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Megkezdődött a központi fedett terméktér kiépítése

A térkövezés befejezése után a fedett rész kerül megépítésre      
Fotó: Domaszéki HírTér

A háttérben látható épületben kerül kialakításra a térhez 
tartozó mellékhelyiség      Fotó: Domaszéki HírTér

A tervek szerint halad a fedett terméktér kialakítása a Teleház udva-
rán a Petőfi  utcában. LEADER pályázati program támogatásával va-
lósul meg a fejlesztés, mely jelentősen növelni fogja az elárusító he-
lyek számát a jelenlegihez képest. A 413 m2-es térburkolt piaci 
területen összesen 90 m2 fedett rész kerül kialakításra, ami 5 db, 
egyenként 18 m2-es, fa lábakon álló, zsindelytetővel ellátott árusító-
helyet jelent. A tetőfedés nélküli, 323 m2 nagyságú közlekedő mind a 
termelők, mind a vásárlók kényelmét fogja kiszolgálni. A már koráb-
bi újságunkban közzétett helyszínrajzon a középső bekeretezett ré-
szen egy virágokkal, cserjékkel díszített füvesített park kerül kialakí-
tásra. A későbbi használattal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 
az udvarba gépjárművel nem lehet majd behajtani, mivel a terület 
teherbírása nem alkalmas azok súlyára. Ezzel egyidejűleg folyamat-
ban van a Teleház épületében a terméktérhez tartozó mellékhelyisé-
gek kialakítása is, mely a kulturált és higiénikus árusításhoz szintén 
hozzájárul. A beruházás várható befejezése ez év októbere, a hivata-
los nyitás az engedélyek beszerzésétől függően történik a későbbiek-
ben. Remélhetőleg a fejlesztéssel megoldódik egy régóta fennálló 

probléma, és az új létesítményt örömmel használja majd a falu 
lakossága a mindennapokban. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület július 7-én tartotta soros 
ülését. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság tájékoztatójában elhangzott, hogy a 
homokháti vízpótló rendszer részeként a Do-
maszéki-főcsatornával párhuzamosan nyo-
mócsöveket fektetnek és szivattyúállomáso-
kat építenek, melyek segítségével a 
domaszéki gazdáknak is lesz lehetőségük 
vízkivételre. Elfogadásra került a Csong-
rád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szege-
di Járási Hivatalának beszámolója. Doma-
szék köztisztaságának helyzetéről a 
közszolgáltatást végző FBH-NP Nonprofi t 

Kft. képviselője számolt be, aki ígéretet tett 
a hulladékudvar körül kialakult helyzet mi-
nél előbbi rendezésére. A Szegedi Rendőrka-
pitányság alezredese tájékoztatott Doma-
szék közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről, majd elfogadásra került a Do-
maszéki Sportcsarnok munkájáról szóló be-
számoló is. Döntés született arról, hogy az 
intézmény bérleti díjai nem emelkednek a 
közeljövőben. A Domatisz Nonprofi t Kft. 
pénzügyi beszámolóját követően a képvi-
selők hallhatták a helyi adóhatóság munká-
járól készült jelentést is. Ebben elhangzott, 

hogy a vírushelyzet miatt a gépjárműadó 
esetében a befolyt összeg 100%-át tovább 
kell utalnia az önkormányzatnak az állam ré-
szére az idei és a jövő évben, az eddigi 60% 
helyett. Az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 
és rendeletet is egyhangúlag elfogadta a tes-
tület, ahogy tette ezt az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabályai-
ról szóló rendelet módosítása esetén is. 
A Domaszéki Polgármesteri Hivatal munká-
járól szóló beszámoló keretében dr. Pálfi  Tí-
mea jegyző ismertette a kinevezése óta eltelt 
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közel fél év kihívásait, amelyre az időszak 
nagy részében fennálló veszélyhelyzet jelen-
tős hatással volt. A testület döntött még ar-
ról, hogy az óvodai étkeztetés biztosítására 
az önkormányzat szerződést köt a DOMA-
SZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociá-
lis Szövetkezettel, amely a közelmúltban 
kezdte meg működését a tavaly átadott, új 
óvodai épületben. 

Az egyes szociális ellátásokról szóló helyi 
rendeletet úgy módosította a képviselő-tes-
tület, hogy az első osztályos gyermekek is-
kolakezdési támogatását a szülők már július 
15-étől kezdve felvehessék, ezzel is segítve 
a tanévkezdés nehézségeit. Az ülés végén 
Sziráki Krisztián polgármester és Ábrahám 
Zoltán alpolgármester beszámoltak a vírus-
helyzet alatt elvégzett munkákról, ezek kö-

zül is kiemelten a volt Teleház udvarán 
megvalósuló fedett terméktér kialakításá-
nak munkálatairól. Szó esett még az Úttörő 
utcai és Dankó téri játszóterek felújításáról, 
valamint a létesülő ipari park megközelítő 
útjával kapcsolatos feladatokról is. 
             
                                      Dr. Németh László

Szervezési és jogi csoportvezető

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat  
2019. évi költségvetési beszámolóját (zár-
számadását) a képviselő-testület a 
2020.07.07-ei ülésén elfogadta. A zárszá-
madás főbb számai a következők: a 2019. 
évi költségvetés bevétele 1.259.499.219 Ft 
volt. Az önkormányzati bevételek jelentős 
részét az állami támogatások teszik ki, ame-
lyeket a költségvetési törvény biztosít a mű-
ködésre. Államháztartáson belülről kapott 
felhalmozási bevétel (különböző pályáza-
tokra kapott támogatások) 2019-ben nem 
volt (vagy már korábban megkapta az ön-
kormányzat, vagy csak 2020-ban). Ezen 
felül bevétel még a közhatalmi (adók) és a 
működési bevételek (bérleti díj, ellátási dí-
jak, áfa ). Az intézmények bevétele még a 
központi irányító szervi támogatás (intéz-
ményfinanszírozás), amit az önkormányzat 
biztosít részükre. A 2019. évi költségvetés 
kiadása 1.087.513.787 Ft volt. Kiadások 
közül a legjelentősebbek az önkormányzat, 
hivatal működési kiadásai, az igazgatási és 
a település-üzemeltetési feladatok. Az óvo-

