
HÍRMONDÓHÍRMONDÓ2021. május2021. május

Újabb 1200 méteren Újabb 1200 méteren 
újult meg  az úthálózatújult meg  az úthálózat

Domaszék Nagyközségi Domaszék Nagyközségi 
ÖnkormányzatÖnkormányzat

ingyenes,ingyenes,
közéleti , információsközéleti , információs

 havi kiadványa havi kiadványa
XXXI. évfolyamXXXI. évfolyam

4.oldal4.oldal

6.oldal6.oldal 11.oldal11.oldal

A gyorshajtás 
nem megoldás!  

Vigyázzunk 
egymásra

16.oldal16.oldal

2021. június 6. 
Pedagógusnap 
- nevelőinkkel 
beszélgettünk

Pünkösdnapi 
készülődés, az 

ünnep 
jelentősége

DODOMAMASZÉKISZÉKI



Domaszéki Hírmondó   2021. május2

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. május 28.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében, a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. június 9.

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,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
Az ügyfélfogadás helye: Domaszék 

Petőfi  Sándor utca 1/M. 
(volt Teleház épület)

Bejárat a Tisza utca felől!                                                                                                                                        
Papp Tamara falugazdász Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontja:
 Zöldhulladék: Június 1.

Szelektív hulladék: Június 7.

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

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

Péntek: 7.00 - 11.00
Szombat: 8.00 -12.00: 

https://www.mvmnext.hu/aram/https://www.mvmnext.hu/aram/
kozvilagitasi_hibabejelentes/kozvilagitasi_hibabejelentes/

TTelefonos ügyfélszolgálat elefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő vonala: 62/565-881 hibabejelentő vonala: 62/565-881 

(4-es menüpont, a nap 24 órájában (4-es menüpont, a nap 24 órájában 
hívható)hívható)
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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@t-online.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

Önkormányzati hírek
A továbbra is tartó veszélyhelyzeti állapot miatt 
április hónapban sem lehetett képviselő-testü-
leti ülést tartani. Sziráki Krisztián polgármester 
elfogadta a könyvtár módosított 2020. évi beszá-
molóját és 2021. évi munkatervét, valamint rendkí-
vüli krízissegélyről is döntött. Megkeresés készült 
az MNV Zrt. irányába a Tanya 643. számú ingatlan 
(„utászház”) ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vétele tárgyában, amely jelen állapotában a tele-
pülés mellett elhaladva az összképet jelentősen 
csúfítja. Döntés született még az egyik, Dankó 

Pista téri önkormányzati bérlakás bérleti jogának 
pályáztatásáról is.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. Amennyiben a jelenleg hatályos 
szabályozások nem módosulnak és május 23-án 
véget ér a veszélyhelyzet, a hónap végén képvise-
lő-testületi ülés összehívása szerepel a tervek kö-
zött.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Tájékoztatás a kereskedelmi tevékenységet 
végzők részére

2021. május 1-jével változott a kereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (5) bekezdése, va-
lamint 10. § (1) bekezdése. 
Ezek értelmében a kereskedők a nyilvántartásban 
rögzített adatok változását továbbra is haladéktala-
nul kötelesek bejelenteni a jegyző számára, azon-
ban a nyitvatartási idő változásának bejelentésében 
új rendelkezés született. 
Ennek alapján a kereskedő a nyitvatartási idő hosz-
szabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változá-
sát az azt megelőző nyolc napon belül köteles be-
jelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb 
ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása ese-

tén bejelentési kötelezettség nem terheli a keres-
kedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, 
egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban 
feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb le-
het. 
A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig 
fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyit-
vatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni 
a vásárlót.

Kérjük a tisztelt kereskedőket az esetleges változá-
sok haladéktalan bejelentésére.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Önkormányzatunk továbbra is segítséget 
nyújt minden szerdán 13.00 és 15.00 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban a korona-
vírus elleni vakcina regisztrációban! Kérjük 
a regisztrációhoz hozzák magukkal személy-
azonosító igazolványukat, lakcímkártyájukat, 

TAJ kártyájukat!
 

További tájékoztatás: Tel.: 0670/466-3792

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzat kérelmezte a 
Csongrád-Csanád megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál a településünk területére vo-
natkozó szúnyoggyérítést 2021.évre, amely 
rögzítésre került. Amennyiben pozitív elbírálást 
kap a kérelem, annak elvégzéséről, módjáról és 
időpontjáról hírcsatornáinkon fogjuk tájékoztat-
ni a lakosságot.

Tájékoztató konténer megrendelésről, hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos ügyek intézéséről

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfelei a hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos ügyek intézését az alábbi-
ak szerint tudják megtenni:
- Konténer megrendelést csak írásban tud Társasá-
gunk elfogadni, mely e-mail formájában igényé-
hető a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu e-mail 
címen. 5m3-es konténer díja: 15.200 Ft + áfa, + 
2.500 Ft + áfa napidíj.
Az üzenet az alábbi adatokat kell, hogy tartalmaz-
za: igénylő neve, felhasználási hely címe, tervezett 
ki- és beszállítás dátuma, kapcsolattartási adatok. 
- Emellet lehetőség van évi kétszeri házhoz menő 
lom elszállítást is igényelni a +36-79/524-821-es 
telefonszám 4-es menüpontjában, amennyiben az 

ügyfél hulladék-elszállítási díj tartozással nem ren-
delkezik. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
ügyek intézésére, változások, panaszok bejelenté-
sére az alábbi elérhetőségek egyikén vagy szemé-
lyes ügyfélszolgálatunkon van lehetőség.

Társaságunk központi elérhetőségei:

FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Telefonszám: 06-79/524-821
web: https://www.fbhnpkft.hu
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Befejeződtek az útépítési munkálatok
Nagy örömünkre szolgál, hogy a lakosság 
már birtokba is vehette az újonnan elkészült 
pormentesített utcákat. Az önkormányzat 
saját kivitelezésében, illetve a lakosság 
nagylelkű hozzájárulásával mintegy a felére 
sikerült csökkenteni a bekerülési költsége-
ket. Jelenleg, a közel 50 millió Ft biztosí-
tásával 1200 méter utat pormentesítettünk, 
ezzel 2019 óta  – az akkor meglévő 15 föl-
des utcából – összesen 8 utcát sikerült szi-
lárd útburkolattal ellátnunk belterületen, 
külterületen pedig egy önmagában 900 mé-
ter hosszú utat tettünk járhatóvá. A lakosság 
komfortérzetének elengedhetetlen része az 
utcák járhatóvá tétele, hiszen napjainkban 
már sok bosszúságot okozhatnak a nem 
korszerű útszakaszok. Törekvésünk, hogy 
a régóta megvalósításra váró fejlesztések 
elsőbbséget élvezzenek és minden lehetősé-
get megragadunk arra, hogy mihamarabb az 
összes utca pormentes és korszerű legyen.
    A lakossági összefogás kiemelt jelen-
tőséggel bír, hiszen közösségünk tagjai 
nagyban hozzájárultak a projekt sikeres 
megvalósításához. Az alábbi személyek és 
vállalkozások segítségét hálásan köszönjük 
és reméljük, hogy a következő szakaszok 
építése során egyre többen csatlakoznak 
majd a közös érdek megvalósításához. 
      Időt, energiát nem kímélve, az útépí-

Az útalap véglegesítése után a bitumenemulziós záróréteg is felvitelre került
      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

tésben részt vettek:
Ábrahám Zsolt, Alföldvíz Zrt.,  Antoni 
Zoltán, Bálint András, Csala János, 
Domadrón Szövetkezet munkatársai, 
Domatisz Kft. munkatársai, Fodor Bence, 
Lakatos Róbert, Makra József, Marosi 
Tamás, Módra Tamás,  Németh Tibor, Ótott-
Kovács Tamás, P+P Gép Kft., Simon-Jójárt 
Imre, Simon-Jójárt Renáta, Szécsi Géza, 
Vakondok 97 Kft.,Varga Imre

