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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. július 29.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2022. augusztus 10.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

Közérdekű Információk

Tájékoztatás első 
osztályosok 

beiskolázási támogatásáról 
Felhívjuk a leendő első 

osztályosok szüleinek a fi gyelmét, hogy 
a 2022. évi Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat által nyújtott 10.000 Ft-os 
beiskolázási támogatást a Hivatal 

pénztárában lehet felvenni július 18. és 
július 29. között, pénztári időben. 

(hétfő-szerda-péntek)  Támogatás jár min-
den, a Domaszéki Bálint Sándor Általános 

Iskolában tanulmányait megkezdő első 
osztályos után. A felvétel feltétele a szülő 

személyi igazolványának bemutatása. 
Továbbá támogatás jár azután a gyer-

mek után is, aki ugyan nem a domaszéki 
iskolába jelentkezett, de állandó lakcíme 
Domaszéken 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.           

MUNKALEHETŐSÉG!
A DOMATISZ NONPROFIT Kft. 

szakácsot keres a 
domaszéki bölcsődébe 6 órás 

munkarendben történő foglalkoztatásra.

Bérezés bruttó 220.000 Ft

Érdeklődni a 06-62/284-011 telefonszám
133-as mellékén lehet munkanapokon 

10 és 15 óra között.

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
   augusztus 2., szeptember 6.

Szelektív hulladék:
   augusztus 1., szeptember 5.

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

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

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

Kormányablak busszal kapcsolatos tájékoztatás
Legközelebb 2022. július 27-én, szerdán érhetőek el Domaszéken a Kormányablak 
Busz szolgáltatásai. 12.30 és 15.30 óra között várják az ügyfeleket a polgármesteri 

hivatal parkolójában, a Köztársaság téren. Időpont-foglalásra nincsen szükség, az ügy-
intézés érkezési sorrendben történik. A következő ügyek intézésére van lehetőség:

VÉRADÁS
A falunapok szombatján, 

2022. július 23-án 9.00 és 12.00 óra 
között az Országos Vérellátó Szolgálat 
véradást szervez a Sárkányhegyi Közös-
ségi Színtér Épületében, (6781 Doma-

szék Dankó Pista tér 11.) melyre minden 
érdeklődőt sok szeretettel várnak. A véra-
dáshoz szükséges a személyi igazolvány, 

a TAJ kártya és a lakcímkártya. 

- személyi igazolvány igénylése;
- lakcímváltozás bejelentése;
- jogosítvány (vezetői engedély) 
  ügyintézés;
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos                                                                                                                                      
  ügyek;
- diákigazolvány igényléséhez 
  szükséges NEK adatlap felvétele;
- útlevél igénylése;
- ügyfélkapu regisztráció
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Önkormányzati hírek Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

113-as mellék: szociális ügyek;
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: 
kereskedelmi és ipari ügyek;
e-mail.:
nemeth.laszlo@domaszek.hu

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

124-es mellék: pályázatírók;
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 Könyvtár
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

Június 28-án tartotta soros ülését a képviselő-tes-
tület, amelyen meghallgatták és elfogadták dr. 
Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor háziorvo-
sok, dr. Ilyó-Kovács Katalin gyermekorvos és dr. 
Kispéter Anett fogorvos beszámolóját. 
A hulladékszolgáltatási közszolgáltatást végző 
cég, az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatóját kö-
vetően elfogadásra került a sportcsarnok munkájá-
ról szóló beszámoló is, valamint döntés született 
a terembérleti díjak 7000 Ft/óra összegre történő 
emeléséről, amely szeptember 1-jétől hatályos.
Dr. Herczeg István állatorvos írásban számolt be 
Domaszék állategészségügyi helyzetéről, majd a 
Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolójának 
elfogadását követően döntés született a Dankó Pis-
ta tér 15/D/1. szám alatti önkormányzati ifjúsági 
bérlakás (fecskeház) bérlőjének kijelöléséről, illet-
ve egy lakossági kezdeményezés támogatásáról. 
A testület elfogadta még a Domaszék-Röszke 

Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2021. évi 
költségvetési beszámolóját, a Homokháti Önkor-
mányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 2021. 
évi szakmai beszámolóját, illetve költségvetési 
beszámolóját és pénzmaradvány elszámolását, va-
lamint a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-ja-
vító Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai 
beszámolóját és költségvetési beszámolóját.
Az ülést megelőzően, június 24-én polgármesteri 
határozattal került sor a 2022. évi Közbeszerzési 
Terv módosítására.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testü-
leti ülés tervezett időpontja 2022. szeptember 27. 
(kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László  
hatósági és igazgatási előadó

Vegyen részt Ön is a 
népszámlálás lebonyolításában!

Munkalehetőség: FELHÍVÁS a 2022. évi nép-
számlálás lebonyolításában közreműködő 
számlálóbiztosok jelentkezésére
Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi nép-
számlálási felelősök – a polgármesteri hivatalok 
jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok 
jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra ke-
rülő országos népszámlálás terepen történő adat-
gyűjtési időszakára.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentő-
sebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. 
Segítségével pontos képet kapunk hazánk népes-
ségének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságá-
ról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörül-
ményeiről. 
A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően 
határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható ala-
pot adnak az országunkat, a településeinket és a la-
kókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, 
szociális és területfejlesztési döntések előkészíté-
séhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban 
függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültsé-
gétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
- körzet bejárása, a körzethez tartozó címek fel-
keresése,
- az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási 
kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem 
töltötték ki a kérdőívet interneten),
-  a címek pontosítása, esetleges új címek felvé-
tele,
-  folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet ki-
töltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az 
adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 
2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felké-

szüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képes-

ség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés 

sikeres teljesítése.
A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban 
részt vevők feladatainak díjtételeit a 362/2020. 
(VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza. Amennyiben a fenti feltételeknek 
Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebo-
nyolításában számlálóbiztosként közreműködni, 
kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst, 
aki vagy a polgármesteri hivatal, vagy a közös 
önkormányzati hivatal jegyzője. Amennyiben bi-
zonytalan az illetékes népszámlálási felelős sze-
mélyében, kérjük, forduljon a helyi önkormány-
zathoz további információért! A jelentkezési 
időszakról és határidőről kérjük, érdeklődjön 
a polgármesteri hivatalban személyesen, vagy a 
jegyzo@domaszek.hu e-mail címen.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal
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FONTOS TEENDŐRE HÍVJA FEL A 
FIGYELMET AZ ORSZÁGOS 

MENTŐSZOLGÁLAT
Nincs kint nálatok az utcanév, a házszám, 
vagy a lépcsőház jele, esetleg a név a ka-
pucsengőn? Pótold!
A mentők naponta száznál is több olyan 
riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt 
minden másodperc számít, mert újra-
élesztésre vagy más, életmentő beavat-
kozásra van szükség. A cím megtalálása 
még GPS segítségével sem egyszerű, ha 
hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a 
házszám, a lépcsőház betűjele vagy az 
egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor per-
cekig is tarthat, az időveszteség életekbe 
kerülhet. A Magyar Postával közösen 
erre a régi, de ma is létező problémára 
hívjuk fel a figyelmet. 
Segíts, hogy megtaláljunk, ha baj van!