da működésére is nagyobb összeget fordí-
tott az önkormányzat. A gyermekétkeztetés 
jelent még jelentősebb kiadást, valamint a 
Családsegítő, Gyermekjóléti- és Védőnői 
Szolgálatra átadott pénz. Ezen felül a szoci-
ális gondoskodás, az egészségügy támoga-
tása, a sportfeladatok, a közművelődés és az 
általános iskola támogatása szerepel a ki-
adások között. 2019-ben több nagyobb be-
ruházás is megvalósult, illetve befejeződött: 
az Ady Endre utca (65,6 millió Ft)  és az 
Egyenlőség utca (4,9 millió Ft) aszfaltozá-
sa, a belterületi kerékpárút kiépítése (68,9 
millió Ft),  a Tömörkény utca egy részének 
aszfaltozása, az iskola előtti járda megépí-
tése (14,2 millió Ft). A sportcsarnokba mo-
bil padlóburkolat került beszerzésre 6,1 
millió Ft értékben. Átadásra került az óvoda 
új épülete, és a főzőkonyha berendezései is 
beszerzésre kerültek (64,2 millió Ft). Útja-
vítás és tájfajta gyümölcsfák telepítése a 
domaszéki zártkertekben pályázat kereté-
ben önerő biztosításával készült el a Szegfű 
út burkolata, és a faültetés is (18 millió Ft). 

Az említetteken felül kisebb beruházások is 
történtek: közösségi házban kazáncsere, 
óvoda tornaszobájába eszközök és új moso-
gatógép beszerzése. A három működési 
célú pályázattal (Humán szolgáltatások, a 
Humán kapacitások, Helyi identitás és ko-
hézió erősítése) kapcsolatos bevételek és 
kiadások (óvodások lovagoltatása, úszása, 
nyári táborok, képzések, egyenlő esély ösz-
töndíj) folyamatosak, sőt beruházás is tör-
tént belőlük (vezeték nélküli internet a 
sportcsarnokban, térfigyelő rendszer és vi-
lágítótestek az iskola udvarán). A működé-
sen és a beruházásokon felül a civil szerve-
zetek támogatását is tudta biztosítani az 
önkormányzat településünkön, összesen 7 
millió Ft összegben. A rendezvények - mint 
a falunap, böllérnap – a megszokott színvo-
nalon kerültek megtartásra. Az önkormány-
zat záró pénzkészlete 2019.12.31-én 
180.584.330 Ft volt, és  maximális gazdasá-
gi biztonság mellett működött 2019. évben.

Trójáné Dani Katalin
pénzügyi csoportvezető

Tovább folytatódik a zöld hulladékgyűjtő kukák kiosztása

Az önkormányzat épületének hátsó 
udvarában lehet a kukákat átvenni      

Fotó: Domaszéki HírTér

Az elmúlt hetekben sokan gazdagabbak 
lehettek egy teljesen új kukával, melyet az 
önkormányzat  a kezdődő zöld hulladék 
házhoz menő gyűjtésének bevezetéseként 
oszt szét, a belterületi lakosság között 
ingyenesen. 1 db zöld hulladékgyűjtő 
átvételére jogosult minden olyan 
belterületi domaszéki háztartás, amely 
rendelkezik érvényes szemétszállítási díj 
befizetést igazoló csekkel vagy átutalási 
bizonylattal, és azt a képviseletében 
eljáró személy bemutatja. Felmerültek az 
ügyben olyan kijelentések és kérdések, 
miszerint aki átveszi és kirakja, biztosan 
többet fog majd fizetni, illetve a kiskert 
tulajdonosok miért nem jogosultak rá. A 
közszolgáltató közlése szerint (FBH-NP 
Nonprofit Kft.), az elszállítás is ingyenesen 
fog zajlani. Tehát, aki havonta egyszer 
kiteszi a szabályoknak megfelelően tele 
zöld hulladékkal a kukáját, az nem fog 
többet fizetni az eddigi szolgáltatás áránál. 
Aki még nem vette át, az mielőbb tegye 
meg, illetve azok a kiskert tulajdonosok 
is jogosultak rá, akik olyan út mellett 
laknak, ahová bejár a hulladékgyűjtő 
autó.   Milyen szabályok vonatkoznak a 
zöld hulladékgyűjtésre? A kertgondozás 

során levágott füvet, lehullott falevelet 
és egyéb lágyszárú növényt, konyhai 
szerves hulladékot a rendelkezésre álló 
edényzetben kell kihelyezni a begyűjtési 
napokon reggel 7.00 óráig. Fontos, hogy 
a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása 
után kihelyezett zöld hulladékot nem áll 
módjában a szolgáltatónak elszállítani! 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag 
lebomló hulladékkal állati ürüléket, vagy 
azzal szennyezett anyagot! Amennyiben 
az edényzetbe háztartási vegyes hulladék, 
lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, 
illetve szennyezett hulladék kerül, a 
szolgáltató jogosult megtagadni annak 
elszállítását. Az elszállítási időpontok 
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2020. évben a következők: 
• 2020.augusztus 17.
• 2020. szeptember 14.
• 2020. október 12.
• 2020. november 9.
• 2020. december 7.
Az augusztus 10-i héttől kezdve, 
már új időpontokban folytatódik az 
önkormányzat hátsó udvarában a kukák 

kiosztása, ( hétfő - csütörtök 8.00 – 16.00 
óráig ) mellyel kapcsolatban kérjük 
keressék bizalommal Rappainé Nagy 
Klaudiát a hivatal II. számú épületében 
(az önkormányzat és a posta közötti 
épület). 

Természetesen ez a lehetőség nem 
befolyásolja az ideiglenes hulladékátvevő 
pont működését, szerdán és szombaton 

8.00 és 16.00 óra között a bel- és külterületi 
lakosok egyaránt leadhatják a háztartásban 
összegyűlt zöld hulladékukat. Bízunk 
benne, hogy a szolgáltatás bevezetésével 
egy régóta fennálló probléma oldódik meg, 
mely mindenki legnagyobb megelégedésére 
fog működni. 

Domaszék Nagyözségi Önkormányzat 
FBH-NP Nonprofi t Kft. Vaskút

Domaszéken folyama-
tos a közterületek 

fertőtlenítése
Domaszék Nagyközség Önkormányzata 
kiemelt jelentőségűnek tartja lakóinak a 
biztonságát a vírushelyzet tekintetében, 
ezért heti több alkalommal is a hajnali 
órákban közterület-fertőtlenítést végez 
munkatársaival a település forgalmasabb 
pontjain. 
Boltok, közintézmények, egészségügyi 
épületek előtti járdák, kerítések, parkok, 
játszóterek, buszvárók kerülnek lepermete-
zésre. 
A kijuttatott hatóanyag teljesen biztonsá-
gos, emberi, állati szervezetre nem ártal-
mas, allergiás reakciót nem okoz, vírusölő 
hatását a felületeken fejti ki. 

