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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. február 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2022. február 16.

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

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
 Helye: Domaszék Petőfi  Sándor 

utca 1/M. ( Teleház épülete )
Bejárat a Tisza utca felőli oldalon!               
Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022.évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
 Február 1., március 1., április 5.

Szelektív hulladék:
 Február 7., március 7, április 4.

A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás továbbra is minden héten a hétfői 

napokon történik. 

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat: 8.00-16.00

Telefonszám: +36-79/524-821 
e-mail.: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Közvilágítás 
hibabejelentő vonal:
Telefonos ügyfélszolgálat 

hibabejelentő vonala: 62/565-881 
(4-es menüpont, 

a nap 24 órájában 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@domaszek.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

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 Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

Az Újév nem csak egy naptári adat, de a legtöb-
bünk számára egy új kezdetet is jelent. Új terveket, 
fogadalmakat, célkitűzéseket, melyeket a 2022-es 
évben valóra válthatunk. Egy 
önkormányzat életében pedig 
ez nem pusztán elhivatottság, 
hanem kötelesség is egyben, 
hiszen ekkorra tudnunk, lát-
nunk kell, mit szeretnénk meg-
valósítani az év folyamán. 
  A mi esetünkben azonban 
az előremutató lépések mel-
lett a visszatekintés éve is 
lesz 2022. Domaszék ugyan-
is idén ünnepli 70. születésnapját. Fontos, hogy az 
irányt, amerre tartunk, úgy határozzuk meg, hogy 
ismerjük és tiszteletben tartsuk azt a hagyományt, 
azt az örökséget, amit ez a 70 év adott nekünk. 
A  2021-es  év még  mindig  nem volt  teljes: a koronaví-
rus-járvány sokadik hullámát éljük, amely éppen kö-
zösségi életünket  nehezíti meg,  azokat  az  alkalmakat, 
amikor összejöveteleinkkel folyamatosan átélhetjük 
és újraalkothatjuk helyi kultúránkat, identitásunkat. 

Közösségként csak akkor tudunk megmaradni, ha 
fontosak maradnak számunkra a közös értékek és 
nem hagyjuk veszni ezeket az emlékeket.

Rajtunk múlik, hogy közös erő-
vel vissza tudunk-e állni a régi 
kerékvágásba. 
Hiszem, hogy közösségünk 
erős és képes az elmúlt kö-
zel két év megpróbáltatásain 
felülkerekedni és újjáépíteni, 
feléleszteni az egyre gyen-
gülő emberi kapcsolatokat. 
Mi azon fogunk dolgozni, hogy 
megteremtsük az ideális körül-

ményeket ehhez. 
    Az új esztendőre kívánok Önöknek, Domaszék 
valamennyi önkormányzati képviselője, a munka-
társaim és a magam nevében jó egészséget, sok 
erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot! Vigyünk 
örömöt egymás életébe, vegyük észre a jót és az 
igazi értéket!                                  
              Sziráki Krisztián

polgármester

Az előremutató lépések mellett a 
visszatekintés éve is lesz az idei

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÚJ WIFI PONTOK BEÜZEMELÉSE

Befejeződött a WiFi4EU pályázat keretében lé-
tesített vezeték nélküli internet elérési pontok 
beüzemelése Domaszéken. 
   A Wifi pontok száma ezzel 5-ről 15-re nőtt a 
településen, amelyek egy része a zártkertekben, a 
többi pedig a belterületen található. 
A projekt keretében térfigyelő kamerák kiépítése 
is megtörtént. A helyi játszóterek is lefedésre ke-
rültek, melyet az ott tartózkodó szülők figyelmébe 
ajánlunk, a további fedett területeket a fenti térkép 
mutatja.
A hálózat használatához a wifi pontok hatósu-
garában tartózkodva a WiFi4EU hozzáférési pon-
tot kell keresni és kiválasztani, majd az általános 
szerződési feltételek elfogadását követően jön 

létre a kapcsolat. A kapcsolódáshoz nem kell jel-
szó, a készülék automatikusan fog kapcsolódni a 
hálózathoz, miután elfogadtuk a felhasználási fel-
tételeket. Kérjük, olvassák el ezeket figyelmesen, 
különösen az adatvédelemre vonatkozó pontot, 
amelyeket szem előtt tartva javasolt használni ezt 
a hálózatot. 
Különlegessége a helyi hálózatnak, hogy elegen-
dő naponta egyszer az egyik hozzáférési ponton 
elmenteni a készülékünkbe a hálózathoz való kap-
csolódást, legközelebb az összes, településünkön 
lévő WiFi4EU ponthoz automatikusan kapcsolód-
ni fog eszközünk, így aznap többet nem kell a ke-
reséssel bajlódni. 
A wifi pontok már üzemelnek, azonban jelen-

A kékkel megjelölt helyszínek már korábban üzemeltek, 
a pirossal jelöltek az új WiFi4EU pontok
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leg a tesztüzem időszakában vagyunk, így 
kisebb-nagyobb kapcsolatmegszakítások 
előfordulhatnak a hálózatban! A hálózat 
viszonylag csekély adatforgalmú felhasz-
nálásra lett optimalizálva, hogy sürgős és 
fontos ügyekben internetelérést biztosítson 

a lakosságnak.
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 
szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést 
biztosítson a polgárok számára nyilvános 
helyeken, többek között parkokban, tere-
ken, közösségi területeken, középületekben, 

könyvtárakban, egészségügyi központok-
ban. 
  A WiFi4EU kezdeményezés keretében te-
lepülésünk 15.000 euró értékben nyert pá-
lyázatot.

Forrás: DOMASZÉKI HírTér

Önkormányzati hírek
A 2021 decemberében tartott képvise-
lő-testületi ülésen elfogadásra került az 
önkormányzat 2022. évi rendezvényter-
ve, illetve a képviselő-testület 2022. évi 
munkaterve. 
A Domaszéki Települési Értéktár Bizottság 
tisztújítása is megtörtént, az új elnöknek 
Gora Hedviget, tagoknak pedig Bönde Já-
nosnét, Farkasné Kapás Alexandrát, Gál Im-
rét és Varga Renátát választották. 
Módosításra került a 2021. évi közbeszerzé-
si terv, Sziráki Krisztián polgármester pedig 

ismertette az önkormányzat folyamatban 
lévő pályázatait. A testület döntött arról, 
hogy a piac bővítésére beadott pályázatot 
visszavonják, majd a helyi termelői piacról 
szóló rendelet és a műszaki tartalom módo-
sítását követően ismételten beadják azt. 

A Domaszéki Hírmondó hirdetési díjai 14 
éve változatlanak voltak, ezért a képviselők 
ratifikálták az önkormányzati médiumok 
hirdetési díjairól szóló rendeletet, majd dön-
töttek a Local Agenda 21 – Fenntartható 

fejlődés helyi programja felülvizsgálatának 
elfogadásáról is.

Minden döntés a https://www.domaszek.
hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek 
menüpontjában megtekinthető. A következő 
nyílt képviselő-testületi ülés tervezett idő-
pontja 2022. január 25. (kedd), 14:00 óra, 
helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hiva-
tal Tanácsterme.

Dr. Németh László 
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Sportliget épül Domaszék központjában

A Sportliget egyik újdonsága a hamarosan átadásra kerülő Judo Terem
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A téli időjárásra is felkészültek az önkormányzat munkagépei
Január első heteiben az önkormányzat a 
Domatisz Kft. és a Domadrón Szövetke-
zet gépeivel karöltve megkezdte a külte-
rületi utak javítását. 
  A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy 
két vonalon egyszerre haladjon a földesutak 

dúrása, egyengetése, mely megalapozta a 
külterületi lakosság részére a fagyos, havas 
időszak bekövetkezésekor a könnyebb, jár-
hatóbb közlekedést a tanyavilágban. A több 
mint 200 km-es külterületi úthálózat javítása 
időigényes, ezért a lakosság türelmét kérjük 

azok elvégzésének ideje alatt. Megnyugtató, 
hogy a rossz időjárási körülmények várható 
kialakulásától kezdve a Domatisz Kft. és a 
Domadrón Szövetkezet munkatársai folya-
matos készenlétet tartanak figyelőszolgálat 
formájában. A tavalyi év decemberében már 

Ha a főutcán haladva a bringapálya mögé 
tekintünk, akkor egyre inkább látható, hogy 
elvonultak  a munkagépek a területről, új, 
eddig szokatlan esti fények jelentek meg, 
mely nem jelent mást, hogy  befejeződött és 
hamarosan átadásra kerül a Nemzeti Sport-
központok beruházásában felépülő új és 
korszerű Judo terem, amely a közvetlen kö-
zelben lévő sportcsarnokkal, bringapályával 
és szabadtéri kondiparkkal együtt egy sport-
ligetet alkot majd Domaszék központjában. 

A Tömörkény utca felől az érkezőket egy 
nagy parkoló fogadja, mely funkcióját te-
kintve ad majd helyet a ligetbe, illetve a 
judo terembe érkezők járműveinek.
A judo csarnok 336,30 m2 alapterületen, 
több mint 213,29 m2 hasznos küzdőtérrel 
valósult meg, melyen két szabványos mére-
tű tatami került elhelyezésre. 
A csarnok szociális része kétnemű mosdók-
kal és öltözőkkel van ellátva a sportoló gye-
rekek részére.
A meleg vizet a kertben elhelyezett kültéri 
egységgel rendelkező levegő-víz hőszivaty-
tyú állítja elő 23,0 kW névleges fűtőteljesít-
mény mellett. 
A hőveszteség pótlására a helyiségekben 
padlófűtés, valamint fan-coilos fűtés(-hű-
tés) rendszer épült. A padlásterében elhelye-

zett hővisszanyerős szellőztető berendezés, 
valamint a hozzá kapcsolódó légtechnikai 
hálózat gondoskodik a friss levegő utánpót-
lásáról. 
Egy újabb, modern, korszerű, a XXI. szá-
zadi elvárásoknak megfelelő épülettel lesz 

gazdagabb hamarosan településünk, mely 
a helyi JUDO ISE klubunk ékessége lesz, 
megkoronázva a már eleve nagy múltra visz-
szatekintő eredményességüket. 

