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A lakosság kérdezett, a polgármester válaszolt 
Online fórum Domaszéken

A járványhelyzet ellenére sem álltak le településünkön a fejlesztések a tavalyi évben. Balról-jobbra: a Gólyahír út és a 
Sárkányhegy utca bitumen emulziós stabilizálása, játszótereink fejlesztése, Fedett terméktér kialakítása, 

Patika utca aszfaltozása               Fotók: DOMASZÉKI HírTér

Mivel az év elején megrendezésre kerülő közmeghallgatást a meg-
szokott módon nem lehetett lebonyolítani a járványügyi helyzet 
miatt, ezért Sziráki Krisztián polgármester a település ügyeivel kap-
csolatos tájékoztatóra, online fórumra hívta Domaszék lakosságát. 
Jelen cikkünkben összefoglaljuk, pontosan miről is volt szó ezen a 
nem mindennapi eseményen. Az online résztvevő képviselő-testüle-
ti tagok és a bekapcsolódott lakosság köszöntése után  általános is-
mertetéssel kezdte a beszámolóját Sziráki Krisztián polgármester, 
melyben az önkormányzat pénzügyi helyzetét mutatta be. Eszerint 
Domaszék költségvetése stabil, szabadon felhasználható pénzkész-
lete 100 millió forint felett van, melyből minden pályázati előfi nan-
szírozás és kötelezettség levonásra került. Ezt az összeget Doma-
szék közösségét és javát szolgáló intézkedésekre fel lehet használni, 
megalapozza a problémamentes működési feltételeket, valamint jó 
alapot nyújt a nagyobb fejlesztések előkészítéséhez. Az elmúlt év 
megszorításai, a koronavírus miatt az állami költségvetésbe befi ze-
tendő kötelezettségek – mint a gépjárműadó-bevételek – a tavalyi 
évben több mint 20 millió  forintot tettek ki, és még ezzel együtt 
is egy jó költségvetési számmal indulhat neki az önkormányzat a 
2021-es pénzügyi évnek. 

Sziráki Krisztián a beruházások között elsőként említette meg a 
2020-as év elején felújított Gólyahír utat és Sárkányhegy utcát, ahol 
a MOL kutatófúrásai következtében megrongálódott útszakaszokat 
egy speciális bitumen emulziós réteg kezeléssel látták el, ami re-
mélhetőleg sok-sok évig hozza a tőle elvárt eredményeket. A Patika 
utca burkolatának aszfaltozását több mint 20 millió forint pályázati 
támogatásból és 10 millió forint önerővel sikerült fejleszteni. A 300 
méteres szakasz teljes hosszban megújult megfelelő alapkészítés 
mellett, ezáltal mindenki számára egy kézzel fogható, jó megoldás 
született. A fedett terméktér projekt is megvalósult a tavalyi évben, a 
Teleház mögé költöztek be az eddigi fedés nélküli elárusító helyek, 
mely megháromszorozta a korábbi asztalok mennyiségét. Sikerült 
egy vizesblokkot is kialakítani a Teleház épületének egy részében.
Megújult a két belterületi játszótér, az Úttörő és a Dankó Pista téren. 

A régi játszótereket új eszközök egészítették ki, az Úttörő téren 
felnőtt kondipark is létesült. Folyamatban van az ivókutak kiépíté-
se, illetve fedett kiülők telepítése is megtörtént. Ez a beruházás 10 

millió forint támogatás mellett, 3 millió forint önerő bevonásával 
valósulhatott meg – számolt be a polgármester.

Köszöntötte tisztségében dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármes-
tert, aki idéntől kezdve Domaszék Nagyközség alpolgármestere. 
Munkavégzésének alaposságát és szociális érzékenységét több íz-
ben megtapasztalta, a településért való tenni akarása hétfőtől va-
sárnapig tartó időszakban teljesül ki, ahogyan ebben a pozícióban 
ezt szükségszerű ellátni – mondta méltatóan Sziráki Krisztián, 
majd sok sikert kívánt a közös munkához. A tavalyi évben be-
robbant koronavírus-járvány miatt elmaradtak a bálak, iskolai- és 
sportrendezvények is, illetve a hagyományos települési rendez-
vények sem kerülhettek megrendezésre. Mégis örömteli, hogy az 
enyhébb időszakban meg lehetett tartani a Szent Kereszt Temp-
lom búcsúja mellett egy közösségi eseményt, illetve a fogatos 
felvonulással egybekötött szüreti bemutatót, továbbá egyedülálló 
közösségi esemény volt a nyár folyamán a kertmozi megszerve-
zése. A karácsonyi közös Adventi vasárnapok megrendezésére 
sem nyílt lehetőség, de köszönettel tartoznak minden karácsonyi 
angyalnak, aki segített abban, hogy egy kis szeretet jusson el a 
rászoruló domaszéki emberekhez. Igazán szívmelengető érzés 
volt, hogy milyen sok önkéntes segítő jelentkezett, különböző 
ötletekkel, melyek megvalósításában az önkormányzat örömmel 
közreműködött.

A hulladékgazdálkodásban felmerülő problémákkal kapcsolatban 
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Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának 
felajánlásával támogassák a 

Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány munkáját! 
Adószám: 18457249-1-06

Köszönettel: Ótottné Greguss Éva (a kuratórium elnöke), Ördög 
Istvánné Piroska és Ördögh Anett (kuratóriumi tagok)

elmondta, rengeteg munka, közszolgáltatókkal való egyeztetés, je-
lentős települési összefogás kellett ahhoz, hogy újra visszarende-
ződjön a rendes kerékvágásba a hulladékszállítás. De sajnos még 
mindig nem lehetnek elégedettek, mert a hulladékudvar újranyitása 
megtörtént, azonban vannak korlátozó tényezők, melyek a régi hasz-
nálattól eltérnek. Fontos feladat, hogy a szolgáltatási színvonalhoz 
hasonló, de lehetőleg annál jobb szolgáltatási minőséget érjenek el.

