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Találkozás a húsvéti Báránnyal
Violaszínbe öltözött az oltár és szolgái. Nagyböjt első vasárnapjá-
ra jelölték ki a felvételi vizsga idejét a szegedi Teológián. Ott kel-
lett felvételizni azoknak a fiúknak, akik „kispapjelöltként” akarják 
folytatni tanulásukat a piarista gimnáziumban. Érkezéskor átha-
ladva a tér boltíves kapuján, mélyen meghatott az egyetemek sötét 
téglás karéja, a Dóm tér. Szívem-lelkem 
mégis felemelték a székesegyház ég felé mu-
tató tornyai. A templom hatalmas orgonája 
megrendítő mély tónusban kísérte az ősi 
éneket: „Ezredeken harsog által a próféták 
szózata: Bízzatok, mert el fog jönni a fájdal-
mak Férfia. Ő hordozza terheinket, átvállalja 
bűneinket, meggyógyultok általa.”  Meg is 
céloztam gyorsan egy gyóntatószéket, és a 
misében boldogan vettem a húsvéti szentál-
dozást. Teljes békével és bizalommal léptem 
be a többi fiúval a szent helyre, mert érez-
tem, a vizsgához tiszta szív és tiszta ész kell. 
A professzorok értelmesek és kedvesek vol-
tak. A kispapok is jó szívvel vittek körbe a 
nagy és szent titkok iskolájában. 
Alighogy megérkezett a felvételi igazolás a 
teológiáról, a kecskeméti iskola is elküldte a 
tájékoztató jegyzéket, mi mindent kell vinni 
a rendház kollégiumába beköltöző ifjaknak. Szüleim meg is je-
gyezték: „Korán eladtad magadat Isten Bárányának.” Én pedig 
szégyenkezve néztem a háború utáni szegénységben megkopott, 
elnyűtt gönceimet. 
Amint könnyes szemmel számolgattam a levél szerint hiányzó 
holmikat, jó apám mellém állt és vigasztalni próbált: „Ne bánkódj, 
fiam, meglesz az valahogy! Majd kirendeli az Isten, mint a betörő-
nek az akasztófát!”
Döntésem a Nagyit is foglalkoztatni kezdte. Megtudtam tőle, 
hogy Gyurka bátyja kántorként szolgál egy vidéki templomban, 
pedig nem is tanult orgonálni. Nagyon érdekelt, hogyan lehet csu-
pán fülhallásból orgonálni. Na meg templomot sem láttam addig, 
csak a mi Szent Antal templomunkat. Hajtott a kíváncsiság, és a 
Tatámtól kölcsönkért biciklivel húsvétra meglátogattam szolgálati 
helyén nagy-nagybátyámat. Így mutatkozott be: „Látod, én va-
gyok a kétsopronyi koca-kántor!” 
A misén azonban szépen énekelt és hiba nélkül orgonált. Bizony 
megcsodáltam, és azt is, hogy mise után mindenkinek bemutatott. 
Mivel a plébános atya rám bízta a szentlecke éneklését, ami akko-
riban még latinul ment, mindenki „dicsértessékkel” köszöntött. 
Tőle pedig kérdezgették: „Ki fia-borja ez a legényke, hogy még 
sose láttuk?” –„Nem legényke ez, hanem kispapjelölt, a Kati hú-

gom unokája. A mi vérünk ez, akit támogatni kell, nem csak meg-
bámulni.”
Szégyenkeztem is, mikor az ebédnél az Atya szigorúan ajánlotta, 
hogy látogassam meg a rokonságot: „Mivel locsoló kölnit úgyse 
hoztál, se vödröt, hát vidd el az én szentelőmet tele friss húsvéti 

szenteltvízzel, azt bízvást jó szívvel fogad-
ják!” Nagybátyám mellett haladva a hosszú 
dűlőutakon ki is találtam bemutatkozásra a 
megfelelő locsoló verset: 
„Mivel kispapjelölt vagyok, szentelt vízzel 
locsolkodok. Áldott húsvétot kívánok!”
Bizony szégyelltem is magam, olyan öröm-
mel és annyi szeretettel fogadtak. Mindenütt 
tömték a nagybátyám kezeit, meg az én zse-
bemet a „támogatással”. Bíztatták egymást: 
„Ne csak zöldet, hanem kéket, pirosat is te-
gyetek a markába, kelleni fog az a beiskolá-
zásra.” Nem győztük köszönni a vendéglá-
tást, és majdnem esteledett, mire édesanyám 
keresztapjához eljutottunk. Áldott jó ember-
nek ismerte mindenki. Betessékelve szere-
tettel mutatta be hazakerült apáca leányát: 
„Szétkergették őket a hatalmasok, mint a 
bárányokat a farkasok. 

Na de Istent szolgálni itthon is lehet.” Szelíd volt és csendes, mint 
az Úr bárányához illik. Hogy a szó másra terelődjék, bemutatott 
egy másik bárányt is, egy elsőszülött, vastag gyapjas fehér bárányt. 
Szinte családtagként viselkedett, s mint kezes bárány, hamar hoz-
zám bújt egy kis simogatásra. Mikor Keresztapa látta, mindjárt 
rám testálta: „Elvihetnéd magaddal, hiszen már elszokott a nyájtól. 
Meg tudod, Krisztus korában minden elsőszülöttet az Úrnak kellett 
szentelni. Én biz’ odaadnám!” Gyurka bátyám azonban szabadkoz-
ni kezdett: „Csak nem foghatok szekérbe egy bárány miatt ilyen 
szent ünnepen!” Én is szabódni kezdtem: „Hogy is vihetném ma-
gammal, biciklin még biztos nem utazott!” Próbáltam viccel elven-
ni a beszéd élét. Mire kimagyaráztam magam, jött is a válasz köz-
ismert jó szívéből: „Akkor szeretném forintban megváltani, hogy 
Isten áldása legyen rajta, meg terajtad is. Ha már e hivatást elfo-
gadtad, érezd és tudd mindig magad mellett Isten Bárányát!”
Ez a jókívánás be is teljesedett. A találkozás állandósult Isten Bá-
rányával.
Megvénülve is sokszor eszembe jut és használom is a régi áldást: 

„Én egy öreg pap vagyok,
Szentelt vízzel locsolok.

