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Rendhagyó ballagási ünnepségek oktatási intézményeinkben
A járványügyi helyzet miatt tett intézkedé-
sek és szabályok tették emlékezetessé az 
iskolában, az óvodában és a bölcsődében 
megtartott ballagási ünnepségek körülmé-
nyeit. Vendégek és a nem ballagó osztá-
lyok, csoportok nem lehettek jelen az ese-
ményeken, sok helyen a családok szűk 
körben ünnepeltek. Így történt ez a Doma-
széki Bálint Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában is június 
13-án szombaton, ahol intézményeink kö-
zül, elsőként ballagtak el a nyolcadikosok, 
egy nem mindennapi ünnepség keretében. 
A szülői összefogásnak köszönhetően, a 
domaszéki nyolcadikosoknak nem kellett 
lemondaniuk a végzős osztályoknak min-
den évben kijáró ünneplésről. Az esemény 
szabadtéren a sportcsarnoknál, egészség-

36 fő végzős búcsúzott az iskolától       Fotó: Csőke Péter

 Szem nem maradt szárazon az óvodai ballagáson      Fotó: Domaszéki HírTér

  A kicsik a legalapvetőbb tudást a bölcsődében szerzik meg   Fotó: Godó Orsolya

ügyi elővigyázatosság mellett került meg-
rendezésre. Az ünnepség rendkívülisége 
miatt fényéből mit sem veszített, sőt mint-
egy kuriózumként hatott, és talán ekként 
marad meg emlékként a ballagók és a szer-
vezők számára egyaránt. Józsáné Bánhidi 
Márta iskolaigazgató a következő gondola-
tokkal búcsúzott a nyolcadikosoktól: 
„Most már javában benne vagyunk a bú-
csúzás folyamában, és már csak a tanulmá-
nyi eredmények lezárása van hátra. Egy-
két héten belül beiratkoztok az általatok 
választott középiskolába, ami ebben az 
évben 10 gimnáziumi, 8 szakgimnáziumi 
felvételt jelent. Ezenkívül még 11-en men-
nek szakképző iskolába és 7-en szakmát 
fognak tanulni. Az ide vezető út mindenki-
nek másmilyen, mindenkinek volt sikere-
sebb vagy kevésbé sikeres éve, tantárgya.” 
Az iskolaigazgató a szülőkhöz is szólt: 
„Kedves Szülők! Önök tudják, hogy a mai 

napig mennyi mindent tettek az itt álló fi a-
talok boldogulásáért. Most egy olyan idő-
szak következik, amikor a küzdelmeket 
egyre önállóbban kell megvívniuk. Hagy-
ják őket próbálkozni, hiszen ezek a küzdé-
sek a fi atalokat erősítik, látókörüket széle-
sítik.” Sziráki Krisztián polgármester is 

részt vett az eseményen, aki köszöntötte a 
ballagó diákokat, a megjelent szüleiket és a 
pedagógusokat. Elmondta, hogy a búcsúzó 
fi atalok szüleiknek köszönhetik, hogy elő-
teremtették a lehetőséget arra, hogy az álta-
lános iskolai éveket gondtalanul tölthes-
sék. A gyerekek hálásak lehetnek azért, 
hogy rendes ruhában járhattak iskolába és 
hogy, minden technikai körülményt bizto-
sítani tudtak a számukra, a tanuláshoz 

szükséges nyugalmat is beleértve. Kérte, 
hogy ha hazaérnek, ne felejtsék el megkö-
szönni nekik ezeket a dolgokat, még ha ez 
minden diák számára természetesnek is tű-
nik. Végezetül elmondta, hogy ne feledjék 
el iskolájukat, ahonnan indultak, amit in-
nen kaptak, gondoljanak mindig jó szívvel 
a tanárokra. 
A  Jó Isten  áldása mellett kívánt a bal-
lagóknak sok sikert a továbbiakban és 
azt, hogy találják meg helyüket a világ-
ban, azt a helyet ahol jól érzik magukat.

Június 26-án pénteken folyatódtak a búcsú-
zó ünnepségek, a Domaszéki Bölcsődéből 
22 kisgyermek ballagott el. Ez az első in-
tézmény a családok életében, ahol a gyer-
mekek közösségbe kerülnek. Nem pedagó-
giai jellegű, de mégis a kicsik a 
legalapvetőbb tudást itt szerzik meg, az 
önállóság a szolidaritás alapjait, mind-
mind a megtapasztalás útján. A legfőbb fel-
ismerést az „én vagyok” és persze  „az 
enyém”, „az én játékom” mellé, az illemtu-
dás apró szabályait igyekeznek megismer-
tetni az 1-1,5 éves tanulási folyamatban, a 
mindennapos játék közben. Fizikálisan is 
óriásit változnak, amíg a bölcsibe került 
babák, nagy óvodások lesznek, az itt töltött 
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időszak alatt stabilabbá, ügyesebbé válik a 
járásuk, egyensúlyérzékük sokat fejlődik, a 
napi torna foglalkozások, szabad futkáro-
zások, nagy mozgásos játékok hatására. 
Beszédük érthetővé alakul a babanyelv-
ből, az éneklés, mondókázás és beszél-
getések során bővül a szókincsük.  
A búcsúzás mindig nehéz, de szívünkben 
örömmel, szeretettel gondolunk a ballagó 
bölcsisekre, még ha ők nem is fognak iga-
zán emlékezni majd erre a sokat jelentő 
időszakra.  Szintén már ezen a napon el-
kezdődött az óvodás ballagás is, két cso-
portban, két-két kispajtástól búcsúzott az 
intézmény, majd a rendezvény szombat dé-
lelőtt folytatódott további két csoport balla-
gásával. Az óvónéniknek, akik három évig 
óvták, védték, dédelgették a kis apróságo-
kat, most el kell engedni a kezüket. A sze-
retet köteléke egy kicsit megszakad, távo-
labbra kerül. Nagy öröm, hogy a 
kisgyermekeink nem mennek messze, itt 
maradnak, így mindennap tudhatjuk örö-
müket, segíthetjük őket egy biztató pillan-
tással, mosollyal. Koczkás Orsolya óvoda-
vezető köszöntötte a vendégeket és 
elmondta, hogy ez a mostani egy olyan él-

mény a gyermekek és a szüleik életében, 
amire örökké emlékezni fognak, hiszen 
ilyen szűk körben még sohasem búcsúztat-
tak kispajtásokat a járványügyi elővigyáza-
tosság érdekében. Mindegyik ballagó cso-
port és pedagógusaik is nagy-nagy 
szeretettel készültek a ballagási műsoraik-
kal. „Elérkezett ez a szép nap, búcsúzunk 
ma tőletek. Nagyon sokat játszadoztunk, 
énekeltünk, bohóckodtunk, minden szépre 
és jóra szeretettel gondolunk. Bezárjuk szí-
vünkbe a sok jót és szépet, innen visszük el 
magunkkal a sok kedves emléket.” Ezekkel 
és hasonló szép gondolatokkal csaltak 
könnyeket szüleik arcára a ballagó kis ovi-
sok. Miért is fontos az ovis ballagás, miért 
is kell megemlékezni az itt töltött évekről? 
„Olyan sok fontos, érdekes dologgal lesz-
nek itt gazdagabbak gyermekeink, amit 
majd életük során fognak tudni hasznosíta-
ni. Azt gondoljuk, hogy az érettségi, vagy a 
diploma után lesznek felkészülve az életre, 
de ha nem tudnák evés közben a kanalat 
rendesen fogni, ha nem tudnának szépen 
viselkedni a felnőttekkel, akkor nem bírná-
nak elindulni az élet rögös útján, aminek az 
első fázisa az általános iskola. Igenis méltó 