A kezelésektől függetlenül kérjük a lakos-
ságot, hogy tartsák be a meghirdetett egész-
ségügyi intézkedéseket.    

Ügyfélszolgálati irodáink (vastagon szedve) /Ügyfélkapcsolati pontok:

6623 Árpádhalom, Petőfi Sándor u. 17. 6065 Kistelek, Árpád u. 1-3.
6500 Baja, Tóth K. u. 14/B. 6067 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
6795 Bordány, Park tér 1. Faluház és Könyvtár 6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16. 
6647 Csánytelek, Volentér János tér 2. 6636 Mártély, Fő u. 49. 
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39. 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. 
6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
6793 Forráskút, Fő u. 72. 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 14.
6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 6060 Tiszakécske, Fő u. 32.
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. 6794 Üllés, Dorozsmai út 48. Déryné Kulturális Központ
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. 6521 Vaskút, Külterület 0551/2. 

       6300 Kiskőrös, Árpád u. 8.        6792 Zsombó, Alkotmány u. 1. József Attila Művelődési Ház

Tájékoztató lomtalanítás igényléséről, konténer 
rendelésről, hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ügyintézésről

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2020. július 20. (hétfő) 
napjától a házhoz menő lomtalanítás +36-79/524-821 telefonszámon 
igényelhető.
A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt 
követően tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát.

Konténer megrendelést csak írásban tud Társaságunk elfogadni, mely e-mail 
formájában a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu igényelhető.

Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• igénylő neve
• felhasználási hely címe
• igényelt konténer űrmértéke
• tervezett ki és beszállítás dátuma
• kapcsolattartási adatok

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésére, változások, panaszok
bejelentésére az alábbi elérhetőségek egyikén vagy személyes 
ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.

Társaságunk központi elérhetőségei:

FBH-NP Nonprofit Kft.

Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu

A hajnali órákban végzik a permetező 
fertőtlenítést a Domatisz Kft. munka-

társai      Fotó: Domaszéki HírTér

Augusztus 20.: a jó idő bő termést hoz.
Szeptember 5.: Lőrinc nap: ha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz.

Szeptember 8.: Fecskehajtó Kisasszony: e napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben.

Népi jóslatok az elkövetkező időszakra
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Új kommunális gép állt munkába az önkormányzatnál

Júliusban beszerzésre került egy nullfordulókörös gyűjtőkosaras 
fűnyírógép, amely a DOMADRÓN gépparkját gazdagítja a továb-
biakban. Az eszköz 20 éves elődjét váltja a településen történő 
Zöldterület-kezelésben.
A nullfordulókörös fűnyírógép elsősorban irányíthatósága tekinte-
tében rendelkezik jelentős előnnyel, amely a nagy területek gondo-
zására fordított időt is csökkentheti. Emellett modern, energiataka-
rékos műszaki adottságokkal és szélesebb vágóasztallal 
rendelkezik, s mindezekkel együtt várhatóan 10-15 százalékkal 
növeli majd a hatékonyságot.
A fűnyírógép Domaszék parkjainak kezelésében is nagy segítséget 
jelent a szövetkezet számára, ám kiemelkedő szerepe a futballpá-
lya gondozásában lesz, amely szempont prioritásként szolgált a 
beszerzési folyamat során.

A 700 cm3-es Kawasaki motoros gép kiválóan teszi a dolgát      
Fotó: Domaszéki HírTér

Az eszközbeszerzés az Országos Foglalkoztatásfejlesztési Alap tá-
mogatásával jöhetett létre.

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Tábori pillanatképek a Domaszéki Sportcsarnokban      Fotó: Tilinkó Nikolett és Kispéter Éva
Néptánctábor: A művészeti iskola nép-
táncosai közül a Rece-fi ce néptánccso-
port 13 tagja Kispéter Éva néptánc pe-
dagógus vezetésével táborban vett részt 
július 6-tól 10-ig. A hét minden napján 
tánccal, koreográfi a-tanulással telt a dé-
lelőtt. Ebéd után, a pihenőidőben lehetett 
kártyázni, társasjátékozni, készültek dí-
szes hajcsatok, hajfonatok, nemezlabdák, 
volt kavicsfestés. De volt, aki még ekkor 

is inkább mozgott, focizott. A délutáni tánc 
közben jólesett a fagyizás, pizzázás, a fi -
nom szendvicsek. A tábor utolsó délutánján 
előadták a táncosok az elkészült koreográfi -
át, mellyel már az október 24-25-26-i Sze-
ged-Agórai Néptáncfesztiválra készültek 
növendékeink. Köszönjük a szülőknek a fi -
nom süteményeket, gyümölcsöket, a segít-
séget! Tillinkó Nikolett és Pataki Viktória, 
a Csillagfürt csoport tagjai asszisztensként 

vettek részt a táborban, köszönjük munká-
jukat! A kisebbeknek (Kicsik és Topo-
gók) augusztus 17-től 19-ig lesz néptánc 
tábor az iskolában és a sportcsarnok-
ban.  A művészeti iskola 2020/2021-es 
tanévére lezárult a jelentkezés. Aki még 
szeretne az esetleges üres helyekre be-
iratkozni, azt augusztus 24-től augusztus 
31-ig teheti meg az iskola titkárságán.                                                                                                                                     
                                  Ótottné Greguss Éva
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A 2020/2021-es tanévvel kapcsolatos in-
formációk:

Étkezés és napközi egyeztetés és térítési 
díj megállapítás: 2020. augusztus 25-26. 
A befizetés szeptember hónapban törté-
nik. Kérjük, az ingyenes étkezésben ré-
szesülő tanulók is jelezzék étkezési szán-
dékukat!

A kedvezményekre jogosító határozatok 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
tartós betegség, stb.) lejárati határidejére 
szíveskedjenek fokozott figyelmet fordíta-
ni és a határozatokat az iskolába behozni! 

Lejárt határidejű határozatok nem jogosíta-
nak a kedvezmények igénybevételére!

Tankönyvosztás: 2020. augusztus 25-26. 
A tankönyveket minden tanuló részére in-
gyenesen biztosítja az állam.

Pótvizsga: 2020. augusztus 26. szerda 8.00 
óra. A pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt 
kell megjelenni, és a tantárgyhoz szükséges 
felszerelés is legyen ott a pótvizsgázó di-
áknál!

