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Útjavítási munkálatok Domaszéken

Az önkormányzat saját erőből valósította meg a Gólyhír út és a Sárkányhegy utca 
közlekedési felületeinek végleges stabilizálását     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Végső állomásához érkezett a domaszéki 
Gólyahír út és a Sárkányhegyi utca felüle-
teinek rendbe tétele. 
A korábban már kiszórt és időközben las-
san járhatatlanná vált útalap, egy különle-
ges felületkezelést kapott – nyilatkozta Áb-
rahám Zoltán alpolgármester. Elsőként 
bitumen emulziót szórtak a mart aszfalt fe-
lületre, melybe egy nagyobb méretű zúzott 
kő réteget hengereltek bele, ezzel javítva az 
út korábbi egyenetlenségeit. Ezután egy 
újabb bitumen emulzió réteg következett, 
melybe nagyon apró kavicsréteg került be-
dolgozásra. Így keletkezett egy nagyon jól 
járható, a későbbiekben a gépjárművek ke-
rekei által tökéletesen lekeményedő útsza-
kasz. 
Sziráki Krisztián polgármester úr reméli, 
hogy minden arra lakónak és közlekedőnek 
a megelégedésére fog szolgálni az új út, és 
egyben arra is kér mindenkit, hogy tartsák 
be a kihelyezett KRESZ táblák szerinti sza-
bályokat, továbbra is balesetmentes közle-
kedést kívánva. 

Nagy sikere van településünkön a komposztálásnak
Domaszék Nagyközség Önkormányzata 
eddig két alkalommal juttatott ingyenesen 
komposztáló edényeket a helyi lakosság ré-
szére, hogy ezzel is hozzájáruljon a föl-
dünk és környezetünk egészségének meg-
őrzéséhez, tisztán tartásához. Sikeresnek 
mondható a kezdeményezés, hiszen több, 
mint 300 db eszköz talált gazdára, de még 
mindig maradt belőlük készleten, így az 
önkormányzat tervezi egy újabb osztás 
meghirdetését is. Az időpontot a DOMA-
SZÉKI HírTér oldalon fogjuk közzé tenni.  
Talán már sokan vittek és visznek ezekből 
a hasznos eszközökből, melyek használatá-
ról a következőkben adunk részletes leírást.

Hogyan kezdjük? 
Ma már sokféle komposztáló keret (alul 
nyitott, hogy érintkezhessen a földdel, ez 
fontos) kapható, anyagát tekintve azonban 
általában kétféle, a műanyag és a fa típusok 
között választhatunk. A fa jobb érzéssel töl-
ti el a házilag komposztálni vágyó egyéne-
ket, de még a kezelt fa is sokkal hamarabb 
tönkremegy, mint a műanyag. Mi ezért is 
választottunk műanyag típust, de vigasztalt 
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a tudat, hogy újrafelhasznált anyagból ké-
szült. 

Mi kerülhet a komposztálóba? 
• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, to-

jáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, 
szobanövények elszáradt levelei, vi-
rágföld, fahamu (max. 2-3 /köbméter), 
növényevő kisállatok ürüléke a for-
gácsalommal együtt, 

• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, 
tojásdoboz, újságpapír nem!) gyapjú-, 
pamut és lenvászon,

• levágott fű, kerti gyomok (virágzás 
előtt), falevél, szalma, összeaprított 
ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) 
növények, palánták, lehullott gyümöl-
csök, faforgács, fűrészpor. 
Mi nem kerülhet a komposztba? 

• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék,
• szintetikus, illetve nem lebomló anya-

gok,
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek le-

bomlanak - ne kerüljenek a komposz-
tálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a 
fertőzést terjesztő legyek miatt, 

• fertőzött, beteg növények,
• húsevő állatok alól származó alom - 

szintén a fertőzés veszélye miatt, 
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú 

anyagok, (nagy forgalmú utak melletti 
növényi hulladék (fű, falevél, stb.) 

Mi kell a komposztáláshoz? 
Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A 
komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha 
a nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívá-
natos baktériumok szaporodnak el benne, a 
komposzt rothadó masszává válik. Ezért 
fontos a levegős tárolóhely biztosítása és a 
lazító anyagok (pl. szalma, ágnyesedék) 

bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű he-
lyet keressünk számára. A víz is igen fontos 
tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a 
mikroorganizmusok szaporodása megáll, a 
lebomlás nem indul be vagy abbamarad. 
Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecs-
kék közötti térből a levegőt, és nem lesz 
elegendő oxigén a rendszerben. A szerves 
anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a 
kellemetlen szag jelzi. 
A nedvességtartalom egyszerűen megál-
lapítható. Vegyünk a kezünkbe egy marék-
nyi komposztot: 
• ha összenyomva vizet tudunk kiprésel-

ni belőle, akkor túl nedves, 
• ha az anyag szárazon pereg, akkor túl 

száraz, 
• ha összenyomáskor gyengén összeta-

pad, akkor megfelelő a nedvességtar-
talma 

A mikroorganizmusok jó életműködéséhez 
megfelelő mennyiségű szénre és nitrogénre 
van szükség. (ideális, ha a szén 25-30-szor 
több, mint a nitrogén). Nem kell mérnöki 
pontossággal kimérni, mert általánosság-
ban igaz, hogy minél többféle elemből áll 
össze a komposzt, annál valószínűbb, hogy 
jó lesz a végtermék. 

Komposztálás lépései 
• A konyhai zöld hulladékok gyűjtésé-

hez használjunk egy megfelelő nagy-
ságú fedővel ellátott tárolóedényt, 
amit nyáron naponta, télen hetente 
ürítsünk.

• A gyorsabb lebomlás érdekében aján-
latos a komposztálóba kerülőanyago-
kat 5 cm-nél kisebb darabokra apríta-
ni. A komposztáló aljára tegyünk 
valamilyen durva anyagot, pl. faapríté-

kot, hogy a levegőzést alulról biztosít-
suk. Erre, ha van kész komposztunk 
rakjunk belőle egy keveset a folyamat 
gyorsabb beindításához. Erre rétegez-
zük a konyhából és a kertből kikerülő 
különböző fajtájú szerves hulladéko-
kat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben 
gazdagabb hulladékra fásabb, szára-
zabb, tehát szénben gazdagabb anya-
gokat rétegezzünk. A rétegek közé ad-
hatunk adalékanyagokat (földet, 
kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat: 
zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a 
komposzt minőségét, megkötik a hely-
telen kezelés miatt keletkező kellemet-
len szagú gázokat is. A házi komposz-
tálásnál nincs szükség különleges 
serkentő anyagra, mivel földel, illetve 
nem teljesen érett komposzttal ugyan-
olyan jól beindíthatjuk a folyamatot. 