Hálás köszönettel:      
                    Sziráki Krisztián polgármester

Úthálózat-fejlesztés: a tendencia egyértelmű és kedvező
Úthálózat-fejlesztésbe kezdett a domaszéki önkormányzat április-
ban. A Sárkányhegy és a Patika utca után összesen 5 utca kapott tel-
jes szakaszon szilárd útburkolatot, összesen mintegy 1200 méteres 
szakaszon. A fejlesztés ezzel az elmúlt évtized legnagyobb belterü-
leti útszakaszt érintő felújítása volt.
    A kivitelezés éppen egy hónapig tartott. A Domatisz Kft. és a Do-
madrón Szövetkezet munkatársai április második hetében kezdtek 
neki az útalapkészítési munkálatoknak. A tervek szerint egy-egy hét 
jutott volna egy utcára, azonban a második héten már a negyedik 

utcában is elterítésre került a betonzúzalék, ami az útalapkészítés 
utolsó fázisa. Így mintegy három hét alatt sikerült megcsinálni a 
teljes fejlesztésre kijelölt szakaszt.
    Bátor újításnak tekinthető, hogy a záróréteget nem aszfaltbur-
kolat, hanem bitumenemulzió képezi. Az eljárás lényegében egy 
közel azonos minőségű útburkolatot eredményez, amelynek a kivi-
telezése és karbantartása lényegesen olcsóbb. Ezzel a technikával 
került kialakításra korábban a Gólyahír út és a Sárkányhegy utca is, 
így ténylegesen nem ez az első alkalom, hogy alkalmazásra kerül, 
viszont az önkormányzatnak volt ideje és lehetősége kitapasztalni 
a felület és az eljárás tulajdonságait.
    Szintén innovatív megoldás az útépítés kivitelezésének meg-
szervezése. Az anyagbeszerzéstől kezdve az útalapkészítés befeje-
zéséig minden saját kivitelezésben, az önkormányzati erőforrások 
teljes bevonásával történt. Ehhez jöttek a lakossági felajánlások és 
hozzájárulások, amelyek ugyancsak jelentős mértékben segítették 
a fejlesztés előrehaladását. Sziráki Krisztián polgármester több íz-
ben is méltatta a projekt során megvalósuló közösségi részvételt. 
Egy Rádió 88-nak adott nyilatkozatában azt mondta: „Nagyon 
fontos kiemelni, hogy önerőből, a lakosság támogatásával, az ő 
hozzájárulásukkal építjük ezt meg annak érdekében, hogy minél 
költséghatékonyabbak tudjunk lenni, és ez által tudjuk növelni a 
burkolt felületek  nagyságát. Ezzel mind anyagilag, mind pedig 
a beruházás tekintetében jól jövünk ki, mert mindenki egy kicsit 
magáénak érzi ezt a felújítást. Van, aki azért, mert gépi munkával 
járul hozzá; van, aki azért, mert kávéval kínálja az ott dolgozókat, 
úgyhogy ez egy nagy közösségi munka és jó ebben részt venni, ezt 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az út-
padka rendezése folyamatosan zajlik, 
azonban kérjük az érintett ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a saját portájuk előtt történő 
helyreállítással segítsék a munkálatokat. 
Köszönjük együttműködésüket! 
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megindítani.” Fontos ez azért is, mert az úthálózat-fejlesztésre for-
dított forrást legnagyobb mértékben az önkormányzati költségvetés 
fedezi, amelyet a kedvezményezett utcában lakók portánkénti hoz-
zájárulásai egészítenek ki. Érdekes és szemléletes képet kapunk, 
ha összevetjük a belterületi földutak és a szilárd útburkolattal 
ellátott utcák hosszának változását az elmúlt másfél évben. Jól 
látható az úthálózat lépésről-lépésre történő fejlődése. 
    A folytatásban természetesen csak reménykedhetünk, ám jó hír, 

hogy okkal: a tendencia egyértelmű és kedvező. Nem kétséges az 
sem, hogy településvezetési szinten is minden szándék megvan 
a folytatásra, amely bizonyosan találkozik majd a lakossági igé-
nyekkel. Remélhetőleg a költségvetés sem vet majd gátat a további 
kivitelezéseknek, és már csak azt a jóval egyszerűbb kérdést kell 
megválaszolni az önkormányzatnak, hogy mikor.

B.A.

Bringapálya épül településünkön 

Termékterünk a falu éléskamrája
2020. október 27-én nyitotta meg az ön-
kormányzat a fedett terméktér kapuit a falu 
központjában, a Petőfi utcában. 
    A külső elárusító helyek megszüntetése 
után egy kulturált, 21. századi, modern 
területet vehettek birtokba az eladók és 
a vásárlók egyaránt. 12 darab asztallal több 
került kihelyezésre, mint a korábbi részen, 
ráadásul a helyek eső ellen védettek, víz-
mentesítettek, megvilágításuk biztosított és 
a hozzá tartozó mellék- és kiszolgáló helyi-
ségek is kialakításra kerültek a volt Teleház 
épületében. 
    Egy szóval jellemezve, Domaszék leg-
jobb „színtere” lett ez a hely annak a 

lehetőségnek, hogy a fogyasztók könnye-
dén és egyszerűen a helyi termelők kiváló 
áruihoz hozzájussanak. Érdemes kilátogatni 
lángosozás vagy éppen egy bolti bevásárlás 

mellett ide mindenkinek, hiszen egy pompás 
közösségi tér élményét és hangulatát nyújt-
ja, főleg a hétköznapi és a hétvégi reggele-
ken. A legjellemzőbb áruk a gyümölcsök, 
zöldségek, kézműves termékek, virágok, 
illetve a textilipari ruházat. Fontos megje-
gyezni és sokan kérdezték: nincsenek előre 
foglalt asztalok, az elfoglalásuk a megérke-
zés sorrendjében történik. 
    Bízunk benne, hogy továbbra is a do-
maszéki lakosság legnagyobb megelége-
désére fog szolgálni a helyi termékterünk, 
és méltán nevezhetjük a falu éléskamrá-
jának! 

Tombácz Zoltán szerkesztő

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről (2021.05.05.)

Mivel elérte az első dózissal beoltottak szá-
ma a 4 millió főt Magyarországon, ezért 
Pintér Sándor belügyminiszter engedélyt 
adott a lépcsőzetes nyitás harmadik fázisára 
május 1-jétől. Ennek értelmében megnyit-
hattak az éttermek belső terei, a szállodák, a 
színházak és mozik, az uszodák, az edző- és 
fitnesztermek, de csak a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők, valamint a felügyele-

tük alatt lévő 18 év alattiak számára. Nekik 
a legtöbb esetben maszkot sem kell viselni-
ük. Az üzletek 23 óráig lehetnek nyitva, 
és a rendezvények is 23 óráig tarthatnak, 
a kijárási tilalom kezdete pedig 24 órára 
tolódott ki. A kulturális vagy sportrendez-
vénynek nem számító rendezvények tovább-
ra is csak 10 főig rendezhetők meg, zenés, 
táncos eseményeket nem lehet tartani, és a 

maszkviselés a köztereken, a boltokban és a 
tömegközlekedésben is kötelező marad. Te-
lepülésünkre is ezek a szabályok vonatkoz-
nak, a Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
továbbiakban is változatlan formában zajlik  
a veszélyhelyzet fennállásáig. 
    Személyes ügyfélfogadás telefonon törté-
nő előzetes bejelentkezés alapján lehetséges 
a 3.oldalon lévő elérhetőségeken. 

Az Aktív Magyarországért Felelős Kor-
mánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros 
Turisztikai Szövetség bevonásával 2020-
ban is Országos Bringapark Programot 
hirdetett meg. Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat  pályázatot nyújtott be a prog-
ram megvalósítására, melynek eredménye-
ként, megyénkben egyedülállóan, pozitív 
elbírálásban részesült, 50%-os támogatási 
intenzitás mellett. 
    A közel 20 millió forintos projekt meg-
valósítása az idei év szeptember végére vár-
ható, helyszíne pedig a Dózsa György utca 
és a Petőfi utca belső találkozásánál lévő 
füves, fás terület. A pálya 48 méter hosszú 
és 24 méter szélességű területen foglalja 
majd el a helyét olyan módon, hogy annak 
létrehozása a helyi természeti értékeket mi-
nél kisebb mértékben érintse, és ezt a szem-
pontot figyelembe véve, a meglévő fás te-
rület közé fogja a beruházó azt megépíteni, 

illetve a kialakított dombokat, felszabadult 
területet füvesíteni. Az úgynevezett pumpa 
pálya (pump track - épített, egyensúly érzé-
ket fejlesztő ügyességi pálya) aszfaltozott és 
teljesen vízmentesített lesz, kiülőket és egy 
ivókutat is fog tartalmazni. 
   Bárki számára ingyenesen használható 
lesz kerékpárral, rollerrel és akár görkorival 
is. 3 éves kortól akár futóbiciklivel is ki le-
het próbálni a terep nyújtotta adottságokat. 
Egyszóval az egész család számára nyújt 
kikapcsolódási, pihenési és szórakozási le-
hetőséget. Az Önkormányzat tervei szerint 
évente legalább kétszer biztosítja majd a 
pályát programok lebonyolításához, melyek 
akár különféle ügyességi versenyek meg-
rendezését is jelenthetik. 
      Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester 
tájékoztatása szerint ennek a beruházásnak a 
megvalósulása is hozzájárul ahhoz, hogy a 
sportcsarnok körüli rész  –  községünk szíve 

–  kondiparkkal és az épülő JUDO terem-
mel  egy kül- és beltéri sportközponttá ala-
kuljon át.  A támogató szervezet szerint az 
ilyen bringaparkokban játszva tapasztalatot 
szerző fiatalok a fejlődésre ideális korban 
szívhatják magukba azt a technikai tudást, 
aminek köszönhetően magabiztosabb ke-
rékpáros közlekedővé válhatnak a közúti 
forgalomban vagy akár a nagy kerékpárver-
senyek mezőnyében is.   
                          Tombácz Zoltán szerkesztő
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Köszöntjük pedagógusainkat
2021. június 6. vasárnap, pedagógusnap. Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon nevelőkre, akik meghatározó szere-
pet töltöttek be életünk alakulása során. A diák, amíg tanul, általában másképpen méltányolja a pedagógusait, és csak később érti 
meg, milyen jelentőséggel bír életében a kapott nevelés, tanítás. Később szülőként már tudjuk, hogy mekkora szerepük van gyermeke-
ink életében, hiszen egészen kicsi koruktól kezdve második otthonukká válik először az óvoda, és fejlődésük szempontjából az egyik leg-
meghatározóbb időszak is ez. Az óvónők gondoskodó szeretete a hétköznapok során próbálja pótolni az anyai szeretetet és féltő gondosko-
dásuk, érzelmi nevelésük létfontosságú a kisgyermekek életében. Ezt követően iskolások lesznek, ahol egyre komolyabb kihívásokkal kell 
szembenézniük a gyermekeknek, de ezeken a nehézségeken már a tanítók, tanárok érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodása segíti át őket.
Pedagógusnap alkalmából szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe településünk két kiváló nevelőjével készített interjúnkat.

