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Újévi köszöntő

„Új évet, új reményt, új hitet, új erényt ad-
janak az Égiek…” - Ezekkel a szavakkal 

szeretnék nagyon boldog új esztendőt kí-
vánni a kedves domaszékieknek!
Bízom abban, hogy a karácsonyi ünnepek-
ben mindenki kicsit le tudott lassulni és fel-
töltötte  lelkét a családdal és szeretteivel 
töltött idő. Az egész világ reménységgel 
telve várta ezt az új évet, hiszen minden év-
kezdet egy lehetőség arra, hogy új dolgok-
ba kezdjünk és sikerre vigyük terveinket. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat,
hogy mivel a hagyományosan 

év elején megrendezésre kerülő 
KÖZMEGHALLGATÁS a megszokott 
formában egyelőre nem bonyolítható 
le, a település ügyeivel kapcsolatos 

tájékoztatóra egy ONLINE FÓRUM 
keretében fogunk sort keríteni. A fórum 

2021. február 5-én 18 órakor veszi 
kezdetét, amelyre ezúton tisztelettel 

meghívok minden érdeklődőt. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, 
valamint a helyben érdekelt 

társadalmi és gazdasági szervezetek 
Képviselőit, hogy a helyi közügyeket 

érintő kérdéseiket és javaslataikat                                                 
2021. FEBRUÁR 1-IG                                               

elektronikus úton a                                
forum@domaszek.hu  e-mail címre 

juttassák el az önkormányzathoz. 
A részletekről és a megtekintéssel 

kapcsolatos pontos információkról az 
esemény előtti héten tájékozódhatnak 

az önkormányzat online felületein               
(domaszek.hu, DOMASZÉKI HírTér).

Sziráki Krisztián polgármester

Összefogás a rászoruló családokért Domaszéken

A polgárőrség és a nyugdíjas klub 
tagjai is csatlakoztak az adományok 

gyűjtéséhez és átadásához
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéken több „frontvonalon” is zajlot-
tak a karácsonyi adománygyűjtések a helyi 
rászoruló, bajba jutott családok részére. A 
Nyugdíjas Klub és a Családi Kör civil szer-
vezetek mellett lakossági szerveződések is 
alakultak az adományok, felajánlások ösz-
szeszedésére. A Polgárőrség önkéntesei  
nagy mennyiségű ruhát, játékot és tartós 
élelmiszert gyűjtöttek össze a helyi kis-
gyermekes családok részére, melyek az 
Önkormányzat és a családsegítő szolgálat 
segítségével és iránymutatásával kerültek 
kiosztásra. A DOMASZINT Szövetkezet 
főzőkonyhája 200 adag babgulyás megfő-
zésével járult hozzá a Szeretetláda Karita-
tív Egyesület karácsonyi adományozásá-
hoz. 

„Tápláló szeretet” címmel szervezett már a 
negyedik alkalommal adománygyűjtést 
családoknak, időseknek a helyi nyugdíjas 
klub. Ördögné Piroska klubvezető elmon-
dása szerint, hála Istennek nagyon sok szép 
adományt adtak össze a domaszéki embe-
rek! Az ünnep előtti héten vitték ki a cso-
magokat itt a faluban, kiskertekben Ótottné 
Jutka segítőjével. A külterületi kiszállítás-
ban a polgárőrök és a tanyagondnoki szol-
gálat nyújtott segítséget. Adományozók: 
Ördög István, Nyári Zoltán, Papp Szilvesz-
terné, Kiss Károly, Kis-Bezdányi Péterné, 
Ábrahám-Tandari László, Dobó Szilvesz-
ter, Ótott Kovács Imre, Némethné Etelka, 
Németh Magdolna, Kocsis Savanya Gézá-
né, Szirákiné Nyári Mária, Mikuska Pál, 
Novák Magdolna, Masa Dezső, Csamangó 
Lászlóné, Dr. Kovács Zoltánné, Pintér Ár-
pád és családja. A nyugdíjas klub tagjai na-
gyon köszönik a felajánlásokat! 
Domaszéken eddig még nem látott nyilvá-

nos lakossági szerveződést indított Szabó-
né Szemendei Valéria, melyhez az Ifjúsági 
Önkormányzat tagjain kívül 30-an is csat-
lakoztak! Megkérdeztük tőle, hogy mi ve-
zérelte abban, hogy így összefogja az em-
bereket a rászorultak megsegítésére, és 
sikeresnek tartotta-e az akciót. Válaszul a 
következőket felelte: Ez lett volna a máso-
dik karácsonyom Domaszéken. Ide költözé-
sem után nagyon megfogott az adventi 
gyertyagyújtás hangulata. Sajnos ez a ta-
valyi évben a járvány miatt elmaradt. Így 
azok az emberek, akiket amúgy is ritkán 
látogatnak, még a „kívánjunk egymásnak 

Mindenkinek kívánom, hogy 2021-ben érje 
el a kitűzött céljait. Ezt kívánom települé-
sünknek, közösségünknek is, hogy legyen 
lehetőségünk e csodás kis települést szeb-
bé, élhetőbbé tenni, és mindenek előtt sok-
kal több együtt, közösségben eltöltött időt 
hozzon az év.                           
                                         Sziráki Krisztián

polgármester
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Kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával támogas-

sák az alapítvány munkáját! 
Adószám: 18457249-1-06

Köszönettel: Ótottné Greguss Éva (a kura-
tórium elnöke), Ördög Istvánné Piroska és 

Ördögh Anett (kuratóriumi tagok)

boldog karácsonyt” élményét is elvesztet-
ték. Ráadásul a ritka látogatást is gátolja a 
vírus. Épp ezért gondoltam, hogy egy olyan 
családnak, ahol jól jön a segítség, szívesen 
készítek csomagot és személyesen átadom.  
A közösségi portálon ezt meg is írtam. Szin-
te nem kellett egy nap és 30-nál több ember 
csatlakozott. És aki elindít valamit, annak 
végig kell csinálni. Az önkormányzat segít-
ségével kaptam egy listát címekkel,  innét 
már csak a közösségi téren közben „angya-
lok”- nak átnevezett csoport tagjait kellett 
összehozni a megfelelő emberekkel. Nagy 
segítség volt, hogy akadt egy kedves sze-
mély, aki elvitte a  csomagokat, ha valaki 
nem tudta saját maga kiszállítani. A lényeg 

az volt, hogy ne adománygyűjtés legyen, 
hanem emberi kapcsolatokat teremtsünk. 
Egy-két kedves szó sokszor többet ér, mint 
maga az ajándék. Egy család – egy család-
hoz ment. Mindenki maga döntötte el mit 
visz. Természetesen mindenkinek hálás va-
gyok, aki csatlakozott az „angyalokhoz”. 
Köszönettel tartozom Sziráki Krisztián pol-
gármesternek, akit bármikor hívhattam se-
gítségért. A legnagyobb köszönet az, hogy 
a kapott visszajelzések alapján mindkét fél 
boldog volt. 
Tudom, hogy Domaszéken nagyon sok jó 
ember él, és remélem, az „angyalok” tábo-
ra nőni fog!
Valéria kedves szavai után biztosan állít-

hatjuk, hogy nem múlt el az emberek szívé-
ből a szeretet, az adni akarás, a segítő szán-
dék. Mi is nagyon köszönjük az összefogást, 
ez egy nagyon szép gesztus így az ünnepek 
alatt, és hálásak vagyunk azoknak, akiknek 
nevei ugyan nem kerültek felsorolásra, de 
valamilyen formában, akár élelmiszerrel, 
ruhákkal, játékkal támogatták ezt a közös 
célt. Bízunk benne, hogy a következő alka-
lommal még többen fognak csatlakozni és 
erősíteni az „angyalok” táborát. És mivel 
jómagam is kísértem az egyik hétvégén az 
adományozó csapatot, kétségtelen, hogy jó 
helyre kerültek a felajánlások! 