• Keverés: A bomlási folyamat első sza-
kaszának végén (5-6. hét) keverjük is-
mét jól össze a komposzthalmunkat. 
Hogy jobb minőségű komposztot kap-
junk, a keverést 6-8 hetente ismétel-
jük. A keverések alkalmával a marok-
próbával tudjuk ellenőrizni, és szükség 
esetén beállítani a nedvességtartalmat. 

Ezekből látható, hogy a  komposztálás egy-
szerű módja annak, hogy tápanyagban gaz-
dag humusszal ajándékozzuk meg a növé-
nyeinket, legalább 30 százalékkal 
csökkentsük a háztartási hulladék mennyi-
ségét, ne kelljen szintetikus tápoldatokat 
használnunk, és végigkövethessük a termé-
szet csodálatos körforgását.  

Forrás: DOMASZÉKI HírTér
www.zoldpolc.hu

„EGYENLŐ ESÉLLYEL” ösztöndíj 
Pályázati felhívás!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
harmadik alkalommal hirdet pályázatot a 
tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos 
helyzetű, de kimagasló tanulmányi ered-
ményű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz/
felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzá-
férésének elősegítése érdekében.
Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-
3.9.2-16-2017-00006 számú projekt kere-

tében kerül sor.
Pályázatot nyújthatnak be azok a 10-28 
éves fiatalok, akiknek állandó lakhelyük 
Domaszéken van, általános iskolai, közép-
iskolai, vagy felsőoktatási intézmény tanu-
lói. Tanulmányai során a pályázat benyúj-
tását megelőző utolsó tanévben kimagasló 
tanulmányi eredményt értek el.
Az ösztöndíj pályázat bírálati szempontjai: 
hátrányos helyzet, közösségi szerepválla-
lás, kiemelkedő sport, és kiemelkedő tanul-
mányi (vagy tanulmányi versenyen elért) 
eredmény. Az ösztöndíj összege 5 hónap 
időtartamra (2020. szeptembertől – 
2021. januárig), a támogatott pályázatok 
számától függően legfeljebb havi bruttó 
15.000, -Ft, amely a pályázat benyújtását 
követő 5 hónapra jár. A pályázatoknak a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatalba 2020. 
július 31. napjáig kell beérkeznie.

Figyelem! A pályázati kiírásban kisebb 
könnyítések történtek, így érdemes figyel-
mesen elolvasni azoknak is, akik a tavalyi 
évben nem tudtak pályázni.
Információ dr. Gulyás-Zóka Veronikától  
az alábbi telefonszámokon kérhető: 
62/284-011 (124 mellék) vagy a 30/338-
2162 telefonszámon 
A teljes felhívás és a pályázati űrlap a 
www.domaszek.hu  oldalon elérhető.
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Tovább folytatódik a közterületek fertőtlenítése
Domaszék Nagyközség Önkormányzata a 
koronavírus terjedésének visszaszorítása 
érdekében, továbbra is folytatja a forgal-
masabb közterületek vegyszeres fertőtlení-
tését. 

Heti több alkalommal, hajnali 5 és 6 óra 
közt folyik a védekezés, a posta, boltok, or-
vosi rendelők, gyógyszertár, önkormányza-
ti intézmények előtti területek, buszmegál-
lók permetezését végzik az önkormányzat 
munkatársai. 

A kijuttatott anyag emberi, állati szervezet-
re nem ártalmas, allergiás reakciót nem 
okoz, hatását a felületeken fejti ki, tökéle-
tes fertőtlenítő hatással. 

A domaszéki szemétszállításról
Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Az utóbbi hetekben számos homokháti 
település mindennapjait tette nehezebbé 
a hulladékudvarok átmeneti üzemszüne-
te, így a miénket is. Ezzel kapcsolatban 
számos megkeresés érkezett a lakosság 
részéről, ezért az alábbiakról szeretném 
Önöket tájékoztatni.
• Az üzemszünet ideje alatt a domaszéki 

lakosság által gyűjtött hulladékot a 
mórahalmi hulladékudvar fogadja, 
(6782 Mórahalom IV. körzet tanya 
164. ) amelyről hivatalos tájékoztatást 
kértünk és kaptunk. Ez a külterületi és 
belterületi háztartásokra egyaránt vo-
natkozik. 

• A Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat, a háztáji hulladék újrahasz-
nosítását megkönnyítendő, ingyenes 
komposztáló edényt biztosít a háztar-
tások számára.

• A háztartásoktól való szemételszállítás 
a belterületen továbbra is szünet- és 
akadálymentesen történik heti egy al-
kalommal a hétfői napokon, míg a te-
lepülésen kihelyezett szelektív hulla-

dék gyűjtésre szolgáló kukákat, 
(hulladékszigetek) kéthetente ürítik a 
hétfői, vagy a keddi napokon. 

Az Önkormányzat folyamatos kapcso-
latban áll az illetékes szervezetekkel.
Noha a probléma a Domaszéki Önkor-
mányzaton kívül álló okok miatt merült fel, 
prioritásként kezeljük és ennek megfele-
lően a szolgáltatók irányába a szükséges 
szankciókat meghozzuk. Stabil és hosszú-
távú megoldásra törekszünk, amely bizto-
sítékul szolgálhat arra, hogy a jövőben ne 

merülhessen fel ilyen probléma.
Az Önkormányzat a fejleményekkel 
kapcsolatban továbbra is folyamatosan 
tájékoztatni fogja a lakosságot. A telepü-
léssel kapcsolatos legfrissebb informáci-
ókat a DOMASZÉKI HírTér Face-
book-oldalon találhatnak.

Az átmeneti üzemszünet ideje alatt a La-
kosság türelmét és együttműködését ké-
rem.

Sziráki Krisztián polgármester

Tájékoztatás a Mórahalmi Hulladékudvar használhatóságáról 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
hivatalosan is tájékoztatást kapott a Mó-
rahalmi Hulladékudvar  domaszéki lako-
sok általi használhatóságáról, amelyben a 
következőek kerültek meghatározásra:
• A Mórahalmon található hulladékátra-

kón, nyitvatartási időben lehetőséget 
biztosítanak a hulladékok beszállításá-
ra, elektronikai és veszélyes hulladék 
kivételével. 