Együtt kell gondolkodnunk a természettel és a 
klímaváltozással – az éltető víz szerepe

A klímaváltozás okozta stresszhatások érzé-
kenyen érintik a mezőgazdaságot, különös 
tekintettel a növénytermesztésre. A kiegyen-
lítetlen csapadékeloszlás és a hőmérséklet 
növekedése többségében negatívan befolyá-
solja a termesztett növények termésátlagait 
és a gazdaságossági megtérüléseket is. Ez 
pedig egy olyan kihívás, amire minél előbb 
megoldást kell találni. 
Domaszék területét is erősen sújtja a csa-
padékhiány, öntözési megoldások nélkül a 
növénytermesztés nehezebbé válik a helyi-
ek számára, de a Homokhátság többi részén 
is. Ezeken a területeken a talaj felső, egy 
méteres rétegében a nedvesség is nagyon 
alacsony. A csapadék területi eloszlásában 
megfigyelhető nagy különbségek tükröződ-
nek a talajok nedvességtartalmában is. A fel-
ső, fél méteres talajréteg az ország nyugati 

felén bőven tartalmaz nedvességet, míg a 
keleti tájakon, az Alföld jelentős részén kri-
tikusan száraz a talaj, a növények számára 
hasznosítható vízmennyiség kevesebb, mint 
40%-át tartalmazza. 
Ez utóbbi területeken a talaj felső, egy méte-
res rétegéből 100-125 mm nedvesség hiány-
zik a telítettséghez képest. 
Ennek megfelelően a keleti országrészben 
nagy területen van közepes, az Alföld kö-
zépső részein pedig nagy fokú mezőgaz-
dasági aszály, valamint a budapesti agg-
lomeráció egyes részein. Jászberényben és 
több másik településen is cikkünk írásakor 
vízkorlátozást vezettek be.
Ezeken a területeken a vízmegtartás és a 
-fenntartás is fontos feladattá válik a szerep-
lők számára,  a gazdák, termelők és a végfel-
használók, a fogyasztók életében. Erre nyúj-
tana megoldást és  a Homokhátság öntözési 
problémáit kívánja orvosolni a 2021. évben 
indult vízpótló beruházás, mely a Tisza vi-
zével gazdálkodva segítené elő Domaszék, 
Mórahalom, Röszke és Zákányszék mintegy 
2000 hektárnyi területének a kiszáradástól 
való megvédését. 

Meg kell tanulni a természettel és a klíma-
változással együtt gondolkodni, csakis ez 
a szemlélet fog segíteni abban, hogy a je-
lenleg elképzelhetetlennek tűnő jövőbeli 
vízhiányt meg tudjuk előzni, hiszen a víz 
a legnagyobb kincs, nélküle élet sem lenne 
körülöttünk. 
Hallgassuk meg a médiában elhangzó ta-
nácsokat, melyek közül a legfontosabbak, 
hogy ne mosogassunk folyó vízben; a für-
dés helyett ha lehet, válasszuk a zuhanyzást; 
a zuhanyzás ne tartson tovább 5 percnél; 
a fogmosáskor használjunk poharat, és ne 
folyassuk mindvégig a vizet; kézmosáskor 
legyünk gyorsak, vagy szappanozás alatt 
zárjuk el a csapot; használjunk víztakarékos 
WC-tartályt; ha csöpög a csap vagy folyik 
a WC, javítsuk meg mielőbb; használjunk 
víztakarékos adagolókat; gyűjtsük és hasz-
náljuk fel az esővizet öntözési célokra. 
Mindezek mellett a legtöbbet azzal tehetjük 
a fenntartható jövőért, ha gyermekeinket 
víztakarékosságra neveljük. A játékos taní-
tás révén a jövő generációja a hétköznapok-
ba beépítve, magától értetődően alkalmazza 
majd a víztakarékossági lehetőségeket. De 
hogyan tájékozódhatunk arról, mi várha-
tó a környékünkön? Kövessük azon szer-
vezetek honlapjait, amelyek szélsőséges 
események előrejelzésével, elhárításával 
foglalkoznak: 

Katasztrófavédelem:
http://www.katasztrofavedelem.hu 

A honlapon tájékozódhat az 
okostelefonra ingyenesen letölthető 

Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatásról: a 
VÉSZ alkalmazásról.

Országos Meteorológiai Szolgálat: 
https://www.met.hu/ 

Az OMSZ szintén ingyenesen letölthető 
mobilalkalmazása a METEORA a riasz-
tásokról, csapadék-előrejelzésekről nyújt 

információt. 
Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer (NATéR) 
Az éghajlatváltozás hatásai különböző mó-
don jelentkeznek az ország eltérő adottságú 
tájain, településein. A NATéR-t 2016-ban 
azért hozták létre, hogy a legfrissebb tudo-
mányos eredményekre alapozva bemutassa 
a hatásokban mutatkozó területi különbsé-
geket hazánkban, ezáltal összehasonlítha-
tóvá téve a tájak sérülékenységét. A több 
száz, ingyenesen elérhető térkép segítségé-
vel tájékozódhatunk, hogy miként változik a 
jövőben éghajlatunk, és a környezetünkben 
a század végéig milyen következményei le-
hetnek e változásoknak. 
Bízunk benne, hogy ha a nagymértékű víz-

megtartó beruházások és a lakosság vízzel 
való takarékos bánásmódjának szemléletei 
összeérnek, akkor megteremtjük egy olyan 
fenntartható jövő alapjait, melyben nem 
lesz sem számunkra, sem gyermekeink ré-
szére probléma a víz fenntartása, jelenléte, 
mindig jut elegendő belőle mindenkinek, és 
a természetes körforgás sem ütközik akadá-
lyokba.

Forrás: Móra-Net Tv, 
Agrárszektor.hu (szerk.)
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MIRE FIGYELJÜNK HŐSÉGRIASZTÁS IDEJÉN
A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(NNK) és az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása 
alapján az alábbi pontokat szeretnénk 
lakosaink fi gyelmébe ajánlani:
- A nagy melegben mindenki ügyeljen a fo-
kozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az 
alkohol, a magas koff ein- és cukortartalmú 
üdítők és a zsíros ételek fogyasztását.
- Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között 
a tűző napon óvintézkedések nélkül; védje 
bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködés-
sel, szellőző ruházattal és napvédő készít-
ményekkel.
- A járművezetők fokozottan fi gyeljenek, 
vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg 
könnyen dekoncentráltságot okoz.
- A vízparton tartózkodók se napozzanak 11-
15 óra között, és felhevült testtel ne ugorja-
nak a vízbe.

- Sose hagyjon senki gyermeket, állatot a 
tűző napon parkoló autóban, mert ilyen idő-
ben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet 
a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló 
autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot 
látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot!
- A Polgármesteri Hivatalba (Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) bárki betérhet, aki a nagy 
melegben naptól védett, hűvös helyiséget 
keres.
- Bárki számára elérhető ivóvíz a következő 
közkifolyókon található: Domaszék, Dózsa 
György utca 19.; Domaszék, Dankó Pista 
tér; Domaszék, Zöldfás templom. A Dankó 
Pista téri és az Úttörő utcai játszótereken el-
helyezett ivókutakon is hűsítő vízhez lehet 
jutni.

Vigyázzunk magunkra és egymásra 
hőség idején is!

(szerk.)

A nyár veszélyei - Legyünk elővigyázatosak
A kisgyerekek veszélyérzete még nem ala-
kult ki, ezért a felnőttek feladata, hogy elő-
vigyázatossággal megelőzzék a bajt!
A vízbefúlásos haláleset a második leggya-
koribb halálozási ok a kisgyermekeknél. A 
szülőknek tudniuk kell, hogy a felfújható, 
kisebb medencék ugyanolyan veszélyt je-
lentenek a kisgyermekekre, mint a nagy me-
dencék vagy az élővíz. Fuldoklás, fulladás 
nem csak mély vízben történhet. A lehető 
legkisebb medencében is történhetnek bal-
esetek, ezért nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni a kisgyermekeket egy pillanatra sem.