Áldott Húsvétot kívánok!”
                Sóki Károly, plébános

Nagyheti szertartások
Április 1. Nagycsütörtök - este fél 6 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje; 

Április 2. Nagypéntek - du. 3 óra: Keresztút és nagypénteki szertartás; Április 3. Nagyszombat: este fél 6 óra - Feltámadási szertartás  
és szentmise;Április 4. Húsvét vasárnap -  de. 9 óra: Ünnepi szentmise; de. 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson

Április 5. Húsvét hétfő - de. 9 óra: Szentmise
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Tisztelt Lakosság! 
Felhívom a tisztelt állattartó lakosok fi-
gyelmét, hogy 2021. január 1. napjától 
szigorodtak az állatvédelmi előírások, 
melyet a településen is kötelességünk be-
tartatni.
Rendszeresen tapasztaljuk, illetve látjuk az 
online felületeken is, hogy közterületen ön-
sétáltató vagy elkóborolt kutyák találhatók. 
Sajnos a kutyák befogása nem egyszerű, 
hiszen gyorsan változtatják a helyzetüket, a 
tapasztaltabb szökős, okos kutyákat pedig 
kifejezetten nehéz becsalogatni. 

Kérem, hogy minden állattartó, illetve 
azok, akik tervezik, hogy állatot szeretné-
nek tartani, az alábbi állatvédelmi szabá-
lyok betartásával tartsanak állatot.
Az állattartó köteles:
• a jó gazda gondosságával eljárni, az 

állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltéte-
lekről gondoskodni,

• gondoskodni az állat igényeinek meg-
felelő rendszeres, de legalább napi 
egyszeri ellenőrzéséről,

• az állat megfelelő és biztonságos elhe-
lyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról,

• biztosítani a megkötve tartott vagy 
mozgásában egyéb módon korlátozott 
állat számára is a zavartalan pihenés és 
a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot:
• kínozni,
• emberre vagy állatra uszítani, illetőleg 

állatviadalra idomítani,
• kényszertakarmányozásra fogni, kivé-

ve az egészségügyi megfontolásból 
való kényszerű táplálás esetét,

• a kíméletét nem biztosító módon moz-
gatni és szállítani, elhelyezni,

• a teljesítőképességét felismerhetően 
meghaladó teljesítményre kényszeríte-
ni,

• természetellenes és önpusztító tevé-
kenységre szoktatni,

• elűzni,
• elhagyni,
• kitenni.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 
75.000,- (azaz hetvenötezer) forint. Az 
alapösszeg a jogszabálysértés súlyossá-
gától függően hatványozódik.
 
Az Önkormányzat különösen nagy hang-
súlyt fog fektetni az állatvédelmi szabályok 
betartatására. Az elkövetkezendő időszak-
ban kiemelt figyelmet fordítunk az eddigi 
panaszoltakkal szemben, illetve azokkal 
szemben is, akik nem tesznek eleget a fele-
lős állattartás szabályainak, legyen az akár 
kedvtelésből tartott állat vagy haszonállat. 
Amennyiben az állattartó az állatvédelmi 
előírások szándékos vagy ismételt megsér-

Állatvédelmi tájékoztatás

tésével állatának maradandó egészségkáro-
sodását vagy elpusztulását okozza, újbóli 
állatvédelmi bírság kiszabása mellett az 
állat kedvtelésből való tartásától a jog-
sértés súlyától függően 2–8 évre eltiltom.
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejű-
leg az állattartót a hiányosságok kijavításá-
ra, pótlására fogom kötelezni, továbbá in-
dokolt esetben az állatok gondozásával, a 
velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos 
állatvédelmi oktatáson való részvételre kö-
telezem, melynek költségeit az állattartó 
köteles viselni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételé-
vel vegyen magához állatot és gondos-
kodjon róla, különös tekintettel az állat 
szökésének megakadályozására!

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönöm!

dr. Pálfi Tímea Ágnes
 jegyző 

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok!
Felhívjuk azon gépjármű tulajdonosok fi-
gyelmét, akik korábban állandó átutalási 
megbízással fizették meg gépjárműadó-
jukat, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az 
állandó átutalási megbízás visszavonásra/
módosításra került-e a pénzintézetnél. 

Az önkormányzatnak nincs lehetősége a 
tévesen befizetett gépjárműadó NAV-hoz 
történő továbbítására, sem arra, hogy a 

befizető számlájára automatikusan vissza-
utalja. Amennyiben a 2021. évi gépjár-
műadóját tévesen a NAV helyett önkor-
mányzatunkhoz fizette meg, vagy 
korábbi időszakról túlfizetése van, kér-
jük mielőbb vegye fel a kapcsolatot adó-
csoportunkkal a 62/284-011  /111-es tele-
fonszámon!

dr. Pálfi Tímea Ágnes
jegyző

Tisztelt lakosok! A Kormány 549/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendeletében biztosította, 
hogy a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jé-
től a veszélyhelyzet megszűnéséig a telepü-
lési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozzék a háztartási tevé-
kenységgel okozott légszennyezésre vonat-
kozó egyes sajátos, az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása. Ennek 
értelmében 2021. március 15. napjától 

Domaszék közigazgatási területén az 
avar és kerti hulladék égetése tilos! 
Önkormányzatunk számára kiemelten fon-
tos a környezet védelme, településünk tisz-
ta levegőjének, élhető környezetének meg-
tartása. Az avar és a kerti hulladék 
égetéséből eredő károsanyag-kibocsátás 
rendkívül magas. Az égetést helyettesítő 
eljárások, mint a komposztálás, a magas fű-
tőértékkel rendelkező fával (pl. száraz fa, 
pellet) való fűtés egészségügyi és gazdasá-
gi szempontból egyaránt előnyös.
                     dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Hulladékégetéssel kapcsolatos felhívás!

Bronisław Dróżka
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tőségek kihasználásával, a vagyon gyarapí-
tásával és a pályázatos beruházások megva-
lósításával. 
Az önkormányzat a 2021. évi költségveté-
sében a beruházásokra 113.200.000 forin-
tot tervezett, amelyből a legjelentősebb 
tétel a belterületi földes utcák portalanítá-
sa 45.651.400 Ft értékben. 

A fejlesztés hamarosan elkezdődik, az 
érintett utcákban lévő ingatlantulajdo-
nosok (Rózsa Ferenc utca, Úttörő utca, 
Tömörkény utca, Tisza utca, Duna utca 
és a Szőlő utca - Tömörkény utca és a Dózsa 
György utca közötti szakasza) részére folya-
matban vannak a kiértesítések. A tervek 
szerint áprilisban kezdődik meg az 
útalap építése. 