alkalom ez, hogy ünnepeljük a gyermeke-
inket, azt az időszakot, azt a néhány évet, 
melyben a tudásukat gyarapították. Kö-
szöntjük azokat az óvodapedagógusokat, 
akik ebben részt vettek, és nagyon-nagyon 
sok áldozatos munkával hozzájárultak ah-
hoz, hogy felkészítsék a gyerekeket az előt-
tük álló útra. Ennek a tanulásnak a legmeg-
felelőbb helyszíne ez az intézmény volt, és 
kívánom minden szülőnek, hogy legyenek 
büszkék a gyerekeikre. Bízom benne, hogy 
ez a nyár és az iskolakezdés is zökkenő-
mentesen és gondok nélkül fog eltelni a 
gyerekek és szüleik számára” - hangoztatta 
Sziráki Krisztián polgármester. A kis balla-
gó tarisznyákba a könnyebb iskolakezdés 
érdekében, belekerült egy jelképes támoga-
tás az önkormányzat részéről, mely anyagi-
lag is segíteni kívánja az iskolába indulást a 
jövendő kis elsősök és szüleik részére. 
A ballagások alkalmából szerkesztőségünk 
is gratulál minden búcsúzónak, és további 
sok sikert, szép eredményeket kívánunk az 
elkövetkező időszakra! 
A ballagásokról még több kép a Domaszéki 
HírTér közösségi oldalon található!

Forrás: Domaszéki HírTér

Júniusban új önkormányzati rendelet szüle-
tett polgármesteri hatáskörben az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, lakbérek mértékéről. A 
veszélyhelyzet megszűnését követően a 
képviselő-testület június 23-án rendkívüli 
ülést tartott. Döntés született arról, hogy a 
Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetését 
2006 óta ellátó Kalmár István helyét 2020. 
július 1-jétől Módra Tamás veszi át. A kép-
viselők egyhangúlag megszavazták, hogy 

Önkormányzati hírek
az önkormányzat pályázatot nyújtson be a 
Belügyminisztérium által „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” kiírt pályázati felhívás „Belterü-
leti utak, járdák, hidak felújítása” alpontra 
vonatkozóan, a Patika utca útburkolatának 
felújítása céljából. A pályázati projekt ösz-
szege bruttó 26.699.388 Ft, amelyből az 
önkormányzati önerő 6.699.388 Ft. Lövé-
tén 2020. június 9-én egy felhőszakadás 
következtében árvíz vonult át, ezért a kép-

viselő-testület 200.000 Ft támogatásban 
részesítette Domaszék romániai testvérte-
lepülését. Döntés született még az ISPA 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósítá-
sa érdekében – Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vezetésével – létrejött 
konzorciumi megállapodás felmondásáról, 
amelynek célja a hulladékudvarral kapcso-
latban kialakult problémák rendezése.

Dr. Németh László
szervezési és jogi csoportvezető

Domaszék szolgálatában
Kalmár István, mint ügyvezető 2006 óta erősítette a Domatisz Nonprofit Kft. csapatát. 

Az elmúlt bő egy évtizedben, szinte minden településüzemeltetési és -fejlesztési feladat-
nak tevékeny résztvevője, sok esetben fizikai megvalósítója volt. 
A képviselő-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és közvetlen kollégái is 
megköszönték neki az eddigi munkáját, a település szolgálatában eltöltött 14 évhez és a 
nyugdíjba vonulásához gratuláltak. 

Nagyon szép és hosszú nyugdíjas éveket kívánunk neki erőben, egészségben!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Parlagfű helyzetkép
2020-ban a parlagfű kelése az országban 
március végén, illetve április elején kezdő-
dött. A tavaszi időjárást mindvégig a szá-
razság jellemezte. Az időjárás a parlagfű 
számára minden tekintetben kedvezőtlen 
volt: az alacsony hőmérsékletek és a száraz 

talaj miatt a parlagfű csírázása az átlagos-
nál lassabb, vontatottabb volt és az időjárás 
lassította a fejlődését is. A lokálisan lehulló 
kisebb mennyiségű csapadék hatására in-
dultak be kisebb parlagfű kelési hullámok. 
A parlagfű jelentősebb kelése az ország 

nagy részén május közepére, végére esett, 
amikor csapadékosabb volt az időjárás. A 
csapadék eloszlása nem volt egyenletes, 
sokszor csak szórványosan, foltokban hul-
lott nagyobb mennyiségű csapadék. Egész 
tavasszal jellemző volt a gyakori, erős 
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északi, északkeleti szél, amely tovább szá-
rította a talajokat és hátráltatta a növények 
fejlődését. A parlagfű legnagyobb mennyi-
ségben táblaszéleken, táblák szegélyében, 
a kapás növényekkel elvetett és még gyo-
mirtatlan táblákon, kiritkult táblarészeken, 
mezőgazdaságilag nem művelt területeken, 
ruderáliákon fordul elő. Június második fe-
lét a változékony, meleg, csapadékos időjá-
rás jellemezte, mely kedvezett mind a kul-
túrnövények, mind a parlagfű fejlődésének. 
Június végén a parlagfű fejlettségi állapota 
továbbra is változatos képet mutat az or-
szágban. 
A mezőgazdaságilag nem művelt területe-
ken is a tavaszi időszakban a száraz időjá-

rás miatt az átlagosnál gyengébb, vontatott 
volt a parlagfű kelése. A nagy mennyiségű 
nyár eleji csapadék hatására ezeken a terü-
leteken is megindult a parlagfű nagyobb 
mértékű csírázása, illetve a már kikelt par-
lagfüvek fejlődése. Az utak mentén, árok-

partokon, táblaszéleken, szegélyeknél, ru-
deráliákon folyamatosan végzik a kaszálást, 
azonban a kedvező feltételek miatt a növé-
nyek gyors sarjadása fi gyelhető meg. 
A fentiekre való tekintettel felhívjuk a 
Tisztelt Lakosság és a Földtulajdonosok 
fi gyelmét, hogy fokozattan ügyeljenek az 
általuk használt terület parlagfű-mentesí-
tésére! 

Bejelentésre vonatkozó információk:
Belterület a Jegyző hatáskörébe tarto-

zik, külterületen a Járási Hivatal az 
illetékes hatóság. 