Néhány fontos tennivaló a szülők számára, 
melyek akár életet is menthetnek:
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet 

nélkül víz közelében, és mindig visel-
jen a gyerek mentőmellényt a meden-
cében vagy hajókázás közben! Vízpar-
ton, fürdőhelyen, otthoni kerti medence 
vagy tó környékén az úszni nem tudó 

gyermeket percekre sem szabad egye-
dül hagyni.

• Vegyszereket és permetezőszereket, 
gyógyszereket, lőszereket, tűzgyújtásra 
alkalmas eszközöket a gyermekek elől 
gondosan el kell zárni.

• Gépjárművekben a biztonsági gyerme-
külést a rövid utakon is használni kell. 
Egy pillanat alatt lehetnek balesetek. 

• Kerékpározáskor, lovagláskor védősi-
sakot kell viselni.

• Nyílt tűz (bográcsozás, szalonnasütés, 
grillezés) környékén a gyermeknek fo-
lyamatos felnőtt felügyeletre van szük-
sége. 

• Kisgyerekek pillanatok alatt megfullad-
hatnak egy félrenyelt cukorkától, mo-
gyorótól vagy a fejükre játékból húzott 
nejlonzacskótól. Soha ne hagyjunk ilyet 
kisgyermek közelében!

• A darazsak rászállhatnak a gyermek 
fagylaltjára, szörpjére és a kicsi száját 

megcsíphetik, ezért mindig legyen na-
gyon körültekintő, ha a gyerekeknek a 
szabadban enni, inni ad.

Ne feledje, hogy a felnőttek a személyes 
példamutatásukkal hatnak legerősebben a 
gyermekek viselkedésére, az időben törté-
nő elsősegélynyújtás pedig életet menthet!

(szerk.)

Madárinfl uenza megfi gyelési körzet feloldása
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (a további-
akban: Hatóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a magas patogenitású madárinfl u-
enza megállapítása miatt Domaszék település közigazgatási területén 
elrendelt felügyeleti (megfi gyelési) körzetet feloldotta 2022. július 3. 
napjától. Bár a járványügyi helyzet jelenleg kedvező, a járványvédelmi 
fegyelem lazításának koránt sem jött el az ideje.

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyékben azért kerülhetett 
sor a megfi gyelési körzetek feloldására, mert a védőkörzetek feloldása 
óta eltelt a minimálisan előírt 9 nap, illetve ez idő alatt nem történt 
újabb madárinfl uenza-kitörés.

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a fennma-
radó védőkörzetek legkorábban a hét közepén, a megfi gyelési 
körzetek pedig július közepén oldhatók fel. 
A járványügyi előírások betartására a járvány felszámolása után 
is kiemelt fi gyelmet kell fordítani, hiszen a cél egy újabb jár-
vány kitörésének megelőzése. 
Éppen ezért a kötelező zárt tartás továbbra is érvényben marad a 
magas kockázatú megyékben, ahogyan a kötelezően előírt szál-
lítás előtti tamponvizsgálatok is.

A hatóság munkatársai köszönik a 
lakosságnak a járvány megfékezése érdekében tanúsított 

közreműködését!
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Szépkorúak jubileumi köszöntése a településen

Hevesi Imrénét és Varga Benjamint köszöntötte szépkorúvá 
válásuk alkalmából dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző és Sziráki 

Krisztián polgármester    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érde-
melnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közös-
ségei, intézményei részéről is.

Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, 
a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, ren-
deletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. A Kormány 
Magyarország nevében köszönti a 90., a  95., a 100., a 105., a 110. és 
a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket.

Az elmúlt hónapban Domaszéken ismét két szépkorút köszönthet-
tünk születésnapjukon. Egyikük Hevesi Imréné Irénke néni, Őt 90. 
születésnapja alkalmából leptük meg. A jeles eseményt a család is 
megünnepelte. Irénke néni mosolygósan, vidáman, süteménnyel vár-
ta köszöntőit, gyermekei társaságában. Tősgyökeres domaszékiként 
2 gyermeket nevelt, akik 2 unokával és 1 dédunokával ajándékozták 
meg. Varga Benjamint is 90. születésnapján köszöntöttük, a pandé-
mia miatt kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel. Béni bácsi 
is tősgyökeres domaszéki, születése óta itt él és dolgozik. Elmesélte, 
hogy a mai napig kijár a földekre és aktívan tevékenykedik. Gyerme-
ke, unokái és szerető családja körében tölti mindennapjait.

Sziráki Krisztián polgármester úr és dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 
asszony személyesen köszöntötték az ünnepelteket, és ennek kere-
tében átadták a jubileumi köszöntésről szóló okiratot, valamint egy-
egy ajándékcsomagot és virágcsokrot.

A továbbiakban is nagyon jó egészséget és szeretetben eltöltött, bol-
dog éveket kívánunk számukra!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő
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Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük településünk nevelőit

Ez a jeles ünnep minden évben jó alkalom 
arra, hogy a fiatalok tanításába, nevelésébe 
fektetett munkát, időt elismerjük és felhív-
juk a figyelmet ennek fontosságára.

Pedagógusnak lenni nagy felelősség.

Emberek sorsát határozhatják meg. A peda-
gógus nemcsak leadja az anyagot, letudja a 
munkáját, hanem nevel, kíséri a gyermekek 
fejlődését, oltja tudásszomjukat, kiaknázza 
képességeiket, ezzel is felkészítve őket az 
életre. Bizonyára mindenkinek van saját 
emléke az életét meghatározó pedagógusról.

Óvónőnek és tanárnak lenni hivatás. 

A jó pedagógus ugyanis nemcsak tanít, ha-
nem interaktívan inspirál is. Valóban elkísér 
minket egész életünkre. A jó pedagógus ész-
revétlenül beleég az emlékezetünkbe, hogy 
időnként újra és újra megjelenjen gondola-
tainkban. Nem feltétlenül célzatosan, hanem 
csak azért, mert jó felidézni személyét. Mert 
eltároltuk Őt emlékeink tárházában.

Örökre.

Az ilyen tanár–diák kapcsolat azóta létezik, 
amióta léteznek tanítók és tanítványok.

Kedves tanárok, pedagógusok! Engedjék 
meg, hogy ezúton is kívánjak Önöknek sok 
kitartást, sok erőt és egészséget hivatásuk 
megéléséhez. 

Sziráki Krisztián
polgármester

Az általános iskola, az óvoda és a bölcsőde dolgozóit köszöntötték az önkormányzat 
vezetői pedagógusnap alkalmából      Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Mindig öröm lezárni egy tanévet, a munka után a megérdemelt pi-
henést elkezdeni. A gyerekek kézbe vehetik 10 hónapnyi tanulás 
után a kiérdemelt bizonyítványukat. 
A tanév utolsó napjaiban iskolánknak is sikerült lezárnia egy 
évek óta húzódó projektet: az udvari tantermünket végre bir-
tokba vehették tanulók és pedagógusaik. Elkészülésének meg-
valósításához köszönetet mondunk elsősorban a községünk azon 
lakóinak, akik évek óta szívesen látogatják iskolabáljainkat, és 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával iskolánk alapítványát, a Do-
maszéki Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványt tá-
mogatják, Szigetiné Elekes Klárának a tervezésért, valamint az  
alsó tagozatos munkaközösségnek. Domaszék önkormányzata 
nyújtott segítséget a gépi munkálatokkal az alaphoz, Tóth László 
Imre egyéni vállalkozó pedig a kivitelezést végezte Ferling József 
és Kardos Rolland segítségével társadalmi munkában. Nagyon 
köszönjük mindenki közreműködését!

AZ UDVARI KIÜLŐ AZ INTÉZMÉNY TULAJDONA, AZ 
ISKOLA TANULÓI RÉSZÉRE KÉSZÜLT.