A 4 méter szélességű útpálya 30 cm tö-
mörített útalappal készül, melyre a mart- 

Önkormányzati  hírek
2021 februárjában polgármesteri döntés szü-
letett a Dankó Pista tér 15/D/2. számú önkor-
mányzati bérlakás bérleti jogának pályáztatá-
sáról, valamint a jegyző által előkészített, 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
benyújtásáról. Sziráki Krisztián határozatot 
hozott egy külterületi út fekvésváltása és ha-
tárrendezése ügyében, a Domatisz Nonprofit 
Kft. 2021. évi költségvetésének elfogadásá-
ról, illetve az Országos Bringapark Program 
megnevezésű pályázathoz csatlakozásról. 
Február 25-én elfogadásra került az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
rendelete 1.136.417.000 Ft bevételi-kiadási 
főösszeggel. 
Elsődleges célként az önkormányzati intéz-
ményrendszer zavartalan működtetését ha-
tározták meg, illetve a kötelező feladatok 
ellátását, amely kiegészül a pályázati lehe-

aszfaltos kiegyenlítő terítést követően bi-
tumen emulziós stabilizáló záró réteg 
kerül. A földmunkák és a teherautó-for-
galom miatt megváltozik egy időre az 
érintett részeken a forgalmi rend. Kér-
jük a lakosokat, hogy erre készüljenek 
fel, és legyenek egymás iránt megértéssel 
és türelemmel.
Az Országgyűlés a koronavírus-világjár-
vány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvényben a 27/2021. (I. 29.) Kormány-
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel 
összefüggő sajátos szabályokat állapította 
meg. Ennek értelmében a különleges jog-
rend május 23-áig fennmarad, tehát képvi-
selő-testületi ülések és ezzel együtt  köz-
meghallgatás sem tartható eddig az 
időpontig.

dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Megkezdődtek a JUDO terem építésének előkészítő munkálatai

A tereprendezéssel együtt elkerítésre került a JUDO terem építési területe a 
sportcsarnok mögött  Fotók: DOMASZÉKI HírTér

Településünkön közel 20 éves múltra te-
kint vissza a helyi JUDO Egyesület tevé-
kenysége, mely ebben az olimpiai sportág-
ban számos domaszéki versenyzőjét 
juttatta el egészen országos és nemzetközi-
leg is elismert eredményekig. Hazai baj-
nokságokon, Európa kupákon vettek részt, 
vitték Domaszék hírét szerte a környező 
országokba is. 
A kimagasló teljesítmény, a kitartó munka 
eredményeként figyelt fel a Magyar Judo 
Szövetség még 2015-ben Domaszékre, és 
akkor még csak gondolatban, de megfogal-
mazódott, hogy a szövetség támogatná egy 
önálló terem megépítését településünkön. 
Felvették a kapcsolatot önkormányzatunk-
kal és megkezdődtek a tárgyalások a helyi 
klub vezetőségének bevonásával, hiszen a 
felmerülő igényeket a sportág szakértői 
tudták megfogalmazni. 
Úgy tűnik, hogy a hosszas tárgyalások és 
tervezési munkálatok gyümölcse 2021. év-

ben beérik, a Magyar Állam által nyújtott 
támogatásból végre megvalósulhat a léte-
sítmény. 

Elkezdődtek a tereprendezési munkálatok, 
fakivágások, a kivitelező felvonult munka-
gépeivel a Sportcsarnok délkeleti oldalán a 
kondipark mögött, ahol az épület elfoglalja 
majd méltó helyét. 
A létesítmény 330 m2 alapterületen több-
mint 200 m2 hasznos küzdőtérrel kerül 
megvalósításra, melyen két szabványos 
méretű tatami kerül elhelyezésre.  Az épü-
let a sportcsarnokhoz hasonlóan hőszivaty-
tyús fűtéssel lesz ellátva, amivel télen is 
energiahatékonyan működhet és gazdasá-
gosan üzemelhet. 

A fejlesztéssel tovább bővül Domaszék la-
kossága – kicsik és nagyok – számára a 
sportolási lehetőségek repertoárja.

Tombácz Zoltán szerkesztő
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HIMNUSZ
plakát pályázat

Képrészlet Szaszák Kata és 
Szaszák Balázs pályaművéből  

Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
önkormányzat felhívására összesen 32 db 
pályamű érkezett. 
A plakátok elbírálása folyamatban van, a 
nyertesek nevét 2021. március 15-én, a 
Domaszéki Hír-Tér oldalon tesszük közzé.
A három legszebb pályaművet benyújtó 
10.000 Ft értékű könyvutalványban részesül. 

A többi pályázó között pedig kisorsolunk 3 
db értékes ajándékcsomagot.
Az összes beérkezett pályaműből egy egész 
napos szabadtéri kiállítást rendezünk 

2021. március 12-én a Köztársaság téri 
parkban. 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
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Zsibongó iskolai hírek

Az alsó osztályosok és az 5.a farsangi csoportképei

"Március melege patakokat ébreszt,
erdők vad homályát szoktatja a fényhez.

Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt,
melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént."

Simon Emil:  Hónapok

MEGÚJULT ISKOLÁNK HONLAPJA!

Ismerkedjenek meg az új felülettel,
 ahol intézményünkről minden 

információt megtudhatnak. 
Friss híreket olvashatnak eredményeink-

ről, közösségünk életéről. 
Az új honlap az alábbi URL-en 

keresztül érhető el: 
https://domaszeksuli.edu.hu/

Programjainkból:
A Csongrád-Csanád Megyei Építész Ka-
mara elnöksége által, „Én és az építészet” 
címmel kiírt megyei rajzpályázaton Bálint 
Viktória 3. b osztályos tanulónk 3. helye-
zést ért el, Ördög Vivien 2. b osztályos ta-
nulónk oklevélben részesült.
Felkészítőjük: Fehér Erika tanárnő 

2021. január 26-án és február 8-án tar-
tottuk művészeti iskolásaink néptánc, 
mazsorett és társastánc vizsgáját. Videó-
felvétel készült tanulóink családjai számá-
ra, melyet iskolánk Facebook oldalán te-
kinthetnek majd meg az utómunkálatok 
elkészülte után. 