A közeljövőben megvalósuló beruházások közt megemlítésre ke-
rült az ipari terület megközelítésére szolgáló, 1,7 km hosszúságú út 
kialakítása, aszfaltozása, valamint a településüzemeltetési célokra 
vásárolt 100 lóerős traktor, mely már csak a forgalomba helyezésre 
vár. Az első negyedévben megvalósításra kerül a „Wifi4EU” pályá-
zat keretein belül 10 db ingyenesen használható wifi pont. A kül- és 
a belterületen egyaránt elhelyezésre kerülnek jeladó berendezések, 
melyek térfigyelő kamerákkal kiegészülve növelik a közbiztonsá-
got. A későbbiekben ezeknek a pontoknak a száma, a jelenleg meg-
lévőekkel együtt, 20-ra fog emelkedni. A JUDO terem megépítése 
2015-ben került szóba, ami a helyi egyesület által elért kiváló ered-
mények alapján került a Magyar JUDO Szövetség fejlesztési tervei-
be. 2021-ben ennek a gyümölcse is beérik, hamarosan megkezdődik 
a munkavégzés, felvonul a vállalkozó a helyi egyesület legnagyobb 
örömére. Az új intézmény ebben az évben meg is nyitja kapuit. 
Sziráki Krisztián a 2021-es évre vonatkozóan hangsúlyozta, az évet 
remélhetőleg a régi kerékvágásba való visszatérés fogja jellemezni, 
azon túl a következő nagyobb pályázati projektekre való tervezést, 
felkészülést fogja jelenteni. Ide tartozik az autópálya-felüljárón való 
kerékpáros átvezetés megvalósítása, amely nemcsak települési, ha-
nem térségi, megyei és országos jelentőséggel is bír a kerékpáros 
hálózatok szempontjából. Egy 300 m2 körüli iskolai étkező tervezé-
se is megkezdődött, mely az iskola udvarán kerül felépítésre. Folya-
matban van a csapadékvíz-elvezető rendszer következő ütemének 
a megvalósítása, melynek meghatározó eleme, egy záportározó is 
kialakításra kerül. A tervek között szerepel még egy idősek napkö-
zi ellátására szolgáló intézmény kialakítása is. Kisebb beruházások 
közé tartoznak a jövőben a járdaépítések, a külterületi és a zártker-
ti közvilágítási fejlesztések, parkosítások és egyéb közbiztonságot 
növelő beruházások. Jó lenne, ha ezekből is minél több meg tudna 
valósulni az idei évben – mondta a polgármester.

A település helyzetével és a tervekkel kapcsolatos beszámolót a 
lakossági kérdések megválaszolása követte.

- A Közösségi Ház akadálymentesítése a nyugdíjas klub számára 
volt az első kérdés, melyre válaszul elhangzott, hogy a jelenlegi 
polgárőr faház felújítására, bővítésére lesz elkülönítve pénzeszköz, 
melynek használhatósága akadálymentes szempontból jóval egy-
szerűbb, és a beruházás után nem csak a nyugdíjas klub, de számos 
civil szervezet központi helyszínévé válhat. 

- A volt Tüzép-telep fejlesztésére is vonatkozott kérdés, ahol a ro-
mos épület 2019-ben történt elbontása után, jelenleg is zajlik a vég-
leges állapot kialakítása. A terv, hogy ott egy kis nyugodt pihenő-
hely kerülhessen kialakításra padokkal, kiülővel, fásítással. 

-A klímaügyi kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, a klí-
maváltozás hatásainak enyhítése miatt csatlakozott Domaszék a 

„Fűts okosan!” kampányhoz, mellyel próbálja felhívni a lakosság 
figyelmét a környezettudatos fűtés fontosságára. Vízmegtartás 
ügyében a záportározó kialakítása fogja javítani a település víz-
háztartását, valamint egy egész homokháti térséget érintő vízme-
gtartási rendszer kialakítása is érinti Domaszék területét. Fásítás 
ebben az évben jelentős lesz, pályázati forrásból facsemeték ke-
rülnek megvásárlásra és kiültetésre. A cél az, hogy egy kivágott fa 
helyett ne csak egyet ültessenek. 

- Iparűzési adójuk egy százalékával támogatnák helyi lakosok Do-
maszék fejlődését, mivel kormányrendelet teszi lehetővé, hogy az 
iparűzési adó összege a meghatározott maximum 2% helyett 1% 
legyen. Kellemes meglepetésként és a közösség alkotó erejének 
újabb bizonyítékaként értékelte a polgármester ezt a kezdemé-
nyezést. Ezzel kapcsolatban türelmet kér a településvezetés, mert 
ennek a keretrendszerét ki kell dolgozni, és erről értesítést fognak 
kapni a támogatók. Fontos, hogy az adományozók felajánlásaikat 
semmiképpen ne az iparűzési adó számlára utalják. 

- A kiserdő buszmegálló utólagosan került kialakításra, emiatt 
nincs fedett része, de a megvalósítása, pótlása erre az évre lett 
tervezve. 

- Az ásott és a fúrt kutak bejelentésével kapcsolatos kérdésre 
elmondta, hogy kitolták az engedélyeztetési és bejelentési hatá-
ridőket 2023. december 31-ig. Meglévő kút fennmaradási enge-
dély-kérelme esetén kútfúró igazolása kell, új létesítésnél vízügyi 
szakember igazolása, terve szükséges. Maga az engedélyezési 
eljárás illetékmentes, a megadásához azonban kell a kút összes 
lényeges paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és hivata-
losan regisztrált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. A házi vízellátást 
biztosító kutak önkormányzati hatáskörben történő engedélyezé-
sére vonatkozó keretrendszert a kollégák kidolgozták. 

- A Bojárhalmi utcában tapasztalt problémákkal kapcsolatban 
(veszélyes fák, utcára belógó ágak, illetve a Bálint Sándor és a 
Bojárhalmi utca kereszteződésében lévő lámpatest hiánya) és az 
ilyen jellegű ügyekben összefogást kér a polgármester a lakos-
ságtól. Ezekben a helyzetekben nem a büntetés a cél, hanem az 
együttműködés megteremtése - szögezte le Sziráki Krisztián.

- Az Állami Számvevőszék településeket vizsgált a szabályzataik 
meglétéről a tavalyi évben. Domaszéken az ellenőrzött 
szabályzatokból 1 esetében talált hiányosságot, így a feltárt hiba 
és a vizsgálat eredménye ellentmondásosnak tekinthető. Mielőbb 
elvégzésre fognak kerülni a szükséges korrekciók bízva abban, 
hogy a későbbi vizsgálatok nem fognak elmarasztaló eredménnyel 
járni.

- Forgalmi rend felülvizsgálata tekintetében elsősorban az iskola, 
óvoda környékére fekvőrendőr, zebra, útfelfestés és közvilágí-
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Domaszék Nagyközségi Önkormányzat és 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
együttműködésének köszönhetően  meg-
kezdték az Ábrahámszéki-csatorna tisztítá-
sát az üzemeltető munkagépei. A munkát 
nehezíti a csatornaszakaszon benőtt fák és 
gyökerek megléte, illetve jelentős hordalék 
is összegyűlt az átereszeknél, melyet csak 
kézi erővel lehet eltávolítani.

Településünkön, a természeti adottságok 
miatt, gyakran okoz nagy károkat – külö-
nösen a mezőgazdaságnak – az esetenként 
hatalmas területeket elborító belvíz. Jelen-
leg belvízveszély nem áll fenn, azonban 
ebben az időszakban is fontos, hogy a csa-
tornák gyorsan és hatékonyan tudják ellátni 
a feladatukat.

