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Színesednek településünk játszóterei

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az enyhí-
téseknek köszönhetően településünkön is 
újra indult az élet, amely a beruházásokra 
is hatással van. 
Önkormányzatunk korábban a VP6-19.2.1-
21-3-17 kódszámú, „Helyi, civil, sport és 
szabadidős szolgáltatások fejlesztése” 
című pályázati felhívásra (LEADER Prog-
ram) nyújtott be támogatási kérelmet, 
amelynek keretében a település két játszó-
terét (Úttörő tér, Dankó Pista tér) kívántuk 
fejleszteni további játszóeszközök beszer-
zésével. Ezek a játszóterek eddig csak az 
egészen kicsi gyermekek számára biztosí-
tottak kikapcsolódási lehetőséget, ezért az 
Úttörő téren a napokban kialakítottunk egy 
olyan fi tneszparkot is, ahol a felnőttek és a 
fi atalok is kulturált keretek között tudják 
eltölteni a szabadidejüket. 
Bízunk benne, hogy a telepítésre került öt-
szögletű erősítő- és nyújtó sport állvány, 
párhuzamos sportkorlát, dupla ferde 
haspad, kombinált tolódzkodó, ha-
sizom-erősítő és húzódzkodó állvány, 
kombinált váll- és mellizom-erősítő lehú-
zó-toló gép, valamint az evezőgép segítsé-

gével a testmozgás változatosságát is elő 
tudjuk segíteni. A projekt Úttörő téri fej-
lesztési része által a fi tneszeszközök mel-
lett, elhelyezésre került egy kombinó vár, 
egy fészekhinta ovális kosárral, valamint 
egy rugós játék felépítmény is beszerzésre 
került a kisgyermekek szórakoztatására.

A Dankó Pista téri játszótérre is kikerültek 
a sokak által várva-várt új eszközök: egy 
kombinó vár, négy üléses lengő hinta 2 db 
bébi- és 2 db laphintával, rugós játék és egy 
babaház. Mindkét játszótér területén elhe-
lyezésre kerül egy-egy asztal-pad garnitúra 
és egy háttámlás pad is, amely beszélgetés-
re, pihenésre nyújt lehetőséget a szülők és 
nagyobb testvérek számára, amíg a kiseb-
bek játszanak. 
Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztéssel érintett 
játszóterek lehetőséget kínálnak arra, hogy 
népszerűsítsük a helyiek körében a szabad 
levegőn történő tartózkodás előnyeit és jó-
tékony hatásait.
A megvalósításhoz elnyert támogatás 
4.978.717 forint, a projekt teljes költség-
vetése több, mint 8.000.000 forint, a sze-
gedi telephelyű Haász Kft. a kivitelező. 
Önkormányzatunk a nyári nagy melegekre 
tekintettel, és hogy lehessen hűs hideg víz-
hez jutni, ivókutakat is ki fog alakítani 
mind a két helyszínen. A projekt kiegészül 
a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
Közalapítványának támogatásából beszer-
zett kerti kiülőkkel,  ezzel is komfortosab-

bá téve a családok közérzetét a játékos pi-
henés alatt. 
Külön köszönettel tartozunk Prókai Zsolt-
nak, aki a könnyebb területrendezés megva-
lósítása érdekében biztosított számunkra, 
egy BobCat típusú kompakt homlokrakodó 
gépet. 
Továbbá köszönjük még Kiss Gábornak, a 
Domatisz Kft., a Domadrón Szövetkezet és 
az óvoda karbantartó munkatársainak a se-
gítő közreműködését a kivitelezés végre-
hajtásában.  

Mészáros-Tanács Anett pályázatíró 
projektmenedzser, 

Tombácz Zoltán szerkesztő

Az egészen kicsi gyerekek mellett, most már a nagyobbak és a felnőttek is találhatnak szórakozási lehetőségeket a felújított 
Dankó Pista téri és Úttörő téri játszótereken                 Fotó:Domaszéki HírTér

bá téve a családok közérzetét a játékos pi-
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Továbbra is elérhetőek a hulladékudvar szolgáltatásai a domaszéki 
lakosok számára – befejeződött az ideiglenes hulladékátvevő pont kialakítása

Az Önkormányzat döntése nyomán, a 
munkálatok még május 12-én kezdődtek 
meg abból a célból, hogy a lakosok jelen 
körülmények között is fennakadás nélkül 
vehessék igénybe a hulladékudvar szol-
gáltatásait. 
A feladatot az Önkormányzat prioritásként 
kezelte, és az átvevőpont május 22-től 
kezdve péntek és szombati napokon a la-
kosság szolgálatába állt. 

Az elmúlt hetek tapasztalataira támaszkod-
va, valamint a gördülékeny ügyintézést 
szem előtt tartva, az Önkormányzat a kö-
vetkező információkról és változásról sze-
retné tájékoztatni a lakosságot:

• a hulladékátvevő nyitvatartási ideje 
május 22-től: péntek-szombat; 8-16 
óráig;

• 2020. július 1-től a nyitvatartási 
rend megváltozik: szerda, szombat; 
8-16 óráig;

• kommunális és zöld hulladék átvétele 
a domaszéki külterületi lakosoktól, 
zöld hulladék átvétele a belterületi la-
kosoktól;

• szelektív hulladék átvételt nem bizto-
sít az ideiglenes pont;

• lomot, törmeléket, építési hulladékot 
nem vesznek át, azt továbbra is a Mó-
rahalmi Hulladékudvar fogadja, illetve 
a szelektíven gyűjtött szemétre is 
ugyanez az eljárás vonatkozik;

• az egész terület kamerával megfi gyelt, 
kérjük, hogy csak a nyitvatartási időn 
belül helyezzenek el szemetet.

Átvétel a megszokott igazolások bemutatá-
sával történik (személyi igazolvány, lak-
címkártya).

Megnyitotta kapuit az ideiglenes hulladékátvevő pont
       Fotó:Domaszéki HírTér

Az átvevő pont helye: az autópálya felüljá-
ró Szeged felőli oldalán, a Császár útra le-
hajtva a jobb oldalon található (mellékelt 

térkép szerint).
   
   Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Karbantartási, fejlesztési munkálatok az óvodában 

3 csoportszobában újult meg a parketta, a régi bejárati ajtó is lecserélésre került       Fotó:Domaszéki HírTér
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A Domaszéki Kincskereső Óvodában sem 
állt meg az élet teljesen a koronavírus ide-
jén. Az épület május eleji teljes fertőtleníté-
se után, a fejlesztési igények felmérése 
megkezdődött, és Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat támogatásával jelenleg is 
karbantartási munkálatok  zajlanak az épü-
letben. A legnagyobb beruházás, mely je-
lenleg is folyamatban van, a bejárati ajtó 
teljes cseréje volt, korszerű, automatikusan 

csukódó műanyag nyílászáróra. A régi ajtó 
már nem felelt meg a mai kor igényeinek, 
követelményeinek, első sorban az alacsony 
hőszigetelő képesség miatt érett meg a cse-
rére. 
Megrendelésre került az udvarra egy hinta 
játék csúszdával, melynek kiépítése is ha-
marosan megkezdődik.  Befejeződött a  
csoportszobák parkettáinak csiszolása és 
újra mázolása, lakkozása, mely által 3 te-

rem újult meg az öltözőkkel együtt. Az 
épület belső tereiben tisztasági meszelése-
ket végeztek, elvégzésre kerültek egyes 
karbantartást igénylő feladatok is. Az ön-
kormányzat és az óvoda vezetősége is bízik 
abban, hogy a veszélyhelyzetnek hamaro-
san vége, és korlátozások nélkül használ-
hatják a gyerekek a tiszta, megszépült óvo-
dát.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Megváltozott Csongrád megye neve
A trianoni békeszerződés 100. évforduló-
ján, június 4-én megváltozik megyénk 
neve, Csongrád-Csanád megyére. Nap-
jaink Csongrád megyéjének délkeleti 
egysége az egykori, 1030-ban alapított 
Csanád vármegye két délnyugati járása 
volt korábban. Lázár János országgyűlési 
képviselő indítványára, 70 év után me-
gyénk neve a csanádi identitást is őrzi 
majd.
Csongrád megye 1950 óta működik a mai 
közigazgatási határai között. A kommunis-
ta diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázi-
saként ugyanis Rákosi Mátyás és pártálla-
ma fölszámolta a hagyományos magyar 
önkormányzatiságot és annak történelmi 
szerveit, köztük a vármegyerendszert, he-
lyette pedig a szovjet mintájú tanácsrend-
szert vezette be. Ekkor alakult ki tehát a 
mai Csongrád megye. Három egykori tör-
ténelmi vármegyei entitásból áll: a 11. szá-
zadban Szent István által alapított Csong-
rád vármegye és Csanád vármegye, 
valamint a 13. században szerveződött To-
rontál vármegye területének kisebb-na-
gyobb része terül el megyénk jelenlegi ha-
tárai között – foglalta össze Miklós Péter 
történész, aki 2017-ben a megyei közgyű-
lés tagjaként terjesztette elő a névváltozta-
tás anyagát.
Ezen vármegyék, mint közigazgatási egy-
ségek a török megszállás időszakában ele-
nyésztek, s csak a 18. században – már a 
Habsburg-adminisztráció idején – szervez-
ték őket újjá. Csongrád vármegye 1723-
ban, Csanád vármegye 1730-ban, Torontál 
vármegye 1779-ben tartotta meg az újjáala-
kulást követő első közgyűlését. A polgári 
korszak közigazgatási és vármegyei rend-
szerének szabályozása után Csongrád vár-
megye székhelye Szentes, Csanád várme-
gye központja Makó, Torontál vármegye 
székvárosa Nagybecskerek volt – idézte fel 
az igazgató.
 Csanád vármegye területét a trianoni béke-

diktátum befolyásolta, 1923-ban a Trianon 
által Magyarországtól elszakított Arad és 
Torontál vármegye egy-egy kisebb, hazánk 
területén maradt sávját hozzá csatolták, ez-
zel létrehozva Csanád-Arad-Torontál köz-
igazgatásilag egyelőre egyesített várme-
gyét. 1945-ben azonban a nevét 
megváltoztatták: ismét Csanád vármegye 
lett. Annak ellenére, hogy 70 évig Csong-
rádnak nevezték megyénket, a csanádi ré-
szen élők ma is igyekeznek őrizni csanádi 
identitásukat – zárta le a történelmi áttekin-
tést Miklós Péter.
Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 
után az ország közepéből a szélévé vált, az 
országhatárt megváltoztató erőszakos tria-
noni diktátum következményeként – mond-
ta Juhász Tünde kormánymegbízott. Az 
Országgyűlés Lázár János országgyűlési 
képviselői indítványára - ellenszavazat nél-
kül -, még 2017-ben fogadta el, hogy 2020. 
június 4-től, a trianoni békeszerződés aláí-
rásának 100. évfordulójától, megyénk, 
Csongrád-Csanád megye lesz.
Büszkén viselheti megyénk immár Csong-
rád mellett Csanád nevét is, amely minden-
képpen eszmei értékkel bír. Hiszem, hogy 
legalább ilyen jelképes orvosságra minden 
magyar lelkének szükség lenne!  – jegyezte 
meg. Hozzátéve: másrészről az 1000 éves 
magyar közigazgatás fontos egysége, a leg-
régebbi vármegyénk, Csanád neve ily mó-

don a harmadik évezredben is tovább él, 
őrizve múltunkat, örökségünket. 
A névváltozással kapcsolatban a me-
gyénkben élőknek nincs teendőjük, hi-
szen a személyes okmányok országosan 
egységesek – hangsúlyozta dr. Juhász 
Tünde. 
Gémes László, a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat elnöke úgy vélte: az ország me-
gyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes 
mértékben a történelmi Magyarország vár-
megyéinek az ország területén meglévő 
örökségét. A június 4-i névváltozás alkal-
mából pedig a megyei önkormányzat emlé-
kérmet készíttetett. Az érme elő lapján ol-
dalán Csongrád-Csanád megye címere, 
míg a hátoldalán a két megye nevével ellá-
tott pajzs, a megye határvonala, valamint a 
jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek 
láthatóak – tette hozzá. 

 A megyenév változásáról röviden
Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszterként 2017. március 31-én javasol-
ta a megyei közgyűlésnek, annak véle-
ménynyilvánítását kérve: Csongrád megye 
neve Csongrád-Csanádra módosuljon. Az 
Országgyűlés 19/2017. (X. 5.) OGY hatá-
rozatával döntött arról, hogy 2020. június 
4-től Csongrád megye neve Csongrád-Csa-
nádra módosul.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
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Domaszéken is megszólaltak a harangok Trianon 100. évfordulóján

Sziráki Krisztián polgármester kezde-
ményezésére domaszékiek kisebb csapa-
ta összefogott, hogy egyszerre szólaltas-
sák meg településünk viharharangjait, 
hogy azok együtt zúgjanak templomaink 
tornyaival, így állítva emléket e máig 
ható szomorú eseménynek.
2020. június 4-én a trianoni békediktátum 
aláírására emlékeztünk határainkon innen 
és túl is. A közös emlékezéshez hozzájárul-
va, Domaszék csatlakozott ahhoz az orszá-
gos kezdeményezéshez, amely a harangok 
egyidejű megszólaltatására intézett felhí-
vást minden magyar településen.
Településünk küldetésként tekint a nemzeti 
összetartozásra való mindennemű felhívás-
ra, amelynek egyik alappillére a közös em-
lékezet. A trianoni határok a közelben fek-
vő településünk és a domaszékiek 
mindennapjaira is nagy hatást gyakorolnak. 

