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Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

legközelebb 2021.10.27-én várja 
ügyfeleit a polgármesteri hivatal par-

kolójában 12.30 - 15.30 óra között.

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. október 29.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. november 10.

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

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
 Helye: Domaszék Petőfi  Sándor 

utca 1/M. ( Teleház épülete )
Bejárat a Tisza utca felőli oldalon!               
Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
   november 2., december 7.

Szelektív hulladék:
 november 1., december 6.

A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás továbbra is minden héten a hétfői 

napokon történik. 

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat: 8.00-16.00

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

A házhoz menő lomtalanítási igényét 
az alábbi telefonszámon tudja jelezni az 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofi t Kft. 

munkatársa felé. A lom 
elszállításának feltétele, hogy az 

ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A házhoz menő lomtalanítás +36/79/524-

821 telefonszámon igényelhető.

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@domaszek.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
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
2021. augusztus 31-én tartotta soros ülését a kép-
viselő-testület, ahol több meghívott vendég is tisz-
teletét tette. Az FBH-NP Nonprofit Kft. képvisele-
tében Schauer Tamás és dr. Balics István, valamint 
a Móraép Kft. vezetője, Németh Attila tájékoztat-
ták a testületet a hulladékkezelési közszolgáltatás 
2020. évi működéséről. Hős Zoltán alezredes és 
Dávid János főtörzsőrmester, körzeti megbízott 
Domaszék közrendjének, közbiztonságának hely-
zetéről, a közbiztonság ér-
dekében 2020. évben tett 
intézkedésekről számoltak 
be, míg Bába János az Al-
só-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 2020-21. évi te-
vékenységéről tájékoztatott. 
Sor került az Alfödvíz Zrt. 
2020. évi közműszolgálta-
tási tevékenységéről szóló 
tájékoztatójának és a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal 
2020. évi beszámolójának 
elfogadására is. Módosításra 
került a Domaszéki Kincs-
kereső Óvoda Alapító Ok-
irata. A grémium elfogadta 
a Medicopter Alapítvány tá-
mogatási kérelmét, a Doma-
széki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha 
kialakítása nevű projekttel kapcsolatos korrekci-
óról szóló, illetve a településképi állásfoglalásról 
szóló tájékoztatót. A DOMASZINT Domaszéki 
Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet munkájá-
ról, különös tekintettel a falunapi rendezvényről 
Faragó Mária számolt be. Az ülés végén a testület 
döntött a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésé-
ről, amelynek részleteiről már olvashattak.
  A szeptember havi soros ülést 28-án tartot-
ta a testület, ahol szintén több meghívott vendég 
megjelent. Dr. Holubán Csilla a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal 
2020. évi munkájáról tájékoztatott, dr. Kispéter 
Anett pedig a Fogorvosi Rendelő tevékenységéről 
számolt be. Elfogadásra került a Szegedi Kistér-
ség Többcélú Társulása által szervezett fogorvosi 

ügyelethez történő csatlakozás, a gyermekorvosi 
tevékenységről szóló beszámoló, valamint a Do-
maszék állategészségügyi helyzetéről szóló be-
számoló. Józsáné Bánhidi Márta és Pataki Ildikó 
a Bálint Sándor Általános Iskola és Művészeti 
Iskola 2020/21-es tanévéről, Koczkás Orsolya a 
Kincskereső Óvoda 2020/21-es nevelési évéről, 
Németh László pedig a sportcsarnok működéséről 
számolt be a testületnek, amely a terembérleti dí-

jak változatlanul hagyásáról 
is döntött. A képviselők el-
fogadták a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpá-
lyázat 2022. évi fordulójá-
hoz történő csatlakozást, az 
önkormányzati adóhatóság 
beszámolóját, a 2021. évi 
költségvetés I. módosítá-
sát, illetve az Alföldvíz Zrt. 
2022-2036. közötti gördülő 
tervét is. Döntés született 
még egy önkormányzati 
bérlakás és egy ifjúsági gar-
zonlakás (fecskeház) ese-
tében pályázat kiírásáról, a 
Szegedi Határrendészeti Ki-
rendeltség kirendeltségve-
zetői kinevezésének támo-

gatásáról, a Kincskereső Óvoda alapító okiratának 
módosításáról, önkormányzati tulajdonú gépjár-
művek értékesítéséről, illetve a külterületi utas 
pályázat önerőjének összegéről. Zárt ülés kereté-
ben született döntés a Madarász Ottó által lakott 
önkormányzati bérlakás bérleti jogának közérdekű 
céllal történő meghosszabbításáról. 

Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő, közmeghallgatással 
egybekötött nyílt képviselő-testületi ülés tervezett 
időpontja 2021. október 26. (kedd), 17:00 óra, 
helyszíne a Domaszéki Sportcsarnok.

dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

MEGHÍVÓ!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST 

tart 2021. október 26-án, kedden 
17:00 órai kezdettel a Domaszéki 

Sportcsarnokban, melyre ezúton tiszte-
lettel meghívok minden érdeklődőt.

 Napirend:
1.) Beszámoló  a  2021. évben  elvégzett    
munkáról, megnyert pályázatokról;
2.) Beszámoló a falufejlesztési elképze-
lésekről;
3.)  Kérdések, hozzászólások. 
Előadók:Sziráki Krisztián  polgármester, 
képviselő-testület tagjai, meghívott ven-
dégek.                                   

Sziráki Krisztián polgármester

Temetővel kapcsolatos felhívás!
Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, hogy a Do-
matisz Kft. és a Domadrón Szövetkezet mun-
katársai a közelgő ünnepekre való tekintettel 
kiemelt figyelmet fordítanak Domaszék Nagy-
község Temetője területének a rendbetételére, 
megtisztítására: füvet vágnak, fákat metszenek, 
gallyazásokat végeznek, lehetővé teszik a belső 
utak és a temetőhöz tartozó parkolóhelyek aka-
dálymentes átjárását. Nem feladatuk a sírhelyek 
megtisztítása, a sírhelyeket benőtt zöld növényzet 
eltávolítása, stb. Ezeket a munkálatokat a sírhe-
lyeket bérlő hozzátartozóknak, családtagoknak 
szükséges elvégezni minden esetben. Továbbá arra 
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ÖNKORMÁNYZAT

