgépes bemutató következett sza-
kavatott személyzettel, akik bemutatták, ho-
gyan is zajlott az aratás egykoron, amikor 
még nem voltak olyan modern eszközök, 
mint a mai kombájnok. 
  Örülünk, hogy az idei évben is helyet tu-
dott adni Domaszék - talán nem túlzás, ha 
azt mondjuk - az eddigi legnagyobb lét-
számban megvalósuló motoros felvonulás-
nak annak ellenére, hogy az időjárás nem 
jósolt száraz időt erre az időszakra. Szom-
baton délután 15 órától kezdtek gyülekezni 
a gépek, és csak jöttek, jöttek és jöttek. 16 
órakor már egy gombostűt is alig lehetett le-
ejteni a kijelölt érkezési területen, annyian 
megtisztelték a Domaszéki Falunapot jelen-
létükkel. Az óriási dübörgés, a benzinfüst 
libabőrössé tette a kétkerekűek rajongóit, 
akik szép számmal gyűltek a járműtulaj-
donosok köré. Hány éves? Mennyi benne a 
km? Hány literes a tankja? Ezek és hasonló 
kérdések záporoztak, de ebben a kategó-
riában a kor nem számít, hiszen előfordul, 
hogy egy 40 éves motor a legnagyobb gép-
csoda egy ilyen rendezvényen. Egyre elter-
jedtebbek az oldalkocsis gépek és az újdon-
ságnak számító 4 kerekű quadok, de voltak 
itt épített motorok is bőven, elektromos rol-
lerrel a sor végén. És vannak azok a motoros 
mondások, melyek közül talán a következő 
a legszebb: „Az út a fontos, nem a cél. Az út 
maga a cél.” A motorosok többsége magáért 
a motorozás élményéért hajt, a kalandokért, 
a kanyarokért és a szép tájakért, illetve hogy 
megismerjenek új embereket, miközben ha-
ladnak úticéljuk felé. Jó egészséget és bal-
esetmentes közlekedést kívánunk minden 
motort vezetőnek!  
  A 23 éves, kétszeres magyar bajnok Po-
dani Milán (MILU) Stunt Rider tartott 
szombat délután egy fergeteges Streetfi ghter 
Show-t a falunapra kilátogatók és a moto-
ros rajongók részére. Civil életében motoros 
mentősként ment életeket, ahol egy kicsit 
óvatosabban hajt, ezen a bemutatón viszont 
borzasztó sebességbe kapcsolt Milán, a mo-

toros akrobata a nézők legnagyobb örömére. 
Az ezer köbcentis motor mellett 125 köb-
centis retro járgányt is használt, melyen két-
szer is volt magyar junior bajnok, Törökor-
szágban az Európa-bajnokságon harmadik 
helyezést ért el. A műsor végén nem marad-
hatott el az autogramosztás sem, Milánnak 
volt dolga bőven. A helyi motoros baráti tár-
saság (Streetfi ghter Fanatic) szervezésében 
a műsort az önkormányzat támogatta.
  Szombaton délután 18.30 órától a Pro-Art 
Elit Táncakadémia bemutató műsorát lát-
hatták, akik különféle versenytánc elemek-
kel és koreográfi ákkal kápráztatták el a kö-
zönséget. Az előadást végig Szögi Barbara, 
a helyi művészeti iskola oktatója konferálta 
és ismertette. Nagyszerű, színvonalas pro-
dukciókat láthattunk.
  A Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tánc-
szakos növendékei léptek fel szombaton 19 
órától, akik népi táncokat, mazsorett ko-
reográfi ákat adtak elő. Kicsik és nagyok, 
mind jól begyakorolt, hibátlan műsorszá-
mokkal készültek, ezzel is mosolyt csalva a 
közönség soraiban szüleik és felkészítő ta-
náraik arcára. A népi táncokra Kispéter Éva, 
a mazsorett koreográfi ákra Horváth Péter és 
Szögi Barbara készítette fel a gyerekeket, 
akiknek nagyon köszönjük a színvonalas 
előadásokat, hiszen ilyenkor nyári szünet-
ben a felkészülés is nehezebb. 
  A szombat este sztárvendége a New Le-
vel Empire együttes volt, akik 70 perces 
élő koncerttel szórakoztatták a közönséget. 
Zola és csapata akkora energiával robban-
tak be a színpadra, hogy minden érdeklődő 
szemet bevonzottak, és az előadás közepére 
már tele volt a sátor közönséggel. 2013-as 
megalakulásuk óta dalaik kiemelt helyen 
szerepelnek a rádiós játszásokban. Az első 
lemezük még angolul jelent meg, melyen 
olyan dalok szerepeltek, mint a ‘The Last 
One’, mellyel a döntőig meneteltek a Dal 
műsorában, vagy a fesztiválhimnusz ‘Son of 
the Sun’. Második lemezükön már kizárólag 
magyar nyelvű dalok kaptak helyet, mint a 
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2016-ban legtöbbet játszott ‘Valahol’, vagy 
a ‘Belédfulladnék’. 2021-ben is újabb remek 
dalok születtek. A hangulat fergeteges volt, 
aki ezt a minőségi “dance” zenei vonalat 
kedveli, ráadásul élő hangszeres megoldá-
sokkal, az biztosan nem csalódott az együt-
tes előadásában.
  A közösségi oldalukra csak ennyi van írva: 
Fire Fantasy, a magyar tűzzsonglőr csapat. 
Szerintünk ők nemcsak egy tűzzsonglőr 
csapat, hanem a bátorság, a merészség, és 
a szeretet megtestesítői is egyben. Bátrak, 
hiszen nem félnek a tűztől; merészek, mert 
a tűzgömbök és karikák forgatása közben is 
higgadtak tudnak maradni; és a szeretet, ami 
a tűz fényében sugárzik az arcukról, elárul-
ja, hogy mennyire tehetségesek és elszántak 
ebben a veszélytelennek korántsem mond-
ható előadás formában. A szombat esti prog-
ramelemeket színesítették műsorukkal, a né-
zők pedig ámulva fi gyelték produkcióikat. 
  A programelemeket a Disco’n’Troll 
Együttes előadása zárta, szombat esti retro 
zenei hangulatot varázsolva a színpad köré 
gyűltek részére. A szervezők bíznak benne,  
hogy  a falunapi forgatag lelki felüdülést, él-
ményekkel teli szabadidőt hozott mindenki 
számára, és remélik, hogy ez az idei rendez-
vény valamelyest kárpótolta az elmúlt idő-
szakért a településen élőket. 