Nyitvatartási idő: hétfő 8-15; kedd 8-16; 
szerda 8-16; csütörtök zárva; péntek 8-16; 
szombaton 8-12; vasárnap zárva; Cím: 

6782 Mórahalom, IV. körzet tanya 164. 
• A Domaszékről származó, korábban a 

helyi hulladékudvarban átvett, elkülö-
nítetten gyűjtött csomagolási hulladé-
kot, (papír, műanyag, üveg, fém) vala-
mint a zöld hulladékot, minden 
domaszéki lakosnak lehetősége van 
DÍJMENTESEN beszállítania a mó-
rahalmi komplexumba. 

• Külterületi lakosok tekintetében a 
kommunális hulladék átvétele – amely 
a lom hulladékra nem terjed ki – ezen 
létesítményben DÍJMENTES a ko-

rábban megszokott jogosultság igazo-
lásával.

• Az inert hulladék (építési-bontási) át-
vételét a mórahalmi lerakóban bruttó 
1.500 Ft/tonna átvételi díj ellenében 
biztosítják.

Kérdés, vagy észrevétel esetén, keressék 
az   önkormányzatot   a    domaszek@t-online.
hu email címen, a 62/284-011/117-es tele-
fonszámon, vagy írjanak üzenetet a DO-
MASZÉKI HírTér facebook oldalra. 
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Az összefogás ereje 

Összefogtak a dolgozók - a bölcsődében meszeltek, az oviban pedig szájmaszkot varrtak     
Fotó: Godó Orsolya, Koczkás Orsolya

Az önkormányzat anyagilag, a helyi óvodai 
dolgozók pedig munkájukkal támogatták a 
helyben készült arcvédő maszkok készíté-
sét. Sziráki Krisztián polgármester úr el-
mondta, hogy első körben, a helyi 65 év 
felettiek részére gyártottak újra mosható 
anyagból készült arcvédőket, melynek ki-
osztását az önkormányzat segítői, tanya-
gondnokok, polgárőrök fogják elvégezni. 
Az áldozatos munkáért külön köszönet az 
óvodai dajkáknak: Illés-Németh Magdol-
nának, Batancsné Kiri Juditnak, Tóth-Szel-
esné Zsuzsinak, Dobóné Zsuzsinak, Mikus-

káné Icunak, Királyné Marikának, 
Baranyainé Évikének, Varga Ilonának, Sa-
vanyáné Farkas Anitának, Ördögh Katalin-
nak és az óvodavezető Koczkás Orsolyá-
nak. A koronavírus okozta helyzet, komoly 
próbatétel elé állítja a helyieket is, melyre 
már nagyon régen nem volt példa. A meg-
oldáshoz a küzdelemben az összefogás ere-
jével, a szakemberek kéréseinek fegyelme-
zett betartásával járulhatunk hozzá, mely 
még inkább összekovácsolta a domaszéki 
családokat és a bölcsőde munkatársait is, 
akik Domaszék Nagyközségi Önkormány-

zat támogatásával fogtak össze. 
Az elmúlt hetekben a dolgozók, energiáju-
kat nem kímélve az intézmény belső felújí-
tását ( tisztasági meszelés, portalanítás ) 
valósították meg. 
A m u n k á b a n  r é s z t  v e t t e k : 
Bús Nóri, Godó Orsi, Hevesiné Évi, Kon-
dacs Helga, Koznásné Kati, Nyári Betti, 
Mihály Ibolya, Papné Márti, Pór Évi, Rutai 
Noémi, Vargáné Edit. Ezen kívül Koznásné 
Kati mosható és vasalható szájmaszkokat 
is készített.     
         Köszönjük!

A csapvíz nem terjeszti a koronavírust!
A Magyar Vízi-közmű Szövetség tájékoz-
tatása szerint, hazánkban a csapvíz kiváló 
minőségű és bátran fogyasztható, Magyar-
országon még mindig ez a legszigorúbban 
ellenőrzött élelmiszer.

Nagy Edit, a Ma-Víz főtitkára a közle-
ményben kitért arra, hogy az ivóvíz-szol-
gáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás hazánkban jó kezekben van, a 
szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenn-
tartott.

A főtitkár kiemelte: „Magyarországon az 
ivóvízbázisok többsége védett; az ivóvíz-
hálózatról pedig tudni kell azt, hogy egy 
teljesen zárt, nyomás alatt működő rend-
szerről van szó, amelybe kívülről semmi 
nem jut be és emberrel semmiképp sem ke-
rülhet kontaktba. 
A vízi-közmű szolgáltatók – az elmondot-
taknak megfelelően - a jelenlegi helyzetben 
is folyamatosan biztosítani tudják a jó mi-
nőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást, 
akárcsak a szennyvíz szakszerű, biztonsá-
gos elvezetését és megtisztítását. Folyama-

tosan egyeztetünk a többi Európában mű-
ködő szakmai szövetséggel és mindannyian 
meg tudják erősíteni a WHO és az ENSZ 
által kiadott tájékoztatást, amely kimondja, 
hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szállítja) 
a Covid-19 vírust. A Covid-19 vagy SARS-
CoV-2 morfológiája és kémiai szerkezete 
nagyon hasonló más koronavírusokhoz, 
amelyekről kimutatták, hogy az ivóvízzel 
nem terjed.”

A szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz 
kapcsolódóan is csak megnyugtató és pozi-
tív hírekkel szolgál a MaVíz, ugyanis a leg-
frissebb tudományos kutatások szerint an-
nak a kockázata igen alacsony, hogy a 
Covid-19 vírus egy fertőzött személy szék-
letével történő közvetlen kapcsolat útján 
terjedjen.

Ehhez kapcsolódóan a főtitkár elmondta: 
„Az utóbbi napokban több hír is szárnyra 
kapott azzal kapcsolatban, hogy holland in-
tézetek az új Corona vírus RNS-ét kimutat-
ták a nyers szennyvízben. Az RNS a vírus 
genetikai anyaga. Egyértelműen hangsú-

lyoznunk kell azonban, hogy a vizsgálat 
nem azonosított semmilyen „élő” vagy 
„fertőző” vírust a nyers szennyvízben csu-
pán annak egy alkotórészét találták meg. 