Díszpolgári cím átadása
Mivel a falunapon nem volt alkalma az önkormányzat képvi-
selőinek átadni a díszpolgári címet a kitüntetett részére, ezért 
az augusztusi testületi ülés keretében ragadta meg az alkal-
mat Sziráki Krisztián polgármester és dr. Pálfi Tímea Ágnes 
jegyző, hogy településünk megbecsülését és háláját fejezzék ki 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
döntése értelmében, és megköszönjék a több évtizedes áldoza-
tos munkáját dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsannának, kiemelve az 
utóbbi másfél év erőfeszítéseit. 
  A Doktornő odaadó, áldozatos munkáját méltatja ez a cím, aki 
mindig előtérbe helyezte hivatását, a beteg emberek gyógyítását 
- hangzott el az átadón. Nagyon jó egészséget és sok erőt kívánt 
neki a polgármester a továbbiakban, aki bízik abban, hogy még 
sokáig fordulhatnak hozzá bajaikkal, problémáikkal a betegek és 
a domaszéki lakosok.   
Zsuzsa doktornőt nagyon meglepte, amikor megtudta, hogy ezt a 
kitüntető címet meg fogja kapni, soha nem gondolt arra, hogy erre 
sor fog kerülni. Doktornő ebben az évben ünnepli Domaszéken 
végzett munkájának a 40. évfordulóját, ami elmondása szerint egy 
nagyon kemény 40 év volt, és rengeteg kihívásnak kellett megfe-
lelni. Tevékenységének az első kilenc évében ráadásul állandóan 
ügyeletes volt Domaszéken és Zákányszéken, a központi orvosi 
ügyeleti ellátásban pedig jelenleg is részt vesz. Hozzátette, hogy a 
kihívásokból az utóbbi időben nem hogy kevesebb, hanem egyre 
több van.A háziorvosi munka annyira megváltozott ezen idő alatt, 
hogy azzal a tudással, amellyel annak idején elkezdte a szakmát, 
manapság már nem lehetne gyógyítani. Emiatt a két klinikai szak-
vizsgája után egy harmadikra is szert tett, domaszéki munkája so-
rán pedig nyelvvizsgát szerzett, újabb nyelvet is tanult és folya-
matosan képzi magát. Örömére szolgált az elismerés, és nagyon 
szeretne még sokáig dolgozni, hiszen minden nap boldogan megy 
a rendelőbe. Szereti a munkáját, az embereket, minden nap várja a 
kihívásokat, és szeretne még ezeknek a kihívásoknak továbbra is 
megfelelni. 
Elmondta, hogy ez egy nagyon kemény és embert próbáló hivatás, 
jó lenne, ha néhány terhet levennének a vállukról. Nagyon hálás, és 

Sziráki Krisztián polgármester ünnepélyes keretek 
között nyújtotta át dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsanna részére a 

díszpolgári címmel járó oklevelet és kitüntetést
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

megtiszteltetés számára, hogy így döntött a képviselő-testület.
  Dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsanna településünk életének meg-
határozó személyisége, precíz, megbízható helytállása minden 
időszakban megingathatatlan biztonságot nyújtott Domaszék 
lakóinak.  Köszönjük a lakosságért végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenységét, a közösségünk érdekében nyújtott szolgálatát, és 
köszöntjük doktornőt Domaszék díszpolgárai között!            

      Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Tombácz Zoltán szerkesztő

kérjük az 1-es, legrégebbi parcellában sírhelyeket bérlőket, hogy 
mivel ezen a részen a legtöbb az elhagyott, kezeletlen sír, vizsgál-
ják felül a megváltási időket, kérjék az önkormányzat segítségét 
azok megállapításában, váltsák újra régi sírhelyeiket, vagy mond-
janak le róluk. 
Természetesen, akik a  közelmúltban az ebben a parcellában lévő 
sírjaik megváltási idejét rendezték, azoknak ezzel nem kell foglal-

kozniuk. Sírhely megváltási jogról való lemondást az önkormány-
zatnál lehet kezdeményezni nyomtatvány kitöltéssel és két tanú 
közreműködésével. A megváltás, újraváltás részleteiről kérjük érdek-
lődjenek a temetőgondnoknál a 0670-245-4905, vagy az önkormány-
zatnál a 62/284-011/119-es mellék telefonszámokon. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről 
Rusvai Miklós virológus szakértő szerint októberben várható-
an tovább gyorsul a járvány és az influenza vírus is megjelen-
het. A hűvösebb, nedvesebb időben egyre gyakoribbak a náthás 
tünetek, óvodai, iskolai fertőzések, és pusztán a tünetek alapján 
nehéz megkülönböztetni, hogy a tucatnyi nátha vírus valamelyi-
ke, vagy légúti allergia, vagy koronavírus, vagy éppen az influenza 
okozza a fertőzést – mondta a szakember. Rusvai Miklós arra fi-
gyelmeztetett: az influenza és a koronavírus együttes jelentkezése 
mindig súlyosabb. Az előző szezonban elmaradt az influenza-jár-
vány – csak 10 alatti hivatalosan megerősített eset volt – , a fertő-
zés terjedését a maszkviselés is erőteljesen korlátozta.

Annak kapcsán, hogy egy angol kutatás szerint az ottani intenzíven 
kezelt covidos betegek 99 százaléka nem volt beoltva, a szakember 

azt emelte ki: a vakcina a fertőzést ugyan nem akadályozza meg, de 
a súlyos, halálos megbetegedést igen. Rusvai Miklós beszélt arról is, 
hogy a delta variáns felfedezése óta is találtak számos újabb mutáci-
ót, de ezek között nincs olyan, amely aggodalomra adna okot a terje-
dőképessége miatt, vagy mert nem véd ellene a vakcina.
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ÖNKORMÁNYZAT

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A/4. szám alatti önkormányzati költségalapú 

bérlakás bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- lakás bérlője csak magyar állampolgár 
és olyan személy lehet, aki élete folyamán 
legalább 5 év állandó, bejelentett lakással 
rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem 
rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Do-
maszék Nagyközség közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező munkáltatónál lega-
lább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szó-
ló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a további-
akban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés az-
zal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 
lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti 
joggal rendelkezik, önkormányzati bérla-
kásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli 
használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók:
• akik a Rendeletben előírt legkisebb 

lakbér (29.220,- Ft/hó) mértékénél na-

gyobb lakbér fi zetését vállalják,
• aki a többi pályázóhoz viszonyítva Do-

maszék közösségi életében nagyobb 
szerepet vállal,

• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) 
bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés 
azzal köthető, aki a pályázatában összessé-
gében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bér-
leti jogviszony határozott időre, legfeljebb 
5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés 
b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű la-
kás esetén kérelmező - bármely jogcímen 
történő pályázat során valótlan adatot közöl, 
vagy az ügy érdemére kiható információt 
hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki 
kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rende-
let 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, össz-
komfortos. A lakás megtekinthető: egyezte-
tett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 
2021. december 1. napján.

A kormány nem tervez szigorítani a járványügyi intézkedése-
ken – Rusvai Miklós is úgy gondolja, hogy még most nincs szük-
ség szigorításra.
Magyarországon a környező országokhoz képest meglepően jó a 
friss fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma, de ennek a magya-
rázatát sem tudjuk – mondta a virológus. Annak kapcsán, hogy egy 
matematikai modell szerint novemberben akár 10 ezres napi fertő-
zött szám lehet itthon, úgy reagált Rusvai, hogy mind a második, 
mind a harmadik hullám kapcsán kedvezőtlenebb képet vetítettek 
előre a matematikai képletek, mint ami valójában lett. Az októberi 
felfutás után a járvány következő hulláma novemberben fog kicsú-

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakosságot, hogy Önkormányza-
tunk továbbra is segítséget nyújt a Nagyközségi Könyvtárban 
nyitvatartási időben a koronavírus elleni vakcina-regisztráci-

óban! Kérjük a regisztrációhoz vigyék magukkal 
személyazonosító igazolványukat, lakcímkártyájukat, 

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

csosodni, és sajnos több ezer fertőzöttel számol ő is.
 2021.10.04. Forrás: kormany.gov.hu, koronavirus.gov.hu, 24.hu