Forrás: 
nébih.gov.hu

kormanyablak.hu

Fedett terméktér kialakítása a Teleház udvarában

Július közepén induló kivitelezéssel a tele-
pülés központjában lévő kispiac átalakul, 
kibővül. A LEADER pályázati program ke-
retében településünk 4.000.000 Ft támoga-

tást nyert, mely mellé közel ugyanennyi 
önerőt biztosít a fejlesztés megvalósítására. 
Ábrahám Zoltán alpolgármester, a fejlesz-
téssel és kivitelezéssel kapcsolatban el-
mondta: „A pályázati projekt keretében egy 
413 m2-es térburkolt piaci terület jön létre. 
A tetőfedéssel ellátott terület 90 m2, amely 
5 db 18 m2-es, fa lábakon álló zsindelyte-
tővel ellátott árusítóhelyet jelent. A tetőfe-
dés nélküli 323 m2 nagyságú közlekedő 
mind a termelők mind a vásárlók kényel-
mét is szolgálja majd.
A fejlesztés tervezése során igyekeztünk a 
kialakításra kerülő terméktér adottságai-
nak, és felhasználási szokásainak legmeg-
felelőbb megoldásokat megtalálni. 
Különösen ügyeltünk arra, hogy költségha-
tékonyan, a lehető legmagasabb szakmai 
színvonalú fejlesztést valósítsuk meg a 
projekt keretében. A beszerzésre kerülő 
eszközök kiválasztásánál fi gyelembe vet-
tük azok amortizációját, illetőleg elhaszná-
lódásának idejét és mértékét. Ezzel egyide-

jűleg, már folyamatban van a régi Teleház 
épületében egy komplex átalakítás, mely a 
kulturált mellékhelyiséget fogja biztosítani 
az épülő terméktér számára.” - tette hozzá 
az alpolgármester. Ábrahám Zoltán remé-
nyét fejezte ki, hogy a fejlesztéssel megol-
dódik egy régóta fennálló probléma és az új 
létesítményt örömmel használja majd a la-
kosság a mindennapokban.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Elindul a zöld hulladék háztól való gyűjtése a belterületen
Augusztus 17-én hétfőn kezdődik telepü-
lésünkön a zöld hulladék begyűjtése,
majd minden hónapban egy alkalommal 
folytatódik, de a további pontos időpontról 
a későbbiekben ad tájékoztatást a szolgál-
tató. Domaszék Nagyközségi Önkormány-
zat a gyűjtéshez 120 literes kukákkal járul 
hozzá, melyeket ingyenesen fog kiosztani a 
belterületi lakosok részére. 1 db gyűjtőe-
dényre jogosult minden olyan belterületi 
háztartás, aki rendelkezik érvényes szemét-
szállítás befi zetésről szóló igazolással, 
(csekk, átutalási igazolás) melyet az átvé-
telkor kell bemutatni.
Ettől függetlenül, az ideiglenes külterületi 
hulladékgyűjtő ponton a zöldhulladék be-
gyűjtése a lakosságtól továbbra is folyama-
tos, minden szerdán és szombaton 8.00-
16.00 óra között. 

A zöld hulladék gyűjtő edényre matrica fog 
kerülni, és kizárólag a rajta feltüntetett sza-
bályok alapján lehet használni.

     Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Az első kiosztás, mely az 
önkormányzat hátsó udvarában 

fog zajlani, 2020. július 15-én 
szerdán 8.00-16.00 óráig, július 
16-án csütörtökön 9.00-17.00 

óráig valósul meg. A 
későbbiekben ugyanezen az 
időpontokban, minden héten 

(szerdán és csütörtökön) júliusban 
és augusztusban is folytatódnak 

a lakosság részére történő 
átadások.

Tájékoztató jellegű helyszínrajz
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I. DOMASPRINT futóverseny

Az egészségtudatosság jegyében futott a lakosság     Fotó: Domaszéki HírTér

Június 26-án, pénteken megrendezésre ke-
rült az I. DomaSprint futóverseny, a Doma-
széki Ifjúsági Önkormányzat szervezésé-
ben. A tavasz óta fennálló veszélyhelyzet 
miatt, sajnos több tervezett programjukat is 
le kellett mondaniuk, de nagyon boldogok 
voltak, hogy ezt a szabadtéri rendezvényt 
megtarthatták. Az egészségtudatosság je-
gyében egy kis mozgásra hívták a település 
lakosságát, hiszen egészen az óvodástól a 
felnőtt kategóriáig lehetett nevezni a ver-
senyre. 
Csurgó Brigitta, ifjúsági polgármester na-
gyon örült a magas részvételnek és annak 
is, hogy nem csak a saját korosztályukat 

sikerült megszólítani a rendezvénnyel. A 
legkisebb futók hatalmas lelkesedéssel áll-
tak a rajthoz és szinte egy szempillantás 
alatt körbe is futották a Köztársaság teret, 
melyet erre az időszakra a Domaszéki Pol-
gárőrség biztosított. Az óvodás korosztály-
ban első helyen Sziráki Péter, második he-
lyen Fődi Emma végzett. 
Ezt követően az iskolás és a felnőtt korosz-
tály azonos távon indulhatott, ez 3,2 km 
volt. Az iskolás kategóriában első helyen 
Trója Gábor, második helyen Tóth Ákos, 
harmadik helyen Nagy Bence végzett. A 
felnőtt korosztályban első helyen Asbóth 

Norbert, második helyen Szabó Patrik, és 
harmadik helyen Balogh Kinga végzett. 
Gratulálunk az összes résztvevőnek, hiszen 
nemcsak a távval, hanem a meleggel is 
meg kellett küzdeniük. Mindenki nagyon 
szép teljesítményt nyújtott. 
A futókat - a Party Kocsma jóvoltából - a 
célvonalnál frissítővel várták az ifjúsági 
önkormányzat tagjai. A szervezők nagyon 
bíznak abban, hogy a nyár folyamán még 
több hasonló szabadtéri program megvaló-
sítására lesz lehetőségük. 

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Csala Vivien és Kószó Zsófi a a 
„Moderntáncért” díjjal 

Fotó: Molnár Dorina

Programjainkból:
Az Országos Honismereti Tanulmányi 
Versenyen Csapó Bence (7.a) megyei IV., 
országos V. lett; Csapó Tamás (6.b) szintén 
megyei IV., országos V. helyezést ért el; 
Szaszák Tamás Balázs (4.a) megyei VI., és 
országos VI. helyen végzett. 
Történelem levelező versenyen a 6.b 
osztály „Törökverők” csapata (Bakos 
Nikoletta, Bernáth Szonya, Mészáros 
Sámuel és Négyökrű Nóra) a 25. 
helyet szerezték meg; a 6.a osztályból 
a „Kőkorszaki szakik” (Kardos Mirkó, 
Király István Manó, Kovács Levente és 
Sári Gergely) a remek 8. helyezést érték 
el; a 7.a osztály „Vöröspandák” csapata 
(Csapó Bence, Homolya Zsombor, Mladin 
Anna és Simon Imre Péter) a 21. helyen 
végzett; a 8.b osztály „Szövetségesek” 
csapata (Böröcz Balázs, Négyökrű Gergő, 
Szalóky Mercédesz Lara és Szigeti Sára) 
a 13. lett. Gratulálunk! Felkészítő tanáruk 
Madarász Ottó.
Az idei ballagást a rendkívüli helyzet 

miatt nehezebb volt megszervezni, de 
végül sikerült méltón elbúcsúztatnunk 
ballagóinkat. Köszönet érte a kollégáknak, 
szülőknek, gyerekeknek. 

Külön köszönjük Tombácz Géza 
áldozatos munkáját, a remek videót!
A nyolcadikosaink búcsúztatására készült 
videót az alábbi linken tekinthetik meg:
https://drive.google.com/…/1ZCb5w1tK_
xt3_wXqrnTYDgtAy…/view…   

A digitális munkarend átírta a tanév utolsó 
három hónapját. Az év végi bizonyítványok 
ennek ellenére nagyon szépen sikerültek. 
• Tanulói létszámunk év végén: 285, 

művészeti növendékünk száma: 126
• Az összes hiányzás az év folyamán 

(március 13-ig számítva) 1991 nap, 
ami átlagosan tekintve kb. 7 nap 
fejenként. 

• 259 dicséretet adtunk különböző 
tantárgyakból.

