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Közvilágítási hibák bejelentésére az
alábbi elérhetőségeken van lehetőség.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő

vonala: 06-62/565-881
(4-es menüpont, a nap 24 órájában hívható)

E-mail: kozvilagitashiba@mvm.hu
Web: https://www.mvmnext.hu/aram/

kozvilagitasi_hibabejelentes/

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. április 30.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében, a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2021. május 12.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám:
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,
DÁVID JÁNOS

Szolgálati idejükben hívható
telefonszám: 06-20/852-0659;

Szolgálati idejükön kívüli bejelentés
- sürgős esetben: 112

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.

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk

MVM Next
Áram-Gáz telefonos ügyfélszolgálat
+36-1/474-9999; +36-20/474-9999;
+36-30/474-9999; +36-70/474-9999

hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-18.00;
csütörtök 8.00-20.00

Írásbeli kapcsolatfelvétel:
Levelezési cím :MVM Next

Energiakereskedelmi Zrt.
1439 Budapest, Pf. 700.

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 - 16.30
Kedd: 8.00 - 16.30
Péntek: 8.00 - 14.00

Az ügyfélfogadás helye: Domaszék
Petőfi Sándor utca 1/M.
(volt Teleház épület)

Bejárat a hátsó udvaron
keresztül a Tisza utca felől!

Papp Tamara falugazdász Tel.: 0670/399-9524

Kérjük éljen személyi jövede-
lemadója 1%-ának felajánlási
lehetőségével, és támogassa
domaszéki intézményeinket,

civil szervezeteinket!

Domaszék Szebb Jövőjéért
Közalapítvány

Adószám: 18457249-1-06
Köszönettel: Ótottné Greguss Éva

(a kuratórium elnöke), Ördög Istvánné
Piroska és Ördögh Anett

(kuratóriumi tagok)

Domaszék Óvodásaiért
Alapítvány

Adószám: 18473580-1-06
Bankszámlaszám:

56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!

ADOMASZÉKI 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

Belterületi hulladék elszállítás
következő időpontjai:

Zöldhulladék: Május 4.; Június 1.
Szelektív hulladék: Május 3.; Június 7.

Hulladékudvar nyitva tartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd:13.00 - 16.00
Szerda, Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 7.00 - 11.00
Szombat: 8.00 -12.00:
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Egy önkormányzatnak, legyen az kistelepülési
vagy nagyvárosi, elengedhetetlen feladata

lakosainak tájékoztatása. Fontos, hogy a közösség
minden tagját elérje és megszólítsa. Domaszéken
nem sokkal az önkormányzatiság megalakulását
követően, akkori veze-
tőink fontosnak látták
egy olyan, rendszeresen
megjelenő tájékoztató
kiadvány létrehozását,
amelyen keresztül kom-
munikálhatnak a Doma-
székiekkel. Különösen
fontos volt ez nálunk,
mivel a tanyavilág szét-
szórt telelpülésszerkeze-
te miatt a korábbi meg-
oldás (a Polgármesteri
Hivatal – vagy egyko-
ron Tanácsháza – épületén elhelyezett hangszórók)
nem tudott mindenkit elérni.
1991. március 8-án megjelent a Domaszéki Hír-
mondó első száma. A lap azóta számos arculati
változáson esett át, ám Dobó Szilveszter akkori
polgármester, településünk díszpolgára lapindító
cikkében leírt célkitűzése mit sem változott: „Az
ingyenes lap pártsemlegesen tájékoztatást ad a
közérdekű eseményekről, közérdeklődésre számot
tartó ismeretekről, hirdetésekről.”
A világ változik, a technológia rohamtempóban
fejlődik, az emberek a világhálón és a közösségi
médián keresztül tengernyi impulzust kapnak, napi
szintű aktuális információkkal gazdagodnak. Fel-
merül a kérdés: van-e még létjogosultsága a klasz-
szikus nyomtatott sajtótermékeknek?
Meggyőződésem, hogy van, mivel a világhálón tele-
pülési honlapunkkal és egyéb tájékoztató platformja-
inkkal nem helyettesíteni, hanem kiegészíteni akarjuk

Domaszéki
Polgármesteri Hivatal

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

Elérhető mellékek és
e-mail címek:
111-es mellék: adócsoport;
e-mail.:adocsoport@domaszek.hu

112-es mellék: anyakönyvvezető;
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

113-as mellék: szociális csoport;
e-mail.:domaszoc@t-online.hu

115-ös mellék: műszaki ügyek;
e-mail.:muszakiugyek@t-online.hu

116-os mellék: pénzügyi csoport;
e-mail.:penzugy@domaszek.hu

117-es mellék: titkárság;
e-mail.:hivatal@domaszek.hu

118-as mellék:
szervezési és jogi csoport;
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

119-es mellék: pénztár;
e-mail.:domapenz@domaszek.hu

124-es mellék: pályázatíró csoport;
e-mail.:palyazatok@domaszek.hu

133-as mellék: Domatisz Kft.;
e-mail.:domatisz@freemail.hu

Közösségi észrevétel, panasz,
bejelentés - ötletláda:
e-mail.:forum@domaszek.hu

Hulladékszállítással kapcsolatos
bejelentések, észrevételek:
e-mail.:
hulladekgazdalkodas@domaszek.hu

INTÉZMÉNYEK
Domaszék Nagyközségi Könyvvtár
Tel.: 70/466-3792
e-mail.:
konyvtar.domaszek@t-online.hu

Domaszéki Kincskereső Óvoda
Tel.: 62/284-065
e-mail.: domaovi@t-online.hu

Domaszéki Bálint Sándor
Általános Iskola
Tel.: 62/284-043
e-mail.:
domaszeksuli@t-online.hu

Domaszéki Sportcsarnok
Tel.:62/284-042
e-mail.:
sportcsarnok.domaszek@gmail.com

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Olvasó, kedves Domaszékiek!
a Domaszéki Hírmondót. Ezért tartottuk fontosnak
szinte pontosan 30 évvel és egészen pontosan 486
lapszámmal később, hogy ismét átgondoljuk a Hír-
mondó karakterét, arculatát. A minden oldalon szí-
nes kiadványban különböző színekkel kiemeltük

az állandó rovatokat,
mint például a közössé-
gi élet, az önkormány-
zati hírek vagy a hirde-
tések. Továbbá azokat a
cikkeinket, beszámoló-
inkat, melyek az inter-
neten is megjelentek,
olvasóink számára QR
kódokkal jelöljük, hogy
azokra rákeresve, még
részletesebb informáci-
ót kaphassanak az adott
eseményről.

Bízom benne, hogy a Domaszéki Hírmondó to-
vábbra is hasznos, releváns és meghatározó infor-
mációs csatorna lesz településünk életében.