A NYÁRI IDŐSZAKBAN ENGEDÉLY NÉLKÜL 
HASZNÁLNI TILOS!

Programjainkból:
Iskolánk nyolcadik osztályos diákjai szeptemberben 5 nap-
ra Erdélybe utazhattak a HAT 20-01-1052 azonosítószámú, 

a HATÁRTALANUL! program keretében nyert pályázat tá-
mogatásával. Ennek lezárásaként 2022.06.03-án témanapot  
rendeztünk intézményünkben a nemzeti összetartozás jegyében, 
ahol az utazáson részt vett tanulók mutatták be a többi évfolyamnak 
Erdélyt, valamint az ott szerzett élményeikről meséltek. Változatos 

feladatok keretében az iskola minden osztálya kapott egy kis ké-
pet az utazásról, Erdély értékeiről, szépségéről. Június 14-én gyer-
meknap alkalmából az iskola tanulói pedagógusok kíséretében a 
Sziksósfürdői strandra látogattak. Az első két évfolyamot a szülők 

szállították személygépkocsival, a többi osztály a távot kerékpárral 
tette meg a polgárőrök hathatós segítségével. A strandon a fürdőzés 
mellett különböző játékokkal múlattuk az időt. Minden gyerek az 
életkorának és a vízi rutinjának megfelelő medencében pancsolha-
tott. A visszaút előtt minden tanuló egy jégkrémet elfogyasztott a 
Diákönkormányzat jóvoltából. A program megvalósításában nyúj-
tott segítségéért köszönettel tartozunk az önkormányzatnak a köl-
csönadott kerékpárokért, a polgárőrségnek az útvonal biztosításáért, 
valamint a segítő szülőknek a gyerekek szállításáért. 

 
Néhány adat a tanulmányi eredményekről: Az iskola magatartás 
átlaga: 4,56, a legjobb magatartású osztályok az 1.a (4,86) és 7.b 
(4,69)  A szorgalom átlaga: 4,36, a legszorgalmasabb osztály az 1.b 
(4,86) és a 6.a (4,41). 

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,24; legjobb átlaggal a 2.b (4,78) és a 
6.a (4,27) rendelkezik. 
2 db elégtelen év végi osztályzat született, pótvizsgán ezek javítha-
tóak. 53 tanuló kitűnő, minden jegye ötös. Összesen 253 dicséret 
került különböző tantárgyakból a bizonyítványokba. 

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető adta át kitűnő tanulóink-
nak az okleveleket és jutalomkönyveket. 
Kitűnő tanulók ebben a tanévben:
1.a Benkő Boglárka, Finta Noémi, Hevesi Ádám, Jenei-Szűcs 

Balázs, Kovács János Erik, Mészáros Bence, Miklós Petra, 
Pintér Tímea, Sziráki Péter 

1.b Balogh Benedikt, Faragó Csenge, Geishauer-Ambrus Bar-
nabás, Kiss Zsófia, Ördög Patrik, Rotko Patrik, Sárkány 
Lili, Sárkány Panna 

1.b a Filagórában   Fotó: Józsáné Bánhidi Márta

Témanap   Fotó: Tóthné Lakatos Margit

Gyermeknap a Szikin    Fotó: Hajdúné Török Ildikó

Június  24-én az ünnepélyes  tanévzárónkon  a   3. osztályosok        
adtak  elő  vidám műsort.  Felkészítő tanáraik Csúcsné Király Re- 
náta és Turai Andrea voltak.  
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2.a Gergulics Eszter, Landberger Lara 
2.b Fábián Erik, Faragó Csanád, Juhász Benedek, Kispál Ber-                                                                                                                                             
              nadett, Ördög Marcell, Pintér Bence 
3.a Bakos Barnabás, Bálint Zétény, Baukó Szofia, Benák 

Emma, Jenei-Szűcs Luca, Kiss Nóra
3.b Asbóth Lilla, Klépity Johanna, Masa Ramóna,  

Mészáros Lilla, Ördög Vivien 
4.a Benák Ádám, Benák Hanna, Benák Tamás, Sólya Réka, 

Süli Péter 
5.b Deli Aliz, Kiss Árpád, Pataki Dominik 
6.a Bakos Petra, Szász Petra 
7.a Huszák Zsófia 
7.b Kardos Lora, Kászonyi Lilla 
8.a Szász Gréta 
8.b Dobó Gréta, Dobó Pálma, Papp András – mindhárman 8 

évig kitűnő tanulók
Az Év sportolója címet a nevelőtestület döntése alapján Takács 
Marcell 8.b osztályos tanuló kapta. Az Év matematikusa díjat a 
Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány Papp András 8.b osztá-
lyos tanulónak adományozta.

Segítő szülők névsora, akik segítségükkel támogatják iskolán-
kat, ezért hagyományosan a jelképes „Suliért” emléklapokat 
kapták:
Ábrahámné Bata Anikó; Bakosné Kopasz Szilvia; Bakosné Tóth 
Tímea; Bárkányi Ida Katalin; Benák-Szűcs Mónika; Bende Eme-
se; Bényi Piroska; Bognár-Szántó Petra; Bödör Andrea; Bönde Já-
nosné; Börcsök Katalin; Börcsökné Budai Anna; Czinkota László-
né; Császár Gabriella; Császár Zoltán; Császárné Nacsa Hajnalka; 
Csóti-Gyapjasné Fülöp Aranka; Deliné Ábrahám Krisztina; Dénes 
Beáta Krisztina; Dobák Emese; Dobó Tamás és Dobó Tamásné; 
Domonkosné Ungvári Anikó; Dr. Darányi Mária; Dr. Kovácsné 
Görbe Ágnes; Dr. Ungvári Krisztina; Erdődi Anita; Fábiánné Csóti 
Bettina; Faragó Balázs; Faragóné Vasuth Mónika; Fenesiné Szabó 
Galiba Erika; Fődiné Biliczki Szilvia; Gáborné Balázs Edit; Gár-
gyán Anikó; Geishauer-Ambrus Viktória; Gergulicsné Savanya 
Tímea; Gyólai Judit; Hajdú Zsolt és Török Ildikó; Herskó Ildi-
kó; Hevesi Ottó; Horváth-Szögi Barbara; Jenei-Szűcs Hajnalka; 
Jenovai-Györök Krisztina; Juhász Lajos; Juhászné Illés Andrea; 
Juszkuné Kungl Csilla; Kalmárné Nagy Ibolya; Kardosné Volford 
Klára; Kászonyiné Jancsó Ildikó; Katona-Pritz Hajnalka; Kispál 
Attila; Kispálné Pintér Tímea; Kiss Júlia; Kis-Sebestyén Réka; 
Kissné Móráth Mercédesz; Kissné Ősz Tímea; Kissné Simon Ani-
ta; Klépity Attila; Kocsis Andrea; Kómár-Móna Bernadett; Kom-
lódi Szilvia; Kónya Edit; Kozák Gabriella; Kruták Anita; Land-
berger Zsanett; Mészáros István; Mészáros István és Mészáros-Ta-
nács Anett; Molnárné Kotogán Edina; Molnár-Tóthné Lakatos 
Margit; Nagyné Mátyás Melinda; Oláhné Herczeg Ibolya; Ördög 
Krisztián; Ördögné Négyökrű Szilvia; Papné Tóth Márta; Pintérné 
Ördögh Renáta; Polyák Alexandra; Rappainé Nagy Klaudia; Raub 
Boglárka; Rózsáné Németh Nikolett; Sári Zsolt és Rácz Diána; 
Sárkányné Bönde Aranka; Sólyáné Baranyás Ágnes; Solymosi Tí-
mea; Süli Edina; Süliné dr. Dubecz Éva; Szász Szilvia Mónika; 
Szaszákné Darók Katalin; Szécsi Tímea; Szekeresné Görbe Éva; 
Sziráki Krisztián; Szirákiné Kormos Nikolett; Szurmik Éva; Tóth-
né Börcsök Beáta; Török Kata; Vass Réka; Zádori Mónika

Egyéb programjaink: 
A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimná-
zium, Technikum és Kollégium rajzpályázatot hirdetett gyengénlátó 
kisiskolásoknak Segítesz Lalinak? címmel. Batik Sára 2.b osztá-
lyos tanuló alkotása KÜLÖNDÍJBAN részesült. Gratulálunk!