Tanévnyitó ünnepség: 2020. szeptember 
1. kedd 8.00 óra (megjelenés ünnepi, feke-

te-fehér öltözetben). 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. 
kedd (a tanévnyitó után); napközi, étkezés 
és kisbusz is lesz már ezen a napon. Az ál-
talános iskola irodájának ügyeleti nyitva 
tartása: augusztus 24-étől naponta.

Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggeszt-
ve augusztus 19-e után! Kérem, figyeljék 
a kiírásokat, valamint az iskola honlapját, 
facebook oldalát!

                 Józsáné Bánhidi Márta igazgató

A művészeti iskola tábori pillanatképei a Domaszéki Sportcsarnokban      Fotó: Ótottné Greguss Éva és Kispéter Éva

Óvodai hírek
Beléptünk a nyár utolsó hónapjába, és lassan végét ér ez a meglepetésekkel, furcsaságokkal teli 2019/2020-as nevelési év. Az idén is 
projekt heteket tartottunk a nyári időszakban. A képek önmagukért beszélnek: ( a fotókat készítette a Domaszéki Kincskereső Óvoda )
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Tanévnyitó szülői értekezletre várjuk a kedves szülőket, azokat is, akiknek gyermeke nem szeptemberben kezd el óvodába járni, 
2020. augusztus 27 - én, csütörtökön 16.30-kor.  Azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik most először kezdenek óvodába járni ,
 16 órára várjuk, hogy a veszélyhelyzet miatt elmaradt adminisztrációs papírokat alá tudják írni!

További kellemes időtöltést, szép nyarat kívánunk!

Nyugdíjas klub hírei!
Ebben az évben húszéves a nyugdíjas klub, 
most szeretnénk megünnepelni, hiszen ta-
vasszal nem volt rá lehetőségünk. A rendez-
vényt 2020. augusztus 29 –re tervezzük a  
Rózsakert vendéglőbe, ahol 13 órakor indul 
a vendégvárás és 14 órakor kezdés. Nem 
klubtagokat is várunk, ünnepeljenek ve-
lünk!!

Jelentkezni lehet a 30/314-2524-es telefon-
számon Ördögné Piroskánál, vagy a 284-
493 számon Németh Lajosnénál. 

Értesítem a tagságot, hogy a nyári hóna-
pokban is lesznek   klub napok, hiszen volt 
három hónap szünet, mikor nem lehetett 
találkozni. Klub napok ideje augusztusban  

3-án, 17-én és 24-én mindig 14 órakor! Ki-
rándulni megyünk augusztus 8-11-ig, cél: 
Kékestető, Szilvásvárad, Eger, Lillafüred, 
Miskolc, Diósgyőr, Gödöllő. Remélem, 
hogy szép idő lesz.

Tisztelettel: Ördögné Piroska
Klub vezető

Könyvtár hírei
Kézműves tábor volt a könyvtárban, papír-
csodákat alkottunk a gyerekekkel. Virág-
csokrok, flamingók készültek, és könyv-
szobrászkodtunk is. Nagyon jó hangulatban 
telt el az egy hét, mindenki boldogan távo-
zott az általa alkotott művel. A képek ma-
gukért beszélnek!

Ismét lesz tábor a könyvtárban 2020. au-
gusztus 10-14-ig, 9-14 óráig. Új dolgokkal 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. A rész-
letek a plakáton, jelentkezni a könyvtárban 

nyitvatartási idő alatt. Várunk mindenkit 
sok szeretettel:

Farkas Ildikó, a papírcsodák alkotója és 
Kónya-Bába Andrea könyvtáros

A családtámogatások hálójában
Manapság egyre több pénzügyi támogatást 
lehet igénybe venni a fiataloknak Magyar-
országon, mely elsősorban a gyermeket 
vállalókat segíti, de könnyebb életkezdést 
tesz lehetővé a kezdő házasok számára is. 
Csak az a gazdaságpolitika lehet igazán si-
keres, amelyik a családokat támogatja, és 
a családtámogatás akkor sikeres igazán, ha 
hozzájárul a gazdaság erősítéséhez – fo-

galmazott Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár.  A babaváró 
támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlá-
sához adott segítség, a bölcsődeépítések, 
a CSOK lépések szerinte korszakváltást 
jelentenek. Arról is beszélt, hogy a teljes 
programmal már kétszázezer családnak 
segített a kormány. "A babaváró támogatás 
a legnépszerűbb, már majdnem százezer 

házaspár igényelte, ami kétszázezer fiatalt 
jelent. Aki három gyermeket vállal, annak 
nem kell visszafizetnie a támogatást" - em-
lékeztetett. "A nagycsaládosok autóvásár-
lási támogatása is jelentősen felülmúlta a 
várakozásokat: több mint kétszer annyian 
igényelték, mint amennyire számított a 
kormány" - vallotta be az államtitkár. Arra 
is kitért, hogy a családtámogatásokat nem 
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csökkentették a járvány idején, de a tervek-
ről is megosztott egy-két mondatot. Arra a 
kérdésre ugyanis, hogy lesz-e még Család-
védelmi Akcióterv II. is, úgy felelt: biztos 
benne, hogy lesz. Arra is emlékeztetett, 
hogy idén teljesedik ki az első akcióterv: 
a négygyermekes édesanyák SZJA-men-
tessége és a nagyszülői GYED idén janu-
árban indult el. "Jövő júliusban pedig a 
csecsemőgondozási díj összegét az édes-
anya teljes fizetésének mértékére emeli a 
kormány. Akinek kisbabája születik, így 
többet kereshet majd, mintha nem vállalt 
volna gyereket"- húzta alá. És akkor most 
foglaljuk össze, hogy pontosan melyek is 
ezek a támogatások: 