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél 
kell benyújtani személyesen (6781 Doma-
szék, Köztársaság tér 1.) vagy elektroniku-
san (nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2021. 
november 5-én 12.00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2021. november 23. Az eredményről az 
érintettek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék, 2021. szeptember 28.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti ifjúsági garzonlakás 
(fecskeház) bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- lakás bérlője csak magyar állampolgár 
és olyan személy lehet, aki élete folyamán 
legalább 5 év állandó, bejelentett lakással 
rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem 
rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Do-
maszék Nagyközség közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező munkáltatónál lega-
lább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati 

lakások bérletéről, lakbérek mértékéről 
szóló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a to-
vábbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés), 
továbbá
- bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, 
aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat 
benyújtásáig, házastársával vagy élettársá-
val együtt költözik, kereső tevékenységet 
folytat vagy felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatója, s vállalja a havi rend-
szeres előtakarékosságot, melynek mértéke 

legalább 10.000 Ft/hó (Rendelet 6. §).
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés az-
zal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 
lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti 
joggal rendelkezik, önkormányzati bérla-
kásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli 
használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók:
• akik a Rendeletben előírt legkisebb 
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lakbér (19.480,- Ft/hó) mértékénél na-
gyobb lakbér fizetését vállalják,

• akinek vele együttélő, kiskorú gyerme-
ke van,

• aki a többi pályázóhoz viszonyítva Do-
maszék közösségi életében nagyobb 
szerepet vállal,

• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) 
bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés 
azzal köthető, aki a pályázatában összessé-
gében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bér-
leti jogviszony határozott időre, legfeljebb 
5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés 
b) pont).

5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű la-
kás esetén kérelmező - bármely jogcímen 
történő pályázat során valótlan adatot közöl, 
vagy az ügy érdemére kiható információt 
hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki 
kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rende-
let 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkom-
fortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett 
időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 
2021. december 15. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél 
kell benyújtani személyesen (6781 Doma-
szék, Köztársaság tér 1.) vagy elektroniku-
san (nemeth.laszlo@domaszek. hu), 2021. 

november 12-én 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2021. november 23. Az eredményről az 
érintettek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék, 2021. szeptember 28.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:
Sziráki Krisztián polgármester

Egyedülálló bringapályával gazdagodott Domaszék

Egyedülálló beruházás a megyében az 
a kerékpáros pumpapálya, amely Do-
maszéken épült az elmúlt hónapban. A 
pálya onnan kapta a nevét, hogy ahhoz, 
hogy egy biciklis körbe tudjon menni raj-
ta, egy ún. pumpáló mozgás szükséges. A 
pumpapálya bárki számára ingyenesen 
használható lesz kerékpárral, rollerrel és 
akár görkorcsolyával is. Az Önkormány-
zat tervei szerint évente legalább kétszer 
biztosítja majd a pályát programok, kü-
lönféle ügyességi versenyek lebonyolítá-
sához. A fejlesztés harmonizál a település 
azon törekvéseivel, amelyek a kerékpáros 
sport és közlekedést támogató infrastruk-
túra fejlesztését célozzák.

Augusztus 30-án kezdődtek meg a Sport-
csarnok mögötti területen annak a beru-
házásnak a munkálatai, amelyet izgatott 
kíváncsiság és érdeklődés övezett már hó-

napok óta. Az építkezés legelső fázisát, az 
alapkészítést ismét a Domatisz Kft. és a 
DOMADRÓN Szövetkezet vállalta és vé-
gezte el lelkiismeretes munkával. A kivite-
lező cég, amely ezt követően kezdte meg 
munkáját, német szabvány alapján építette 
fel a speciális kerékpárpályát. A munkafá-
zisokat igen gondosan végezték, ám ennek 
ellenére is gyorsan, mindössze két hét alatt 
végeztek az építéssel.

A Bringapályát az Önkormányzat az Aktív 
Magyarországért Felelős Kormánybiztosi 
Iroda Országos Bringapark Programjának 
keretében valósította meg, 50%-os vissza 
nem térítendő támogatás mellett. A Program 
iránt hatalmas volt az érdeklődés, amelyen 
39 pályázó nyert támogatást, és így Csong-
rád-Csanád megyében Domaszék egyedü-
li kedvezményezettként valósíthatja meg 
ezt a fejlesztést, amelynek keretében egy 

pumptrack pálya, egy ehhez tartozó fedett 
kiülő és egy ivókút létesítését vállalta az 
Önkormányzat.

A létesítmény több ponton is kapcsolódik 
a településvezetés célkitűzéseihez. Dr. Gu-
lyás-Zóka Veronika alpolgármester, aki a 
projektmenedzser is egyben, arról tájékozta-
tott, hogy a szakmai szervezetekkel közösen 
megálmodott és elbírált parkoknak köszön-
hetően a jövőben nőnek a helyiek kikapcso-
lódási lehetőségei, és több fiatal dönthet a 
mozgás mellett közvetlenül a felnőttkor 
előtti éveiben is. “Célunk megteremteni és 
fenntartani a rendszeres mozgás, sportolás, 
valamint a mindennapos testedzés, testmoz-
gás feltételeit, hogy az emberek akarjanak 
és tudjanak rendszeresen sportolni. Kiemel-
ten kezelendő a fiatal korosztály mindenna-
pos testmozgása, ezáltal a gyermekek testi, 
lelki és szellemi egészségének, jó fizikai 
erőnlétének elérése, valamint a testmozgás 
megszerettetése, az egészséges életmód fon-
tosságának tudatosítása.” - fejtette ki az al-
polgármester.
Ugyanakkor a Bringapark alapos átgondo-
lást és jövőbeni fejlesztéseket szem előtt 
tartó döntés eredményeként kapott helyet a 
Sportcsarnok, a szabadtéri kondipark és az 
épülő Judo terem szomszédságában. Erről a 
döntésről Sziráki Krisztián polgármester be-
szélt: “Szeretnénk, ha ebből az összefüggő, 
eddig jóformán kihasználatlan területből 
egy kis sportközpont jönne létre, ami kellő 
mértékben és színvonalon szolgálhatná a 
domaszékiek kikapcsolódási lehetőségeit, és 
különösen támogatjuk azt a célkitűzést, hogy 
az alapvetően óvodás és alsó tagozatos korú 
gyermekek számára épült hagyományosabb 
játszóterekből már kinőtt fiataloknak ne a 
digitális világ legyen az egyetlen alternatíva 
a szabadidő eltöltésére.” Sziráki Krisztián 
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hozzátette: “A fejlesztés harmonizál azon 
törekvéseinkkel, amelyek a kerékpáros sport 
és közlekedést támogató infrastruktúra fej-
lesztést célozzák. Gondolok itt például a két 
évvel ezelőtti, 1,1 km szakaszon megvalósu-
ló belterületi kerékpárút építésre, amelynek 
köszönhetően egy jó minőségű, kerékpá-
rozásra sokkal alkalmasabb egybefüggő 
kerékpárút valósult meg, és így a közúton 
biciklizők száma ezen a szakaszon minimá-
lisra csökkent le. Továbbá fontos megem-
líteni az 55-ös út autópálya felett átvezető 
szakaszát, amelyet szeretnénk a kerékpárral 
közlekedők számára is biztonságossá tenni. 
Az elmúlt időszakban fontos lépéseket tet-
tünk már ez irányban és jelen pillanatban 
is napirenden van a megvalósítás, ezért 
nagyon bizakodó vagyok e tekintetben is” 
–  emelte ki a polgármester.