A Csizmazia magánalapítvány célja a névadó Csizmazia György 
tanítói munkásságával összehangban, hogy elősegítse természeti 
környezetünk megismerését és megértését, s ennek érdekében az 
érdeklődő tanulókat önálló munkára serkentse, a legjobbakat díjaz-
za. A 2022. évi pályázatra beadott Legkedvesebb barátom – Milyen 
a kapcsolatod a kedvenc háziállatoddal? című dolgozatával Kun 
- Péter Emma 6.a osztályos tanulónk díjat nyert. Gratulálunk! 
Felkészítője: Kardos Rolland.

Június 11-én Lengyelországban, Wroclawban megrendezett vívó-
versenyen 16 ország U13-as korosztályban induló 114 versenyzője 
közül Szaszák Balázs a 3. helyet szerezte meg. Gratulálunk!

Művészeti programjaink, eredményeink:
Néptáncosaink Topogók csoportja a vajdasági Péterrévén megszer-
vezésre került XVI. Nemzetközi Gyermek Néptánc- és Népművé-
szeti Fesztiválon vett részt. Határtalan vendégszeretettel fogadták 
növendékeinket, akik kézműveskedhettek, felvonuláson vettek 
részt, majd a gálaműsoron bemutatták táncukat. Mindeközben is-
merkedhettek az ott élő gyerekekkel és figyelemmel kísérhették a 
többi csoport műsorát. Fáradtan, de élményekkel gazdagon ért haza 
a kis csapat. 

Európa-bajnoki hetedikek lettek a 
domaszéki senior mazsorettek!

2022. június 22-26. között került megrendezésre az MWF XVII.
 European Majorette Sport Championship Zadarban, Horvátor-

szágban a Športski Centar Višnjik sportarénában.
Az Európa-bajnokságon 12 ország 99 egyesülete 53 kategóriában, 
623 versenyszámban, 4000 nevezéssel vett részt.
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Mazsorett Csoportja 1 versenyszámban kooperálódva a 
Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesület versenyzőivel közö-
sen nevezett és szerzett kvalifikációt az MWF Európa-bajnokságra.
Batonflag Senior Team kategóriában 8 kvalifikált csapat közül ér-
demelte ki az előkelő hetedik helyet. Versenykoreográfiájával nem-
csak a szakmai zsűrit győzte meg, hanem a külföldi trénerek és ver-
senyzők elismerését is. A magyar trénerek és versenyzők roppant 
büszkék voltak a kvalifikált versenyzőkre, hiszen egy csapatként 
szurkolt egymásnak az egész magyar válogatott. 

Horváth Hannát, iskolánk 7.b osztályos tanulóját 15 indulóból 
a legjobb 6 versenyző közé is beválogatták. Ez az érzés hatalmas 
büszkeséggel töltötte el az edzőket, Horváth Pétert és Horváth-Szö-
gi Barbarát. 
A csapat ezen kívül több értékes helyezést is elkönyvelhetett magá-
nak, ők is szépen teljesítettek!

Fantasztikus 4 napot töltöttünk Zadar városában! 
Sétát tettünk az óvárosban, megnéztük a Nap köszöntése alkotást, 
meghallgattuk a híres zadari Tengeri orgonát. 

Topogók     Fotó: Kalmárné Nagy Ibolya
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Köszönjük szépen a Szülők és a Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat támogatását, az otthoniak szurkolását!

Eredményeink:
Horváth Hanna Junior Akrobatikus botos szóló 6. hely 
Batonflag  senior zászlós csoport 7. hely 
(A csapat tagjai: Ábrahám Alexa, Ábrahám Tímea, Csala Vivien, 
Cselédes Lora, Göblös Rebeka, Horváth Hanna, Kószó Zsófia, 
Molnár Dorina, Molnár Dorka, Molnár Írisz, Pamuk Petra, Pördi 
Kíra, Rózsa Lilla, Szögi Nikolett, Tillinkó Nikolett, Török Dóra) 
Szép volt lányok!

Az általános iskola irodájának nyári ügyeleti  
nyitvatartása: 2022.08.01. hétfő 8.00 - 12.00

Következő programjaink:
2022. 07. 23.    Művészeti iskolánk táncosai fellépnek                                                                                                                                        
                                           a Falunapon
2022. 08. 01.               Irodai ügyelet 8-12 óráig
2022. 08. 20. után Tankönyvosztás pontos időpontját ke-

ressék a iskolánk honlapján, illetve az 
épület előtti hirdetőtáblán!

2022. 09. 01.                Tanévnyitó ünnepség

A nyári szünet időszakára kívánunk minden 
tanítványunknak és családjának vidám 

                 élményeket, jó pihenést, sikeres feltöltődést! 
                                                        Iskolavezetés

A Zadaron rendezett mazsorett Európa-bajnokságon a Batonflag  senior zászlós csoport a 7. helyet,  
Horváth Hanna a junior akrobatikus botos szólójával a 6. helyet szerezték meg      Fotó: Horváth Péter

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Programokkal teli gyermeknap az óvodában          Fotó: Domaszéki Kincskereső Óvoda

Június 10-én tartottuk ebben az évben gye-
reknapi rendezvényünket.  
Ezen a napon nemcsak az óvoda, hanem a 
környéke is gyerekzsivajtól volt hangos. Az 
ünnepeltek, a gyerekek több program közül 
választhattak, különböző élményeket sze-
rezhettek, vidáman tölthették el a délelőttöt. 
A Kölyökidő Alapítvány évek óta támogatja 
a rendezvényt azzal, hogy biztosítja az ugrá-
lóvárat, arcfestést és népi játékokat. Ebben 
az évben már sokkal bátrabban használták 
a gyerekek a gólyalábakat, a „sílécéket”, 
és most a horgászatot is kipróbálhatták. 

Gombócozó (Anonim)
Kutya meleg ez a nyár, 

De a strandon fagyi vár. 
Sztracsatellás, mazsolás, 

Joghurtos és nutellás.
Választani oly nehéz, 
Vaníliás? Mint a méz! 

Gesztenyéset nem ettem, 
Áfonyáshoz van kedvem.

Melyik legyen? Nem tudom. 
Hogyan lesz így fagylaltom? 

Én tovább nem agyalok, 
Tíz gombócot elnyalok!

Egy igazi meglepetés volt az Óriásbuborék 
Show, ahol Bia, a lelkes bubista különböző 
méretű, formájú buborékokkal kápráztatta 
el a gyerekeket. Természetesen nem maradt 
el az ügyességi „exatlon” és  közlekedési  
pálya sem. A Madársuli „Madaras bácsi-
ja” 5 érdekes madárral érkezett. Igaz, Ernő 
a beszélő papagáj megszeppent, és csak a 
macska hangját utánozta; Marci, az arapa-
pagáj minden gyerek szívéhez közel került, 
mikor a tenyerükből evett. Bogyó, a bagoly 
is nagy kedvenc lett, hiszen sok gyerkőcnek 
engedte, hogy puha tollát megérinthessék. 
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Henriett, a sólyom a nevetés mellett  néhány 
grimaszt is csalt a gyerekek arcára, mikor 
kaput tartva repült el közöttük. Nagyon vi-
dám, jó hangulatú nappal zártuk az idei ne-
velési évet. 
Június közepe óta, az iskolai nyári szünet 

idején, óvodánk ügyeleti jelleggel tart nyit-
va. Különböző projektek színesítik a vidám, 
forró napokat. A buborékos és fagyis hét 
után a nagy kedvencek is újra előkerülnek, 
mint a dínós, indiános, bogaras, bolygós, 
kalózos hetek.