Tehát, az összes rendelkezésünkre álló in-
formáció azt mutatja és támasztja alá, hogy 
szennyvízzel dolgozók is megfelelően vé-
dettek a vírussal szemben, ha teljes mérték-
ben betartják azokat a munkaegészségügyi 
és biztonsági óvintézkedéseket, amelyek 
eddig is elő voltak írva számukra (maszk, 
kesztyű és védőruha eddig is szükséges 
volt számukra, hiszen szennyvízzel dol-
gozni nem veszélytelen feladat)

Forrás: Portfolio.hu
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Innovációs fertőtlenítés a domaszéki óvodában és a bölcsődében
Hazai fejlesztésű, tartós hatású, ezüst kol-
loid tartalmú, speciális anyaggal fertőtlení-
tette Domaszék Nagyközségi Önkormány-
zat, a fenntartása alá tartozó helyi óvodát és 
bölcsődét, hogy a kicsik az ügyeleti idő 
alatt, a lehető legtisztább környezetbe ér-
kezhessenek. Ez egy olyan megoldás, 
amely az egyszerű, pillanatnyi fertőtleníté-
sen túl, hosszan tartó hatást ér el. 
A kis méretű fémrészecskék felhasználásá-
nak köszönhetően, a ködöléssel kijuttatott 
anyag, rendkívüli hatékonysággal képes 
felvenni a harcot az olyan agresszív víru-
sok ellen is, mint a COVID-19. 

Mi értelme van a fémnek egy 
fertőtlenítőszerben? 

A mikroszkopikus fémszemcsék a felületre 

érkezve nem illannak el, mint az alkohol 
vagy a klór, hanem megmaradnak a felüle-
ten, így hatásuk – a hagyományos fertőtle-
nítőszerekkel szemben – hosszú ideig tart. 
Az alkalmazással kapcsolatban – ahogyan 
minden új, innovatív technológia kapcsán 
– gyakran felmerül az alábbi kérdés: 

Lehetnek-e káros hatással az ezen 
anyag felhasználásával készülő termé-

kek az emberi szervezetre?
A nátrium-hipoklorit (hypo) tartalmú vegy-
szerek roncsolhatják a fertőtleníteni kívánt 
felületet, veszélyes bomlástermékeik káro-
síthatják a légzőszerveket. 
Ezzel szemben az ezüst kloridos oldat 
használata során nem keletkeznek veszé-
lyes, emberi egészségre káros bomláster-
mékek. 

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Iskolánkban a tanítás és a művészetoktatás 
a rendkívüli járványhelyzet miatt március 
közepe óta digitális otthonoktatás formá-
jában zajlik. Az órai anyagot a Google 
Classroom kurzusain kapják a gyerekek. 
Április második felétől az órák körülbelül 
harmada online formában zajlik. 

Köszönjük a szülők együttműködését az 
oktatás folyamatos kivitelezésével kap-
csolatban.

Tudjuk, hogy nem könnyű esetleg otthon-
ról dolgozva, háztartást vezetve együtt ta-
nulni a gyerekekkel, hiszen a pedagógusok 
között is nem egy olyan szülő van, aki ezt 
nap, mint nap átéli. Kérjük továbbra is a se-
gítségüket, mert a kezdeti lelkesedés már 
több helyen alábbhagyott, és most újra buz-
dítani kell a gyerekeket. 

Az online órákat az órarendi időpontban 
tartjuk, szeretnénk, ha ezeken mindenki 
részt venne aktívan. A beadandó tananya-
got, házi feladatot nem csak elkészíteni 
kell, hanem szükséges a felületre történő 
feltöltése is. A tanítók, tanárok csak így lát-
ják és így tudják értékelni. Ebben is kérjük 
a szülők segítségét, megfelelő minőségű 
fényképek, fotók készítésével. 

Szerencsés lenne a határidőket tartani, hi-
szen összetorlódhatnak a feladatok, és úgy 
nehezebb megoldani. A hiányokat minden-
képpen pótolni kell. Áprilisban már szorga-
lomból értékeltük a tanulókat, igyekeztünk 
minden körülményt fi gyelembe venni. 

A hosszú heteken át nem beadott, nem pó-
tolt tananyag nem elfogadható, mint ahogy 

az sem, ha nem vesz valaki részt az online 
órákon. Ebben szintén szülői segítséget ké-
rünk. 
Ha bármilyen akadályba ütköznek, kérjük, 
jelezzék az osztályfőnöknek, szaktanárnak. 
Összességében azonban elmondható, hogy 
a digitális oktatás működik, és a visszajel-
zések alapján tetszik a tanulóknak és szü-
lőknek egyaránt.

A kiadott rendeletek értelmében május hó-
napban nem oldják fel a karantént, nem le-
het visszamenni az iskolába. 
A rendezvények tiltása miatt a 8. osztályo-
sok ballagását biztosan nem tudjuk a szo-
kásos időben és formában megtartani. 
Hogy milyen lehetőségek lesznek az ün-
nepségek lebonyolításában, azt a követke-
ző hetek kormányrendeletei fogják szabá-
lyozni. 
Mindenképpen dolgozunk/gondolkozunk 
egy megoldáson, hogy szép és méltó for-
mában bocsájthassuk útjára tanulóinkat a 
tanév végén.

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A rendkívüli helyzet miatt a művészetokta-
tásban az év végi vizsgákat sem tudjuk a 
szokásos formában megtartani. A koncep-
ció még kidolgozás alatt áll. 

Legvalószínűbb az, hogy a csoportos 
tanszakokon az évközben végzett munka, 
és az év utolsó negyedében beküldött anya-
gok alapján értékelünk. 
Zenetanszakainkon a vizsgák online meg-
tartása a terv.

A művészeti iskola következő tanévére ha-
gyományosan május első fele a beiratkozá-
si időszak. Az iskola honlapján, az osztály
csoportokban, a Classroomban már elérhe-
tő a művészeti iskola jelentkezési lapja, 
melyet letöltve és kitöltve tudnak vissza-
küldeni emailben, illetve kinyomtatva és 
kitöltve leadhatják az iskolában. 

Választható szakok: ZENE: furulya, zon-
gora, gitár, szintetizátor, ezekhez kötelező 
tárgy a szolfézs; TÁNC: néptánc, modern-
tánc (mazsorett), társastánc; KÉPZŐMŰ-
VÉSZET: rajzolás-festés/kézműves. 
Várjuk szeretettel tanszakainkra a növen-
dékeket! 
(Érdeklődni munkaidőben: 70/376-3531)

Ótottné Greguss Éva a művészeti 
iskola vezetője

Helyi, eltérő rendelkezésig a  
Domaszéki Sportcsarnok is zárva tart
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Óvodai hírek
Aranyosi Ervin: Tavasztündér (részlet)

Tavasztündér, Tavasztündér, 
vártunk már rád, hova tűntél? 