Összefoglalta: Tombácz Zoltán szerkesztő 
Fotók: DOMASZÉKI HírTér

  Végezetül, köszönjük az összes támoga-
tónak, segítőnek és minden, a szervezésben 
résztvevő kollégának, hogy időt és energiát 
nem kímélve dolgoztak azért, hogy a pén-
teki és a szombati program igazán mara-
dandó élményeket nyújtson a domaszékiek 
számára. Ők a következőek voltak:
Ábrahám Zsolt és családja, Bálint Sán-
dor Általános Iskola munkatársai, Bara-
nyás József, Bodnár László és családja,          

Börcsök Lajos, Czérna Pálné, Csala Lász-
ló, Dobó Imréné, Dobó Tamás és családja, 
Domadrón Szövetkezet munkatársai, Do-
maszéki Gazdák Kft., Domaszint Szövet-
kezet munkatársai, Domatisz Kft., Doma-
széki Polgármesteri Hivatal munkatársai, 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
munkatársai, Dreher Sörgyárak Zrt., Gá-
bor Zsolt, Dr. Gulyás-Zóka Veronika és 
családja, Hevesi Imre és családja, Jázmin 

Nyugdíjas Klub, Jójárt József és családja, 
Kincskereső Óvoda munkatársai, Módra 
Gábor, Németh Péter és családja, Oltvá-
nyi János, Ótott-Kovács Tamás, Ördög 
Imre, Paronai Lajos, Pintér Árpád és csa-
ládja, Pintér Szilveszter, Pintér Tamás és 
családja, Rostás Attila, Rózsa Virágüzlet, 
Streetfi ghters Fanatic tagjai, Simon-Jójárt 
Renáta és családja, Tímea Virágüzlet, Var-
ga Szabolcs.

Kupakgyűjtő szívet készített és adott át a falunapon az 
Ifjúsági Önkormányzat településünk részére

Településünk igazán büszke lehet a fi atal-
jaira, hiszen az Ifjúsági Önkormányzat 
fennállása óta szívügyének tekinti Doma-
széken a környezetvédelem és a rászoru-
lók segítésének kérdéskörét. 
Kupakgyűjtő szívet készítettek, melyet már 
el is helyezett az önkormányzat a Terméktér 
udvarában,  a Teleház épületének oldalánál. 
  Az összegyűjtött kupakokért különböző 
felvásárló szervezetek 30-50 Ft-ot fi zetnek 
kilogrammonként, amely első hallásra nem 
tűnik soknak, de ahogy a mondás tartja: 
„sok kicsi, sokra megy”. 
A befolyt összegből a helyi, rossz körülmé-

nyek között élő fi atalokat és családjaikat 
szeretnék segíteni. 
Kérdésünkre elmondták, hogy az ásvány-
vizes és a különböző üdítőitalos fl akonok 