Tombácz Zoltán 
szerkesztő

Önkormányzati hírek
A továbbra is fennálló veszélyhelyzet miatt 
december hónapban sem ülésezhetett a 
képviselő-testület. Polgármesteri döntés 
született Ábrahám Zoltán helyett dr. Gu-
lyás-Zóka Veronika alpolgármesterré vá-
lasztásáról, a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázatok elbírálásáról, valamint a Déli 
Napfény LEADER Egyesület számára fo-
lyósított tagi kölcsön visszafizetési határ-

idejének meghosszabbításáról. A polgár-
mester elfogadta a 2021. évi belső 
ellenőrzési tervet is, valamint döntött a 
Dankó Pista tér 15/D/3. szám alatti ifjúsági 
garzonlakás (fecskeház) bérlőjének kivá-
lasztásáról. Döntés született még az új al-
polgármester tiszteletdíjáról, illetve egyes 
pályázati kiírásokkal kapcsolatos tervezési 
költségekről is.

A koronavírus-világjárvány második hullá-
ma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény, valamint az 505/2020. (XI. 
17.) Korm. rendelet értelmében a veszély-
helyzeti állapot 2021. február 8-áig fennáll, 
így januárban sem kerülhet sor képvise-
lő-testületi ülésre.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi csoport vezető

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!

Tájékoztatás a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítványról
A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapít-
vány kuratóriumi tagjai 2020 augusztu-
sában változtak. Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete – alapí-
tói jogkörében eljárva – a közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról is ekkor 
döntött. A bírósági bejegyzés a változások-
ról 2020 decemberében megtörtént, így 

most már az alapítvány elkezdheti munká-
ját. 
Céljaink között vannak községi kulturális 
programok, szabadidős és kulturális ren-
dezvények szervezése, természetvédelem, 
környezetvédelem, valamint az ezekhez a 
programokhoz kapcsolódó pályázati forrá-
sok felkutatása. 

Domaszékre mindig számíthatunk
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által 
szervezett ruzsai XIX. Hagyományos Pa-
raszt-lakodalmas rendezvényen  Ördögh 
László fogathajtó gazdálkodó elegáns, jól 

ápolt magyar stílusú fogatával mindig biz-
tos segítőnk, aki méltán képviseli a doma-
széki gazdaközösséget. Elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki szíves segítségü-

kért! A lap olvasóinak áldott ünnepeket, 
békés, boldog új esztendőt és jó egészsé-
get kívánok!        Szeretettel: Szanka János

egyesületi elnök

Nyugdíjas Klub hírei
Ezzel a verssel kívánunk mindenkinek 
nagyon boldog új esztendőt, egészséget, 
boldogságot!

Itt állunk az Újesztendő piros hajnalánál. 
Vajon együtt leszünk-e, majd az alkonyatnál? 

Ez Újévben merre vezet életünknek útja? 
Tövisek vagy virágok közt csak az Isten 

tudja. Ő vezessen igaz úton minden egyes 
léptet, Őrizze meg viharoktól e boldog 

piciny fészket. 

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, 
csengőt! Adjon Isten mindnyájunknak 

Boldog Újesztendőt! 
Tisztelettel: Ördög Istvánné

klubvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 
2021. január 1-től a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az 
állami adó- és vámhatóság látja el.
Akinek a pénzintézetnél korábban adott ál-
landó átutalási megbízása van a gépjár-
műadó önkormányzat felé történő átuta-
lására, azt a pénzintézetnél meg kell 
szüntetni.
Ügyfélkapuval rendelkező adózók az 

E-ÖNKORMÁNYZAT portálon (címe: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu ) megtekinthetik 
egyenlegüket, ugyanitt van lehetőség az 
esetleges túlfizetés átvezetési, visszaigény-
lési kérelem benyújtására is.
Az önkormányzatnál vezetett gépjárműadó 
számlán fennálló tartozást még az önkor-
mányzat számlájára kell megfizetni. 
A ki nem egyenlített gépjárműadó hátralé-
kokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók 

módjára fogja behajtani.
Amennyiben az adózónak 1000 Ft-ot elérő 
túlfizetés áll rendelkezésre a számláján – és 
más tartozása nincs-, a túlfizetést szintén az 
önkormányzatnál igényelheti vissza az erre 
rendszeresített nyomtatványon, tartozás 
esetén kérheti az átvezetést.

                                Dr. Pálfi Tímea Ágnes 
   Jegyző
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Köszöntöm hivatalában településünk újonnan kinevezett al-
polgármesterét, dr. Gulyás-Zóka Veronikát!

Több mint egy évvel ezelőtt, többek között azzal az elhatározással 
vágtunk neki az új ciklusnak, hogy hatékony működést valósít-
sunk meg a Hivatalon belül is. A főállású alpolgármesteri tisztség 
megszüntetése ennek egyik állomásává lett, s időközben az is vilá-
gossá vált, hogy a megváltozott tisztségnek személyi változással 
kell járnia.

Alapos mérlegelést követően dr. Gulyás-Zóka Veronikára esett a 
választásom, akit úgy gondolom, hogy sokaknak nem kell bemu-
tatnom, hiszen ismerik őt aktív közéleti szerepvállalása által. Jo-
gászként végzett, 2011-2016-ig egy szegedi ügyvédi irodában dol-
gozott, 2018-tól a Domadrón Szociális Szövetkezet munkatársa. 
2019-től önkormányzati képviselő és a Polgármesteri Hivatal pá-
lyázatíró referens munkatársa. Mindeközben óvodánkban a szülői 
munkaközösség oszlopos tagja.
Jómagam egy felkészült, a közösségi ügyek iránt lelkes és fogé-
kony munkatársat ismerhettem meg benne, akinek a munkájára 
mindannyian számíthatunk.

Új alpolgármestert köszönthetünk településünk élén

Tájékoztatás az FBH-NP Nonprofit Kft. külterületi hulladék 
begyűjtésével  és egyéb szolgáltatásaival kapcsolatosan

Önkormányzatunk bejelentésére való hivatkozással az alábbi vá-
laszt adta a szolgáltató 2020. december 29-én arra a kérdésre, hogy 
2021. januártól hogyan is alakul a külterületi hulladék-begyűjtés: 
Domaszék külterületén élő lakosok részére a közszolgáltató 
emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákokat biztosít (52 db 
kommunális, 52 db biológiailag lebomló és 26 db csomagolási 
– szelektív – zsák), melyek a Domaszéki Hulladékudvarban ve-
hetőek át és amennyiben megteltek, ugyanitt leadhatóak. To-
vábbá, amennyiben többlet zöldhulladék keletkezik, úgy évente 1 
m3/ingatlan ingyenesen leadható a fent megjelölt hulladékudvar-
ban. 

A hulladékudvar nyitvatartása:
Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 –  16.00

Csütörtök: 8.00 –  16.00
Péntek: 7.00 –  11.00

Szombat: 8.00 –  12.00
Vasárnap: ZÁRVA

A kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu email címen áll módjuk-

ban konténer kihelyezését megrendelni, amely díjköteles.

Évente 2x van lehetőség ingyenes házhoz menő lomtalanításra, 
melynek feltételei a következőek:
- aktív szolgáltatással és díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek  
     részére;
- a 79/524-821-es telefonszámon van lehetőség megrendelni;
- veszélyes, elektronikai és bontásból származó hulladék nem 
      kerülhet bele;
- az előre egyeztetett napon az ingatlan elé szíveskedjenek 
      kihelyezni a lomokat reggel 6.00 óráig, rendezett állapotban.