Az ATIVIZIG működési területén 4662 km 
csatornát üzemeltet, amelyből kizárólagos 
állami tulajdon 1302 km. 2014 óta, a víz-
gazdálkodási törvény módosítása követ-
keztében, az igazgatóság jelentős hosszban 
vett át üzemeltetésre csatornákat vízgaz-
dálkodási társulatoktól és önkormányza-
toktól. A belvízvédelmi funkciót ellátó csa-
tornák közül 532 km kettős működésű, 
azaz egyidejűleg a mezőgazdasági vízszol-

Folyamatosan zajlik Domaszéken a 
külterületi fő csapadékvíz-gyűjtő csatornák tisztítása

Az ATIVIZIG gépekkel, a Domatisz Kft. munkatársai kézi erővel tisztítják a 
külterületi vízelvezető csatornákat   Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Önkormányzati hírek
2021 januárjában sem kerülhetett sor kép-
viselő-testületi ülésre, a veszélyhelyzet 
fennállása miatt. 
Sziráki Krisztián polgármester elfogadta 
dr. Gulyás-Zóka Veronika lemondását a 
Humán Bizottságban betöltött tagságáról, 
valamint az Ügyrendi Bizottságban viselt 
elnöki pozíciójáról és tagságáról, alpolgár-
mesterré történt megválasztása miatt. 
Utóbbi miatt szükségessé vált az önkor-
mányzat képviseletének módosítása is a 
különböző Társulási Tanácsokban, hogy az 
új alpolgármester jelen lehessen ezen ülé-

seken. Dr. Temesvári Klára gyermekorvos 
kérelmére a polgármester hozzájárult, hogy 
állandó helyettesítését dr. Vereska Ágnes 
lássa el. Bár a 26/2021. (I. 29.) Kormány-
rendelet a 2021. február 8-ig fennálló ve-
szélyhelyzetet megszüntette, még ezen a 
napon hatályba lép a 27/2021. (I. 29.) Kor-
mányrendelet, amely ismételten a különle-
ges jogrend kihirdetéséről rendelkezik. En-
nek következtében várhatóan február, 
március és április hónapokban sem tartható 
képviselő-testületi ülés. 
Mivel így a szokásosan januárban rende-

zett közmeghallgatás megtartására sem ke-
rülhetett sor, február 5-én Sziráki Krisztián 
polgármester online lakossági fórumot tar-
tott, amelyről készült beszámolónkat külön 
cikkben olvashatják. 

Természetesen amennyiben a jogszabályok 
lehetővé teszik, egy későbbi időpontban 
megrendezésre kerül a személyes jelenlét-
tel tartott közmeghallgatás is.

                                      Dr. Németh László
              Szervezési és Jogi Csoport vezető

gáltatásban is részt vesz. A 91 db belvízi 
szivattyútelep összesen 131 m3/sec vizet 
képes átemelni. Ebből az esésnövelő szi-
vattyútelepek 43 m3/s-ot, a folyók menti 
torkolati szivattyútelepek 88 m3/s-ot emel-
nek át. Ez a mennyiség hasonló a Tisza kis-
vízi hozamához. A 65 állandó és időszakos 
tározóban 44 millió m3 belvíz tartható visz-
sza. Az igazgatóság működési területén 8 
belvízvédelmi szakasz van, ahol 36 csator-
naőr, valamint 44 gát-és csatornaőri felada-
tot is ellátó őr teljesít szolgálatot.
 
A belvíz elöntések sokévi átlaga eléri a 

10.800 hektárt. A belvizek által különösen 
veszélyeztetett területek nagysága 2115 
km2, aminek legnagyobb része az árvízi öb-
lözetekbe esik. Különösen veszélyeztetet-
tek az Újszegedi, a Maros bal parti, a Ti-
sza-Maroszugi, a Kurcai, a Vidre-éri és az 
Algyői belvízrendszerek területei. Az eddi-
gi legnagyobb belvízi elöntést 1941-42-
ben, illetve 1965-ben regisztrálták, de a 
2000 januári 108.050 hektáros vízborítás 
az eddigi harmadik legnagyobb belvizet je-
lentette, mely Domaszéket is jelentősen 
érintette.

Tombácz Zoltán szerkesztő

tás-továbbfejlesztés van betervezve. 

- A víztorony melletti terület és általánosságban a többi terület kö-
zösségi használatát javítani, élhetőbbé kívánja tenni az önkormány-
zat. Fásítás, utcai padok, kukák elhelyezése fontos dolog ezeken a 
helyeken. 

- A szabadon kószáló ebek minden környező településen nagy prob-
lémát jelentenek. Az önkormányzatnak korlátozott lehetőségei van-
nak ezeknek az állatoknak a begyűjtésére. A befogottak általában 
nem rendelkeznek chippel és a gazdájuk sem jelentkezik. A leg-
nagyobb probléma pedig az ilyen ebeknek a további elhelyezése. 

- A Hargita utcai fekvőrendőr áthelyezésének kérésével kapcsolat-
ban elmondta, hogy az említett objektum közösségi kezdeményezés 
eredményeként, közlekedésbiztonsági okból került kihelyezésre. 

Az önkormányzat igyekszik a lehető legkörültekintőbben eljárni 
az ilyen esetekben, de sajnos óhatatlanul előfordul az, hogy egy-
egy lakos számára kevesebb előnnyel jár egy ilyen létesítmény. 
A forum@domaszek.hu, a hivatal@domaszek.hu és a hulladek-
gazdalkodas@domaszek.hu e-mail címekre továbbra is várjuk 
észrevételeiket, kérdéseiket bármely Domaszéket érintő közösségi 
üggyel kapcsolatosan. 

Sziráki Krisztián kérte, hogy a közösséget érintő észrevételeiket, 
javaslataikat küldjék el, működjenek ezek az e-mail címek virtu-
ális ötletládaként.
A polgármester az online fórumot a közmeghallgatáson történő 
személyes találkozás reményével zárta.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat                                                                                              
Tombácz Zoltán szerkesztő
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Zenetanszakos növendékek félévi 
vizsgája   Fotó: Pataki Ildikó

NTP-TFJ-19-0087 pályázati eszközök 
a diákoknál

   Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Osvát Erzsébet: Télkergető
Fuss, te tél!
Fuss, te tél!

Jön a Tavasz, utolér.
Jön óriás
sereggel,

hóolvasztó meleggel.

Programjainkból:
2021. januárra készült el A csillagszemű 
juhász című magyar népmese különleges 
bemutatója, melyet Magyarországon, Fel-
vidéken, Erdélyben, Délvidéken (Szlavó-
niában), Nagy-Britanniában, Argentínában 
és Ausztráliában élő, magyar anyanyelvű 
vagy magyarul tanuló kisiskolások mond-
tak el. A film illusztrációit szintén ők készí-
tették. Zenél: a Birminghamben élő Römer 
Ádám és családja, valamint Nagy Regina. 
Az alkotás a Magyarság Óperencián innen 
és túl eTwinning projektben valósult meg.
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kola 1.b osztálya illusztrációkat készített, 
Czinkota Dóra és Kispál Bernadett pedig 
a mese egy-egy részletét meséli a filmben 
Mataisz Zsuzsanna tanítónő felkészíté-
sével.
A film megtekinthető iskolánk facebook ol-
dalán. Kérjük tekintsék meg!
https://www.facebook.com/DOMASULI

A Csongrád Megyei Építész Kamara "ÉN 
ÉS AZ ÉPÍTÉSZET” címmel meghirde-
tett rajzpályázatán egyik diákunk mun-
kája díjazott lett. Bálint Viktória 3.a 
osztályos tanuló III. helyezést ért el. Az ő 
és Ördög Vivien 2.b osztályos tanuló mun-
kája is a kamara honlapján fog megjelenni. 