Szeretnénk azonban, ha az információáramlás
nem csak egyirányú lenne. Kíváncsiak vagyunk az
Önök véleményére, észrevételeire is. Ezért aján-
lom szíves figyelmükbe a települési honlapunkat
(domaszek.hu), a Domaszéki HírTér Facebook
oldalunkat, és azokat az e-mail címeket, elérhető-
ségeket, amelyeken keresztül lehetőség van kérdé-
seket, javaslatokat eljuttatni hozzánk, és mindenek
előtt párbeszédet folytatni.

Kívánom, hogy e kívül-belül teljesen megújult, de
szellemiségében változatlan kiadványt használják
olyan örömmel, amilyen lelkesedéssel mi készítjük
hónapról-hónapra Önöknek.

Sziráki Krisztián polgármester

Áprilisbanmegkezdődtek az útépítések

Elsőként a Rózsa Ferenc utca kapja meg az útalapot Fotó: Domaszéki HírTér
Nagy örömünkre szolgál tájékoztatni a Tisztelt
Lakosságot, hogy az előző év felelős gazdálko-
dásának köszönhetően az idei évben fejleszté-
sekre 113.200.000 Ft-ot különítettünk el.
A lakosság érdekeit szem előtt tartva, a Képvi-
selő-testület teljes egyetértésben, a fennmaradt

belterületi utcák portalanítását tűzte ki elsődleges
céljául. Pályázati forrás hiányában a lehető leg-
kedvezőbb módját kellett megtalálnunk a nagysza-
bású terveink megvalósítására. Ebből kifolyólag,
tekintélyes önkormányzati, lakossági és vállalko-
zói összefogással, nagyjából 3500 tonna tört be-
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ton és mart aszfalt felhasználásával és egy
masszív rétegrend kialakításával, bitumene-
mulziós eljárás mellett, pormentes burkola-
tot kapnak az alábbi utcák, a fejlesztés első
ütemében. Az első ütemben megvalósuló
utcák: Rózsa Ferenc utca, Úttörő utca, Ti-

sza utca, Duna utca, Tömörkény utca, Szőlő
utca I. szakasza.
Bízunk benne, hogy az elkészült fejlesztést
mihamarabb birtokba vehetik majd, ehhez
továbbra is folyamatosan várunk bármine-
mű lakossági segítséget, felajánlást. Ezúton

is köszönjük az eddigi hozzájárulásokat!

Összefogással, még ebben a nehéz hely-
zetben is, minden tervünket sikerre vihet-
jük!

Sziráki Krisztián polgármester

A veszélyhelyzet fennállása miatt március
hónapban is csak polgármesteri döntések
meghozatalára volt lehetőség.
• Rendelet született az útépítési együtt-

működésről szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról, valamint a Duna,
Rózsa Ferenc, Tisza, Tömörkény és
Úttörő utcák, valamint a Szőlő utca
Tömörkény és Dózsa György utcák
közötti szakasza esetében az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésé-
ről, amelynek összege ingatlanonként
200.000,- forintban került meghatáro-
zásra.

• A polgármester hatályon kívül helyez-
te az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről szóló önkormányzati ren-
deletet, amelynek értelmében ez a te-
vékenység 2021. március 15. napjától
Domaszék belterületén tilos.

• Jogszabályváltozás miatt szükséges-

Önkormányzati Hírek
sé vált az egyes anyakönyvi és családi
események engedélyezésének szabá-
lyairól és az eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékéről szóló önkormányzati rende-
let módosítása is, amelynek értelmében
vasárnap és ünnepnapokon a közeli ha-
lállal fenyegető állapot kivételével nem
köthető házasság. A munkaidőn kívüli
és külső helyszínen történő házasság-
kötések díjai változatlanok maradtak.

• Sziráki Krisztián polgármester határo-
zatot hozott a Domaszéki Sportcsarnok
felújításához önerő biztosításáról, il-
letve Domaszék Nagyközség Sportfej-
lesztési koncepciójának elfogadásáról.

• A könyvtár 2020. évi beszámolója és
2021. évi munkaterve, valamint a ta-
nyagondnoki szolgálat szakmai prog-
ramja és működési szabályzata, továb-
bá egy ingatlant terhelő elidegenítési

és terhelési tilalom törlésére irányuló
kérelem és egy földterület használati
megosztásáról szóló megállapodás kö-
zös megegyezéssel történő megszünte-
tése is elfogadásra került.

• Megtörtént Domaszék Nagyközség He-
lyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi
felülvizsgálatának, a 2020. évi belső el-
lenőri jelentés és a 2021. évi közbeszer-
zési terv elfogadása.

• Döntés született a Dankó Pista tér
15/D/2. számú ifjúsági garzonlakás
(fecskeház) győztes pályázatának kivá-
lasztásáról is.

Minden döntés a https://www.domaszek.hu
honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek me-
nüpontjában megtekinthető. A jelenleg ha-
tályos szabályozások értelmében áprilisban
sem tartható képviselő-testületi ülés.

dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Domaszék fásítással óvja környezetét
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat is
örömmel csatlakozott az Agrárminiszté-
rium által meghirdetett „Országfásítás”
projekthez, mely a Vidékfejlesztési Prog-
ramhoz, a Klíma- és Természetvédelmi
Akciótervhez valamint az Éghajlatválto-
zási Cselekvési Tervhez is szorosan kap-
csolódik.
Sziráki Krisztián polgármester, dr. Gu-
lyás-Zóka Veronika alpolgármester és Ábra-
hám Zsolt önkormányzati képviselő segítsé-
gével elültették a programban nyert utolsó
facsemetéket is, melyek a Szabadság téren
és a Dankó Pista téren kaptak helyet. Ösz-
szesen 30 db fa került kiültetésre, köztük
keskenylevelű kőris, amerikai hárs és magas
kőris. A munkálatokat Szrnka Mihály, erdő-
gazdálkodási ágazatvezető, az Országos Er-
dészeti Egyesület Csongrád-Csanád Megyei
HCS titkára ellenőrizte.

Sziráki Krisztián örömét fejezte ki, hogy
Domaszék egyike azoknak a települések-
nek, amelyek a programon keresztül is hoz-
zájárulhatnak egészségesebb környezetünk
megteremtéséhez és a klímaváltozás hatása-
inak enyhítéséhez.

„Célunkhoz, mely szerint minden egyes ki-
vágott fa helyett legalább kettőt ültessünk,

Sziráki Krisztián polgármester és Ábrahám Zsolt képviselő közösen
segítettek a faültetésekben Fotó: Domaszéki HírTér

ezáltal is közelebb kerültünk egy lépéssel.”
– mondta a polgármester.
A Településfásítási Program a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Terve
alapján a VP-20.2-16 „A magyar nemzeti

hálózat működését szolgáló technikai se-
gítségnyújtás” projekt keretén belül valósul
meg, azt a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága támogatja.