2021.01.18-án az idei évben második alkalommal is lesz a bel-
területen fenyőfa begyűjtés, melynek a feltétele, hogy ezen a na-
pon reggel 7.00 óráig ki kell azt helyezni az ingatlan elé olyan ál-
lapotban, hogy az mozgatható és könnyen megközelíthető legyen. 
A begyűjtés INGYENES! 
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a szolgálta-
tással, vagy annak minőségében problémát észlel, akkor azt a 
hulladekgazdalkodas@domaszek.hu e-mail címen jelezze, 
hogy önkormányzatunk mielőbb továbbítani tudja azt a szolgálta-
tó felé. 

Felkészültek a télre az önkormányzat és a Domatisz Kft. munkagépei

Dr. Gulyás-Zóka Veronika társadalmi megbízatású alpolgármeste-
ri munkájához ezúton is sok sikert kívánok!
                                                         Sziráki Krisztián polgármester

A rossz időjárási körülmények várható ki-
alakulásától kezdve a Domatisz Kft. folya-
matos készenlétet tart fenn figyelőszolgálat 
formájában. A hóeltakarítási munkálatokra 
tolólappal felszerelt traktorok, önjáró gré-
der és egy sószóró áll rendelkezésre. A 
hóeltakarítási munkálatok sorrendjét a Do-
matisz Kft. ütemterv szerint végzi, mely-
ben elsőként a bel- és külterületen a busz és 
az iskolabusz nyomvonala kerül takarítás-
ra, majd a munka a bel- és külterületi főbb 
gyűjtőutakon és mellékutakon folytatódik. 
A külterületi ingatlanhoz tartozó tanyabe-

járó eltakarítása az ingatlantulajdonos fela-
data. Esetleges egyedi igények teljesítését 
kizárólag a főbb utak takarítását követően 
lehet elvégezni. 
A munkálatok a kerékpárút és az önkor-
mányzat intézményeinek járdái esetén 3-5 
cm-es, a közutak esetén 8-10 cm-es hóréteg 
vastagságnál kezdődnek. Éjszakai havazás-
nál hajnali 3 órakor kezdődik a munka, 
rendkívüli havazás, hófúvások kialakulása 
esetén traktorral rendelkező gazdák segít-
ségét is kérjük.
Egyúttal felhívjuk a domaszéki lakosság 

figyelmét, hogy ingatlanjaik előtt gondos-
kodjanak a járdák síkosság- és fagymente-
sítéséről, így elkerülhetőek a nem kívánt 
balesetek.          Módra Tamás
                            Domatisz Kft. ügyvezető   

Dr. Gulyás-Zóka Veronika eskütétele 
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Domaszéki Óvoda hírei

A Mikulás az óvoda előtti téren fogadta a kicsiket
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Az adventi gyertyagyújtás jegyében, karácsonyi ünnepséget is 
              tartottak a csoportok    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A karácsonyvárás hangulata járta át az év 
utolsó hónapjának napjait az óvodában. 
Közösen kezdtünk készülődni a gyerme-
kekkel. Olyan tevékenységeket szervez-
tünk, játékokat játszottunk decemberben, 
amelyek az egymásra fi gyelést, egymás 
iránti szeretetünket, az elfogadást, az egy-
máshoz tartozás jó érzését alakítják a gyer-
mekek személyiségében.
December elejétől kezdve minden óvodába 
járó kisgyerek arról beszélt, hányat kell 
még aludnia Mikulás érkezéséig! Lázasan 
készülődtünk, dekoráltunk, színeztünk és 
gyűjtögettük a kívánságokat. Minden óvó-
néni törekedett arra, hogy idén valamivel 
másabb legyen ez az ünnep, mint korábban. 
Volt olyan csoport, ahonnan a Mikulás Ma-
nói vitték el a kívánságlistát, egyenesen a 
Mikulásnak. Máshol ajándékkatalógusból 
vágták és ragasztották a puttonyba a gyere-
kek a kívánságaikat; volt olyan csoport, 
akik egyenesen a postán adták fel levelü-
ket. 
Alaposan körüljártuk ezt az izgalmas té-
mát, és amikor már majdnem mindent 
megbeszéltünk, megérkezett hozzánk is a 
Nagyszakállú. Sajnos idén nagyon elfoglalt 
volt, így csak lovaskocsival érkezett, ami-
ről le sem szállt, de így is óriási élmény 
volt minden ovis számára. Az óvoda előtt 
énekeltünk, verseltünk és integettünk Neki, 
majd minden csoport képviselője átvehette 
a hatalmas puttonyt, melyben ott lapult 
minden gyermek számára a csomag.
Köszönjük szépen a Maczkó családnak, 
hogy segítettek a Mikulásnak a csomagok 
beszerzésében!

Az óvodai karácsonyt a Bagoly és Mókus 
csoportos gyerekek meleg, szívhez szóló 
műsora tette meghitté. Az ezt követő gyer-
tya és csillagszóró gyújtás után minden 
csoport birtokba vette a karácsonyfája alá 
került játékokat.
Köszönetet mondunk a rendhagyó karácso-
nyunk egyik legmeghatóbb és önzetlenebb 
gesztusáért, amit a Szülői Közösség tett. Az 
elmaradt Adventi készülődésből befolyt 
bevételt saját személyes felajánlásaikkal 
pótolták, így lehetőségünk volt az előző 
évekhez hasonló összeget játékvásárlásra 
fordítani!
Nagyon sok támogatást kaptunk a szülők-

től ahhoz, hogy mindenki számára emléke-
zetes maradjon az ünnep. Köszönjük szé-
pen a segítséget!
Programjaink az elkövetkezendő idő-
szakban:
    • 2021. január 18-29. : Mese-hét
    • 2021. február 20. : Farsang
Programjaink a helyzetet fi gyelembe véve,  

a szabályokat betartva kerülnek megrende-
zésre.

Nagyon boldog új évet kívánunk 
minden családnak egészségben, bőség-
ben, szeretetben, hitben, békességben, 

harmóniában!
A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető

Zsibongó - iskolai hírek
Programjainkból: Iskolai Trianon-vetél-
kedő: Iskolánkban lelkes csapatok mér-
ték össze tudásukat a hazánkat száz évvel 
ezelőtt sújtó trianoni békeszerződésről. 
A Trianon-vetélkedő november 27-én, a 
Bálint Sándor Nap keretein belül, a felső 

tagozatosok által alakított csapatok kö-
zött zajlott. A járványhelyzetet szem előtt 
tartva az iskola stúdiójából egyenesen az 
osztálytermekbe érkeztek a kérdések, me-
lyeket Madarász Ottó és Balogh Bálint 
történelemtanárok állítottak össze. Velük 

közreműködve az osztályfőnökök készítet-
ték fel tanulóikat a megmérettetésre. Mivel 
sokan szereztek azonos pontszámot, nem 
csak három csapat örülhetett helyezésnek, 
viszont a dobogó legfelső fokára csak az 
5.b osztály egyik csapata ért el. Az első 
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helyezett „Dark Blue” csapat tagjai: He-
gyi Levente, Juhász-Fülöp Dávid, Nagy 
Benjámin, Molnár-Tóth Lilla és Németh 
Eszter. Ők büszkén és örömmel vették át 
jutalmukat Józsáné Bánhidi Márta igazga-
tónőtől az eredményhirdetés alkalmával. A 
lelkesedés és szorgalom számos más csa-
patot is sikerre vitt, figyelemre méltó volt 
a témában tapasztalt nyolcadikosok mellett 
az ötödik osztályosok nagy aránya a máso-
dik és harmadik helyen. Ezúton fejezzük ki 
elismerésünket minden résztvevőnek, kö-
szönjük lelkiismeretes felkészülésüket és 
versenyzésüket!