Tősgyökeres lakosaink közül sokan, a ro-
konság egy részét tudhatják maguktól távo-
labb, ahogyan a trianoni határokon kívül 
rekedt, ám életüket és boldogságukat itt 
meglelő lakosaink is. Fontos Domaszék 
számára a külhoni magyarsággal való kap-
csolattartás, amelynek eredményeként a 
határon túlról két testvértelepülési (Lövéte 
és Királyhalom) és két partneri (Pécska és 
Palást) együttműködésre is büszkék lehe-
tünk. Megemlékezésünk sajátos motívumai 
a viharharangok voltak. A két templomto-
ronnyal összesen hat viharharang zúgott 
egyszerre, amelyeket egy külön erre az al-
kalomra szerveződött alakulat szólaltatott 
meg szerte a településen. A domaszéki ta-
nyavilág különleges örökségét képező vi-
harharangok jellemzően a keresztek kísé-
rői, amelyek egy régi kultúra és hitvilág 
emlékét őrzik, és tárgyi bizonyítékai annak 
a hitnek, hogy az ember csak Isten segítsé-
gével képes úrrá lenni az időjárás viszon-
tagságain. Felmenőink a harangozással 
igyekeztek szerteoszlatni a jégverést hozó 
felhőket. Sziráki Krisztián polgármester az 
eseményt követően elmondta: „A viharha-
rangok térségünk legjellegzetesebb öröksé-
geinek egyike, azonban sajnálatos módon 
számuk egyre fogy és már csak kevés talál-
ható szép, megőrzött állapotban. A viharha-
rangok megszólaltatása szépen illeszkedett 
a közös megemlékezés formájába, ugyan-

akkor a közös tradíciók és értékek megőr-
zésének üzenetét is kívántuk ily módon 
közvetíteni.”
     Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Kivirágzott a faluközpont – település szépítési program
Domaszék Nagyközség Önkormányzata a 
DOMATISZ Nonprofi t Kft. munkatársai-
nak segítségével minden évben új köntösbe 
öltöztetik a település központját. Ez idén 
sem történt másként, most is nagyon szép 
munkát végeztek és kivirágozták a Köztár-
saság teret. Ennek kapcsán Ábrahám Zol-
tán, a község alpolgármestere adott bővebb 
tájékoztatást az önkormányzat településsz-
építési terveiről. Elmondta, hogy minden-
képp hosszútávon gondolkodnak és ezek a 
tervek nemcsak a falu központját, vagyis a 
Köztársaság teret érintik majd. Elsőként az 
55-ös számú főút és a Dózsa György utca 
kereszteződésében lévő körforgalmat sze-
retnék rendezetté tenni. Fontos, hogy az 
átutazók emlékezzenek Domaszékre, az itt 
élők pedig büszkén térjenek haza a telepü-
lésre. Már elindultak a tárgyalások a közút 
kezelőjével, a körforgalom kezelésének át-
vételéről, hogy mihamarabb megkezdőd-
hessenek a tervezett munkálatok. A körfor-
galomtól kiindulva, a Dózsa György utca is 
tovább szépülne, méghozzá a megkezdett 
fásítással összhangban, színesíteni szeret-
nék az utca látképét virágzó növényekkel, 
cserjékkel is. Kiemelte, hogy a következő 

években nagy hangsúlyt fektetnek a telepü-
lési összkép kialakítására, ezzel együtt a 
közterek folyamatos fejlesztésére összpon-
tosítanak. A pontszerű gondolkodás he-
lyett, komplex koncepciótervek alapján 
kell újragondolni Domaszék közparkjainak 

növénytelepítéseit és faültetéseit. Az Ön-
kormányzat tervei szerint minden évben 
elkülönítenek forrást erre a célra, illetve a 
rendelkezésre álló kormányzati pályázato-
kon is részt kívánnak venni. Ez egy hosszú 
távú, több éves folyamat lesz, de minden 
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teret szeretnének megszépíteni és Doma-
székhez méltóvá tenni. Az Önkormányzat 
ezzel összhangban ösztönözni kívánja a la-
kosságot arra, hogy a saját ingatlanjaikat és 
az előtte lévő közterületet rendezetté, szép-
pé tegyék. 
Mindenképp fontos, hogy ne csak az Ön-
kormányzat, hanem a lakosok is hozzájá-
ruljanak lakókörnyezetünk rendezéséhez. 

Ennek apropóján szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet egy pályázati lehetőségre, mely-
nek keretében virágos előkerteket díjaznak 
országszerte. A pályaműveket – kizárólag 
online regisztrációt követően – elektroni-
kus úton lehet feltölteni a palyazat.viragos-
magyarorszag.hu oldalra. Pályázni 2020. 
május 15. napján, vagy azt követően ké-
szült, a dísznövényeket, fűszernövényeket, 

zöldségeket, gyümölcstermő növényeket 
kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató 
balkonkerti/előkerti fotókkal és egy maxi-
mum 400 karakteres leírással lehet. 
A pályázat további részletei a https://paly-
azat.viragosmagyarorszag.hu címen ér-
hetők el.
      Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Versenyeredmények:
Maros Dániel 4.b osztályos tanuló részt 
vett az Országos Méh-Ész Logikai Verse-
nyen. Ez egy online 5 fordulós logikai ver-
seny, ahol a feladatok a BeeBot elnevezésű 
padlórobothoz kapcsolódnak. Dani a 200 
pontból 196 pontot ért el, ezzel 5. helyezést 
ért el. 1008 versenyzőből lett 47. Gratulá-
lunk!
Kovács Henrietta (7.a) moderntánc 
tanszakos művészeti iskolai növendékünk 
az MWF - Majorette-sport World Federa-

tion (Mazsorett-sport Világszövetség) által 
meghirdetett online versenyen 48 induló-
ból (cseh, szlovák, lengyel, horvát, olasz, 
kazah, luxemburgi, belga, dél-afrikai és 
magyar versenyzők között) Junior BOT 
szóló kategóriában a remek 13. helyezést 
érte el. Gratulálunk Heni! Felkészítő tanára 
Horváth Péter.
Továbbtanulás:
Még a rendkívüli helyzet előtt lezárult a 
nyolcadikosok felvételi eljárása. Iskolánk 
központi felvételi pontátlaga magyar nyelv 
és irodalom tárgyból 27,43 pont (országos 
átlag 26,81); matematika tantárgyból pedig 
23,20 pont (országos átlag 22,67). Mindkét 
tárgyból diákjaink az országos átlag felett 
teljesítettek. 
Külön dicséretet érdemel Süli Ádám (8.a), 
aki az elérhető 50 felvételi pontból mate-

matikából 49-et, magyarból 47-et ért el. 
Összesített 96 pontos kiemelkedő eredmé-
nyével nyert felvételt a Szegedi Radnóti 
Miklós Gimnázium kémia tagozatára.
A központi felvételi eredmények alapján 
27 diákunkat felvették az első helyen, 6 di-
ákunkat a második helyen, 1 diákunkat a 3. 
helyen, 2-t pedig a negyedik helyen megje-
lölt középiskolába.