„A pálya úgy van kialakítva, hogy lehető-
vé tegye a tekerés nélküli haladást. Ha a 
felhasználó már a talajon magabiztosan 
egyensúlyozni tud, később már ráhajt-
hat erre a területre is. Maga a használat 
a bringakezelés alapja, ami ad egy olyan 
koordinációt és tudást, ami később bármi-
lyen szakirányhoz, szakághoz használható. 
Ugyanakkor a PumpTrack, mint sport már 

Bursa Hungarica 2022.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról. Kérjük az alábbi információkat vegyék figyelembe:
Az önkormányzat a 2022. évi pályázatokat a felsőoktatásban már tanuló („A” típus) és a továbbiakban tanulni kívánó („B” típus) fiatalok 

számára 2021. október 5-ével írja ki. A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx weboldalon keresztül. Az aláírt pályázatok a 

Domaszéki Polgármesteri Hivatalban adhatók le ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. 12 óra.
A pályázati anyagok és a csatolandó dokumentumok listája letölthető a www.domaszek.hu és a www.emet.gov.hu honlapokról.

További információ:Varga-Asztalos Ágnes (ifjúsági referens) Tel.: +36-70/457-2109  E-mail: hivatal@domaszek.hu

ÖNKORMÁNYZAT

világbajnoki szakággá nőtte ki magát, a kez-
dőktől a haladókon át a profi versenyzőkig, 
vagy akár a BMX olimpikonoknak is egy 
kiváló edzési lehetőséget biztosít”– nyilat-

kozta a kivitelező Tarr Tamás, aki kerékpár 
versenyző is egyben.

Elkészültével a pálya mindjárt vonzóvá vált 
a kíváncsi és izgalmas kalandokat keresők 
számára, azonban a látszat ellenére a bring-
apályának még egy fontos fázison át kellett 
esnie ahhoz, hogy biztonságosan és tartósan 
használható legyen, mégpedig a füvesítésen. 
A pumptrack bringapálya különlegessége 
ugyanis, hogy az aszfaltsávot körülvevő be-
füvesített területek végső soron a bringapá-
lya körüli tartószerkezetként funkcionálnak, 
garantálva azt, hogy az alap ne veszítsen 
stabilitásából. Mivel ez a folyamat még 
mindig tart, arra kérünk minden pályahasz-
nálót, hogy az aszfaltot körülvevő füvesített 
területet lehetőség szerint még ne terheljék, 
és fontos, hogy a felhasználók minden kö-
rülmények között tartsák be a Birngapályára 
vonatkozó biztonsági szabályokat, amelyet 
a nyolcadik oldalon újságunkban is közlünk.

Domaszéki Hírmondó szerkesztősége 
Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

Sziráki Krisztián polgármester látogatása az építkezés helyszínén 
szeptember 14-én       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A bringapálya gyorsan elkészült, a kivitelezés augusztus 30-tól, 
szeptember 16-ig tartott       Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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Tájékoztatás a Domaszéki Hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok 
mennyiségéről és mértékéről 

ÖNKORMÁNYZAT
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OKTATÁS

ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Simon Emil: Hónapok

 Október száradó leveleket csörget,
rideg esők vernek gyökeret és törzset.

Fák odvába bújtak mókusok, madarak,
orkán, s fagy versenyez: 

melyik ér hamarabb.

Programjainkból:

Kiskunmajsán került megrendezésre 2021. 
aug. 9-14. között nyári tánctáborunk. 
Az eddigi évektől eltérően egy társ 
egyesület – a Confidance TSE – vendégei 
voltunk. Közel 60 fő vett részt ezen a 
táboron 4-25 éves korosztályt bezáróan. 
Két megyéből és megannyi településről 
nemcsak tánclépésekben gazdagon, hanem 
mély barátságokat is kötve térhettek haza a 
gyerekek. A tábort eredményesen zártuk, és 
örülünk, hogy az ott tanultak megjelenhetnek 
táncosaink produkcióiban. Bizakodóan 
tekintünk a következő versenyidényre, 
reméljük az általános helyzet lehetővé teszi 
ezt majd. Mindenkinek, aki részt vállalt 
ebben a táborban így vagy úgy, köszönjük 
a támogatást és a megtisztelő bizalmat! 

A 2. b osztályos gyerekek a tavalyi 
tanévben a Magyarság Óperencián innen 
és túl nemzetközi eTwinning projektben 
a magyar hagyományokkal ismerkedtek 
magyarországi és határon túli magyar 
gyerekekkel együtt.
A projekt elnyerte a Minősített eTwinning 
Projekt címet. Gratulálunk! 

Európai Diáksport Nap

Szeptember 24-én a Domaszéki Iskola 
ismét sportnapot rendezett. A tavalyi 
évben a járványhelyzet miatt elmaradt 
ez a program, nagy örömünkre az idén 
újra tudtunk csatlakozni a nemzetközileg 
megrendezett Európai Diáksport Napjához. 
A testmozgást, ahogy az lenni szokott, 
egy alapos zenés bemelegítéssel kezdtük, 
amit Horváth Hanna és Kardos Lora 7.b 
osztályos tanulók vezényeltek le. Ezután 
következett a 2021 m futás, amelyet a 
faluban teljesítettek a tanulók. Az útvonal 
biztosítását az iskola pedagógusai és a 

Tánctáborban Kiskunmajsán      Fotó: Szögi Barbara   

Díszoklevelek az eTwinning Projekten és az Európai Diáksport Napon 
való részvételekért
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Az Európai Diáksport Napon az alsó és a felső tagozatos osztályok is összemérték erejüket és fizikai állóképességüket   
Fotó: DOMASZÉKI HÍrTér

polgárőrség közösen végezte. Célbaérkezés 
után a tanulók müzli szeletet és ásványvizet 
kaptak, köszönhetőn dr. Kozma 
Annának és a Domaszék Lakosságának 
Egészségesebb Életéért Alapítványnak. 
A futás nyertese Papp Endre 7.a osztályos 
tanuló lett. A leggyorsabb lány a felső 
tagozatban Csóti-Gyapjas Flóra 6.a, alsó 
tagozatban Benák Hanna 4.a osztályos 
tanuló lett, a leggyorsabb alsós fiú pedig 
Zádori Ádám a 4.b-ből. Futás után az alsós 
tanulók kapitánylabdában mérték össze 
erejüket a sportcsarnokban. Barátságos 
mérkőzésen párbajozott egymással a 
két első osztály, illetve a két második 
osztály. Majd ezt követték a harmadik 
és negyedik osztályosok körmérkőzései. 
Az összecsapások jó hangulatban 
zajlottak, minden csapat elégedetten 
távozott, a játék örömével szívükben és 
jutalommal kezükben. A felsősök ezalatt 

az iskola udvarán kialakított sportpályákon 
csaptak össze különböző sportágakban. 
Labdarúgásban, kosárlabdában, 
tollaslabdában, asztaliteniszben, sakkban 
és kerékpáros ügyességi versenyben 
mérethették meg magukat a diákok. A 
szervezők nagyon köszönik a polgárőrség 
és az alapítvány támogatását. 

Következő programjaink:
2021. október 4.: Zenei Világnap a 
 Sportcsarnokban
2021. október 5.: Mi a pálya? 
 a 8. évfolyamosoknak Szegeden
2021. október 6.: 
-Rádiós megemlékezés
-Mezei futóverseny Ruzsán
-Bábszínház 
2021. október 7.: LEP program: Padlás c. 
előadás a Szegedi Nemzeti Színházban

2021. október 8.: 
-Kalandtúra Szegeden 4. évfolyam csapata
-Idősek Napján néptánc csoport műsora
2021. október 9.: Szüreti mulatságon 
 társastánc csoport fellépése
2021. október 12-13.: Művészeti díjak 
 szedése
2021. október 12-13.: Napközis térítési díj  
 szedése
2021. október 15.: Bolyai Matematika 
 verseny iskolai forduló
2021. október 19.: Papírgyűjtés 7.00-15.00
2021. október 22.: Október 23-i műsor  
 11.00-tól a Köztársaság téren
2021. okt. 23- nov. 01.: Őszi szünet
2021. november 02.: Első tanítási nap 
          „A” hét
2021. november 09.: Fogadó órák 
   17.00-18.00

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Tóthárpád Ferenc: Megnyílott az óvoda

 
Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.  

Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,

hát… amikor széjjel nézek,  
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs ide!”

El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…  

Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,

s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban

minden rendben – csakugyan!

Újra beköszöntött az ősz, elkezdődött egy 
új nevelési év, ismét benépesedtek az óvo-
dai csoportok. Nagy boldogság számunkra, 
hogy minden korlátozás nélkül kezdhettük 
meg ezt a nevelési évet. Jókedvűen, tele vá-
rakozással érkeztek az óvodába a nagyob-
bak. Várták már a viszontlátást, hogy me-
sélhessenek a nyári élményeikről, hogy újra 
felidézhessük a közösen játszott játékokat, 
és hogy ismét együtt legyenek a megszokott 
kis játszótársaikkal. Számukra már fontos-
sá vált az a tény, hogy egy közösség –  az 
óvodai csoport – tagjai. Az óvodába lépés-
sel kezdődik meg az az életszakasz, amikor 
a gyermek kilép a család közösségéből és 
elindul azon az úton, mely során lassacs-
kán egyre több és egyre tágabb közösségek 
tagjává válik. A közösségi nevelés az egész 
óvodai év során fontos szempont számunk-
ra, de különösen nagy hangsúlyt kap az év 
elején, amikor újra tudatosítjuk magunkban: 
milyen jó együtt lenni! Ehhez kapcsolódva 

sok-sok szokást és játékot építhetünk be a 
csoport életébe. Kicsiknél még formálódik, 
alakul a csoport, éppen csak, hogy elindul 
a közösséggé szerveződés, a beszoktatásnál 
nagyobb hangsúlyt kap még az egyéni bá-
násmód. A kezdeti nehézségek után azonban 
ők is örömmel veszik tudomásul, hogy egy 
ovis csoport tagjai lettek.
A nyár folyamán fertőtlenítésre került újra 
az egész intézmény, le lett festve a régi épü-
let verébdeszkája. A Domatisz és Domadrón 
kft. segítségével növények lettek telepítve, 
elkészült az Ady Endre utca felöli gumibur-
kolat árnyékolása. Köszönjük szépen segít-
ségüket!
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00039 pályázat 
keretében még lehetősége volt 69 kispajtás-
nak úszásoktatáson részt venni. Az időjárás 
nagyon kegyes volt hozzánk, így szeptem-
ber első két hetében az önkormányzat segít-
ségével jártak úszni a gyerekek. Külön sze-
retnénk megköszönni a szállításban nyújtott 
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A Bagoly és a Mókus csoport  Fotó: Koczkás Orsolya

Az ovinapon sokféle színes programon vehettek részt a gyerekek
  Fotó: DOMASZÉKI HírTér

segítséget Tombácz Zoltánnak, Borsos 
Gézának, Bata Attilának, Módra Tamásnak, 
Ótott-Kovács Tamásnak, Németh László-
nak, Ferling Józsefnek, Sziráki Krisztiánnak 
és Balázs Rolandnak.
Korlátozások nélkül kezdhettük meg a ne-
velési évet, így ismét megrendezésre került 
hagyományos OVI-NAPI rendezvényünk, 
immáron XVIII. alkalommal. Kicsit más 
formában, mint eddig, együtt lehetett óvo-
dánk apraja-nagyja, a szülők és közvetlen 
partnereink is. Sziráki Krisztián polgármes-
ter úr köszöntő szavai után egy közös beme-
legítéssel kezdtük a napot, majd amíg a szü-
lők a bográcsok körül serénykedtek, főztek 
és csapatkiáltást szőttek, addig a gyerekek 
lovaskocsikáztak, kincset kerestek, ugráló-

várban ugráltak, munkagépeket néztek, aka-
dálypályán csúsztak-másztak és arcfestésen 
vettek részt.
Szeretnénk köszönetet mondani minda-
zoknak a szülőknek, akik segítettek abban, 
hogy rendezvényünk idén is színes, vidám 
és eredményes legyen!
Külön szeretnénk köszönetet mondani tá-
mogatóinknak: Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat, Domatisz Kft., Domadrón 
Szövetkezet, Domaszint Szövetkezet, Kö-
lyökidő Alapítvány, Csiga Duó zenekar, 
Engi Gábor és természetesen az összes szü-
lő! 
A népmese napját minden évben szeptem-
ber 30-án ünnepeljük. A nap célja, hogy az 
óvónők, a pedagógusok és a mesével foglal-
kozó szakemberek, valamint a meseszerető 

gyerekek és felnőttek ezen a napon megkü-
lönböztetett tisztelettel forduljanak mind a 
magyar, mind más népek meséi felé. Az idei 
évben a Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola 4. osztályos tanulói látogattak el a 
nagycsoportosokhoz, és sok érdekes, ked-
ves mesével ismertették meg a gyerekeket. 
Köszönjük szépen a gyerekeknek és tanító-
iknak!

Programjaink a következő időszakban:
• 2021. október 4-8-ig.:  Egészséghét
• 2021. október 06.: Látványszínház a 

nagycsoportosoknak
• 2021. október 9.: V. Domaszéki        

Szüreti napon a Méhecske csoportosok 
műsora

       - fogadóórák az előre egyeztetett 
       időpontokban
• 2021. október 25-29-ig.:  iskolai őszi 

szünet, óvodánk ügyeleti jelleggel tart 
nyitva

Beszoktatás a bölcsődében
A szeptember minden évben a beszokta-
tás ideje intézményünkben, idén ebben a 
hónapban 16 új kisgyermek kezdte meg a 
bölcsődét a Nyuszi, Katica és Csiga csopor-
tokban.
  A beszoktatás menete a fokozatosság elvét 
követve történik, vagyis az újonnan érkező 
gyermekek nem egyszerre kezdenek, hanem 
egy kisgyermeknevelő egy időben csak egy 
gyermeket szoktat be, ezáltal a gyermekek 
könnyebben és stabilabban tudnak hozzá-
szokni az új környezetükhöz és az őket kö-
rülvevő új személyekhez is.
  A szülővel történő beszoktatás nagy hang-
súlyt fektet a családokkal való közös együtt-
működésre. Az első napokban a szülő bent 
tartózkodik a kisgyermekével a csoport-
szobában vagy az udvaron. Ezt követően 
rövidebb időkre elbúcsúzik, eközben figyel-
hetjük a gyermek reakcióit, viselkedését. 