Augusztus 25-én, csütörtökön minden 
csoport szülői értekezletet tart 16.30-tól a 
csoportokban. Szeretettel várjuk a szülő-
ket!
További jó pihenést, kellemes feltöltődést 

kívánunk a családoknak!

Közel száz gyermek vállára 
került ballagási tarisznya településünkön 

Az eső szerencsére nem, de az örömkönnyek eláztatták a szülők 
arcát a június 3-án és 4-én  a Domaszéki Kincskereső Óvodában 
rendezett ballagási ünnepségen. A Katica, Napraforgó, Csemete, 
Méhecske csoportokból összesen 46 kis ovis búcsúzott izgatottan 
és csillogó szemekkel az intézménytől. 
Koczkás Orsolya óvodavezető minden szülőnek megköszönte a sok 
évi segítségét. Elmondta, hogy ők és a gyermekek szülei is mindent 
megtettek azért, hogy az iskolába lépés zökkenőmentes legyen. Kö-
szöntötte továbbá Sziráki Krisztián polgármestert, dr. Gulyás-Zóka 
Veronika alpolgármestert és a leendő elsős osztály tanítóját, Polgár 
Szabinát. 
„Az élet egy olyan szakasza zárult le, ami nagyon sok mindent adott 
ezeknek a gyerekeknek. A kiscsoportos nehéz elválás után eltelt né-
hány év, és a kicsik jókedvvel, lelkesedéssel jártak az oviba, amit 
az itt tanító óvodapedagógusoknak lehet köszönni, és amelyben a 
csoportok közösségformáló szerepe is segítséget nyújtott a gyerme-
kek és a szülők szemszögéből is” - mondta Sziráki Krisztián pol-
gármester. Mindegyik csoport színvonalas búcsúzó műsort adott 
elő, melyet 1 hónapos felkészülés és kitartó munka előzött meg. 
Ezt követően ballagótarisznyák kerültek a vállakra, majd a szülök 
is megajándékozhatták gyermekeiket virágcsokrokkal és elbúcsúz-
hattak tőlük még az ovi teraszán. 
Sok sikert kívánunk mi is a kis búcsúzóknak, de ne felejtsük el, 
hogy a ballagás nem az ajándékozásról szól, hanem az ajándékról, 
aki maga a gyermek, aki a sok változás ellenére, az óvodai éveken 
túl is ugyanúgy igényli szeretetünket, gondoskodásunkat, és azt, 
hogy szülőként mindig stabil és biztos támaszuk legyünk, mint ed-
dig.

Június 10-én a bölcsőde is megrendezte a gondozási-nevelési év 
utolsó jeles eseményét, az évzáró ünnepséget. Ez sok gyermek szá-
mára a búcsúzást is jelenti a bölcsitől, hiszen ezután az óvoda várja 
már őket. A nevelők szomorúan búcsúztak, hiszen sok boldog per-
cet tölthettek el a gyermekekkel, sok szeretetet adtak és kaptak, sok 
közös emlék kötötte össze őket valamennyiükkel.
Izgatottan várták ezt a délutánt, és bíztak benne, hogy az időjárás is 
kegyes lesz a rendezvényre. 
Lelkesen készültek a gyermekekkel együtt már az évzárót megelő-
ző hetekben erre a napra. Korosztályuknak megfelelő zenés, táncos 
műsorral lepték meg az évzáróra érkező szülőket, nagyszülőket, 
testvéreket, akik ezt nagy szeretettel fogadták. 
Színpadként a bölcsőde terasza szolgált, melyre csoportonként vo-
nultak ki a bölcsisek, ahogyan a zene megszólalt. 
Még a technika ördöge sem foghatott ki rajtuk, első nekifutásra a 
zenelejátszó kicsit akadozott, de valamennyien türelmesen kivárták 
a színpadon állva a zene újraindítását, amely azért is nagy szó, mert 
addigra már mindannyian megpillantották családtagjaikat a néző-
téren. 
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, nagyon büszke volt mindenki 
rájuk. A táncolás végén szálltak a lufik és a buborékok, igazi buli-
hangulat kerekedett a teraszon. 
Ezt követően felkerült az óvodába készülő gyermekek vállára a bú-

Szülők örömkönnyei között búcsúztak a kicsik az ovitól

Mindenki büszke volt a bölcsisek első „színpadra” lépésekor
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csúzást szimbolizáló kis tarisznya, melyet büszkén viseltek. A csa-
ládi délután sütizéssel, üdítőzéssel, beszélgetéssel zárult. 

Június 18-án, szombaton került megrendezésre a Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
ballagási ünnepsége a Domaszéki Sportcsarnokban. Szülők, peda-
gógusok és a gyermekek közös összefogása dicsérte a gyönyörűen 
feldíszített általános iskolánkat, a búcsúzó nyolcadikosaink utolsó 
útvonalát. A szervezők ezúton is köszönik a szülőknek a rengeteg 
virágot, az önzetlen segítséget. Az évről-évre ismétlődő ünnepi 
hangulat nemcsak a ballagás szépségét, hanem azt is eredményezi, 
hogy az alsóbb évfolyamosok is belenőnek a hagyományba, és ma-
guk is részeseivé válnak az ünnepség méltó megélésének. 
Ezt a hagyományt jelképezi az iskola zászlója, mely a ballagó diá-
kok neveit tartalmazza, és minden évben az ünnepség egyik megha-
tó részeként kerül átadásra a hetedikes évfolyam részére.
A ballagási ünnepségekben az iskolák saját hagyományai érvénye-
sülnek, amelyek alkalmazkodnak az intézmények közösségéhez és 
értékrendjéhez. A ballagás kiemelt ünnep, amelyet külsőségekben 
és lelki értelemben is méltón akarnak megünnepelni. Ehhez kellően 
fel kell készülni, amihez az osztályok és a tanárok közös munkája 
teremti meg az alapot. 
Ez a nap ünnep az iskola életében, az egyik legnagyobb, hiszen 
azokat méltatja, akik ott élték végig diákéletük egy részét, és akik-
nek majdani eredményeiben az iskolai nevelés hatása is érvényesül. 
Diák, szülő és tanár egyszerre lehet büszke, egyszerre örülhet, és ez 
a közös öröm igazi ünneppé varázsolja az eseményt, melyek ilyen-
kor a csillogó szemekben is megjelennek – mondta köszöntő be-
szédében Sziráki Krisztián polgármester, aki nagyon sok élményt, 
szerencsét és tapasztalatot kívánt az elkövetkező iskolás évekre a 
búcsúzóknak. 
Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató sok szeretettel köszöntött 
mindenkit, szavai ismét meghatották a jelenlévőket. Elmondta, 
ilyenkor úgy szokás, hogy ünneplünk és számot vetünk, örülünk 
és meghatódunk az eddig elért eredményeken. Remélte, hogy azok 
az értékek, amelyek mentén igyekeztek a gyerekeket nevelni, talán 
segítségükre lesznek a későbbiekben is. 
„A búcsú, az ünnep egy pillanatig tart csupán, s tudnotok kell, hogy 
újabb megmérettetések következnek. Közületek többen nagyon sze-
retnék az időt siettetni, s felnőtt életet élni. Ne rohanjatok! Az élet 
megvár. Felnőttnek lenni jó, mert önállóságot, függetlenséget ad, de 
egyben nehéz is, mert felelősséggel is jár. A minket körülvevő világ-
ban túl nagy a szabadság, ami elbizonytalaníthat titeket, és erős lehet 
az anyagi javak hajszolásának kísértése. Kellenek kapaszkodók, mert 
esetleg nem találjátok meg vagy könnyen elveszíthetitek a jó irányt”- 
emelte ki beszédében Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató.