Február 19. volt a továbbtanulással kap-
csolatos jelentkezések határideje. Ezt 
megelőzően a két nyolcadik osztályos osz-
tályfőnök kitöltötte a jelentkezési lapokat, 
melyeket a szülők a pandémiás helyzetre 
való tekintettel külön-külön időpontokban, 
a járványügyi előírásoknak megfelelő 
óvintézkedéseket betartva tekinthettek meg 
és írhattak alá.

A szóbeli felvételik és alkalmassági vizs-
gák február utolsó hetétől március közepé-
ig zajlanak. Március 22-én és 23-án lehet 
módosítani a megjelölt iskolák sorrend-
jét azoknak, akiknek erre igényük lesz. 
A középiskolába bejutásról az eredmé-
nyek április végén érkeznek meg.

Iskolánk sikeresen teljesítette a 2020 Code 
Week Super Organizer Challenge versenyt, 
ez 10 vagy több Code Week tevékenység 
megszervezését jelentette 2020-ban. Ezzel 
elnyertük a Szuper Szervező címet. Meg-
valósító pedagógus: Mataisz Zsuzsa. 

A Bolyai Természettudományos csapat-
versenyen iskolánkból egy-egy csapat in-
dult 5., 7. és 8. évfolyamon. Az ötödikes 
Biológusok csapat 10. helyezést ért el 57 
induló csapatból. Csapattagok: Bakos Pet-
ra, Faddi Ádám, Kun-Péter Emma, Nagy 
Benjámin.
A hetedikes Csodabogarak csapat az előke-

Bálint Viktória és Ördög Vivien az 
elismerésekkel  

Fotó: Polgár Szabina és 
Csúcsné Király Renáta

Művészeti iskola táncvizsgák 
Fotó: Pataki Ildikó

2020 Code Week Super Organizer 
Challenge oklevél

Fotó: Mataisz Zsuzsanna
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lő 4. helyezést érte el 44 csapatból. Csa-
pattagok: Bakos Nikoletta, Dobó Gréta, 
Dobó Pálma és Papp András 7.b osztá-
lyos tanulók.
A nyolcadikos Professzorok csapat a 18. 
helyen végzett, a középmezőnyben. Csa-
pattagok: Farkas András, Mladin Anna 
Éva, Prókai Dominika Blanka és Vass And-
rea 8. a osztályos tanulók.
Gratulálunk mindhárom csapatnak! Fel-
készítő tanárok: Ferlingné Dósa Anett, 
Kardos Rolland, Kertészné Gábor Julianna 
és Nagy Zsolt.
          Farsang 
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt a 
farsang sem a megszokott módon zajlott. 
Tömeges csoportosulás és az osztályok kö-
zötti vegyülés elkerülése végett nem ren-
deztünk jelmezversenyt, tombolát, diszkót. 
Tanulóink azonban így is jelmezt ölthettek, 
ugyanis február 19-én mindenki farsangi 
maskarában érkezhetett az iskolába és ve-
hetett részt a tanítási órákon. Minden szü-
netben szólt a zene a sulirádióból. 

A diákönkormányzat csokoládét osztott 
mindenkinek, aki jelmezben érkezett ezen 
a napon az iskolába. Az alsósok játékos fel-
adatokat oldottak a tanórákon, tanteremben 
játszható közösségi játékokat, táncokat ta-

nulhattak és finomságokat fogyaszthattak. 
A felső tagozatosok az osztályfőnöki órái-
kon játszottak, zenét hallgattak, beszélget-
tek, elkészítették a farsangi osztályképei-
ket. Nagyon sok fotót töltöttünk fel 
iskolánk Facebook oldalára, tekintsék meg 
őket! Köszönjük a szülők segítségét a jel-
mezek elkészítésében és a megvásárolt 
finomságok biztosításában! 

2021. február 23-án zajlott a 3. online suli-
csalogató programunk a nagycsoportos 
óvodások szülei számára. Igazgató asszony 
köszöntő szavai után Pataki Ildikó, a művé-
szeti iskola vezetője, bemutatta a művésze-
ti iskolát. Képek segítségével adott ízelítőt 
a választható tanszakokon folyó munkáról. 
Ezt követően Madarász Ottó leendő első 
osztályos tanító ismertette az elsősök isko-
lán kívüli programlehetőségeit, majd Kar-
dosné Volford Klára, szintén leendő elsős 
tanító praktikus tanácsokkal, valamint 
könyvajánlóval látta el a szülőket. Végeze-
tül Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő isko-
lánk továbbtanulási mutatóit ismertette a 
résztvevőkkel, melyből végzőseink 8 évi 
munkájának eredménye rajzolódott ki. 
Táblázattal, grafikus ábrákkal, szemléltette 
a felvételi pontszámok alakulását, melyek 
több évre visszamenőleg meghaladják az 

Következő programjaink:

2021. március 12.
 Március 15-i ünnepség
2021. március 18.  
 4. Iskolába Csalogató, Egyházak  
 bemutatkozása 
2021. március 22-26.
  Digitális Témahét
2021. március 26.
 Online informatika verseny
2021. március 31.
 Nevelési értekezlet, Tanítás 
 nélküli munkanap 
2021. április 01-06.
 Tavaszi szünet
2021. április 07.
 Első tanítási nap tavaszi szünet  
 után - A hét
2021. április 14.
 SZMK ülés online 1730
2021. április 19-23.
 Szülői értekezletek online alsó 
 és felső tagozat

országos átlagot. Diagramon ábrázolta, 
mely gimnáziumokat, középiskolákat vá-
lasztottak a tanulók az elmúlt 5 évben Az 
iskolába csalogató program utolsó találko-
zója márciusban lesz. 

Óvodai hírek
Móra Ferenc: Fecskehívogató

Villásfarkú fecskemadár, 
jaj de régen várunk! 

Kis ibolya, szép hóvirág, 
kinyílott már nálunk!

Fátyolszárnyú kis méhecskék 
zúgva-döngve szállnak. 

Cifra lepkék, kék legyecskék 
ide-oda járnak.

Rózsa, rózsa, piros rózsa 
nyitogatja kelyhét; 

itt a tavasz, lessük, várjuk 
a csicsergő fecskét. 

Mindegyik ovis csoport megtarthatta farsangi mulatságát

A farsanghoz sokféle hiedelem, népszokás, 
hagyomány fűződik. Ezek közé tartoznak 
az időjárásjóslások, a termésvarázslás, az 
álarcos alakoskodás, a táncmulatságok.  
Ez az időszak a télkergetés, a tavaszvárás 
vidám ünnepe.