kupakjai mellett a dobozos tejek és gyü-
mölcslevek csavaros kupakjai is gyűjthető-
ek, sőt akár mosószerek, öblítők, tisztító-
szerek, samponok, tusfürdők, balzsamok, 
testápolók, fogkrémes tubusok kupakjai is 
megfelelő elöblítés és kimosás után a szívbe 
dobhatóak. 
  A gyűjtőbe az első adag kupakot a Fa-
lunap nyitó eseményén Sziráki Krisztián 
polgármesterrel közösen helyezte el Ba-
barczi-Csurgó Brigitta ifjúsági polgár-
mester, ezzel is buzdítva a lakosságot a ku-
pakok gyűjtésére és elhelyezésére a szívben.
                ( szerk.)
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Virágos Domaszékért - díjak
Önkormányzatunk az idei évben feleleve-
nítette és ismét meghirdette a  „Virágos 
Domaszék” pályázatot.
Célunk az volt, hogy bemutassuk és elismer-
jük azokat a példaértékű kerteket, melyek 
szemet gyönyörködtetőek, szebbé teszik 
környezetünket és meghatározóan alakítják 
településünk arculatát. Ezért döntött úgy a 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
hogy a lakossági pályázás mellett lehető-
séget teremt arra, hogy minden belterületi 
ingatlant körbejárjon a szakmai zsűri, és 
elismerésben részesítse azokat a családokat, 
akik saját kertjük kiemelkedő gondozásával, 
munkájukkal hozzájárulnak településké-
pünk szebbé tételéhez.
  A három tagú szakmai zsűri három héttel 

a falunapi rendezvény előtt járta végig a te-
lepülés belterületének utcáit. Egyöntetűleg 
33 kertet ítéltek meg úgy, hogy példaértékű 
településünk képének alakítása szempont-
jából. A három legszebbet rangsorolták is: 
Bóka Istvánné első díjat, Koznás Miklós 
második díjat, Geishauer-Ambrus Viktória 
harmadik díjat kapott. Ők a díszoklevél mel-
lé egy évelő növényt és kertészeti vásárlási 
utalványt kaptak ajándékba.
  A további díjazottak névsora, akik szintén 
oklevelet és egy-egy évelő növényt kap-
tak: Baloghné Farkas Ilona, Batancs János, 
Bauer Bálint, Baukóné Ugró Zsanett, Bóka 
Bernadett, Damu Jenő, Dobó Imréné, Dr. 
Györhöny Imréné, Fodor Ernőné, Fülöp Ist-
ván, Gábor Józsefné, Gárgyán István, Göl-

lönt Béla, Harcsa-Pintér Zsolt, Id.Simon J. 
Imre, Kiss Sándor, Kotogán Vilmosné, Lip-
painé Tandari Rózsa, Márton Géza, Módra 
Ferencné, Molnár Péter, Ótott-Kovács Imre, 
Pintér István, Rácz Jánosné, Simon József, 
Solymosi Margareta, Szalma József, Tanács 
János, Tímárné dr. Ostrogonac Klaudia, 
Tóth Károly.
  Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, 
hogy a “Virágos Domaszékért”  kezdemé-
nyezés ismét településünk életének részévé 
váljon, hogy közösen, évről évre szebbé te-
gyük Domaszéket. Minden díjazottnak kü-
lönösen hálásak vagyunk azért, hogy időt 
és energiát nem kímélve a közösségünkért 
tesznek.                      Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő

Kitüntetések átadása a Falunapon
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete minden évben kiválaszt 
a településért hosszú időn át kiemelkedő te-
vékenységet végző domaszékieket, akiket a 
helyi rendelet értelmében kitüntetésben ré-
szesíthet. A tavalyi év kihagyása után, idén 
ismét lehetőség nyílt a díjazottakat nagy kö-
zönség előtt elismerni, kitüntetni.
  Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  „Ifjúságért” kitüntető 
címet adományozta Bönde Jánosné taní-
tónő részére a település gyermekeiért féltő 
gondoskodással végzett, áldozatos munká-
jáért. Aranka néni egész pedagógusi pályá-
ját a Domaszéki Általános Iskolában töl-
tötte, ahol generációkon át tanította a helyi 
gyermekeket. Tanítóként igyekezett felelős, 
tájékozott kamaszokká formálni diákjait, 
ugyanakkor nagy türelemmel fordult a tanu-
lási nehézségekkel küzdő gyermekek felé is. 
Munkáját a lelkiismeretesség, az elfogadás, 
az önmagával és a gyermekekkel szemben 
támasztott igényesség, valamint az iskoláért 
és a településért való tenni akarás jellemez-
te. Köszönjük, a gyermekek és a szülők ne-
vében is, odaadását, szeretetteljes nevelését, 
tanítását. 
  Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete „Domaszékért” kitün-