Baloghné Farkas Ilona - óvodapedagógus

Domaszéken született, itt nőtt fel, alapított családot és itt is dol-
gozik. Szerencsés összjáték ez az életében?
Nehéz kérdés, mivel én 30 éve dolgozom már itt a domaszéki óvo-
dában, így nincs igazán viszonyítási alapom. Pályakezdő koromban 
ez nehéz volt, mert volt bennem egy megfelelési vágy, szokatlan 
volt az állandó figyelem. Úgy éreztem, hogy 
egy pedagógusnak a munkaidő letelte után 
is elérhetőnek, hitelesnek kell lennie, ez pe-
dig nagyon sok időt, energiát igényelt. De 
most már pozitívan értékelem, mert ezekből 
a kapcsolatokból, ezekből az ismeretségek-
ből nagyon sok, olyan pozitív hozadéka volt 
a pedagógusi pályámnak, amiben sokkal 
könnyebben tudtam megszólítani embere-
ket, hamarabb tudtam társadalmi munkára 
vagy valami közös cél érdekében toborozni. 
Amikor még nem volt bölcsőde, így sike-
rült létrehozni az Iciri-piciri játszódélutánt, 
amelynek keretében megismerkedhettünk az 
óvodába készülő 2-3 évesekkel. Ugyanakkor 
helyi lakosként az esetlegesen felmerülő kez-
deményezések, igények gyorsabban odaértek 
hozzám, amelyekkel sokszor anyaként én is 
szembesültem.

Miért választotta az óvodapedagógusi pályát?
Már kicsinek is nagyon szerettem a gyerekeket. Nagyobb családban 
nőttem föl, sok unokatesóval, sok rokon gyerekkel. Általános isko-
lás koromban nagyon szerettem énekelni, rajzolni, mindenféle kö-
zösségi tevékenységnek aktív részese voltam és így értelemszerűen 
jött, hogy óvónő leszek. Később ugyan elvégeztem a tanítóképzőt is, 
de végül maradtam az óvónői pályán, és az itt szerzett ismereteket az 
óvodások iskolára való felkészítésében használom fel.

Nagy örömünkre Domaszékre gyakran látogat a gólya, és évről 
évre jelentős létszámban íratkoznak be az oviba is. Mivel ad töb-
bet egy gyermeknek, hogy a lakóhelyén járhat óvodába?

Nagyon pozitív, hogy azokkal a gyerekekkel, pajtásokkal kezdhe-
tik meg az óvodát, akikkel már baba vagy bölcsis koruk óta isme-
rik egymást, ez bizonyos érzelmi biztonságot jelent a kezdetekkor. 
Arról nem beszélve, hogy azt gondolom, egy egészséges, termé-
szetközeli helyen vagyunk, ahol a gyerekek biztonságban vannak; 

akár a személyi, tárgyi feltételeink szerintem 
adottak a gyerekek személyiségfejlesztéséhez 
teljes egészében. Rengeteg olyan, családdal 
közös programot kezdeményezünk: ovimajá-
listól kezdve az ovinapig, a közös farsango-
kig, ahol azért a szülők szinte napi betekintést 
nyernek az életünkbe. És mivel közel van az 
iskola, rengeteg óvoda-iskola átmenetet segí-
tő programunk van. Ezeknek a kapcsolódási 
pontoknak köszönhetően az iskolapedagógu-
sok addigra már szinte megismerik a gyere-
keket, mire beiratkoznak, tehát sokkal zökke-
nőmentesebb az intézményváltás.

Mit tekint szakmai küldetésének?
Az érzelmi intelligencia fejlesztését, amiben 
fontos szerepe van a példamutatásnak, a min-
tának. Még mindig sokan gondolják, hogy a 
gyermekük sikerességének feltétele a magas 
IQ, de az életben egyre fontosabbá válik a 

kommunikáció, az együttműködés, önértékelés, kitartás, türelem, 
empátia. Azt tartom szerencsésnek, ha ezek megalapozása már óvo-
dáskorban elkezdődik.

Lánya, Kinga szintén a pedagógusi pályát választotta. Milyen a 
tudat, hogy a gyermek továbbviszi a szülői hivatást?
Büszke vagyok rá. Egy pedagógus szülő sokszor akarva vagy aka-
ratlanul „szakmai ártalom” gyanánt bevezeti gyermekét a hivatás 
öröklésébe is. Kinga életének gyermekkora óta meghatározó eleme 
a mozgás, a sport, a természet és az ezzel kapcsolatos ismereteit 
általános iskolás gyerekeknek adja át, mint tanárjelölt és mint edző.

 Madarász Ottó - iskolai tanító

Győrben végzett tanítóképzőt, majd 1989-1993 között a Fejér 
megyei szülőfalujában, Csóron tanított. Milyen hatást gyakorol-
tak a tanár úrra és szakmai szemléletére ezek az évek? 
Érdekes kezdete volt pályámnak, hogy a szülőfalumba mentem visz-
sza dolgozni. Édesapám iskolaigazgatóként nagyon sokat segített és 
olyan kolléganőm is volt, aki annak idején engem tanított. A doma-
széki iskolánál jóval kisebb a csóri iskola, a kis létszámú osztályok 
pályakezdőként tökéletesek voltak. Négy évet dolgoztam ott, egy 
évfolyamot tanítottam harmadik osztályig, utána egy évben elsőtől 

nyolcadikig testnevelés órákat tartottam. Szép emlékek fűződnek 
ehhez az időszakhoz. 

Mi volt pedagógusi pályája során a legmeghatározóbb élménye? 
Egy nincs, vagyis egyet nem lehet kiemelni. A tanítás során szá-
momra az a legnagyobb élmény, ha első osztály végére a csetlő-bot-
ló diákot megtanítom írni, olvasni. Örömmel tölt el az is, ha tanítvá-
nyaim elérik céljaikat és sikeres felnőttekké válnak.
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Hogyan vezette az útja Domaszékre és a domaszéki iskolába? 
Családi okok miatt 1993-ban Szegedre költöztem. Elsősorban a kör-
nyékbeli, kisebb települések iskoláit kerestem meg, így került sor 
egy személyes találkozóra a domaszéki iskola akkori igazgatójá-
val. A szerencsés véletlennek köszönhető, hogy itt tudtam folytatni 
pályámat. Nem akartam városba menni, falusiként mindig is falun 
dolgoztam.

Mit szeret legjobban a Bálint Sándor Általános Iskolában? 
Barátságos a légkör, ideális létszámú osztá-
lyokkal, sok zöldfelülettel. A földszinti, nap-
sütéses termem ’93 óta nagyon a szívemhez 
nőtt. Talán 25 fős volt a legnagyobb létszámú 
osztályom, ami azért más, mint egy negy-
venfős városi osztályban. 

Hogy érzi, hogyan sikerült a sebtében be-
vezetett digitális oktatás által levezényelni 
az oktatást az iskolában? 
Két részre bontanám. A zökkenőmentes átál-
lás érdekében a helyi Önkormányzat megvá-
sárolta a Classroom iskolai rendszert, szük-
ség esetén eszközöket biztosított a diákoknak. Az iskola vezetése és 
a rendszergazda folyamatos kapcsolattartással segíti a napi munkán-
kat. Nekünk is nehéz volt szinte egyik napról a másikra megfelelni az 
új kihívásoknak; a gyerekeknek még nehezebb volt, amihez a szülői 
háttér adott jó esetben támogatást. A tavalyi évben az online oktatás 
nehézkesen indult be, talán májusra jutottunk el oda, hogy gördü-
lékenyebben ment minden. Ebben a tanévben már sikeresebbnek 
mondható a digitális rendszerű munkavégzés, mindenki jelen van az 
online órákon, tudja kezelni az eszközöket. Szakmailag azonban a 
tanulás hatékonyságát megkérdőjelezem. A koncentrikusan felépülő 
tananyag miatt van esély a mostani hiányosságok pótlására, hiszen a 

tanulnivalók újra előkerülnek felsőben is magasabb szinten.
 
