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A húsvéti gida
Mózes könyvében (Kivonulás 12.) isteni 
törvény szabta meg a húsvéti bárány, vagy 
áldozati gida sorsát: „Ez a hónap legyen 
számotokra az első, a kezdő hónap. A hónap 
10. napján mindenki vegyen egy bárányt 
családonként, egy bárányt házanként, 
vagy kecskegidát. Az állat legyen hibátlan, 
hím és egy éves. Tartsátok a házban a 
hónap 14. napjáig! Akkor Izrael egész 
közössége a két este között vágja le! A 
húsát tűzön megsütve – még akkor éjszaka 
– egyétek meg kovásztalan kenyérrel és 
keserű salátával. Vérével a szemöldökfát 
jelöljétek meg! Aki Isten népéhez tartozik, 
megmenekül. Ez a nap legyen számotokra 
emléknap, az Úr ünnepe, mindörökre!”
Ez az ősi törvény átitatódott a keresztény 
családokba. Így a nagypapa, kit buzgó hite 
miatt szerettei is „öreg jeruzsáleminek” 
becéztek, időben gondoskodott a húsvéti 
áldozati állatról. Ez évben nem lehetett 
bárányt vágni övéiből övéinek, mert nem 
született hím a bárányok családjában. Így 
virágvasárnap előtt megjelent a tata - ha 
nem is egészen Jeruzsálemből – egy kedves 
kecskegidával, amit kiszemelt és megvett 
az ünnepi vásárban. Mire elkészültünk az 
elmaradhatatlan húsvéti udvartakarítással, 
a gida mindenki kedvence lett. Mintha 
segíteni akart volna, mindig ott botorkált 
a lábaink mellett, és táncolgatott tavaszi 
örömében. Mindenki sejtette, hogy ebből 
nagypéntekre nagy sírás lesz! Így még 
keményebben hangzottak el a nagypapa 
szokásos regulái: „Minden tiszta legyen! 
Olyan legyen az udvar, mint a Jeruzsálem!” 
Hét gyerekhez tartozó vejek és unokák jól 
tudtuk, hogy sose volt ő Jeruzsálemben, 
csak Manrézában, a férfi lelkigyakorlaton. 
Mégis rajta maradt: jön már az „öreg 
jeruzsálemi”! Mire bementünk a konyhába, 
a szokásos hála vacsorára, a sparhelt felett 
már ott volt a régi, nagyheti falvédő, a 
nagymama húsvéti kelléke: „Jézus bevonul 

szamárháton Jeruzsálembe.” Bizony, a 
pálmaágak közt, az úton nem lehetett látni 
egy darabka szemetet sem! Szó nélkül 
is tudtuk, ahogy az udvar fűszálai közül 
kifésültük a régi avart és szemetet, úgy 
másnap a szentgyónásban a lelkünkből is 
kigereblyézzük a régi, rossz szokásokat és 
a bűnök szemetét. 
Mint az érkező fecskék, úgy jött el a 
nagypéntek is, a csütörtöki úrvacsorás 
mise után. Meghatottan, a hűvös reggelen 
indultunk a szent kereszt ünnepre. Sejtettük, 
hogy a férfiak miért nem indultak velünk 
meg a nénikékkel. Mire megérkeztünk 
a templomból, a gida fehér kabátja fent 
száradt a léckerítésen. Nem tudtunk 
megszólalni! Nem tudhattuk, ki vetkőztette 
le, de még a kicsi szarvát is letörték! 
Mindenki megszerette, így a miénk 
lett, miértünk adta oda életét. Mindenki 
elfordult, ha kérdezni akartunk valamit. 
Egyedül mentem ki az udvarra, mert nem 
akartam, hogy lássák lelki tusakodásomat. 
Mert nem csak a gida miatt telt meg szemem 
könnyel, hanem amit láttam a szentélyben, 
Jeremiás siralmai alatt. A nagy fehér Jézus-
gyertya egyedül maradt a háromszög alakú 
gyertyatartó csúcsán. A tizenkét apostol 
gyertyáit sorban kioltották minden siralom 
éneklése után. Júdáson kezdve minden 
tanítványét. Én milyen tanítvány lennék, 
ha az én gyertyámat is hagynám kioltani? 
Ez nem lehet! Megtartom a böjtöt, bármi 
áron is! Jobban, mint a felnőttek, és húsvét 
hétfőn nem fogok elmenni az iskolába! 
Kihirdették, hogy minden iskolás számára 
kötelező „a békéért és a szabadságért”. „A 
dolgozó nép is munkával ünnepel”.
A böjtben tisztult test és a tavaszi friss 
levegő édes, mély álmot adott a gyónásban 
tisztult lelkemnek. Úgy ébredtem, mint 
akit meghívtak királyi lakomára. Mert hát 
ez a húsvéti szentmise! Akkor még éjféltől 
tartott a szentségi böjt, a szentostyának az 

áldozás alatt így teljes lett az íze és illata. 
Egész nap éreztem: Ő van velem! Így jó és 
ennél jobb nincsen! A bárányt lehet gidával 
helyettesíteni, a húsvéti szentmisét és 
áldozást azonban semmi mással! 
Napközben a találkozások, a beszélgetések, 
a vendéglátás, minden-minden így teljes 
értékű lett. A húsvéti sonka és a többi 
étel is jobb ízt kapott, testet - lelket üdítő 
ajándékká lettek. A böjt és Krisztus áldozata 
által visszanyerte minden igazi ízét, értékét. 
Ahogy Szent Pál apostol mondja: „Örömest 
hozok áldozatot és testemben kiegészítem, 
ami Krisztus keresztjének rám eső része, 
egész testének, az Egyháznak javára.”