        Forrás: DOMASZÉKI HírTér
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Január első felében utat javítottak és havat is dúrtak az önkormányzat munkagépei 
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

szükséges volt a belterületi utak fagymente-
sítése, kétszer is felszórásra került a busz-
járat útvonala. 2022. január első felében 
hóeltakarítási munkálatokra volt szükség, 
melyet tolólappal felszerelt traktorok és egy 
sószóró segítettek. 
A hó, utakról történő eldúrását ütemterv 
szerint végzik, melyben elsőként a bel- és 
külterületen a busz és az iskolabusz nyom-
vonala kerül eldúrásra, majd a takarítás a 

bel- és külterületi főbb gyűjtőutakon, zárt-
kertekben és a mellékutakon történik. 
Fontos, hogy a külterületi ingatlanhoz tar-
tozó tanyabejáró eltakarítása az ingatlantu-
lajdonos feladata. Esetleges egyedi igények 
teljesítését kizárólag a főbb utak takarítását 
követően lehet elvégezni. A munkálatok a 
kerékpárút és az önkormányzat intézmé-
nyeinek járdái esetén 3-5 cm-es, a közutak 
esetén 8-10 cm-es hóréteg vastagságnál 

kezdődnek. Éjszakai havazásnál hajnali 3 
órakor kezdődik a munka, rendkívüli hava-
zás, hófúvások kialakulása esetén traktorral 
rendelkező gazdák segítségét is kérjük. 
  Egyúttal felhívjuk a domaszéki lakosság 
figyelmét, hogy segítsék a munkát azzal, 
hogy ingatlanjaik előtt gondoskodnak a 
járdák síkosság- és fagymentesítéséről, 
így elkerülhetőek a nem kívánt balesetek.                                                                                                                                       
                                                          (szerk.)

Madárinfluenza kitörés miatt védőkörzet és felügyeleti 
(megfigyelési) körzet létesítése

A Csongrád-Csanád Megyei Kormány-
hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály (a továbbiakban: Hatóság), mint 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategész-
ségügyi feladat- és hatáskörben eljáró ha-
tóság Bordány településen megállapított 
magas patogenitású madárinfluenza ki-
törés miatt Domaszék település közigaz-
gatási területének azon részére, melyet a 
térképmellékleten a kitörési pontok köré 
megrajzolt 3 km sugarú kör foglal magá-
ba (a térképen rózsaszínnel), védőkörzet 
létesítését rendeli el.

A védőkörzet határán a körzet fő közleke-
dési útjain jól látható „Védőkörzeti zárlat 
madárinfluenza miatt” feliratú táblákat 
kell elhelyezni.

A védőkörzetben a Hatóság az alábbi in-
tézkedéseket rendeli el:

A védőkörzet gazdaságaiban 
alkalmazandó intézkedések

• A védőkörzetben elhelyezkedő gazda-
ságokban minden baromfiállományt 
és egyéb, fogságban tartott szárnyast a 
gazdaság kijelölt épületében zártan kell 
tartani.

• Az állati hullákat a lehető leghamarabb 
ártalmatlanítani kell.

• A baromfi vagy más, fogságban tartott 
madarak, valamint a hús, takarmány, 
trágya, hígtrágya és alom, és minden 
más, vírussal történt kontaminációra 
gyanús dolog vagy anyag szállítására 
használt járművet és eszközt a fertőzést 

követően a jogszabályi előírásokban 
meghatározott módon takarítási, fertőt-
lenítési eljárásnak kell alávetni.

• A gazdaságba belépő vagy onnan távo-
zó személyek által használt minden, a 
vírussal történt kontaminációra gyanús 
járművet haladéktalanul a jogszabályi 
előírásokban meghatározott módon ta-
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karítási, fertőtlenítési eljárásnak kell 
alávetni.

• A gazdaságba csak a megyei kormány-
hivatal engedélyével vihető be baromfi, 
más, fogságban tartott szárnyas vagy 
háziasított emlős.

• A gazdaságban a megnövekedett mor-
biditást vagy mortalitást, vagy a gaz-
daság termelési adataiban bekövetke-
zett jelentős változást a tulajdonosnak 
haladéktalanul jelentenie kell a járási 
hivatalnak.

• A gazdaságba belépő vagy onnan tá-
vozó valamennyi személynek be kell 
tartania a madárinfluenza terjedésének 
megakadályozását célzó járványvédel-
mi intézkedéseket.

Használt alom, trágya kiviteli tilalma
• Tilos a védőkörzetekben lévő gazda-

ságokból a baromfi vagy más madarak 
tartásából származó használt almot, trá-
gyát vagy hígtrágyát kivinni vagy szét-
szórni.

A baromfi, tojás, baromfihús és állati 
hullák szállításának tilalma

• A védőkörzet területén belül tilos - a 
gazdaságok magánjellegű szervizútjain 
történő szállítás kivételével - a baromfi 
vagy más, fogságban tartott madarak, 
tojás és a baromfi vagy más madarak 
hulláinak gazdaságokból az utakon tör-
ténő és vasúti szállítása.

• A védőkörzetben lévő vágóhidakról, 
daraboló üzemekből és hűtőházakból 
tilos a baromfihús szállítása.

Egyéb tilalmak
• A védőkörzetben tilos a baromfi vagy 

más, fogságban tartott madarak vásá-
rainak, piacainak, kiállításainak vagy 
egyéb csoportos bemutatásának, illetve 
versenyének a rendezése.

• A védőkörzetben tilos a baromfi vagy 
más, fogságban tartott madarak vadál-
lomány újratelepítése céljából történő 
szabadon engedése.

Az élőállat és termék szállítási tilalmak nem 
vonatkoznak a védőkörzeten közúton vagy 
vasúton történő, kirakodás vagy megállás 
nélküli átszállításra.
Az élőállat és termék szállítások speciális 
eseteiben egyedi kérelemre felmentések 
adhatók a madárinfluenza elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 
4.) FVM rendeletben leírtak szerint.

Továbbá a Hatóság a fentieken túl Doma-
szék település közigazgatási területének 
ÉNY-i, a csatolt térképen körív által hatá-

rolt közigazgatási területére (a térképen 
lilával) felügyeleti (megfigyelési) körzet 
létesítését rendeli el.

A megfigyelési körzet határán a körzet fő 
közlekedési útjain jól látható „Madárinflu-
enza megfigyelési körzet” feliratú táblákat 
kell elhelyezni.

A felügyeleti (megfigyelési) körzetben az 
alábbi intézkedéseket kell alkalmazni:
1. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló ba-
romfi, napos baromfi és tojás megfigyelési 
körzeten belüli mozgatása, kivéve a meg-
figyelési körzeten át közúton vagy vasúton 
történő, kirakodás vagy megállás nélküli 
átszállítást. E tilalom alól a megyei kor-
mányhivatal a madárinfluenza terjedésének 
megelőzését célzó megfelelő járványvédel-
mi intézkedések alkalmazása után adhat fel-
mentést.
2. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló ba-
romfi, napos baromfi, valamint tojás szállí-
tása a megfigyelési körzetből a megfigyelési 
körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhi-
dakra, csomagoló központokba vagy tojás-
termékek előállítására szolgáló létesítmény-
be, az alábbi kivételekkel:
a) a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra 
szállítása azonnali levágás céljából a jogsza-
bályban előírtak szerinti feltételek fennállá-
sa esetén;
b) tojásrakás előtt álló baromfi Magyar-
ország területén lévő olyan gazdaságba 
szállítása, amelyben nincs más baromfi és 
amelyet e célra a megyei kormányhivatal 
előzetes értesítés alapján engedélyezett, és 
hozzájárult a baromfi fogadásához. A tojás-
rakás előtt álló baromfit a gazdaságba érke-
zését követően hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfi-
nak legalább 21 napig a rendeltetési gazda-
ságban kell maradnia;
c) napos baromfi szállítása Magyarország 
területén lévő gazdaságba vagy gazdaság 
egy termelési egységébe, feltéve, hogy meg-
felelő járványvédelmi intézkedéseket alkal-
maznak és a rendeltetési gazdaság helye 
szerinti megyei kormányhivatal értesítését 
követően az hozzájárul a napos baromfi fo-
gadásához és a rendeltetési gazdaságot vagy 
egy termelési egységét a szállítást követően 
hatósági megfigyelés alá helyezi. A napos 
baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési 
gazdaságban kell maradnia, vagy bármely 
más gazdaságban, ha a napos baromfi a 
védő- és megfigyelési körzeteken kívül fek-
vő baromfitartó gazdaságokból származó 
keltetőtojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó 
keltető logisztikája és biológiailag biztonsá-
gos munkafeltételei révén biztosítani tudja, 
hogy e tojások nem kerültek érintkezésbe az 