Bönde Jánosné az 
„Ifjúságért” kitüntető címmel

Fotó: DOMASZÉKI HírTér
tető címet adományozta Csiszár István és 
Csiszár Istvánné „Marika”, a Rózsakert 
Vendéglő tulajdonosai részére a település 
közösségi életében végzett áldozatos mun-
kájukért. Évtizedeken keresztül nap mint 
nap azért fáradoztak, hogy a lakosság meg-

Csiszár István és felesége Csiszár 
Istvánné „Domaszékért” kitüntető 

címet vehettek át 
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

elégedésére, magas színvonalon biztosítsák 
településünkön az óvodai étkeztetést. To-
vábbá az óvoda rendezvényeit, programja-
it mindig lelkesen támogatták. Az óvoda a 
szívügyük volt, évtizedeken keresztül ami-
ben tudták, mindig segítették az intézményt 

A díjakat Sziráki Krisztián polgármester és dr. Pálfi  Tímea jegyző adták át - balról jobbra: Bóka Istvánné I. hely, 
Koznás Miklós (felesége) II. hely, Geishauer-Ambrus Viktória III.hely        Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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és a települést is.
Köszönjük a lakosság és az óvodások nevé-
ben fáradhatatlan munkájukat.
  Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Domaszék  dísz-
polgára” kitüntető címet adományozta                   
Dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsanna részére, 
a településért hosszú időn át hivatásszerűen 
végzett, áldozatos munkájáért. Zsuzsa dok-
tornő a '80-as évek elején kezdte meg mun-
káját a domaszékiek szolgálatában, mely 

csaknem fél évszázadot jelent településünk 
életében. Meghatározó személyisége, pre-
cíz, megbízható helytállása minden idő-
szakban megingathatatlan biztonságot nyúj-
tott Domaszék lakóinak. A Covid-19 vírus 
megjelenését követően is kimagasló szak-
mai helytállásról és a lakosság felé mutatott 
óriási empátiáról és felelősségvállalásról tett 
tanúbizonyságot.
Köszönjük a lakosságért végzett kiemelke-
dő szakmai tevékenységét, a közösség érde-

kében nyújtott szolgálatát.
  A doktornő sajnos egyéb elfoglaltsága mi-
att nem tudta a Falnap keretében átvenni a 
kitüntetést, ezért a Képviselő-testület egy 
későbbi időpontban fogja a részére átadni a 
díjat.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Nyugdíjas klubok baráti összejövetele Domaszéken
11 éve szervezi Ördög Istvánné a nyugdí-
jas klubok baráti találkozóját klubvezetői 
pozícióban. A tavalyi évben a pandémia 
miatt elmaradt, ám sikerült pótolni szep-
temberben a helyi klub fennállásának a 
20 éves születésnapja alkalmából tartott 
összejövetellel.
   Az idei évben 21 éves a helyi Jázmin 
Nyugdíjas Klub, melyet hasonlóan a többi 
szervezethez, igen megviseltek az elmúlt 
évek nehézségei és küzdelmei. A tagoknak 
végül sikerült kitartaniuk, erőt meríteni-
ük, és eltökéltségük, tenni akarásuk került 
előtérbe, melyet mi sem bizonyít jobban, 
mint az, hogy Domaszék szervezhette meg 
elsőként ezt a baráti összejövetelt a többi 
település előtt az idei évben, a járványügyi 
lazítások eredményeként. 
  A találkozó megkezdésekor Ásotthalom, 
Röszke, Algyő, Sándorfalva, Mórahalom, 
Üllés települések nyugdíjas tagjait köszön-
tötte Ördögné Piroska a helyi klub tagjai 
mellett. Csatlakozott a rendezvényhez dr. 
Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester, aki 
örömét fejezte ki azért, hogy egy ilyen ne-
héz időszak után újra lehetett összejövetelt 
tartani, hiszen a személyes találkozás élmé-
nyét semmi sem tudja pótolni. Szalai Antal 
az Életet az Éveknek Csongrád-Csanád me-
gyei nyugdíjas klubok elnöke is részt vett a 
rendezvényen, aki számára öröm a másfél 
év utáni szabadság. Az  országos elnökség 
nevében megköszönte az összes nyugdíjas-
nak, hogy a járvány idején fegyelmezettek 
voltak, betartották a szabályokat, hiszen 
ennek volt köszönhető, hogy egy ilyen 