• A magatartás iskolai átlaga 4,53, a 
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legjobb magatartású alsós osztály a 1.a 
és az 1.b (4,88), felsőben az 5.a (4,71).

• A szorgalom átlaga 4,29, 
legszorgalmasabb alsós osztály a 1.a 
(5,00) felsőben az 5.a (4,35).

Az első évfolyamon még szövegesen 
értékeltünk, a többi osztályban jeggyel 
zártuk a tanévet.
• A tanulmányi munka az előző évhez 

képest javult, tantárgyi átlag az 
iskolában 4,30. 

• Legjobb tanulmányi munkát a 2.a 
(4,78), ill. a 6.b (4,51) osztály végzett.

• A tanév végén mindössze 1 elégtelen 
érdemjegy született, és ebben mind a 
tanulóknak, mind a pedagógusoknak 
nagy része van. Nyári tanulással ezt is 
lehet javítani az augusztusi pótvizsgán.

Az idén 61 kitűnő tanulóval (mely az 
összlétszám 21%-a) büszkélkedhetünk.

Kitűnő tanulóink:
1.a: Bakos Barnabás, Bálint Zétény,  
Baukó Szofia, Benák Emma, Jenei-Szűcs 
Luca, Kiri Mira, Kiss Nóra Tamara
1.b: Asbóth Lilla Ágnes, Csonka levente, 
Forster-Ungvári Hanna, Klépity Johanna, 
Masa Ramóna Anna, Mészáros Lilla, 
Ótott-Kovács  Ábel, Ördög Vivien
2.a: Benák Ádám, Benák Hanna, Benák 
Tamás, Fekete Fanni, Sólya Réka, Süli 
Péter
2.b: Szörényi  Szofi, Rózsa Bence
3.a: Mészáros Rebeka, Kiss Luca, Sári 
Kristóf
3.b: Deli Alíz, Kiss Árpád Dávid, Masa 
Nikoletta Virág, Pataki Dominik Máté, 
Szecskó Natasa Abigél
4.a: Bakos Petra, Csiszár Fanni Csenge, 
Csóti-Gyapjas Flóra, Faddi Ádám, Kun-
Péter Emma, Szász Petra, Szörényi  Emma 
Lili
4.b: Maros Dániel, Molnár-Tóth Lilla, 
5.a: Huszák Zsófia, Tombácz Anikó
5.b: Kardos Lora, Kászonyi  Lilla, Szaszák 
Kata Boglárka
6.a: Nagy Dorina, Szász Gréta
6.b: Dobó Gréta Manna, Dobó Pálma 
Dorka, Négyökrű Nóra Luca, Papp  András 
József, Sárszegi Gréta
7.a: Homolya Zsombor, Vass Andrea
7.b: Gyovai Denisz, Kiss Alíz Réka, 
Vrabély Benedek
8.a: Süli Ádám, Tóth-Szeles Bence

8.b: Szalóky Mercédesz Lara, Szigeti Sára 
Klára

MŰVÉSZETI ISKOLA
A művészeti iskolában is befejeződött 
a tanév. A digitális oktatást is remekül 
megoldották a kollégák a szülők és a 
gyerekek aktív közreműködésével, amit 
ezúton is nagyon köszönünk! A csoportos 
tanszakokon a vizsgák elmaradtak, illetve 
részben, digitálisan történtek. Zenész 
növendékeink vizsgáztak. Ki személyesen, 
ki digitálisan, de mindenki nagyon szépen 
felkészült az év végi megmérettetésre. 
Mindenképpen tervezzük az elmaradt 
programok – legalább részbeni – pótlását. 
Október elején, a „Zenei világnap”-hoz 
kapcsolódva szeretnénk pótolni a templomi 
hangversenyt, illetve október-november 
hónapban tervezzük megrendezni 
Táncversenyünket.

A nyári időszakban néptánc tábort is 
szerveztünk, július 6-tól 10-ig a Rece-
fice csoport, augusztus 17-től a Topogók 
néptánccsoport számára. 
A művészeti iskolai bizonyítványhoz az 
alábbi tanulók vehettek át kiemelkedő 
művészetiskolai munkájukért oklevelet:
Zongora: Szaszák Kata; Szintetizátor: 
Süli Katalin, Süli Péter; Képzőművészet: 
Németh Nárcisz, Fődi Nikolett, Klépity 
Johanna; Moderntánc: Kovács Henrietta; 
Társastánc: Benes Ádám; Néptánc: Forster-
Ungvári Hanna, Forster-Ungvári Ákos, 
Jenei-Szűcs Luca, Ábrahám-Csengeri 
Bodza, Pintér Csaba, Juhász Dominik, Pap 
Máté, Varga Bertalan, Hevesi Ottó, Papp 
András, Pataki Viktória.
Jutalomkönyvet és oklevelet kaptak 
kiváló művészeti munkáért: Zongora 
és néptánc: Dobó Gréta, Dobó Pálma; 
Néptánc és képzőművészet: Benák Hanna; 
Moderntánc és néptánc: Kalmár Hajnalka; 
Zongora: Sárszegi Gréta, Bakos Petra; 
Gitár: Sólya Máté, Kászonyi Lilla, Kun-
Péter Emma, Fődi Máté; Furulya: Tombácz 
Anikó, Fekete Fanni; Szintetizátor: Nóvé 
Huba; Képzőművészet: Ördög Vivien; 
Moderntánc: Savanya Bernadett, Kiri Mira, 
Kószó Zsófia, Csala Vivien; Társastánc: 
Pataki Dominik; Néptánc: Baranyás 
Botond, Szörényi Szofi, Masa Nikoletta, 
Masa Viktória, Kiss Bence, Takács Marcell, 
Kalmár Róbert.

Hagyományosan a ballagáson köszöntjük 
azokat a művészetiskolai növendékeket, 
akik nyolc éven keresztül kiemelkedően 
teljesítettek tanszakainkon. Így Szilágyi 
Vivien és Pocskai Réka dicsérő oklevelet 
kapott moderntánc tanszakon végzett 
munkáért. Jutalomkönyvet és oklevelet 
vehetett át Szalóky Mercédesz Lara 
zongora és moderntánc, Szécsi Leila 
moderntánc tanszakon végzett kiemelkedő 
teljesítményért. 
Hagyományteremtési célzattal vezettük be 
idén a jutalmazásnak azt a formáját, hogy 
díjazzuk azokat, akik adott tanévben 
legtöbbet teszik a művészeti iskoláért. 
Ebben a tanévben Csala Vivien és Kószó 
Zsófia érdemelte ki a díjat. Gratulálunk!

Ótottné Greguss Éva 
művészeti iskola vezető

Mindennapjainkat sokan segítették, 
nekik szeretnék köszönetet 
tolmácsolni a kollégáim nevében: A 
Domaszéki Képviselőtestületnek, az 
Önkormányzatnak és a Hivatal dolgozóinak 
a mindennapjainkban és programjaink 
létrehozásában nyújtott támogatásért, 
Sóki Károly Plébános Úrnak és 
hitoktatóinknak az együttgondolkodásért, 
és a művészeti és karácsonyi műsorok 
helyszínének biztosításáért; Németh 
László Sportcsarnokvezetőnek az 
együttműködésért, a nyitásért-csukásért, 
a segítségekért, a cipekedésekért és 
rendelkezésre állásáért; Ferling József 
buszvezetőnek a türelmes és készséges 
szállításokért, Kalmár Istvánnak és 
munkatársainak a szállításban, pakolásban 
nyújtott segítségért!
Iskolánkban a kötelező két hét napközis 
ügyelet helyett négy hetet kérhettek a 
szülők. Így nálunk július 10-éig biztosított 
a gyermekfelügyelet.