Hova tűntél, merre jártál, 
vajon kire, mire vártál?

Beköszöntött a május és még mindig na-
gyon csendes óvodánk. Az április végi kor-
mányrendelet értelmében újra nyithattunk, 
de egy csoportban csak 5 kisgyermeket fo-
gadhatunk. Nehéz és furcsa helyzet ez fel-
nőttnek, gyermeknek egyaránt, de azokkal 
a gyerekekkel, akiknek már járniuk kell 
óvodába-birtokba vettük az új épülethez 
tartozó játszóteret. 
Örömmel próbálták ki a gyerekek az új já-
tékokat, de nagyon hiányoznak nekik a töb-
biek. Hiányoznak a közös játékok, kirándu-
lások, mesélések, éneklések. 
Az óvónénik minden héten ajánlásokat kül-
denek a szülőknek, hogy milyen játékok-
kal, tevékenységekkel tudják színesíteni a 
gyermekek napjait. Anyák napi héten az 
apukáknak lett elküldve a köszöntő versike 
és csütörtök délután nagy titokban, a biz-

tosági előírásokat betartva jöttek el az apu-
kák és a gyermekek a meglepetés ajándé-
kért és virágért. A visszajelzések alapján 
nagy öröm volt ez minden édesanya számá-
ra. Köszönjük szépen az apukáknak a „tit-
kos” együttműködést!

Mi az óvodában dolgozók nagyon bízunk 
abban, hogy nem így kell lezárnunk ezt a 
nevelési évet és a sok elmaradt tavaszi 
programot egy kicsit pótolni tudjuk nyár 
elején!!
      
Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön 

is támogassa óvodánk alapítványát 
személyi jövedelemadója 1 % - nak 

felajánlásával!
Domaszék Óvodásaiért Alapítvány

Adószám: 18473580-1-06
Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 

Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja - nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető
Kipróbálhatták a gyerekek az új épület 

melletti játszóteret

Nyugdíjasklub hírei!
Kedves klubtagok, már nagyon hiányzik a találkozó! Hiszen elmúlt kettő  hónap, és azóta nem találkozhattunk. Remélem mindenki 
egészséges!!!  Ígérem, ha újra együtt lehetünk, sokat fogunk bulizni. Addig is, nagyon vigyázatok magatokra és  remélem, hogy  nem-
sokára találkozhatunk személyesen is. 
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen 
csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)

Ezzel az idézettel kívánok Jó egészséget mindenkinek.
Piroska

Az idei év márciusától sajnos semmi sem a 
megszokott kerékvágásban zajlik. Ez alól a 
Gyermeknap sem lesz kivétel. A korábban 
megszokott ünneplés, a gyermekeknek 
rendezett programok idén biztosan elma-
radnak. Viszont otthon, családi körben is 
különlegessé tehetjük ezt a napot a szá-
mukra. 
A Gyermeknap megünneplése Törökor-
szágból ered, az 1920-as évekből. Magyar-
országon először 1931-ben tartottak a 
gyermekeket ünneplő rendezvénysoroza-
tot. Hazánkban hivatalosan május utolsó 
vasárnapján ünneplik, A gyerekek napján 

minden évben, rengeteg rendezvény, prog-
ram várja a lurkókat. A célja, hogy a kicsik 
jól szórakozzanak, és ezen a napon az övék 
legyen minden figyelem. 
1954-ben tett javaslatot az ENSZ közgyű-
lése az Egyetemes Gyermeknapra, mely-
nek célja, a világ gyermekeinek testvérisé-
géről történő megemlékezés, a kölcsönös 
megértés, és a gyermekek jólétéért folyta-
tott szakadatlan küzdelem. Ekkor javasol-
ták a kormányoknak azt is, hogy jelöljék ki 
az országuk számára leginkább megfelelő 
dátumot a kicsik köszöntésére.

Idén május 31-én talán még inkább értel-
met nyer ennek a napnak a fontossága, hi-
szen a jelenlegi helyzetben minden család 
azért aggódik, hogy gyermekeinkre milyen 
jövő várhat. Az önfeledt és gondtalan gyer-
mekkor alapozza meg egész későbbi éle-
tünket, ezért is nagyon fontos a gyermek – 
szülő – nagyszülő kapcsolat milyensége. A 
közösen eltöltött idő értéke felbecsülhetet-
len. Kívánjuk minden család számára, hogy 
az idei gyereknapot töltsék szeretetben és 

önfeledt otthoni játékkal lepjék meg a gyer-
mekeiket.

Mi is szeretnénk egy tippel hozzájárulni az 
idei Gyermeknaphoz. Kiváló otthoni prog-
ramlehetőség a közös kavicsfestés, barká-
csolás. Kisebb gyermekekkel egyszerűbb 
mintákat lehet kipróbálni, a nagyobbakkal 
viszont, egészen egy festett kavicsokból, 
ágakból, termésekből, otthon talált régi já-
tékokból összeállított Manó-lakot is építhe-
tünk a kertben, az egyik fa tövében.
Boldog Gyermeknapot kívánunk!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Gyermeknap  2020. május 31.
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Töltődjünk fel együtt! Pozitív gondolatok Gut Gabriellától a 
járvány idejére…. a mozgás az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!