A helyi klub tagjai mellett még 6 településről érkeztek vendégek a vidám hangulatú 
rendezvényre        Fotó: DOMASZÉKI HírTér

rendezvény létrejöhetett. Bízakodóan te-
kint a következő évekre, reméli, hogy nem 
lesz még egy ilyen, mint az elmúlt másfél 
év. Jó egészséget és sok találkozást kívánt 
minden résztvevőnek, hiszen elmondása 
szerint a „tagság hiányzik egymásnak.” Gál 
Terike és Gál Imre elgondolkodtató versei 
után Ördögné Piroska megköszönte a tá-
mogatóknak a közreműködést, akik a kö-
vetkezőek voltak: Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat, Juhász Ágnes – Sarki Disz-
kont, Baranyás Pincészet, Farkas Győző és 
családja. Külön köszönte meg a lehetőséget 
Csiszár Istvánnak és feleségének, hogy im-
máron 7 éve biztosítják a helyszínt a Rózsa-
kert Vendéglőben erre a célra. 

  Hamarosan folytatódnak a találkozók, hi-
szen az összes klub visszahívja  a másikat, 
ehhez kívánunk minden tag számára erőt és 
egészséget, hogy mindenütt mindenki vidá-
man és boldogan részt tudjon venni.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Nyugdíjas klub hírei
Alig telt el pár hét a nyugdíjas klubok talál-
kozója óta, máris a falunapra készültünk kis 
csapatommal. Kalácsot sütöttünk a falu 
kemencéjében, melyet mindenki megkós-
tolhatott. A kemencét fűtötte: Masa Dezső; 
kalácssütők: Némethné Etelka, Varga Évi, 
Börcsökné Jutka. Otthon sütött: Ótottné 
Jutka, Kiss Károlyné Inci, Pintérné Etelka,  
Dr. Kovácsné Erzsike és Ördögné Piroska, 
vagyis jómagam, és a részemre a kedves 

párom fűtötte a kemencét! Az első féléves 
névnapos klubtagokat köszöntöttük 2021. 
augusztus 2-án (hétfő) a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házban, 12 órakor, egy ebéddel 
egybekötve. Klubnapokat augusztus 2-án, 
9-én, 16-án, 30-án tartunk, kezdés mindig 
15 órakor. Szeretettel várjuk az új tagokat 
is, nem csak a nyugdíjasokat, bárki jöhet!

Üdvözlettel: Ördögné Piroska klubvezető

Falunapi kalácssütés pillanatai
Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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Domaszéki Judo ISE hírei
Júliusban a Domaszéki Judo ISE színvo-
nalas judo tábort tartott a gyerekeknek 
a Domaszéki Sportcsarnokban. A tábort 
a frissen diplomázott edzőnőnk, Balogh 
Kinga vezette segítőjével, Hevesi Viktóri-
ával, amelyen 18 judos palánta vett részt.    
  A mindennapos judo mellett több sport-
ággal is megismerkedhettek a gyerekek: 
kosárlabda (Hevesi Viktória), akrobatika 
(Balogh Dávid), íjászat (Rusz Regő), rugby 
(Márton Zoltán). 
A sok játékos, fejlesztő gyakorlat mellett 
volt idő a lazításra is, az Önkormányzat által 
biztosított projektor segítségével fi lmezésre 
is volt lehetőségünk. 
  Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
sport és gyermekszerető Császár Roland-
nak, aki, mint minden évben, idén is piz-
zával támogatta a gyermekek étkezteté-

sét. Egy másik szponzorunk a tábor végén 
könyvjutalommal díjazta a gyerekeket. Az 
Önkormányzat a projektort, a termet és a 
légkondicionálót biztosította a tábor zavar-
talan működéséhez. 
A gyerekekkel meglátogattuk az újonnan 

épülő judo termünket, amely ugyan lassan, 
de reményeink szerint hamarosan felépül. 
Szeptembertől újraindulnak edzéseink, aho-
vá minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szabó Miklós és Balogh Kinga edzők

Edzőtábor a Domaszéki Sportcsarnokban     Fotó: Balogh Kinga

Polgárőreink segítettek megtalálni az eltűnt domaszéki lakost
Az elmúlt hetekben segítségkérés érkezett a Domaszéki Polgárőr 
Egyesület 24 órában hívható telefonszámára, miszerint egy idős férfi  
eltévedt a domaszéki tanyavilágban.
  Landberger László és Magyari Attila polgárőrök a bejelen-
tésre azonnal reagálva, hétvégi pihenésüket megszakítva szol-
gálatba léptek, majd a bácsi keresésére indultak. Eközben rá-
dión tájékoztatást kaptak a rendőrség ügyeletétől is az eltűnés 
körülményeiről, illetve a domaszéki polgárőrök felvették a kap-
csolatot az eltűnt személy családjával is. A keresést a rendőrség és 
a polgárőrség közösen végezte, melynek eredményeként a bácsit 
épen és egészségesen, de nagyon fáradt állapotban megtalálták.
    Pár nappal később egy futár érkezett a Domaszéki Polgárőr Egye-
sülethez egy hatalmas ajándékcsomaggal, melyet az eltűnt férfi  csa-
ládja küldött köszönetképpen. A csomagot az egyesület alelnöke, Ba-
logh Piroska adta át, tolmácsolva a család köszönetét a keresésben 
résztvevő polgárőröknek!