Ilyen húsvétban és áldozati Báránnyal én 
is „jeruzsáleminek” érezhettem magam. 
Ilyen húsvétban felszabadul, felujjong 
minden lélek!

Sóki Károly, plébános

Nagyheti szertartások
Ápr. 13. Nagycsütörtök: este 6 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje
Ápr. 14. Nagypéntek: du. 3 óra: Keresztút és  nagypénteki szertartás
Ápr. 15. Nagyszombat: este 6 óra: Feltámadási szertartás  és szentmise
Ápr. 16. Húsvét vasárnap:  de. 9 óra: Ünnepi szentmise, misztériumjáték;  de. 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson
Ápr. 17. Húsvét hétfő: de. 9 óra: Szentmise
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Tisztelt Domaszéki Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti 
nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 
2000. január elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevé-
kenységét segítse a külső szakemberekkel 
kiépített és fenntartott partnerkapcsolatok-
kal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység 
eredményességét javítsa; a helyi tapasz-
talatokat, kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja. Az egyesület továbbképzéseket, 
tapasztalatcseréket, jegyzői klubokat tart, 
együttműködik más jegyzői egyesületek-
kel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a tele-
pülések együttműködését.

A ma már 33 fős tagságot számláló szerve-
zet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól 
Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy tag-
jai révén a helyi lakosság és civil szerveze-
tek részére közérdekű információkat szol-
gáltasson. Így információs kiadványokat 
készít aktuális témákról, melyek a lakosság 
és a civil szervezeteknek nyújthatnak hat-
hatós segítséget. Ezzel a cikkünkkel a ko-
rábban indított folyamatba kapcsolódunk 
be, időről időre a lakosság széles körét 
foglalkoztató kérdéseket igyekszünk majd 
boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. 
Csúcs Áron, Zsombó nagyközség jegyző-

je ismerteti a fúrott és ásott kutak engedé-
lyeztetésével kapcsolatos tudnivalókat. Itt 
hívnám fel a T. Lakosok figyelmét, hogy 
lehetőség szerint várjanak még a kutak en-
gedélyeztetésével, mert a jelenlegi szabá-
lyozás szerinti bonyolult és meglehetősen 
költséges eljárás a közeljövőben várható-
an egyszerűsödni fog. Ennek érdekében a 
Nótárius Szakmai Egyesület és a Jegyzők 
Országos Szövetsége is megoldási javaslat-
tal fordult az illetékes kormányzati szervek 
felé.

Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző, 
egyesületi elnök

Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül 
létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárásáról
Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott 
a média, az engedély nélkül fúrt víziléte-
sítmények (a továbbiakban: kutak) enge-
délyeztetésének témakörével. Nyugodtan 
kijelenthető, hogy a téma iránt nemcsak a 
Homokhátságon, de országosan is hatal-
mas az érdeklődés, amelyről  most meg-
próbálok átfogó képet nyújtani. Az alábbi 
cikkben a kutak fennmaradási engedélye-
zési eljárását kívánom bemutatni.
Az Országgyűlés 2016. május 10-i ülésnap-
ján módosította a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: 
Vgtv.), amely 2016. június 4-én lépett ha-
tályba. A módosítás értelmében 2018. de-
cember 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási 
bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, 
akik 2016. június 4-e előtt engedély nélkül 
létesítettek kutat.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, 
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez víz-
jogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító 
kút vízjogi engedély nélkül került megépí-
tésre, vagy attól eltérően került megvalósí-
tásra, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz kü-
lönbséget a vízkivételt biztosító kutak kö-
zött, így ezek utólagos engedélyezésének 
hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálko-
dási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, 
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel 
rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok (a to-
vábbiakban: katasztrófavédelmi igazgató-
ság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakor-
lásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány-
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

alapján a jegyző engedélye szükséges:
Olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, 
amely a következő feltételeket együttesen 
teljesíti:
• az a kút, amely karszt- vagy rétegvíz 

készlet igénybevétele, érintése nélkül, 
és 500 m3/év vízigénybevétellel kizá-
rólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üzemel;

• kút épülettel, vagy annak építésére jo-
gosító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és a magánszemélyek részéről a 
házi ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja;

• a kút nem gazdasági célú vízigényt 
szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bár-
melyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, 
hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása!

Vízjogi fennmaradási engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti 
kérelem benyújtása előtt tervdokumentáci-
ót kell készíttetni a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kérelemről és mel-
lékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM 
rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 
szerint. 
Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletek-
be történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 
KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt 
csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar 
Mérnöki Kamara erre följogosító szakterü-
leti tervezői jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti 
kérelemnek tartalmazni kell a KHVM ren-