OKTATÁS
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Utána egyre kevesebb ideig marad már bent 
a szülő a szobában, így a kisgyermeknevelő 
fokozatosan veszi át a szülőtől a gyermek 
gondozásával és ellátásával kapcsolatos 
teendőket, elősegítve ezzel a bizalmi kap-
csolat folyamatos kialakulását és a biztonsá-
gérzetük erősödését is. A beszoktatási idő-
szak végén, ami általánosságban a második 
hét vége, eljuthat a gyermek a déli alvásig 
is a bölcsődében. Minden kisgyermek más 
ütemben fogadja el az új környezetét, van-
nak, akik könnyebben, vannak akik nehe-
zebben válnak el szüleiktől, így a beszokta-
tás időtartama is változó lehet. Ha úgy érzi 
a kisgyermek, hogy biztonságban van és a 
szerettei mindig elérhetőek, akkor könnyeb-

ben birkózhat meg az előtte álló kihívások-
kal. A beszoktatás ideje alatt igyekszünk 
odafi gyelni arra, hogy ne csak a gyermekek 
beszokását segítsük elő, hanem a szülőket 
is támogassuk, természetesen amennyiben 
szükségük van rá. Számukra is egy új, bi-
zonytalanságokkal teli időszak ez, melyben 
sok kérdés, kétely merül fel bennük, példá-
ul „biztos jó döntés volt-e, jó helye lesz-e a 
gyermekemnek ott, vajon mit csinálhat most 
nélkülem?” Nagyon fontos a segítő, támo-
gató beszélgetés, amennyiben megerősítés 
szükséges nekik, de ha a gyermekek neve-
lésével, életkori sajátosságaikkal kapcsola-
tos kérdéseik merülnek fel, akkor is biza-
lommal fordulhatnak hozzánk. Folyamatos 

visszajelzéssel, tájékoztatással igyekszünk 
lenni a szülők felé, hogy a gyermeknek ho-
gyan telik a napja, jól érzi-e magát, mert 
ezek minden esetben megnyugvással töltik 
el az édesanyákat.
  Az eddig beszoktatott gyermekek jól ér-
zik magukat új környezetükben, reggelente 
egyre jobb kedvvel érkeznek és napról-nap-
ra könnyebb az elköszönés a szülőktől. Eb-
ben a gondozási, nevelési évben még több 
új kisgyermek is érkezik hozzánk, akiket 
szintén nagy szeretettel várunk szüleikkel 
együtt.

Maczka-Németh Orsolya
Bölcsődevezető

OKTATÁS

Búcsú Domaszéken

2021. szeptember 12-én vasárnap, déle-
lőtt 10 órakor a Szent Kereszt felmagasz-
talásával kezdődött Domaszék búcsúja a 
Szent Kereszt Templomban, ahol a misén 
a szentbeszédet Sóki Károly és Laczkó Fe-
renc plébános urak mellett Forgó Miklós 
kunszentmártoni plébános atya mondta. A 
Búcsú ünnepe tulajdonképpen templomunk 

A Búcsú a Szent Kereszt Templom ünnepe, melyhez az önkormányzat az idei évben is élményprogramokkal csatlakozott
Forrás: DOMASZÉKI HírTér

névnapja, melyhez az önkormányzatunk is 
minden évben élményprogramokkal csat-
lakozik, melyekkel tovább színesíti ezt a 
szent ünnepet. Nem történt ez másképpen 
az idei évben sem, ingyenes ugrálóvárral, 
Euro Jumpinggal és ruhabörzével kedves-
kedett a gyermekes családoknak, de a fel-
nőttek is kipróbálhatták a népi fajátékokat, 

vagy az árusok során vásárolhattak maguk-
nak édességet, kézműves termékeket, vagy 
a gyermekeiknek választhattak a sok-sok 
játék közül. 
A délutáni eseményre nagyon sokan kiláto-
gattak, valódi nyárzáró hangulat kerekedett 
a szabadtéri játékok, árusok és a lángosos 
bódé ölelésében.    (szerk.)

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!

Fogadják sok szeretettel ezt az ősz 
köszöntő verset.

Kányádi Sándor: Valami készül
Elszállt a fecske,üres a fészke,

de mintha most is itt fi cserészne,
úgy kél a nap, és úgy jön az este,

mintha még nálunk volna a fecske.
Még egyelőre minden a régi,

bár a szúnyog már bőrét nem félti,
és a szellő is be-beáll szélnek,

fákon a lombok remegnek, félnek.
Valami titkon, valami készül:

itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat, de szépen őszül.

Szeretném felhívni a kedves olvasók és 
leendő olvasók fi gyelmét hogy október 
hónapban, 4-e és 10-e között kerül meg-
rendezésre az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK. Ennek a rendezvénynek a kereté-
ben, október 6-án, 13 órakor a Domaszéki 
Kincskereső Óvodában  LÁTVÁNYSZÍN-
HÁZ   fergeteges előadása nyújt felejthetet-
len élményeket a nagycsoportos  óvodások-
nak és az ott dolgozó óvodapedagósoknak, 
pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak. 

Ezen alkalomból október hónapban minden 
régi és új, minimum két könyvet kikölcsön-
ző olvasónk meglepetés ajándékban része-
sül.

Sok szeretettel várok minden régi 
és leendő Olvasót!
Kónya-Bába Andrea  könyvtárosKónya-Bába Andrea  könyvtárosKónya-Bába Andrea  könyvtáros
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Deszken is bizonyított a domaszéki csapat

Sziráki Krisztián polgármester Szilágyi Annamária színművésznő és Király László 
Deszk polgármesterének társaságában

  Fotó: Deszki Faluház

A XXVI. Deszki Falunapok keretében 
került megrendezésre a Polgármesterek 
XXI. Nemzetközi Főzőversenye, melyen 
domaszéki csapat is indult Sziráki Krisz-
tián polgármester vezetésével. A kis csa-
pat nagy lelkesedéssel érkezett a verseny 
helyszínére, ahol szívélyesen fogadta őket 
Király László polgármester. 
  A külföldi csapatok mellett a  környékbe-
li települések is képviselték magukat,  és 
miután mindenki elfoglalta helyét, ponto-
san és szervezetten folytatódott a verseny 
lebonyolítása. Az alapanyagot – a marha-
húst –  a szervezők biztosították, és rajtszó-
ra, pontban déli 12 órakor gyújthatott alá 
mindenki a főztjének. A domaszéki főzés 
különlegessége, hogy Sziráki Krisztián pol-
gármesterként és egyben szakácsként fűsze-
rezte és főzte a kitűnően sikerült pörköltet, 
amit meg is jegyeztek a zsűritagok.  Igazán 
speciális főzési módszerrel nem találkoz-
tunk a versenyzők között, ám ami mégis 
színvonalassá és színessé tette az eseményt, 
hogy a csapatok minél inkább megpróbálták 
magukra felhívni a figyelmet. Molinókkal, 
zászlókkal díszítették standjukat, a települé-
sükre legjellemzőbb értékekkel próbálták a 
kíváncsi szemeket magukra szegezni. Nem 
volt ez másként Domaszék esetében sem, a 
helyi termelők étel- és italkülönlegességeit 
kóstolhatták meg az érdeklődők, melyeknek 
nagy sikere volt mind a helyiek, mind pedig 
a kilátogató vendégek körében.  Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Száraz Ferdinánd-

nak, Fogasné Börcsök Brigittának és Né-
meth Péternek a felajánlásokat és a sok-sok 
finomságot. Végül a munkának is meglett az 
eredménye: a gondosan felkészült, közel 40 
csapat közül Domaszék neve is elhangzott; 
különdíjjal jutalmazták a csapat kóstolóját, 
Sziráki Krisztián polgármester főztjét. 
  A kulináris élmények mellett a közösségi 
szellem erősítése és a tapasztalatok átadása 
is szerepet játszik egy ilyen rendezvényen, 

hiszen egymás támogatása nélkül nem le-
hetne elérni ilyen sikereket, mint korábban 
akár Ásotthalom vagy Pécska esetében 
megrendezett gasztronómiai eseményeken. 
Bízunk benne, hogy az elkövetkező időszak 
is ilyen sikeres lesz, és tovább tudják a te-
lepülésünket képviselő csapatok Domaszék 
hírnevét erősíteni, ezen a gasztrokulturális 
vonalon is.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Domaszéki JUDO ISE hírei