Felkészítő pedagógusok: Fehér Erika és 
Csúcsné Király Renáta tanítónők. Gratu-
lálunk!
2021. január 21-én tartottuk a második „Is-
kolába csalogató” programot, melyen be-
mutatkoztak a leendő elsős osztályfőnökök: 
Kardosné Volford Klára és Madarász Ottó. 
A két tanító az iskolába készülő óvodások 
szüleinek nyújtott információkat a leendő 
elsősök iskolai napjairól, tantárgyairól; va-
lamint fejlesztő játékokat javasoltak. Ezek 
segítségével a nagycsoportos gyerekek 
azon készségei fejleszthetők otthon - csa-
ládi játékok keretében -  melyek a sikeres 
iskolakezdéshez elengedhetetlenek.
A létrehozott facebook-csoportban meg-
hirdetett „Élményeim a téli szünetben” c. 
rajzpályázatra 15 nagyon szép pályamunka 

érkezett. Benkő Boglárka, Finta Noémi 
és Geishauer-Ambrus Barnabás könyv-
jutalomban; minden rajzot beküldő óvodás 
elismerő oklevélben és apró ajándékban 
részesült.
A magyar kultúra napját ünnepeljük meg 
január 22-én, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáz-
ta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
A hosszabb ideig zárt térben történő cso-
portosulást elkerülve a hagyományos 
versmondó versenyünk helyett rádión 
keresztül tartottuk rövid ünnepségün-
ket a magyar kultúra napján a humán 
munkaközösség szervezésében. A magyar 
népköltészet egyik gyöngyszemét Bartók 
Béla, a Himnuszt pedig a 7. osztályosok 
előadásában hallgathattuk meg. Bárdos 
Lajos feldolgozásában iskolánk névadójá-
nak, Bálint Sándornak Szeged környékén 
gyűjtött népdalaival zártuk tisztelgő meg-

emlékezésünket.
Szintén január 22-én, a 3.b osztályos tanu-
lók Polgár Szabina tanító nénijük ösztönzé-
sére kézzel írt, verses idézetekkel kedves-
kedtek a domaszéki lakosoknak a magyar 
kultúra napjának alkalmából. A parkoló 
autókra tűzött versekkel igyekeztek mo-
solyt csalni a tulajdonosok arcára, illetve a 
magyar nyelv és irodalmi kultúra szépségét 
hirdetni, melyre méltán büszkék lehetünk.

2021. január 23-án, szombaton délelőtt 
iskolánk összes 8. osztályos tanulója köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgán vett részt.
E nap izgalmairól számol be iskolánk két 
nyolcadikosa: Prókai Dominika 8. a és  
Kiss Alíz 8. b  osztályos tanuló.
„Január 23-án küzdöttünk meg mi nyolca-
dikosok a központi felvételivel. Legtöbb 
középiskolában, ahol mi, domaszékiek ír-
tuk, nagyon kedves és segítőkész tanárok 
voltak. Elsőnek a magyar nyelvi felvételit 
írtuk meg. Az előtte lévő izgalmunkat fél-
retettük és minden erőnkkel koncentráltunk 
a feladatsorokra. Ezek a feladatok nehéz-
nek és hosszúnak bizonyultak. Többsé-
günk nem is tudta befejezni. A fogalmazás 
témája a távoktatás volt, amelyben tavaly 
minden diák tapasztalt lett. A matematika 
tesztet közepes nehézségűnek mondanánk. 
Legtöbbünknek ez jobban sikerült. Persze 
akadtak olyanok is, akiknek a humán tan-
tárgyak mennek jobban és nem pedig a reál. 
Mindenkinek más és más feladat volt ne-
héz vagy könnyű. Már csak azért izgulunk, 
hogy az általunk első helyre kiválasztott 
iskolába, az elért pontszámunk alapján fel 
fognak-e venni.”

2021. január 29-én, pénteken a félévi érte-
sítők kiosztása iskolánk minden osztályá-

Az egyik sikeres vizsga a Művészeti 
Iskolában   Fotó: Pataki Ildikó
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Ismerkedés az új tanulást segítő 
pályázati eszközökkel

Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Kísérlet egy új logikai pályázati 
eszközzel   

Fotó: Ferlingné Dósa Anett

ban megtörtént.

Félévi vizsgák a művészeti iskolában
Január hónapban a zenei vizsgákat tartot-
tuk meg. A vírushelyzet miatt ezt is rend-
hagyó módon rendeztük, a szülők nem 
izgulhatták végig a gyerekek produkcióit. 
Ennek ellenére nagyon lelkesen és be-
csületesen készültek erre az alkalomra. 
Mindenki remekül vette az akadályokat 
és sikeres vizsgát tett.

A néptánc, mazsorett és társastánc vizs-
gákra február elején kerül sor, melyekről 
videofelvétel is készül, hogy a szülők-
kel, nagyszülőkkel legalább ilyen módon 
megoszthassuk ezt az élményt.     
   Pataki Ildikó 

művészeti vezető

Január első hetében az iskola postára adta 
az osztályok szülői munkája által gyűjtött 
REÁL címkéket. Köszönjük szépen a 
szülők aktív közreműködését és kérjük, 
folytassák a gyűjtést a további időszakban 
is, hogy az osztálypénzek ezúton is szapo-
rodhassanak!
Eredményesen lezártuk az EMMI által ki-

írt, a tehetségsegítés feltételrendszerének 
javítását célzó, NTP-TFJ-19-0087 azo-
nosítójú, Velünk élő természet címet vi-
selő pályázatunkat. A pandémia miatt két 
tanévre nyúló projekt során a természettu-
dományos tárgyak oktatását segítő eszkö-
zöket, logikai, fejlesztő játékokat vásárol-
tunk, összesen 1.000.000,- Ft értékben.

A pályázatot Önök is megismerhetik isko-
lánk facebook oldalára feltett prezentáció-
ból. 
https://www.facebook.com/DOMASULI                                                                                                                                         

         KÉRJÜK, TEKINTSÉK MEG! 

Az iskola járványügyi helyzetéről
Intézményünkben – örömmel mondhatom - 
az elmúlt időszakban nem történt koronaví-
rus megbetegedés. A tantermeket, padokat, 
kilincseket, ajtókat, gyakran használt felü-
leteket rendszeresen fertőtlenítjük.
A tanulók nagy része betartja a maszkvise-
lési szabályainkat. Ez november óta nem 
változott, a közös helyiségekben, folyosón, 
mosdókban kötelező. Tantermekben aján-
lott, ez nagyban segíti a járvány terjedésé-

nek megakadályozását. Reggel, iskolába 
érkezéskor folytatódik a hőmérőzés, illet-
ve belépéskor a kézfertőtlenítés. Emellett 
a nap folyamán szorgalmazzuk a gyakori 
kézmosást. 
A fertőtlenítésekhez havonta kapunk a mi-
nisztériumtól kéz-és felületfertőtlenítőt, 
emellett a szappan és papírtörlő ellátás a 
tankerület részéről is folyamatos. Továbbra 
is érvényben van a maszkviselés és kézfer-
tőtlenítés az intézménybe való belépéskor, 
valamint az is, hogy az épületbe a tanuló-
kon és dolgozókon kívül más személy csak 
előre egyeztetett időpontban jöhet be.