Mit tekint szakmai küldetésének? 
A régi, hagyományos értékrendet próbálom képviselni. Olyan érté-
kek közvetítése a célom, amelyek a diákok szűkebb és tágabb kör-
nyezetére is pozitív hatást gyakorolnak. Ilyenek a becsület, őszin-
teség, kitartás, a munka, a tisztesség. Biztos alapkészségek, szilárd 
alapműveltség átadásával igyekszem biztosítani a képességeiknek 
megfelelő fejlődésüket. Mottóm az, hogy „követelek tőled, mert 

tisztellek”.  

Milyen pedagógiai elveket, eszközöket ré-
szesít előnyben munkája során vagy akár a 
magánéletben? 
Úgy gondolom, nincs két egyforma osztály, 
nincs két egyforma gyerek.  Meg kell találni 
az arany középutat a hagyományos és az új 
módszerek között. Minden az adott tananyag-
tól, az adott osztálytól függ. Személy szerint 
nem értek azzal egyet, hogy egyetlen célrave-
zető módszer lenne. Munkám során egyaránt 
használom a frontális és a differenciált cso-

portmunkát, az egyéni munkát. A mai gyerekek nagyon szeretik az 
új dolgokat, sokkal interaktívabbak, mint a korábbi generációk. Ez 
nem jelenti minden esetben azt, hogy a tárgyi tudásuk magasabb 
szintű. A gyerekekkel együtt használom az interaktív táblákat, tab-
leteket, asztali számítógépeket, hogy érdekesebbé tegyem a közös 
órai munkát. 

Mit jelent önnek a település és a domaszéki élet? 
A második otthonom Domaszék,10 éve élek a településen. Úgy ér-
zem, hogy a közösség befogadott, szeretek itt lakni.   

Domaszéki Hírmondó szerkesztősége

OKTATÁS
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Zsibongó - Iskolai hírek
OKTATÁS

A kormányrendelet szerint 2021.04.19-
től iskolánk alsó tagozatában visszaállt a 
jelenléti oktatás-nevelés. A felső tagozat 
továbbra is digitális oktatási rendben maradt 
május 10-ig. A biztonságos kezdéshez 
néhány változtatás történt: 

Alapelképzelés szerint a tanítás órarend 
szerint zajlik. Testnevelés órákat 

lehetőség szerint szabadban tartunk, 
kérünk ehhez megfelelő öltözéket. 
Továbbra is érvényben maradnak a 
védelmi intézkedések: hőmérőzés reggel, 
maszkhasználat (közösségi terekben 
kötelező, tantermekben elvárt, udvaron 
használható), kézfertőtlenítő alkalmazása, 
gyakori kézmosás, a lehetőségek szerinti 
távolságtartás. 

Kérjük a szülőket, hogy hívják fel a tanulók 
fi gyelmét a testi kontaktus veszélyeire. 
Az intézménybe továbbra sem léphet be a 
tanulókon kívül más személy, csak külön 
engedéllyel. A védelmi intézkedések 
fokozott betartását a közösség (tanulók 
és dolgozók) biztonsága miatt rendkívül 
fontosnak tartjuk, kérjük ennek otthoni 
hangsúlyozását is. Természetesen a 
tantermek, mosdók teljes fertőtlenítése 
minden nap megtörténik. Amennyiben 
lehetséges, a tanulók ebéd utáni hazavitelét 

javasoljuk. A művészeti oktatás május 10-ig 
továbbra is digitális rendben zajlik. Ehhez a 
művészeti vezető tanszakonként egyeztet a 
szülőkkel, pedagógusokkal. 

Az sni-s és btmn-es tanulók fejlesztése 
szintén digitális formában történik. A 
fertőzés (akár gyermek, akár családtag) 
legelső tüneténél a tanulót kérjük otthon 
tartani, és ezzel együtt szíveskedjenek az 
intézményt értesíteni. 

A covid fertőzött tanulót az intézménynek 
továbbra is jelenteni kell a fenntartó felé, 
ezért feltétlenül kérjük az azonnali jelzést, 
időpontokkal együtt. Kérem a kedves 
szülők megértését és együttműködését a 
járvány enyhülése és a tanulók-dolgozók 
egészsége, biztonsága érdekében.                                                                                                                                       
            

Köszönöm!   Józsáné Bánhidi Márta 

• a kisebb tantermekben tanuló osz-
tályokat nagyobb tantermekbe 
helyeztük, ehhez emeleti termeket 
vontunk be;

• a mosdókhoz ütemezetten engedjük 
a tanulókat, a zsúfoltság az emeleti 
mosdók bevonásával is csökken;

• a tízórai kiosztásánál is történtek 
változások, a zsúfoltság elkerülése 
végett;

• az ebédeltetésnél szintén törekszünk 
az optimális tanulóelosztásra, ez 
azonban az órarend függvénye.

Simon Emil: Hónapok 
„Május virágokat, lombot rak a fákra,

kertek ágyásait ássa, palántázza,
mint aranyát, szórja éltető esőit,

kincses színpompáját erdők, hegyek őrzik.”
Programjainkból:
A Digitális Témahét keretein belül március 
26-án iskolai informatika versenyt rendez-
tünk a felső tagozatosok számára. A követ-
kező eredmények születtek:

5. évfolyamon 
I. helyezett Szaszák Balázs 5.a
II. helyezett Faddi Ádám 5.a

III. Sikula Dzsenifer 5.b 

6. évfolyamon
I. Tombácz Anikó 6.a

II. Kiss Virág 6.a
III. Szaszák Kata 6.b

7. évfolyamon
I. Sárszegi Gréta 7.b
II. Szécsi Lorena 7.b

III. Bernáth Szonya 7.b

8. évfolyam
I. Gyovai Denisz 8.b
II. Kalmár Kitti 8.a
III. Vass Andrea 8.a

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük 
Marosné Alberti Anikónak a verseny szer-
vezését és lebonyolítását.

Április 10-16-án lezajlott a 2021-22-es 
tanévre történő beiratkozás a leendő elsős 

tanulók számára. Szüleik választhattak a ví-
rushelyzet miatt E- (online), illetve szemé-
lyes beíratás között. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy 40 kis elsős választotta iskolánkat 
tanulmányai megkezdésének helyszínéül. A 
szeptemberi tanévnyitó ünnepségünkre sze-
retettel várjuk őket, szüleik számára pedig 
június 1-én 16.30 órakor szülői értekezletet 

tartunk.
A Fenntarthatósági Hét alkalmából szerve-
zett papírgyűjtés elmaradt, az időpontját 
május 27-re helyeztük át, amikor már a 
felső tagozat is visszatér az iskolába. Ezen 
a napon várjuk az összekötött színes, feke-

te-fehér újságpapírt, feleslegessé vált köny-
veket, nylon borítás nélküli tankönyveket és 
kartonpapírokat!

Április 22. Föld napja jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztat-
ni a világot?”
A jelenléti oktatásban tanuló alsó tagoza-

tos gyerekek a Föld napjára kék-zöld ru-
hában érkeztek az iskolába. A tanórákon a 
kék bolygóval kapcsolatos videókat néztek, 
feladatokat oldottak meg. Ismerkedtek a 
térképpel, földgömbbel, színeztek, nyírtak, 
ragasztottak. A fenntarthatóság kérdéseiről 

A Föld Napjára emlékeztek a jelenléti oktatásban résztvevő tanulók 
      Fotó: Kardosné Volford Klára



9Domaszéki Hírmondó   2021. május

OKTATÁS

beszélgettek. A negyedikesek tetteikkel bi-
zonyították, hogy felelősen gondolkodnak 
környezetük megóvásáról: az iskola udva-
rát tisztává varázsolták, újrahasznosítható 
anyagokból készítettek tárgyakat, megörö-
kítették a víz élővilágát.
Fábián Erik 1.b osztályos tanuló egy verssel 
is készült. Tekintsék meg!
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=2uUWR1Gr02s - Qr kód a képen!

Lezárult az ORSZÁGOS HONISMERE-
TI TANULMÁNYI VERSENY

A verseny 4 fordulóból állt, a tanulóknak 
fordulónként 15 feladatot kellett megoldani.
A feladatok megoldása interneten, a verseny 
honlapján történt.
Iskolánk tanulói remek eredményeket ér-
tek el!