A farsangot is, mint minden ünnepet 
nagy készülődés előzi meg óvodánkban. 
Ilyenkor minden csoportban a gyerme-
kek életkori sajátosságait figyelembe 
véve vidám készülődés, díszítés folyik.  
Farsang napján mindenki valamilyen jel-
mezbe öltözött. Erre az alkalomra tanult 
vidám verseket, csúfolókat, dalokat el-
mondva kezdetét vette a csoportokban a 

batyubál. Szólt a zene, az otthonról hozott 
süteményekből és üdítőből evett, ivott min-
denki.

Együtt táncolva, vonulva, Kiszebáb-ége-
téssel kergettük a telet. Közben közösen 
kiabáltuk, hogy  „JÖJJÖN A TAVASZ, 

MENJEN EL A TÉL!”. Vidáman, moso-
lyogva várjuk az ébredő természetet, a re-
ményekkel teli tavaszt.

Köszönjük a szülők segítő támogatását!

Úgy tűnik, hogy jól sikerült elkergetnünk 
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a telet, hiszen máris beköszöntött a jó idő, 
egyből több lehetőséget teremtve hétköz-
napjainkban. Február elején fő témánk a 
közlekedés. Mivel az időjárás kedvezett a 
kirándulásnak, így a nagyobbak Szeged-
re mentek megfigyelni a forgalom szabá-
lyait. Sajnos most a pandémia miatt csak 
megfigyelni tudták a városi közlekedést, 
kipróbálni nem. A kisebbek a község adta 
lehetőségeket ragadták meg, és egy közös 
sétával beszélgettek a közlekedés főbb sza-
bályairól.

A családok életében a legjelentősebb ese-
mények egyike, amikor a gyermek óvodába 
lép. Nehéz helyzetben van most mindenki 
a koronavírus idején. Nekünk sincs lehető-
ségünk oviba csalogató rendezvényünket 
megtartani, így nem tudjuk megismerni a 
családokat, szülőket, gyerekeket, nem tud-
juk bemutatni óvodánk sokszínűségét.

Az óvoda az első kortárscsoportba való 
beilleszkedés színtere. A gyermek és a 
szülő számára is az elszakadás fájdal-
mas élmény, hiszen sokan először teszik 
ezt egy végtelenül hosszúnak tűnő idő-
re. Természetes, hogy a gyermek az első 
időszakban sír, minden lehetséges eszkö-
zével tiltakozik az óvoda ellen. Általában 

az első napokban jól érzi magát, akkor 
kezdi meg az ellenállást, amikor rádöb-
ben, hogy rendszeresen kell oda járnia. 

Nemcsak a szülőtől való elszakadás je-
lent gondot a gyermekek számára, hanem 
az új környezethez való alkalmazkodás 
is: új szokásokat, napirendet kell elsajá-
títania, meg kell tanulnia közösségben 
élni, ami nem könnyű dolog. A csoport-
ban a helyét magának kell megtalálnia 
képességei, tulajdonságai segítségével. 

Az első hetekben a gyermekek egymás 
mellett magányosan tevékenykednek, ját-
szanak, mégis érzik egymás közelségét. 
Szükségük van arra, hogy a másik játsz-
szon. Kiemelném, hogy óvodába az a 
kisgyermek járhat, aki már betöltötte, 
vagy a felvételtől számított fél éven belül 
betölti a harmadik életévét. Utóbbi cso-
portba tartozó gyermekeket csak abban az 
esetben tudja az intézmény felvenni, ha az 
összes három éves és annál idősebb gyer-
mek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén 
hatályba lépett 8. § (2) bekezdésének 
rendelkezései szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjá-

ig harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozásokon kell, hogy 
részt vegyen.

Az óvodai beíratás május elején lesz, pon-
tos időpontjáról később adunk tájékozta-
tást.

Ezúton szeretném megköszönni a Csi-
ga-Biga csoport nevében Mikuska Gá-
bornak a fésülködő asztal és a polcok 
elkészítését, a SZILÁNK cégnek pedig a 
tükör felajánlását!

Kérjük, amennyiben lehetősége van, 
Ön is támogassa óvodánk alapítványát 
személyi jövedelemadója 1 % - ának 

felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány

Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 

Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda apraja-nagyja                     
nevében:   Koczkás Orsolya óvodavezető

Bemutatkozik a Domaszéki Kincskereső Óvoda

Óvodánk Domaszék egyetlen intézménye, amely ellátja a 3-7 éves 
korú gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük 
fejlesztését. Csoportszobáink tágasak, minden csoporthoz tartozik 
külön mosdó és öltöző. Mozgásos tevékenységeket külön tornaszo-
bában végezhetjük, mely jól felszerelt, többféle mozgásra alkal-
mas.
Óvodánk 8 csoportjában 18 szakképzett óvodapedagógus tevé-
kenységét 8 dajka néni, 2 pedagógiai asszisztens, 3 takarító néni, 1 
fűtő-karbantartó, 1 óvodatitkár segíti.

Pedagógiai munkánkat szakképzett logopédus, gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, pszichológus segíti.
Intézményünkben a neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos koncep-
ciókat a Kincskereső Helyi Pedagógiai Programmal valósítjuk 
meg, mely a helyi adottságok figyelembevételével készült. Egész 
tevékenységrendszerünk keretét a játék és a játékosság adja. Gyer-
mekeink számára igyekszünk minél többféle érzékszervre ható 
tapasztalási lehetőséget biztosítani. Fontos számunkra, hogy a 
sok-sok játékos tevékenységen keresztül öröm legyen a gyerme-
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kek számára a világ megismerése.
Óvodánkban lehetőséget biztosítunk szer-
vezett úszásoktatásra, valamint néptánc, 
görkorcsolya, zenés torna, hittan, foci, an-
gol, judo foglalkozásokra.
Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink képes-
ségeinek minél teljesebb kibontakoztatása 
csak a családdal együtt valósulhat meg, 
ezért fontosnak tartjuk a családdal való 
kapcsolattartást: szülői értekezletek, foga-
dóórák, családlátogatások, közös rendez-
vények, programok alkalmával. 
És, hogy miért is jó óvodásnak lenni Do-
maszéken?