Kedves Szülők, kérem további együtt-
működésüket a járványhelyzet kezelé-
sében, a megbetegedés megelőzésében. 
Jó egészséget kívánok minden család-
nak!                                                                                                                                                                       
                               Józsáné Bánhidi Márta

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

Következő programjaink

• 2021. február 18. : Iskolába csalogató 
III. - online módon 17:30-kor. Minden 
nagycsoportos Óvodás szüleit szeretet-
tel várjuk!

• 2021. február 19.: Farsang 
osztálykeretben – Az osztályfőnökök 
információi alapján kérnénk a szülők 
segítő hozzáállását, hogy a vírus 
ellenére, minden egészségvédő 
intézkedést betartva, vidám napot 
tölthessenek együtt tanulóink.

• 2021. február 19.: A középiskolai 
jelentkezési lapok beküldési határideje;

• 2021. március 1-6.: „Pénz7” Pénzügyi 
témahét;

• 2021. március 5.: 14 óra; Zrínyi 
Matematika verseny

Óvodai hírek
„Elegünk van már a télből,

 Hóból, fagyból, hideg szélből.
 Jöttünk vígan maskarában, 
Télbosszantó maszkabálba.
 Szóljon zene síppal, dobbal,
 Fusson a tél vándorbottal! 
Aki itt van, mind erre vár, 

Kezdődjék már a karnevál!”
 (Török Károly: Farsangoló – részlet) 

Az ember élete első éveiben tanul a legtöb-
bet, és ebben a spontán, természetes folya-
matban a mese szerepe felbecsülhetetlen. 
Hatása van a gyermek beszédfejlődésére, 
képzelőerőjének alakulására, érzelmi gaz-
dagodására, szociális kapcsolatainak fejlő-
désére.

Most, is mint minden év januárjában a me-
séké volt a főszerep óvodánkban.
A mese sokrétű, gazdag, mély értelmű 
műalkotás. A gyermek a mesén keresztül 
megtanulja felismerni az események közöt-
ti összefüggéseket, megtanulja értelmezni 
a történeteket és átlátni az egyszerű emberi 
kapcsolatokat. 

Az esti mese keretében fel lehet oldani a 
napi események által felgyülemlő feszült-
ségeket. A gyermek számára fontos helyze-
teket mesélhetünk el ekkor, mintha mással 
történt volna meg.
Az óvodai nevelésben régen is az volt, és 
ma is jelentős a mese szerepe. A változás az 

otthoni hozzáállás átalakulásában van.
Biztatjuk a szülőket, hogy ne múljon el nap   
rohanó világunkban sem mese nélkül! 
Óvodánkban a Mesehét célja, hogy a gye-
rekek beleéljék magukat a mesék világába, 
továbbgondolják azokat, találkozzanak az 
élő szó varázsával. A már bevált programok 
közé minden évben új elemet, eseményt is 
tervezünk. 

Az idei év sok szempontból más, ami erre a 
programsorozatra is hatással volt. Elmaradt 
a szülők mesélése, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház és a Kövér Béla Bábszínház látogatása. 
Helyette volt Mesemozi, Óvónénik bábjá-
téka csoportonként, kedvenc mesék bemu-
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tatása, elmesélése, és természetesen a Me-
seboltban fabatkáért mese vásárlása is 
élményt nyújtott a gyerekeknek. Végéhez 
közelít a tél, s várja is már mindenki, hogy 
megérkezzék a tavasz. Télűző farsangi 
mulatságra készül az óvoda apraja- 
nagyja, melyet 2021. február 19-én, pén-
teken délelőtt tartunk az óvodában, saj-
nos most zártkörűen.
Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - nak felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Mesehetet tartottak a Domaszéki Kincskereső Óvodában   
Fotó: Koczkás Orsolya

Nyugdíjas klub hírei
A nehéz járványhelyzetben  hála Istennek 
sikerült úgy szervezni a programokat, hogy 
fel tudtuk használni az Önkormányzattól 
kapott támogatást.  A tavalyi évben két al-
kalommal  találkoztunk  a kemencénél. Ta-
vasszal kerékpártúrát szerveztünk, később 
kalácssütésre gyűltünk össze.  Kirándulni 
is voltunk a Kékestetőn, a tartalmas négy 
napban megcsodálhattuk Lillafüredet és 
környékét. Sikerült augusztusban  megren-
dezni a  húszéves  évfordulót az Önkor-

mányzat segítségével. Terveztünk tornát a 
klubtagoknak heti egy alkalommal, ami a 
járvány miatt nem valósulhatott meg, de 
amint lehet, ebben az évben folytatjuk.  Az 
önkormányzati támogatásból megmaradt 
összegből  karácsonyi csomagokat készí-
tettem és minden tagnak házhoz vittem.
2021. évre baráti klubok  találkozóját és 
kerékpártúrát tervezek. Ha az időjárás me-
legszik, de még a közösségi házba nem le-
het menni, akkor a falukemencénél 

találkozunk, hiszen már mindenkinek na-
gyon hiányoznak  a klubnapok.   Mindenki-
nek kívánok nagyon jó egészséget és vi-
gyázzatok magatokra! 

Közelgő névnapjuk alkalmából  a Julianna, 
Zsuzsanna nevűeket köszöntöm. 
Nagyon boldog névnapot kívánok nekik!

Üdvözlettel: Ördögné Piroska
klubvezető

Népszokások a farsanghoz és a nagyböjthöz kapcsolódóan
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem 
beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Ha-
gyományaink csak akkor maradhatnak 
meg, ha megéljük őket!” - Sebő Ferenc 
mondatai igazán elgondolkodtatóak, fő-
ként a jelenlegi helyzetben, mely nem ked-
vez annak, hogy bármilyen közösségi szin-
tű eseményen részt vehessünk. Az elmúlt 
időszakban sokan megtapasztaltuk, hogy 
mennyire fontos a közösség és milyen hiá-
nyérzet alakul ki, ha nem lehetünk részesei 
az ünnepnapok alkalmával sem. Bizakod-

junk, hogy a következő időszakban már 
lesz lehetőségünk megélni hagyományain-
kat, és a közösségi életünk visszaállhat a 
megszokott kerékvágásba. Addig is próbál-
juk megtalálni a módját, hogyan teremthet-
jük meg mégis egy-egy ünnep hangulatát. 
Az alábbiakban szeretnénk feleleveníteni 
az elkövetkező időszak ünnepeit, hagyo-
mányait és népszokásait.