Tombácz Zoltán szerkesztő
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AMassey Ferguson 5709S a településrendezési gépparkot erősíti
Fotó: Domaszéki HírTér

Fejlődik Domaszék településüzemeltetése
A tavalyi év nyári időszakában az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. támogatási lehetőséget hirdetett
magyarországi szociális szövetkezetek
részére, vállalkozásfejlesztési tevékenysé-
gek finanszírozására. A Domadrón Start
Szociális Szövetkezet sikeresen pályázott
a kiíráson.

A pályázat keretein belül a településren-
dezési géppark fejlesztését tűzték ki célul,
hiszen az egyre öregedő, gyakran sok ja-
vítási munkával dolgozni tudó gépek már
elavultak, ezért szükség volt egy korszerű,
megbízható gépre, traktorra. A szövetkezet
20 millió forint támogatást nyert a munka-
gép megvásárlására, mely a nettó értékének
a 85%-át fedezi, a szükséges önerőt Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzat biztosí-
totta.
A megvásárolt Massey Ferguson 5709S tí-
pusú 90 lóerős munkagép a legkorszerűbb
technikai feltételeknek is megfelel, a rá bí-
zott feladatokat hatékonyan és szakszerűen
tudja elvégezni.

Nagyobb önsúlya miatt olyan meglévő gé-
peket is rá lehet csatlakoztatni, melyek ed-
dig ugyan részét képezték a gépparknak, de
alkalmazásuk nem volt lehetséges a felépí-
tésük miatt. Légmentesen záródó fülkéjében
klíma is elhelyezésre került, mely kom-
fortos munkakörnyezetet biztosít a jármű

vezetőjének a legnagyobb nyári melegben
is. A Domadrón kötelékében a munkagép
felhasználása igen sokrétű lehet. A tervek
szerint elsősorban a településüzemeltetés-
ben veszi majd ki a részét: fűnyírásra, útja-
vításra, gréderezésre, ágvágásra, homok- és
építési anyagok rakodására, tereprendezésre
és szállítási feladatok elvégzésére fogják az
önkormányzat és a szövetkezet munkatársai
használni.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Fejlesztések településünk parkosításában
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a
Domadrón Start Szociális Szövetkezet és a
Domatisz Kft. munkatársai félautomata ön-
tözőberendezéseket telepítettek a Sárkány-
hegyi Közösségi Ház területére és az óvoda
udvarára. A cél ezzel a fajta beruházással
a zöldterület-gondozás hatékonyságának
növelése.

Hasonló berendezések a Köztársaság téren,
az Úttörő utcán, a Szabadság téren, a ter-
méktéren és az óvodai főzőkonyha területén
már kihelyezésre kerültek.
A mostani beruházás mintegy 2.400 négy-
zetméternyi, túlnyomó többségében zöldte-
rületet fed le, melyben 600 méter öntözőcső
került föld alá süllyesztésre, illetve kiala-
kításra kerültek az ezeket a berendezéseket
működtető szivattyúaknák is. Az öntözés
fejlesztésével együtt a termékterünkön is az
utolsó fázisához ért a növényzet-telepítés és
a füvesítés.

A jövőben tovább folytatódik az öntözés-
fejlesztés, a következő fejlesztésre kĳelölt

Automata öntözőberendezések

Terméktér füvesítése, cserjék telepítése

Óvoda udvari öntözés fejlesztés

terület a Sportcsarnok környéke lesz.

Remélhetőleg a nyári nagy melegben ez a
fajta megoldás nemcsak a növényeinket,
környezetünket védi és szépíti, hanem a la-
kosságra nézve is frissítően és hűsítően hat.

Tombácz Zoltán szerkesztő

ÖNKORMÁNYZAT
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Egységes szelektív hulladéksziget kerül kialakításra
településünk belterületén

Településünkön egyre inkább jellemző
az a probléma, hogy a kihelyezett sze-
lektív hulladékszigeteket nem megfele-
lően használja a lakosság.
A szigeteket túlrakják, elönti a kukák kör-
nyékét a kommunális hulladék, a szelektív
edényzetbe nem megfelelő szemét kerül
elhelyezésre.
Gondolunk itt arra, hogy az üvegesbe
műanyag vagy papír kerül és fordítva.
Mondhatni, hogy oda kerül elhelyezésre a
hulladék, ahol éppen van hely.
Sok panasz érkezik önkormányzatunkhoz
azzal, hogy a már csordultig rakott kukák
mellé lerakott zsákok szétszakadnak, a
szél pedig szétfújja a környező területek-
re, kerítések tövébe a szemetet, rombol-
va, csúfítva az ottani lakosok környezetét,
komfortérzetét, nem beszélve a felmerülő

várhatunk tovább. A problémát a belte-
rületi szelektív hulladékszigetek egysé-
gesítésével kívánjuk felszámolni. Ennek
megfelelően, kialakításra fog kerülni egy,
nagyobb kapacitású, kamerával megfigyelt
szelektív hulladékgyűjtő sziget, ahol ké-
nyelmesen helyezheti el a lakosság a sze-
lektív hulladékot, kulturált környezetben.
Az átalakítás menetéről, az új gyűjtőhely
indulásának idejéről, helyéről tájékoztatni
fogjuk a lakosságot a hírcsatornáinkon.

Bízunk benne, hogy ez az intézkedés
megoldja ezt az égető problémát, és még
egy lépést tudunk tenni településünk és
környezetünk tisztán tartása érdekében.

Domaszék
Nagyközségi Önkormányzat

Domatisz Kft. által a gyűjtőszigetek mellől hetente
összegyűjtött, szabálytalanul elhelyezett hulladék

A DOMASZINT Domaszéki Vendéglá-
tó Start Szociális Szövetkezet a 2017-es
alakulása óta jelentős fejlődésen ment
keresztül.
2020 májusában elkezdtük konyhai mun-
kánkat az Önkormányzat által felépített és
felszerelt óvodai főzőkonyhában. Az első
pár hétben még csak elvitelre főztünk, ezt
követően, júliusban beindult a „nagyüzem”!
160 fő óvodásra 7 fő felkészült konyhai
dolgozó készítette és azóta is készíti napon-
ta a reggelit, ebédet és uzsonnát. Közben
maradtak, sőt szaporodtak az elvitelre készí-
tett ebéd-rendelések is.
2021 januárjától hozzánk tartozik a szociá-
lisan rászorultak kiszolgálása is, ami több
mint 80 fő naponta.
Igyekszünk mindenki igényének megfelel-
ni, tanulunk, fejlődünk és tapasztalatokat
gyűjtünk a közel 300 fő étkeztetéséhez.
Tavaly ősszel pályázati pénzből fejleszteni
tudtuk a konyhát. Autót vásároltunk a ki-

szállításhoz, amire nagy szükségünk volt.
Még ennél is nagyobb beruházás volt
azoknak a gépeknek és eszközöknek a be-
szerzése, amivel falunapra, böllérnapra és
egyéb kitelepülésekre készültünk fel: több-
száz fő kiszolgálására alkalmas vitrines
hűtőszekrény, elektromos olajsütő, üveg-
vitrines feltéthűtő, gázüzemű főzőzsámoly
és sörcsapoló áll rendelkezésünkre. Téli
rendezvényekre melegen tartó italtárolót
vásároltunk. Ezek a berendezések családi
rendezvényekre is alkalmasak, melyekre, a
meglévő eszközök mellett több chafingre is
beruháztunk.