A Trianon-vetélkedő győztes csapata                                                    
(fotó: Balogh Bálint)

December 5-én a járvány miatt online mó-
don lebonyolított Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny országos döntőjén az „Ész-
bontók” csapata: Horváth Hanna, Kardos 
Lora, Kászonyi Lilla és Szaszák Kata (6.b) 
nagyon szoros versenyben a remek 10. he-
lyen végzett. Gratulálunk a csapatnak! Fel-
készítő tanáruk Viplakné Pásti Mária.

A Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző 
Iskola „Süsd, főzd, keverd!” online főző-
versenyében iskolánk tanulója, Batik Mar-
tin (7.a) korosztályában első helyezést ért 
el. Gratulálunk!

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola 
a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékházzal 
együttműködésben Vörösmarty Mihály 
születésének 220. évfordulója alkalmá-
ból emlékévet szervezett, melynek kere-
tében a Magyar Versmondók Egyesülete 
szakmai támogatásával Vörösmarty–ver-
sünnepet hirdettek az ország minden tanu-
lójának az alábbi módon: 2020. december 
15-ig egy szabadon választott verset vide-
ón rögzítve kellett elküldeni. Iskolánkból 
Kardos Mirkó (7.a) nevezett erre a ver-
senyre Vörösmarty Mihály: Puszta csárda 
című versével.

December 9-én tartottuk az első online „Is-

kolába csalogató” programot, melyen 
Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető 
tájékoztatta az iskolába készülő óvodások 
szüleit intézményünkről. Létrehoztunk egy 
facebook-csoportot, melyhez csatlakoztak 
a leendő elsős osztályfőnökök, Kardosné 
Volford Klára és Madarász Ottó is. Ebben a 
csoportban lehetőség van a kapcsolattar-
tásra. Egy rajzversenyt is meghirdettek a 
pedagógusok a leendő elsősöknek „Élmé-
nyeim a téli szünetben” címmel, melyre 
január 15-éig várjuk az alkotásokat.
A Nemzeti Tehetség Program NTP-
TFJ-19 pályázati kiírásán    a tehetség-
segítés feltételrendszerének javítására 
eszközöket vásároltunk, amelyeket tehet-
séggondozó foglalkozásokon használunk.                                                                                                                                      
       /Ferlingné Dósa Anett pályázati felelős/

Tehetséggondozó foglalkozáson az új 
eszközökkel (fotó: Ferlingné Dósa Anett)

ÜNNEPVÁRÁS

A 2020-as év és a vírus átírta hétköznap-
jainkat, ünnepeinket, de azért a december 
hónap az ünnepvárás jegyében telt a do-
maszéki iskolában. A karácsonyfát a 3.b-s 
„manók” díszítették, csendben, halkan egy 
tanóra alatt, hogy meglepetés lehessen ki-
csiknek, nagyoknak egyaránt, amikor ki-
csengetnek.

Tudatosan ügyelve a járványügyi előírá-
sokra, ellátogatott iskolánkba a Mikulás is. 
Az alsós osztályokba vitt ajándékot, ahol 
a gyerekek dallal, verssel köszöntötték őt. 

December 6-án a Magyarország Buenos 
Aires-i Nagykövetsége által közzé- tett 
videóban Szent Miklós (Mikulás) ma-
gyarországi hagyományát mutatták be. 
A videó létrejöttében közreműködött a Do-
maszéki Bálint Sándor Általános Iskola 1.b 
osztálya Mataisz Zsuzsa tanítónő szervezé-
sében, valamint felbukkant néhány emlék a 
korábbi évekből.

A téli szünet előtti utolsó nap mindig kü-
lönleges szokott lenni: a templomban 
megnézzük a pásztorjátékot, ez igazi han-
golódás a karácsonyra. Idén sajnos ez is 
elmaradt, de több osztályközösség tartott 

meghitt hangulatú osztálykarácsonyt 
az utolsó tanítási napon. Sok osztályban 
meg is ajándékozták egymást a diákok. A 
3.b-ben angol „figgy pudingot” kóstoltak 
Bene-Orosz Kamilla jóvoltából.

Ezen az utolsó tanítási napon a Magyarság 
Óperencián innen és túl eTwinning pro-
jekt keretében az alsó tagozatosok hagyo-
mányos papírláncokat fűztek. A több mint 
3000 láncszem az iskola előkertjében álló 
fenyőfákat díszíti. A füzérek felhelyezése 
után karácsonyi dalokkal hangolódtunk a 
közelgő ünnepre. 

A Szent Miklós (Mikulás) magyarorszá-
gi hagyományát bemutató programot és a 
Magyarság Óperencián innen és túl eTwin-
ning projektjét Mataisz Zsuzsanna tanítónő 
szervezte, koordinálta.

Mikulás a 3.b-ben                                                                                          
(fotó: Mataisz Zsuzanna)

Fadíszítés hosszú lánccal                                                                                          
(fotó: Polgár Szabina)

HANGVERSENY

A december 11-én felvett zeneszámokból 
összeállt egy hangulatos karácsonyi 
műsor, digitális koncert, melyet december 
27-étől nézhetnek, hallgathatnak meg a 
Szülők, Nagyszülők, érdeklődők, ha az 
iskola facebook oldalán rákattintanak a 
hangversenyről beszámoló hír alatti linkre.

Fellépők: Gitár: Kun-Péter Emma, 
Kászonyi Lilla, Sólya Máté, Huszák 
Zsófia, Németh Botond, Kardos Kata, Fődi 
Máté, Pataki Ádám és Gyólai Márton. 
Szintetizátor: Süli Péter, Gábor Zoltán és 
Nóvé Huba. Zongora: Pap Máté, Bakos 
Petra, Dobó Gréta, Dobó Pálma, Szalóky 
Mercédesz Lara, Gyólai Áron, Szaszák 
Kata, Török Tímea, Négyökrű Nóra, Szász 
Gréta és Szász Petra. Furulya: Benák 
Emma, Fekete Fanni, Tombácz Anikó, Kiss 
Máté és Molnár- Tóth Lilla. Fuvola: Pataki 
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Viktória. Felkészítő tanárok: Lázity 
Natália, Tolnai Rebeka (zongora), Greksa 
László (furulya, fuvola), Pecznyik István 
(gitár), Koszti Sándor (szintetizátor).

A művészeti iskolában a 2020-as év 
végén nyolc táncos lány kapott elismerést 
az év során nyújtott teljesítményükért 
- Néptánc tanszakon Tillinkó Nikolett 
és Pataki Viktória a néptánc táborokban 
nyújtott segítségért; Moderntánc/mazsorett 
tanszakon Bóka Laura Anna, Csala Vivien 
Alexandra, Kószó Zsófi a, Molnár Dorina, 
Molnár Dorka és Pördi Kíra Dominika 
az országos online versenyen elért mini 
formációs 1. helyezésért. Jutalmuk egy-
egy logós, névvel ellátott bögre volt. 
Külön köszönjük Kószó Zsófi ának a fi nom 
forró teát és a karácsonyi sütiket! /Ótottné 
Greguss Éva/

Táncos lányok a díjakkal                                                                
(fotó: Ótottné Greguss Éva)

2021-re is elkészült hagyományos SULI-
NAPTÁRUNK, melynek idén a témája: 
„Benned a jövő”. A nyertesek, akiknek 
rajzai megjelennek a naptárban: Címlap: 
Horváth Hanna (6.b); Január: Pataki Ádám 
(7.a); Február: Szenes Kitti (7.a); Márci-
us: Kalmár Kitti Sára (8.a); Április: Dobó 

Pálma Dorka (7.b); Május: Gergulics Esz-
ter (1.a); Június: Kiss Martin (7.b); Július: 
Benák Hanna (3.a); Augusztus: Zádori 
Ádám (3.b); Szeptember: Csóti-Gyapjas 
Laura (3.b); Október: Szabó Zafi ra Kíra 
(8.a); November: Ripp Jázmin (3.b); De-
cember: Süli Katalin (6.a). A győztes raj-
zokból kiállítás is készült, melyet az iskola 
alsó folyosóján lehet megtekinteni. Gratu-
lálunk! A Sulinaptárból 1.500 Ft-os áron 
még lehet vásárolni Pataki Ildikó művésze-
ti vezetőnél.