Judosaink Romániában, Nagyszebenben és Lengyelországban, Wolbromban megtartott nemzetközi versenyeken

A szakosztályunk megkezdte  szep-
tembertől az edzéseit és mindjárt két 
külföldi meghíváson vettünk részt. 
A lengyel testvértelepülésünk, Wolbrom  
judo szakosztálya meghívásának tettünk 

eleget. Csapatunk öt versenyzővel vett részt 
ezen  a nemzetközi versenyen. A juniorok me-
zőnyében  + 100 kg-ban  Földi Csanád első, 
73 kg-ban  Sánta László  harmadik helyezést 
ért el. Serdülő  60 kg-os kategóriában Csá-

bi Levente első, diák kategóriában Kardos 
Kata második, és a mini judo kategóriában  
Asbóth Lilla szintén második helyet ért el. 
A másik nemzetközi meghívásunk a romá-
niai Nagyszebenben volt. 
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A versenyen sok külföldi csapat mel-
lett nagyszámú hazai csapat is részt 
vett, mivel itt is sok verseny elmaradt. 
Az erős mezőnyben a felnőtteknél a nők-
nél 57 kg-ban Balogh  Kinga  bronzér-
mes, férfiaknál  73 kg-ban Sánta Lász-
ló bronzérmes és +100 kg-ban Földi 
Csanád aranyérmes lett. 10 év alatti kate-
góriában Asbót Lilla  ötödik helyezést ért el. 

Szakosztályunk önálló judo terme lassan, de 
épül, remélhetőleg ebben az évben birtokba 
tudjuk venni. Továbbra is várjuk azoknak 
a lányoknak és fiúknak a jelentkezését, 
akik kedvet éreznek ehhez a küzdősport-
hoz. 
Nemcsak gyerekek, hanem felnőttek 
is bátran jelentkezhetnek, akik sze-
retnék elsajátítani ezt a sportot. So-

sem késő elkezdeni ezt a  minden  iz-
mot megmozgató mozgásformát. 

Edzéseink jelenleg a domaszéki 
sportcsarnokban vannak: hét-
fő-szerda-péntek  délután  16-18 
óráig.

Szabó Miklós és Balogh Kinga edzők

KEZET NYÚJTOTTAK A MOTOROSOK A BETEG GYERMEKEKNEK

Megemlékezés elhunytjainkról
Közeledik a Mindenszentek ünnepe és a Ha-
lottak Napja, mely alkalomból az emberek 
meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hoz-
zátartozóik sírját, virágot visznek és gyer-
tyákat, mécseseket gyújtanak. A gyertya 
fénye az örök világosságot jelképezi, a ka-
tolikus egyház szertartása szerint a „temetők 

nagy keresztjénél, a mindenki keresztjénél” 
elimádkozzák a mindenszentek litániáját 
és megáldják az új síremlékeket. Magyar-
ország egyes vidékein régebben harangoz-
tattak is a család halottaiért. Nálunk a sírok 
virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése 
a 19. század elejétől terjedt el német katoli-

kus hatásra. E szokást nemcsak a katoliku-
sok, hanem a protestánsok és a nem hívők is 
átvették. Mivel a krizantém fehér és színes 
változatai Mindenszentek és Halottak nap-
ja körül nyílnak, hazánkban leginkább ez a 
virág az, amivel a sírokat díszítik. Ezeken 
a napokon emlékezünk meg azokról, akik 

Immár harmadik alkalommal szervezte 
meg Nyújts Kezet! Jótékonysági Motoros 
felvonulását a Dél-Alföldi Motoros Egye-
sület augusztus 28-án. Az esemény célja az 
onkológiai kezelésben részesülő gyermekek 
támogatása volt a szegedi Reménysugár 
Alapítvány közreműködésével. Mintegy 
200 motor gurult végig a rakparton és a vá-
rosban kijelölt útvonalon, hogy magára és a 
nemes célra vonzza a figyelmet. Az esemény 
részese volt a domaszéki Ujváry család is, 
akik régóta oszlopos tagjai a hazai motoros 
társadalomnak. Ujváry Béla, a felvonulást 
szervező szegedi Ghost's Motorcycle Club 
(MC) Hungary tagja avatott be minket a 
szervezés részleteibe: „A motoros felvonu-
lás, mint eszköz van jelen a figyelemfelhí-
vásban, mivel az egy látványos dolog. Ha 
arányaiban nézzük, a résztvevők száma és 
az összegyűlt pénzadomány mennyisége 
alapján, valószínű, hogy nagyon sok, egyéb-
ként nem motorozó ember is hozzájárult 
adományaival a jótékonykodáshoz” – szá-
molt be lelkesen. A készpénz adományokat 
a Reménysugár Alapítvány munkatársai 
fogadták egy, a szegedi gyermekklinika elé 
kihelyezett perselyben, amely a rendezvény 
lezárultával szinte azonnal átadásra is került 
a klinikán.

Már a 28-i felvonulást megelőzően az or-
szág számos motoros egyesületétől érkezett 
adomány az Alapítvány javára és az adomá-
nyozók sorából természetesen a Ghost’s MC 
csapata sem maradhatott ki. A Klub ráadásul 
a szervezéssel járó munkálatokat is magára 
vállalta. „Több száz motoros gyűlik össze 
ilyenkor a felvonulásra, ehhez legalább 30-
40 fő szervező kell, aki a kereszteződések-
ben zár, koordinálja a biztonságos áthala-

dást a kereszteződésekben és mi ezt tudjuk 
biztosítani” – mondta el Ujváry Béla, és 
hozzátette, ezen felül szükséges egyeztetni 
a várossal, hivatalokkal és természetesen a 
Rendőrséggel is, akik ezúttal is készségesen 
segítettek a lebonyolításban. 
A szervezők és a Reménysugár Alapítványt 
vezető szakpszichológus, ugyancsak doma-
széki dr. Kovács Dénes közötti együttműkö-
dés immár több évre tekint vissza, és az idei 
volt a harmadik alkalom, amikor a motoro-
sok az Alapítványt támogatták és ezt terve-
zik a jövőben is. Elmondása szerint azonban 
nem ennek okán alakult ki az együttműkö-
dés, hanem a gyermekekről való gondosko-
dás a fő mozgatórugó, illetve a Ghost’s MC 
az együttműködést megelőzően is jótékony-
kodott alapítvány, egyház javára.

A kezdeményezésnek köszönhetően össze-
sen 1,5 millió forint adományt számoltak 

össze és hirdettek ki ünnepélyesen az Ala-
pítvány munkatársai a rendezvény lezárultá-
val, ezt követően az adomány a célállomás-
ra, a gyermekonkológiai osztályra került. Az 
összeget olyan, ún. dokkolóberendezésekre 
fordítják, amelyek az infúziós pumpákat 
hangolják össze a gyógyszerek precíz be-
adása érdekében. Az adományösszeg évről 
évre növekszik – nyugtázta örömmel Ujváry 
Béla – és idén a három évvel ezelőtti összeg 
mintegy háromszorosát sikerült összegyűj-
teni. Dr. Kovács Dénes motorosokhoz írt 
köszönőlevelének sorait az írek utazóáldá-
sával zárta:

„Az út előtted legyen veszélyektől mentes,
A szél hátulról fújjon.