 A Domaszéki Polgárőr Egyesület telefonos elérhetősége 
0630/621-3940, melyen szívesen fogadják Domaszék lakosainak 

hívását. Amiben tudnak, segítenek!
Varga Pál a Domaszéki Polgárőrség elnökének engedélyével, 

Tombácz Zoltán szerkesztő
Magyari Attila és Landberger László a jutalmat veszik át 

Balogh Piroska alelnöktől    Fotó: Varga Pál

Augusztus 20. - az Államalapítás és Szent István ünnepe 
Magyarországon augusztus 20. napja az 
államalapítás és államalapító Szent Ist-
ván király emlékének nemzeti ünnepe.
A hagyományoknak megfelelően az ün-
nep elmaradhatatlan része Magyarország 
lobogójának felvonása, a honvédtisztek 
avatása a budapesti Kossuth téren, az esti 
tűzijáték az ország nagyvárosaiban, vala-
mint az új kenyér és az ország tortájának 
megkóstolása.
  Talán kevesen tudják, de Szent István au-
gusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját 
avatta ünneppé, ugyanis erre a napra hívta 
össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és 

tartott törvénynapot, élete végén ezen a na-
pon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, 
majd 1038-ban ezen a napon halt meg. 

Az ünnep dátumát Szent László király tet-
te át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. 
Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emel-
tették oltárra I. István relikviáit a székesfe-
hérvári bazilikában, ami szentté avatásával 
volt egyenértékű.
  I. (Nagy) Lajos uralkodásától kezdve au-
gusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. 
Mária Terézia a naptárakba is felvétette 
nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozat-
ta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, 
amelyet minden év augusztus 20-án körme-
netben vittek végig a városon.
Az 1848-as szabadságharc leverése után 



Domaszéki Hírmondó   2021. augusztus14

KÖZÖSSÉG

betiltották az ünnepet, hiszen Szent Ist-
ván a független magyar állam jelképe volt. 
1860-ban ünnepelhették ismét, ami valósá-
gos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es ki-
egyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 
1891-ben Ferenc József az ipari munkások 
számára is munkaszüneti nappá nyilvánítot-
ta, 1895-ben pedig a belügyminiszter rende-
letére címeres zászlókat tűztek ki a középü-

letekre augusztus 20-án.
  A két világháború között az ünnep eszméje 
kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon 
előtti Magyarország visszaállítására való 
emlékeztetéssel, 1945–47 között pedig csak 
egyházi ünnepként engedélyezték.
  1949-1989 között a Magyar Népköztársa-
ság alkotmányának napjaként ünnepelték, 
miután az 1949-ben hatályba lépett új alkot-

mányt augusztus 20-ra időzítették.
Az Országgyűlés az 1991. évi VIII. törvény 
kihirdetésével augusztus 20-át hivatalos ál-
lami ünneppé nyilvánította, amelyet a 2012-
ben hatályba lépett Alaptörvény is megerő-
sített.

Forrás: www.augusztus20.kormany.hu
(szerk.)

Domaszéki testvérpár pályamunkája nyert
a Megyei Önkormányzat rajzpályázatán

Szaszák Kata és Szaszák Balázs bekül-
dött pályamunkáját ítélték a legjobbnak a 
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
közlekedésbiztonsági tematikájú rajzpályá-
zatának szegedi járásból érkezett rajzai kö-
zül. A nyertes pályamunkákból a gyermekek 
úttesten történő áthaladását jelző táblák el-
készítését a Csongrád-Csanád Megyei Ön-
kormányzat vállalta.

A Megyei Önkormányzat idén tavasszal hir-
dette meg a rajzpályázatot a Csongrád-Csa-
nád Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottságának szakmai 
támogatása mellett, amelynek címe: 

„Itt közlekedem, vigyázz rám!”
A kiírással az oktatási intézmények környe-
zetében lévő gyermekek biztonságára kí-
vánták felhívni a fi gyelmet, ezért a feladat 
az volt, hogy a pályázó gyermekek rajzaikon 
keresztül hívják fel a közlekedők fi gyelmét 

arra, hogy az iskola környékén közlekedje-
nek lassabban, óvatosabban, vigyázzanak 
rájuk.