e körzetekben található baromfiállományok-
ból származó, és ennélfogva más egészség-
ügyi állapotú keltetőtojással vagy napos ba-
romfival;
d) a keltetőtojás kiszállítható a megfigyelé-
si körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő 
kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojást és 
annak csomagolását feladás előtt fertőtlení-
tik és biztosítják a visszakereshetőségüket;
e) egyszer használatos csomagolású étke-
zési tojások kiszállíthatók a kijelölt csoma-
golóközpontba, feltéve, hogy az hatósági 
főállatorvos által előírt valamennyi járvány-
védelmi intézkedésnek megfelel;
f) tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higi-
éniáról szóló, 2004. április 29-ei, 852/2004/
EK rendelet II. mellékletének XI. fejezeté-
vel összhangban történő kezelésre a megfi-
gyelési körzeten belül vagy kívül elhelyez-
kedő, a tojástermékek gyártásával az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. 
április 29-ei, 853/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet III. melléklete X. 
szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint 
foglalkozó létesítménybe;
g) tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás cél-
jából.
3. A megyei kormányhivatal a fertőződés le-
hetőségének kizárása esetén engedélyezhe-
ti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten 
kívülről származó, azonnali levágásra szánt 
baromfi a megfigyelési körzeten belül ta-
lálható kijelölt vágóhídra történő közvetlen 
szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús 
ezt követő elszállítását.
4. A megfigyelési körzetben található gazda-
ságokba az előírt járványvédelmi intézkedé-
seket betartva - különös tekintettel a belé-
péskori és távozáskori fertőtlenítésre - csak 
olyan személyek léphetnek be, akik jelen-
léte az állatok ellátása, hatósági felügyelete 
miatt szükséges.
5. Az élő baromfi, más, fogságban tartott ma-
darak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és 
minden más, a vírussal történt kontamináci-
óra gyanús dolog vagy anyag szállításához 
használt járművet és eszközt a jogszabályi 
előírásokban meghatározott módon takarítá-
si, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
6. Baromfi és más, fogságban tartott ma-
darak vagy háziasított emlősfajok csak a 
megyei kormányhivatal engedélyével vihe-
tők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve 
onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik 
azokra az emlősökre, amelyeknek csak az 
emberi lakóhelyül szolgáló területekre van 
bejárásuk, ahol:
a) nem érintkeznek a háztáji baromfival 
vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy 
területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy 

ÖNKORMÁNYZAT
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fogságban tartott madarakat tartanak.
7. A gazdaságban a megnövekedett mor-
biditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság 
termelési adataiban bekövetkezett jelentős 
változásokat haladéktalanul jelenteni kell a 
járási hivatalnak.
8. Tilos a használt alom, trágya vagy híg-
trágya elszállítása vagy szétszórása, ameny-
nyiben a megyei kormányhivatal azt nem 

engedélyezte.
9. Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illet-
ve a baromfi vagy más, fogságban tartott 
madarak egyéb bemutatóinak, illetve verse-
nyeinek tartása.
10. Baromfi vadállomány-újratelepítési cél-
lal nem engedhető szabadon.

Az élőállat és termék szállítások speciális 

eseteiben egyedi kérelemre felmentések 
adhatók a madárinfluenza elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 
4.) FVM rendeletben leírtak szerint.

Kérjük a tilalmak, korlátozások maradékta-
lan betartását a járvány megfékezése érde-
kében!

( szerk. )

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről ( 2022.01.12. )
Az előző lapszámunkban még a koronaví-
rus negyedik hulláma előtti intézkedések-
ről, szabályozásokról írtunk, most pedig 
már az ötödik hullám berobbanásáról 
kell tájékoztatást adnunk. Sajnos a meg-
lévő adatok ismeretében az látszik, hogy 
teljesen összeért a negyedik és az ötödik 
hullám, tehát nincs okunk a fellélegzésre, 
amit az omikron variáns gyors, robba-
násszerű terjedésének tulajdoníthatunk. 
  A védőoltásoknak köszönhetően a szak-
emberek azt tapasztalják, hogy az omikron 
variáns esetében sokkal enyhébbek a tüne-
tek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra 
panaszkodnak a páciensek. Azt is látják, il-
letve a Nyugat-Európából érkező hírekből is 
tapasztalhatjuk, hogy itt van az influenzajár-
vány is. Továbbra is arra kérik a fertőzés 
gyanúját észlelőket az orvosok, hogy légúti 
tünetek esetén telefonon vagy egyéb csator-
nákon keresztül keressék fel háziorvosukat, 
ne személyesen - a váróhelyeken történő 
fertőzést így lehet elkerülni. A szakértők 
szerint a legfontosabb azonban még mindig 
az, hogy aki még nem tette meg, az minden-
képpen vegye fel az oltást, mert ez az egyet-
len hatékony módja a vírus megfékezésé-
nek. Ennek legegyszerűbb módja az oltási 
akciónapokon részt venni, többek között 
Domaszéken is mindkét háziorvosi körzet 
rendez ilyen eseményeket január 28-án, 
pénteken és január 29-én, szombaton. A 
pontos időpontokat és az oltásra jelentkezés 
feltételeit újságunk második oldala tartal-
mazza.  
Az átoltottság további növelése érdekében 
januárban minden csütörtök és péntek dél-
után, továbbá szombaton, a kórházi oltópon-
tokon is lesznek oltási akciónapok. Ezeken a 
helyszíneken ezúttal is előzetes időpontfog-
lalás nélkül és helyszíni regisztrációval le-
het felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten 
várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 
4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi 
oltásukat. 
Továbbra is kötelező a maszkviselés az 
egészségügyi intézményekben és a tömeg-
közlekedés mellett az üzletekben, a bevá-
sárlóközpontokban, a postákon, az ügyfél-
szolgálatokon, a színházakban, a mozikban, 
a múzeumokban és sportrendezvényeken. A 

beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, 
az edzőtermekben, az uszodákban, a für-
dőkben, valamint a  vendéglátó üzletekben 
pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszk-
használat. 
A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolák-
ban az igazgatók és a felsőoktatási intéz-
ményekben a rektorok, az egyéb munkahe-
lyeken a munkáltatók határozhatják meg a 
maszkviselés szabályait. Az 500 főnél na-

gyobb rendezvényeket csak védettségi iga-
zolvánnyal lehet látogatni, a kórházakban 
pedig látogatási tilalom van érvényben.
   Az Operatív törzs továbbra is készenlétben 
van és figyelemmel kíséri a hazai és a nem-
zetközi járványügyi helyzetet, és ha szüksé-
ges, akkor további intézkedéseket hoz. 

Forrás: koronavirus.gov.hu, kormany.hu, 
portfolio.hu

ÖNKORMÁNYZAT
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek

A sulinaptár alkotói    
Fotó: Cseri-Kucsara Petra

A Deszki Maros-Menti Fesztiválon ezüst minősítést kapott Topogók 
néptánccsoportja    Fotó: Pataki Ildikó

Adventi gyertyagyújtás a 2.a osztályban   
Fotó: Török Gabriella

A december hónap is eseménydús volt 
községünk iskolájában. Az alsós gye-
rekekhez ellátogatott a Mikulás, aki az 
ajándékokért cserébe dalokat, verseket, 
süteményt kapott a kisdiákoktól. Felső-
seink egymást ajándékozták meg osztály-
közösségeikben: akinek kihúzták a nevét, 
annak az osztálytársnak készítettek ajándék-
csomagot. Hétről-hétre varázslatossá tették 
az ünnepvárás hétfő reggeleit felsős évfo-
lyamaink hittanosai, akik hitoktatóik felké-
szítésével igazi adventi hangulatot teremtet-
tek rádiós műsoraikkal. Osztálytermekben 
hallgatva műsorukat, minden osztályban 
családias légkörben történt az adventi gyer-
tyagyújtás. Gyorsan elérkezett a téli szünet 
előtti utolsó tanítási napunk, melyen az idén 
nagy örömünkre megtekinthettük a hittano-
sok pásztorjátékát. Az alsó és a felső tagozat 
a járványhelyzet miatt külön-külön tette ezt 
a Szent-Kereszt Templomban.  

Programjainkból:
REÁL "KISHŐSÖK" PÁLYÁZAT

Iskolánk sok osztálya indult a Reál Hun-
gária Élelmiszer Kft. "Kishősök" pályá-
zatán. A Reál márkatermékek logóit kellett 
gyűjteni és egy kreatív alkotást (pl. rajz, 
vers, videó) létrehozni minden osztálykö-
zösségnek. A nyertes pályázatokkal az osz-
tályok az osztálykirándulásaikat tehetik szí-
nesebbé, gazdagabbá.

KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐI 
SEGÍTSÉGET A CÍMKÉK 

GYŰJTÉSÉBEN!
Az alsó tagozatosok kreatív témája az is-
kola, a felső tagozatosoké saját lakóhelyük 
egyik jellegzetes vagy általuk kedvelt ele-
me, helye.
A 2.b osztály a suliról készített videót, mely 
Mataisz Zsuzsannától, a  8.a pedig a szabad-
téri kondiparkról és a pumpapályáról készí-
tett videót, mely Dobó Mártától szerezhető 
be. Mindkét videó felkerült az internetre is, 
melyek hivatkozásait szintén az előbb emlí-
tet tanároktól lehet elkérni. 
Szurkolunk minden osztálynak a sikeres pá-
lyázatokért!