Tudd, hogy a kellemetlennek tűnő eső ter-
mésedet táplálja.

És, amíg találkozunk, te meg én,
Gazdagodjunk szép történetekkel.”

B.A.
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gondterhes életüket befejezve, talán meg-
törve és fáradtan az örök világosság után 
vágyódva, földi kínjukat levetve Istennél 
találtak nyugalmat. 

Most még csendes a temető. Csendjét csak 
az őszi szellő fuvallata töri meg. A fáról 
egy-egy hervadt levél esik a sírkőre, verebek 
csiripelése hívja fel magára a figyelmet. A 
széltől hajladozó faágak susogása köszönti 
az arra járót, aki kis kannájával kezében a 

vízcsaphoz siet, hogy megöntözze szerette-
inek sírját. Még pár nap és a temető szinte 
kivirágzik, a sok mécses és gyertya fénye 
ünnepiessé varázsolja a szép virágokkal dí-
szített sírokat. Egyre többen tódulnak majd 
be a kapun, nagy lesz a sokaság a sírkertben. 
Elszorul a szívünk azt látva, hogy mennyi 
ember jön, és mennyi jó érzés lakozik ben-
nük. Mindenkinek van halottja, akihez kö-
tődött, akinek emlékét a szívében hordozza. 
Ezeken a napokon talán idős szeretteinknek 

van a legnehezebb dolga, hiszen ő hozzájuk 
áll a legközelebb ez az ünnep, de mivel már 
erejükben megtörtek, nem bírnak buszra és 
tömegközlekedési eszközökre szállni, emi-
att fiatalabb családtagjaikra szorulnak segít-
ségért a temetőbe történő kilátogatáshoz.
 
Gondoljunk rájuk ezekben a napokban és 
segítsünk nekik, fogjuk meg kezüket, hogy 
botjukra támaszkodva eljuthassanak az el-
hunyt családtagjaikhoz. 

Gyertyagyújtás és harangszó – 
Mindenszentek ünnepe és a Halottak Napja                                                         

A gondolati körben a Mindenszentek és a 
Halottak Napja szinte eggyé váltak, hiszen 
ezeknek a megemlékezéseknek az ideje 
közel egy időpontra esik, pedig jelentős 
különbség van a két ünnep között. Minden-
szentek napján, november 1-jén, az összes 
üdvözültekre emlékezünk, az ő tiszteletü-
ket indítjuk fel magunkban. Az egyház fo-
kozatosan jutott el arra a gondolatra, hogy 
egy külön napot szenteljen nekik, hiszen 
meg van győződve róla, hogy azok, akiket 
oltárra emelt az egyház tisztelete, nem az 
egyetlen üdvözültek, hanem nagyon sok, 
olyan hétköznapi ember is az örök boldog-
ságba jutott, aki Isten akarata szerint igaz, 

tisztességes módon élte le az életét.  Nekik 
mindnyájuknak egy közös, örök boldogság 
a sorsuk, tehát együtt, az összes szenteket 
tiszteljük ezen az egy napon. Ez Minden-
szentek ünnepének a fő mondanivalója.                                        

A Halottak Napja november 2-án már az 
összes elhunytról szól és azokra vonatkozik, 
akik elhunytak már, de még tisztulásra van 
szükségük ahhoz, hogy eljuthassanak majd 
a boldogság állapotába. Ilyenkor gyász-
miséket tartottak (és tartanak ma is), hogy 
imádságokkal feloldozzák a még bűnös lel-
kű elhunytat. Majd a hozzátartozók kimen-
nek szeretteik sírjához, rendbe teszik, virág-

gal díszítik és gyertyát, mécsest gyújtanak, 
hogy a lélek megtisztuljon. 
Békés, nyugalommal teljes, családjukkal 
együtt töltött megemlékezést kívánunk min-
denkinek! 

(szerk.)

Fogyatékosságügyi tanácsadás a Speciális Olimpián 
Igazi példaképek között népszerűsíthet-
ték tevékenységüket a szentesi Informá-
ciós és Koordinációs Pont (IKOP) fogya-
tékosságügyi tanácsadói augusztus 27-29. 
között. A VII. Speciális Olimpia Nemzeti 
Nyári Játékokon mutatkoztak be, ahol min-
den a sport iránti szeretetről és a fogyaté-
kos személyek fantasztikus kitartásáról és 
ügyességéről szólt.

A VII. Speciális Olimpia Nemzeti Nyá-
ri Játékokat idén Szentesen, Szegváron 
és Szegeden rendezték meg, 55 egyesület 
mintegy 800 sportolójának részvételével. 
A három napon át tartó különleges rangadó 
egyben előválogatója volt a 2023-as berlini 
Nyári Világjátékoknak. A sportolók ezúttal 
16 sportágban – asztalitenisz, bocsa, gör-
korcsolya, tollaslabda, tenisz, úszás, torna, 
judo, erőemelés, atlétika, labdarúgás, kerék-
pár, kézilabda, kosárlabda, mozgásélmény, 
bowling – mérhették össze teljesítményüket.

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 
1989 óta rendez sporteseményeket enyhe, 
középsúlyos vagy súlyos értelmi fogya-
tékkal élők és halmozottan sérült szemé-
lyek számára. A speciális olimpián kívül a 
MSOSZ évente több mint 50 versenyt, edző

tábort szervez. Ezeken a versenyeken a spe-
ciális igényű sportolók bemutathatják, hogy 
nem csak teljes értékű életet képesek élni, 
de komoly sportteljesítményekre is képesek.

Talán ezért is volt a közönség körében nép-
szerű az olimpiai faluban lévő IKOP-stand, 
ahol az érdeklődők tájékozódhattak a MON-
TÁZS projekt keretében működő országos 
IKOP-hálózatról. A látogatók igen nyitottak 
voltak a szakemberek által kínált szolgálta-

tások iránt, és különösen érdekelték őket az 
általuk elért eredmények.

A MONTÁZS projektről

A MONTÁZS projekt keretében ország-
szerte 22 Információs és Koordinációs Pont 
(IKOP) működik, ahol a fogyatékosságügyi 
tanácsadók naprakész információkkal segí-
tik a fogyatékos embereket és családtagja-
ikat. A szolgáltatást térítésmentesen vehetik 
igénybe az érintettek.
A MONTÁZS projektről az alábbi linken 
tájékozódhat: https://nfszk.hu/projektek/
montazs-projekt

A MONTÁZS projekt képviselői Csong-
rád-Csanád megyében:

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Bölcsődéi és 

Gyermekjóléti Központja 
(6723 Szeged, Sás u. 2.)

  
Fogyatékosságügyi tanácsadó: 

Kovács-Surányi Gabriella
          Telefonszám: +36 20 267-8754

        E-mail cím: ikop.szeged@fszk.hu
Szentesi Családsegítő Központ 
(6600 Szentes, Ady Endre u. 10.)    
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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 1800 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

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves 

vendéget Domaszéken 
a Petőfi  utca 12. szám alatti 
Egészségközpont emeletén.

-Női, férfi - és gyermek hajvágás
-Festés/szőkités
-Külömböző melirtechnikák
-Keratinos hajfeltöltés

Időpont egyeztetés minden 
esetben szükséges!

Bankkártyás fi zetés lehetséges!
Kónya Edit

0630/299-7224