Családok Otthonteremtési Kedvezmé-
nye (CSOK): A lakás vételárának megfi-
zetésére, vagy a meglévő lakás bővítésének 
(ez legalább egy lakószobát jelent, ráépí-
tésnél pedig nem jöhet létre új lakóegység) 
bekerülési költségére használható fel; a 
támogatást a házastársak, illetve élettár-
sak kizárólag együttesen igényelhetik. A 
korábban igénybe vett és a mostani CSOK 
különbözetét is lehet kérni a már megszü-
letett gyerekekre. Az utóbb született (ere-
detileg figyelembe nem vett) gyerekek 
után a lakáshitelesek 400 ezer forint ked-
vezmény kaphatnak. A gyermekvállalás 
teljesítésére előírt határidő egy gyermek 
vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalá-
sa esetén 8 év. A vállalt gyerekszám nem 
teljesülése esetén a támogatásból a gyer-
mekvállalási határidő lejártának időpont-
jában meglévő gyermekek után járó össze-
gen felüli részt 60 napon belül a jegybanki 
alapkamattal növelten kell visszafizetni. 
Méltányosságból minden visszafizeté-
si kötelezettségre kérhető részletfizetés. 
Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszer-
ződés tárgyát képező lakás, valamint lakás 
bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás ki-
vételével – más lakásban legfeljebb 50 szá-
zalékos tulajdoni hányaddal rendelkezhet, 
akkor viszont egyedüli tulajdonos is lehet, 
ha a birtokában levő ingatlan(ok)at már 
2016 januárja előtt haszonélvezettel terhel-
ték. (Az új lakásokra még ilyen megkötés 
sincs.) A használt és az új lakásokra is igaz, 
hogy a családnak életvitelszerűen az új tá-
mogatással érintett lakásban kell lakni az 
utolsó részfolyósítástól számított 10 évig, 
de legalább a gyerekek nagykorúságáig. A 
gyerekek időközben tanulmányok miatt, 
vagy a család munkavállalási okból öt évig 
lakhat másutt. A szolgálati jogviszony mi-
att másutt (szolgálati lakásban) lakók pedig 
felmentést kapnak az előírás alól, persze a 
megfelelő kikötésekkel. Élettársak esetén 
különbséget tesznek a közös és nem közös 
gyerekek között. A nem közös gyerekek 
után külön-külön kell kiszámítani a támo-

gatást, és abból a magasabb összeg vehető 
igénybe. Örökbefogadott gyerekre is jár 
a CSOK, a gyámságba vett gyermek után 
pedig akkor kapható támogatás, ha szülei 
legalább egy éve meghaltak. A CSOK-ot 
használt és új lakás vásárlása esetén is az 
adásvételi szerződés megkötését követő 
120 napon belül, bővítés esetén a bővíté-
si munkálatok megkezdése előtt kell kérni 
a hitelintézettől. Ez a határidő jogvesztő! 
A gyermekvállalás teljesítésére előírt ha-
táridő egy gyermek vállalása esetén 4 év, 
két gyermek vállalása esetén 8 év, de ez ki-
egészül azzal, hogy a 10 milliós támogatás 
esetében a gyerekszámtól függetlenül 10 
év a teljesítési határidő. A támogatás, ha 
végül a fiatal házasoknak nem jön össze a 
vállalt gyerekszám, akkor arányosan (tehát 
a megszületett gyerekek utáni járó pénz le-
számításával fennmaradó összeget) a jegy-
banki alapkamat ötszörösével kell visszafi-
zetni! Új lakásokra kapható támogatás: 1 
gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek 
esetén 2.600 ezer forint, 3 vagy több gyer-
mek esetén 10 millió forint. Használt la-
kásra felvehető CSOK összege: 1 gyermek 
esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 
1.430 ezer forint, három gyermeknél 2.200 
ezer forint, négy, vagy annál több gyermek 
esetén pedig 2.750 ezer forint.

CSOK támogatott hitel: Az új lakásos 
CSOK-hoz 2018. december 1-jétől már a 
kétgyerekesek is igényelhetnek 10 millió 
forint támogatott hitelt, a háromgyerekesek 
pedig a korábbi 10 millió forint helyett már 
15 millió forintot kaphatnak a bankoktól. 
Feltétel, hogy az igénylő ne szerepeljen 
hátralékos hitelesként a KHR-ben (régeb-
bi nevén BAR-lista), és ha korábban volt 
tartozása, azt legalább egy éve már kifizet-
te. A kölcsön kamata 25 évre 3 százalék-
ban fixált A támogatás az egyébként meg-
határozott referencia hozam és a három 
százalék különbözete. Ezt kell jegybanki 
kamattal (a támogatásra eső részre annak 
ötszörösével) növelten a hitel összegén fe-
lül visszafizetni, ha valaki jogosulatlanná 
válik a támogatásra. Használt lakás vagy 
ház megvásárlásakor is igényelhető már a 
3%-os CSOK hitel, aminek két gyermek 
esetén 10 millió forint, három gyermek 
esetén 15 millió forint az összege. Falusi 
CSOK: Magyarországon 2486 településen 
vehető igénybe, ahol a lakosságszám 5 ezer 
fő alatt van. Domaszék nincsen közöttük, 
ezért erről nem is írunk bővebben. Baba-
váró hitel: A 10 millió forintos babaváró 
hitel 2019. július 1-től igényelhető. Olyan 
házaspárok kaphatják meg, ahol a feleség 
18-40 év közötti életkorú. További fontos 
feltétel a legalább 3 éves, folyamatos TB 
biztosított jogviszony legalább az egyik 
házastárs esetében. A Babaváró program  