Sajnos jelenleg még híján vagyunk progra-
moknak, de bizakodóan tekintünk a nyárra
és a továbbiakra. Mi felszereléssel és szak-
tudással készen állunk a munkára.
Ne feledje: „Főzünk Ön helyett!”

Faragó Mária projektmenedzser

Nagyüzemben dolgozik a falu főzőkonyhája

A közelmúltban kitelepítésekhez
szükséges berendezésekkel nőtt a

konyha eszközparkja

Tájékoztatás az érvényben lévő járványügyi helyzetről (2021.04.07.)
2021. április 6-án megjelent a Magyar
Közlönyben Pintér Sándor belügyminisz-
ter határozata, melyben megállapításra
került, hogy a COVID-19 elleni oltóanyag
első dózisának beadása elérte a 2,5 millió
főt, ennek értelmében a 144/2021. (III.27.)
Korm. rendelet alapján április 7-től meg-
kezdődhet a védelmi intézkedések lépcső-
zetes feloldásának első fokozata.

Ezzel pedig automatikusan életbe lépnek a
korábbi, március 26-ai rendelet alapján az

újranyitás első lazító intézkedései, melyek a
szolgáltatószektornak és a boltok egy részé-
nek jelentenek majd enyhítést:
• A kĳárási tilalom az este 10 óra és reg-

gel 5 óra közötti időszakra módosul.
• Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 kö-

zött lehetnek nyitva.
• Az üzletek, köztük a március 8. óta zár-

va tartó üzletek újfajta, négyzetméter
alapú szabályok mentén ugyan, de nyit-
va lehetnek. Átlagosan 10 négyzetmé-
terenként egy vásárló lehet az üzletben

az új szabályozás szerint.
• A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideig-

lenes védelmi intézkedések megszűn-
nek, így kinyithatnak a fodrászatok,
kozmetikák és más szolgáltatók.

• A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor to-
vábbra sem nyithatnak ki normál üzem-
ben, csak az ott dolgozók tartózkod-
hatnak ezekben az egységekben. Csak
az elvitelre alkalmas ételek kiadása és
szállítása érdekében, az ehhez szüksé-
ges időtartamig mehetnek be az étter-

szagokról. Ezeket az edényzeteket kétheten-
te üríti a szolgáltató, ennek ellenére a Do-
matisz Kft. munkatársai havonta többször
is összeszedik és eltakarítják a rosszul és
szabálytalanul kihelyezett nagy mennyiségű
szemetet.
Ennek a problémának a megoldásával nem
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VALLÁS Képzési Központ épül Domaszéken
Modern képzési központot épít Domaszé-
ken a Szeged-Belvárosi Plébánia közös-
ségi háza, a Katolikus Ház. A beruházás
az Interreg V-A Románia-Magyarország
Programban meghirdetett „Hatá-
ron átnyúló képzési központok”
pályázat keretin belül valósul meg
az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap, valamint a programban
résztvevő két tagállam társfinan-
szírozásával. A Határon átnyúló kép-
zési központok című projekt hármas
partnerségben, a szegedi Katolikus
Ház, a temesvári Bartók Béla Elmé-
leti Líceum és a Szórvány Alapítvány
közös gondozásában valósul meg,
célja a határrégió fejlesztése a mun-
kaerő mobilitásának növelésével és a
foglalkoztatási lehetőségek bővítésé-
vel. Napjainkban egyre nő az igény
a vidéki képzési és közösségi programhely-
színek iránt. Jól esik megállni, elvonulni,
feltöltődni a hétköznapi rohanás közepette,
visszatalálni a természethez, a hagyomá-
nyokhoz, gyökerekhez.
Éppen ezért, a pályázat jóvoltából két, 21.
századi elvárásoknak megfelelő, jól felsze-
relt képzési központ épül: egyik a Temes
megyei Zolton, a másik pedig itt, Csong-

rád-Csanád megyében, Domaszéken. A
csodálatos vidéki környezetben épülő köz-
pontok a képzéseken túl szállás-, étkezési és
egyéb kikapcsolódási lehetőséget is biztosí-

tanak majd. A pályázat keretin belül kétféle
képzés lebonyolítására van lehetőség: az
egyik egy 40 órás vállalkozói alapismere-
tek, a másik pedig egy 30 órás pályaorientá-
ció és karriertervezési képzés.
A vállalkozói alapismeretek képzés célja,
hogy a résztvevők képesek legyenek elindí-
tani és sikeresen működtetni vállalkozásu-
kat/vállalkozásaikat a határmenti régióban;

Amodern képzési központot a Szeged-Belváros
Plébánia Katolikus Háza fogja építeni a munkaerő-
piaci elhelyezkedési esélyek növelése érdekében

az alapismeretek megszerzésén túl lehetősé-
gük lesz megismerkedni e régió már most is
sikeres vállalkozóival.
A pályaorientáció és karriertervezés képzés

célja, hogy segítse a résztvevő (első-
sorban) középiskolásokat a munka-
erőpiacon való tájékozódásban, az
életpálya megtervezésében különös
figyelmet fordítva a határmenti régió
sajátosságaira, bemutatva Magyaror-
szág és Románia képzési rendszereit,
munkaerőpiaci elhelyezkedési lehe-
tőségeit. Az első csoportok – a vírus-
helyzetre való tekintettel – online in-
dulnak, de amint lehetőség adódik, az
újonnan épülő központok adnak majd
otthont számukra.
E Domaszéken épülő központ a pá-
lyázat lezárását követően a Belvárosi
Plébánia és a Katolikus Ház vidéki
képzési háza és közösségi tereként

működik majd tovább folytatva megkezdett
missziójukat: hidat építeni az Egyház és a
társadalom között olyan szellemiséget ki-
alakítva, amely alkalmas arra, hogy szem-
léletformálás keretében felhívja a figyelmet
az aktuális társadalmi kihívásokra, de segít-
séget is nyújtson a megoldások kereséséhez
és megvalósításához.

KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft.

ÖNKORMÁNYZAT
mekbe a vendégek.

• A szállodák továbbra sem fogadhatnak
vendégeket.

• A pedagógusok oltását követően, az is-
kolák és óvodák április 19-én indulnak
újra.