A naptárverseny győztesei                                                                   
(fotó: Pataki Ildikó)

Köszönjük a felajánlott fenyőfákat Juhász-
né Illés Andrea szülőnek és Ördög Istvánné 
Piroskának!

Köszönjük a Temesy Hidegkonyhának 
(Temesy Melindának) a felajánlott mikulás 
csomagokat és a karácsonyi hidegtálakat, 
melyeket a kiválasztott családoknak ki is 
szállítottak.

Köszönjük Tombácz Gézának a karácso-
nyi hangverseny felvételét, a felvett anyag 
vágását, formálását, és az így létrejött cso-

Kedves Domaszékiek!
Örömmel jelentjük be, hogy elindítottuk 
településünk digitális archívumát, a 
DomArchívot, amelyet nagy szeretettel 
adunk ezennel a Közösség használatába.    
A https://domarchiv.domaszek.hu/ címen 
található archívum esetében szeretnénk, 
ha ez egy nagy fényképalbum lenne; mi 
több, a domaszékiek közös albuma, amely 
élménydúsan számol be múltunkról, s 
idővel majd jelenünkről is, a mostani és 
az eljövendő idők számára egy nagy-nagy 
értéktárat alkotva.

Ez az album még nincs befejezve. Az ol-
dal, amit majd megnyit a kedves látogató 
a hatalmas – talán végtelen – albumnak 
csak az első oldala. A többi oldal önnél és 
mindannyiunknál van. Családi fényképal-
bumok, cipős dobozba halmozott – régi 
és közelmúltbeli – fényképek között meg-
bújva, netán számítógépeink mappáiban 
lapulva. Ezek a képek (sőt, akár videók és 
dokumentumok) fogják képezni albumunk 
további oldalait, hogy még többet mesélje-

nek e patinás közösség és a fi atal település 
együttes történetéről. A képek által mesélt 
történetek néhol hiányosak, esetleg pontat-
lanok is lehetnek. Valamennyi összegyűj-
tött anyag pontos tartalmának és hátterének 
meghatározásához oly nagy kutatómunka 
kell, amit csak együttesen tudunk elvégez-
ni, ki-ki a maga tudását, és főként emlé-
kezetét hozzáadva ehhez a munkához. Így 
válnak majd teljessé folyamatosan bővülő 
albumunk oldalai.

Bízunk benne, hogy mindenki örömmel 
és kellemes nosztalgiával nézegeti majd a 
DomArchívot a hosszú téli estéken, délutá-
nokon; és hogy sokan kedvüket lelik majd 
abban, hogy felnyissák a családi albumokat 
és azokat a bizonyos dobozokat. Az előke-
rülő képeket, gyűjteményeket szeretettel 
várjuk, ahogyan a DomArchív meglévő 
anyagaihoz való minden hozzászólást, ki-
egészítést, vagy akár helyesbítést is. 

Az anyagokat, észrevételeket elküldeni a      

domaszekujsag@t-online.hu e-mail cím-
re, vagy személyesen leadni a Domaszék 
Nagyközségi Könyvtárban lehet.  Kelle-
mes kikapcsolódást kívánunk hozzá a 
lakosságnak.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Gabonacséplés Masa Miklósnál 1957-ben 
Domaszéken

daszép karácsonyi felvételt!

Az évek óta inkognitóban maradni kívánó Tá-
mogatónknak köszönjük, hogy 21 tanulónk 
karácsonyát könnyítették meg, tették szebbé!                                                                                                                                          
      

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető
Következő programjaink:
• 2021. január 22.: Az első félév vége; 

Magyar Kultúra Napja- házi versmondó 
verseny felső tagozatosoknak

• 2021. január 23.: Írásbeli felvételi 8. 
osztályosoknak

• 2021. január 25.: Félévi osztályozó 
értekezlet; Rövidített órák; Felügyelet 
igényfelmérés alapján; A művészeti 
órák elmaradnak 

• 2021. január 29.: A félévi értesítők 
kiosztása

• 2021. február 5.: Bolyai Természettu-
dományi Verseny

• 2021. február 8.: Félévzáró értekezlet, 
tanítás nélküli munkanap

A Szülők-Nevelők Bálját a járványhelyzet 
miatt nem tudjuk megtartani a szokott 
időben, februárban. A Bál tervezett új 
időpontja 2021. május 7. (péntek) vagy 
május 22. (szombat).

A DOMASZÉKI ÓVODA 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 
nevében ezúton is köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és továbbra is számítunk 
mindazok támogatására, akik személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával segíteni 
kívánják munkánkat. Adószámunk: 

18461981-1-06 
Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett,           

a kuratórium elnöke
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Újévi fogadalmak - 2021
Minden év január 1-jén emberek milliói 
tesznek újévi fogadalmakat, remélve, hogy 
ezzel életükben pozitív változásokat tud-
nak majd elérni.
Tegye fel a kezét, aki megfogadta már, 
hogy a következő évben le fog fogyni. Ha 
törik, ha szakad. Vagy abbahagyja a do-
hányzást; egészségesebben fog étkezni; 
esetleg befejezi végre az egyetemet.

Az új év tökéletes alkalmat teremt arra, 
hogy új szokásokat alakítsunk ki, és hogy 
új életet indítsunk. Hogy miért is?
Olyan ez, mint a diéta vagy a sport, ami 
hétfőn indul, és ha már szerdán elrontottuk, 
akkor megvárjuk a következő hetet, rosz-
szabb esetben a következő hónapot. Mert 
az év első napja kiváló, már-már misztikus 
pillanat, és akkor sokkal jobb, letisztultabb 
elindítani valami jó dolgot. Az újévi foga-
dalomban rengeteg a buktató, de mégis si-
keres, elvégre pontosan azt adja az embe-
reknek, amire azok vágynak: a reményt.
Belegondoltak már abba, miért van az, 
hogy újra és újra fogadkozunk? Hogy a ko-
rábbi kudarcok ellenére mégsem csökken a 
lelkesedés? Hogy minden szilveszterkor 
visszatekintünk az évre, és mivel az esetek 
többségében nem tetszik, amit látunk, 
azonnal meg akarjuk ragadni a lehetőséget 
a változásra? Úgy érezzük, hogy ezt végre 
irányíthatjuk; reménnyel tölt el, a remény 
pedig energiával.
Az 5 leggyakoribb újévi fogadalom:
• Jövőre lefogyok!
• Jövőre sokkal egészségesebben fo-

gok élni (többet sportolok, nem do-
hányzom, kevesebb alkoholt fo-
gyasztok és nem eszek annyi 
gyorskaját)!