keretében felvett személyi hitel szabad fel-
használású, azaz bármire elkölthető (akár 
hitelkiváltásra is). Nem kell elszámolni sem 
a kincstár, sem a hitelező bank felé. Lakás-
hitel önerő fedezésére a hitelösszeg maxi-
mum 75%-a költhető el, ha a lakáshitelt a 
babaváró folyósítást követő 90 napon belül 
igénylik. A babaváró hitel kamatmentessé-
gének feltétele legalább egy gyermek válla-
lása. Az első gyermek esetében 3 évre fel-
függeszti az állam a törlesztést. A második 
gyermek esetén szintén 3 évre szünetelteti 
az állam a törlesztést, valamint a fennmara-
dó tőketartozás 30 százalékát is elengedi. A 
harmadik gyermek után elengedi az állam 
a teljes hátralévő tartozást. Viszont ha nem 
születik öt éven belül gyermek, az 5 évre 
vonatkozó kamattámogatást vissza kell fi-
zetni egy összegben. Jelzálog-hitel elenge-
dés: A második gyerek megszületése után 
egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 
4 millió forintot, minden további gyerek 
születésekor újabb egy-egymillió forintot 
engednek el. Ez a CSOK-hoz felvett köl-
csönre is igaz, de csak a 2019. július 1-jét 
követően megszületett gyerekekre vonat-
kozik (addig minden harmadik, majd az ezt 
követő gyerekekre fejenként 1-1 millió fo-
rint jár). Az igénylés már a várandósság 12. 
hete után benyújtható és bejegyzett élettársi 
viszonnyal rendelkezők is kérhetik.  Nagy-
családosok autóvásárlási támogatása: A 
„családvédelmi akcióterv” részeként a leg-
alább 3 gyereket nevelő családok 2019. jú-
lius 1-jétől támogatást (nem hitelt) kapnak 
új autó vételéhez. Ennek feltételei: a prog-
ram időtartama 2019. július 1-től 2022. 
december 31-ig tart. A támogatás mértéke 
maximum 2,5 millió Ft, illetve legfeljebb 
a megszerzés pillanatában érvényes bruttó 
vételár 50 százaléka. Tehát legalább 5 mil-
lió forint értékű autót kell vásárolni ahhoz, 
hogy igényelni lehessen a 2,5 millió forin-
tot.  A támogatás felhasználható legalább 7 
személyes új autó vételéhez. További fel-
tétel a jogosítvány, és hogy családi pótlék 
jogosultság legyen legalább 3 gyerek után 
(házassági kikötés nincs). Fontos még a 
magyarországi lakóhely, kizáró ok a bünte-
tett előélet és az adótartozás. 3 évig az autó 
nem adható el, és addig viselni kell rajta a 
„Családbarát Magyarország” logót. Fontos, 
hogy a szerzési támogatás iránti kérelem 
kedvező elbírálása előtt vett kocsikra nem 
jár a támogatás! Élethosszig tartó SZJA- 
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mentesség: A négy vagy több gyermeket 
szült, vagy örökbe fogadott és saját háztar-
tásában nevelő vagy felnevelt többgyerme-
kes anyák a munkával szerzett jövedelmük 
után személyi jövedelemadó-fizetési köte-
lezettség alóli mentességet kapnak 2020. 
január 1-jétől. Nagyszülői GYED: A nagy-
szülői gyermekgondozási díjat a nagyszülő 
jövedelme alapján állapítják majd meg. Ha 
a nagyszülő több, nem ugyanazon váran-
dósságból született unokáról gondoskodik, 
a juttatás többszörös összegben jár. A gye-
den lévő nagyszülő az ellátás folyósítása 
alatt fizetés nélküli szabadságban és fel-
mondási védelemben részesül. Az ellátás 
folyósításának időszaka a társadalombizto-
sítási nyugellátás szempontjából szolgála-
ti időnek minősül. Csak az vehet igénybe 
nagyszülői gyedet, aki a gyermek születé-
sét megelőző két éven belül legalább 365 
napon át biztosított volt. A nagyszülő nem 
lehet nyugdíjas, az ellátás ideje alatt csak 
otthoni keresőtevékenységet folytathat. 
Az ellátás a gyermek 2 éves koráig (ikrek 
esetén 3 éves korig) vehető igénybe. Több 
(nem azonos várandósságból született) 
gyerek után is járhat a támogatás. Ennek 
összege az igazolt kereset 70%-a, de ma-
ximum a minimálbér kétszeresének 70%-a. 
Első házasok kedvezménye: Az első há-
zasok kedvezményére az a házaspár jogo-
sult, akik 2014. december 31-ét követően 
keltek egybe és legalább egyiküknek ez az 
első házassága. Közös nyilatkozat alapján 
az első házas kedvezmény is figyelembe 
vehető az adóelőleg levonásánál, illetve 
közösen is érvényesíthető az adóbeval-
lásban, vagy a munkáltatói adómegállapí-

tásban. A kedvezmény havi 33 335 forint 
adóalap-csökkentést, vagyis 5 000 forint 
SZJA-csökkentést jelent a házasságkötés 
napját követő hónaptól 24 hónapon keresz-
tül, de legfeljebb a családi kedvezményre 
való jogosultság kezdő hónapjáig. Ha a 24 
hónapos időtartamon belül felbomlik a há-
zasság, a fennmaradó hónapokra mindkét 
fél jogosultsága megszűnik. Ezt a kedvez-
ményt is, mint ahogy a családi adókedvez-
ményt is, a házastársak döntésük szerint 
közösen érvényesíthetik. A kedvezmény 
közös igénybevételét az adóbevallásban 
vagy a munkáltatói adómegállapításban 
jelezni kell. Kötelező adat a házastárs adó-
azonosító jele, illetve a megosztás mértéke.  
Végül egy olyan családtámogatási forma, 
mely minden családos dolgozó állampol-
gárt érint, és nem csak a fiatalokat, ez a csa-
ládi adókedvezmény: az adókedvezmény 
mértéke, mely az SZJA-ból érvényesíthető 

a munkáltató felé tett nyilatkozattal (ennyi-
vel lesz magasabb a nettó bér) 1 gyermek 
esetén 10 000 forint, 2 gyermek esetén 20 
000 forint, 3 vagy több gyermek esetén 33 
000 forint gyermekenként és havonta. 

Továbbra is igényelhető a támogatások 
közt a gyermekgondozási díj (GYED), 
a gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), a gyermeknevelési támogatás 
(GYET), a gyermekek otthongondo-
zási díja (GYOD) és a családi pótlék. A 
kormány bevezetett egy félmillió forin-
tos, kamatmentes, szabad felhasználású 
diákhitelt, és fokozatosan visszaadja a 
nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat.                                                                                                                                       
  
Összefoglalta: Tombácz Zoltán szerkesztő

 

Forrás: kormany.gov.hu, NAV.gov.hu,            
azenpenzem.hu, portfolio.hu

Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye

Kapucíner szelet
A krémes és csokoládés sütemények ked-
velőinek ajánljuk ezt a süteményt, mely 
akár az ünnepi asztalon is megállja a he-
lyét. A tésztája egy egyszerű kevert tészta, 
így gyorsan elkészül, és már mehet is a sü-
tőbe. A kétféle krém készítése kíván kicsi-
vel több időt, de valójában egyféle krém 
készül, és csak az utolsó fázisban kap két-
féle ízesítést. Az elkészült sütemény olyan 
finom, hogy minden ráfordított percért kár-
pótolja majd. A családtól pedig bezsebelhe-
tik az elismerő szavakat, merthogy imádni 
fogják, az biztos.
Hozzávalók / elkészítés:
Tésztához: 10 dkg porcukor, 10 dkg liszt, 
2 dkg kakaó (cukrozatlan), 8 gramm sütő-
por (1/2 csomag), 6 db tojás, 1 dl étolaj 
A tojások sárgáját keverjük jó habosra a 
porcukorral, majd állandó keverés mellett 
csurgassuk hozzá az olajat. A lisztet kever-
jük össze a sütőporral és a kakaóval, majd 