36 végzős diákunk tehát a következő intéz-
ménytípusokban kezdi meg középiskolai 
tanulmányait: 10 fő gimnáziumban, 8 fő 
szakgimnáziumban, 11 fő szakképző isko-
lában, 7 fő pedig szakközépiskolában.

Ballagó nyolcadikosaink: 
8.a osztály – Osztályfőnök: Nagy Hevesi 
Ákos
Bakos Roland, Juszku Zsombor, Kószó 
Liliána, Krizsnik Dániel, Krnács Evelin, 
Lippai Dávid, Módra Barnabás, Négyökrű 
Kristóf, Ötvös Márk, Pocskai Réka, Sán-
ta Brigitta, Sárszegi Richárd, Süli Ádám, 
Szász Zalán, Szécsi Leila, Szenes Dorina, 
Szilágyi Vivien Irén, Tóth-Szeles Bence, 
Vass Gréta, Vőneki Barbara

8.b osztály – Osztályfőnök: Ferlingné 
Dósa Anett
Ábrahám Dávid Róbert, Bóka Brúnó, Bör-
csök Richárd Levente, Böröcz Balázs, Csa-
la Vanessza Evelin, Lőrinc Levente, Mauer 
Melinda, Nagy Sámuel, Négyökrű Gergő, 
Nóvé Hunor Attila, Puskás Imre, Szalóky 
Mercédesz Lara, Szántusz Anna, Szécsi 
Martin Milán, Szigeti Sára Klára, Varga 
Lajos

Művészeti iskolai hírek:
Május végén lezárultak a jelentkezések a 
művészeti iskola következő, 2020/2021-
es tanévére. A fennmaradó üres helyekre 
korlátozott létszámban elfogadunk még 
jelentkezéseket: moderntánc (mazsorett), 
társastánc, néptánc, zene (furulya, zongora, 
szintetizátor) és képzőművészet tanszakok-
ra. Pótjelentkezés június 30-ig, illetve au-
gusztus hónap végén lehetséges.
Jelentkezés: Ótottné Greguss Éva (műv.isk.
vez.) 70/376-3531 vagy az iskola titkársá-
gán.

Következő programjaink:
Június 10. és 12. Tankönyvek 
   visszaszedése
Június 11.: Gyermeknap – nincs online 
   tanítás. (Iskolai felügyelet van!)
Június 13.: Ballagás 
  („Minimál” ballagás, melyen csak a 8.                                                                                                                                               
    osztály vesz részt, vendégek, illetve más                                                                                                                                              
    osztályok nélkül)
Június 15.: Utolsó tanítási nap

A rendkívüli helyzet elején diákjaink egy 
részének iskolai laptopokat, tableteket, 
webkamerákat adtunk az Önkormányzat 
segítségével, hogy lehetővé váljon szá-
mukra a digitális otthonoktatásban való 
részvétel. Ezeket az informatikai eszkö-
zöket az érintett tanulóknak legkésőbb a 
bizonyítványosztáskor vissza kell hozni az 
iskolába!

Bizonyítványok kiosztása:
Június 18.: 8. évfolyam
Június 22. hétfő:
8.00-9.00: 7.a
9.00-10.00: 7.b
10.00-11.00: 6.a
11.00-12.00: 6.b
12.00-13.00: 5.a
13.00-14.00: 5.b
14.00-15.00: 4.a
15.00-16.00: 4.b
Június 23. kedd:
8.00-9.00: 3.a
9.00-10.00: 3.b
10.00-11.00: 2.a
11.00-12.00: 2.b
12.00-13.00: 1.a
13.00-14.00: 1.b
A szülők az iskolaudvaron tudják gyerme-
keiket megvárni.
Művészeti iskolai bizonyítványok kiosz-
tása: 
Június 22. (hétfő): 8.00-16.00 és június 
23. (kedd): 8.00-14.00 (művészeti kisiroda 
előtt)

Napközis nyári ügyeletet tartunk az elő-
zetes igényfelmérés alapján, 2020.06.16-
tól 07.10-ig, naponta 8.00-16.00 óráig.

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Kovács Henrietta  Fotó:Csányi Mónika
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Óvodai hírek
Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek,
Vártnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a 
nyárban,

Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk!

Május közepétől végre teljes létszámmal 
működhet óvódánk. A gyerekek nagy 
örömmel érkeztek a hosszú szünet után. 
Örültek egymásnak, a régi és új játékaik-
nak, a közös felfedezéseknek, élmények-
nek. 
Sajnos a tavaszi rendezvényeink elmarad-
tak, de a nyár elejére tervezett programokat 
elkezdtük megtartani a lehetőségekhez ké-
pest. Így indultunk 53 gyermekkel a Némó 
Úszósuliba a tavaszi úszásoktatásra az 
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 „Humán ka-

pacitások fejlesztése térségi szemléletben a 
Mórahalmi járásban” pályázat keretein be-
lül. Nagyon büszkék vagyunk a nagycso-
portosokra, akik már a mélyvízben úsznak 
naponta több száz métert. A középsősök 
még ismerkednek a vízzel, a mellúszás 

alapjaival.
Június 15-én hétfőn rendezzük meg a gyer-
meknapot, az idén itt az óvodában sokféle 
programmal. A megszokottól kicsit később 
és némileg más formában, de mégis búcsút 
tudunk venni a 40 iskolába induló kispaj-
tástól. Nagyon sikeres, eredményes iskolás 
éveket kívánunk nekik! 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Csalá-
doknak a sok támogatást, az együttműkö-
dést, amellyel segítették munkánkat a ne-
velési év során! Köszönjük türelmüket, 
összefogásukat és kitartásukat a veszély-
helyzet alatt!

Minden munkatársamnak köszönöm a 
helytállását, a családoknak verőfényes nap-
sütésben, minél több együtt töltött derűs, 
szép napot kívánok a lehetőségekhez mér-
ten!

Koczkás Orsolya
óvodavezető

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról
Amennyiben gondoskodni szeretne gyer-
meke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kí-
ván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun ke-
resztül (www.magyarorszag.hu) már 
otthonról is megnyithatja gyermeke részé-
re az ehhez szükséges Kincstári Start-ér-
tékpapírszámlát. 
A számla megnyitása és vezetése ingyenes, 
gyors és egyszerű. 

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és jú-

nius 30-a között teszi ezt meg, akkor még 
egy nyereményjátékban is részt vehet, ál-
lampapír vásárlásra beváltható utalványért.