Gergulics Bence 
(5.a) megyei 1. hely, országos 1. hely

Kardos Mirkó 
(7.a) megyei 1. hely, országos 1. hely

Csapó Tamás 
(7.b) megyei 4. hely, országos 5. hely

Benák Ádám 
(3.a) megyei 6. hely, országos 7. hely

Süli Péter 
(3.a) megyei 6. hely, országos 7. hely

Deák Ádám 
(3.b) megyei 6. hely, országos 7. hely

Bálint Viktória 
(3.b) megyei 7. hely, országos 8. hely

Marosi Marcell 
(3.b) megyei 7. hely, országos 8. hely

Batik Alex 

(5.b)megyei 12. hely
MINDEN RÉSZTVEVŐNEK GRATULÁ-
LUNK! Madarász Ottó tanár úrnak köszön-
jük a verseny szervezését.

Országos Méh-Ész Logikai Verseny 
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola 
informatika munkacsoportja 5 fordulós or-
szágos logikai versenyt hirdetett, óvodás és 
alsó tagozatos általános iskolás gyermekek 
számára. A verseny célja a résztvevők ér-
deklődésének felkeltése az informatika, a 
robotika iránt, az algoritmikus gondolkodás 
és a kreativitás fejlesztése.
Az 1-2. osztályos korcsoportban 1468 ver-
senyző indult, közülük 9-en iskolánkból.
A maximális 200 pontból mindössze egyet 
veszítve II. helyezést értek el:
Asbóth Lilla 2.b osztályos tanuló – őt a csa-
ládja készítette fel – és Juhász Benedek 1.b 
osztályos tanuló. 
III. helyezett lett: 198 ponttal Gábor Zol-
tán és Pintér Bence 1. b osztályos tanulók.
További kiemelkedő eredmények:
Az 1.b osztályból Batik Sára 156, Fara-
gó Csanád 197, Fődi Emma 118, Ördög 
Marcell 160, Pataki Benjámin 197 pontot 
ért el. Gratulálunk a szép eredményekhez és 
az 1.b osztályosok felkészítőjének: Mataisz 

Zsuzsannának!
Április utolsó hetében az alsó tagozatos osz-
tályfőnökök online szülői értekezletet tar-
tottak, a felső tagozatos szülők május 10-e 
után számíthatnak a szülői értekezletek idő-
pontjára.

Április végére kellett megérkeznie a nyol-
cadik osztályosok továbbtanulási ered-
ményeinek. A jelentkezők közel 70 %-a be-
jutott az első helyen megjelölt intézménybe. 
Ez a reális elképzelést és a jó felkészülést, 
felkészítést bizonyítja. Lapzártáig néhány 
eredményt még nem ismerünk, de már lát-
juk, hogy legalább 10 fő gimnáziumba 
megy, közel 20-an technikumban (régebbi 
nevén szakközépiskolában) tanulnak to-
vább, a többiek szakmát fognak tanulni. 
Természetesen a felvétel még nem jelenti 
a tanév végét, az addig hátralevő időszakot 
még jól ki kell használni az eredményes bi-
zonyítványhoz.

Következő programjaink:

2021. május 19: Idegen nyelvi mérés 6. és  
8. osztályoknak
2021. május 26: Kompetenciamérés 6. és  
8. osztályoknak
2021. május 27: Papírgyűjtés 
7-15 óráig 
2021. május 28:  Kihívás Napja 
2021. június 1: 16.30 óra, szülői értekezlet  
a leendő első osztályosok szülei számára
2021. június 04: Nemzeti Összetartozás  
 Napja 

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Kovács Barbara: Álruhás királylány

Álruhás királylány az én anyukám.
Télen-nyáron farmerban 

jár mindig az utcán.
De, ha felvenne egy szép, hosszú szoknyát,

mindenki láthatná királylány mivoltát.

Anyukám, vedd fel a legszebbik szoknyád,
a hajadba tűzzél bele csillogó koronát,
ámuljon mindenki, hogy TE milyen szép 

vagy, világgá kiabálom: 
TE CSAK AZ ENYÉM VAGY !

Április elején még mindig csendes volt óvo-
dánk. Az életritmusunk lelassult, a gyerekek 
a családdal együtt töltötték napjaikat. Két 
csoportban tartottunk ügyeletet azon gye-
rekek számára, akiknek szülei nem tudták 
megoldani napközbeni felügyeletüket. Az 
óvodába járó gyerekekkel is készültünk a 
húsvétra. Tavaszi dekorációt készítettünk, 
tojásokat festettünk, díszítettünk, melyekből 

vittünk településünk tojásfájára is. Azokkal 
a dolgozókkal, akik nem a gyerekekkel vol-
tak, folytattuk a felújításokat, és a szülőktől 
kapott raklapokból padokat, asztalokat, kis-
konyhát és még egy motor-bicikli mosót is 
készítettünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a raklapo-
kat Hegedűs Blanka, Molnár Aletta, Jenovai 
Janka, Simon és Pintér Benedek szüleinek!

Április 19-től újra a megszokott gyerekzsi-
vajtól hangos az óvoda, így közösen tudtunk 

Hasznos eszközök készültek a szülők 
által felajánlott raklapokból

Fotó: Koczkás Orsolya
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Húsvéti Tojásfa díszítése az ovisokkal     Fotó: Koczkás Orsolya

elkezdeni készülődni a tavasz egyik leg-
szebb ünnepére, Anyák napjára. 
Május első vasárnapja, azt gondolom, min-
denki számára nagyon fontos nap, hiszen 
ilyenkor köszöntik az édesanyákat, nagy-
mamákat, felnőttek-gyerekek egyaránt. 
Az ünnepi előkészületek alatt az óvodában 
megteremtettük a meghitt hangulatot, ezzel 
is erősítve az anya-gyermek közötti érzelmi 
kötödést. 

Mindenki szíve csordultig telt 
szeretettel, amikor az ajándékot 
készítette és a verset tanulta az 

Ő ANYUKÁJÁNAK. 
Mivel olyan sok programunk elmaradt a 
szülőkkel közösen, így az előkészületek 
során készült képekből minden csoport egy 
rövid kis videóval is kedveskedett az anyu-
káknak, melyeket a Facebook csoportokban 
osztottunk meg Anyák napja reggelén.
Az idei évben is sajnos elmaradt az oviba 
csalogató Iciri-piciri rendezvényünk, így 
az online beíratás mellett lehetőséget bizto-
sítunk május 4-5-én, hogy a szülők szemé-
lyesen is beírathassák gyermeküket  a 2021-
2022-es nevelési évre óvodánkba.

Programjaink az elkövetkezendő idő-
szakban:
   • 2021. május 4-5. Beíratás
   • 2021. május 6-7.  Papírgyűjtés
   • 2021. május 5-6-7. Egyéni és 
                csoport fotózás
   • 2021. június 4- 5. Nagycsoportosok 
 búcsúzása
Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 

támogassa óvodánk alapítványát szemé-
lyi jövedelemadója 1 % - nak felajánlá-
sával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja- nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető

OKTATÁS

Beszámoló az iskolai és óvodai beiratkozásról
Május elején lezárultak a jövő tanévre tör-
ténő óvodai és iskolai beiratkozások. Do-
maszéken jellemzően évről-évre emelke-
dik a születések száma, így szerencsésnek 
mondható településünk, hiszen folyamatos 
az utánpótlás oktatási-nevelési intézménye-
inkben.
Az óvoda és az iskola vezetőivel és pedagó-
gusaival szoros együttműködésben arra tö-
rekszünk, hogy folyamatosan naprakészek 
legyünk a változó igényeknek megfelelően.
Az intézmények tárt karokkal várják a helyi 
gyermekeket, hiszen településünk jövőjét 
Ők építik majd tovább.

Beiratkozási adatok a 
2021/2022-es tanévre 

Óvoda:
47 gyermek iratkozott be, így kettő teljes 
kiscsoport indul.
Iskola:
40 gyermek iratkozott be, így kettő 20 fős 1. 
osztály indulhat.
Amint a szabályok lehetővé teszik, mindkét 
intézmény tartani fog nyílt napokat, illetve 
ismerkedős programokat. Ezek időpontja-
iról tájékoztatják majd az intézmények az 
érintetteket.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 2021. május 3-tól - 2021. május 6-ig az MVM Démász megbízásából az MVM Xpert Zrt. távvezeték 
nyomvonalban történő építési munkákat végzett.  A tárgyi távvezeték nyomvonala Domaszék külterület 0382/2, 0374/289, 0382/5, 0384/41, 

0384/33, 0384/26, 0384/18, 0381/29 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A munkák során, a terepen való mozgás közben a gépek taposási kárt okozhattak a 
fent említett ingatlanokon, amelyekért a terület használóját kártérítés illeti meg. Ezen igényt a károsodott ingatlan használója a felelős építésvezetőnek 

személyesen, telefonon: 
Hutás János 20/437 95 84, vagy levélben a következő címre jelentheti be: 