• Jövőre boldogabb leszek!
• Jobban fogok spórolni!
• Szervezettebben fogok élni!
Miért rontjuk el végül az újévi fogadalma-
kat?
A statisztikák alapján az új év eleji lelkese-
dés, az újévi fogadalmak általában január 
közepén jutnak el a megvalósításra tett kí-
sérletig, a legtöbbször pedig egy hónapon 
belül elhal a motiváció. Szinte egyikünk 
sem tudja, hogy miért. A hibát valószínűleg 
ott követjük el, hogy nem vagyunk elég kö-

rültekintőek, amikor kitűzzük magunk elé a 
céljainkat.
Az alábbiakban felsorolunk néhány tippet, 
hogy sikeresen véghez vihessük újévi foga-
dalmainkat.

Reális célkitűzések
A legbiztosabb módja, hogy alulmaradjunk 
a célkitűzéseinkkel szemben, hogyha a cél 
elérhetetlen. Például, ha megfogadjuk, 
hogy drasztikusan sokat, 10-20 kilót fo-
gunk leadni néhány hónap alatt, azt való-
színűleg úgyis elbukjuk. Igyekezzünk 
olyan célkitűzésre ami elérhető, például: 
heti 3-4-szer eljárni edzeni, kerülni a sok 
cukor fogyasztását és a fehér lisztet, vala-
mint igyekezni többet (minimum 2 liter vi-
zet) inni naponta.

    A szó elszáll, az írás megmarad
Nem elég azt mondani, hogy gyakrabban 
szeretnénk edzeni járni, meg kell határozni, 
hogy ez számokban mit jelent pontosan. 
Mindennap, vagy minden héten kétszer? 
Ez segíthet abban is, hogy pontosan átlás-
suk, mit is várunk el magunktól. Így nem 
esünk abba a hibába, hogy az első héten 
minden nap elmegyünk edzeni, majd a má-
sodik héten már kihagyunk egy-két napot, 
a hónap végére pedig csak minden héten 
egyszer jutunk el, és így szép lassan telje-
sen abbahagyjuk a dolgot. Nagyon fontos 
az előre tervezés és a folyamatos szerve-
zettség, így jó eséllyel kiküszöbölhetjük a 
kudarcot.

Fokozatosság
Akár testmozgás, akár diéta: a lényeg, hogy 
ne drasztikus, önsanyargató módszerekkel 
kezdjünk bele. Testünk teljes joggal ellen-
áll majd a hirtelen jött kalóriamegvonásnak 
vagy a túlzott terhelésnek, így nem csak a 
gyors és látványos siker marad el, de még a 
sérülés és rosszullét kockázata is megnő. 
Inkább kezdjünk óvatosan: heti 2-3 egyórás 
edzés bőven elegendő, étrendünk megvál-
toztatásához pedig tökéletes első lépés, ha 
beiktatjuk az eddig kihagyott reggelit a na-
punkba. A többi lépés már sokkal köny-
nyebb lesz, csak figyeljünk oda, hogy mire 
hogyan reagál a testünk! Emellett egy die-
tetikus vagy személyi edző is sokat segíthet 
a teljes életmódváltás megtervezésében, il-
letve a motiváció folyamatos fenntartásá-
ban.

Beszéljünk róla másoknak
Ne tartsuk a fogadalmakat titokban! Mond-
juk el barátoknak vagy családtagoknak, 
akik ott lesznek, hogy támogassanak, hogy 
jó irányba változzunk és ne valljunk kudar-
cot! A legjobb forgatókönyv, ha találunk 
egy barátot, akivel közös fogadalmat te-
szünk és így biztathatjuk egymást.

Jutalmazás
A jutalmazás nem azt jelenti, hogy egy 
egész doboz csokit is megehetünk, ha tud-
juk tartani magunkat a fogadalmunkhoz. 
Helyette ünnepeljük meg a sikereinket va-
lami olyannal, amit élvezünk, de nem szeg-
jük meg miatta a fogadalmat. Ha ragaszko-
dunk az ígérethez, hogy helyesen 
táplálkozunk, például megjutalmazhatjuk 
magunkat egy mozival, vásárlással, vagy 
bármilyen programmal, ami örömmel tölt 
el bennünket.

    Önostorozás
Megszállottan az apró hibákon, elcsúszáso-
kon rágódni, nem fog segíteni a kitűzött 
célok elérésében. Csináljuk a tőlünk telhető 
legjobb módon és erőbedobással minden 
egyes nap és egyszerre csak egy dologra 
koncentráljunk.

Kitartás
A szakértők azt mondják, körülbelül 21 na-
pot vesz igénybe, hogy az új tevékenység 
szokássá váljon, és a személyiségünk ré-
szét képezze. Próbáljunk kitartóak lenni, és 
egy idő után napi rutinná fog válni a moz-
gás és az egészségesebb életmód.
Reméljük, hogy ezeket a tanácsokat meg-
fogadva, 2021-ben mindenki hatékonyabb 
lehet, és végre olyan fogadalmakat tehet, 
melyeket betartva, elérhetik kitűzött céljai-
kat.          Forrás: https://ligetwellness.com  

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Népi jóslatok az elkövetkezendő időszakra
Január 18.: Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.

Január 22.: Hogyha megcsordul Vince, megtelik a pince. 
Ha esik, nem lesz jó bor az évben.

Január 25.: Pálfordulat: E nap környékén gyökeresen változik meg az időjárás, a népi 
megfigyelések szerint.

Február 2.: Gyertyaszentelő: Ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél.
Február 6.: Dorottya nap: Ha csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy.

A Házszenteléseket 
a pöspöki rendelkezés szerint,  a jár-
ványhelyzet miatt nem tudjuk most el-
kezdeni, későbbi időpontra halasztjuk. 
Amint lehetőség lesz rá, bepótoljuk 
mind a tanyasi, mind a falusi házak 
megszentelését. 

Sóki Károly plébános
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Hobbi kertész kisokos - Konyhakert
Igaz, még messze van a tavasz, de apró te-
endőkkel már elkezdhetünk készülni rá, 
hogy mire odaérünk, learathassuk a babér-
okat. Az év első hónapja, ha nem is kecseg-
tet sok teendővel a lelkes hobbikertészek 
számára, van olyan munka, amibe már 
most is belekezdhetünk, ilyen például a 
magok elvetése. 

A hobbi kertészkedés nemcsak kikapcsoló-
dásul szolgálhat, hanem akár közös családi 
programot is csinálhatunk belőle, melyből 
a család apraja-nagyja kiveheti a részét.
Az alábbi tippekkel szeretnénk kedvet csi-
nálni és ötleteket adni, hogy miként lehet a 
legjobbat kihozni az otthoni körülmények 
között termesztett növényeinkből:

Válasszuk ki a megfelelő helyet! 
A hely megválasztásánál arra kell odafi-
gyelnünk, hogy kellő napsütés érje a kony-
hakertet, tehát érdemes a lehető legnapo-
sabb fekvést keresnünk. A legjobb az, ha 
reggeltől estig süti a nap, ha viszont válasz-
tani kell a délelőtti és a délutáni napsugara-
kat illetően, akkor mindenképp a délutánit 
válasszuk. A napsütés azért fontos, mert a 
zöldségek többsége fény- és melegigényes. 
Ha csak árnyékos helyet találunk, akkor a 
növények kevésbé fognak fejlődni, a kór-
okozók pedig sokkal inkább el fognak el-
szaporodni! 