December hónapban minden alsó tagozatos 
osztály mozilátogatáson vett részt:
az 1.b és a két 4. osztály a Cinema Cityben 
tekintette meg az Énekelj! 2 című animá-
ciós filmet, a további osztályok a Belváro-
si Moziban izgulták végig A farkas és az 
oroszlán című, valós történeten alapuló 

családi filmet. Az iskola megtartotta első 
Iskolába csalogató programját online 
keretek közt. A szülők megismerhették az 
iskola felépítését, működését, értékrendjét 
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő bemuta-
tójából, illetve a leendő tanító nénik: Polgár 
Szabina és Jójárt Renáta is bemutatkoztak. 
Az ünnepek előtt egy rajpályázatot is meg-
hirdettek a tanítók a gyerekeknek "A mi ka-
rácsonyfánk" címmel. A pályamunkák sza-
badon választott technikával készülhetnek, 
beérkezésük határideje az online felületre 
pedig január 14.
2022-re is elkészült hagyományos SULI-
NAPTÁRUNK, melynek idén a témája: 
Egészségvédelem. A nyertesek, akiknek 
rajzai megjelentek a naptárban: 
Címlap: 1.b osztály közös munkája; Janu-

ár: Horváth Hanna (7.b);  Február: Gyólai 
Áron (2.a);  Március: Fábián Erik (2.b);  
Április: Fekete Fanni (4.a);  Május: Kiss 
Martin (8.b);    Június: Fődi Nikolett (8.b);  
Július: Mészáros Lilla  (3.b);  Augusztus: 
Molnár Linett (6.b); Szeptember: Szirá-
ki Péter (1.a); Október: Klépity Johanna 
(3.b) ; November: Molnár-Tóth Lilla  (6.b) 
December: Benák Hanna  (4.a). 
Igény szerint még néhány példányt tudunk 
biztosítani az érdeklődő családok részére.

A már hagyományos Deszki Maros-Menti 
Fesztivált a 2021-es évben online tartották. 
November 15-ig kellett elküldeni a felvéte-
leket. Néptáncosaink két csoportja képvisel-
te iskolánkat. Nagyon szép eredményt értek 
el:
-RECE-FICE: ARANY minősítést;
-TOPOGÓK: EZÜST minősítést kaptak.
Gratulálunk növendékeinknek és Kispéter 
Éva tanárnőnek. 
Művészeti iskolás növendékeink félévi vizs-

Moziban az 1.b osztály   
Fotó: Kardosné Volford Klára
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gái január végén lesznek, a tanáraikkal meg-
beszélt időpontban.

Köszönjük a felajánlott fenyőfát 
Juhászné Illés Andrea szülőnek!

Következő programjaink:
2022. január 14.:  Csongrád-Csanád  
 Megyei Identitás erősítése pályá- 
 zati program
2022. január 21.: Az első félév vége; 
2022. január 21.:  A Magyar Kultúra  
 Napja;
2022. január 22.: Írásbeli felvételi 
 8. osztályosoknak;
2022. január 24.: Félévi osztályozó 
 értekezlet;

Rövidített órák; Napközis felügyelet 
igényfelmérés alapján; 

    Kisbusz a szokásos rend szerint indul!
2022. január 25 .: Iskolába csalogató II.  
 – 17h online módon

2022. január 28.: A félévi értesítők 
 kiosztása
2022. február 4.: Bolyai 
          Természettudományi csapatverseny
2022. február 7.: Félévzáró értekezlet, 
 tanítás nélküli munkanap
2022. február 12.: Szülők-Nevelők Bálja 

ELHALASZTVA!
Sajnos, a járványhelyzet, ill. a veszély-
helyzet szabályai alapján ilyen mére-
tű, zárt helyen történő rendezvényt nem 
szervezhet-rendezhet az iskola és az ala-
pítvány. Minden szándékunk, hogy a ha-
gyományt ne szakítsuk meg (sajnos, már a 
tavalyi évben sem tudtunk pontosan ilyen 
okok miatt bálat szervezni), ezért úgy ter-
vezzük, május második felében pótoljuk 
a rendezvényt. Pontos időpontot egyezte-
tések után tudunk mondani. Természetesen 
csak akkor tudjuk megtenni, ha az akko-
ri járványügyi szabályok megengedik. 

A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 
nevében ezúton is köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és továbbra is számítunk 

mindazok támogatására, akik 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

segíteni kívánják munkánkat. 
Adószámunk: 18461981-1-06 

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, a 
kuratórium elnöke

Mentovics Éva Újévi köszöntőjével kívá-
nunk községünk minden lakójának a 2022-
es esztendőre:

„Szeretetben, egészségben 
legyen részed egész évben. 

Légy szerencsés, vidám, boldog, 
felejtsd el a bút, és gondot. 
Kezdődjön hát egy új élet: 

legyen békés, boldog éved!”

Domaszéki Kincskereső Óvoda  hírei
„Forog a szárnyas, a nagy időkerék, 

Egy esztendő, ím, újra eltelék.
Fölvirradott az újnak reggele, 
Egész világ reménységgel tele. 

Esztendő, esztendő,
Édes új esztendő,

Szépből, jóból benned
Legyen elegendő!”

 (Benedek Elek)

A Méhecske, Csemete és Napraforgó csoportos gyermekek 
ünnepi karácsonyi műsora    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Az óvoda dolgozói nevében kívánunk 
mindenkinek Boldog, Egészséges 

Új Esztendőt! 

Reményekkel teli vágunk neki az új év-
nek, ahogyan tettük ezt a tavalyi évben is. 
A körülmények sajnos nem mindig a mi 
oldalunkon álltak, de igyekeztünk min-
denből a legjobbat kihozni. Így történt 
ez az év utolsó, talán legszebb hónapjá-
ban is, amikor is a gyermekek izgatottan 
várták a legmeghittebb ünnepet, a kará-
csonyt. 
A csoportokban Luca-búzát vetettünk és 
titokban elkészültek a családnak szeretettel 
készített ajándékok. Az ünnepre való boldog 
várakozást sok énekkel, mesével, adventi 
kalendáriumokban lapuló apró meglepeté-

sekkel tettük még izgalmasabbá és meghit-
tebbé. Hangsúlyoztuk a család értékét, játé-
kokon, beszélgetéseken keresztül, valamint 
ösztönöztük a gyermekeket is a többiek 
iránti jócselekedetek megtételére és a közös 
örömre. 

Az idén, a járványügyi helyzetet figyelem-
be véve, a szabadban tartottuk a karácsony 
közös megünneplését, melyet a Méhecske, 
Csemete és Napraforgó csoportos gyerme-
kek ünnepi műsora, közös tánca tett meghit-
té.

Külön szeretnénk megköszönni a szü-

lőknek a csoportokba felajánlott fenyő-
fákat, finomságokat és az anyagi támo-
gatásukat, melynek köszönhetően nagy 
meglepetés fogadhatta a gyermekeket a 
csoportokban. Az izgatott várakozást kö-
vetően tágra nyílt, csillogó szemek meséltek 
az örömről, amit a díszes karácsonyfák és az 
alattuk sorakozó játékok láttán éreztek.

Külön szeretnénk köszönetet mondani a 
Temesy és Sárszegi családnak, valamint 
Szuck- Rózsa Krisztának a felajánlásaikért.

Az új évben is igyekszünk a lehetőségeink 
szerint minden programot, alkalmat meg-
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ragadni, hogy boldogabbá, érdekesebbé te-
gyük a gyermekek mindennapjait a családok 
bevonásával. 

Következő ilyen programunk a január 
17-én kezdődő mesehetek, melynek kere-
tében két héten keresztül minden napunkat 
még hangsúlyosabban átszővik a mesék, 
mesehősök, próbatételek, hogy a gyerme-

kekben megerősödjön a mesék szeretete és 
megszülethessen a csoda egy-egy mese hall-
gatása, átélése és eljátszása során. 

Kívánjuk, hogy mindenki megtalálhassa 
a mindennapok viharában a reményt keltő 
napsugarakat!                                   
                                       Monostori Mónika 
                                              óvodapedagógus

Karácsonyra hangolódás a domaszéki bölcsődében
A téli szünetet megelőző időszak az ünnepre hangolódás jegyé-
ben telt a bölcsődénkben is. A csoportokban készültek a szebb-
nél szebb mézeskalácsok, a gyermekek lelkesen nyújtották a 
tésztát, szaggatták a formákat és díszítették őket.
  Miután kisültek, jól megérdemelten meg is kóstolhatták őket. Ka-
rácsonyi dalokkal, énekekkel, gyönyörű dekorációval varázsoltak 
ünnepi hangulatot a kisgyermeknevelők a bölcsőde életébe.
Az  utolsó napokon  valamennyi csoport találhatott magának aján-
dékot a bölcsi karácsonyfája alatt, amelyeket nagy örömmel bon-
tottak ki és vettek birtokukba.
Ezúton szeretnénk megköszönni Polgármester Úr és az Önkor-
mányzat hozzájárulását az ajándékok megvásárlásához.  
Az év végi, hosszú pihenést követően az új esztendőben 
is sok feladat vár ránk, több célunk van, amelyet szeret-
nénk ha sikerülne elérni. Január elején kezdődik az újabb be-
szoktatás, több új gyermek érkezik ismét a csoportokba és 
kezdi meg bölcsődei életét nálunk, izgatottan várjuk őket. 
  Bízunk benne, hogy sikeres, eredményes év vár ránk, sok boldog 
gyermekkel  és elégedett szülővel!

Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető
A Csiga, Katica és a Nyuszi csoportos gyerekek 

karácsonyi ajándékbontása    Fotó: Maczka-Németh Orsolya

KÖZÖSSÉG Felvonulások színesítették 
településünk adventi időszakát

Mint ahogyan már az előző számunkban beszámoltunk az első 
két vasárnap eseményeiről, nem maradhat el a harmadik és a 
negyedik adventi vasárnapról szóló megemlékezésünk sem. Már 
a bekötő úti díszes körforgalom is sejtelmesen jelezte az elhaladók 
számára, hogy ez a karácsony és az azt megelőző adventi időszak 
a szokásostól eltérő, változatos programokkal, meglepetésekkel teli 
eseményeket tartogat a lakosság számára. 
   December 12-én térségünkben egyedülálló kezdeményezéssel 

és összefogással a helyi traktoros gazdák ünnepi díszekkel ékesí-
tett traktoraikkal vonultak fel Domaszék utcáin. A 12 karácsonyi 
fényben úszó munkagép látványa szenzációs és felejthetetlen is 
volt egyben, a fegyelmezetten vonuló sort Sziráki Krisztián polgár-
mester – mint az esemény főszervezője – vezette az önkormányzat 
egyik járművével. 
A szenzációt és egyediséget mi sem bizonyította jobban mint az, 
hogy a Délmagyarország című napilap cikke és a Móra-Net Tele-

A Köztársaság téren gyülekeztek, majd településünk utcáit tették varázslatossá az ötletesen feldíszített munkagépek Advent 
harmadik vasárnapján      Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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vízió adása mellett számos országos hírportál beszámolt róla, mint 
például a Csodálatos Magyarország, ahol helyi szenzációnak nevez-
ték az eseményt. Az Agroinform ünnepi díszbe öltözött traktorokról 
írt, míg a Sokszínű vidék az ország első fénytraktoros felvonulása-
ként számolt be róla. A Magyar Mezőgazdaság hírportál mellett a 
MTVA  is az ország első adventi traktorfelvonulásáról írt cikkében.

Ez a díszes felvonulás volt az első ilyen esemény településünkön 
mely mondhatni, hogy az országban is egyedülálló kezdeményezés, 
mely felülmúlta a várakozásokat az érdeklődés tekintetében, ezért 
okkal bízhatunk benne, hogy egy hagyományteremtő eseménynek 
lehettünk szemtanúi. Bízunk benne, hogy az idei évben is sikerül 
majd megrendezni még több résztvevővel, mellyel még felejthete-
lenebbé válik a karácsonyi felkészülés időszaka.

Köszönjük a részvételüket azoknak a helyi gazdáknak, akik 
időt, energiát nem kímélve ötletesen feldíszítették gépeiket ka-
rácsonyi fényekkel! 

Az előző lapszámunkban meghirdetett adventi rajzbeküldő-
versenyre érkezett, legszebben elkészített és kiszínezett rajzokat 
díjaztuk. A beküldők közül 4 gyermek művét jutalmaztuk, akik 

egy-egy kis rajzos csomagot nyertek:
Csonka Levente 9 éves, Csonka Hanna 7 éves, Kádár-Német 

Blanka 9 éves, Kádár-Német Angéla 13 éves
                                                    Gratulálunk a nyerteseknek!

December 19-e, a negyedik adventi vasárnap, „a hála vasárnap-
ja volt a mi olvasatunkban, ugyanis számos olyan kezdeményezés 
indult, nem is első alkalommal Domaszéken, ami a rászorulóknak 
a megsegítésére vonatkozott” – mondta Sziráki Krisztián polgár-
mester. Személyesen köszönte meg ezen a varázslatos estén az ado-
mányozó civil szervezetek képviselőinek és segítőiknek, magánsze-
mélyeknek, önkénteseknek az önzetlen munkájukat, a segítséget a 
felajánlások összegyűjtésétől a szétosztásig. 
Ez a nap sem maradt el meglepetés nélkül, hiszen a szervezők 
szalmalabirintussal készültek a kisgyermekek legnagyobb örömé-
re, illetve egy játékcsere programot is hirdettek, melynek a lényege 
az volt, hogy el lehetett hozni a gyerekek régi megunt játékait, és 
azokat másokkal el lehetett cserélni, illetve ami megmaradt, azt fel 
lehetett ajánlani a helyi kisgyermekes rászoruló családok részére. 
„Bízunk benne, hogy ezzel a fiatalokba is beletápláljuk a segítség-
nyújtás szellemiségét és hogy ez nemcsak karácsonykor lesz így, ha-
nem meg fog maradni számukra a jövőben is” - hangoztatta egyik 
interjújában Sziráki Krisztián. A kimaradt játékokat dr. Gulyás-Zó-
ka Veronika alpolgármester adta át Szűcsné Dobó Zsuzsannának, 

KÖZÖSSÉG

Advent negyedik vasárnapján a gyermekeké volt a főszerep   
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

a családsegítő szolgálat vezetőjének, aki a szolgálat munkatársai 
segítségével a megfelelő helyekre juttatja el azokat. A szervezők és 
az önkormányzat nevében is köszönjük a felajánlásokat!
Aki ezen az estén elég szemfüles volt, az felfedezhette további 
meglepetésként a Háromkirályok érkezését, akik a forralt bor és a 
meleg tea párolgó, illatos gőze között a betlehemi csillag felé tartot-
tak a kis Jézus születését megünnepelni. 
  Sziráki Krisztián az adventi hétvégékkel kapcsolatban elmondta: 
„Azért, hogy ennek az ünnepvárásnak a hangulata meglegyen, szá-
mos olyan meglepetéssel készültünk a domaszéki lakosságnak, ami 
egyrészt eddig még nem volt, másrészt pedig talán picit visszaad 
az adventi hangulatból, ha nem is közösségi rendezvény szintjén, 
de valamilyen formában várakozással tölti el majd a lakosságot.” 

Forrás: DOMASZÉKI HírTér (szerk.)

Szeretet és örömkönnyek – karácsonyi 
adományozások településünkön

Karácsonykor mindenkiben felerősödik a kedvesség és a sze-
retet érzése. Sokat mosolygunk és jókat beszélgetünk azokkal 
az emberekkel, akikkel egyébként év közben lehet, hogy nincs 
olyan sok időnk a mai rohanó világban. Karácsonykor szinte 
megáll az idő és lelassul az életünk. 
A gyerekek kedvenc ünnepe, hiszen a fa alá játékok kerülnek, és 
melyik gyermek ne örülne az ajándéknak? Mi pedig szeretjük őket 
boldoggá tenni, és alig várjuk, hogy lássuk a csillogó szemeket, 
amikor megkapják azokat. Aranyosak, amikor már alig bírnak ma-
gukkal, türelmetlenkednek és minden nap megkérdezik, hogy há-
nyat kell még aludni karácsonyig? A gyerekek is segítik őszintévé 
tenni ezt a csodás ünnepet, ennek hatására a felnőtteknek könnyebb 

megfeledkezni a mindennapi problémákról. De sajnos vannak olyan 
családok, emberek is, akik valamilyen okból – szegénység, beteg-
ség, egyedüllét – nem tudják megélni az ünnep varázsát, az örömet 
és a boldogságot, melyet lehet, hogy csak egy évben egyszer, ebben 
az időben tudnának átélni. Ezeken az embereken, családokon pró-
bálnak segíteni településünkön a helyi civil szervezeteink, akikhez 
nagyon sokan csatlakoztak magánszemélyként, vagy éppen vala-
milyen gazdasági társaságként, adományokkal és felajánlásokkal. 
A helyi rászoruló gyermekek karácsonyát szerette volna szebbé 
tenni a Domaszéki Kincskereső Óvoda Katica csoportja, amikor 
elhatározták, hogy bekapcsolódnak az adománygyűjtésbe, és segít-
ségül a Domaszéki Polgárőr Egyesületet kérik fel azok eljuttatásá-
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ra a családokhoz. A gyerekek édességet, tartós élelmiszereket, játé-
kokat gyűjtöttek nehéz sorsú gyermektársaiknak. Az egyesület nagy 
örömmel segített Domaszék legfiatalabb adománygyűjtőinek. Az 

A Domaszéki Kincskereső Óvoda katica csoportja a helyi 
polgárőrség tagjaival   Fotó: Domaszéki Polgárőrség

óvodás, illetve a domaszéki magánszemélyek, gazdák adományait 
összesen 20 domaszéki gyermekes családnak, illetve idős, rászoru-
ló személynek osztották ki. A rengeteg felajánlásnak köszönhetően 
ezen családokon és idős személyeken kívül sikerült egy kisebb ado-
mányt ruhanemű, illetve édesség formájában eljuttatni az ÁGOTA 
Alapítványnak is, akik állami gondozásban lévő, illetve családból 
kiemelt gyerekek gondozásával foglalkoznak.

Domaszéken a Polgárőr Egyesület már évek óta szervezi meg a 
karácsonyi adománygyűjtést a helyi rászoruló, bajba jutott csalá-
dok részére, így történt ez ebben az évben is. Az önkormányzattól 
kapott tájékoztatás alapján 16 rászoruló családnak osztották szét 
adományaikat. A Polgárőrség önkéntesei nagy mennyiségű ruhát, 
játékot és tartós élelmiszert gyűjtöttek össze (100 kg tartós élelmi-
szer és 150 kg burgonya), melyek  kiosztásra kerültek a helyi kis-
gyermekes és rászoruló családok részére.
Emellett a gyerekek még kaptak Mikulás csomagot és karácsonyi 
ajándékot is a lakossági adakozás jóvoltából. 