Van, aki csak pár hete, van aki hosszú hó-
napok, évek óta tudja jól, hogy a mozgás-
nak, a rendszeres mozgásnak, milyen óriási 
ereje van. Tudjuk, mert megéljük, megta-
pasztaljuk és érezzük mindazt a hitet, re-
ményt, energiát, amit a rendszeres mozgás 
képes adni. 
Kortól, nemtől, iskolai végzettségtől, anya-
gi és bármi egyéb körülménytől függetle-
nül,  a mozgásra mindannyiunknak szüksé-
ge van azért, hogy egészségesek, fi ttek, 
kiegyensúlyozottak legyünk. Ahhoz, hogy 
jól érezzük magunkat a magánéletünkben, 
a kapcsolatainkban, a munkánkban, nélkü-
lözhetetlen, hogy tegyünk magunkért min-
den egyes nap. 
Mérhetetlenül büszke vagyok azokra az 
emberekre, akik szánnak időt magukra, 
példát mutatva ezzel a családjuknak, kör-
nyezetüknek is.  A Dél-alföldi régióban, 10 
településen tartok csoportos alakformáló 
tornákat, köztük Domaszéken is. És amit 
ezeken a településeken  tapasztalhatok, az 
is egy csoda!!! Büszke vagyok Domaszék-
re is!  
A sportcsarnokot is hétről-hétre megtöltöt-
tük és olyan jókedvvel, lelkesedéssel, 
énekléssel, megállíthatatlanul tornáztuk 
végig a 60 percet, amire igenis büszkének 
lehet lenni. És mindazért, amiért ennek én 
is részese lehetek, nagyon hálás vagyok!  
Lányok, édesanyák sokszor  gyerkőcökkel, 
férjekkel, szülőkkel együtt töltődnek ezek-
ben az órákban, miközben tesznek az 
egészségükért. Bárcsak mindenki ezt ten-
né!!!  
Az együtt megélt  tornák nem csak a 60 
perc tornagyakorlatairól szólnak. Sokkal 
több ez annál! A rendszeres sportolás kitar-
tásra, alázatra, türelemre nevel, tartást ad és 
magabiztosságot, önbizalmat ad, kiegyen-
súlyozottá tesz testileg-lelkileg.  Ez az, 
amit ezeken a településeken mindannyian 
érzünk és mindez, a közös tornák, a közös 
programok egy összetartó közösséggé for-
mált bennünket. 
Egy olyan közösséggé, ahol a rendszeres 
mozgás mindannyiunk életének szerves ré-
sze lett, szokássá vált. 
Olyan fantasztikus, élettel teli közösséget 
építünk a rendszeres  mozgással, a kitartá-
sunkkal, a lelkesedésünkkel , ahova jó tar-
tozni, ahol fi gyelünk egymásra, ahol meg-
hallgatjuk egymást, ahol jól érezzük 
magunkat, együtt töltődünk, nevetünk, vi-
sítunk, formásodunk. 
Egy olyan közösséget alkotunk, aminek ér-
téke van, amit elismernek mások is, amit 
segítenek, – Domaszéken  az Önkormány-
zat és a Zabosfai Zöldséges - akiknek ez-

úton is köszönöm az önzetlen támogatását!  
Olyan közösség vagyunk, ahol fontosak 
vagyunk egymásnak, ahol erőt, energiát, 
jókedvet adunk át. Egy olyan közösség, 
ahol mindenki  összetart. Összetartunk ak-
kor is, ha válság, krízishelyzet van, mint 
éppen ezekben a hetekben. 
Minden egyes válság, lehetőség!!!! Ezek-
ben a hetekben is meg kell találnunk a lehe-
tőséget. Teljesen mindegy, hogy milyen 
szakmában dolgozunk, hány évesek va-
gyunk, hány gyerekünk, másodállásunk 
van, milyen körülményeink vannak. Meg 
kell állni egy ilyen helyzetben is egy pilla-
natra és át kell gondolni azt, hogyan lehet 
változtatni, hogyan lehet alkalmazkodni. 
Átszervezés, tervezés, túlélés úgy, hogy 
megmaradjon a tartásunk és a pozitív élet-
szemlélet. 
Ebben is rengeteget segít a sport! Rengete-
get! Letisztítja a gondolatokat és jönnek 
a megoldások. 
Március közepén, amikor felelőtlenség lett 
volna tovább tartani a személyes tornákat, 
nekem is át kellett gondolnom, hogyan tu-
dok segíteni, hitet és erőt  adni  a Tornázók-
nak. 
Felelősnek érzem  magam Értük, hiszen Ők 
sokan már évek óta bíznak bennem, tisztel-
nek és tudom, hogy milyen sokat jelent 
számukra is mindaz, amit együtt élhetünk 
meg a tornáinkon, rendezvényeinken. 

Nem is volt kérdés, hogy erre a helyzetre is 
találnunk kell egy  megoldást. És ahogyan 
Jim Rohn már megfogalmazta: „Ha a miér-
ted elég erős, a hogyan részletkérdés.”
Március végétől online tornákat tartok, egy 

zárt csoportban heti 3 alkalommal torná-
zunk együtt.  Elmondhatatlan  az az  ér-
zés és az örömöm, amiért így, online  is 
működik mindaz az energiaáramlás, ami 
feltölt mindannyiunkat és amire mindenki-
nek olyan nagy szüksége van. Miért műkö-
dik? 

Mert mi, EGYÜTT életet adtunk min-
dennek és életben tartjuk. 

„Gyakran mondják az emberek, hogy a 
motiváció nem tart sokáig. Nos, a fürdés 
sem… ezért kell naponta megmártózni 
benne.” (Zig Ziglar) 
Ezért IS nagyon fontosak a tornák. Itt ins-
piráljuk egymást, és meg is van az eredmé-
nye. Rengeteg pozitív visszajelzést kapok 
nap mint nap. Nagyon jó érzés, hogy osz-
tozhatok a tornázók sikereiben, eredmé-
nyeiben, valóra vált álmaiban ezekben a 
hetekben is. 
Mire vársz? Hozd magad fi tt formába! 
című könyvemben is arra törekszem, hogy 
a sokakban felmerülő kérdésekre válaszol-
hassak, hogy motiváljam Őket ez által is. 
Ebben az időszakban  sokan olvassák most 
ezeket a gondolatokat, amiért szintén na-
gyon hálás vagyok.
A rendszeres mozgás mellett arra biztatom 
a tornázókat és biztatok mindenkit, hogy 
töltse tartalmasan ezeket a heteket is. Pa-
kolja tele élményekkel, értékekkel, próbál-
jon ki új dolgokat, mozogjon, olvasson, 
tervezzen, nevessen, beszélgessen sokat, 
tanuljon, fejlessze magát  és egyen egész-
ségesen. 
Én is ezt teszem. Tanulok Marcsó Csilla, 
Éntérkép Iskolájában, rendszeresen moz-
gok, olvasok, tervezek,  minden héten ren-
delem a friss zöldségeket és gyümölcsöket 
a Zabosfai Zöldségestől, a szebbnél szebb 
virágokat a Virágátriumból… és jól va-
gyok. 
Úgy érzem, hogy tudok alkalmazkodni eh-
hez a kialakult helyzethez. Vannak nehéz 
pillanatok, hiszen nagyon hiányoznak a 
tornázóim, a személyes találkozások, az 
ölelések, az, hogy hallhassam a torna köz-
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beni sikításokat, hangos énekléseket, lát-
hassam a ragyogást és a büszkeséget a sze-
mekben...
De hiszem azt, hogy ez az átmeneti helyzet 
hamarosan véget ér és folytatódhatnak vég-
re a tornák, jöhetnek a nagy rendezvények, 

roadshow-k, a külföldi és belföldi alakfor-
máló táborok… Mert a mozgás egy fan-
tasztikus dolog, ami rengeteg élményt is 
ad mindannyiunknak. Ezekből táplálko-
zunk sokan ma is, visszaemlékezünk és 
erőt merítünk. Hinnünk kell, hogy hamaro-

san újra szárnyalhatunk tovább EGYÜTT !
Addig is kitartást, vidám és fitt napokat 
kívánok mindenkinek, és ne csak a rosz-
szat lássuk meg mindenben, hanem fe-
dezzük fel a szépet és a jót is!