Magyar Államkincstár 

Erősít a domaszéki JUDO

A sportcsarnok megnyitotta kapuit a sportokat szeretők előtt, a helyi 
járványügyi feltételek és szabályok betartása mellett. A JUDO szak-
osztály tagjai, rögtön teljes erőbedobással neki is kezdtek a munká-
nak és az edzéseknek, a gyerekek és szüleik legnagyobb örömére. A 
szakosztály minden tagja szeretne már küzdeni kellő fegyelemmel, 
a sport szellemében. Az edzők sok játékkal, és erősítésekkel próbál-
ják visszahozni a gyerekek kondícióját és lekötni a fi gyelmüket. 
Szabó Miklós elmondta, hogy hosszú volt a kihagyás, sajnos a több 
hónapos bezártság, a digitális tanítás, vagyis a számítógépek előtt 
eltöltött idő, nagyon meglátszik a résztvevők mozgásán. A csapat 
nyári tábort is tervez, melyre várják a jelentkezőket az egyesületnél, 
a pontos idejéről és helyéről későbbi időpontban kapunk tájékozta-

tást. A szakosztály nagyon várja már a JUDO terem felépülését és 
remélik, hogy mielőbb lesz egy önálló otthonuk a sportra. Ha bár-
ki kedvet érez, hogy kipróbálja ezt a sportot, legyen az felnőtt, 
vagy fi atal, azt továbbra is nagy szeretettel várja a Domaszéki                                                                                                                                        
JUDO ISE.                     Forrás: DOMASZÉKI HírTér   
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Nyugdíjas klub hírei

Kerékpártúrán és a falu kemencénél a nyugdíjas klub tagjai    Fotó:Gál Teréz

Már nagyon hiányzott a közösségnek egy 
találkozó, hiszen március 9-én találkoztunk 
utoljára, ezért szerveztünk egy kerékpártú-
rát május 27-re. Úgy gondoltuk, hogy le-
gyünk a szabadba és mozogjunk is egy ki-
csit. 10 órától gyülekeztünk és indultunk is, 
de nem mentünk messzire, mert volt olyan 
klubtársunk, aki már 30 éve nem kerékpá-
rozott. A falu kemencéjénél volt a kiindulá-
si pont, majd onnét a Bajai úton egészen a 
Kossuth kútig és vissza, a bekötő úti kör-
forgalomig tartott a táv. Ekkor volt lehető-
ségünk  kipróbálni és megkóstolni, az új 
önkormányzati főzőkonyha (Domaszint 
Kft.) ételeit, mellyel nagyon meg voltunk 
elégedve,  gratuláltunk a szakácsnak és se-
gítőinek, további sok sikert kívánva a mun-
kájukhoz. Mindenki jól érezte magát és 
kellemesen el is fáradt. 2020. június 4-én 
Szegeden voltunk a Trianoni 100 éves év-
forduló emlékére rendezett ünnepségen, a  

Kálvária téren. Emlékező beszédet mon-
dott Gál Imre is,  aki könnyet  csalt a sze-
münkbe. A megemlékezés közös imával 
zárult. Köszönöm a klubtársaimnak, hogy 
eljöttek.
Ha továbbra  sem szabad menni a járvá-
nyügyi korlátozások miatt a közösségi ház-
ba, úgy legközelebb  június  25-én találko-

zunk  a falu kemencéjénél 10 órakor és 
süssünk kalácsot.
Ha mégis lehet menni a közösségi házba, 
akkor aki hallja adja át, próbáljuk értesíteni 
egymást.
Addig is vigyázzatok magatokra és legyen 
egészséges mindenki.

Üdvözlettel: Ördögné Piroska

Újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben
A járvány elleni sikeres védekezésnek kö-
szönhetően újabb enyhítések jönnek a kor-
mányhivatali ügyintézésben. Időpontfogla-
lás nélkül is lehetséges 2020. május 25-től 
a kormányhivatali ügyintézés Csong-
rád-Csanád megyében. A járványügyi hely-
zettől függően azonban továbbra is kiemelt 
fontosságú az egészség védelmét szolgáló 
óvintézkedések betartása.
 
A megyében  2020. május 25-től állt vissza 
a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszo-
kott ügyintézési rend, vagyis előzetes idő-
pontfoglalás nélkül is felkereshetők a me-
gyei kormányablakok és kormányhivatali 
ügyfélszolgálatok, mint például a családtá-
mogatási ügyfélszolgálat. 

Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó 
kollégák egészségének védelme érdekében 
az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő 
és javasolt óvintézkedések betartása mel-
lett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak 
korlátozott létszámban, az arcot és orrot 
eltakaró maszkban, egymástól megfelelő 
(1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a 
kormányablakban és egyéb ügyfélszolgá-
lati ügyfélterekben.
Június 2-tól a megyében a korábbi rend 
szerint újraindul a kormányablak busz, 
így a kistelepülésen élők helyben is tud-
nak ügyet intézni. ( Domaszéken minden 
hónap 4. szerdáján 12.30-15.30-ig lesz 
elérhető az ügyintézés a Köztársaság té-
ren a hivatal előtt ) A kormányablak busz 

menetrendje megtalálható a www.csmkh.
hu oldalon.
Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali 
ügy otthonról, számítógép segítségével is 
intézhető a megújult magyarorszag.hu 
(mo.hu) oldalon. Kérjük, a kényelmes ügy-
intézés érdekében látogasson el a www.
mo.hu honlapra.
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Domaszéken is enyhültek a járvánnyal kapcsolatos intézkedések
• A könyvtárból ismételten lehet köl-

csönözni, de kizárólag a könyvtár fa-
cebook oldalán, illetve a HírTéren 
közzétett szabályok szerint. A jelenleg 
hatályos jogszabályok szerint, a 
Könyvtárban az ott dolgozó kivételé-
vel senki sem tartózkodhat. Ezt kérjük, 
minden könyvtárlátogató vegye figye-
lembe. 

• A sportcsarnok látogatása szintén 

korlátozásokkal, de ismételten lehetsé-
ges. Kis létszámú, 20 fős csoportok-
ban és a higiéniás előírásokat betartva 
tarthatóak meg az edzések, illetve fog-
lalkozások. 

• A jelenlegi jogszabályi rendelkezések 
szerint a Sárkányhegyi Közösségi 
Ház még nem használható.

• A Domaszéki Kincskereső Óvoda és a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

Egyesített Szociális Intézménye Csa-
ládsegítő-Gyermekjóléti-Védőnői 
Szolgálat Bölcsődéje már a megszo-
kott módon vannak nyitva, természe-
tesen szem előtt tartva a járványügyi 
védekezéshez szükséges intézkedések 
betartását.

• A falugazdász a régi, megszokott 
rendben tartja ügyfélfogadását.

              Domaszéki Polgármesteri Hivatal

2020. július 1-től változnak a számlaadat szolgáltatás szabályai
Bővül azon számlák köre, melyekről 
adatot kell szolgáltatni. 2020. június 30. 
után kiállított/kibocsátott minden olyan 
számláról adatot kell szolgáltatni, amit 
egy adóalany
- egy másik belföldi adóalanynak, 

- belföldön teljesített ügyletről
bocsát ki, a számla áthárított áfatartal-
mától függetlenül. Ez a kötelezettség az 
alanyi mentes adóalanyra is vonatkozik, 
akkor is, ha a jövedelemadózásra a 
Katv.2 szerinti szabályokat alkalmazza.