A fent leírtak értelmében a Domaszéki
Polgármesteri Hivatal munkarendje a to-

Önkormányzatunk továbbra is segítséget
nyújt minden szerdán 13.00 és 15.00 óra
között a Polgármesteri Hivatalban a ko-
ronavírus elleni vakcina regisztrációban!
Kérjük a regisztációhoz hozzák magukkal

személyazonosító igazolványukat, lakcímkár-
táyájukat, TAJ kártyájukat!

További tájékoztatás; Tel.: 0670/466-3792

vábbiakban is változatlan formában zaj-
lik. Személyes ügyfélfogadás telefonon tör-
ténő előzetes bejelentkezés alapján
lehetséges a 3. oldalon leírt elérhetősége-
ken.
Továbbá tájékoztatásul közöljük, hogy
Domaszék közterületein kötelező amaszk
viselése!
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Zsibongó - Iskolai hírek
Végh György: Virághozó április

Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled -
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.

Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál
virágot tűz mindenhová:

tavasz van ott, merre járt már.

Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja -

s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.

Programjainkból:
PÉNZ7 a domaszéki

iskolában
Magyarország 2015-ben csatla-
kozott először az Európaszerte
közel 30 országban egy időben
zajló European Money Week
kezdeményezéshez. A program
célja, hogy már fiatal kortól se-
gítse a pénzügyek iránt érdeklő-
dő diákokat ismereteik bővíté-
sében, és felhívja a figyelmüket
a mindennapi pénzügyi tudatos-
ságra.

2017 óta minden évben iskolai Börzét szerveztünk ezen a héten,
kezdetben az alsó tagozatosok, később minden évfolyam számára.
Idén a járványhelyzet miatt ez a jó hangulatú rendezvényünk is el-
maradt, így nagyobb hangsúly került a tanórai foglalkozásokra. Itt a
mindennapi élethez nélkülözhetetlen tudást változatos eszközökkel
adták át a pedagógusok a gyerekeknek.
Néhány foglalkozásról, a teljesség igénye nélkül:
A 2.b osztályosok megismerkedtek a pénzérmékkel és a bankje-
gyekkel, beszélgettek a spórolásról. A negyedik évfolyamosok a
Pénz7 keretében videófilmből ismerkedtek meg a pénz történetével,
egyedi pénzt terveztek, beszélgetőkörön vettek részt, ahol pénzügyi

kérdésekre fogalmazták meg válaszaikat, valamint a matematika
munkafüzet Pénzügyi iránytű c. kiegészítő mellékletében praktikus
pénzhasználati feladatokat oldottak meg. Az ötödikesek digitális
feladatokkal, játékokkal ismerkedtek a témában. Megemlítették a
családi költségvetés különböző elemeit, kiadási és bevételi típuso-
kat gyűjtöttek. A 6. osztályosoknak Marosné Alberti Anikó tanárnő
matematikaórán a százalékszámítást tanította. Célja, hogy a tanulók
ismerjék meg és tudják alkalmazni a százalékszámítást; másrészt
képesek legyenek egy adott témát több szempontból, több oldalról
megvizsgálni, feldolgozni. A 7. osztályosok matematikaóra kereté-
ben Asztalos Ferencné tanárnő irányításával ismerkedtek a „CSA-

APÉNZ7 program célja, hogy a pénzügyek iránt érdeklődő diákok figyelmét felhívja a mindennapi pénzügyi tudatosságra.

OKTATÁS

Kivonat a 17/2021. (III.05) EMMI határozatból, 2021.03.30-án aktualizálva
1. Az általános iskolákban 2021.03.08-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munka-

rendben történik. A tavaszi szünet utáni első munkanap 04.07, szerda, továbbra is tantermen
kívüli, digitális oktatási rendben. A jelenléti oktatás április 19-én kezdődik.

2. A tananyag kĳelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése, támogatása online módon vagy szemé-
lyes találkozást nem igénylő más módon történik.

3. Gyermekfelügyelet az intézményekben kizárólag szülői kérésre, a veszélyhelyzet elhárításá-
ban dolgozó családok megsegítése céljából kerül megszervezésre.

4. A tanulók étkeztetését a járványügyi szabályok megtartása mellett kell megszervezni.
5. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységet a fejlesztő- és gyógypedagógusok szintén szemé-

lyes találkozást helyettesítő technikák alkalmazásával végzik.

A fentiekkel kapcsolatban az intézmény a következők szerint szervezi oktatását:
• Az oktatást továbbra is a Google Classroom rendszerében folytatjuk, minden tanuló belépése

szükséges, ez igen nagy részben meg is történt.
• Az órákat vagy online módon szervezik a pedagógusok, vagy más, eddig megismert mód-

szereket alkalmaznak. Az online órák leginkább az órarend szerint, vagy külön megegyezés
alapján más időpontban zajlanak.

• Az általános iskolai, a művészeti és a hittan órák is megtartásra kerülnek.
• A fejlesztő foglalkozások egyéni vagy kiscsoportos formában kerülnek megszervezésre.
• Étkezést lehet igényelni, elviteles módon a Presszóból, az osztályfőnöknek kell jelezni, ha

igényel a család.
Kedves Szülők! Bízunk abban, hogy ez a néhány hét elég lesz arra, hogy a járvány csi-
tuljon, és április 19-én újra, egészségesen találkozhatunk! Kérem, addig is buzdítsák a
tanulókat a digitális oktatásban való részvételre, hogy a visszatérést követő időszakot is
optimálisan tudjuk kihasználni. Kérem, vigyázzanak gyermekeikre, tartsák be a járvá-
nyügyi szabályokat, hogy együtt, a tanteremben folytathassuk a tanulást! Mindenkinek jó
egészséget kívánok!

Józsáné Bánhidi Márta
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OKTATÁS

LÁDI KÖLTSÉGVETÉS - tudatos pénzkezelés” című tananyaggal.
Szó volt a költségvetési egyensúly szerepének fontosságáról a csa-
ládok életében. Csoportokban megtervezték egy baráti vendéglátás
költségeit, figyelve arra, hogy a költségkeretet ne lépjék túl.A bevá-
sárlólistát egészség-és környezettudatosan állították össze. Játéko-
san bemutattak néhány, a témához kapcsolódó közmondást, szólást.