Gut Gabi

Babatalálkozó 2020
„Mikor megszületik egy várva várt 
gyermek, az élet dolgai új értelmet 

nyernek. Apaszív, Anyaszív 
dobban meg egy párban,

új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

Az idei évben Önkormányzatunk májusra 
tervezte, a már nagy hagyománnyal ren-
delkező babatalálkozó megtartását, szá-
mos gyermeknapi programmal egybeköt-
ve. Egy egész napos rendezvény volt 
szervezés alatt, ahol minden a gyermekek-
ről szólt volna. Sajnos előreláthatólag ezt a 
programot a közeljövőben nem tudjuk 
megvalósítani, viszont amint a szabályok 
és a helyzet lehetővé teszi, ez a rendezvény 

lesz az első, melyet be fogunk pótolni. 
Minden évben óriási öröm számunkra, 
hogy köszönthetjük a településen élő új-
szülötteket és családjukat. A köszöntés idén 
sem fog elmaradni, minden 2019. évben 
született gyermek megkapja majd a szo-
kásos köszöntő levelet, illetve tájékoztatni 
fogjuk az érintett szülőket, hogy az Ön-
kormányzat által nyújtott támogatást 
milyen módon tudják érvényesíteni. 
Addig is kérjük Önöket, hogy az új-
szülöttekről küldjenek fotót a tele-
pülés baba-albumába, a doma-
szek@t-online.hu email címre, nevet 
és születési dátumot is mellékelve.
Domaszék Nagyközség Önkormányza-

ta nagyon jó egészséget és hosszú bol-
dog életet kíván a 2019. évben szüle-
tett gyermekek és családjaik számára!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye

Szeretnénk elindítani egy új, hónapról hó-
napra megjelenő rovatot, melyben mindig 
újabb, helyi vonatkozású sütemény recept-
jét mutatjuk be. A jelenleg megváltozott 
életmódunk talán jobban megengedi majd, 
hogy új süteményekkel kísérletezzünk. 
Szeretnénk igazi, generációk óta fennma-
radt finomságokat eljuttatni a domaszéki 
családok asztalára, hiszen ki ne szeretné a 
nagymamák által készített, utánozhatatlan, 
gyermekkort idéző süteményeket.

Elsőként egy Hókifli receptet szeretnénk 
megosztani az olvasókkal, mely már évti-
zedek óta (az 1900-as évek közepétől) 
megörvendezteti több domaszéki család 
apraját nagyját. Nem drága és nem is igé-
nyel nagy gyakorlatot az elkészítése. Titka 
az egyszerűségében rejlik, valamint a hoz-
záadott alapanyagok minőségében.

Hókifli recept:
70 dkg finomlisztet 25 dkg házi sertészsír-
ral elmorzsolunk. 2,5 dkg élesztőt, 2 dl zsí-
ros tejben, egy evőkanál cukorral felfutta-
tunk. Hozzáadunk még fél dkg sót és a 
felfuttatott élesztőt hozzáöntjük a liszthez. 

Végül 2 egész tojás hozzáadásával, puha 
tésztát gyúrunk. Ezután 9 egyforma cipót 
formálunk belőle. Egy órát letakarva pihen-
tetjük, majd egyesével kis vékony levelekre 
nyújtjuk, melyet 8 egyenlő kerékküllő for-
mára vágunk fel. Házi készítésű sárgaba-
rack, eper, meggy vagy birslekvárral meg-
töltjük, és kívülről befelé feltekerjük. Ezt 
követően forró sütőbe tesszük, és fehérre 
sütjük (nem szabad nagyon megpirítani), 
majd porcukorral megszórjuk. Melegen is 
és másnap is fenségesen finom és puha ma-
rad. Bízunk benne, hogy sokan elkészítik 
majd ezt a Hókiflit és ezúton kérjük, hogy 
akinél hasonló népszerűségnek örvendő 
családi recept lapul, osszák meg velünk! 
Elküldhetik a domaszekujsag@t-online.
hu email címre, a recept történetével 
együtt.                      Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő

Népi jóslatok az elkövetkező időszakra
Május 12-13-14. 

Fagyosszentek: Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek!

Május 25. 
Ha Orbán napján esik, jó lesz az idei termés.

Június 8. 
Ha Medárd napján esik, negyven napig esni fog.

Június 13. 
Tápió mentén úgy vélik, hogy nagy esők jönnek, Szent Antal 

elviszi a szénát.

Lesz májusban vásár Mórahalmon!
2020. május 17-én (vasárnap) az előzetesen meghirdetett vásár-
naptárnak megfelelően a Mórahalmi Országos Állat-és Kirako-
dóvásár megrendezésre kerül. A vásár a szokásos időben reggel 
3 órakor nyitja kapuit. A vásárban az árusok és a vevők részére 
egyaránt kötelező lesz a szájmaszk viselése és a megfelelő védő-
távolság (1,5 – 2 méter) betartása a vásár teljes területén. A vásá-
ron való részvétel mindenki részéről önkéntes és egyéni felelős-
sége alapján történhet.
A vásár ideje alatt külön időkorlát a különböző korosztályokra 
vonatkozóan nem kerül meghatározásra, azonban nyomatékosan 
felhívják a figyelmet az időskorúak és a járványhelyzetben ve-
szélyeztettek vásáron történő részvételének veszélyeire.

www.morahalom.hu
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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. június 8.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. június 17.

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

***

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

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

Termelői méz kapható!
Eladó többfajta méz, akác, hárs, repce, 

selyemfű és virágméz 
sokféle  kiszerelésben, igény szerint.

Házhozszállítás megoldható. 
Érdeklődni: 06-30/508-6192

Király Imre méhész

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

Településünk új közösségi média és 
hírportálja, melyet Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

Ha csak egy rendezvényre vagy 
kíváncsi, itt megnézheted, ha valamit 
kérdezni szeretnél itt megteheted, ha 

friss helyi hírekre vágysz, itt 
megtalálod. Oldalunkat folyamatosan 

frissítjük a helyi intézményi, 
önkormányzati események képes 

beszámolóival, videóival. 