Az általános iskola irodájának nyári 
ügyeleti nyitva tartása: 2020.08.03. hétfő 
8.00-12.00-ig

A vakációra diákjainknak, szüleiknek, 
minden kollegának, az iskola összes 
dolgozójának kellemes kikapcsolódást, 
pihentető nyarat kíván:

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Óvodai hírek
A nyár máris programok sokaságával érke-
zett a Domaszéki Óvodába. A szeszélyes, 
csapadékos időjárás ellenére az idén is si-
keresen lezajlott az úszótanfolyam, ame-
lyen 53 kisgyermek vett részt. 
Ez a nevelési év sem múlhatott el gyermek-
nap nélkül. Időben egy kissé eltolva, színes 

programokkal készültünk a gyermekeknek. 
Az ugrálóvár, akadálypálya, és az újonnan 
kialakított játszótér vidám mosolyt csal a 
gyerekek arcára. Megnézhettek egy ren-
dőrautót kívül – belül, köszönjük Mészáros 
Csaba szülőnek a szervezéshez nyújtott se-
gítséget. 

A Domaszéki Judo SE szervezésében lehe-
tőségük nyílt a gyerekeknek a judo-t kipró-
bálni. Játékos feladatokkal, a küzdő szel-
lem felkeltésével szerették volna a sportág 
iránti érdeklődést felkelteni, sportélményt 
nyújtani.
Az ovisainknak volt lehetősége először ki-
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próbálni az úttörő téren megújult játszóte-
ret, amelyet a gyermekek nagy örömmel 
birtokba is vettek.
A járványhelyzetre való tekintettel ebben a 
nevelési évben sok minden nem a megszo-
kottak szerint zajlott. Figyelembe véve a 

járványügyi előírásokat szerettük volna 
szűkebb körben, méltóképpen elbúcsúztat-
ni az iskolába készülő gyermekeinket. A 
gyermekek életében az iskolakezdés az 
első nagy váltás. Új feladatok, újabb, ko-
molyabb kihívások várnak rájuk. A búcsú-

zás, lezárás érzése egy kisgyermek számára 
is nagyon fontos. Az idei óvodai ballagás 
mindenki számára emlékezetes, megható 
ünnep volt. Minden kisgyermeknek zökke-
nőmentes iskolakezdést, és örömteli, sike-
rekkel teli iskolás éveket kívánunk!

Több mint két évtizednyi együttműködés 
után június végén főzött óvodánknak utol-
jára a Rózsakert Vendéglő. Júliustól az új 
óvodai épületben kialakított főzőkonyha 
látja el ezt a feladatot! Az utolsó napon az 
óvoda valamennyi gyermeke és dolgozója 

személyesen, együtt köszönte meg Csiszár 
István mesterszakácsnak a sok – sok fi nom 
ebédet. További jó munkát kívánunk ezu-
tán is Csiszár Úrnak!
A nyári élet továbbra is élménygazdag té-
mahetekkel zajlik. Azok számára, akik már 

a nyáron nem jönnek óvodába, kellemes 
nyarat, tartalmas szünidőt kívánunk!

A Kincskereső Óvoda valamennyi 
dolgozója nevében:

Koczkás Orsolya

     Az ovisok és az összes dolgozó megköszönte a Rózsakert 
Étteremnek a több, mint két évtizedes együttműködést

Az óvodai ballagás örömteli pillanatai
     Fotó: Domaszéki HírTér

Könyvtári hírek
2020. 06. 15-től ismét látogatható a domaszéki könyvtár. Itt a nyá-
ri szünet, minden kedves leendő és régi olvasót sok szeretettel vá-
rok! Óvodás kortól korhatár nélkül arra buzdítok mindenkit, láto-
gasson el a könyvtárba válogasson kedvére a több, mint 10000 
kötet közül! Folyamatosan bővítem a könyvtárban elérhető köte-
tek számát, hiszen nyáron is sok-sok könyv elolvasására van lehe-
tőség. Használja ki mindenki, aki teheti! 
            Nagy szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!
A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfő: 8-14 óra, kedd:12-18 óra, szerda: szünnap, csütörtök:12-18 
óra, péntek: 8-14 óra, szombat: 8-12 óra.      
                                                                       Kónya-Bába Andrea

Július 13-17-ig, naponta 9 és 14 óra közt kézműves tábor lesz a 
könyvtárban, 500 Ft/óra díjjal. Aki szeretne egyedi különlegessége-
ket alkotni, azt várjuk sok szeretettel! Menet közben is lehet csatla-
kozni! Aki egész héten részt vesz a foglalkozásokon, annak megle-
petéssel készülünk!                                                      

Farkas Ildikó
     Kónya-Bába Andrea könyvtáros sok szerettel vár minden 

kedves olvasót   Fotó: Domaszéki HírTér

Mintegy 800-an vehetnek részt a nyári diákmunkában 
Csongrád-Csanád megyében

Július 1-től augusztus 31-ig legalább 800 
nappali tagozatos Csongrád-Csanád me-
gyei tanuló vállalhat munkát a Nyári diák-
munka 2020 program keretében. Az orszá-
gos programot az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium hárommilliárd 
forintos keretösszeggel hirdetette meg, 
amelyből 111,5 millió forint segíti a Csong-
rád-Csanád megyei 16-25 év közötti nap-

pali tagozatos diákok munkavállalását.

A program alatt a diákok számos munka-
körben dolgoztak az évek során, a jellemző 
tevékenységek közé tartoznak az irattárren-
dezés, katalogizálás, az idősgondozás, egy-
szerű kisegítő gondozási feladatok. A tá-
mogatott foglalkoztatók közül leginkább 
kiemelést érdemelnek a bölcsődék, óvo-

dák, könyvtárak, valamint a családsegítő- 
és gondozási központok. Az agrárium és a 
vendéglátás területén pedig a betanított 
munka volt jellemző 2019-ben is.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei program-
ban nemcsak a területi, települési önkor-
mányzat és önkormányzati alaptevékeny-
séget végző intézménye lehet munkáltató, 
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hanem a mezőgazdaság, a turizmus és a 
vendéglátás területén is lehetőség nyílik 
munkatapasztalat-szerzésre. 
 
Önkormányzati diákmunka esetén maxi-
mum napi 6 órás munkavégzésre van lehe-
tőség, és az állam szakképzettséget nem 
igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/
hó munkabért, szakképzettséget igénylő 
munkakörben 157.950 Ft/fő/hó munkabért, 
illetve a munkabérhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adót fizeti meg támogatás-
ként.
A mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglá-
tás területén legfeljebb napi 8 órás munka-
végzés támogatható, a munkabér és a kap-
csolódó szociális hozzájárulási adó 
összegének pedig 75 százalékát téríti meg 
az állam. A fennmaradó bérköltséget és já-
rulékait a munkáltatónak kell viselnie. A 
támogatás megállapítása során havi mun-

kabérként a szakképzettséget igénylő 
munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szak-
képzettséget nem igénylő munkakör eseté-
ben pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető 
figyelembe. 
 
A napi 6 ill. 8 óránál rövidebb munkaidő-
ben történő foglalkoztatás esetén a fenti 
támogatási összegek arányosan csökken-
nek.
 