szitáljuk hozzá a tojásos keverékhez. A to-
jásfehérjét verjük fel kemény habbá, majd 
2-3 kanálnyit adjunk hozzá a masszához, és 
alaposan keverjük össze, így a sűrűbb 
massza kissé fellazul. Ezután a maradék 
habot apránként, óvatosan keverjük, for-
gassuk össze a masszával. A tepsit (nagy-
méretű gáztepsi) béleljük ki sütőpapírral – 
vagy zsírozzuk és lisztezzük ki –, majd 
egyenletesen simítsuk bele a masszát. He-
lyezzük előmelegített sütőbe, majd köze-
pes hőmérsékleten süssük tűpróbáig. (Lég-
keverésnél 180 fokon 15-20 percig sütjük.) 
A megsült tésztát hagyjuk pár percig a nyi-
tott ajtajú sütőben, majd vegyük ki, sütőpa-
pírral együtt emeljük át egy rácsra, és hűt-
sük ki teljesen. Amikor a tészta teljesen 
kihűlt, keresztben vágjuk ketté a tésztát.
Krémhez: 2 csomag tejszín ízű pudingpor, 
5 dl tej, 25 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg 
porcukor, 1 evőkanál holland kakaó, 1 cso-

mag instant kávé (3:1) 
A porcukrot keverjük simára a margarin-
nal, majd tegyük félre. A pudingport kever-
jük simára egy kevés tejjel, majd adjuk 
hozzá a maradék tejet, és állandó keverés 
mellett főzzük sűrűre. Ezután kevergetve 
hűtsük ki, így teljesen sima állagú és cso-
mómentes lesz az elkészült krém.
A teljesen kihűlt pudingot apránként kever-
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2020. július 24.
Mórahalom Városi Önkormányzat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SEGÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS MENTORÁLÁS A TELEPÜLÉS LAKOSAINAK

EFOP-1.5.3-16-2017-00039 AZONOSÍTÓ SZÁMON 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A 
MÓRAHALMI JÁRÁSBAN 

Megvalósítási helyszínek: 
Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofi t Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/csa-
ládon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium 
felsorolt településein a helyi sajátosságok fi gyelembevételével.
Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt 
lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.
Célja: a térségben, elsősorban a nehéz helyzetűek számára, a hétköznapi élethez tartozó élethelyzetek-
ben, mindennapi feladatokban támogatás nyújtása (csoportos és egyéni), valamint kapcsolatok létreho-
zása; a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése céljából. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg. 
A konzorcium tagjainak nyújtott támogatás: 499 587 521 forint, amely 100 %-os fi nanszírozásban való-
sul meg. A projekt megvalósításának időtartama 2018.02.01-től 2021.05.01-ig terjed.

Módszereink: támogatás és információ nyújtása, felkészítés, tudásátadás és tudás megosztása. A mentorálási 
folyamat, a pályázati céloknak megfelelően 3 fő fókuszt emel ki. Ezekre előzetesen protokollok kerültek ki-
dolgozásra, amelyek a szakértő mentor munkáját készítik elő és könnyítik meg. Ezek a kérdéskörök: a család, 
a munka világa és az egészség.
A program keretében a hátrányos helyzetű családok és egyének kaphatnak mentori segítséget a megoldások 
kidolgozásához. Hátrányos helyzetűnek tartjuk azokat, akik egészségükben, munkaképességükben, élethely-
zetükben, életkoruknál fogva aktuálisan vagy tartósan, különböző nehézségekkel küzdenek. A mentorálás nem 
szolgálja akut helyzetek megoldását, de segít abban, hogy a tartósan fennálló problémákban segítséget kapjon 
az érintett személy. 
Amennyiben segítségre van szüksége, kérem keresse kollégánkat településén a „Mentori segítségre” meghir-
detett időszakokban, vagy az alábbi elérhetőségeken:

Móra-Partner Nonprofi t Közhasznú Kft.  
Telefon: 30/5610039
E-mail: mentor@morahalom.hu

jük hozzá az előzőleg simára kevert cukros 
margarinhoz. Amikor a krém már jó habos, 
akkor osszuk el két egyenlő részre. Az 
egyik fele krémhez adjuk hozzá a kakaót, a 
másik fele krémhez pedig az instant kávét, 
majd mindkettőt keverjük simára.
Az egyik tésztalapot helyezzük vissza a sü-
tőpapírral kibélelt tepsibe, majd egyenlete-
sen kenjük el rajta a világos színű kávés 
krémet. Helyezzük rá a másik tésztalapot, 
és szintén egyenletesen kenjük el rajta a sö-
tét színű, kakaós krémet, majd tegyük hi-

deg helyre, hogy a krém kissé megdermed-
jen és az ízek jól összeérjenek.
Csokoládémázhoz:12,5 dkg csokoládé 
(60%-os), 1 dl tejszín, 2 dkg vaj 
A csokoládét tördeljük apróbb darabokra, 
majd adjuk hozzá a tejszínt és a vajat. Ezu-
tán gőzfürdő fölött kevergetve olvasszuk 
fel, majd hűtsük vissza. Az elkészült mázat 
ezután óvatosan öntsük rá a sütemény tete-
jére, majd egyenletesen simítsuk el. Ezután 
hagyjuk, hogy a csokoládé teljesen meg-
dermedjen.

Tálalás előtt ízlés szerint szeleteljük fel a 
süteményt, majd úgy kínáljuk.
Bízunk benne, hogy sokan elkészítik 
majd ezt a süteményt, és ezúton kérjük, 
hogy akinél hasonló népszerűségnek ör-
vendő családi recept lapul, osszák meg 
velünk! 
Elküldhetik      a       domaszekujsag@t-online.
hu e-mail címre, a recept történetével 
együtt.                    
     Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő
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Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

A víz jóbarát, de adott esetben a meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé válhat. Ahhoz, hogy jóbarát 
maradjon, érdemes szeszélyeivel megismerkedni. A víz felszínét figyelve megállapítható a folyás-sodrás iránya és 
nagysága, látható az örvények helye. Örvények elsősorban ott alakulnak ki, ahol a folyó medrében valamilyen tárgy 
található, például hídpillér vagy más fizikai akadály. Minél gyor-
sabb egy folyó és minél nagyobb tárgy található a vízben, annál 
nagyobb, intenzívebb az örvény és ezáltal veszélyesebb is. Ezért 
TILOS ilyen helyeken a fürdőzés.

Szabadvizek mentén a legbiztonsá-
gosabb a kijelölt fürdőhelyen tör-
ténő fürdőzés. Ezeket a helyeket 
szakemberek választják és jelölik ki. 