2020/2021. éviTITOK 7. osztályos Történelem levelezős verseny
a 4. fordulóval véget ért.
Iskolánk csapatai közül:
MÁRCIUSI IFJAK 4. helyezést ért el. Csapattagok: Dobó Gréta,
Dobó Pálma, Fődi Nikoletta, Bernáth Szonja 7.b
SZIVÁRVÁNYOS TÜNDÉRLOVAGOK 7. helyezést ért el. Csa-
pattagok: Papp András, Csapó Tamás, Mászáros Sámuel 7.b
ESZES BARBIK 9. helyezést ért el. Csapattagok: Sárszegi Gréta,
Négyökrű Nóra, Bakos Nikoletta, Gárgyán Zsóka 7.b
KŐKORSZAKI SZAKIK 12. helyezést ért el. Csapattagok: Király
Manó, Pataki Ádám, Sári Gergely 7.a
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítőjüknek, Madarász Ottó
tanár úrnak.
A verseny elmaradó utolsó két fordulója helyett minden tanuló egyé-
nileg részt vehet a Kálti Márk online 3 fordulós tesztversenyén .
Megkapták ajándékaikat a Bolyai Természettudományi Csapat-
versenyben részt vevő 7. b osztályos tanulók, akik az előkelő 4.
helyen végeztek a regionális megmérettetésen.
Március 18-án, 17.30-tól rendeztük negyedik, ebben a tanévben
utolsó sulicsalogató online szülői értekezletünket. A jelen lévő
vendégeket Asztalos Ferencné igazgató-helyettes tájékoztatta az 1.
osztályos beiratkozás idejéről, módjáról, a szükséges dokumentu-
mokról. A rövid ismertető után Böginé Barna Veronika hitoktató

mutatkozott be a római katolikus egyház nevében. A program zárá-
saként a két leendő elsős tanító mondott néhány mondatot a kész-
ségtárgyak (ének, testnevelés, rajz, technika tárgyak) tanításáról.
Végezetül szeretnénk megköszönni a kedves leendő első osztályo-
sok szüleinek, hogy részt vettek az iskolánkat bemutató foglalko-
zásokon. Kérjük, hogy minél többen tiszteljenek meg bennünket
bizalmukkal és írassák gyermeküket a domaszéki iskolába!

Intézményvezető

ABolyai Természettudományi Csapatversenyben részt vevő
7. b osztályos tanulók díjaikkal Fotó: Kardosné Volford Klára

Március 23-án és 24- én a nyolcadik osztályos tanulók szülei a
járványügyi szabályok betartása mellett iskolánkban az osz-
tályfőnökök segítségével módosíthatták a megjelölt középisko-
lák sorrendjét. Bízunk abban, hogy a végleges felvételi sorrend
minden tanulónak meghozza az áhított középiskolát.

Következő programjaink:
2021. április SZMK ülés ELHALASZTVA
2021. április Szülői értekezletek ELHALASZTVA
2021. április 15-16. Első osztályosok beíratása

Online módon, a KRÉTA rendszer E-ügyintézés felületén
Személyesen az iskolában, mindkét napon, 8-19 óra között

2021. április 19-23. Fenntarthatóság hét
2021. április 27. Papírgyűjtés

Felelős: Nagy Hevesi Ákos, DÖK
2021. április 26. Zrínyi matematika verseny elhalasztott

időpontja (hétfő, 14 óra)

Iskolánk diákjai is csatlakoztak Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat kezdeményezéséhez: Díszítsük fel együtt Domaszék To-
jásfáját!

Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola

Iskolások díszítik Domaszék Tojásfáját a Köztársaság téren
Fotó: Pataki Ildikó

Domaszéki Kincskereső Napköziotthonos Óvoda hírei
„Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz, nyitni kék!

Kék ibolya, gyöngyvirág, csupa
öröm a világ!”

Itt az óvodában egy reményteli március kö-
szöntött ránk, szikrázó napsütéssel. A hónap
első napjaibanmég kirándultunk, ismerked-
tünk a közvetlen környezetünkkel, kezdtük
tapasztalni az ébredő természet csodáit.
Aztán sajnos jött, amitől tartottunk, és a jár-
ványhelyzet miatt újból csak ügyeleti jelleg-

gel lehetünk nyitva. Gondolkoztam, mivel is
biztassam a szülőket... hiszen ez mindenki
számára nagyon nehéz időszak, gyereknek, fel-
nőttnek egyaránt… Az óvodás korosztály nem
is igazán érti, hogy mi történik körülötte. Min-
denki maszkban, minden változik napról-napra,
percről-perce. Ők egy ilyen világba születtek,
ehhez alkalmazkodnak. És igen, a gyerekek
nagyon könnyen és gyorsan tudnak alkalmaz-
kodni. Nekik a legfontosabb a biztonság. Ha
ezt érzik, ők már boldogok! Ezért nekünk szü-
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lőknek, felnőtteknek kell tenni,
még ha sokszor ez borzasztóan
nehéz is …

„Meg kell találnunk a
dolgok jó oldalát, hogy
ebben a helyzetben milyen
előnyei is vannak a MI
gyermekeinknek.”

Először is, úgy gondolom, örül-
hetünk, hogy tavasz van, és
az otthonunknak van udvara,
ahol a gyerekek kedvükre fut-
kározhatnak, ugrándozhatnak,
labdázhatnak, hintázhatnak. Az
óvodás korosztálynak erre van
legnagyobb szüksége. Sok moz-
gás, sok szabad játék. A gye-
rekek sokat tanulnak a felnőt-
tektől, miközben velük együtt
tevékenykednek kertben, kony-
hában, műhelyben, és közben
jókat lehet beszélgetni. Nagyon
fontos a mesemondás, meseol-
vasás is – ez feltétlenül legyen a
mindennapok része. Ha emellett
bárki úgy érzi, jól jönne egy-egy
ötlet pl. barkácsoláshoz, szóbeli játékokhoz, rejtvényekhez, kellene
egy jó gyurmarecept vagy bármilyen tanács, nyugodtan forduljanak
bizalommal az óvónénik felé! A tavalyi évhez hasonlóan most is
küldünk ötleteket, ajánlásokat a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A
Facebook csoportokban, csoportokon keresztül szívesen segítünk
bármiben!

Természetesen ebben a helyzetben sem állt meg az élet az óvodá-
ban. Felújítunk, festünk, karbantartunk, hogy mire újra szabadon
jöhetnek a gyerekek az óvodába, megújulva fogadhassuk őket!

Az óvoda dolgozói az ügyelet ideje alatt az épületet szépítették Fotó: Koczkás Orsolya

Domaszéki Kincskereső Óvodában a 2021/2022-es nevelési évre
az óvodai beíratás időpontja:
2021. május 04-05. (kedd-szerda) 8.00–16.00 óráig.
A beíratás történhet elektronikusan és személyesen is. A személyes
beiratkozáshoz időpont-egyeztetés szükséges. Időpontot 2021. áp-
rilis 28-30. közt lehet kérni az alábbi telefonszámon: 62/284-065.

Az óvoda dolgozói nevében jó egészséget és kitartást kívánok min-
denkinek!

Koczkás Orsolya intézményvezető

Domaszéki Kincskereső Óvodában a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2021. május 04-05. (kedd-szerda) 8.00–16.00 óráig.

Az emberi erőforrások miniszterének 19/2021 (III.10.) EMMI határozata értelmében a veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022.
nevelési évre az óvodába elektronikusan is be lehet iratkozni. Elektronikus beiratkozás esetében az Óvoda honlapján

https://www.kincskeresoovoda.com letölthető, kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2021. május 5-én 17.00 óráig szükséges vissza-
küldeni a domaovi@t-online.hu e-mail címre.