Az igazgatónő ismertette, hogy mindegyik nyolcadik osztályos fel-
vételt nyert az általa választott iskolába. 39 végzősből 10-en gimná-
ziumba, 26-an az ötéves képzésű technikumba, 3-an pedig szakkép-
ző intézménybe nyertek felvételt. Az ünnepségen nem maradhatott 
el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása sem. Három 
tanuló, Dobó Gréta, Dobó Pálma és Papp András 8.b osztályos tanu-
lók, nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményükért nevelő-
testületi dicséretben részesültek. Kitartása és szorgalma miatt kapott 
elismerést Szász Gréta 8.a osztályos tanuló. Művészeti iskolában 
végzett kiemelkedő eredményéért könyvjutalmat vehetett át Pataki 
Ildikó művészeti iskola vezetőtől Dobó Gréta, Dobó Pálma, Sólya 
Máté, Pataki Ádám, Papp András és Takács Marcell. Az Év Ma-
tematikus tanulója címet Ótottné Greguss Éva a Domaszék Szebb 
Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi elnöke adta át Papp András 
részére. Takács Marcell az Atlétika Ötpróba versenyen az országos 
döntőn elért 5. helyezéséért kapta meg az év sportolója címet. 

Gratulálunk az elért eredményekhez és a kitartó munkához!  
Kívánunk mindenkinek hitet abban, amit kigondolt, erőt a megva-
lósításhoz, és hogy a következő iskolákban állják meg a helyüket és 
érjék el a céljukat a végzősök!

Tombácz Zoltán szerkesztő
Intézményvezetők

Fotók: DOMASZÉKI HírTér

Az általános iskolai ballagás az egyik mérföldkő az életünkben

Ballagó nyolcadikosok
8. a osztály - Dobó Márta osztályfőnök: Batik Martin, Juszku Kata,
Kardos Mirkó, Király Manó, Kőhegyi Laura, Kovács Dávid, Ko-
vács Levente, Mészáros Tamás, Nagy Dorina, Németh Noémi, Ör-
dög Katinka, Pataki Ádám, Sári Gergely, Sikula Leila, Sólya Máté, 
Stul Alex, Szász Gréta, Szenes Kitti, Török Marco

8. b osztály - Molnár-Tóthné Lakatos Margit osztályfőnök: Bakos 
Nikoletta, Bálint Richárd, Baracsi Gergő, Bernáth Szonya, Csapó 
Tamás, Dobó Gréta, Dobó Pálma, Fődi Nikolett, Gárgyán Zsóka, 
Hevesi Ottó, Katona Benedek, Kiss Martin, Mészáros Sámuel, 
Négyökrű Nóra, Németh Botond, Papp András, Sárszegi Gréta, Si-
pőcz Szintia, Szécsi Lorena, Takács Marcell
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Gyermeknapi program a Sárkányhegyen

"Nincs örömtelibb dolog egy gyerek 
nevetésénél, 

és semmi sem csodálatosabb egy gyerek 
mosolyánál." 

Ezt a gondolatot szem előtt tartva, a Doma-
széki Könyvtár és az Önkormányzat közre-
működésével egy kellemes péntek délutáni 
programon vehettek részt a domaszéki kis-
gyermekek, ahol minden róluk szólt. 
Volt mesenézés óriáskivetítőn, készültek a 
csillámtetkók végtelen mennyiségben, kéz-
műves apróságokat is gyárthattak maguk-
nak, illetve a fi nom uzsonna sem maradha-
tott el. Viszont a délután fénypontja a több 
kiló cukorka megkeresése és összeszedése 
volt. 
Mindenki boldogan szaladt a fűben és az 
utolsó szemig megtalálták a szétszórt cuk-
rokat. Bízunk benne, hogy mindenkinek 
élményekben gazdag, emlékezetes délutánt 
tudtunk varázsolni.

Varga-Asztalos Ágnes
szervező
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Családi filmvetítés - Kertmozi Domaszéken
Immáron harmadik alkalommal, június 24-én került megrendezés-
re Domaszék Nagyközségi Önkormányzat szervezésében a családi 
Kertmozi, szabadtéri filmvetítés, ezúttal az Árpád téren. A tavalyi 
évhez hasonlóan ismét egy Disney-klasszikus, az Aladdin című film 
legújabb feldolgozása került vetítésre a gyerekek legnagyobb örömé-
re. 
Este kilenc óra előtt 10 perccel kezdődött a film, de előtte is számos 
program színesítette a rendezvényt; a gyermekek buborékot fújhat-
tak, aréna pályán vízipisztolyozhattak, kézműveskedhettek, rajzol-
hattak és nem maradhatott el a világító szentjánosbogarak készítése 
sem az égő bambuszfáklyák fényében. 

Az önkormányzat egy igazi közösségi élményt varázsolt a helyiek 
részére ezen a napon; szülők, nagyszülők, gyerekek, unokák, csalá-
dok, jóbarátok mind azért látogattak ki, hogy jó hangulatban teljen el 
az estéjük. 
Mindenki takarókkal, párnákkal és kerti székekkel felszerelkezve ér-
kezett, melyeket a vetítővászon előtt a fűben helyeztek el, hogy egy-
más mellé letelepedve, izgatottan várhassák a kezdést. A szervezők a 
mozihangulatot pattogatott kukoricával és üdítő kínálásával kívánták 
fokozni, mely elmondhatjuk, hogy sikerült, hiszen a vetítés végét 
örömtaps zárta. 

Sziráki Krisztián polgármester egy igazi nyárindító eseménynek ne-
vezte a rendezvényt, és megköszönte a helyiek nagyszámú részvéte-
lét és lelkesedését.

A szervezők nevében köszönjük mindazoknak a támogatását, akik az 
esemény sikeres lebonyolítása érdekében segítséget nyújtottak.

Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér

Egy kellemes estét tölthettek el a családok a víztorony árnyékában a harmadik alkalommal megrendezett Kertmoziban
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A Domaszéki Polgárőrség 
befejezte a határmenti szolgálatait

Nyugdíjas Klub hírei
A június havi nyugdíjas klub összejövetelek meghitt, családias lég-
körben teltek el. 
Szervezés alatt van az augusztus 26., 27., 28-i kirándulás, amely 
Palócföld és környékére van beütemezve, melyre várom a jelent-
kezéseket. Örömmel értesítem a kedves klubtagokat, hogy le-
hetőség van a Budapesti Operettszínházban  a Marica grófnő 
előadás megtekintésére. Időpontja: október 30., 15:00 óra. Erre 
az időpontra kedvezményesen a következő jegyárak állnak rende-
lekezésre, melyeket csoportosan és egyénileg is meg lehet vásá-
rolni: 2.000.-Ft-os jegy (15-16. sor, emelet jobb-bal oldal széle, 
oldalülések); 3.000.-Ft-os jegy (5-14. sor, emelet közép, emelet 
jobb-bal oldal közepe, oldalpáholyok); 3.500.-Ft-os jegy (1-4. sor, 
középpáholyok)  
2022. július 4-től augusztus 31-ig klubtalálkozót nem tartunk.
Soron következő klubnap 2022. szeptember 5-én, hétfőn 14 órától 
lesz. 
                                                                       Üdvözlettel: Gál Imre

Domaszéki JUDO ISE hírei
Az első félév utolsó versenye a Szlovákiai Mihalovcén (Nagymihá-
lyon)  50. alkalommal megrendezett Szlovák Grand Prix-en gyerme-
keink kitűnően szerepeltek. Négy aranyat és egy bronzérmet nyertek 
- Asbóth Lilla egy kg-mal átesett a súlycsoportján, de itt sem talált 
legyőzőre 30 kg-ban.