Itt vannak meg a feltételek, amelyek lehetővé teszik –
szükség esetén – a gyors mentést. Itt rendelkezésre áll a 
gyors és szakszerű mentéshez a személyi és tárgy feltétel. 
Azonban itt is ügyelni kell, hogy a fürdőhelyet kijelölő 
bóják között történjen a fürdőzés, mivel a biztonság itt 
garantálható.

Tilos fürdeni:
 hajóútban

 a hajóutat és hajózási akadályt 
jelző bóják, nagyhajók, úszó mun-
kagépek és fürdés célját nem szol-
gáló úszóművek 100 méteres kör-
zetében

 vízlépcsők és vízi munkák 300 mé-
teres, - hidak, vízkivételi művek, 
egyéb vízi műtárgyak komp és rév-
átkelőhelyek 100 méteres körzeté-
ben

 kikötők, úszóműves kikötőhelyek, 
úszóműállások, hajóhidak, veszteg-
lőhelyek, vízi sportpályák, vízi repü-
lőterek és hajókiemelő berendezé-
sek területén és 100 méteres kör-
zetében

 egészségre ártalmas vizekben

 vízi jármű kísérete nélkül a Tisza-tó 
területén a parttól 500 méternél na-
gyobb távolságra

 a kijelölt fürdőhelyek kivételével a 
határvizekben és a városok belterü-
letén lévő szabad vizekben

 éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között, kivéve, ha a vízterület 
megvilágított, és legfeljebb a mély-
víz határáig, ahol azt tiltó tábla jelzi.

 Ne fürödjön teli gyomorral!
 Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe! Hűtse 

le magát előtte!
 Figyeljen oda a víz alatti akadályokra!
 Lehetőleg ne egyedül, hanem úszni tudó, felnőtt 

személy társaságában menjen vízbe!
 Ne ússzon és ne bukjon a víz alá ugrálásra kije-

lölt területen!
 Kísérje figyelemmel a strand területét jelző bó-

jákat!
 Ne fürödjön alkoholos állapotban!
 Ha nem tud úszni, akkor gumimatraccal se men-

jen mély vízbe!
 Ismeretlen helyen soha ne ugorjon vízbe!
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Településünk közösségi média és 
hírportálja, melyet Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

              Elérhetőség a facebookon: 
     https://www.facebook.com/DomaHir/

HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Ótottné Greguss Éva,  Koczkás Orsolya, 
Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: Tanács Éva, 

Dr. Németh László   
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.
  Megjelenik havonta 
 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. augusztus 31.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. szeptember 12.

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

www.domaszek.hu

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

Dr. Herczeg István állatorvos
telefonszáma: 30/458-1273

     https://www.facebook.com/DomaHir/

Teret adunk a 
helyi híreknek!

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés: 80/922-333; 

Ügyfélszolgálat: 80/922-334

Domaszéki szobafestőt, villanyszerelőt, 
vagy más szakembert keres a faluban?  

Itt megtalálja:  
WWW.DOMASZEKI.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
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 
földterületek ásógépezését, rotátorozását 
és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre; Tel.: 
30/943-3944 ***

Domaszéken az 577-es számú tanya el-
adó 3 és fél hektár földterülettel. Ugyanitt 
egy 62-45-ös Zetor is eladó. Érdeklődni  az 
esti órákban lehet a 30/6312-452-es tele-
fonszámon.

***
Búza eladó! Érdeklődni lehet a Tisza utca 
14. szám alatt, vagy a 30/420-4676-os tele-
fonszámon.

Domaszéki Fogorvosi Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

 Hétfő:       13.00 - 18.00
 Kedd:         8.00 - 12.00
 Szerda:         8.00 - 12.00
 Csütörtök:  13.00 - 18.00
 Péntek:       14.00 - 17.00

A vizsgálatokhoz minden esetben idő-
pont-egyeztetés szükséges! Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

0630/984-1764;
Jánk Benjáminné Piroska:

 0630/621-6871;
Varga Pál: 06-30-540-8836

Könyvtár telefonszáma:
0670/466-3792

Családsegítő szolgálat elérhetősége: 
0662/284-011-125.mellék
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KISS VEGYI BOLT
Megnyitottuk a Deák Ferenc 

utca 2/A. szám alatti vegyi boltunkat.
(Bejárat a parkoló felől az udvarban) 

  Kínálatunkból:
 - vegyiáruk;
 - háztartási termékek;
 - kutya - macska eledelek;
 - rovarirtószerek

 Nyitva tartás: 
Hétfőtől-Csütörtökig: 8.00 - 16.00;

  Péntek:  8.00 - 17.00 
Szombat: 8.00 - 12.00

Várunk mindenkit sok szeretettel!

        Pintér-Kiss Erika

Egy település-archívumot szeretnénk létre-
hozni, melyben segítségüket kérjük. Ko-
rábban már elkezdődött a régi emléktár-
gyak, fotók gyűjtése, mi most ezt szeretnénk 
folytatni, beteljesíteni. 
Amennyiben valaki rendelkezik a 2000-es 
évektől visszamenőleg akár az 1950-es 
évekig bármilyen Domaszék történetével, 
közösségi életével kapcsolatos fotóval, em-
léktárggyal, irattal, akkor azt kérjük ossza 
meg velünk, hogy archiválhassuk. Szeret-
nénk sok-sok emléket összerakni, de ehhez 
az önök támogatására és segítségére van 
szükségünk! 
Megtalálhatóak vagyunk a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatalban személyesen, illetve 
régi iratokat, fotókat digitális formában is 
küldhetnek a domaszekujsag@t-online.hu 

Kedves Domaszékiek!
email címünkre, vagy akár a DOMASZÉ-
KI HírTér oldalra is az üzenet gombra való 
kattintással. Mutassuk meg a múltbéli érté-
keinket, hogy a jelenben táplálkozhassunk 
belőlük! 
Az a célunk, hogy ezeket a kivételes érté-
keket digitális formában rendszerezzük, 
valamint megőrizzük magunk és az utókor 
számára. 

Az összegyűjtött anyagokból a későbbiek-
ben kiállítást is rendezünk, illetve időnként 
a helyi újságban és a Domaszéki HírTéren 
is megjelentetjük a régi fotókat, hogy közö-
sen fejtsük meg azok titkait. 

Köszönettel: a Domaszéki Hírmondó és a 
Domaszéki HírTér szerkesztősége

DUTRA traktor cséplőgéppel a 
60’-as évekből

Domaszéki iskolások tánccsoportja