A zsűri által kiválasztott rajzokból közleke-
dési fi gyelemfelhívó táblák készülnek majd, 
valamint járásonként egy pályamű a legfor-
galmasabb iskolák közelében lesz kihelyez-
ve, ahol nincs forgalomirányító fényjelző 
készülék és nincs kijelölt gyalogos átkelő-
hely.
A rajzpályázat nyertesei:  
Szeged járás: Szaszák Kata és 
                        Szaszák Balázs (Domaszék)
Mórahalom járás: Tóth Gréta
Kistelek járás: Hunyadi Adrienn
Csongrád járás: Giricz Abigél
Szentes járás: Valkai Csenge
Hódmezővásárhely járás: Tóth Lea
Makó járás: Juhász Mirtill

B.A.
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Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült 
és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Magyarországnak is 
szüksége van olyan önkéntesekre, akik támogatják a honvédség 
munkáját, és veszélyhelyzetben sem riadnak vissza a segítség-
nyújtástól.  A sorkatonaság felfüggesztése óta felnőtt egy generáció, 
amely nem rendelkezik személyes tapasztalattal a honvédelemről – 
ez most a program révén megváltozhat. Az ország egyik legnagyobb 
és legbiztosabb munkáltatójaként a honvédség stabil megélhetést 
kínál, akár átmenetileg, akár hosszútávon.

Jelentkezés, szerződéskötés
Nagykorú, belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok 
jelentkezhetnek, legalább általános iskolai végzettséggel. A szerző-
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Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ)
déskötést háziorvosi és pszichológiai vizsgálatok előzik meg, er-
kölcsi bizonyítvány is szükséges. Személyesen és online is lehet 
jelentkezni, augusztus 31-ig. A szerződés 6 hónapra szól, 3 hónap 
próbaidővel. A jogviszony nem hosszabbítható meg, viszont bár-
mikor felbontható. Már a fél éves szolgálat alatt is át lehet jelent-
kezni szerződéses katonának, illetve műveleti vagy területvédelmi 
tartalékosnak.

A szolgálat részletei
A kiképzések szeptember 15-én indulnak (napi 8 órában), a lak-
helyhez legközelebbi helyszínen, az első ciklus (2 hónap): a te-
rületvédelmi zászlóaljaknál 5 hét alapkiképzés és 2 hét lövész 
alapképzés + 1 hét adminisztrációs időszak. A második ciklus (4 
hónap): az önkéntes katona választhat, hogy marad ugyanott és 
folytatja az általános kiképzést, vagy műveleti besorolású katonai 
szervezetnél folytatja, ahol az alakulat fegyvernemének megfelelő 
szakkiképzésben vesz részt, mint pl.: ejtőernyős kiképzés; búvár 
kiképzés; speciális lövész képzés; különleges katonai gépjármű, 
harcjármű, munkagép vezetésére, kezelésére történő felkészítés; 
stb. A szakkiképzéshez egészségügyi, pszichikai és fi zikai alkal-
masság szükséges. Aki teljesítette az ÖKSZ programot és pályá-
ját szerződéses vagy tartalékos katonaként folytatja, jelentkezhet 
misszióba is.

Juttatások
A képzés első két hónapjában a fi zetés a mindenkori minimálbér-
nek felel meg, ami jelenleg bruttó 167.400,- Ft (nettó: 111.055,- 
Ft). Aki a program második részében specializálódik, a garantált 
bérminimumot kapja, amely jelenleg bruttó 219.000, - Ft (nettó: 
145.635,- Ft) – ha ez másik városban van, természetesen laktanyai 
elhelyezést is kap. Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, 
utazási költségtérítés, a katonáknak járó vásárlási kedvezmények, 
valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a résztvevőknek

Jelentkezés Csongrád-Csanád megyében:
MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS 
KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG, 

12.HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ IRODA 6724 Szeged, 
Dr. Boross József utca 5. Postacím:6701 Szeged, Pf.:377 

Telefon:06-62-554-070; Fax:06-62-554-078 
 E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu

Forgalmi rend változás 
településünk belterületi utcáiban

Tájékoztatjuk Domaszék lakosságát, hogy 
a közelmúltban befejezett utcafelújítások 
eredményeként megváltozott a forgalmi 
rend az alá bbi ú tszakaszokon:
Duna utca, Rózsa Ferenc utca, Szőlő utca, 
Tisza utca és az Úttörő utca.

Ké rjü k a lakosokat é s az arra kö zlekedő ket, 
hogy tartsá k be a kihelyezett KRESZ táblák 
szerinti szabályokat.