A fiúknál Vecsernyés Csongor 5 ippon győzelemmel nyerte meg a 
30 kg-ot. 34 kg-ban Olasz Atillát csak a döntőbe jutásért tudták meg-
állítani, így bronzérmet szerzett. Rappai Levente szintén átesett egy 
súlycsoporttal, így feljebb, 38 kg-ban indult. Ő is mindenki ellen do-
bással nyert.
Egy korcsoporttal feljebb Böröcz Barnabás, aki nem régen kezdett 
judozni, 46 kg-ban szintén aranyérmet szerzett.
Az utazáshoz Domaszék Nagyközségi Önkormányzat biztosította a 
buszt, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
Július 11-től egy hetes judo tábort szervezünk judosaink részére, 
amely egyben övvizsga  tábor is lesz.
Terveink között szerepel, hogy szeptembertől beindítjuk az iskolá-
ban, a testnevelési óra keretein belül a judo oktatást.
Szeptemberben újraindítjuk edzéseinket, minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

Szabó Miklós edző

A Szlovák Grand Prix-en a domaszéki csapat    
Fotó: Rappainé Nagy Klaudia

Magyarország kormánya 2022. februártól a határvédelmi felada-
tokba bevonta a polgárőröket is. Határmenti településként a do-
maszéki egyesület tagja az OPSZ határvédelmi tagozatának, így 
nem volt kérdés, hogy a helyi tagok is kiveszik részüket a határ-
védelemben.
2022. februártól, majd minden hétvégén  határvédelmi szolgálatot 
láttak el, védve Domaszéket és a megyét az egyre fokozódó bel- 
és külterületi migrációs nyomástól. 2022. február 4-e és június 
30-a között összesen 2.778 órában határvédelmi feladatokat lát-
tak el. Az egyesületből 10 fő polgárőr volt, akik vállalták, hogy 
az alapfeladataikon túl is részt vesznek az államhatár őrzésében. 
Az egyesület tagjai 682 fő migráns személyt fogtak el és adták át 
őket a hatóságoknak. Sokszor embert próbáló feladat volt a met-
sző hidegben vagy esőben, éjszaka és nappal járni a tanyavilágot, 
kutatni a migránsok után. 
Sok mindent láttak, és sok mindent megtapasztaltak ezen szolgá-
latok során. Rengeteg új ismeretséget kötöttek a megyébe érkező 
vendég polgárőrökkel, vagy a rendőrség munkatársaival. Sok-sok 
tapasztalatot szereztek a terepkutatásban vagy a sokszor órákig 
tartó figyelőszolgálatban. 
Még jobban megismerték a tanyavilágot, szinte nincs olyan         
földút ahol ne jártak volna az elmúlt hónapokban. Rengeteg po-
zitív visszajelzést kaptak Domaszék lakosságától és a tanyavilág-
ban élőktől.
Természetesen Domaszék lakossága ezután is fordulhat az egye-
sülethez segítségért, ha migráns személyeket látnak a település 
területén, de mivel itt a betakarítási szezon, illetve készülnek a 
falunapi rendezvények biztosítására is, így ezen szolgálati forma 
most egy kicsit háttérbe szorul.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben megnöve-
kedtek a migránsokkal kapcsolatos bejelentések, észlelések szá-
mai. Már nem csak a külterületen, hanem Domaszék belterületén 
is észlelhetőek mozgások az illegális bevándorlók részéről. 
Amennyiben illegális határátlépőket észlelnek Domaszék  
kül- vagy belterületén, kérjük hívják a Domaszéki Polgár-
őrség éjjel - nappal hívható +36-30/621-3940 telefonszámát, 
vagy a 112-es segélyhívót a minél gyorsabb reagálás és elfogás 
érdekében!

Forrás: Domaszék Közbiztonsága 
Varga Pál elnök

A polgárőrség tagjai július 1-től már nem látnak el 
határmenti feladatokat   
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Kiskertek, fóliasátrak és egyéb földterületek ásógépezését, 
rotátorozását és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre; 

Tel.: 0630/943-3944

Családi házak kivitelezése, felújítása, 
hidegburkolása.

Horváth Tamás E.V.   Tel.: 0670/421-6372

Eladó Földterület!

Domaszék határán 5.756 m2 területű, 
26,99 AK értékű szántóföld eladó.  

Irányár.: 1.700.000 Ft. Érd.: 0630/533-9660  

Kedves Leendő vendégeim!
Július 6-tól megkezdem tevékenységemet, mint 

masszőr a Petőfi utca 12. szám alatti Egészségköz-
pontban.  Várok minden frissülni vágyó vendéget 

sok szeretettel, hétfőn - szerdán - pénteken
 17 órától, igény esetén szombaton is. 

Szolgáltatásaim: Köpölyözés (csúsztatásos);
Frissítő, relaxáló, mézes masszázs; Arc- és dekol-

tázs masszázs; szőlőmagolajos, olivás-
méregtelenítő, szárazkefe masszázs.

Áraim: 30perc: 3.000 Ft, 50 perc: 5.000 Ft, 
90 perc: 7.000 Ft – az árak forintban értendők, és 
tartalmazzák az áfát. Ajándékutalvány és bérlet is 

vásárolható mindhárom időintervallumra.
Előzetes bejelentkezés szükséges minden 

esetben, lehetőleg Messengerben a Bálint Ilona 
masszőr oldalon. 

Bankkártyás fizetésre is lesz lehetőség.
Bálint Ilona Tel: 0630/179-5553

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves vendéget 
Domaszéken, a Petőfi utca 12. szám alatti 

Egészségközpont emeletén. 
Női, férfi és gyermek hajvágás - Festés/szőkítés

- Különböző melírtechnikák; Keratinos hajfeltöltés
Újdonság: 

- Cocochoco Keratin feltöltés és Botox kezelés!
   Időpont-egyeztetés minden esetben szükséges!

Bankkártyás fizetés lehetséges!
Kónya Edit 0630/299-7224

HIRDETÉSEK
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LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig

Telefon: 06-30/626-1021
Komlós Zsolt

             PIETAS
                   TEMETKEZÉS

                 6722 Szeged, Bartók tér 10.

               (Attila utcai buszmegállónál.)  

                      www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992; Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig,
 Pénteken: 8-14 óráig. Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129; Teljes körű temetkezési szolgáltatás!
Temetőgondnok telefonszáma: 06-70/245-4905  Rutai László

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: Bata Attila, Kardosné Volford Klára, Koczkás Orsolya, Sziráki Krisztián, Varga-Asztalos Ágnes 

Korrektor: Dr. Németh László, Tanács Éva;  A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos minden jogot fenntart! 
Megjelenik havonta egyszer 1700 pld-ban. Nyomdai kivitelezés: E-Press Nyomda; ISSN szám: 2063-4773

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj-, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése,         
valamint az olaj, olajszűrő csere 

díjmentes!

Telefonos időpont-egyeztetés 
      szükséges!!!

Nyitvatartás: 
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.