delet által előírt adatokat. A kérelemhez az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
mellékletének XXII. pontja szerint 5.000,- 
Ft-os illetéket kell megfizetni.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumen-
tációt és a tervező mérnöki jogosultságát 
igazoló igazolásokat a KHVM rendelet 
szerint.
Amennyiben a kút házi ivóvízigény ki-
elégítés céljából létesült, akkor az en-
gedélyezési eljárásba szakhatóságként a 
megyei kormányhivatal népegészségügyi 
hatáskörben eljáró elsőfokú hatóságát (Né-
pegészségügyi és Élelmiszerlánc-bizton-
sági Főosztály, régi nevén ÁNTSZ, még 
régebbi nevén KÖJÁL) is be kell vonni. A 
kérelem benyújtását megelőzően az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazga-
tási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő dí-
jakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 
alapján szakhatósági díjat (23.900,- Ft) is 
be kell fizetni a Népegészségügyi Főosz-
tály 10028007-00302584 számú számla-
számára (a közlemény rovatba a nevet, 
címet és „ivóvíz szakhatósági díja” elneve-
zést kell feltűntetni).
A szakhatósági díj befizetéséről szóló bi-
zonylatot a kérelemhez szintén csatolni 
kell.
A fennmaradási engedélyezési eljárás so-
rán szakértőként be kell vonni az illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak 
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megállapítására, hogy a kút nem veszé-
lyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, vala-
mint a szakértői vélemény esetén adhat ki a 
jegyző fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási enge-
délyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélye-
zési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az 
ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden 
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási en-
gedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül 
létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmara-
dási engedélyeztetése esetében is szüksé-
ges-e a szakhatóság bevonása?
Fontos, hogy csak akkor kell a szakható-
ságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielé-
gítésére szolgál. Vagyis amennyiben van 
vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: 
csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál 
és ez nem gazdasági célból használják, ak-
kor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt 
szakhatóságként bevonni.
A szakhatóság az eljárása során a kérelme-
zőt akkreditált laboratórium vízmintavétel-
re kötelezi és megfelelő vízminőség esetén 
adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
Más szakhatóságokat is be kell-e vonni 
az eljárásba?
Fontos, hogy a Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság hatáskörébe tartozó fennmaradási 
engedélyezési eljárás során más szakható-
ságokat is bevonhat az eljárásba. A vízügyi 
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvé-
delmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kor-
mányrendelet szerint attól függően, hogy 
pl. ha a kút termőföldre gyakorol hatást, 
vagy ha a tevékenység erdőt, védett termé-
szeti területet, vagy kulturális, örökségvé-
delmi területet érint stb. akkor a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság köteles az illetékes 
szakhatóságot, szakhatóságokat bevonni az 

eljárásba.
A jogszabály meghatározza-e a gazdasá-
gi célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül min-
den, a háztartási igénytől eltérő, azt megha-
ladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe 
beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás 
is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a 
saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a 
víz használatával gazdasági haszonnal járó 
tevékenységet végez.
Mely esetekben jegyzői hatáskör a kút 
fennmaradási engedélyének kiadása?
Lényeges, hogy a cikkben korábban felso-
rolt feltételek (a kút nem érint karszt- vagy 
rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alat-
ti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon 
van, magánszemély a kérelmező, a kút házi 
ivóvízigény és a háztartási igények kielé-
gítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú 
vízigényt szolgál) együttes fennállása ese-
tén tartozik a fennmaradási engedélyezés 
a jegyző hatáskörébe. Mivel a jogszabály 
konjunktív feltételeket ír elő, ezért bárme-
lyik feltétel nem teljesülése esetén a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság jár el enge-
délyező hatóságként, nem a jegyző.
Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után 
járulékot, vagy adót?
Nem kell a vízhasználónak vízkészlet járu-
lékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 
500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség 
után, vagyis sem járulékot, sem adót nem 
kell fizetni.
Kell-e vízgazdálkodási bírságot fizetni és 
mekkora összegben?
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a 
vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azo-
kat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása 
előtt létesítettek kutat.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem 
kér fennmaradási engedélyt az engedély 
nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től 
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bír-

ság összege jogi személy esetén az enge-
dély nélkül létrehozott építmény értékének 
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy 
vízhasználat esetén 1.000.000,- forintig, 
természetes személy esetén 300.000,- fo-
rintig terjedhet!
Mikor nem adható meg a vízjogi fenn-
maradási engedély és ennek mi a követ-
kezménye?
Amennyiben az engedély nélkül megvaló-
sított vízkivételt biztosító vízilétesítmény 
vízgazdálkodási, környezet- vagy termé-
szetvédelmi szempontból káros és az át-
alakítással sem szüntethető meg, a vízjogi 
fennmaradási engedély kiadására irányuló 
kérelmet el kell utasítani és emellett az 
építtetőt a létesítmény megszüntetésére (el-
bontására) kell kötelezni.

Háztartási szennyvíz:
A jegyző engedélye szükséges az 500 m3/
év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag 
háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított 
szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilé-
tesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez. A  
szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesít-
mény akkor engedélyezhető, ha- az ingat-
lan mentén a szennyvízelvezető törzsháló-
zat még nem épült ki, vagy az ingatlannak 
a megvalósított közműbe történő bekötése 
- a megvalósítás műszaki költségeihez ké-
pest - aránytalanul nagy költséggel jár, to-
vábbá- a szikkasztásra a talaj alkalmas, a 
talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befo-
lyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín 
alatti vizet vagy más befogadót károsan 
nem szennyez, és elszennyeződéssel nem 
veszélyeztet, valamint- a szennyvíz elhe-
lyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, 
környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem 
sért, és megfelel az építmények kialakítá-
sára és elhelyezésére vonatkozó jogszabá-
lyoknak.