MVM Xpert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.
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Mit ünneplünk pünkösdkor?
Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ a 

húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli.
Pünkösdöt a keresztény egyház születés-
napjának is tartják. Az ünnep elnevezése a 
görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból 
származik, s napja minden évben május 10-e 
és június 13-a közé esik, ami az idei évben 
május 23-24. Az 50 napnak is van megfelelő 
magyarázata. A zsidók ugyanis Pészach utá-
ni ötvenedik napon arattak, ekkor szedték le 
az első gyümölcsöket. 
       A magyar pünkösdi szokások elsősorban 
a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de a 
szokás egyes elemei (mint például a pün-
kösdi királyné-választás vagy a zöldágazás) 
régebbi, pogány időkre nyúlnak vissza. Sok 
más, keresztény ünnephez hasonlóan itt is 
a már meglévő, pogány hiedelmekre épült 
rá a keresztény tartalom, s olvadt össze egy 
közös ünneppé. A keresztények pünkösdkor 
azt ünneplik, hogy Jézus mennybemenetele 
után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A 
pünkösd az egyház számára az öröm ünne-
pét jelenti, így számos népszokás fűződik 
hozzá.
    A magyar pünkösdi szokások kapcsán, - 
melyek még a mai köztudatban is jelen van-
nak – a legjellegzetesebb a pünkösdölés, a 
pünkösdi király- és királyné választás, vala-
mint a májusfa állítás vagy kidöntés.
    A pünkösdi királyválasztás a történetileg 
jól dokumentált szokások közé tartozik. Már 
a 16. században pünkösdi királyságnak ne-
vezték az értéktelen, múló hatalmat, s felte-
hetjük, hogy maga a szokás jóval régebben 

is ismert volt hazánkban. A 16-19. századi 
adatok legtöbbször a verseny keretében vá-
lasztott pünkösdi királyról szólnak. Székely 
gyermekek bothúzással, másutt lúdnyaksza-
kítással és más ügyességi versenyek kereté-
ben választottak maguk közül pünkösdi ki-
rályt. Századunkban a versennyel választott 
pünkösdi király eltűnt. 
   Pünkösd megünneplésének kiemelkedő 
magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, 
amely az összmagyarság legjelentősebb 
vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. 
Eredete: 1567-ben János Zsigmond erdélyi 
fejedelem a határőr katolikus székelységet 
fegyverrel akarta az unitárius vallásra át-
téríteni. Az összegyűlt székelyek azonban 
Nagyerdőnél legyőzték a protestánsokat, 
és ezáltal megvédték katolikus hitüket. Ez 
idő óta minden pünkösd szombatján nagy 
búcsút tartanak, ahová évek óta több mint 
százezer ember érkezik, főként Erdélyből, 
Magyarországról, Szerbiából, Szlovákiából 
és Ukrajnából, de érkeznek magyarok a vi-
lág minden tájáról. A járványügyi korláto-
zások miatt tavaly elmaradt a hagyományos 
pünkösdszombati csíksomlyói zarándoklat. 
A csíksomlyói kegytemplomból közvetített 
szentmisét több internetes csatornán, a Duna 
Televízióban és az erdélyi Mária Rádióban 
követhették a hívek. A templom előtti téren 
akkor mintegy 250-en gyűltek össze. Az idei 
évben talán enyhébb korlátozások várhatók, 
viszont határon túli zarándokokat nem való-

színű, hogy fogadhatnak majd.
     A pünkösdi hagyományok sorából az éte-
lek sem maradhatnak el, hiszen gasztronó-
miailag a helyi hagyományok a mai napig 
megmaradtak. Ilyen hagyományos pünkösdi 
ételnek számít például a rántott csirke és az 
idei libasült, uborkasalátával. Juhtartó gaz-
dáknál szokásos a pünkösdi bárányból való 
ételek készítése: báránysült, báránypapri-
kás. Egyes helyeken édes tésztákat ettek, 
hogy sárga legyen a kender, ezeket a kelt 
kalácsokat friss gyümölccsel – eperrel, cse-
resznyével – töltötték meg.
     A lenti recepttel szeretnénk kedvet csi-
nálni a pünkösdi menü elkészítéséhez. 
Mindenkinek meghitt ünnepet és jó ké-
szülődést kívánunk!

Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő

Domaszéki Szent Kereszt Plébánia közleménye!
A Szeged-Csanádi Püspökség rendelkezése értelmében újra nyilvánosak a szentmisék a templomainkban. 

Az egészségügyi előírásokat (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás) továbbra is be kell tartani.
Az elmaradt szentmise szándékokat megbeszélés szerint bepótoljuk. 

A szentmisék rendje: hétköznapokon este fél 6-kor, vasárnap 9 órakor a Szent Kereszt Templomban,  11 órakor a Zöldfás Templomban.

KÖZÖSSÉG Pünkösdre ajánljuk!
Fokhagymás-rozmaringos báránysült

Már a Húsvétnak is az egyik nélkülözhe-
tetlen, emblematikus figurája a bárány, 
de ha netán akkor nem éltünk volna a le-
hetőséggel, a Pünkösd kiváló alkalom, hogy 
bepótoljuk mulasztásunkat, és készítsünk 
egy isteni finom, ropogós, rozmaringos bá-
ránysültet szeretteink legnagyobb örömére.
Hozzávalók:
    • 1,5 kg báránycomb 
    • 2 nagy fej fokhagyma 
    • 1 csokor friss rozmaring 
    • 1 csokor friss petrezselyem 
    • 1,5 dl olaj 

    • 2,5 dl száraz vörösbor 
    • só 
    • bors 
A bárány nagyon megosztó étel. Valaki vagy  
nagyon szereti, vagy meg sem eszi. Ez utób-
binak a hátterében inkább az állhat, hogy 
nem megfelelően előkészített bárányt evett 
korábban. Érdemes tehát rászánni az időt az 
előkészületekre, hogy a végén egy rendkí-
vül finom fogást kapjunk.
Elkészítése:
• A sütés előtti napon alaposan előkészít-

jük a báránycombot, vagyis leszedjük 
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róla a hártyát és a faggyús részeket. 
• Ezt követően alaposan bedörzsöljük só-

val és borssal. 
• Elkészítjük a pácot, amelyben egy éj-

szakán át érleljük a hűtőszekrényben. 
Az olajhoz hozzáadjuk a felaprított 
petrezselymet és a rozmaring felét, az 
áttört fokhagymát. A húst sütőzacskóba 
tesszük és meglocsoljuk az elkészült 
páclével, és mehet a hűtőbe pihenni. 

• Sütés előtt meglocsoljuk még vörösbor-

ral, és a tetejét meghintjük a maradék 
rozmaring ágakkal. 

• A bárány sütésére érdemes gondosan 
odafi gyelni, mert ha túlsütjük, könnyen 
kiszáradhat. Tapasztalatok szerint a 
sütő 160 fokos előmelegítésével és 1,5 
órás fólia alatti sütési idővel, valamint 
további fél órás fólia nélküli pirítással 
igen zamatos sült lesz a végeredmény. 
Pirítás közben érdemes a maradék 
páclével párszor meglocsolni, hogy 

még szebb színe legyen. 
Köretként leginkább burgonyát ajánlanak 
hozzá, ez akár lehet a báránnyal együtt 
sült, felkarikázott burgonya, amit a bárá-
nyunk alá teszünk a tepsi aljába. De töké-
letes köret hozzá a burgonyafánk, vagy a 
burgonyakrokett is. Nagyon jól illik még a 
bárányhúshoz bármilyen édes szósz is, pl 
alma, meggy, vagy körte.

      Forrás: www.oromkonyha.hu

KÖZÖSSÉG

Világbajnokságra tart településünk murénája
Sztancsik Mária, a Muréna Szegedi Úszó- 
és Búvárklub versenyzője 1500 méter fel-
színen junior-világbajnoki "A" szintet 
úszott, így bekerült Magyarország junior 
válogatottjába a júniusban megrendezés-
re kerülő olaszországi világbajnokságon.
    A 15 éves Mária Domaszéken él család-
jával és nyolc éve kezdte el a búvárúszást. 
Klubja már egy év után leigazolta a fi atal te-
hetséget, így immár hét éve versenyszerűen 
sportol. 
Kiugró teljesítménye után Olaszországban 
az 1500 és a 800 méteres számban is rajt-
hoz áll, de elmondása szerint 400 méteren 
is szeretne úszni a világbajnokságon, ezért 
készül nagyon a kecskeméti válogatóra is, 
amit májusban tartanak majd meg.
    A Junior Uszonyosúszó Világbajnokság 

A 15 éves Mária nyolc éve kezdte el a 
búvárúszást   Fotó: Balogh Eszter

június 13-19. között kerül megrendezésre az 
olaszországi Lignanoban. 
Sztancsik Máriának jó felkészülést és ered-
ményekben gazdag versenyt kívánunk! 
    A búvárúszás mint sportág, az úszás egy 
speciális ágazatának tekinthető, ahol a ver-
senyzők uszonnyal és pipával teljesítik a 
távokat. 
      A sportágat itthon a Magyar Búvár Szak-
szövetség (www.buvar.hu) gondozza, amely 
az uszonyúszásról így fogalmaz: „Gyorsa-
ságával és látványosságával kiemelkedik 
az uszodai sportágak közül, ezért is nevez-
hetjük az uszodai Forma 1-nek. Hazánkban 
évek óta ez az egyik legeredményesebb nem 
olimpiai sportág.”