2021 decemberében is meghirdette a Jázmin Nyugdíjas Klub 
„Tápláló szeretet” címmel a már hagyománnyá vált adománygyűjtő 
akcióját, mely az összegyűjtött ajándékok tekintetében nagyon si-
keres lett. Elsősorban a nyugdíjas klub tagjai adományoztak, tartós 
élelmiszereket gyűjtöttek nagy mennyiségben. A tartalmas csoma-
gokkal közel húsz családnak tudták szebbé tenni a karácsonyát. 
A gyűjtés vezetője Ördög Istvánné és segítője Nyári Zoltánné vol-

A Jázmin Nyugdíjas Klub tagjainak adományai  
Fotó: Ördög Istvánné

tak, akik saját maguk vitték ki a csomagokat bel- és külterületen 
egyaránt. Akiről nem tudták, hogy hol is lakik pontosan, azokhoz  
Szűcsné Dobó Zsuzsanna, a  családsegítő szolgálat vezetője se-
gítségével juttatták el azokat, így közösen fejezték be  a szeretet 
csomagok átadását. 
Az elmúlt év igen megviselte a családokat anyagilag, mentálisan és 
egészségügyileg egyaránt. Nagyon sokan estek egyik betegségből 
a másikba, a kisebb gyermekeket nevelő családok szinte folyama-
tosan küzdöttek valamilyen megbetegedéssel. A kevés táppénz és 
a megnövekedett kiadások a felírt gyógyszerek miatt sokszor ki-
látástalannak tűnő helyzetbe hozta ezeket a családokat. Nehéz volt 
így összejövetelt vagy bármilyen programot szervezni. Emiatt nagy 
jelentőséggel bírt az országos szervezet döntése, hogy közpon-
ti segítséget kapjon a Domaszéki Családi Kör Nagycsaládosok 
Csoportja. A kapott adományok településünkre történő szállításá-
ban Domaszék Nagyközségi Önkormányzat nyújtott segítséget. A 
kisbusz tele volt bébiétellel, pelenkával, tisztasági és tisztító sze-
rekkel, tartós élelmiszerrel, vitaminnal, játékkal, édességgel. Szal-
ma Éva vezetésével 30 családnak készített csomagot az egyesület.
Ehhez kaptak még 6 db „cipősdoboz” ajándékot különböző élet-
korú lányoknak és fiúknak készítve, melyeket a december 4-5-ei 
családi nap alkalmával kaptak meg a kiszemelt gyermekek, akiket 
sikerült ezzel meglepni. Csillogó szemmel, boldogan vették birtok-
ba ajándékaikat. Az egyesület tagjai nagyon köszönik a karácso-

A Domaszéki Családi Kör Nagycsaládos Csoport rengeteg 
mézeskaláccsal készült    Fotó: Szalma Éva

nyi rendezvényükre betérő helyi Angyaloknak a meglepetést, és  
dr. Kovács Zsuzsanna háziorvosnak is az általa felajánlott édessé-
geket. Szokás a nagycsaládos összejöveteleken, hogy sütnek-főz-
nek az időszakra jellemző hagyományos ételeket. A sült tök, sült 
alma, halászlé, hurka, kolbász közösen készítve még jobban esik, 
de gondoskodtak azokról is, akik karanténban voltak, betegséggel 
küzdöttek otthon. A mézeskalácsok készítése külön programként 
valósult meg, ezekhez a közösségi programokhoz az önkormányzat 
által nyújtott támogatást használták fel.
Az elmúlt évben a legaktívabb 6 család is kapott karácsonyra juta-
lomcsomagot. Január 30-án Kőröstarcsán az önkéntes civil segítők 
munkájának elismeréseként Domaszékről a Kónya-Bába családot 
fogják köszönteni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részéről.

A tavalyi év végén a „helyi Angyalaink” is kibontották szárnyaikat 
és aktív részvétellel besegítettek a többi szervezet munkájába, de 
természetesen ezek mellett a saját adománygyűjtő tevékenységüket 
is folytatták a 2020-as évhez hasonlóan. Szabóné Szemendei Valé-
ria és férje, Szabó Zoltán vezették ezt az önzetlen tevékenységet, 
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akik nagyon köszönik Sziráki Krisztián polgármester támogatását 
az ezzel járó feladatokban. A korábbi évekhez hasonlóan is szép 
számmal gyűltek össze angyalok, akiknek hálásan köszönik a se-
gítségüket, mindegyikőjüknek sikerült összeállítani és kiszállítani 
a címzettek részére a Mikulás és karácsonyi csomagokat. Valéria 
elmondása szerint a legnagyobb öröm az volt, amikor az „Angya-
lok” visszajeleztek, hogy az átadáskor nagy volt a meglepetés és a 
boldogság. Bízik benne, hogy az idei év végén még többen csatla-
koznak majd a kezdeményezéshez, de annak is örülne, ha kevesebb 
rászoruló ember lenne. 

Egy domaszéki magánszemély, Somi Béla is komoly kampányt 
folytatott az élelmiszer adományok gyűjtésével a Szeretetláda Ka-
ritatív Egyesülettel karöltve. Az egyesület segítségével anonim 
élelmiszer adományozó ládákat helyeztek el Szegeden három he-
lyen, melyeket 2015 óta működtetnek, eleinte egy baráti társaság-
ként, 2019 óta pedig civil egyesületként, és tervezik további ládák 
kihelyezését is. Elmondása alapján nagyon sok tartós élelmiszert 
sikerült gyűjteniük, amelyből 40 családnak tudtak 9.000 Ft értékű 
élelmiszer-csomagot átadni karácsony előtt. Gyűjtöttek tartós élel-
miszert a TESCO-ban a Magyar Élelmiszerbankkal együttműköd-
ve, ehhez vásároltak saját forrásból további élelmiszereket. Mind-

Somi Béla a Szeretetláda Karitatív Egyesülettel és több helyi 
magánszeméllyel együtt vett részt az adományozásban 

Fotó: Somi Béla

ehhez jött a magánszemélyek meleg étel felajánlása: a domaszéki 
Szabóné Szemendei Valériáéktól, a „helyi Angyaloktól” 42 adag 
töltött káposztát kaptak, Szirákiné Nyári Mária és lánya, Szirá-
ki Bettina 30 adag babgulyást főzött részükre, Bartos Zoltánék 
pedig két hatalmas táska élelmiszert adományoztak. Mindezeket a 
karácsony előtti napokban helyezték el a ládákban, folyamatosan 
elosztva, hogy minden napszakra jusson meleg, főtt étel a rászoru-
lóknak. Hatalmas segítség volt ez a kezdeményezés, és az is óriási 
eredmény, hogy Somi Béla ilyen méretű domaszéki összefogást tu-
dott elérni ebben a karitatív tevékenységben.
Jelen írásunkban a nagyobb összefogást megvalósító szervezetek 
munkáját mutattuk be, melyek tagjai, vezetői az ünnepek alatt sem 
pihentek, nem tétlenkedtek, hanem időt és energiát nem kímélve 
azon fáradoztak, hogy valamilyen módon szebbé tegyék a rászoru-
ló családok, gyerekek karácsonyát. Egyöntetű elmondásuk szerint 
azért is megéri felajánlani, mert hatalmas öröm látni azokat a bol-
dog arcokat, akiknek egy kicsit szebbé tudták varázsolni az ünnepét. 
Sziráki Krisztián polgármester is megköszönte Advent negyedik 
vasárnapján a hála jegyében mindenkinek - aki részt vett ebben a 
kitüntetett feladatban - az erőfeszítését, melyet más családok bol-
dogsága érdekében folytatott és elmondta, hogy kétségtelen, hogy 
jó helyre kerültek a felajánlások.                                         ( szerk. )

Sziráki Krisztián polgármester a negyedik adventi vasárnap 
személyesen is megköszönte az adománygyűjtők munkáját 

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Nyugdíjas klub hírei
Sajnos a járványhelyzetre való tekintet-
tel elmaradt klubunk évzáró vacsorája, 
melyet a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épületében szoktunk megtartani, helyette 
úgy határoztunk, hogy szeretetcsomago-
kat készítünk össze a tagság részére. 
Átadása december 13-án történt,  az év utol-
só klubnapján, ekkor választottuk meg az új 
klubvezetőt, mivel jómagam lemondtam a 
posztról, betegség miatt. 

Az új vezető Gál Imre lett, aki már régóta te-
vékenyen támogatja csoportunk működését, 
életét. Rendezvényeinken mindig aktív volt, 
versekkel, énekekkel, szónoklatokkal színe-
sítette a megtartott eseményeinket. 
A korábban elkezdett és folyamatban lévő 

feladatokat mostantól ő fogja elvégezni, 
és a klub irányítását, működtetését is teljes 
mértékben átveszi. Célja a 40 tagból álló 

Ördög Istvánné átadta január 1-től a 
klubvezetői feladatokat Gál Imre részére

csoport létszámának növelése, az összetar-
tás erősítése a helyi idősek és nyugdíjasok 
körében. Figyelme elsősorban a magányos, 
egyedül élő idősek felé fog fordulni, akiket 
megpróbál majd kimozdítani a magányból, 
az egyedüllét árnyoldalából, és egy kis színt 
vinni a szürke hétköznapjaikba a tagság se-
gítségével. 

Köszönöm az önkormányzat munkatársai-
nak és a polgármester úrnak a támogatást, 
bármilyen problémám volt, mindig segítet-
tek! 

Kívánok mindenkinek boldog új évet, 
erőt, egészséget, boldogságot!

Üdvözlettel: Ördögné Piroska
volt klubvezető

KÖZÖSSÉG
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A Domaszéki JUDO ISE hírei
A 2021-es esztendőben a Covid járvány 
miatt sok hazai és nemzetközi verseny 
elmaradt. Az év végén rendezték meg a 
felnőtt országos bajnokságokat, ahol két 
országos bajnoki címet is szereztek spor-
tolóink, Gunics Endre és Balogh Kin-
ga is a dobogó legfelső fokára állhatott. 