Alanyi, tárgyi adómentesség
2020. július 1-jétől tehát azokról a szám-
lákról is adatot kell szolgáltatni, amik az 
alanyi adómentesség miatt nem tartalmaz-
nak áfát, vagy az áfa összegének megálla-
pításához szükséges százalékértéket.
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Továbbra sem kell azonban adatot szol-
gáltatni az olyan közérdekű vagy speciá-
lis jellegére tekintettel adómentes – tár-
gyi adómentes – ügylet bizonylatáról, 
amiről az Áfa tv. előírásai szerint elég 
számlától eltérő egyéb számviteli bizony-
latot kibocsátani. Vagyis nem kell adatot 
szolgáltatni például az adómentes ingat-
lan-bérbeadásról kibocsátott bizonyla-
tokról még akkor sem, ha a bérbeadó a 
bizonylatoláshoz számlanyomtatványt 
vagy számlázó programot használ.

Online Számla rendszer
Az adatszolgáltatáshoz előzetesen regiszt-
rálni kell a NAV Online Számla rendszeré-
ben. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 
számla kiállításának módjától független, 
tehát kötelező a számlaadatokat beküldeni 
a számlázó programmal kiállított számlák-
ról, és a nyomtatvány felhasználásával ki-
bocsátott kézi számlákról is. A regisztráció-
ra vonatkozó bővebb információ a 
következő linken található: https://online-
szamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regiszt-
raciorol
Amennyiben Ön már regisztrált a NAV On-
line Számla rendszerében, a regisztráció-
hoz kapcsolódóan további feladata nincs. 
Ez esetben javasoljuk, hogy még a számla-
adatszolgáltatás szabályainak változása 
előtt lépjen be a NAV Online Számla rend-
szerének felületére, és bizonyosodjon meg 
arról, hogy az Ön által megadott és ismert 
felhasználónév és jelszó megfelelő. Ha idő-
közben elfelejtette jelszavát, a „Bejelentke-
zés” űrlapon, az „Új jelszót kérek” gombra 
kattintva kezdeményezheti a jelszómódosí-
tást.

Számlázó programok
Az online számlaadat-szolgáltatást számlá-
zó programmal kiállított számlák esetében 
külön jogszabályban meghatározott elekt-

ronikus módon, a programnak kell automa-
tikusan teljesítenie. Ha számlázó progra-
mot használ, vagy annak használatát 
tervezi, biztosítania kell, hogy az a 2020. 
július 1-jétől hatályos szabályoknak meg-
felelő adatszolgáltatást teljesíteni tudja.

Kézi számlák
A nyomtatvány használatával kibocsátott, 
úgynevezett kézi számlákról is online mó-
don kell adatot szolgáltatni. Az adatszol-
gáltatást manuális adatrögzítéssel tudja tel-
jesíteni a NAV Online Számla rendszerének 
erre kijelölt felületén (https://onlineszamla.
nav.gov.hu - Bejelentkezés - Számlaa-
dat-rögzítés).
2020. július 1-jétől a kézi számlákról 
főszabály szerint a számla kibocsátását 
követő négy naptári napon belül kell 
adatot szolgáltatni. Ettől eltérően az 500 
000 forintot elérő vagy azt meghaladó át-
hárított adót tartalmazó kézi bizonyla-
tokról a számla kibocsátását követő nap-
tári nap végéig kell az adatszolgáltatást 
teljesíteni.
Segít Önnek az Online Számlázó program!
Ha eddig kézi számlát használt, de szeretne 
áttérni számlázó program alkalmazására, 
vagy az eddig alkalmazott programot sze-
retné lecserélni, fi gyelmébe ajánljuk a NAV 
ingyenes szolgáltatását, az Online Számlá-
zó programot. A program az Online Számla 
rendszerből, regisztráció után közvetlenül 
elérhető. A NAV Online Számlázó prog-
ramja automatikusan teljesíti az adatszol-
gáltatást, így Önnek a számla kiállítása 
után egyéb adminisztrációs teendője az 
adatszolgáltatással kapcsolatban nincs.
Az Online Számlázó programról további 
információt a NAV honlapján, az alábbi 
linken talál: https://nav.gov.hu/data/
cms524300/Alapveto_tudnivalok_a_

NAV_Online_Szamlazo_progra
mjanak_alkalmazasahoz.pdf
Szíves fi gyelmébe ajánljuk, hogy a NAV 
Online Számlázó programja már mobilapp-
likáción is elérhető. Az alkalmazás ingye-
nesen letölthető az Apple App Store és a 
Google Play áruházaiból, és díjmentesen 
használható iOS és Android operációs 
rendszerrel működő okostelefonokon is.
További fontos változás a számlázásban, 
hogy 2020. július 1-jétől a számlán a ter-
mékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő 
belföldi adóalany adószámának első 8 
számjegyét az áthárított adó összegétől 
függetlenül fel kell tüntetni.

További segítség
Az online számlaadat-szolgáltatási kötele-
zettség új szabályairól bővebb tájékoztatást 
és további hasznos információkat a NAV 
honlapján, a főlap - adó - általános forgalmi 
adó elérési útvonalon található tájékoztató-
ban olvashat.
A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos 
kérdését felteheti a 1819-es telefonszámon, 
vagy írásban a NAV honlapján (www.nav.
gov.hu), az alábbi linken elérhető felületen:
https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.
html.

Együttműködésüket köszönjük!
Forrás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

EBOLTÁS 2020
Értesítem az ebtartó gazdákat, hogy az EBEK VESZETTSÉG ELLENI 

OLTÁSÁRA – koronavírus járványhelyzet miatt, a megszokottnál 
későbbi időpontban: 

2020. JÚNIUS 15. ÉS JÚNIUS 30. KÖZÖTT kerül sor.
Az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával, összevezetéses eboltás nem lesz!

Az oltásra munkanapokon HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG 9 és 12 óra között, az ÁLLAT-
ORVOSI RENDELŐNÉL kerül sor. A rendelőnél történő eboltás ára 3.500 Ft, a tartási 

helyen 4.000 Ft. /Lehetőség van az ebek tartási helyén történő oltására is. 
Ezt az igényt a rendelőnél, vagy a 06-30/45-81-273-as telefonszámon kérem 

bejelenteni. /AZ OLTÁSSAL EGYIDEJŰLEG KÖTELEZŐ az ebek 
féregtelenítése is! A féregtelenítő tabletta árát – 20 kg-ig –, az oltás ára tartalmazza, 
20 kg-on felül – a súlyosabb ebeknél –, a tabletta ára 10 kilogrammonként 150 Ft.

A feltüntetett árak a kijelölt időszakra vonatkoznak.
Az ebek oltása június 30. után is elvégezhető a rendelés időben: 

hétfőn és csütörtökön 11 és fél 12 között.
A VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS KÖTELEZŐ!

Felhívom az ebtartók fi gyelmét, hogy az oltás elmulasztása 
szabálysértési eljárást von maga után.