Önkormányzati hírek
2017. március 23-án 14 órakor soros kép-
viselő-testületi ülés volt a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal tanácstermében, ahol az 
alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1. Domaszék közrendjének, közbiztonsá-
gának helyzete

2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség beszámolója

3. Éves összesített közbeszerzési terv 
megvitatása

4. Döntési javaslatok
5. Szegedi Kistérségi Társulás tevékeny-

ségéről szóló tájékoztató
6. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

Egyesített Szociális Intézmény mun-

kájáról szóló beszámoló Domaszék 
vonatkozásában

7. Domaszéki Családsegítő, Gyermek-
jóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról 
szóló beszámoló

8. Domaszéki tanyagondnoki szolgálat 
munkájáról szóló beszámoló

9. Döntési javaslatok
10. Polgármesteri jelentés

Döntési javaslatok között az alábbi fonto-
sabb döntéseket hozta a testület: döntöttek 
a térségi hulladékgazdálkodási rendszer 
átalakításáról, melynek domaszéki kivi-
telezése jelenleg jogi problémába ütkö-
zik, így ennek részleteiről a későbbiekben 
részletesebb tájékoztatást biztosítok. A Rá-

kóczi Szövetség részére 20 eFt támogatás 
biztosítottak a Kárpát-medencei magyar 
iskolákba beíratott gyerekek családjai-
nak támogatása érdekében. A Domaszék, 
Dankó P. tér 15/D/2. szám alatti fecskeház 
lakásbérleti pályázatait elbírálták. dr. Csá-
nyi Imre jegyző részére egy felhatalmazást 
adott a testület az üzletek (vendéglátó egy-
ségek) éjszakai nyitvatartási rendjéről szó-
ló helyi rendelet megalkotására. 

A következő soros képviselő-testületi ülés 
2017. április 27-én 14 órakor lesz a hivatal 
tanácstermében.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő
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A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékozta-
tása szerint a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a ta-
vasz beköszöntével Csongrád megyében is ugrásszerűen megnő a 
szabadtéri tűzesetek száma. Hétvégéken, a kellemes időben sokan 
választanak szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek, 
esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek. A szeles időjárás 
azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a 
korábbi években, megyénkben több ezer hektárnyi területet per-
zseltek fel. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar je-
lenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelent-
het a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát 
emberek okozzák.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az új Országos Tűzvédelmi 

Tisztelt Domaszéki Lakosok!

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről
2017. március 14-én 11 órakor a Domaszé-
ki Sportcsarnokban ünnepséget rendeztek 
az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc emlékére a Bálint Sándor Általános 
Iskola diákjai, tanárai és Domaszék Köz-
ség Önkormányzata. Újkori történelmünk 
legszebb ünnepe március 15-e. „Talpra 
magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy 
soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez 
a kérdés, válasszatok!” szavalta Petőfi Sán-
dor. A márciusi fiatalok történelmünkben 
először fogalmazták meg, hogy mit kíván a 
magyar nemzet. Soraiba vártak mindenkit, 
aki felvállalja a közös célokat: - a polgári 
állam és a függetlenség megvalósítását, - 
Európai szabadságot, szerető népeivel való 
együttműködést. „Legyen béke, szabadság 
és egyetértés” Ez a vágy adta meg az alap-
hangot kívánságaik megfogalmazásakor. 
Március 15-e a tiszta hit és az emlékezés 
ünnepe. Meghozták ezt az áldozatot őse-
ink. Emléküket tiszteljük meg azzal, hogy 
megállunk, fejet hajtunk előttük. Merítsünk 
erőt szellemük kútjából, hogy tovább ha-
ladhassunk a megkezdett úton, és ha együtt 
menetelünk, „A magyar név megint szép 

Ünnepi műsor a Sportcsarokban    Fotó: DomaTv
lesz, méltó régi nagy híréhez” Az ünnepsé-
get koszorúzás zárta a Szabadság téri kop-
jafánál, B. Nagy László országgyűlési kép-
viselő, Magyar Anna, a Csongrád Megyei 

Közgyűlés alelnöke, a helyi civil szerveze-
tek, pártok, iskola-, önkormányzat képvise-
lői emlékeztek meg és hajtottak fejet hőse-
ink előtt.                                         DomaTv

Márciusi szépkorúnk, Ördög Jánosné Matildka néni személyével 
bővült tovább a 90 éves lakosok népes tábora. Otthonában kereste 
fel Matildka nénit Kispéter Géza polgármester úr, dr. Csányi 
Imre jegyző úr. Köszöntésére ajándék kosarat és emléklapot 
adtak át. Lakosunk fiatal kora óta domaszéki, párjával régebben 
sokat gazdálkodtak, főleg baracktermesztéssel foglalkoztak és a 
piacokat járták. Amikor épült az új faluközpont, az elsők között 
költöztek a főutcára, Matildka néni azóta is itt lakik. Két lányától 
két lány unokával, három fiú dédunokával és egy ükunokával 
büszkélkedhet. Matildka néni idős kora ellenére kiváló egészségi 
állapotnak örvend, szabadidejében imád rejtvényt fejteni és tv-n 
követi a nap eseményeit. Párja elvesztése óta kisebbik lányával és 
családjával él, a ház körül tevékenykedik, tyúkokat etet, és maga 
módján kiveszi a ház körüli teendőkből a részét. Rokonai sűrűn 
látogatják, szeretetben telnek idős napjai, a családjára mindenben 
számíthat. Mataildka néninek ez úton is kívánunk jó egészséget és 
további szép nyugdíjas éveket!