B.A.

Pályázati felhívás!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó Pista tér 15/A/2. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
    • lakás bérlője csak magyar állampolgár 
és olyan személy lehet, aki élete folyamán 
legalább 5 év állandó, bejelentett lakással 
rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem 
rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Do-
maszék Nagyközség közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező munkáltatónál lega-
lább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szó-
ló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a további-
akban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés az-
zal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 
lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti 
joggal rendelkezik, önkormányzati bérla-
kásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli 
használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók:
    • akik a Rendeletben előírt legkisebb lak-
bér (29.220,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fi zetését vállalják,

    • akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van,
    • aki a többi pályázóhoz viszonyítva Do-
maszék közösségi életében nagyobb szere-
pet vállal,
    • aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) be-
kezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés 
azzal köthető, aki a pályázatában összessé-
gében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bér-
leti jogviszony határozott időre, legfeljebb 
5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés 
b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó közérdekű lakás 
esetén kérelmező bármely jogcímen történő 
pályázat során valótlan adatot közöl, vagy 
az ügy érdemére kiható információt hallgat 
el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, 
kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) 
bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, 
összkomfortos. A lakás megtekinthető: 
egyeztetett időpontban a helyszínen. Be-
költözhető: 2021. július 5. napján.

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyköz-
ség Polgármesteréhez címzetten, dr. Né-
meth László Szervezési és Jogi Csoport 
vezetőnél kell benyújtani személyesen 
(6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy 
elektronikusan (nemeth.laszlo@doma-
szek.t-online.hu), 2021. június 11-én 12:00 
óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának ideje: 
2021. június 22. Az eredményről az érintet-
tek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék, 2021. április 28.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester
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Civil Szervezeteink
Nyugdíjas klub hírei!

Kedves klubtagok! Lassan elérkezett, hogy ismét találkozhatunk!  Tervezem a  BARÁTI találkozót  2021. július 10-én a Rózsakert ven-
déglőben. Nagyon remélem, addigra már nem lesz létszámkorlát. A Röszkei Fehér Akác Nyugdíjas Klub 2021.július 19-re tervezi a Baráti 
találkozóját.  

Vigyázzatok magatokra !    Üdvözlettel: Ördögné Piroska klubvezető

Domaszék Szebb Jövőéjéért Alapítvány működéséről
A „Domaszék Szebb Jövőjéért Közala-
pítvány”-t 2001-ben alapította Domaszék 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 
Az alapítvány civil szervezet, nyílt, köz-
hasznú. Az alapítvány legfőbb döntéshozó 
és kezelő szerve a kuratórium.
A 2001-es alapításkor a cél a község inf-
rastrukturális fejlődésének elősegítése, a 
környezet hatékonyabb védelme volt. Az 
akkori legfontosabb feladat Domaszék köz-
ségben a lakossági szennyvízelvezetés, zárt 
rendszerű csatornahálózat létrehozása és 
szennyvíztisztítás műszaki megvalósításá-
nak támogatása, megszervezése volt. 

A kuratórium előző elnöke Szűcsné Dobó 
Zsuzsanna volt, aki 2020 tavaszán felmen-
tését kérte a tisztség alól. Az ő tevékenysége 
alatt az elmúlt években az alapítvány több 
pályázatot, támogatási kérelmet is benyúj-
tott. 2013-tól a LEADER program kereté-

ben „Időutazás a Kisvasút mentén” címmel 
nyertek támogatást egy igen komplex prog-
ramra, melyben tárgyi eszközök beszerzé-
se, kiadványkészítés, programszervezés is 
szerepelt. 2016-tól minden évben a helyi 
általános iskola keretein belül működő mű-
vészeti iskolai növendékek tehetséggondo-
zását, jutalomkönyvek beszerzését karolta 
fel az alapítvány a felajánlott adó 1%-okból. 
2018-ban három pályázathoz is csatlakozott 
az alapítvány, mint együttműködő partner.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
2020. augusztus 4-én megtartott ülésén a 
Képviselő-testület az alapítvány kuratóriu-
mi elnökének Ótottné Greguss Évát, a ku-
ratórium tagjainak Ördög Istvánné Piroskát 
és Ördögh Anettet választotta. Rövid távú 
cél - amint a vírushelyzet ezt lehetővé teszi 
- az alapítványi élet beindítása „felpezsdí-
tése”. 2020 őszén az alapító okirat módo-

sítása is megtörtént. Domaszék Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalapítványnak új célként határozta meg 
a nagyközség közösségi házának létrehozá-
sához szükséges civil törekvések koordiná-
lását. Cél továbbá a lakosság részére ren-
dezendő közösségi, kulturális, szabadidős 
programok, rendezvények szervezése, 
pénzügyi támogatása. 

A közalapítvány elkötelezett a környezet-
védelem iránt, valamint azon eszme iránt, 
hogy Domaszék legyen a legzöldebb 
Csongrád-Csanád megyei település. Az 
alapítvány a programok támogatását pályá-
zati lehetőségek felkutatásával segítené.
Ezekhez a tervekhez, a célok eléréséhez kér-
jük támogatásukat!

Ótottné Greguss Éva, Ördög Istvánné 
Piroska, Ördögh Anett

Drága domaszéki és Domaszékre járó Tornázók!  Drága 
Mindannyian, akik olvassátok a soraimat!

Indulhat a zene? Készen álltok? Kezdhe-
tünk? Nem hallom! Kezdhetünk? Igeeen! 
Szuper! Nos akkor semmi dolgod nincs, 
mint hogy érezd nagyon jól magad! Ne 
gondolj most semmire, csak hallgasd a 
zenét, énekelj, élvezd a mozgást és szívd 
magadba az összes energiát! Mert ez a TE 
énidőd!!!! Na gyerünk…hinta…éééés húz 
a váll!!!
Istenem, de várom már! Minden pénteken, 
18 órától- már egy jó ideje Domaszéken is, 
az imádott Sportcsarnokban élhetjük meg 
együtt a Fitt Forma életérzést! Micsoda sikí-
tások, mennyi izzadságcsepp, gömbölyödő 
kismamapocak, lelkes kisManók, ragyogó 
szemek, kitüntetések, elismerések, öröm-
könnyek, mennyi-mennyi új cél, kihívás, si-
kerélmény és az elmaradhatatlan büszke és 
megcsináltam érzés! 
Tudjátok, hogy csak Domaszéken, már  
közel  50 alakformáló tornán töltődtünk 
együtt?  Nagyon BÜSZKE vagyok Rátok!!! 
Nagyon!!! Miért? Mert ennyi tornát csak 
úgy tudtunk megélni, hogy mérhetetlenül 
kitartóak, lelkesek vagytok és hétről hétre 
időt szakítottatok magatokra, az egészsége-

tekre,  akadályokat nem ismerve rendszere-
sen jártatok a tornákra! És Atyaég!!! Meny-
nyi nagyrendezvény! Emlékszel? Neked 
melyik a legkedvesebb Fitt Forma emléked? 
Éjszakai aerobikmaraton, élő mixes rendez-
vények, Fitt Forma Gála, karneváli őrület, 
karácsonyi, Valentin napi, születésnapi tor-
nák…..

„Élményeket gyűjts, ne 
tárgyakat!” 

Ha vannak emlékeid, élményeid, amik-
re szívesen visszaemlékezel, amik érték-
ké váltak az életedben, akkor azok bizony 
rengeteg hitet, reményt adnak minden idő-
ben – csakúgy, mint a mozgás. Ha van egy 
közösség, ahova tartozol, ahol fontos vagy, 
ahol motiváló környezetben, életvidám em-
berek között lehetsz, az bizony hatással lesz 
az életedre. Nagyon jó hatással! Te egy ilyen 
közösségnek már egészen biztosan tagja 
vagy! Ha még nem, mi Téged is sok szere-
tettel várunk a Fitt Forma családunkba!  
Ezért arra biztatlak, hogy emlékezz és me-
ríts erőt, lendületet az élményekből, mo-
zogj, és minden egyes nap tegyél azért, hogy 
jól érezd magad! 

„ A legnagyobb vétség ha semmit 
nem teszünk, mert úgy  gondoljuk, 

hogy túl  kevés, amit tehetünk.”
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Gyermeknapi társasjáték

A rendszeres sportolásnak számos jótékony 
hatása van – ezért IS  élj vele, mert érde-
mes! Kapcsolódj ki, töltődj, figyelj magad-
ra,  mert értékes ember vagy Te is, és jól kell 
legyél azért, hogy még sok csodát tudj te-
remteni és megélni. Arról nem is beszélve, 

hogy remélhetőleg hamarosan kezdődik a 
következő  50  tornánk a domaszéki sport-
csarnokban is!!! Tiszta szívemből  kívánom 
és elmondhatatlanul várom!
„Az élet viharaival szemben olyan 
légy, mint a madár, amely ha a fát 
kivágják alóla, nem a mélybe zu-
han, hanem a magasba száll!”