Dr. Herczeg István  állatorvos
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Elmaradnak a Falunapi rendezvények
Hosszú idő óta idén először kényszerül településünk abba a helyzet-
be, hogy rajtunk kívülálló okok miatt nem tudjuk megrendezni a 
Falunapot, ugyanis a jelenlegi helyzet sajnos nem teszi lehetővé a 
nagy volumenű rendezvények megtartását. Sziráki Krisztián pol-
gármester kérdésünkre elmondta, hogy a pandémia igen szűkre 
szabta a mozgásteret ebben a kérdésben, így az önkormányzat, a 
képviselő-testület egyetértése mellett, az erőforrásokat az üzemelte-
tési és fejlesztési tevékenységekre fordítja. Rendezvényekre azon-
ban szükség van, és szeretné, ha a Böllérnap még érdekesebb és 
színvonalasabb formában kerülne megrendezésre és, ha lehetséges, 
kárpótolná a falu lakosságát a fegyelmezetten eltöltött hónapokért 
– tette hozzá a polgármester.
Rendhagyó módon, idén egy visszatekintéssel szeretnénk emléket 
állítani az eddigi falunapoknak. Készítettünk egy fotóalbumot, és 
kicsit nosztalgiázni hívjuk a lakosságot, hogy felelevenítsük a gond-

talan összejövetelek felejthetetlen emlékeit. Reménykedünk, 
hogy ilyen korlátozásokra a jövőben nem kerül majd sor és 2021-
ben újra rendezhetünk Falunapot!
A Falunapi rendezvények története községünkben már több, mint 
két évtizedes múltra tekint vissza. A 90’-es évek közepén kezdett 
kibontakozni a helyi lakosság igénye az egész falut megmozgató 
programok iránt. Ezt követően az évtized végén már Aratóünne-
pet rendeztek, később ez az ünnep a Répafesztivál elnevezést 
kapta. Voltak olyan évek is, amikor a Falunap és a Répafesztivál 
külön megtartott rendezvények voltak. A 2000-es évek végétől, 
minden év júliusában megrendezésre került a Falunap, az önkor-
mányzat szervezésében.

A QR-kód segítségével honlapunkon visszanézhetik az elmúlt 
évek falunapi emlékeit.  

                                 Varga-Asztalos Ágnes
SzerkesztőIfjúsági Önkormányzat fellépése - 2004.évi Falunap

Aratóünnepség a 70’- es években Aratóünnep 1998-ban

I. DOMASPRINT
Sok szeretettel várunk mindenkit az I. 

Domasprint elnevezésű futóversenyünkre.
Június 26-án, 18.00 órakor gyere és fuss 

velünk a szabadban!
Helyszín: Domaszéki 
Sportcsarnok mögött

Természetesen, a higiéniára fokozottan 
ügyelni fogunk! 
Ha betegnek érzed magad, akkor arra ké-
rünk, hogy hagyd ki most ezt a futást, ígér-

jük hamarosan újra kitalálunk valamit!
Jelentkezési határidő:

2020. június 21. 18:00 ‼ 
( Facebook üzenetben várjuk 

a nevezést) 
Helyszínen is lesz rá lehetőség! 

Táv: 2 km‼ 
3 kategóriában lehet nevezni: óvódás, isko-
lás, felnőtt
Minden kategóriában jutalmat kap az első 

három helyezett.
Várunk szeretettel:

A Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzat csapata
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Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye 

Babapiskótás kakaós krémes
Ez a sütemény nagyon népszerű és vi-
szonylag könnyen elkészíthető, ünnepi al-
kalmakra való édesség. Több domaszéki 
háziasszony receptgyűjteményében is 
megtalálható már, ugyanis az eredeti tulaj-
donosától sokan elkérték az évek folya-
mán.
Hozzávalók:
Piskótához: 8 db tojás, 4 kanál víz, 12 ka-
nál porcukor, 12 kanál liszt, 1 sütőpor, 2 
kanál kakaó
Krémhez: 1 l tej, 2cs vaníliás pudingpor, 
20dkg cukor, 20dkg vaj, 20dkg babapiskóta
A szokásos módon piskótát sütünk egy kö-
zepes tepsiben. (kb. 20x35 cm) Ebben elég 
magas lesz. (5-6cm) A tojásokat szétvá-
lasztjuk. A sárgáját a porcukorral kikever-
jük. A fehérjéket a hozzáadott vízzel ke-
mény habbá verjük és egy keveset a 
sárgájához keverünk lazításként. Majd a 
liszt, sütőpor, kakaó keveréket is hozzáad-

juk a sárgájához. Végül a felvert habot is 
lazán hozzákeverjük. Kikent kilisztezett 
tepsiben, lassú tűzön sütjük. Ha kihűlt víz-
szintesen kettévágjuk és az alábbi módon 
megtöltjük: 2 csomag vanília pudingport 1 
l tejjel a leírásnak megfelelően elkészítjük. 
20dkg vajat 20dkg porcukorral habosra ke-
verünk. Ha kihűlt a puding, összekeverjük 
a vajjal. A babapiskótákat felforralt és lehű-
tött tejbe egy pillanatra bemártjuk, hogy 
biztosan jól megpuhuljon. A kettévágott 
piskótára rákenjük a krém felét, erre a ba-
bapiskótákat, majd a krém másik felét, és 
ráborítjuk a piskóta másik oldalát is. A pu-
dingos vajkrémből egy keveset félrete-
szünk, és ezzel kenjük meg a sütemény te-
tejét. Csokireszeléket vagy bármilyen 
díszítő elemet szórhatunk a tetejére. Ha 
nincs rá időnk, egyszerűen szórhatunk rá 
porcukrot is. Egy éjszakára hűtőbe tesszük. 
Másnap szeleteljük. Akkor lesz az igazi. 

Nagyon kiadós sütemény! Bízunk benne, 
hogy sokan elkészítik majd ezt a süteményt 
és ezúton kérjük, hogy akinél hasonló 
népszerűségnek örvendő családi recept 
lapul, osszák meg velünk! Elküldhetik a 
domaszekujsag@t-online.hu email cím-
re, a recept történetével együtt.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

50 vidám ötlet a nyárra gyerekeknek és szüleiknek
1. Mozi a teraszon, kertben, mellé házi 

popcorn és tortilla dukál 
2. Fújjatok buborékot! – ha beszédhibás 

a gyermeked, akkor szinte kötelező! 
3. Építsetek homokvárat – ha nem juttok 

el tengerpartra, készíts egy adaggal a 
teraszra! 

4. Feküdjetek ki a fűre, és nézzétek a fel-
hőket! 

5. Írjatok nyári naplót! 
6. Készítsetek pillecukrot házilag, majd 

süssétek meg parázs felett! 
7. Menjetek piknikezni! Ha nincs kerte-

tek, keressetek olyan helyet, ahol lehet 
bográcsozni is.