Endre eredeti terve szerint az első osztá-
lyú Országos Bajnokságon szeretett volna 
bizonyítani, de a betegség közbeszólt, így 
a két héttel későbbi másodosztályú OB-n 
utasította maga mögé a mezőnyt 81 kg-ban. 
Kinga, aki a szakosztály gyerek csapatának 
az edzője, a másodosztályú OB idején ka-
ranténba kényszerült, így a harmadosztályú 
Országos Bajnokságon vigasztalódott és 
nem talált legyőzőre 52 kg-ban. 
A kisebbeknek is sikerült egy versenyen 
részt venni a szomszédos Magyarkanizsán, 
a Hópehely Kupán. A versenyen kevés lét-
számmal vettünk részt, mert sajnos karan-
ténba került az osztály,  ahonnan a legtöbben 
járnak judozni. A kicsik remekül helyt álltak, 
aranyérmesek lettek: Kispál Bernadett, Ör-
dög Marcell, Olasz Attila; ezüstérmes lett: 
Vecsernyés Csongor; bronzérmet kapott: 
Cinkota Dóra, Kardos Kata,  Arany Dominik. 
Szakosztályunknak a 2022-es esztendő egy 
örömteli eseménnyel kezdődik, mivel feb-
ruárban átadják önálló judo termünket, ahol 
200 négyzetméter szőnyegfelületen tarthat-
juk edzéseinket. Köszönet érte a Magyar 
Judo Szövetségnek és Domaszék Nagy-
községi Önkormányzatnak. Terveink között 

Szabó Miklós edző méltán büszke két tanítványára, Gunics Endrére és Balogh Kingára, 
akik Országos Bajnokok lettek

A Hópehely Kupán a domaszéki csapat Magyarkanizsán

szerepel testnevelés óra keretein belül a 
judo oktatása az alsó tagozatosok számára, 
továbbá minden korosztály részére kezdő 
csoportokat szeretnénk indítani. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a judo változatos 

mozgásformájával ebben a XXI. századi, 
modern létesítményben!

 Boldog Új Évet 
Kíván mindenkinek a Domaszéki 

Judo ISE Szakosztálya 
Szabó Miklós és Balogh Kinga edzők

Forralt bor és szánkódomb várta a focipályához látogatókat

Teát és forralt bort is fogyaszthattak a szánkózók január 9-én, 
vasárnap Domaszéken. Sziráki Krisztián polgármester néhány 
képviselőtársával összefogva úgy döntött, hogy kihasználják a 
behavazott hétvégét és a futballpálya mellé kitelepülve egy kis me-
legítőitallal kínálják azokat, akik arra járnak. 
  Látogatóban pedig nem volt hiány, ugyanis a futballpálya mellett 
lévő domb kiváló szánkódombnak bizonyult, a szülők gyermeke-
ikkel a nap folyamán egymás után érkeztek és próbálták ki együtt 
szánjaikat vagy éppen felügyelték a kicsik szánkózását. Az időn-

ként megfogyatkozó hóréteg sem jelentett akadályt, hiszen a kint 
lévők együttesen ragadtak hólapátot és töltötték fel friss hóval folya-
matosan a szánpályát, hogy a gyermekek minél tovább élvezhessék 
a szánkózást.
  A polgármester az esemény végeztével megköszönte a résztvevők-
nek és mindenkinek, aki valamilyen formában segédkezett, hogy 
ismét egy spontán helyi esemény kerekedett Domaszéken, amelyre 
nagy szükség is van, hogy összetarthassuk a közösségünket.

( szerk. )

Délelőtti rögtönzött hütte a sportöltözőnél - szánkózás közben jól esik egy kis melegítő ital, különösen ha még némi hólapátolás is közbejön

KÖZÖSSÉG
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Megkezdődött a farsangi időszak
A farsang hagyományai évszázadokra 
tekintenek vissza, hiszen világszerte je-
les időszak ez az emberek életében. Bár 
a farsang világi ünnep és ősi hagyomá-
nyai a pogány ókorba nyúlnak, mégis 
keresztény egyházi ünnepekkel van szo-
ros összefüggésben. A katolikus egyházi 
kalendárium szerint a farsang ünnepe 
vízkereszt és hamvazószerda közé esik, 
melyhez számtalan népi hagyomány kap-
csolódik. 
Vízkereszt napja mindig január 6-a, hamva-
zószerda azonban változó ünnepnap, mindig 
a húsvétot megelőző 40. nap. A hagyomány 
szerint a hamvazószerdát megelőző nap 
– húshagyó kedd – a farsang utolsó napja, 
amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, 
mivel azután kezdődik a húsvétig tartó böjti 
időszak. 

A farsang napjainkban is legismertebb és 
legkedveltebb étele a farsangi fánk. Ezt a 
finomságot sokféleképpen hívják és talán 
még ennél is több receptje van: erdélyi neve 
pánkó, a Felvidéken siskának, a palócok 
pampuskának nevezik. Általában könnyű 
tojásos tésztából készül, de sok más variá-
ciója is lehet (burgonyás, csöröge). Készít-
hetjük töltve vagy töltetlenül is, sósan vagy 
édesen. Általános jellemzője, hogy bő zsír-
ban vagy olajban sül. Számos babona fonó-
dott össze a fánk nevével. A Szerémségben 
például azért készítették, hogy a vihar el ne 
vigye a háztetőt.
Régen a farsangi időszak a párkeresés idő-
szaka is volt. A lányok fánkot adtak annak 
a fiúnak, akit kiszemeltek maguknak, a fiúk 
pedig fánkocskának becézték kedvesüket. 
Ha egy pár együtt tört ketté egy fánkot, szin-

te biztosan közel volt az esküvőjük, ugyanis 
a fánk oldalán körbefutó szalag a karikagyű-
rű jelképének számított.
Egyes források szerint eredetileg Olaszor-
szágból származik, feltételezések szerint 
Beatrix közvetítésével került be Mátyás ki-
rály udvarába, de sok érdekes történet kap-
csolódik még a fánk megjelenéséhez Euró-
pában.

Az egyik legismertebb így szól: Marie An-
toinette megszökött egy udvari álarcosbálról 
és csatlakozott az utcán összegyűlt sokaság-
hoz. Mindeközben megéhezett, így vásárolt 
egy fánkot az egyik utcai árustól, ami na-
gyon megízlett neki. Úgy döntött, hogy az 
őt kísérő lovagnak az egész kosárnyi fánkot 
meg kell vásárolnia. Annyira megszerette az 
ízét, hogy a fánkkészítőt az udvarba rendelte 
és felvette a konyhába. Attól kezdve a kirá-
lyi lakomák részét képezte ez a finomság.
Egy másik vicces anekdota szerint Bécsből 
származik ez az édesség. Mikor Krapfen, 

a híres-neves bécsi pék elhunyt, asszonya 
vette át a pékség vezetését. A péknére a vá-
sárlóknak reggelente rendszeresen hosszú 
időt kellett várniuk, ennek pedig hangot is 
adtak. Erre válaszként Krapfenné egy darab 
kenyértésztát valamelyik vendég fejéhez 
szeretett volna vágni, azonban a tészta rossz 
irányba repült és egyenesen a sistergő olajba 
esett. Az illata megtetszett a vevőknek, s így 
a véletlennek köszönhetően megszületett az 
első fánk.

"Frissen sül a farsangi fánk,
kívül piros, belül foszlik,

míg a vendég el nem oszlik.
S aki panasszal van bajba,

menjen a sóhivatalba!"
József Attila: Étkek áradata- részlet

Nagymama farsangi fánk receptje:
Fél kg liszt, 3 dkg élesztő, 4 dl tej, 2 kanál 
cukor, pici só, 5 dkg puha vaj, 3 tojás, 2 ek. 
rum. Az élesztőt cukor hozzáadásával felfut-
tatjuk egy kevés tejben, majd az összes hoz-
závalót egy kelesztőtálban összekeverjük, 
hogy lágy tésztát kapjunk. Nagyon fontos, 
hogy minden langyos legyen, illetve a tejet 
óvatosan adagoljuk, nehogy túl ragadós le-
gyen a tészta. Alapos dagasztást (fakanállal 
vagy géppel) követően legalább 40 percet 
kelesztjük, majd lisztezett felületen, ujjnyi 
vastagra nyújtjuk és egy bögre segítségével 
kiszaggatjuk. Pár percig még újra letakarva 
pihentetjük, kelesztjük. Nem szabad túlke-
leszteni, mert akkor nem lesz szalagos. Fedő 
alatt forró olajban sütjük úgy, hogy a fánk 
felső fele kerüljön alulra az olajban, majd 
megfordítjuk, és fedő nélkül sütjük tovább. 
A forró fánkokat vaníliás porcukorba forgat-
juk és házi lekvárral kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk a hamisítatlan 
farsangi fánkhoz!

( szerk.)

KÖZÖSSÉG
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A digitális és a valós élet veszélyei, 
melyek körbevesznek bennünket

2022. január 5-én riasztást adott ki a 
Nemzeti Kibervédelmi Intézet, elsősor-
ban az interneten terjedő, magyar nyelvű, 
zsaroló hangvételű levelekkel kapcsolat-
ban, azok számossága, valamint az érin-
tett szervezetek és címzetti köre miatt.
Az elmúlt napokban ismételten megnöve-
kedett az olyan zsaroló hangvételű levelek 
száma, amelyek állami és önkormányzati 
szerveket, közintézményeket és magánsze-
mélyeket céloznak. 
A levelek szövegezése alapvetően azonos, 
a korábbi hasonló zsarolólevelekhez képest 
koherensebb, helyesírásilag jóval ponto-
sabb, a hangnem pedig egységesen tegező-
dő. 
Az üzenetek tartalma szerint a címzett ké-
szülékét megfertőzték egy trójai vírussal, 
amelynek segítségével az áldozat infor-
matikai eszközéhez hozzáférést szereztek. 