A programhoz csatlakozás előfeltétele, 
hogy a nappali tagozaton tanuló diák a 
lakó,- vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán közvetítést kérőként nyilvántartásba 
vetesse magát. Ehhez személyes okmánya-
ival, valamint érvényes diákigazolványá-
val, vagy annak az iskolai tanulmányok 
befejezése miatti visszavonásakor kiadott 
iskolalátogatási igazolásával kell a munka-

viszony kezdete előtt a járási hivatalok fog-
lalkoztatási osztályán jelentkeznie annak 
érdekében, hogy a programba vonásának 
előfeltételét jelentő regisztrációja megtör-
ténhessen.
 
További részletes tájékoztatásért, valamint 
a nyilvántartásba vétel érdekében kérjük, 
forduljon a diák lakó/tartózkodási helye 
szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztályához, domaszéki lakcím esetén :

Szegedi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel: 62/680-961

E-mail: 
foglalkoztatas.szeged@csongrad.gov.hu

Csongrád -Csanád Megyei 
Kormányhivatal

Nyugdíjas klub hírei
Egy hónapja találkozott utoljára a klubtagság, akkor beszéltük 
meg, hogy rövidesen ismét találkozunk. 
Akkor kalácsot sütöttünk a kemencébe és sokat beszélgettünk, 
közben a kisült kalácsot közösen el is fogyasztottuk. Jó volt is-
mét találkozni és tervezni a következő programokat.
Hála istennek ismét lehet foglalkozást tartani a közösségi ház-
ban, így már hétfőn volt is klubnap, mely a júliusi kirándulás 
szervezésével telt el. Miskolc és környékére tervezünk négyna-
pos túrát. Bízunk benne,hogy nem lesz karantén! 
Klubnapok időpontjai: kéthetente  július 13.,27., augusztus 
3.,17.!
Mindenkinek kívánok nagyon jó egészséget a viszont látás re-
ményében.

Tisztelettel:Ördögné Piroska
klubvezető

A Domaszéki Polgárőr Egyesület működéséről

 A polgárőrség tagjai a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt is segítették a helyi időseket        Fotó: Varga Pál

A Domaszéki Polgárőr Egyesület jelenleg 
22 fő-vel látja el alapfeladatait Domaszék 
kül- és belterületén. Fő célunk a falu köz-
biztonságának megőrzése, a helyi lakosok 

vagyontárgyainak, otthonainak védelme, a 
bűn- és balesetmegelőzés. Rendszeres jár-
őrszolgálatot és figyelőszolgálatot látunk el 
nem csak a faluban, de külterületeken is. A 

rendelkezésre álló eszközeinkkel megpró-
báljuk megelőzni a termény, és falopáso-
kat. Vigyázunk a falu körül elterülő földe-
ken lévő értékekre.
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Rendszeresen járőrőzünk a tanyavilágban, 
az ott élőkkel szoros kapcsolatot ápolunk, 
próbálunk figyelni a külterületen élő idős, 
magányos emberekre. 
A falu belterületén rendszeresen járőrő-
zünk az iskola és óvoda környékén. Éjsza-
kai szolgálataink során vigyázzuk a Polgár-
mesteri Hivatal épületeit, a Posta, a 
vendéglátóegységek, a boltok épületeinek 
épségét. 

Egyesületünket is hatalmas feladat elé állí-
totta a koronavírus okozta járvány, illetve 
az amiatt elrendelt veszélyhelyzet. Az ön-
kormányzattal egyeztetve megszerveztük 
azon idős lakosok részére az élelmiszer be-
szerzést, illetve gyógyszerkiváltást, akik 
leginkább ki voltak téve a vírus veszélyei-
nek. Amennyiben igényelték orvoshoz 
szállítottuk őket, hogy ne kelljen tömeg-
közlekedést használniuk, ezzel is csökkent-
ve a fertőzésük kockázatát. A kormány által 

elrendelt vásárlási időkorlát bevezetésekor 
biztosítottuk a helyi boltoknál a közrendet, 
segítséget nyújtottunk a lakosoknak és bolt 
alkalmazottainak a vásárlási idősáv problé-
mamentes betartásában.
Jövőbeli célunk, hogy az egyesület taglét-
száma dinamikusan emelkedjen, a helyi 
lakosok bevonásával. Megszeretnénk szó-
lítani a helyi fiatalokat is, a polgárőrség ifjú 
polgárőr programján keresztül. 

Készülőben van a Domaszéki Polgárőr 
Egyesület facebook lapja, melyen keresztül 
folyamatosan hírt adunk egyesületünk min-
dennapjairól, intézkedéseiről, illetve egy-
szerűbbé és gyorsabbá válik az egyesület és 
lakosság kapcsolattartása. Lehetőség lesz 
online bejelentést is tenni, így gyorsabban 
és hatékonyabban tudunk majd reményeink 
szerint reagálni egy-egy olyan eseményre 
melyet a saját eszközeinkkel kezelni tu-
dunk. 

Egyesületünk tagja az Országos Polgárőr 
Szövetség Határvédelmi tagozatának, így 
ezen feladatunkat is el kell látunk, ezért nö-
velni szeretnénk a határ menti szolgálatok 
számát, valamint technikai eszközök be-
szerzésével, és rendszeres használatával 
meg kívánjuk akadályozni, hogy a határzá-
ron átjutó migráns személyek eljussanak 
Domaszékre. 
Kérünk minden olyan Domaszéki lakost, 
aki érez magában elhivatottságot a pol-
gárőr hivatás iránt jelentkezzen, hogy 
együtt még jobbá, és biztonságosabbá 
tegyük ezt a szép és élhető falut.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki eddig, 
és ezután is valamilyen formában támogat-
ta egyesületünk törekvéseit, illetve külön 
köszönjük a falu vezetésének és képviselő-
testületének bizalmát és támogatását.    

      Varga Pál 
  elnök-helyettes

Domaszéki foci hírek
Kedves domaszéki lakosok!
A koronavírus miatt a tavaszi szezont nem 
tudta befejezni a domaszéki csapat. Hosszú 
szünet után újra elkezdtük az edzéseket. 

A sportkörben több változás is történt, a 
régi egyesület megszűnése miatt új sport-
kör alakult. Köszönjük  szépen Rusz Alajos 
segítséget ezügyben, mivel helyet biztosí-
tott számunkra egyesületében. Valamint 
köszönettel tartozunk Sziráki Krisztián 
polgármesternek és az önkormányzatnak. 
Az új egyesület, augusztus végén szeptem-

ber elején elkezdi a bajnokságot, továbbra 
is számítunk minden lelkes szurkolóra és 
minden támogatóra. Ebben köszönet illeti 
Juhász Gergőt, Császár Tibort és Farkas Jó-

zsefet, akik jelezték nemes szándékukat ez 
irányba. 

 A csapat tagjai:
Bodnár Gábor, Békesi Róbert, Bilicki Ta-
más, Trója János, Török Rajmund, Bóka 
Bendegúz, Czirok Szabolcs, Bende Patrik, 
Vidács Dávid, Varga Máté, Kocsis Bence, 
Bozóki Máté, Dobó Gergő, Czirok Mar-
cell, Pintér Gergely, Bálint Levente, Nóvé 
Huba, Molnár Márk.  