A talajunk előkészítése
Ha megtaláltuk a tökéletes helyet, nincs 
más dolgunk, mint előkészíteni a talajt a 
növények számára. Ezt akár a téli időszak 
végén is megtehetjük, mikor már nincsenek 
éjszakai fagyok. A talaj felásásával nem 
csak a gyomoktól szabadulhatunk meg, de 
jó kis mozgásforma is. A talaj előkészítése 
során érdemes a be nem ültetett részeket 
vastagon mulccsal betakarni, így megvéd-
hetjük a gyomoktól ezt a részt. Nagyjából 
28 növényt ültethetünk el egy 3x4 méteres 
területre, mivel a tipikusnak mondható 
zöldségeket (paradicsom, paprika) 60 cen-
timéteres tőtávolságra kell ültetnünk, így 
könnyedén elférünk a sorok között és kitű-
nően növekedhetnek a növények.
                  Beltéren is lehetséges
Ha van elég hely a lakásban, akkor bent is 

nevelhetünk fűszernövényeket, csírát vagy 
pár zöldséget. Néhány zöldségfajtát már ja-
nuárban elvethetünk, illetve a tavalyról 
megmaradt sima zöldség magokat csírázta-
tási próbával is leellenőrizhetjük ültetés 
előtt. Ehhez csak szórjuk őket egy bened-
vesített konyhai törlőkendőre vagy itatós 
papírra, és kísérjük figyelemmel fejlődésü-
ket. A petrezselyem, a brokkoli, póréhagy-
ma is nagyon jól érezheti magát odabent, 
ráadásul az átültetésig némelyiküknél akár 
több hónap is eltelhet. Hazánkban nagyon 
népszerű zöldségek a paprika, paradicsom 

és a zeller. Ezek magjait vethetjük kis ládá-
ba soronként, majd lefedve tároljuk őket 
egy üveglappal, hogy a pára miatt köny-
nyebben kicsírázhassanak. Ha már megje-
lentek az első levelek, mindenképpen ve-
gyük le róla az átlátszó búrát, mert ilyenkor 
már több levegőre lesz szükségük. Vannak 
olyan tavaszi virágok, mint a begónia, az 
árvácska, a hamvaska, ezek szintúgy jól 
megvannak a beltéri világítás alatt, ha vi-
rághagymáról neveljük őket.

A növények kiültetése
Ha kora tavaszra már eljutottunk odáig, 
hogy kiválasztottuk a területet, a talajt is 
előkészítettük, illetve palántákat is nevel-
tünk vagy vásároltunk, akkor jöhet az ülte-
tés ideje. Az ültetéssel kapcsolatban renge-
teg dologra érdemes figyelni, de mégis 
talán a legfontosabb, hogy a talaj tápanyag-
ban gazdag legyen, ezért érdemes ásni a 
növények számára egyesével 25-30 centi-
méter átmérőjű és ugyanolyan mély gödröt. 
Ezt töltsük fel komposzttal és kerti földdel 
úgy, hogy a talajszint fölé púposodjon 8-10 
centiméterrel. Majd a fagyok elmúltával el-
érkezik az ültetés ideje, a gödrökből emel-
jünk ki egy kis földet, gazdagítsuk a talajt 
újra komposzttal és ültessük be a növényt. 

A földdel való takarás után érdemes még 
egy kis komposztot tenni a növény köré, 
ezzel tudjuk növelni a talaj tápanyagellátá-
sát, és a gyomosodás esélyét is csökkent-
jük. 

A konyhakert fenntartása
Konyhakertünk gondozásánál nagyon fon-
tos tehát, hogy védekezzünk a gyomok el-
len. Ehhez érdemes használnunk komposz-
tot, főleg azért, mert ezzel nemcsak a 
gyomoktól szabadulunk meg, hanem a ker-
tünk talaját is kiváló minőségűvé varázsol-
juk. Érdemes időnként újra és újra megújí-
tanunk a mulcsot is, ezáltal megőrizhetjük 
a talaj nedvességtartalmát.
A konyhakert fenntartásánál ne feledkez-
zünk meg az öntözésről, főleg, ha meleg, 
száraz az idő – ilyenkor érdemes minden 
nap jól belocsolnunk a talajt, hogy a víz le 
tudjon vándorolni a teljes gyökérzónába. 
Az öntözést a legjobb, ha hajnalban vagy 
reggel végezzük, még felmelegedés előtt. 
Amire még fontos figyelnünk, az a növény-
védelem, mindig vizsgáljuk meg a növé-
nyeket és végezzük el a szükséges művele-
teket, hogy a konyhakertünk növényzete 
egészséges és bőven termő  legyen.

+ 1 Tipp
A zöld leveles zöldségek a legegészsége-
sebb, legtáplálóbb élelmiszerek közé tar-
toznak, mégis rendkívül keveset fogyasz-
tunk belőlük. Ha valóban jó minőségű, 
friss és olcsó zöldségeket szeretnénk fo-
gyasztani, akkor az a legegyszerűbb, ha a 
saját kertünkben neveljük őket. Ha eddig 
az tartott minket vissza, hogy mennyi mun-
kával jár egy kiskert fenntartása, akkor van 
egy jó hírünk: ezeknek a növényeknek nin-
csenek nagy igényeik, rendkívül gyorsan 
nőnek, cserébe pedig biztosan tudhatjuk, 
hogy honnan származnak az élelmiszere-
ink. Ilyenek például a zöldbab, cékla, spe-
nót, fodros kel, saláta, szivárványos mán-
gold, újhagyma, bordás kel és a mustárzöld.

Forrás: https://www.agraroldal.hu/konyha-
kert-kialakitasa   

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő
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Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről
Frissítve: 2021. január 5.2020 elején egy rég nem látott világjár-

vány indult el Ázsiából, amely csakhamar 
Európát, így Magyarországot is elérte. Az 
új koronavírus-járvány első hulláma elleni 
védekezés sikeres volt, ami annak köszön-
hető, hogy a különleges jogrend adta lehe-
tőséggel élve a kormány és az Operatív 
Törzs időben, gyorsan és jó döntéseket ho-
zott, a magyar emberek pedig együttműkö-
dőek voltak, betartották a szabályokat és az 
ajánlásokat. Más országokkal ellentétben 
el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedé-
seket, a több ezres haláleseteket és azt, 
hogy betegek tömegei maradjanak ellátat-
lanul. Június 18-án megszűnt a veszély-
helyzet, de életbe lépett a járványügyi ké-
szültség. A kormány az első hullám 
tapasztalatai alapján felkészítette az egész-
ségügyet és a nemzeti konzultáció kereté-
ben kikérte az emberek véleményét a koro-
navírus elleni védekezési eszközökről.

A járvány második hulláma ősszel elérte 
Európát és Magyarországot is. A nemzeti 
konzultációban az emberek egyértelműen 
jelezték, hogy amíg lehet, meg kell tartani 
az ország működőképességét, emellett ki-
jelölték azt is, milyen eszközöket támogat-
nak. A védekezés, tehát több fronton zajlik, 
egyszerre kell gondoskodni a leginkább 
veszélyeztetett idősek biztonságáról, vala-
mint biztosítani kell a gazdaság és az isko-
lák működését. Ezért a védelmi szabályok 
betartásának most még nagyobb a jelentő-
sége. A magyar emberek a legnagyobb 
arányban a maszkviselést támogatták, ezt 
követte az országhatárok lezárása és a ren-
dezvények korlátozása, majd a távolságtar-
tás, a védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása, az időseknek fenn-
tartott vásárlási sáv, az ingyenes parkolás 
és a kijárási korlátozás.

Egész Európában, a szomszédos országok-
ban és Magyarországon is tovább nő a fer-
tőzöttek száma, egyre többen igényelnek 
kórházi ellátást. Számos nyugati országban 
az egészségügy már nem bírja a nyomást. 