Mindenkinek jó utat és biztonságos közle-
kedést kívánunk!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Tájékoztatás első osztályosok 
beiskolázási támogatásáról 

Felhívjuk a leendő első osztályosok szüleinek 
a fi gyelmét, hogy aki még nem vette fel a 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat által 
nyújtott 10.000 Ft-os támogatást, az megteheti 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárá-

ban augusztus 31-ig, pénztári időben. 
(hétfő-szerda-péntek)  Támogatás jár minden, a 
Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában 
tanulmányait megkezdő első osztályos után. A 
felvétel feltétele a szülő személyi igazolványá-
nak bemutatása. Továbbá támogatás jár azután 
a gyermek után is, aki ugyan nem a domaszéki 
iskolába jelentkezett, de állandó lakcíme Do-
maszéken található, az ilyen jellegű támogatás 
felvételének a feltétele: az iskola igazolása a 

tanulói jogviszony megkezdéséről (jogviszony 
igazoló lap), a gyermek lakcímkártyája, a szülő 

személyi igazolványa.           
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Csongrád-Csanád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
tájékoztatója

Strandbiztonság
  A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok, uszodák kör-
nyéke. Loptak már strandpapucsot, szemüveget, napolajat, mobiltele-
font,  tabletet, pénztárcát... A tömegben nem feltétlenül tűnik fel, ha 
valaki felemel egy táskát a földről, és a kijárat felé indul vele. Ráadásul 
a strandlopások a tényleges kár mellett egyéb kellemetlenséget, bosszú-
ságot is okozhatnak a károsultaknak - elég belegondolni, milyen követ-

kezményi lehetnek egy telefon, irattárca vagy la-
káskulcs eltulajdonításának. 

Biztonságos fürdőzés
 A fürdés tilalmát, illetve a veszélyes, fürdő-

zésre alkalmatlan helyeket “FÜRÖDNI TI-
LOS!” táblával jelzik. Ilyen helyek például a 
bányatavak, melyek általában hirtelen mélyül-
nek, veszélyes hulladékok lehetnek a medrük-
ben, de problémát okozhat a víz hőmérsékleté-
nek jelentősebb változása is (a fel-
színe meleg, az alja viszont rendkívül 
hideg is lehet, ami izomgörcsöt, sok-
kot, szívmegállást is okozhat.) A til-
tott helyen való fürdőzés szabálysértésnek mi-
nősül, amely pénzbírsággal sújtható!

 Folyó- és állóvizekben fürödni csak azokon a 
helyeken szabad, ahol a tiltást nem jelzi tábla, 
vagy ha kifejezetten kijelölt fürdőhelyről van 
szó. Utóbbiak biztonságosabbak, hi-
szen ezeket szakemberek jelölik ki. 
Még itt is ügyelni kell azonban, hogy 
a bójákon belül maradjunk! 

 A szabad vizekben 6 éven aluli, vagy úszni nem 
tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt fel-
ügyelete mellett fürödhet!

A legjobb védekezés
a megelőzés:

 A feltűnő, értékes, illetve a strando-
láshoz nem feltétlenül szükséges
használati tárgyakat lehetőség sze-
rint hagyjuk otthon.

 A magunkkal vitt csomagok, táskák, 
értéktárgyak még rövid időre se 
maradjanak őrizetlenül! (Olyan 
öltözőben, szekrényben sem, amely 
nem zárható.)

 A törölközővel, pléddel, ruhadara-
bokkal letakart, felügyelet nélkül 
hagyott csomagok, tárgyak nincse-
nek biztonságban. A strandon hasz-
náljuk az értékmegőrzőt, zárható 
szekrényt, boxot. Ha erre nincs le-
hetőség, a csomagokra, táskákra 
mindig vigyázzon valaki a társaság-
ból.

 A parkoló autóban ne hagyjunk 
látható helyen kézitáskát, csoma-
got, értéktárgyakat - ha máshogy 
nem tudjuk megoldani, inkább a 
csomagtartóban helyezzük el azo-
kat. Ellenőrizzük, hogy a gépjármű-
vet megfelelően bezártuk-e.
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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!

Szeptember 5-ig 20% kedvezmény 
2000 Ft vásárlás felett minden tan-
szerre, amire az iskolakezdéshez 

szükség van! 
Üzletünkben mindent beszerezhet-
tek, amit a tanszerlista tartalmaz. 
Bankkártyás fi zetési lehetőség! 

Rózsa Virág és Papírbolt 
Domaszék, 

Rózsa Ferenc utca 16. 
Tel.:0670/422-6411



HIRDETÉSEK

Prémium
hamburger

Tál
Csülök

hot-dog

Gyros
tortilla

Ropogós

Házhozszállítás 
Domaszéken!

Domaszeki_hirmondo_hirdetes_A4_V2.indd   1 2021. 07. 31.   9:52:15