Üdvözlettel: Kasza Márk Gábor

Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye

Tepsis raffaello
Ez a recept igazi nyári finomság, hiszen 
könnyed, nem túl édes, mégis nagyon kó-
kuszos és vaníliás egyben. Több domaszéki 
családnál is a kedvencek közé tartozik, hi-
szen az elkészítése nem igényel nagy ta-
pasztalatot, mégis egy nagyon kiadós, kü-
lönleges ízvilágú sütemény.
Hozzávalók:
Tésztához: 6 db tojásfehérje, 25 dkg porcu-
kor, 10 dkg finomliszt, 15 dkg kókuszre-
szelék
Krémhez: 6 db tojássárgája, 8 dl tej, 20 dkg 
cukor, 2 csomag vaníliás pudingpor, 25 dkg 
vaj, 5 dkg kókuszreszelék (a tetejére)
A tésztát az alábbi módon készítjük el: a 
tojásfehérjét kemény habbá verjük, aprán-
ként a cukrot is hozzá adjuk. A lisztet a kó-
kuszreszelékkel összekeverjük, óvatos 

mozdulatokkal a habba forgatjuk. Sütőpa-
pírral bélelt tepsibe simítjuk. Előmelegített 
sütőben 160-170 fokon kb. 20 percig süt-
jük. (180 fok, 10 perc). Ne süssük túl, ha a 
beleszúrt késhegyre már nem tapad, készen 
van. A krémhez a tojássárgákat a puding-
porral, 1dl tejjel és a fele mennyiségű cu-
korral simára keverjük, majd a többi előre 
felmelegített tejhez öntjük, kevergetve pár 
perc alatt sűrűre főzzük. Ügyeljünk, hogy 
nehogy leégjen! A vajat a maradék cukorral 
habosra keverjük. A teljesen kihűlt pudin-
got beledolgozzuk, majd a már ugyancsak 
hideg tésztára kenjük. Utolsó simításként a 
tetejét kókuszreszelékkel meghintjük.
Hűtőben kicsit dermedni hagyjuk, majd ki-
sebb kockákra vágva kínáljuk.

Bízunk benne, hogy sokan elkészítik majd 

ezt a süteményt és ezúton kérjük, hogy aki-
nél hasonló népszerűségnek örvendő csalá-
di 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

Vigyázat: Vigyázat: CSALÓKCSALÓK húznak hasznot az új koronavírus-helyzetből

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egész-
ségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőt-
lenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős 
személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és 
szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a 
koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:
 A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas 

gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a 
gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon 
vagy személyesen nem kapható.

 A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott 
leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy 
valódiságát. 

 Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, 
vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatá-
sokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva szemé-
lyes adatait kérik, a hivatalos szervek (pl.: önkor-
mányzatok vagy a háziorvos) nevében. A legálisan 
működő egészségügyi szervezetek nem így veszik 
fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozá-
sokkal, szervezetekkel.

 A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel 
idős szeretteik mindennapjait és folyamatos –
személyes kontaktust mellőző – kapcsolattartás 
keretében tájékoztassák őket az előforduló veszé-
lyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.

 Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeret-
teiket, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, 
házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, 
hanem a betegség terjedésének megelőzését is je-
lenti.

 Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a 
hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal el-
lenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!

 Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, ér-
tesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen 
hívható segélyhívószámon! 

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:

Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/ és a 
https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt megtalálhat a jár-

vánnyal kapcsolatban. Forrás: Országos Rendőr-főkapitányság

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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Visszatérhetünk a megszokott életünkhöz? 
Kilábalás a korona-vírus járványból

Még nem tudjuk, hogy ez a kilábalás kez-
dete, vagy még csak az új helyzethez törté-
nő alkalmazkodás ideje, de a közel két hó-
napos aggódás, bezárkózás után, elkezdtünk 
visszatérni a járvány előtti életünkhöz. Do-
maszékre is hatással vannak a helyi és a 
kormányzati járványügyi intézkedések. 
Településünkön is újra kinyithattak a ven-
déglátó helyek, - kezdetben csak a teraszon 
fogadtak vendégeket - egyre többen me-
részkedtek ki a kispiacra, illetve a Szent 
Kereszt és a Zöldfás Templomban is újrain-
dultak a szentmisék. Május közepétől vég-
re az óvoda és a bölcsőde is kinyithatott, 
így azok a mai napon is teljes kapacitással 
üzemelhetnek. Ugyanez nem volt elmond-
ható az iskolára, ott a digitális tanrenddel 
vitték végig a tanévet, melyet egy rendha-
gyó szűk körű ballagással zártak, de bízunk 
benne, hogy a következő tanév szeptembe-
re már a megszokott körülmények közt fog 
elindulni. 
Megszűnt a veszélyhelyzet, de életben van 
a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet 
megszüntetését az tette lehetővé, hogy si-
keres volt a járvány elleni védekezés első 
szakasza. Más országokkal ellentétben el 
tudtuk kerülni a tömeges megbetegedése-
ket és a több ezres haláleseteket. Ugyanak-
kor a járványveszély nem múlt el, így a 
járványügyi készültség fenntartására és né-
hány alapvető védelmi intézkedésre to-
vábbra is szükség van. A maszk viselése 
továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a 
tömegközlekedési eszközökön. A maszkot 
helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró 
sál, vagy kendő is.
A nyitások szükségszerűek voltak, hiszen 
örökre nem maradhatunk karanténban, 
abba mindnyájan tönkremennénk. De az 
sem helyes, ha a nehezén túljutván lebe-
csüljük az egyszer már ránk támadó vírus 
veszélyeit. 
Továbbra is józanságra, türelemre, mi 
több, bölcsességre van szükség minden-

kitől. Figyeljünk oda egymásra a boltok-
ban sorban álláskor, olvassuk el a bejá-
rati ajtókra, kapukra kifüggesztett 
ajánlásokat, mielőtt egy intézménybe 
belépnénk. 
Ahogyan az várható volt, a kezdeti, egyre 
több tiltást és korlátozást követelő megszó-
lalások után, szerte a világban új hang je-
lent meg: túlzás ez az egész, nincs is vírus, 
a tiltások többet ártanak, mint segítenek, 
térjünk vissza a régi kerékvágásba. Persze 
nehéz itt okosnak lenni, de ne felejtsük el, 
hogy ennek a járványnak az előképe, a spa-
nyolnátha éppen 100 évvel ezelőtt tombolt 
a világban. Már 1918-ban több áldozatot 
követelt, mint az egész első világháború. 
1918. októberben és novemberben tetőzött, 
majd decembertől kezdve egyre kevesebb 
volt az elhunyt. Két év alatt mintegy 21 
millió, más becslések szerint 27-50 millió 
áldozatot követelt a világon ez a betegség. 
Csak Indiában 17 millióan, és orvosi sta-
tisztikusok szerint Európában, több mint 
kétmillióan haltak bele. És fontos megem-
líteni, hogy három hullámban söpört végig 
az emberiségen a betegség 1918 és 1920 
között. Tehát komolyan kell venni ezt a ki-
alakult helyzetet, és az állati eredetű beteg-

ségekről szóló tájékoztatásokat és intézke-
déseket is, hiszen éppen ezek azok a 
vírusok, melyekből kifejlődnek, mutálód-
nak az emberiségre is ártalmas kórokozók. 
Azóta persze hatalmasat fejlődött az orvos-
tudomány, a technika, és a járványok keze-
léséről is rengeteget tanult az emberiség. 
Tudjuk például, hogy társadalomszervezési 
eszközökkel döntő befolyást lehet gyako-
rolni a járvány terjedésére, melyeket az 
emberek többsége el is fogad, és a belátá-
suk alapján döntően nem a büntetéstől való 
félelem miatt cselekszenek szabálykövető 
módon. 
Éppen ez teszi lehetővé azt, hogy óvato-
san a következményeket gondosan áttanul-
mányozva, a szabályokon szükség szerint 
módosítva, lazítsunk a szorításokon.  Most 
egy ideig másképpen kell élnünk, mint ko-
rábban tettük. Több felelősséggel egymás 
iránt, és több tisztelettel a természet erői 
felé. Idővel majd túljutunk ezen a korsza-
kon is, de a tanulságát meg kell őriznünk a 
jövő generációi számára, és le kell vonnunk 
a megfelelő következtetéseket is. 