Ördög Jánosnét köszöntöttük

Szépkorú köszöntés    Fotó: DomaTv



5

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
Szabályzat tartalmazza. A 2015. már-
cius 5-én hatályba lépett 54/2014. (XII.5) 
BM rendelet minden magyar állampolgár, 
gazdasági szervezet, önkormányzat, állami 
vállalat és civil szereplő számára jelentős 
változásokat hozott. A lakosság számára 
az egyik legjelentősebb változás, hogy az 
élet- és értékvédelem jegyében a belterüle-
ti ingatlanok használata során keletkezett 
avar és kerti hulladék szabadtéri égetése 
főszabály szerint tilos. A tiltás alól az ön-
kormányzat helyi rendeletben felmentést 
adhat (Domaszék Önkormányzata rendel-
kezik helyi rendelettel!), ebben szabályoz-
za az égetés feltételeit, körülményeit.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója a tűzvédelmi hatóság (katasztrófa-
védelem) engedélyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irányított égetést vé-
gezhet. Az irányított égetés végzésére vo-
natkozó kérelem tartalmazza:
- a kérelmező nevét és címét, 
- az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal megadott helyét, 
- az égetés megkezdésének és tervezett be-
fejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, 
perc), 
- az irányított égetés indokát, 
- az égetéssel érintett terület nagyságát, 
- az égetés folyamatának pontos leírását, 
- az égetést végző személyek nevét, címét, 
- az égetés felügyeletét biztosító személy 
nevét és címét, mobiltelefonszámát, 
- a tűz továbbterjedésének megakadályozá-
sára tervezett intézkedéseket és 
- a helyszínen biztosított, a tűz továbbterje-
désének megakadályozására készenlétben 
tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig be kell nyúj-
tani az engedélyező tűzvédelmi hatóság-
hoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet an-
nak beérkezésétől számított 5 munkanapon 
belül bírálja el. Az irányított égetés során 
a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha az irányított égetést befe-
jezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányí-
tott égetés csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Az irányított égetés befejezése 
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, 
és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal - meg kell szüntet-
ni. Az irányított égetés során a tarlóégetés 
csak az alábbiak szerint végezhető:
- a tarlónak minden oldalról egyidejűleg 
történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak 
a tarlómaradványok használhatók fel; a 
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon 

álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 
- a tarlót vagy az érintett szakaszokat a 
tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 
méter szélességben körül kell szántani, és 
az adott területen az apró vadban okozha-
tó károk elkerülése érdekében vadriasztást 
kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok 
védelmére a helyi adottságoknak megfe-
lelő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani, 
- tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen 
szakaszosan végezhető, és csak az egyik 
szakasz felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni, 
- a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas 
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő lét-
számú, kioktatott személy jelenlétéről kell 
gondoskodni, és legalább egy traktort eké-
vel a helyszínen készenlétben kell tartani. 
A lábon álló növényzet, avar és egyéb nö-
vényi hulladék irányított égetése során a 
fenti szabályokat kell alkalmazni.
A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése 
érdekében a vasút és a közút mindkét olda-
lán annak kezelője köteles a szélső vasúti 
vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 
méter széles védősávot kialakítani. A vé-
dősávot éghető aljnövényzettől, gallytól 
tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántar-
tásról, éghető anyagtól mentes állapotban 
tartásról a védősávval érintett terület tu-
lajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles 
gondoskodni. 
Domaszék Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2016. június 30-i ülésén 
megalkotta az avar és kerti hulladékok 
nyílt téri égetéséről szóló 12/2016. (VI. 
30.) önkormányzati rendeletét, mely 
2016. július 1. napján lépett hatályba.
A rendelet területi hatálya Domaszék köz-
ség belterületére terjed ki, kül- és erdőterü-
letre nem vonatkozik.
A rendelet értelmében avar és kerti hulla-
dék: az ingatlan használata során keletkező 
és további hasznosításra nem kerülő növé-
nyi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyö-
kér és egyéb növényi maradványok). Hasz-
nosítás: a kerti hulladék komposztálása.
A kórokozóktól és kártevőktől mentes, 
egészséges kerti hulladék komposztálása, 
hasznosítása javasolt. Az ingatlanon kelet-
kező nagyobb mennyiségű kerti hulladék 
szabályos kezelése az ingatlantulajdonos 
feladata.
A belterületi égetés szabályai:
Kerti hulladék égetésére hétfőtől szomba-
tig van lehetőség. Az égetést a levegőréteg 
hőmérsékleti változása (eseti talajközeli in-

verzió) miatt 8.00 és 20.00 óra között lehet 
végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapo-
kon és vasárnap égetni tilos.
Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvő-
képességének tudatában lévő személy vé-
gezheti.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, 
vagyoni és személyi biztonságot nem ve-
szélyeztető módon, 18 éven felüli cselek-
vőképes személy folyamatos felügyelete, 
és a lakókörnyezet lehető legkisebb zava-
rása mellett szabad.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője 
(továbbiakban együtt: tulajdonos) az ége-
tés során köteles gondoskodni a szükséges 
tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: ol-
tóvíz, homok, stb.)
A füstképződés csökkentése érdekében az 
avart és a kerti hulladékot előzetesen szik-
kasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban történhet.
Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és 
kerti hulladék elégetési szándék esetén a 
szomszédokat tájékoztatni kell az égetés 
várható időpontjáról. Az égetés egy alka-
lommal legfeljebb 4 óra hossza időtartam-
ban végezhető.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az 
engedélyezett időszakon kívül, valamint 
párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél 
esetén.
A kerti hulladékkal együtt kommunális, ve-
szélyes és ipari eredetű hulladék nem éget-
hető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, 
ezek maradványai, stb.).
Az égetés folyamatának gyorsítására ég-
hető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) 
légszennyező vagy bűzös segédanyag nem 
használható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, 
hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 
annak belocsolásáról, vagy vékony földré-
teggel történő lefedéséről.
Az illetékes hatóság által elrendelt álta-
lános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet 
nem ad felmentést. Közterületen avar 
és kerti hulladék égetése tilos, kivéve 
a polgármester engedélyével. Lábon álló 
növényzet, tarló égetése tilos. Tilos égetni 
kisfeszültségű, középfeszültségű és nagy-
feszültségű vezetékek alatt.
Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.
A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberende-
zés-használat kizárólag a vonatkozó jog-
szabályokban meghatározott tűzvédelmi 
követelmények és műszaki mentéssel kap-
csolatos feladatok szigorú betartásával tör-
ténhet.

Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző
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Ingyenes alapfokú informatikai képzés a Sárkányban
A Sárkányhegyi Közösségi Házban 2017. 
február 6-án elindult egy 70 órás ingyenes 
informatikai képzés, hetente kétszer, két 
csoporttal. A legnagyobb meglepetésemre 
hatalmas érdeklődés volt, így voltak, akik 
már nem fértek bele a kétszer 15 fős cso-
portba, így május közepétől vagy június 
elejétől egy újabb csoportot/csoportokat 
indítunk. Még korlátozott számban lehet 
jelentkezni! Az IEC International Educaton 
Center, egy szegedi központú felnőttkép-

ző cég szervezi a képzést a GINOP 6.1.2 
pályázati támogatással. Ezt a programot a 
kezdőknek fejlesztették ki és a hetvenedik 
óra végére egy informatikai alapkompeten-
ciát sajátíthatnak el. 
Októbertől egy alap- és középfokú nyelv-
vizsgára felkészítő tanfolyamot szeretnék 
szervezni szintén a Sárkányhegyi Közössé-
gi Házban. A részletekről a nyári Hírmon-
dókban tájékoztatást nyújtok! 

Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

Családi nap Domaszéken
2017. május 13-án mozgalmas családi 
napra várunk minden kisgyermekes csa-
ládot.
9 órától számtalan izgalmas stand, arcfestés, 
ugrálóvár, zsákbamacska, kutyák és Mon-
csi, a póni várja a kis és nagy gyerekeket. 
- 9.30 Ünnepélyes megnyitó, Baba-
találkozó (2016-ban született gyer-
mekek és szüleik köszöntése.)  
- 9.45 Kincskereső ovisok műsora. 
-    10.00 "Kiborul egy halom öröm"- akusz-
tikus koncert a gyerekek kedvenceiből. 
-   11.00   A   Maszkabál    játszótérbővítő 
akciójának átadása, 1 éves a Sárkánybébi.

Akik már biztosan velünk lesznek: 
Babba Mia, Dél-alföldi Állatvédelmi Őr-
szolgálat, Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom, Istók Zsófi, egészségta-
nácsadó, Könyvtár, Lily Gardrobe, Moldvai 
Tünde, gyógypedagógus, Nyilasiné Tóth 
Anett, logopédus, Pipacs Tanya, Puroszné 
Nagy Magdolna, perinatális szaktanács-
adó, dúla, szülésfelkészítő, kismamamasz-
szőr, Sárkánybébi babaklub, Tengericsilla-
gok, Babaúszás, Tett Jövőnkért Egyesület, 
Tóthné Gulyás Gabriella, szüléskísérő és 
gyerekágyas dúla, AquaNatal oktató, "Élet 
a babával"- csecsemőgondozásra felkészí-
tő, védőnő
A program mindenki számára nyílt és in-
gyenes!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel vár Domaszék Köz-
ség Önkormányzata és a Domaszéki Élhe-

tőbb Faluért KHE.
További információk: elhetobbfaluert.

blogspot.com és a facebookon

Gardróbfrissítés IV.
Tele a szekrényed kinőtt/kifogyott/megunt, 
de még ép és használható ruhákkal?
Szeretnél a helyükre frisseket? Akkor hozd 
el! Cseréljünk!

Helyszín: Domaszék, Sárkányhegyi 
Közösségi Ház

Időpont: 2017. Április 21. (péntek) 
17.00 órától

Hozd el a tiszta, jó állapotú ruhádat és 
amennyi darabot hozol, annyit haza is vi-
hetsz.
A válogatás után megmaradt ruhákat ösz-
szegyűjtjük és a Családsegítő Szolgálatnak 

juttatjuk el!
Férfi, női és gyerekruhák is lesznek.
A ruhákon kívül hozhattok ékszereket, tás-
kákat, cipőket!

Támogassátok a kezdeményezést, hozzá-
tok el a szekrényben szomorkodó ruháito-
kat és találjátok meg új kedvenceteket!

 
A program nyitott és ingyenes!

Domaszéki Élhetőbb Faluért 
Közhasznú Egyesület

Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com

E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/

elhetobbfaluert
Adószám: 18475788-1-06
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Könyvtári hírek
Köszönetet mondok Héjja Hajnalkának a 
könyvtárnak adományozott könyvekért.

Ezúton szeretnék minden kedves 
olvasónak 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
kívánni!

Numerológia előadásunk a harmadik ré-
széhez ért.
Szeretettel meghívom a kedves olvasó-

kat és minden érdeklődőt
2017. ápr. 14-én 16:30 -kor tartandó előa-
dásra melynek témája: névnumerológia, 

számok a nevünk alapján 
az előadást ismételten Csányi Tamásné 
fogja tartani, szívesen várjuk azokat is, 
akik újonnan csatlakoznának és érdeklőd-
nek a téma iránt.