Nagyon sokat gondolok Rátok, elmondha-
tatlanul hiányoztok! 

Hiszem, hogy hamarosan újra eljön a mi 
közös énidőnk! Addig is látlak magam előtt 
Benneteket, hallom a hangotokat, érzem az 
ölelésetek és arra biztatlak most is, hogy 
tedd a dolgod, mozogj, töltődj és igenis 
húzd ki a hátad, legyen szép a tartásod és 
legyél magadra ma is nagyon BÜSZKE!
Szeretettel ölellek Benneteket, hamarosan 
találkozunk! 

Gut Gabi

Segíts a nyuszinak hazatalálni, de nagyon vigyázz, sok veszély leselkedik rá az úton! A lényeg, hogy tartsd be az alábbi szabályokat és a 
nyuszi biztosan hazatalál. Kellékek: Legalább 2 db bábu és 1 db dobókocka;

Szabályok: Zöld mező: szerencséd van, répát találtál és jóllaktál, ezért úja dobhatsz; 
Piros mező: veszély leselkedik rád, bújj el gyorsan, kimaradsz egy körből; 
Kék mező: elvesztettél valamit, gyorsan menj vissza érte, lépj vissza párat;

Narancssárga mező: találtál egy rövidebb ösvényt, lépj előre rajta

Jó szórakozást és nagyon boldog gyermeknapot kívánunk! :)

Tisztelt domaszéki Lakosság!
Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy megtiszteltek 
bizalmukkal és felkeresték a fogorvosi rendelőmet, ugyanis 2021. 
április 1-től átadtam a rendelést kolléganőmnek. 
Utódom Dr. Kispéter Anett, akinek kívánok sok sikert a jövőben, 
kellő türelmet és kitartást ehhez a szép szakmához. Aki úgy gon-

dolja, hogy szeretne felkeresni a jövőben is, azt nagy szeretettel vá-
rom ugyanúgy Mórahalmon az Ördögdent Fogászati rendelőmben is.                                                                                                                                              
                                                                

 Köszönettel és üdvözlettel: 
                                                   Dr. Ördög László fogorvos
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Szépül a bekötő úti körforgalom
Egy régi kívánságunk való-
sul meg hamarosan, a Dózsa 
György utcai bekötő út kör-
forgalmának megszépítésén 
dolgoznak az önkormány-
zat, a Domadrón Szociális 
Szövetkezet és a Domatisz 
Kft. munkatársai. Jelenleg 
kiépítésre került egy teljesen 
automata vezérlésű öntözési 
rendszer, melyet követően 
megfelelő táptalajt biztosí-
tanak gyomirtással a kellő 
mértékű füvesítéshez. Miu-
tán a fű megerősödött, egy-
nyári növények telepítését 
fogják elvégezni a szorgos 
kezek. 
    Az önkormányzat célja 
ezzel a művelettel, hogy egy 
szemeket vonzó, a község 
településképéhez méltó kör-
forgalmat alkosson.

  T.Z.

Plakát pályázat díjátadója

Az önkormányzat Himnusz Plakát Pályázatának nyertesei május elején átvehették nyereményeiket, melyeket dr. Gulyás-Zóka Veronika 
adott át. Az alpolgármester asszony elmondta, hogy nagyon szép művek érkeztek, és hogy mennyire dícséretes a gyermekek szorgalma 
és tehetsége, ezért mindenki megérdemelten kapta a díjat.                                                                          Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő 
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A gyorshajtás nem megoldás!
Napjainkban Domaszéken számos por-
talalanított, aszfaltos út és kerékpárút 
épül, mely magában foglalja a közleke-
dési szokások megváltozását is. Települé-
sünkön is egyre több az autó, melynek tu-
lajdonosait és vezetőit a rohanó környezet 
okozta késztetés gyorshajtásra ösztönzi. 
Pedig a gyorshajtás nem megoldás! 
    Ugyanis a nagy sebesség a gyalogosan 
és a kerékpárral közlekedőkre nézve a leg-
veszélyesebb. Sajnos az emberek szeretnek 
egyéni megoldásokat alkalmazni az utakon, 
szeretnek eltérni a szabályoktól. A közle-
kedésben azonban nincs helye az innovatív 
megoldásoknak, a szabályok betartására, a 
biztonságra kell törekedni. Ráadásul ha az 
időjárás változik, akkor több baleset törté-
nik az utakon, ilyenkor az autóvezetőknek 
még körültekintőbbnek kell lenniük. 
   Településünkön a felújított Gólyahír út 
és Sárkányhegyi utca különösen veszé-
lyes útszakaszoknak számítanak, melyen 
számtalanszor látni türelmetlen, nagy 
sebességgel száguldó autósokat. A ruzsai  
útról lefordulva pedig szinte azonnal a köz-
lekedő szemébe kellene, hogy ütközzön a 
30 km/órás sebességkorlátozás, illetve a 
jobbkéz szabály betartását ösztönző figyel-
meztető tábla. Ugyanez megjelenik a másik 
bevezető oldalnál is, a Dózsa György utcá-
ról lefordulva. De sajnos ezeket a jelzése-
ket számos autós figyelmen kívül hagyva 
közlekedik ezeken az útszakaszokon. Volt 
rá példa, hogy a Dózsa Görgy utcáról olyan 

sebességgel kanyarodtak le, hogy lendület-
ből azonnal vissza is fordult  a jármű. Vagy a 
másik példa, hogy a Gólyahír útról érkezők 
nem adnak elsőbbséget a Sárkányhegy utca 
felől érkezők részére a jobbkéz szabály el-
lenére. Számos esetet sorolhatnék, melyeket 
a saját szememmel láttam, illetve gápjármű-
vezetőként jómagam is megtapasztaltam. 
Kérem, kérjük, figyeljünk egymásra, tartsuk 
be a szabályokat!
    A másik probléma a Szegfű út. Ott 
legfőképpen az útpor okoz gondot, amely 
miatt az ottani lakók el vannak keseredve. 
Véleményem szerint ott is a gyorshajtás az 
elsődleges probléma, hiszen ha mindenki 
30 km/h sebességgel, vagy lassabban köz-
lekedne azon a szakaszon, nem lenne ak-
kora szálló por, de természetesen azzal is 
tisztában vagyunk, hogy meg kell szüntetni 
ezt a romló helyzetet.  Önkormányzatunk 
folyamatosan keresi annak a lehetőségét, 
pályázati forrásokat,  melyek segítségével, 
támogatásával portalanítani lehetne ezt a 
szakaszt. Továbbá a lakossági észrevételek 
alapján megpróbál különféle KRESZ szabá-
lyokra felhívó figyelmeztető táblákat, lassí-
tó útelemeket kihelyezni, mint ahogyan azt 
már korábban is tette. 
       A közlekedésben is az emberélet az első, 
és ennek függvényében tudomásom szerint 
ezeken az útszakaszokon nem történt még 
személyi sérüléssel járó baleset, és bízom 
benne, hogy kellő odafigyeléssel ezután sem 
fog. A balesetek elkerüléséért a legtöbbet 

mi magunk tehetünk azzal, hogy a sza-
bályokat betartva, egymásra odafigyelve 
veszünk részt benne, és amennyiben ezt 
betartjuk, biztosan nem ér senkit sem-
milyen váratlan megrázkódtatás, hiszen 
mindenkit hazavár a családja.  

Tombácz Zoltán szerkesztő  

Gólyahír út figyelmeztető 
KRESZ táblái

FELHÍVÁS a zöldhulladék-gyűjtő 
kukákkal kapcsolatban

Domaszék 
Nagyközségi 

Önkormányzat 
továbbra is foly-
tatja a zöldhulla-
dék gyűjtő kukák 
kiosztását a hétfői 
napokon 8.00 és 
16.00 óra között. 

Akik még nem vették 
át, azok keressék bi-
zalommal Rappainé 
Nagy Klaudiát sze-
mélyesen a hivatal 
mögötti melléképü-
letben (Domadrón 
Szövetkezet Iroda), 
vagy a 62/284-
011-es telefonszám 
123-as mellékén.

Azért is fontos az átvétel, mert aki nem 
rendelkezik ilyen jellegű edényzettel és 
zöldhulladéka van, annak az elszállítását 
a szolgáltató csak abban az esetben tud-
ja biztosítani, ha az matricával ellátott 
kukákban kerül az utcára kihelyezésre.

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett 
borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenes-
ség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az ala-
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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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!

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, grafi ka 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 www.domaszek.hu

Cipőboltból kimaradt női-férfi  
cipők kedvező áron eladóak! 
Érdeklődni 0630/249-9632
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