Tombácz Zoltán szerkesztő
Forrásként felhasználva: Magyar Krónika

Közlemény - Gyermekorvosi alapellátási ügyelet 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sze-
gedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osz-
tálya a CS-06/NEO/3834-2/2020 számú, 
2020. június 18-án kelt határozatában a ko-
rábbi kijelölését módosította, és 2020. júni-
us 18-tól 2020. december 31-ig a Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati 
Klinika és Gyermekegészségügyi Köz-
pontját (6720 Szeged, Korányi fasor 14-
15.) kötelezte a gyermekorvosi alapellátási 
ügyeleti feladatok ellátására. A Járási Tisz-
tifőorvos határozata változást nem eredmé-

nyez, hiszen 2020. március 23-án 16.00 
órától már egyébként is a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi Albert Klini-
kai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 
és Gyermekegészségügyi Központja (6720 
Szeged, Korányi fasor 14-15.) látja el a 
Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti 
feladatokat. Fentiekre tekintettel a Gyer-
mekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti fel-
adatokat a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátá-
si Ügyelete (6720 Szeged, Szilágyi u. 7.) 
helyett, továbbra is a Szegedi Tudomány-

egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati Klinika és 
Gyermekegészségügyi Központ (6720 
Szeged, Korányi fasor 14-15. (Árvízi Em-
lékmű) látja el.
A hatósági kijelölés - egyelőre - 2020. de-
cember 31-ig szól!
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Fekvőrendőrök telepítése Domaszéken
Forgalomlassítás céljából fekvőrendőröket 
telepített Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat a Hargita utcában, melyek elhe-
lyezését kresz táblák is jól láthatóan jelzik. 
A kiépítés elsősorban az ott lakók biztonsá-
gát szolgálja, lassítva a főút felől érkező 
forgalom és a tanyasi útról a községbe tartó 
járművek, mezőgazdasági gépek haladását. 

Sziráki Krisztián polgármester hivatalos 
közösségi oldalán a telepítéssel kapcsolat-
ban közölte: „A fekvőrendőrök érdemben 
hozzájárulnak a közlekedésbiztonság javí-
tásához, amely településünkön sohasem 
lehet mellékes feladat és a közeljövőben 
további lépéseket teszünk ez irányban. 
A megvalósítás végig a környékbeli lakos-
sággal történő egyeztetéseken alapult, 
amely kiváló példája annak, hogy az 
együttműködés és az egymásra való odafi-
gyelés járható út és mindig meghozza gyü-
mölcsét.”      Fekvőrendőr kiépítése a Hargita utcában      Fotó: Domaszéki HírTér

Népi jóslatok az elkövetkező időszakra
Július 13.: Ha dörög, és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkező 40 napban is.

Július 25.: Ha sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél.

Augusztus 10.: Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel.
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A mandala a keleti és a nyugati kultú-
rákban is a harmóniának, az egységnek, 
a gyógyításnak a szimbóluma. A mandala 
szó az ősi szanszkrit nyelvből ered, jelenté-
se kör, korong. A körkörös mintája naponta 
visszaköszön a természetből is. Gondol-

MANDALA - színező       
junk csak a virágsziromra, egy hópehelyre, 
de még a pókháló is, ezt a geometriai töké-
letességet tükrözi. A mandalának a folyto-
nosságot jelölő mintázatában van a hatal-
ma, hiszen képes a relaxáció elősegítésére, 
az elménk megnyugtatására. A test energiá-

it egyensúlyba tartja, növeli a kreativitást 
és gyógyító hatása is van. Mindezeket az 
előnyöket mi is megtapasztalhatjuk, ha be-
lekezdünk egy mandala színezésébe. 

Forrás: www.penman.hu/mandala-szine-
zes-gyogyito-ereje/
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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, 
Varga-Asztalos Ágnes   

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 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. augusztus 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 eladó egy Lada Samara tí-
pusú személyautó, 1300 cm3 piros, vonó-
horoggal, 2022. február 24-ig érvényes 
műszakival, és egy Yamaha chopper 125 
cm3-es bordómetál motorkerékpár friss 
műszakival 29.500 km-el. Ugyanitt eladó 
még egy férfi  olasz sport kerékpár új gu-
mikkal, shimano váltóval és egy 300 kg 
teherbírású külsőkerekes utánfutó rend-
számmal vizsga nélkül, vagy vizsgáztatva.
Zepter vízszűrő, egy kovácsoltvas ülő-
garnitúra két karos paddal, és egy asztal 
is eladó. 
Érd.: 30/831-9146; 62/284-377; 30/731-
8264 

***

***

Eladó a Balaton északi térségében, Ne-
mesvita Deák-köz 2/c. szám alatti családi 
ház. 54 m2, 1984-ben épült, téglaépítésű, 
tetőtér beépítéses, 50 m2 terasszal, közös 
osztatlan örök szolgalmi joggal rendelkező 
bejáróval. Közművesített, teljesen beren-
dezett, beköltözhető. Ár.: 10 millió forint. 
Érd.: 0662/284-032; 0620/388-7328

***
A ruzsai út mellett kiadó egy két generá-
ció lakhatására is alkalmas, központi fűté-
ses tanya. Érd.: 0630/862-6815

***
Eladó több darab 60-as PVC cső (3 méte-
resek), sertés önetető, nagy mázsa súlyok-
kal, 10 literes benzineskanna, Leo és Káma 
szivattyúk, régi szódásüvegek. 
Érd.: 0630/347-5282 

KOZMETIKA
Lágy lézeres arckezelés, MATIS.

Bejelentkezés:
EGÉSZSÉGHÁZ

Domaszék, Petőfi  utca 12.
Tel.: 30/543-9094
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KISS VEGYI BOLT
Megnyitottuk a Deák Ferenc utca 2/a. 

szám alatti vegyi boltunkat. 
  Kínálatunkból:
 - vegyiáruk;
 - háztartási termékek;
 - kutya - macska eledelek;
 - rovarírtószerek

Nyitvatartás: H-P: 8.30 - 16.30; 
szombat: 8.00 - 12.00

Várunk mindenkit sok szeretettel!

            Pintér-Kiss Erika

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

06-30-984-1764; 
Jánk Benjáminné Piroska:

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

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

komposztáló igénylésére a 
továbbiakban nincsen lehetőség! 

Megértésüket köszönjük.

             Domaszéki Polgármesteri Hivatal

VÉRADÁS!

2020.07.17-én pénteken 
10:00-14:00 óra közt véradás 

lesz a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban a Domaszék, Dankó 

Pista tér 11.  szám alatt.
Kérjük, hogy a személyi igazol-

ványt és a TAJ kártyát vigye 
mindenki magával. 

Minden véradót sok szerettel 
várnak!