Gyerekszáj:
…mert itt mindig „okossá lehet lenni” 
(Botond 4 éves)
…mert van sok barátom és szépek a játé-
kok (Máté 4 éves)
…mert mindig játszunk, tornázunk, me-
gyünk ki az udvarra, motorozunk, vonato-
zunk. Itt jó lenni! (Norbi 3 éves)
…mert még nem kell tanulni, mint az isko-
lában (Csenge 5,5 éves)
…mert jó a logopédia és a Varázsceruza 
foglalkozás (Nimród 5 éves)
…mert szeretek segíteni szalvétát hajto-
gatni (Barbi 6 éves)

…mert ti mindig segítetek nekem, és soha 
sem hagytok cserben (Hanna 6 éves)
…mert jókat játszunk kint az udvaron és 
jókat homokozunk, haza se akarunk menni 
(Hédi 6 éves)
…mert éneklünk verset! Sokat alszunk, 
hogy izomerősek legyünk!   
(Emi 4,5 éves)
…mert fejlődünk, okosodik a fejünk, a cél 
hogy az iskolában okosak legyünk. Szere-
tem a csoportot, mert szépen van berendez-
ve (Lili 6 éves)
…mert ti itt vagytok nekem 
(Bence 5,5 éves)

Civil Hírek
Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat

A Domaszéki Ifjúsági Önkor-
mányzat a 2020-as évre szám-
talan programmal készült, de 
a vírushelyzet miatt sajnos 
megvalósításuk nem teljesül-

hetett. Néhány programunkat azonban si-
került megtartani, a kötelező járványügyi 
előírások szigorú betartása mellett.
2020. június 26-án tartottuk meg az I. 
DomaSprint nevezetű rendezvényünket. 
A futóversenyre 3 kategóriában körülbelül 
35 fő nevezett be. Az óvodás korosztály a 
Köztársaság téren mérte össze tudását, míg 
a nagyobbak Domaszék belterületén 2 km-
es távot teljesítettek a verseny folyamán. A 

célba érés után mindenkit megvendégel-
tünk.
A nyár folyamán további rendezvény került 
megvalósításra az Önkormányzattal együtt-
működve. Augusztus 8-án Kertmozit tar-
tottunk a Szabadság téren, ahol a leg-
újabb Dr. Dolittle filmet tekinthette meg a 
szép számú érdeklődő közönség.
Az Ifjúsági Önkormányzat 2020. szeptem-
ber 18-án csapatépítőt tartott, ahol beszél-
gettünk az újjáalakulásunkról, az elmúlt 3 
évben megtartott rendezvényeinkről, azok 
sikerességéről, a megszerzett tapasztala-
tokról és a jövőre vonatkozó terveinkről. 
2020. október 30-án a már hagyomány-

nyá vált TökJó Napot tartottuk meg a 
Sárkányhegyi Közösségi Házban. Erre a 
rendezvényünkre a községben élő kisgyer-
mekes családok látogattak el. Külön örö-
met jelent számunkra, hogy nemcsak a fia-
talok érdeklődnek programjaink iránt, 
hanem a helyi családok is.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
helyi lakosoknak, hogy programjainkon 
való részvételükkel hozzájárultak rendez-
vényeink sikerességéhez.
Bízunk abban, hogy hamarosan újra ta-
lálkozhatunk rendezvényeinken!

Babarczi-Csurgó Brigitta 
ifjúsági polgármester

Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub
A Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub a 
járványhelyzet ellenére is aktív résztvevő-
je volt a helyi civil életnek a 2020-as év-
ben, az önkormányzat kiemelten támogat-
ja rendezvényeiket. Ennek apropóján 
kérdeztük Ördög Istvánné vezetőt az 
egyesület jövőjéről, életéről, aki elmond-
ta, hogy amennyiben a járványhelyzet 
megengedi, akkor március 22-én is szer-
veznek egy találkozót a Falukemencénél, 
hiszen az elmúlt év októbere óta nem ta-
lálkoztak a tagok. A Jázmin Nyugdíjas 
Klub tervezi a baráti klubok találkozóját, 
mely minden évben a helyi Rózsakert 

Vendéglőben kerül megrendezésre, és bíz-
nak benne, hogy a nyár folyamán meg 
tudják majd tartani. Ördög Istvánné hoz-
zátette, hogy sajnos a baráti klubok is ha-
sonló helyzetben vannak, ők sem tartanak 
sehol rendezvényt a szigorítások miatt.
Elmondta, hogy a helyi idősek példásan 
betartják az egészségügyi előírásokat, 
maszkot hordanak. A megelőzés érdeké-
ben személyesen nem, csak telefonon tart-
ják a kapcsolatot. A klubvezető a helyi 
nyugdíjasokhoz fordulva az oltással kap-
csolatban azt üzente: „Fogadjuk el azt az 
oltóanyagot amit felkínálnak, hiszen évek-

kel ezelőtt se volt módunk válogatni. Bí-
zunk a kutatókban és az orvosokban!”

Kedves klubtagok,  ha az időjárás és a 
körülmények megengedik, akkor

2021. március 22-én a falukemencénél 
délelőtt 10 órakor találkozunk.
Beszélgetünk és délben együtt 

ebédelünk! Kérek mindenkit, jelezze, 
hogy el tud-e jönni.

Este 18 óra után a 62/645-081 számon, 
vagy a 06-30/314-2524 mobilszámon 

egész nap elérhető vagyok.
               Üdvözlettel: Ördögné Piroska

A belterületi kommunális hulladék elszállí-
tást végző szolgáltató, ( FBH-NP Kft. Vas-
kút ) kiküldte ügyfeleinek a 2020. IV. ne-
gyedéves számla mellékleteként azt a 
jogosultságot igazoló matricát, melynek 
a kukára történő felragasztásával kívánja 
ellenőrizni a hulladék-elszállítási szolgál-
tatás jogos igénybevételét. 
A felragasztás határideje a levél kézhezvé-
telétől számított 30 nap volt. Egy ügyfél 
több matricát is kaphatott, az a levélből és a 
matrica tartalmából derül ki, hogy azokat 

Jogosultság-ellenőrzés a belterületi Kommunális Hulladék elszállításával kapcsolatban
mely űrtartalmú kukára kell ráhelyezni. A 
szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy 
az ingatlanhasználók (beleértve a gazdál-
kodó szervezeteket is), akik a közszolgálta-
tást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz 
matricával nem rendelkező gyűjtőedényt 
helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőe-
dény tulajdonosának vagy használójának 
beazonosítását követően  a szolgáltató jo-
gosult hetente legalább egy alkalommal a 
hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt az 
NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási 

díjról szóló számla kiállítása érdekében. 
Amennyiben a fent leírtakkal észrevéte-
lük van, úgy kérjük azt jelezzék a         
hulladekgazdalkodas@domaszek.hu 
e-mail címen.