Elektronikus beiratkozás esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Személyes beiratkozásra telefonos bejelentkezés (62/284-065) és időpont-egyeztetés után az óvoda székhelyén 6781 Domaszék,
Ady Endre utca 14. kerülhet sor. Az óvoda felvételi körzete: Domaszék Nagyközség teljes közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges igazolások:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
• orvosi igazolás az óvodai érettségről.

A Domaszéki Kincskereső Óvoda apraja-nagyja szeretettel várja a leendő kis ovisokat!

OKTATÁS
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Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hőseire

2021. március 15-e Domaszéken
is a megemlékezés napja volt.
Megemlékezés a hősökről, az
önfeláldozásról, a tenni akarás-
ról, az áldozatkészségről. De ta-
lán nem is emlékek ezek a nagy
szavak, hiszen napjainkban is
hősök vesznek körül bennünket.

A járványügyi helyzet összefogásra szólít fel, és ma is előtérbe kerül
az egymásra figyelés és a szabadság vágya, melyet 1848 tavaszán a
piros-fehér-zöld színek összetartó ereje valósított meg.
A Szabadság tér jelképezi településünkön az 1848. március 15-i
események helyszínét, azon belül is az ott felállított kopjafa, ahol
Sziráki Krisztián polgármester és dr. Gulyás-Zóka Veronika alpol-
gármester együtt, egy koszorúval szűk körben emlékeztek és hajtot-
tak fejet a szabadságért küzdők előtt. A rövid, de méltó ünnepségen
köszönetet mondtak a megjelenteknek, melyet a Himnusz és a Szó-
zat közös éneklése zárt.

A megemlékezés kapcsán elmondhatjuk, hogy nekünk magyarok-
nak büszkeségre okot adó múltunk van. A minden évben tündöklő
tavasz, a természet megújulása ilyenkor szívünkben a szabadság
vágyát erősíti, azt a vágyat, mely erőt ad a későbbi kihívások, meg-

Sziráki Krisztián polgármester és dr. Gulyás-Zóka Veronika
alpolgármester együtt hajtottak fejet a

Szabadság téri kopjafa előtt Fotó: Domaszéki HírTér
próbáltatások legyőzésére.
Azt kívánjuk mindenki számára, hogy amárcius 15-e utáni idő-
szak se legyen borús és rossz hangulatú, hanem inkább ébresztő,
kezdeményező, reményt keltő és lelkesítő! (szerk.)

Himnusz Plakátpályázat eredményhirdetés –Március 15.

Szaszák Kata 6.b. és Szaszák Balázs 5.b. (közös kép)

Dobó Virág (egyetemista), Kiss Alíz 8.b. és Kiss Árpád Dávid 4.b. képei

Önkormányzatunk a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rajz-
pályázatot hirdetett, melyre 32
db pályamű érkezett be, több-
nyire a Bálint Sándor Általá-
nos Iskola tanulóitól. A rajzok,
festmények és plakátok egytől
egyig szemet gyönyörködtető
művek, kreativitás szempontjá-
ból magas színvonalat képvisel-
nek.
A pályázat témája a Magyar
Nemzeti Himnusz köré szövő-
dött, hogy Március 15-e alkal-
mából egy szabadtéri kiállítást
rendezhessünk a beérkezett mű-
vekből.
Köszönjük az iskola pedagó-
gusainak, hogy közreműködé-
sükkel elősegítették a pályázat
sikerességét.
A pályázat eddig nem említett
céljai között szerepelt továbbá,
hogy a legszebb művek a Pol-
gármesteri Hivatal folyosójának
falát fogják díszíteni a jövőben.
A legkülönlegesebb műveket
nyújtották be, így elnyerték a
10.000 Ft értékű könyvvásár-
lási utalványt, a következő ta-
nulók, rangsorolás nélkül:
Dobó Virág (egyetemista)
Kiss Alíz 8. b.

Szaszák Kata 6. b. és Szaszák
Balázs 5. b. (közös kép)
A pályázatot benyújtók között
továbbá három ajándékcso-
magot sorsoltunk, ezek nyer-
tesei:
Kiss Árpád Dávid 4. b.
Dobó Gréta Manna 7. b.
Benák Hanna 3. a.
A nyerteseket értesíteni fogjuk a
nyeremény átvételének időpont-
járól és helyéről, a korlátozások
megszűnését követően.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő
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Civil Szervezeteink
Lendületben a Domaszéki Polgárőr Egyesület

Polgárőreink különböző szervezési és irányítási feladatokat is ellátnak településünk
határain belül és kívül egyaránt Fotó: Varga Pál

A Domaszéki Polgárőr Egyesület a 2021-
es évet is ugyanolyan lendülettel, tenni
akarással kezdte, mint ahogy befejezte
az előzőt. Januárban 11 szolgálatot láttunk
el, Domaszék kül- és belterületén. Ezen idő-
szakban főleg a Covid-19 miatt elrendelt ve-
szélyhelyzettel összefüggésben ránk háruló
feladatokat láttunk el, pl. időseknek bevá-
sárlás, orvoshoz szállítás, stb., de természe-
tesen nagy hangsúlyt fektettünk a közterüle-
ti járőrszolgálatok során a bűncselekmények
megelőzésére is.
Februárban az egyesület tagjai 17 szolgála-
tot adtak, összesen 80 órában. Több lakos-
sági bejelentésre is reagáltunk. Volt, hogy
ittas, magatehetetlen személy miatt hívtak
minket, de eltévedt idős hölgynek is segít-
séget nyújtottunk a hazajutásban. Fokozot-

tan ellenőriztük az általunk ismert, illetve
a lakosság által bejelentett azon külterületi
részeket, ahol illegális migrációval össze-
függő személyek megjelenésére lehetett

számítani. Ezen ellenőrzések során összesen
12 fő illegális bevándorlót tartóztattunk fel
és adtuk át őket a rendőrségnek.

„Márciusban az egyesület 110 órá-
ban összesen 18 alkalommal hajtott
végre járőrszolgálatot a faluban. A
jó idő beköszöntével fokozottan el-
lenőrzésre kerültek a falu közösségi
terei, játszóterei. A hónapban bűn-
cselekmény elkövetése a faluban
nem jutott tudomásunkra.”