A FARSANG
A katolikus egyházi kalendárium szerint a 
farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószer-

da közé esik, melyhez számtalan népi ha-
gyomány kapcsolódik. A párválasztás mel-
lett a farsang lényege a szabályok felrúgása 
és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok 
viselése is erre vezethető vissza: a névte-
lenség, az „arctalanság” biztosítja a min-
denki számára féktelen mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bib-
liai hagyomány szerint a pap ekkor szenteli 
meg a tömjént és a vizet, melyet azután a 
kereszteléshez is használnak – innen ered a 
nap neve is.
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Hamvazószerda azonban változó ünnep-
nap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap, 
mely az idei évben február 17. A hagyo-
mány szerint a hamvazószerdát megelőző 
nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó 
napja, amikor még gátlások nélkül lehet la-
komázni, mivel azután kezdődik a húsvétig 
tartó böjti időszak. 
A népi kalendáriumban különleges nap a 
hamvazószerda utáni csütörtök, amikor fel-
függesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthas-
sák a megmaradt farsangi ételeket: ez volt a 
torkos- vagy tobzódó csütörtök. Néhány 
éve – nagy sikerrel – a hazai éttermek újra-
élesztették ezt a hagyományt, és jelentős 
kedvezményekkel várják a vendégeket. Ér-
demes tehát már most beírni a naptárba 
február 18-át, Torkos Csütörtök napját. 

BUSÓJÁRÁS
A farsang és az azt követő böjti időszak a 
tél végére is utal. Ennyiben a téli ünnepkör 
része, de már előre, a tavaszra utaló mozza-
natok is megjelennek benne. Innen adód-
nak a határnapjai: Gergely-nap, virágvasár-
nap. Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt 
hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz 
szellemek életre kelnek. Vigalommal, ala-
koskodással, boszorkánybábu elégetésével 
akarták elűzni őket. 

Hazánkban az egyik legjellegzetesebb, év-
százados hagyományokat őrző farsangi 
mulatság a mohácsi busójárás. Időpontja 
keresztény egyházi időponthoz kötődik, és 
minden évben a böjti időszak kezdete (hús-
hagyó kedd) előtt hat nappal veszi kezde-
tét, amely nap így értelemszerűen mindig 
csütörtökre esik. Farsangvasárnapon tart-
ják a "nagy vonulást" a gyülekezőhelyről 
indulva, tízezrek sorfala által övezve, át a 
városon a főtéri seregszemléig. 

A nagy felvonulást megelőzően már reg-
geltől kezdve folyamatosan járják a várost 
a busó csoportok. Az események egyik leg-
kedveltebb pontja az esti máglyagyújtás, 
amikor a főtér közepén egy hatalmas, ház 
méretű máglyát gyújtanak meg. A busókkal 
összefogódzkodott vendégek, farsangolók 
tűz körüli tánca, a nagyszínpadról szóló 
zene és az időnként a tér sarkában eldördü-
lő török korabeli mozsárágyúk hangjával 
minden résztvevő garantáltan életre szóló 
élményt szerez. 

NAGYBÖJT
A hamvazószerdától húsvét vasárnapig tar-
tó időszak, mely az egyház tanítása szerint 
a húsvét előkészületi ideje, böjttel, önmeg-
tartóztatással telik. A húsvétot megelőző 
böjt kezdetben csak nagypénteken és nagy-
szombaton volt szokásban, viszont az I. 
századtól már magában foglalta a húsvétot 

megelőző hetet is. A 40 napos böjt a IV. 
századtól fokozatosan alakult ki. A római 
egyházban a VII. század elején vált szokás-
sá a hamvazószerdával kezdődő nagyböjt. 
Ezt a szokást II. Orbán pápa 1091-ben ik-
tatta törvénybe. Az ország sok vidékén még 
a múlt század második felében, a század-
forduló táján is szokásban volt, hogy a zsí-
ros edényeket hamvazószerdán elmosták, s 
azokat csak húsvétkor vették elő. Húst és 
zsíros ételt nem ettek, külön edényben olaj-
jal vagy vajjal főztek. Elterjedt böjti étel 
volt a korpából készült savanyú leves. Az 
ország több vidékén a legidősebb emberek 
még emlegetik a „negyvenölést”, ami ab-
ból állt, hogy aki tartotta, csak egyszer 
evett napjában. Gyakoriak voltak a nagy-
böjtben tartott missiók, melyeket idegen 
papok tartottak. Ilyenkor mindenkinek il-
lett gyónni és áldozni, s a gyónás előtt a 
haragosoknak kibékülni, egymástól bocsá-
natot kérni. 

A nagyböjti bűnbánati idő a lányok és me-
nyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhá-
jában is kifejezésre jutott. Egyes családok-
ban tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a 
muzsikaszó ezen időszakban. Elsősorban a 
nagyböjt volt az ideje a különböző népi áj-
tatosságoknak is.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Domaszéki JUDO ISE hírei
A 2020-as év sok lemondást és bizonyta-
lanságot hozott egyesületünknek. Sorra el-
maradtak a versenyek, és még a hagyomá-
nyosan saját rendezésű Tökmag Kupa 
Nemzetközi versenyünket sem lehetett 
megtartani. A nyár folyamán a legfiatalabb 
tagjaink részére sikeres edzőtábort rendez-
tünk sok érdekes programmal, és a hala-
dóbbak közül 12-en sikeres övvizsgát tet-
tek. Nyáron a nagyobb versenyző 
korosztállyal a Romániai Boga-völgyében 
egy hetes kemény túrán vettünk részt, csa-
patépítés gyanánt. Két hazai edzőtábort is 
beiktattunk a programba, Tiszafüreden a 
Tisza-tónál az Újpest csapatával edzettünk, 
majd Augusztusban egy Miskolci edzőtá-
borban vettünk részt. Az elmaradt Magyar 
Bajnokságokat az év végén bonyolították 
le, ahol szakosztályunk két arany-, két 
ezüst- és két bronzérmet szerzett különbö-

ző korosztályokban. Ezzel az eredménnyel 
a 180 magyar klub közül a 36. helyet sze-
reztük meg. Ennél volt már sokkal jobb 
eredményünk is, de ebben az időszakban 
ezzel is meg vagyunk elégedve. A változást 

reményeink szerint a közeljövőben épülő 
önálló edzőtermünk jelentené, ahol végre 
naponta lehetne edzéseket tartani, és nem 
kellene állandóan szőnyeget pakolnunk. 

Szabó Miklós edző
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Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 
e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájé-
koztatója 

Új módszer az unokázós csalásoknál! 
Szervezetben tevékenykedő bűnelkövetők a közelmúltban több alkalom-
mal is pénzt próbáltak meg kicsalni gyanútlan idős emberektől. Módszerük, 
hogy telefonon hívják fel az időseket, akiktől pénzt kérnek unokájuk, gyer-
mekük helyzetére hivatkozva. Azt kérik, hogy bankkártyájuk adatait adják 
meg, és az arról leemelt pénzzel már rendezni is tudják az éppen aktuális 
bírságot, vagy az orvosi kezelés 
árát.  

A rendőrség ezért kéri, hogy … 

- kérjen visszahívást a telefonálótól, addig 
pedig győződjön meg róla, hogy rokona 
valóban segítségre szorul-e. 