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

Teret adunk a 
helyi híreknek!

Domaszéki falugazdász 
közleménye!

Szegeden és Domaszéken is szünetel a 
személyes ügyfélfogadás a falugazdászi 
irodákban, csak telefonon lehet érdeklőd-
ni. A területalapú támogatás igénylésé-
nek menete is telefonon keresztül fog 
megvalósulni. Kérdés esetén kérem en-
gem keressenek a 0670/399-9524-es tele-
fonszámon.       Megértésüket köszönöm!
     Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

Fehér hús-jellegű malacok eladóak a Ba-
logh Iskola mellett, a Tanya 111. szám alatt.
Érd.: 0620/463-4549

Domaszéken, a ruzsai út mellett kiadó 
egy 2 generáció lakhatására is alkalmas, 
központi fűtéses tanya. 
Érd.: 0630/862-6815

Önetető (2 méteres, kétoldalas), 2db 2 mé-
teres vasvályú és terménydaráló eladó.
Érd.: 0630/347-5282

Eladó egy 3 részes, zöld virágmintás, jó 
állapotban lévő ülőgarnitúra (ágy, kanapé, 
fotel), centrifuga, vezetékes gázra való 
gáztűzhely. Érd.: 0630/347-5282

***

***

***

KOZMETIKA
Lágy lézeres arckezelés, MATIS.

Bejelentkezés:
EGÉSZSÉGHÁZ

Domaszék, Petőfi  utca 12.
Tel.: 30/543-9094

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

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

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

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

lentés - sürgős esetben: 112

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

80/922-333; 
Ügyfélszolgálat: 80/922-334
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Ebédelni szeretne? Nincs kedve, vagy ideje főzni? 
Főzünk Ön helyett!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat újonnan megnyílt óvodai konyhájában, 
Domaszék, Ady Endre u. 14. alatt megrendelheti napi, heti vagy akár havi ebédjét!

Áraink elérhetőek, konyhánk a XXI. századnak megfelelően felszerelt, dolgozóink precízek és kiválóan főznek.
Új és fi nom ízekkel vár mindenkit a  

DOMASZINT Start Szociális Szövetkezet
 összes dolgozója.

Vállaljuk állófogadások, céges rendezvények, ballagások, családi rendezvények színvonalas lebonyolítását, 
ebéd vagy vacsoraszállítását. Megrendelt ebédjét helyben átveheti, vagy házhoz visszük. 

A következő heti rendelését minden hét csütörtök 16 óráig várjuk. 

Napi menü 800 Ft!  Kiszállítással 1.000 Ft
Heti étlapunkat megtekintheti a következő helyeken:

Facebook csoport: Ebéd Domaszéken!;
Honlap: https://www.domaszint.hu;

Személyesen az óvodai konyha bejáratánál.
Rendelését az alábbi elérhetőségeken adhatja le:

Személyesen a konyha bejáratnál, vagy a 
  70/795-7488  telefonszámon, vagy a

   https://www.domaszint.hu weboldalon.
 Próbálja ki! Rendeljen! 
Jó étvágyat kívánunk!

DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet

Koronavírus hírek (2020-05-06)
Az április 30. napon megjelent kormány-
rendeletek értelmében, a következő szabá-
lyozások léptek életbe:
• A rendelet értelmében mindenki köte-

les más emberekkel a szociális érintke-
zést - a közös háztartásban élők kivéte-
lével - a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozni, és a másik embertől lehető-
ség szerint legalább 1,5 méter távolsá-
got (védőtávolságot) tartani.

• Az üzletekben és a  tömegközlekedési 
eszközökön mindenki köteles a szájat 
és az orrot eltakaró eszközt (például 
orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

• A védőtávolság megtartása mellett a 
közterületek, parkok is látogathatók 
lesznek.

• Vidéken hétfőtől valamennyi üzlet 
nyitva tarthat és a vásárlók által láto-
gatható.

• A vendéglátóhelyek - így az éttermek, 
a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a 
presszók - kerthelyiségében vagy tera-
szán a tartózkodás és a megrendelt 
étel, illetve ital elfogyasztása megen-
gedett, de a vendéglátó üzleten belül - 
az ott foglalkoztatottak kivételével - 
tartózkodni tilos. Kivételt képez az 
elvitelre alkalmas ételek kiadása és 
szállítása. A védőtávolság megtartásá-

hoz szükséges feltételek biztosításáról 
a helyek üzemeltetői gondoskodnak. A 
vendéglátóhelyeken a védőtávolság 
betartását asztaltársaságonként kell ér-
teni.

• Megnyithatnak a strandok, valamint a 
szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeu-
mok és állatkertek.

• A rendelet értelmében - saját és család-
ja érdekében - a 65. életévét betöltött 
személyek az élelmiszerüzletet, drogé-
riát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyó-
gyászati segédeszközt forgalmazó üz-
letet 9.00 óra és 12.00 óra között 
látogathatják. Ezekben az üzletekben 
ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tar-
tózkodhatnak.

• A településen működő piacok nyitva 
tartásának rendjéről és a piacnak a 65 
év felettiek általi látogatásának rendjé-
ről a települési önkormányzatok a kor-
mányrendelettől eltérően rendelkez-
hetnek. A piac nyitva tartása alatt 
olyan látogatási idősávot kell megálla-
pítani, amely alatt a piacot kizárólag 
65 év felettiek látogathatják.

• A rendezvények megtartására vonat-
kozó korlátozásoktól eltérően vallási 
közösség szertartása, továbbá a polgári 
házasságkötés és temetés tartható. A 

vallási közösség szertartása, továbbá - 
a házasuló felek kivételével - a polgári 
házasságkötés és temetés során bizto-
sítani kell a védőtávolság megtartását.

• A felsőoktatási intézmények a hallga-
tók által a rektor döntése szerinti rend-
ben lesznek  látogathatók. A védőtá-
volság megtartásához szükséges 
feltételek biztosításáról a rektor gon-
doskodik. A kollégiumok látogatása 
tilos.

• A kormány arról is határozott, hogy a 
sportrendezvények nézők nélkül, zárt 
körülmények között megtarthatóak, a 
sportegyesület által szervezett, vala-
mint az amatőr sport, a szabadidős 
sport és a tömegsport célú edzésen 
való részvétel megengedett. 

Forrás:https://koronavirus.gov.hu/
korlatozasok