Tájékoztató matrica minta
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!
És hogy felidézzük a locsolkodás élményét, a kölni illatát, a következő versekkel szeretnénk kedveskedni:

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt 
lányának! Elmondom én gyorsan 

jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék 

legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből 

eleget, Főképp békességet, 
egészséget és szeretetet! 

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma 
kívánni, Nem szeretnék a lányokra 

nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy 
használ a lánynak, Mint a réten a 
gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a 

hamvas virág, Örömünkben együtt 
örül a megváltott világ. Megváltónk 

is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes 

tojással! 

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.

Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.

Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három! 

Virágos Domaszékért
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2021. évben ismét meghirdeti a „Virá-
gos Domaszék” versenyt. A rendezvény 
keretében szeretnénk megtalálni és díjaz-
ni Domaszék legszebb virágba boruló 
portáját, és ezzel ismét életre kelteni e te-
lepülésünkön nagy múltra visszatekintő 
hagyományt. 
A nevezés részleteit és a jelentkezési la-
pot következő lapszámunkban közöljük.

Tájékoztatás a csapadékvíz-elvezető csatornák tisztításával és rendben 
tartásával kapcsolatban

A csapadékos időszak eljövetelével gyak-
ran felmerülő kérdés a vízelvezető árkok 
rendben tartása. A vízelvezető árkok, a ví-
zelvezetés rendszerének kialakítása önkor-
mányzati feladat, annak működtetése, kar-
bantartása viszont településünkön két 
részre oszlik. 
A vonatkozó jogszabály és a mindenkori 
gyakorlat értelmében az árkok – ahogyan a 
járda és az úttestig tartó zöldterület – tisztí-
tása és rendben tartása (pl. gyomtalanítás, 
zöld növényzet gyérítés) az ingatlan-tulaj-
donos feladata. Ez vidéki környezetben va-
lóban nagyobb feladat, ám ez egy igazán 
kölcsönösségen alapuló gyakorlat, hiszen 
egyfelől – megfelelő szabályok szerint – az 
adott ingatlantulajdonos „használja” a terü-
letet, másfelől viszont a köz érdekében kö-
teles gondoskodni annak megfelelő állapo-
táról. Utóbbi pontra külön szeretnénk 
felhívni a lakosok fi gyelmét, hiszen a rend-
ben tartás elmaradása vagy nem megfelelő 
elvégzése könnyen előidézheti a hordalé-
kok, és ezzel együtt a kellemetlenségek fel-
gyülemlését. Ezen felül a Domatisz Kft. 
vállalja, hogy a tavaszi időszakban minden 

évben elvégzi a település csatornahálózatá-
nak tisztítását. E munkálatok az előző év-
ben március hónapban zajlottak.
Fontos tudni, hogy az egyes utcákban lévő 
árkok folyásfenék-szintje nem a terepszint-
hez igazodik, hanem a saját befogadójához. 
Így egy láncként felépülő, nyomvonalas 
rendszert kapunk. A mélyebb árkoknak saj-
nos a rézsűje is szélesebb. A rendszer kapa-
citását a tervezők a tervezést megelőző 10 
éves átlag vízhozamokra tervezték. Hirte-

len lezúduló, nagy mennyiségű csapadékra 
tervezni nem lehet, hiszen így az egész utca 
egy nagy csapadékvíz-elvezető csatornából 
állna. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a vízelvezető rendszer a funkcióját 
megfelelően látja el.
Ezúton kérjük a lakosságot a fentiek meg-
értésére és fi gyelembe vételére.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
(szerk.)

MÓRAHALMI 
VÁSÁRNAPTÁR 2021.

március 21.,április 18.,május 16., 
június 20.,július 18., augusztus 15.,szep-

tember 19.,október 17., november 21.
december 19. Búcsú: 2021. június 06.
Felhívják a szervezők a résztvevők 
fi gyelmét a járványhelyzet miatti 
fokozott elővigyázatosságra: száj-

maszk szabályos használata a vásár 
területén kötelező!

Továbbra is várjuk a Tisztelt lakosságtól a település archívumunkba  a Domaszékkel kap-
csolatos régi képeket, dokumentumokat, iratokat. Az összegyűjtött anyagot digitalizálva, 
feladó névvel ellátva a domaszekujsag@t-online.hu email címre, vagy a DOMASZÉKI 
HírTér facebook oldal üzenetküldés gombjára való kattintással küldhetik el.

Segítő támogatásukat nagyon köszönjük!  
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COVID LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS (2021-03-03)
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó vé-
delmi intézkedések második üteméről 
szóló kormányrendelet alkalmazását 
meghosszabbították március 16-ig. 
Ugyanakkor a veszélyhelyzeti eljárásrend 
május 23-ig tart. Ezen döntések célja to-
vábbra is a magyar emberek életének és 
egészségének megvédése, a gazdasági ká-
rok mérséklése és a munkahelyek megőr-
zése.
Március 16-a után ismételten megvizsgál-
ják majd a járványhelyzetet és dönthetnek 
a könnyítésekről, ez azonban csak akkor 
következhet be, ha a fertőzöttek száma je-
lentősen csökken és/vagy kellő számban 

áll rendelkezésre vakcina. 
A fent leírtak értelmében a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
továbbiakban is változatlan formában 
zajlik. 
Hatósági ügyeiket elektronikus módon, 
illetve telefonon kezdeményezhetik 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 
Facebook-oldalon találhatnak. 

Véradás Domaszéken a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban a Dankó Pista tér 11. 
szám alatt 2021.03.17-én szerdán, 10 

órától 14 óráig.  TAJ kártyáját és 
személyi igazolványát minden kedves 

véradó vigye magával! 

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)

ALFÖLDVÍZ Zrt. közleménye
Munkatársaink a 06-80/922-334-es telefonszámon, az ugyfel@alfoldviz.hu e-mail 

címen, valamint személyesen munkaidőben, a megszokott helyen  állnak rendelkezé-
sükre. A legközelebbi személyes ügyfélszolgálati pont: 

6724 Szeged József Attila sgt. 115.
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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: 

Sziráki Krisztián, 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. április 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2021. április 19.

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:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

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.