- bankkártyája adatait (az azon szereplő 
számsor, biztonsági kód, internetes biz-
tonsági kód) senki ne adja meg idegen-
nek, bármire is hivatkozzon a telefonban! 

- ha a telefonhívás ellenére unokájuk, 
gyermekük biztonságban van, azonnal 
hívják a rendőrséget, és tegyenek beje-
lentést! 

- a családban, baráti társaságban több alka-
lommal is beszéljenek a csalók módsze-
reiről!  

- a hozzátartozók készítsék fel idős roko-
naikat arra, hogy ilyen esetben mi a te-
endő!  

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy ha 
mégis bűncselekmény áldozatává válná-
nak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 

112-es segélyhívó számon! 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK  
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 

A viktimoló-
gia (áldozattan) 
szerint az idős 
emberek jóhi-
szeműségük, se-
gítőkészségük és 
esetenként élet-
korukból adódó 
meggyengült 
egészségi állapo-
tuk miatt kiemel-
ten veszélyezte-
tettek. Ők a ha-
gyományos er-
kölcsi értékek 
mentén élve fel 
sem tételezik, 
hogy valaki be 
akarja őket 
csapni.  

Néhány konkrét példa: 
 
- … nagyon súlyos sérülései vannak, 

fejsérülés, hangszálsérülés, úgy-
hogy ha beszél vele, ne ijedjen 
meg; 

- …itt sír, hogy anyu, anyu, nagy 
bajban vagyok; 

- … XY rendőr vagyok, a fia/unokája 
csúnyán megsérült egy általa oko-
zott balesetben, két autó kiégett, 
de meg tudnak egyezni, adom 
hagy mondja el; 

- … a mentők elvitték már a betege-
ket. Megtaláltuk a papírokat, az 
ön neve és telefonszáma volt 
benne. Sürgősségi/életmentő mű-
tétre kellene a pénzt átutalni; 

- … nagyi, rossz emberektől kértem 
kölcsön, és ha nem adom meg, na-
gyon megvernek. Kellene 6 millió 
forint, ugye tudsz adni? Arany is jó 
lesz, beadom a zálogházba és kifi-
zetem a tartozást. Később kivál-
tom és vissza tudom adni. 

- … nagyi, segítened kell, szülinap 
miatt ittam, és balesetet okoztam. 
Összetörtem egy új Mercedest, és 
nagyon megvernek, ha nem fize-
tem ki. Kellene 6 millió forint.  
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Farsangi álarc, színező
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Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó tér 15/D/2. szám alatti ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• lakás bérlője csak magyar állampolgár és 

olyan személy lehet, aki élete folyamán 
legalább 5 év állandó, bejelentett lakással 
rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem 
rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de 
Domaszék Nagyközség közigazgatási te-
rületén székhellyel rendelkező munkálta-
tónál legalább 1 éve munkaviszonyban 
áll (az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérletéről, lakbé-
rek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) 
önk. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 
3. § (11) bekezdés), továbbá

• bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, 
aki 35. életévét nem töltötte be a pályázat 
benyújtásáig, házastársával vagy élettár-
sával együtt költözik, kereső tevékenysé-
get folytat vagy felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a 
havi rendszeres előtakarékosságot, mely-
nek mértéke legalább 10.000 Ft/hó (Ren-
delet 6. §).

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, 
aki Domaszéken önálló beköltözhető lakásin-
gatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni 
hányaddal és azon haszonélvezeti joggal ren-

delkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, 
bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Ren-
delet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt él-
veznek azok a pályázók:
• akik a Rendeletben előírt legkisebb lak-

bér (19.480,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fizetését vállalják,

• akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van,

• aki a többi pályázóhoz viszonyítva Do-
maszék közösségi életében nagyobb sze-
repet vállal,

• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) 
bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés az-
zal köthető, aki a pályázatában összességében 
a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogvi-
szony határozott időre, legfeljebb 5 évre köt-
hető (Rendelet 3. § (8) bekezdés b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó közérdekű lakás 
esetén kérelmező bármely jogcímen történő 
pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az 
ügy érdemére kiható információt hallgat el, 
úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, ké-
relmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) be-

kezdés).
6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkomfor-
tos. A lakás megtekinthető: egyeztetett idő-
pontban a helyszínen. Beköltözhető: 2021. 
április 15. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél 
kell benyújtani személyesen (6781 Doma-
szék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan 
(nemeth.laszlo@domaszek.t-online.hu), 
2021. március 19-én 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2021. 
március 30. Az eredményről az érintettek ha-
tározat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkö-
tésével egyidejűleg a Domaszéki Polgármes-
teri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi 
összegének négyszeresét kaucióként letétbe 
helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecske-
ház bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályá-
zó, akinek a helyi önkormányzatnál köztarto-
zása van.
Domaszék, 2021. február 4. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester

A főutca végén lévő volt Tüzép-telep 
építési törmelékeinek eltakarítása 

jelenleg is zajlik

Tovább szépül településünk főutcája 
Az elkövetkező időszakban Domaszék 
több pontján is tervez önkormányzatunk 
területrendezést és parkosítást, mely szeb-
bé és komfortosabbá teszi a lakókörnyeze-
tet. 
Az egyik, jelenleg is folyamatban lévő 
fejlesztés a volt Tüzép területén folyik, 
ahol folyamatosan dolgoznak a meglévő 
elemek eltávolításán, amelyet követően a 
terület feltöltésre kerül. 
A projekt részeként parkosítás és pihenő-
hely kerül megvalósításra, egy szabadtéri 
találkozóhely, mely látványával az utca vé-

gét szebbé teszi. A közelmúltban többször 
is középpontba került a Dózsa György utca, 
mely nem olyan régen kapott egy új asz-
faltréteget, javítva a közlekedés minőségét, 
illetve az út menti fásítás eredményeként 
létrejövő zöld környezet is egyre szebbé és 
vonzóbbá fogja tenni a településen lakók és 
az idelátogatók számára. További tervek 
közt szerepel még az utcában lévő járdák 
javítása, kiépítése, újrabetonozása, illetve a 
hiányzó szakaszokon a belvízelvezető csa-
tornák kiépítése. 

(szerk.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a kormány a 2021. január 27-i ülésén dön-
tött a jelenleg érvényben lévő korlátozá-
sok fenntartásáról: március 1-ig marad-
nak érvényben a jelenlegi intézkedések. A 
kormány kezdeményezni fogja a különle-
ges jogrend újabb 90 napra történő meg-
hosszabbítását, hogy az intézkedéseket 
szükség esetén meg lehessen hosszabbíta-
ni. Március 1-e után ismételten megvizs-
gálják majd a járványhelyzetet és dönthet-
nek a könnyítésekről, ez azonban csak 
akkor következhet be, ha a fertőzöttek 
száma jelentősen csökken és/vagy kellő 
számban áll rendelkezésre vakcina. 