Ezt a rendszeres járőrszolgálatok sikeres-
ségének is köszönhetjük. Szolgálatszerve-
zésünk egyik alapvetése, hogy úgy lássuk
el a szolgálatot, hogy az meglepetésszerű
és kiszámíthatatlan legyen. Emellett odafi-
gyelünk, hogy az esti és az éjszakai órák-
ban is legyen szolgálat, így a falu pihenése
zavartalan lehet. Egyesületünk taglétszá-
ma növekszik, jelenleg is négy új tag vár
arra, hogy egyesületünk felvegye őket. Ők

a polgárőr alapvizsga letétele után várha-
tóan áprilisban már szolgálatba állhatnak.
Terveink között szerepel, hogy a tavalyi
évben az Országos Polgárőr Szövetségtől
kapott elektromos robogót is rendszeres
járőrszolgálatra osztjuk be, ezzel is nö-
velve hatékonyságunkat, illetve reagáló-
képességünket.
Az egyesület elnökeként kérem a tisztelt
lakosságot, hogy ha olyan cselekményt ész-
lelnek, vagy olyan segítségre van szüksé-

gük, melyben a polgárőrség intézkedni tud,
hívják bizalommal a nap 24 órájában
elérhető +3630/621-3940-es hívószámun-
kat.

Varga Pál az egyesület elnöke

Domaszéki Foci Hírek
Tisztelt domaszéki lakosok!

Elkezdődött a megyei labdarúgó bajnok-
ság tavaszi fordulója is. A domaszéki fo-
cicsapat három bajnoki mérkőzésen van
túl, amiből kettőt sikeresen meg is nyert,
így a tabella 7. helyén helyezkedik el.

A hosszú téli pihenőt kihasználta a csa-
pat, és a sportcsarnokot is igénybe
vette, ahol elsőnek játékos, majd ko-
moly erőnléti edzéseket tartottunk.
A pihenő alatt 3 fővel gyarapodtunk.
Köszönjük Rusz Alajosnak a lehetősé-
get, hogy továbbra is mögöttünk áll és
lát jövőt a domaszéki labdarúgásban. To-

vábbá köszönjük Sziráki Krisztián pol-
gármesternek, a képviselő-testület összes
tagjának, hogy támogatják az egyesületet.
Valamint köszönet a csapattal folyama-
tosan utazó és támogató szurkolóknak.

Üdvözlettel: Kasza Márk Gábor
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Húsvéti díszben Domaszék
Az elmúlt egy év történései sok mindenre
rávilágítottak, talán mindenkiben kicsit
átértékelődött az, hogy mik az élet való-
ban fontos dolgai. Sokan igen nehéz hely-
zetbe kerültek az elmúlt időszakban és
sokaknak sajnos igen nagy veszteségeket
is meg kellett élniük.

A településen élők már sokszor megmutat-
ták, hogy a hit, a szeretet, az összefogás és
a közösség ereje mire képes. A húsvétnak
valójában hasonló üzenete van, méghozzá,
hogy soha ne veszítsük el a reményt, mert
mi, emberek bármilyen nehézségen képesek
vagyunk felülkerekedni.
Most is bebizonyosodott, hogy közösségünk
tagjai ebben a nehéz helyzetben is képesek
meglátni a jót, a szépet. Önkormányzati kez-
deményezésére, külön-külön, mégis közö-
sen, csodálatos díszbe öltöztettük a Köztár-
saság teret. Az elmúlt évekre visszatekintve
talán most először volt igazán húsvéti han-
gulatúvá varázsolva a település főtere. Fel-
nőttek és gyermekek egyaránt hozzájárultak
ahhoz, hogy egy csodálatos tojásfa díszítse
az ünnep alkalmából Domaszék központját.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen
hangulatos készülődés előzte meg ezt a hús-
vétot, bár mindenki csendesen, otthonába
visszavonulva ünnepelt az idén.

Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy hama-
rosan visszaállhat életünk a megszokott ke-
rékvágásba, de addig is sok hasonló ötlettel
készülünk, hogy kicsit szebbé tegyük majd
a domaszékiek mindennapjait.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

A körforgalomnál lévő bekötő út és a Köztársaság tér is feldíszítésre került
Fotó: Domaszéki HírTér

Öngondoskodó háztartások -
Zöldellő kertek program

A Katolikus Karitász vetőmag program-
jához csatlakoztak a Domaszéki Családi
Kör nagycsaládos csoport tagjai, akik
segíteni kívánnak a nehéz anyagi helyzet-
ben élő gyermekes családoknak, időseknek
konyhakerti növények magvainak átadásá-
val annak érdekében, hogy a programban
résztvevők aktív és rendszeres munkájuk
által az öngondoskodást erősítik, és így az
anyagi, szociális és mentális segítés is meg-
valósul.
A saját munka, a kertek művelése és fenn-
tartása minden esetben elvárás a jelentke-
zőknél. A program olyan családoknak nyújt
támogatást, akik saját helyzetükön szeret-
nének változtatni. A jelentkezés, környezet
felmérése és szerződéskötés után átadásra
kerül 23 féle zöldségmag. A program során

szakmai segítséget is kapnak a családok a
rendszeres látogatások és a „Gondozási nap-
ló” kitöltése alkalmával.
A támogatáson kívül az önellátásban részt-
vevő családoknak lehetősége van egy olyan
közösséghez kapcsolódni, ahol nemcsak a
kertművelésből eredő mindennapi felada-
tokat tudják átbeszélni, illetve a betakarítás,
téli betárolás lehetőségeit egymásnak át tud-
ják adni. Valamint a szükséges eszközökkel
egymást ki tudják segíteni.
Érdeklődni a Domaszéki Családi Kör cso-
portvezetőjénél, Szalma Évánál lehet.
https://www.facebook.com/simonneszalma
https://karitasz.hu/orszagos-segelyprog-
ramok/ongondoskodo-haztartasok-zoldel-
lo-kertek

Szalma Éva csoport vezető

Könyvtári Hírek
Kedves Olvasók!

Jelenleg a könyvtár nem látogatható, de
könyvet lehet kölcsönözni a könyvtár face-
book oldalán üzenetben, illetve e-mailen
a konyvtar.domaszek@t-online.hu címen,
vagy a 06-70-466-3792 es telefonszámon,
megbeszélés alapján.

A könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: Zárva

Kedd: 12-18 óra
Szerda:12-18 óra

Csütörtök: 12-18 óra
Péntek: Zárva

Szombat:8-12 óra
A további elérhető szolgáltatásokról (fény-
másolás, szkennelés, nyomtatás) kérjük ér-
deklődjenek a fenti elérhetőségek valame-
lyikén!
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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:
- 1L Softlan öblítő 595,-
- 900 ml Jar 680,-
- 750 ml Nivea habfürdő 895,-
- 2 rétegű 2 tekercses papírtörlő

190,-
- 3 rétegű toalettp.(4 tek.) 300,-
- 1240g kutyakonzerv 290,-

Nyitvatartás:
• H-P: 8.00 – 16.00
• Sz: 8.00 – 12.00
Pintér-Kiss Erika e.v

+3630/398-9203

HIRDETÉSEK

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

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.

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

Thong Thai Massage

Elérhetőség: 0630/643-2249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176.
Facebook: ThongThaiMassage

Lepd meg párod vagy magad
egy Masszázs ajándékkártyával!

Már bérlet is kapható!
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6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
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