Magyarországon járványügyi készültség 
van érvényben, az egészségügyet felkészí-
tettük, a kórházak állják a sarat, azonban a 
járványt megállítani nem lehet, ezért to-
vábbra is a járvány lassítása és a kórházak 
teljesítőképességének védelme a cél. A kor-
mány ezért november 4-től visszaállította a 
rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a ve-
szélyhelyzetet, amit az Országgyűlés 90 
napra meghosszabbított. Ez azért fontos, 
mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első 
hullám idején, úgy most is  –  gyors cselek-
vést tesz lehetővé a kormány számára. A 
veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intéz-
kedéseket pedig a kormány további egy hó-
napig meghosszabbította, tehát január 11-
ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és 
a többi védelmi intézkedés. 

Az Operatív Törzs folyamatosan vizsgálja 
a védelmi intézkedések hatékonyságát, és 
azt, hogy szükség van-e további korlátozá-
sokra. A vírustagadás és az álhírek azonban 
nagyon hátráltatják a védekezést és mások 
egészségét veszélyeztetik, ezért is fontos a 
védelmi intézkedések betartása, a maszkvi-
selés és a hiteles forrásból való tájékozó-
dás. Vigyázzunk egymásra, mert minden 
élet számít! A november 11-én érvénybe 
lépett új védelmi intézkedések és az azok 
meghosszabbításáról szóló kormányrende-
letek elérhetőek itt: 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején al-
kalmazandó védelmi intézkedések máso-
dik üteméről; 569/2020. (XII. 9.) Korm. 
rendelet a védelmi intézkedések alkalmaz-
hatóságának meghosszabbításáról

A koronavírus-járvány megfékezésében 
csak a hatékony vakcina segíthet. A fertő-
zéseket kiváltó kórokozók, köztük a víru-
sok okozta fertőzések ellen ugyanis vé-
dőoltásokkal lehet a leghatékonyabban 
védekezni. Ez igaz az új koronavírus okoz-
ta fertőzésekre is. Magyarország részt vesz 
az európai vakcina-kutatási programokban 
és hazai kutatások is zajlanak. Emellett a 
kormány minden lehetséges és ígéretes 
külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal.  
Mindenhol, ahol lehetőség van rá, Keleten 
és Nyugaton egyaránt, le kell kötni a lehet-
séges oltóanyag-kapacitásokat. Magyaror-
szág eddig 17,5  millió adag vakcinát kötött 
le, több tízmilliárd forint értékben különbö-
ző gyártóknál.

A járvány elleni védekezés új szakaszához 
érkezett azzal, hogy megkapta az Európai 
Gyógyszerészeti Ügynökség engedélyét az 
első oltóanyag, a Pfi zer-vakcina és decem-
ber 26-án megérkezett az első vakcina-szál-
lítmány Magyarországra, így elkezdődhe-

tett az egészségügyi dolgozók oltása, amely 
már 25 kórházi oltóponton zajlik. Az oltó-
pontokon közvetlenül is be tudnak jelent-
kezni az egészségügyi dolgozók a korona-
vírus elleni védőoltásra: https://
koronavirus.gov.hu/cikkek/korhazi-olto-
pontok-elerhetosege-egeszsegugyi-dolgo-
zok-szamara

2021 első felében várhatóan újabb vakcinák 
kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok 
engedélyét, és akkor további vakcinák is ér-
kezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a la-
kosság tömeges oltása. A védőoltás ingyenes 
és önkéntes lesz, így mindenképpen érde-
mes rá regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.
hu honlapon.

Forrás: https://koronavirus.gov.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot,

hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, 
az Önök és a Hivatal dolgozói védelme 
érdekében a Polgármesteri Hivatalban 

továbbra is szünetel a személyes 
ügyfélfogadás!

Hatósági ügyeiket elektronikus módon, 
illetve telefonon kezdeményezhetik az 

alábbi elérhetőségeken:
Központi telefon: 62/284-011
Igazgatási csoport: 62/284-011/113
Költségvetési csoport: 62/284-011/116
Szervezési, jogi csoport: 62/284-011/118
Műszaki ügyintéző: 62/284-011/115 
Adóügyi csoport: 62/284-011/111

Központi e-mail cím: 
hivatal@domaszek.hu

E-önkormányzat portál: 
e-onkormanyzat.gov.hu

A Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
továbbiakban is változatlan formában 
zajlik, a fentiekben leírt intézkedést 

Önkormányzatunk a megelőzés érdeké-
ben hozta meg. 

További információkat és folyamatosan 
frissülő híreket a www.domaszek.hu 

weboldalon és a DOMASZÉKI HírTér 
Facebook-oldalon találhatnak.        

Megértésüket köszönjük!
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    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. január 29.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2021. február 10.

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

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

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.

Domaszéki Fogorvosi Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:
Hétfő:       13.00 - 18.00

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

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

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

Ügyfélszolgálat: 80/922-334

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

0630/984-1764;
Jánk Benjáminné Piroska:

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

A télre készülni kell! 
A járványügyi helyzet miatt cserépkály-
hák, kandallók, kemencék, tűzhelyek 

építését továbbra is vállalom 30% 
kedvezmény garanciával! 

Békés, sikeres, egészséges új esztendőt 
kíván a  tüzelőberendezések mestere: 

Márton Ferenc
Tel.: 0630/978-4033;  
0662/253-901 este.

160 kg körüli hízósertések  eladóak. 
Tel.: 0630/571-5544
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  A -TERÁPIA
A BEMER fi zikai érterápia szabadalmaztatott gyógyászati segédeszköz, 20 éve 
használják Magyarországon. MOST DOMASZÉKEN IS elérhető! Csak 20 perc 

relaxalás a BEMER-matracon erősíti az immunrendszert, támogatja a szervezet 
öngyógyító képességét. A hagyományos kezelések 
kiegészítéseként rendkívül hatékony többek között:

    • vérkeringési zavarok, végtagzsibbadás, érszűkület gyógyításában,
    • nehezen gyógyuló sebek és fekélyek, sportsérülések és törések, ízületi fájdalmak
      kezelésében;
    • gyulladásos betegségek, agyvérzés, érelmeszesedés, szívinfarktus megelőzésében;
    • műtétek utáni rehabilitációban.

Használata egyszerű, biztonságos, mellékhatásmentes. Tegyen Ön is az egészsége 
érdekében - PRÓBÁLJA KI! Időpontegyeztetés az INGYENES PRÓBAKEZELÉSre 

és további információ:
JÁGERNÉ MAJOROS ÉVA Bemer-partnernél délutáni és esti órákban

a 0620/596 6952 telefonszámon.
Izület regeneráció, karbantartás: Szabó Sándor; Tel.: 0630/989-4275

Kiss Vegyi Bolt
Szeretettel várjuk Vásárlóinkat

a 6781 Domaszék Deák Ferenc u. 2/a 
szám alatt a zöldséges épületében. 

Bejárat a parkoló felől az udvarban.

Ajánlatunkból:  
- 3kg kutyatáp   530,- Ft-tól; 
- Egérirtó granulátum   580,-
- 3db-os Bref     990,-
- 16 tekercses Zewa toalett papír 1.600,-
- 3L Tomi mosógél   2.340,- 
- Domestos többféle    510,-

Nyitvatartás:     
      • H-P:  8.00 – 16.00 

• Sz:    8.00 – 12.00
Pintér-Kiss Erika e.v

+3630/398-9203

A domaszéki Jázmin Ny�gdí-
jas Klub  ezúton köszöni meg 
vezetőjének, Ördög�é Piros-
kának a fáradságos egész évi 
munkáját! Valamint közelgő 
névnapja alkalmából  jó

KÖSZÖNET

egészséget és párjával eltöltött  sok boldog évet 
kíván a tagság nevében:

                       Németh Lajosné

DOMASZÉKI

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