8. Készítsetek jeges limonádét többféle 
ízben! 

9. Kóstoljátok meg a Brazil limonádét! 
10. Szedjetek gyümölcsöt fáról, bokorról! 
11. Egy nap csak a függőágyban!  
12. Nézzetek naplementét!
13. Nézzétek meg a napfelkeltét! (apukás 

program, anyukák aludjanak délig) 
14. Kössetek koszorút vadvirágokból 

vagy levendulából! 
15. Szedjetek vadvirágot az asztalra!
16. Préseljetek virágot! 
17. Nyomdázzatok virágokkal! 
18. Egyetek dinnyeszeletet kézzel! 
19. Menjetek el horgászni – fi lléres peca-

bottal is lehet halat fogni! Utána en-
gedjétek vissza a vízbe! 

20. Aludjatok sátorban, teraszon, kertben!
21. Gyűjtsetek kavicsot, és fessétek meg 

őket! 
22. Járjatok mezítláb! Ha tehetitek, menje-

tek el a Tabajdi Mezítlábas-parkba, de 
ha nem sikerül, otthon is megcsinál-
hatjátok! 

23. Ázzatok el alaposan! (persze nem ak-
kor, ha dörög és villámlik) 

24. Küldjetek palackpostát! 
25. Készítsetek házi fagyit! 
26. Menjetek el egy botanikus kertbe! 
27. Hajtogassatok papírhajót! 
28. Nézzetek csillagokat éjszaka! 
29. Játsszatok jeges játékokat! A jégkocka 

olvadási verseny egy jó móka! 

30. Ültessetek virágot! 
31. Készítsetek kincskeresős játékot! 
32. Csináljatok éjszakai programot: csil-

lagnézés, társasjáték, szalonnasüté
33. Párnacsatázzatok este, hiszen nem kell 

holnap korán kelni! 
34. Készítsetek saját készítésű képeslapot!
35. Ha vihar van, számoljátok, hány km-re 

van tőletek! 
36. Reggelizzetek az ágyban! 
37. Másszatok fára! 
38. Szagoljátok meg a frissen nyírt füvet, a 

frissen kaszált szénát! 
39. Énekeljetek nyári énekeket!
40. Olvassatok nyári verseket!
41. Sétáljatok folyóparton, gyűjtsetek ka-

vicsokat! 
42. Készítsetek babzsákokat: töltsétek 

meg levendulavirággal, cseresznye- 
vagy meggymaggal! 

43. Főzzetek lekvárt közösen! 
44. Készítsetek bakancslistát a nyárra! 
45. A lekvárok üvegét díszítse a gyerkőc! 
46. Készítsetek különleges jégkockákat! 
47. Fessetek világító üveget! 
48. Rajzoljatok a homokba! 
49. Kenjétek be magatokat iszappal! 
50. Készítsetek napórát! 

Forrás: gyereketeto.hu

Népi jóslatok a következő időszakra
Június 24. Iván nap.: amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad.

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.
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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. július 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. július 15.

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!

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 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

Eladó 3 db jó állapotban lévő normál és 
1db kemping kerékpár, egy Honda rotá-
tor és egy 4 soros palánta ültető. Érd.: 
30/676-8179 az esti órákban. 

Domaszéken eladó egy Lada Samara 
személyautó, 1300 cm3 piros, vonóhorog-
gal, 2022. februárig érvényes műszakival, 
132.900 km-el, és egy Yamaha chopper 
125 cm3-es bordómetál motorkerékpár 
29.500 km-el. Ugyanitt eladó még egy férfi  
olasz sport kerékpár új gumikkal, shimano 
váltóval és egy 300 kg teherbírású utánfutó 
forgalmi nélkül rendszámmal, vagy vizs-
gáztatva.  Érd.: 30/831-9146; 62/284-377; 
30/731-8264 

Eladó egy 3+2+1-es ülőgarnitúra, előszo-
bafal cipőtartóval és 3 lángos vezetékes 
gáztűzhely. Érd.: 0630/347-5282

Eladó 11db 60-as, 3 méter hosszú PVC 
cső, 5,5 LE Honda motoros rotátor, moto-
ros háti permetező,  Káma villanyos szi-
vattyú, Tomos benzines szivattyú, 2m-es 
kétoldalas önetető, 3db 50literes gázolajos 
ballon, 2db 120 literes hordó tetővel.
Érd.: 0630/347-5282

***

***

***

***
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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, dolgo-
zóink precízek és kiválóan főznek.

Új és fi nom ízekkel vár mindenkit a  
DOMASZINT Start Szociális
 Szövetkezet összes dolgozója.

Vállaljuk állófogadások, céges rendezvé-
nyek, 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;  
kiszállítás 200 Ft/cím

Heti étlapunkat megtekintheti a követ-
kező 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

Tartásjavító jóga fi ataloknak
A nyár folyamán tartásjavító 

jógatanfolyam indul 12-18 évesek 
számára. A nyolc alkalmas tanfolyam 

várható hatásai: erősíti, lazítja és nyújtja 
az izomzatot, javítja a tartást, oldja a 
stresszt, növeli a fi zikai és pszichikai 

teherbírást, javítja az általános közérzetet.
Az egy órás kiscsoportos (4-5 fő) 

jógafoglalkozások időpontjai: 
június 23., 25., 30., 

július 2., 21., 23., 28., 30. 
délelőttönként. 

Helyszín: Petőfi  utca 12. tornaszoba.
Érdeklődni és jelentkezni a 

06-20/512-32-00 telefonszámon vagy a 
koszoceci67@gmail.com email 

címen lehet.
Várom szeretettel az érdeklődőket!

Kószóné Molnár Cecília
alternatív mozgás-masszázsterapeuta

Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány

2020. május 20-tól hivatalosan is elindult 
Szegeden, és 50 kilométeres körzetében a 
„Gyógyszerész a háznál” elnevezésű szol-
gáltatás, melynek keretében bárki ingyenes 
gyógyszer házhoz szállítást, és házi gyógy-
szerészi tanácsadást igényelhet. A projekt a 
Tisza Lajos Közéleti Egyesület és a Hunnia 
Patika együttműködésében valósult meg, az 
Európai Szociális Alap támogatásával.
A házhoz szállítás havonta egy alkalommal 
mindenkinek díjmentes, Szegeden és 50 ki-
lométeres körzetében. A kiszállítási terület 
meghatározásakor az a cél vezérelt minket, 
hogy azokhoz is eljuthassanak a megrendelt 
gyógyszerek, és azok is élhessenek a tanács-
adás lehetőségével, akik városon kívül, kis-
településen, faluban, vagy tanyán élnek. 
Hiszünk abban, hogy egy egészséges társa-
dalom az boldog társadalom is, és ezért fo-
gunk minden munkatársunkkal dolgozni. 
Bővebb információt a vényköteles, vagy 
recept nélkül kapható gyógyszerek kiszállí-
tásáról, és a házi gyógyszerészi tanácsadás-
ról weboldalunkon talál: 
https://gyogyszereszahaznal.hu/, Telefon.:
+36 20 375 6234 – Információ (Szepesi 

Tamara) +36 20 388 4618 – Gyógyszeré-
szeti tanácsadás (Dr. Jánossy Kinga)

Gyógyszerész a háznál