Szűcs Judit könyvtáros

Előretolt helyőrség irodalmi karaván
2017. március 23. Domaszék

Könyvtárunkban nemrég egy különleges 
irodalmi esten vehettek részt a domaszéki-
ek. A Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft. szervezésében került meg-
rendezésre az Előretolt Helyőrség Irodalmi 
Karaván nevű programja. A rendezvényen 
megismerkedhettünk az Íróakadémia pá-
lyakezdőivel, mentoraival és egyik okta-
tójukkal. Megtapasztalhattuk, hogy a köl-
tészet milyen mértékben része tud lenni 
az ember életének. Bemutatásra került az 
Enumeráció c. antológia melyből az írók 
felolvasták saját műveiket. Közben egyre 

Könyvtári program    Fotó: DomaTv

jobban megismertük őket, kötetlen hangu-
latú beszélgetések által, megtudtuk hogyan 
alkotnak meg egy-egy művet és megismer-
hettük az Íróakadémia oktatási módszereit 
is. Az Irodalmi Karaván résztvevői:
Ármos Lóránd (mentor) 1980-ban szüle-
tett Nagykárolyban. Rózsahús című első 
verseskötete 2005-ben jelent meg az Er-
délyi Híradó Kiadó gondozásában, me-
lyért Méhes György-debütdíjban részesült. 
Apám a Holdig című verseskötete 2010-
ben jelent meg az Erdélyi Híradó Kiadó 
és a Ráció Kiadó közös kiadásában. A kil-
ternani ősz című, harmadik verseskötete 
2016 novemberében jelent meg, az Erdélyi 
Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége 
közös kiadásában.
Bék Timur (pályakezdő) 1997-ben szü-
letett Komlón, a bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnáziumban eltöltött négy 
remek év után Szegedre költözött. Jelenleg 
ott él és tanul, hogy később magyart tanít-
hasson, középiskolás fokon. Három éve ír 
verseket.
Demeter Andrea (oktató) 1976-ban szü-

letett Jászberényben. Produkciós vezető, 
kulturális rendezvényszervező, audio-nar-
rátor. Oktatói szakterülete: művészeti me-
nedzsment, önálló produkciók létrehozása, 
kulturális rendezvényszervezés.
Erdős István (mentor) 1977-ben született 
Salgótarjánban, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen diplomázott. Már diáké-
vei alatt is foglalkozott írással, egyetemista 
korában jelentek meg versei először egy 
antológiában (Igen/Nem antológia). Ezu-
tán rajzfilmgyártással foglalkozott, majd 
2011-ben megjelent az Aprótörpe indiánok, 
2012-ben a folytatása, A vándor varázsló, 
majd 2013-ban a Rajkó című ifjúsági regé-
nye.
Hernádi Anna Borbála (pályakezdő) 
1997-ben született Budapesten, jelenleg az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Peda-
gógiai és Pszichológiai Karának elsőéves 
hallgatója. Középiskolai éveit az irodalom-
nak szentelte, jelenleg andragógiát tanul. 

Műveik megtalálhatóak a könyvtárban. 
További információ: kmtg.hu

Szűcs Judit könyvtáros

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
A márciusban tartott nyílt ifjúsági gyűlésen, mely a Márciusi Ifjak 
címet kapta összesen 11-en vettünk részt a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban. A csapatépítő játékok után egy Belbin tesztet töltöttünk ki, 
hogy rájöjjünk, ki milyen szerepet ölt magára a csapatmunkában. A 
Belbin teszt az ideális csapat összetételének a kérdését vizsgálja és 
nyolc különböző csapat szerepet különböztet meg, pl. elnök, ötlet-
gyártó, csapatjátékos, megvalósító... Csapatunk új tagokkal is bővült, 
de még mindig várjuk a vállalkozó szellemű fiatalok jelentkezését.  
Szeretnénk minden hónapban nyílt, teaház hangulatú gyűlése-
ket tartani, melyekre szeretettel várunk minden domaszéki fi-
atalt. Részletek a Facebookon létrehozott Domaszéki Fiatal-
ság nevű csoportban, valamint az alábbi elérhetőségeinken:  

https://www.facebook.com/IFIONK 
domaszekifjonk@gmail.com

                                                          Kalmár Éva ifjúsági képviselő

Nyugdíjas klub hírei
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség dalos találkozót tartott 2017. 
március 25-én Szeged Petőfi-telepen, ahol a domaszéki kórus is fel-
lépet. Tíz nyugdíjas klub közreműködésével szeretnénk megszervez-
ni egy baráti találkozót a Rózsakert Vendéglőbe. 2017.április 29-én 
tartjuk, várjuk szeretettel a domaszéki nem klubtagokat is. Jelent-
kezni 2017. április 24-ig telefonon a 30/314-2524-es számon, vagy 

személyesen klubnapon a Sárkányhegyi Közösségi házban április 
20-án 14 órától 16 óráig.
Program: 11 órától vendégvárás. 12 óra köszöntő, műsor, 13 óra 
ebéd. Tánc kifulladásig, zenész Nyári Zoltán. Várjuk az új klubta-
gokat és az énekelni szerető embereket a kórusba!