LEGÚJABB AJÁNLATAINK:  

Nyitvatartás:              
 • H-P:   8.00 – 16.00 
 • Sz:     8.00 – 12.00

Pintér-Kiss Erika e.v
+3630/398-9203

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

12 db fehér, húsjellegű malac eladó! Érd.: 
62/266-214; 0620/463-4549

***

Eladó hagyományosan 
készült húsvéti sonka széles 

választékban, továbbá: kolbász, 
szalámi, szalonna, disznósajt, 

májas.  Zombori Zoltán, 
6781 Domaszék József Attila 

utca 25. Árusítás, telefonos 
időpont egyeztetés szerint.  Tel.: 
0630/657-6366; 0630/323-9479

 - 415g macskakonzerv 
   125.- 
 - Varta 4 db-os elem 
   300.-
 - 163g Univer Bébi ételek    
   290.-tól
 - Syoss hajfesték           
   1095.-
 - 72db-os popsitörlő többféle 
   330.- 
 - 2kg-os mosogatógép só           
   460.-
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Versenyképes tudást és barátságos környezetet kínál Domaszék Nagyközség 
általános iskolája, a Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Domaszék általános iskolájában a napokban rendezték meg a 
harmadik iskolába csalogató programot, online keretek között. A 
pandémia miatt teljesen át kellett alakítani az eddig megszokott 
személyes bemutatkozások menetét, de ötletes megoldásokkal a 
szülők így is átfogó képet kaphattak az iskola kínálta lehetősé-
gekről. Az online találkozók során a szülők megismerkedhettek 
a nevelőtestület tagjaival, különös tekintettel a leendő elsősöket 
fogadó tanítókkal, Kardosné Volford Klárával és Madarász Ottó-
val, valamint Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő is részletes tá-
jékoztatást adott az iskoláról, foglalkozásokról és lehetőségekről, 
amelyek a domaszéki kisiskolásokat várják. 

Az érdeklődő szülők az online találkozók alkalmával megtudhat-
ták, a domaszéki iskola felszereltsége teljes mértékben meg-
felel a modern kor elvárásainak, 
hiszen technikai adottságai minden 
igényt kielégítenek. A gyermekek fel-
újított tantermekben tanulhatnak, me-
lyek többségében a digitális oktatás 
feltételeinek is megfelelnek. Külön ki-
alakított informatika, illetve fizika-ké-
mia szaktanterem áll a gyermekek 
rendelkezésére. Az iskola óriási, fásí-
tott udvarral, kültéri játékokkal és egy 
korszerű sportcsarnokkal rendelkezik. 
Ezen felül a napokban kezdődik meg a 
teljesen önálló JUDO terem építése, mely megteremti a színvona-
las versenysport feltételeit, a sok más sportolási lehetőség mellett, 
melyet az általános iskola, illetve a helyi egyesületek kínálnak.

A mindennapos testnevelés és a sportolási lehetőségek biztosítása 
mellett a domaszéki iskola kiemelkedően teljesített az utóbbi 
években a kompetenciaméréseken is.  Ami még ennél is fonto-
sabb, hogy az országos átlagnál magasabb eredményük a szegedi 
iskolákkal összehasonlítva is a középmezőnyben helyezkedik el, 
a többi homokháti iskola viszonylatában pedig, például szövegér-
tésből a 2018-as méréskor első helyen végzett. A matematikaok-
tatás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai által kidol-
gozott program szerint történik, felső tagozatban emelt szinten is. 
A csoportbontások a stabil matematikai készségek és a sokoldalú 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztését biztosítják, melynek 
eredményeként az iskola diákjai rendszeresen eredményesen sze-
repelnek rangos térségi és országos matematika versenyeken is. 
Az iskola szakmai színvonalát nemcsak a kompetenciamérés, ha-
nem a felvételi pontszámok eredménye is tükrözi, mely szintén az 
országos átlag felett van, az idei évben a középiskolai felvételin 
az emelt szintű csoport 33 pontos átlagot hozott matematikából 
az országos 22,4-hez képest. A végzős tanulók többsége Szeged 
legjobb gimnáziumaiban vagy szakközépiskoláiban tanul tovább. 

Az iskola pedagógusai folyamatosan továbbképzéseken vesznek 
részt, illetve sok más általános iskolával ellentétben minden tan-
tárgyat szaktanár tanít, a növekvő pedagógushiány ellenére is.                                              

A művészeti vonal is igen nagy múltra tekint vissza, hiszen több 
mint 20 évvel ezelőtt indult el a művészeti oktatás, mely folya-
matosan követi a gyermekek igényeit. Van lehetőség a zeneoktatás 
keretében furulyázni, zongorázni, gitározni, szintetizátorozni, il-
letve kézműves szakköröket is indít az iskola évről évre. Emellett 
kiemelkedő a néptánctanszak munkája, ahová óvodástól egyete-
mistáig járnak növendékek. A mazsorettek évről évre magasan 
kvalifikált versenyek győzteseként jutnak ki az Európa bajnok-
ságra. Az idegen nyelv oktatására is kiemelt figyelmet fordít az 
iskola, mert a szülőknek egyre inkább fontos, hogy gyermekük 

minél előbb ismerkedjen meg az an-
gol vagy a német nyelvvel, melynek 
oktatása tanórai és szakköri keretek 
között is zajlik. Az átlagos osztály-
létszám 17-21 fő között van, mely 
lehetővé teszi azt, hogy a pedagó-
gusok egyénileg is oda tudjanak 
figyelni a gyermekekre. Ez sokkal 
bizalmasabb kapcsolatot tesz lehetővé 
a pedagógusok és diákok között, eb-
ből kifolyólag a felmerülő problémák 
kezelése is sokkal gördülékenyebb.                                                                                                                               

A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat elkötelezett afelől, 
hogy a kisebb és a nagyobb gyermekek is lényegesen nagyobb 
biztonságban legyenek a település, a lakóhelyük határain belül, 
hiszen itt ismerik őket és törődnek velük. Domaszéken a tanu-
lók nemcsak az iskolai közösség oszlopos tagjai, hanem az egész 
település is kíváncsi rájuk. Szerepelnek minden önkormányzati 
rendezvényen, ünnepségeken, barátaikkal részt vehetnek az Ifjú-
sági Önkormányzat és más civil egyesületek programjain, illetve 
maguk is aktív részei lehetnek a település közösségi életének. Itt 
biztos kezekben vannak!
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