COVID LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS (2021-02-01)
A fent leírtak értelmében a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
továbbiakban is változatlan formában 
zajlik. Hatósági ügyeiket elektronikus 
módon, illetve telefonon kezdeményez-
hetik az alábbi elérhetőségeken:

Központi telefon: 
+36-62/284-011

Igazgatási csoport;
62/284-011/113

Költségvetési csoport; 
62/284-011/116

Szervezési és 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

Hulladékszállítással kapcsolatos 
ügyintézés

hulladekgazdalkodas@domaszek.hu
E-önkormányzat portál
e-onkormanyzat.gov.hu

További információkat és folyamatosan 
frissülő híreinket a www.domaszek.hu 
weboldalon és a Domaszéki HírTér Face-
book-oldalon találhatnak. 
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Domaszék területét is érinti a Magyarországot Szerbiával összekötő 
gázvezeték kiépítése

A tervezett 6 Mrd m3 szállító kapacitású,    
katódvédelemmel ellátott földgázszállító 
vezeték a Szerb-Magyar Országhatár - 
Röszke Határszakaszoló - Szeged-Kiskun-
dorozsma2 Nemzetközi Mérőállomás kö-
zött létesül, Domaszék területének 
érintésével, mintegy 15 km hosszúságban.
Jelenleg a csövek vonalba szállítása zajlik  
a kiosztásoknak megfelelően, amit a cső-
szerelés, hegesztés, hajlítás követ. A veze-
tékárok kiásása során, ahol szükséges, víz-
telenítést végeznek. A nyomvonalon lévő 
utak, felszíni vízfolyások egy részének ke-
resztezése árokásással, más része pedig saj-
tolással történik. A vezetéktisztítást, kalib-
rálást követi a szilárdsági és tömörségi 
nyomáspróba, ami három szakaszban fog 
történni. A szilárdsági nyomáspróba köze-
ge víz, időtartama 1 óra. A tömörségi nyo-
máspróba közege levegő, vagy a bányafel-

ügyelet engedélyével földgáz, időtartama 
- a nyomásérték elérése után 6 óra pihente-
tést követően – 24 óra. A nyomáspróbát kö-
vetően kerül sor a szigetelések ellenőrzésé-

re, a vezetékek geodéziai bemérésére, majd 
a vezetékek betakarására. Végezetül elvég-
zik a terület rekultivációját, illetve a veze-
ték felszín feletti jelölésének céljából kihe-

lyezik a nyomvonaljelzőket. A beruházás 
befejezését a kivitelező 2021. IV. negyed-
évére tervezi.   
A későbbiekben a gázvezeték üzemeltetése 
magában foglalja a gázszállítás irányítását, 
a gázvezeték központi távfelügyeletét, a 
szükséges karbantartási és ellenőrzési 
munkálatok elvégzését, a nyomvonal rend-
szeres ellenőrzését és a védősáv fenntartá-
sát. Az üzembevételt követően a szállítóve-
zeték mechanikai épsége időszakosan 
felülvizsgálatra kerül, melynek fontos ele-
me a légi-, illetve terepi nyomvonal fel-
ügyelet.

FGSZ Zrt. engedélyével összeállította, 
Tombácz Zoltán szerkesztő

Az FGSZ Zrt. jelenleg a csövek nyomvonalba telepítését végzi
    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
közleménye!

Eredményesen lezártuk az EMMI által ki-
írt, a tehetségsegítés feltételrendszerének 
javítását célzó, NTP-TFJ-19-0087 azonosí-
tójú, Velünk élő természet címet viselő pá-
lyázatunkat. A pandémia miatt két tanévre 
nyúló projekt során a természettudomá-
nyos tárgyak oktatását segítő eszközöket, 
logikai, fejlesztő játékokat vásároltunk, 
összesen 1.000.000,- Ft értékben.
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (119 m.)             

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Módra Tamás ügyvezető

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

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Varga-Asztalos Ágnes,  
Kardosné Volford Klára, 

Koczkás Orsolya 
Korrektor: Tanács Éva, 

Dr. Németh László   
A szerkesztőség az utánközléssel

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

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. február 26.

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

Családsegítő szolgálat 
elérhetősége:

Szűcsné Dobó Zsuzsanna;
Dujmov Ildikó

0662/284-011/125. mellék

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

0630/984-1764;
Jánk Benjáminné Piroska:

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

Cipőboltból kimaradt női bokacsiz-
mák, férfi  bakancsok kedvező áron 
3.000 - Ft-tól eladóak. Érdeklődni a 

0630/249-9632-es telefonon.

DOMASZÉKI

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 toalettpapír 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

Könyvtár telefonszáma:
0670/466-3792

Művelésre kiadó egy 3.000 m2-es 
bekerített  belterületen lévő kert, villany-
nyal, vízzel ellátva. Ugyanitt eladó 3 db 
12 x 50 méteres aluváz kompletten, és 34 
db 6 méteres vas fóliaborda.
Érdeklődni.:
Tel.: 0620/412-5956 

Dr. Herczeg István állatorvos
telefonszáma: 30/458-1273
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Településünk közösségi média és hírportálja, melyet 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

              

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

ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOKAT KERES A 
HONVÉDELEM

A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv munka hely-
teremtési intézkedéseihez a Magyar Honvédség is csatlakozott. 

Speciális önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT) katonai 
szolgálati formát vezetnek be. 

 - 6 hónapos kiképzés;
 - heti 40 óra elfoglaltság;
 - utiköltség, étkezési, ruházati költségtérítés; 
 - a kiképzés alatt bruttó 161 ezer forintos illetmény;
Amennyiben a felhívás felkeltette az érdeklődését, kérjük keresse 
fel a Szegedi Toborzó Irodát ügyfélfogadási időben.  
Cím: 6724 Szeged Boross J. u. 5.  Telefon: 62/554-070; 

E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu;
Ügyfélfogadás ideje: hétfő - csütörtök: 8.00 - 15.30
                                                  péntek: 8.00 - 12.00

Teret adunk a helyi híreknek!

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

MÓRAHALMI 
VÁSÁRNAPTÁR 2021.

február 21.; március 21.
április 18.
május 16.
június 20.
július 18.

augusztus 15.
szeptember 19.

október 17.
november 21.
december 19.

Búcsú: 2021. június 06.

ALFÖLDVÍZ Zrt. közleménye
Munkatársaink a 06-80/922-334-es 
telefonszámon hétfőn, kedden és 

csütörtökön 8.00 -15.30 óra között, 
szerdán 8.00 -20.00 óra között, 
pénteken 8.00 -14:00 között, az 

ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, 
valamint személyesen a felsorolt 

ügyfélfogadási időkben, a megszokott 
helyen állnak rendelkezésükre. 

A legközelebbi személyes 
ügyfélszolgálati pont: 

6724 Szeged József Attila sgt. 115.

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK! 
A DélUtán telefonos lelkisegély szolgálat önkénteseket 

keres, akik vállalják az ingyenes, kötelező képzést,és a havi 
8 óra otthonról végezhető, – nem fi zetett – esti elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel legkésőbb                                                         
2021. március 15-ig: info@delutan.hu
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