A támadó azt is állítja az e-mailben, hogy 
készített egy kompromittáló videó felvételt, 
amelyet a felhasználó kamerájával rögzített 
és a felvételen az áldozat felnőtt tartalmú 
oldalak látogatása közben végzett tevékeny-
sége látható. A zsaroló felhívja a levél cím-
zettjének figyelmét arra, hogy amennyiben a 
kért összegű váltságdíj nem kerül kifizetés-
re, abban az esetben a kompromittáló felvé-
telt eljuttatja a címzett ismerőseinek, illet-
ve a közösségi médiában is közzéteszi azt. 
A váltságdíjként kért pénzösszeg változó, 
jellemzően: 1350 euró. A zsaroló leveleket 
a SPAM szűrök sok esetben nem szűrik ki 
megfelelően, mivel azok nem tartalmaznak 
olyan hivatkozást, ami alapján a szűrő fel-
ismerné őket. A mostani esetben a levelek 
tárgya: „Fizetési felszólítás” Amikor egy 
zsaroló e-mail érkezik a postafiókodba, ak-
kor a következőket tedd meg:

• Ne ess pánikba! De tényleg. Ilyenkor az 
első gondolat mindig az, hogy te jó ég, 
megtudják az ismerőseim, mit csinál-
tam vagy nem csináltam. Gondolkodj! 
Ha nem esel pánikba, akkor gyorsan rá-
jössz, hogy hoppá, nem is történt olyan 
eset, amit az e-mailben írtak. 

• Változtass jelszót! Egy jó jelszó aranyat 
ér. Főleg ha rendszeresen cseréled. Ha 
egy jelszót használsz mindenhol, akkor 
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azért egy kicsit aggódhatsz. Azonnal 
keresd fel az összes olyan weboldalt 
ahol azt a jelszót használtad és változ-
tasd meg. Mindenhol más jelszót hasz-
nálj! 

• Hívj fel egy hozzáértőt! Ha nem isme-
red fel magabiztosan a csaló emaileket, 
akkor hívj fel egy szakértőt. Ne a szom-
széd Pistikét, aki profi gamer. Ő a leg-
kevésbé sem informatikus, csak azért, 
mert napi szinten használja a számí-
tógépet. Nem ismersz hozzáértőt? Ha 
céged van, fogadj fel egy rendszergaz-
dát! Ő lesz az, akit ha felhívsz, akkor 
egyértelműen meg fogja tudni monda-
ni, hogy tényleg csak zsarolnak és mit 
kell tenned. 

• Semmiképpen ne fizess! Ha csak pénzt 
kérnek, akkor szinte biztos, hogy ha-
zugság minden, amit állítanak. Van az 

a fajta zsarolóvírus vagy ransomware, 
mint például a WannaCry volt, ami tit-
kosítja az adataidat. Ilyenkor sem érde-
mes fizetni, mert úgysem kapod vissza 
az adataidat. Ezek a hackerek, akik eze-
ket a leveleket feladják több 100 ezer 
e-mail címre, azt remélik, hogyha csu-
pán csak 1-2% bedől nekik, máris ke-
restek rengeteg pénzt. Ne adjunk nekik 
esélyt erre!

A másik könnyű pénzszerzési forma a valós 
életre jellemző, az egyre elterjedtebb UNO-
KÁZÓS CSALÁS. Sajnos az utóbbi idő-
ben Domaszéken is több ilyen típusú pró-
bálkozás volt, így az alábbiakra szeretnénk 
a figyelmet felhívni. A csalás lényege, hogy 
unokájuknak vagy más közeli hozzátarto-
zónak kiadva magukat hívják fel vezetékes 
telefonon az idős embereket, és valamilyen 

okra, például tartozásra, balesetre hivatkoz-
va készpénzt vagy pénzzé tehető értéket 
csalnak ki tőlük. 
Ezekben a csalástípusokban az a közös, 
hogy a csalók az idős emberek pénzét, ér-
tékeit igyekeznek elvenni, telefonon keresik 
őket, valamelyik fiatalabb családtagnak ad-
ják ki magukat, aki különleges (veszélyes, 
problémás) helyzetben van éppen, idős 
áldozataikra lelki nyomást gyakorolnak. 
Fontos! Amennyiben hozzátartozóval, uno-
kával kapcsolatban keresik, szakítsa meg a 
telefonhívást, és haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot a megnevezett unokával, csa-
ládtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás 
valódiságát!
Bűncselekmény gyanúja esetén minden 
esetben értesítsék a rendőrséget a 107 vagy 
112-es segélyhívószámon!

Adathalászat
Az e-mailen, SMS-en és telefonon keresztü-
li csalások nagyon gyakori visszaélési for-
mákká váltak. Ezek célja, hogy az elkövetők 
egy számlavezető bankra vagy más vállalat-
ra hivatkozva adatokat csaljanak ki: a szám-
la- vagy bankkártya-birtokos személyes 
adatait, internetbanki belépéshez szükséges 
azonosítót, biztonsági kódot, jelszót vagy 
bankkártya-adatokat. A csalók telefonon 
próbálnak kicsalni adatokat az ügyfelektől 
adategyeztetésre hivatkozva, önmagukat 
a bank dolgozóinak kiadva; vagy e-ma-
il üzenetet vagy SMS-t küldenek, ami egy 
hivatkozást (link) tartalmaz. Ez a link egy 
internetes oldalra vezet, ami a megtévesz-
tésig hasonlít a bank internetbanki belépő 
oldalára. Ezen keresztül képesek arra, hogy 
begyűjtsék a megtévesztett ügyfelek jelsza-
vait és adatait.
A csalók az internetbanki aktív tranzakciók 
hitelesítő kódjait is elkérik az ügyfelektől, 
így szereznek jogtalanul rendelkezést az 
ügyfelek számlája és pénze felett.

Legyen körültekintő, kezelje bizalmasan 
banki adatait!

A bankok sem e-mailben, sem telefonon, 
sem SMS-ben nem kérnek Öntől bizalmas 
banki adatokat, jelszavakat vagy PIN-kódo-
kat.

Forrás: NKI.hu, OTP.hu, Domaszék 
közbiztonsága közösségi oldal ( szerk. )



Domaszéki Hírmondó   2022. január18

HIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

ügyfélfogadása településünkön a 
járványügyi helyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel!

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakosságot, hogy Önkormányzatunk továbbra is segít-
séget nyújt a Nagyközségi Könyvtárban nyitvatartási időben a koronavírus elleni 

vakcina-regisztrációban! Kérjük a regisztrációhoz vigyék magukkal személyazonosító 
igazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ kártyájukat! 

További tájékoztatás: Tel.: 0670/466-3792

ÚJ ÉV TAVALYI ÁRON!
Cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek, kemencék építését,

karbantartását továbbra is vállalom!

Boldog új évet kívánok!

Márton Ferenc cserépkályhás
30/978-4033

Kisállat ivartalanítást
támogató akció indul

Magyarországon sokkal több állatot szapo-
rítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez 
is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma 
nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, a 
gazdátlan kutya, cica egyedszámának csök-
kentésére ivartalanítással van esély. Az Orp-
heus Állatvédő Egyesület 2022 első felében 
300 állat ivartalanítását támogatja. Ennek 
köszönhetően több ezer potenciálisan túl-
szaporított állattal lesz kevesebb.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesü-
let vezetője kiemelte: évek óta szélmalom-
harcot vívnak az állatvédők a felelős állattar-
tásért, sajnos legfőképpen falvakban, illetve 
városok külső területein szabadon szapo-
rodhatnak az állatok. Az állatmenhelyek, 
a gyepmesteri telepek felelőtlen emberek 
miatt nehezen működnek. 2022 januártól az 
állatok szaporítása egyébként is büntethető 
cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló 
állatok számának csökkentése érdekében az 
állatok ivartalanítására buzdítunk.

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy 
részének támogatását?

Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyug-
díjasok, állataikat udvaron tartók kérhetik 
az ivartalanítási költségek támogatását. Je-
lentkezni 2022. február 20-ig a www.or-
pheus.hu üzenetküldő felületén (név, te-
lefonszám, email cím megadásával) vagy 
az Orpheus Állatvédő Egyesület, 6701 
Szeged, PF: 929. címre, postai levélben 
(név, telefonszám, település megadásával) 
lehet.

Orpheus Állatvédő Egyesület 
www.ebangyal.hu - Gazdikereső

www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
www.sinter.hu - SintértNE! állatmentő 

program
Sajtókapcsolat: +36-20-99-59-409

==========================



Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

 Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!
Balázs Roland 

Tel.: 0670/248-4376

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

             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

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 1800 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves vendéget 
Domaszéken a Petőfi  utca 12. szám alatti 

Egészségközpont emeletén.

 -Női, férfi - és gyermek hajvágás
 -Festés/szőkités
 -Különböző melirtechnikák
 -Keratinos hajfeltöltés

Időpont egyeztetés minden esetben szükséges!
Bankkártyás fi zetés lehetséges!

Kónya Edit 0630/299-7224

TERMELŐI MÉZ 
KAPHATÓ!

Eladó többfajta méz: repce, virág, 
selyemfű és akácméz, 

sokféle kiszerelésben (150 gr-tól 
1 kg-ig) 1700,- Ft/kg-tól 
2800,- Ft/kg-ig fajtától és 
csomagolástól függően. 

Kapható ezenkívül propolisz 
tinktúra 800,- Ft/30 ml. 

Érdeklődni: 06/30-508-6192

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
Tel.: 06-30/9533-864

Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Kakasok eladóak Domaszéken!
Érd.: 62/284-686

Savanyú káposzta és hasáb, vala-
mint vegyes savanyúság eladó!

Érdeklődni: Rózsa Ferenc utca 2.
Tel.: 0630/511-0201