Üdvözlettel: Ördög Istvánné klubvezető
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Sárkánybébi babaklub 
program
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból: Március 3-án, Szegeden 
rendezték az SZTE Gyakorló Gimnázium 
és Általános Iskola és a Szegedi Regionális 
Természettudományos Diáklaboratórium 
által szervezett TISZA- vetélkedőt. Az 
országos jellegű döntőbe több megyéből 
is érkeztek csapatok. Domaszékről a 
Tiszavirág csapat jutott be, és az igen 
értékes 4. helyezést érték el versenyzőink. 
Csapattagok: Börcsök Patrik, Nagy 
Ábel, Nagy Konstantin és Szaszák Kata. 
Köszönjük Szaszákné Darók Katalin 
szülőnek a versenyhez nyújtott segítségét! 
Felkészítő tanárok: Kardosné Volford 
Klára és Nagy Zsolt. Március 6-a és 
10-e között az alsó tagozatos gyerekek 
a „PÉNZ-7” keretén belül a tudatos 
pénzhasználatról tanultak a tanórákon. 
Péntek délután első alkalommal rendeztük 
meg az iskolai Börzét. A gyerekek 
játékaikat, könyveiket, saját készítésű 
portékáikat kínálták megvételre társaiknak. 
Az osztálytermek hangulatos piaccá 
váltak, és a játékok kipróbálása közben 
sok áru gazdát is cserélt. A tankönyvi 
példák helyett a gyerekek a gyakorlatban 
próbálhatták ki, hogy a pénzzel való bánás 
felelősséggel jár. Akik épp nem árusítottak, 
az egyik tanteremben a pénz világáról 
szóló animációs filmeket nézhettek. A 
Szegedi Gregor József Általános Iskolában 
március 7-én és 8-án 24. alkalommal 
rendezték meg a tankerületi Móra Ferenc 
Olvasásversenyt. A negyedikesek között 
Kiss Alíz Réka (felkészítője Kardosné 
Volford Klára) 3., Homolya Zsombor 
(felkészítője: Madarász Ottó) 4. helyezést 
ért el. Az ötödikesek közül Szalóky 
Mercédesz Lara (felkészítője: Viplakné 
Pásti Mária) 3., Süli Ádám (felkészítője: 
Huszár Judit) 5. helyen végzett. Gratulálunk 
a gyerekeknek, és az őket felkészítő 
kollégáknak! A Deszki Maros Menti 
Fesztivál prózamondás kategóriájában az 
alsó tagozatosok közül Gergulics Bence 1.a 
osztályos tanuló I. helyezést ért el! További 
sok sikert kívánunk neki és felkészítő 
tanárának, Kopaszné Török Gabriellának 
is! Március 14-én 11 órakor a Domaszéki 
Sportcsarnokban községi ünnepségen 
emlékeztünk meg az 1848-49-es 
forradalomról és szabadságharcról. Az 
ünnepséget koszorúzás zárta a Szabadság 
téri kopjafánál. Az ünnepségen felléptek 7. 
évfolyamos diákjaink, iskolánk énekkara 
és a Csillagfürt néptánccsoport. Felkészítő 
tanárok: Nagyné Volford Irén, Kneusel-
Herdliczka Leila és Kispéter Éva.

A Bor Pál Fizikaverseny középdöntőjébe 
jutott tanulóink: Ábrahám Antónia, Fülöp 
Roland, Juhász Nóra, Trója Gábor (7.a), 

Telegdi Csongor (7.b)., Papp Levente (8.a). 
A  középdöntőt a Szegedi Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnáziumban tartották, március 
17-én, pénteken délután. Felkészítő- és 
kísérő tanár: Csóti Mária. Kíváncsian 
várjuk az eredményeket! Március 16-
án tartottuk utolsó Iskolába Csalogató 
programunkat, melyen a jelenlegi első 
osztályokat tanító kollegák számoltak be 
tapasztalataikról, adtak tanácsot az iskolába 
induláshoz.  Március 18-án, Bonyhádon a 
„Glassperlenspiel” elnevezésű országos 
német nyelvi versenyen vett részt Baracsi 
Luca (7.b). Hetven indulóból 43 diákot 
hívtak be, és a nemzetiségi iskolások között 
versenyezve Luca az igen rangos 18. helyet 
szerezte meg. Felkészítő tanára Ferlingné 
Dósa Anett.

A 2.a és 2.b osztály a Napsugaras 
Tájházban volt Szegeden. Húsvétra 
hangolódva, kézműves foglalkozáson 
vettek részt. Nagyon szép tojásfa-díszek 
készültek. Utána egy magyar labdajátékot 
tanultak, a métát. A gyönyörű tavaszi 
napsütésben a gyerekek nagy lelkesedéssel 
vetették bele magukat a játékba. Kísérő 
tanárok: Pataki Ildikó és Nagy Zsolt.

A „Könyv-papír–olló” országos német 
nyelvű irodalmi szövegfeldolgozó 
versenyen vett részt Ferling Zsanett, 
Kovács Milla és Sebők Dominik. A három 
nyolcadikosnak több fordulós feladatsoron 
kellett kitartó munkával átküzdenie magát. 
Az értékes 5. helyet érték el. Felkészítő 
tanár: Huszár Judit. Március 21-én, a 
körzeti mezei futóversenyen iskolánk 30 
tanulója vett részt. Egyéniben aranyérmet 
hozhatott el Keceli-Mészáros Renáta, 
Csengeri Botond és Fülöp Roland, míg 
Dóda Hajnal és Keceli-Mészáros Mátyás 
egy-egy bronzéremmel gazdagodott. 
Csapatban is eredményesen szerepelt az 
iskola, ugyanis a IV. korcsoportos lányok 
(Dóda Hajnal, Ferling Zsanett, Bűn Zsóka, 
Halász Tímea, Doszpod Alexandra) és fiúk 
csapata (Fülöp Roland, Keceli-Mészáros 
Mátyás, Trója Gábor, Csengeri Hunor) is 
aranyérmet szerzett. A III. korcsoportos 
fiúknak (Ötvös Márk, Szabó Gergő, 
Lippai Dávid, Lenghel Krisztofer, Juszku 
Zsombor) pedig a bronzérmet sikerült 
megkaparintaniuk. Az első helyezést 
elért tanulók jövő héten részt vesznek a 
megyei döntőben Szegeden. Gratulálunk! 
Felkészítő tanárok: Dobó Márta, Nagy 
Hevesi Ákos és Laczkó Endre.  Március 
23-án a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége meghirdetésében a 
Király Kőnig Péter Zeneiskola adott otthont 
a „Játszani is engedd…” elnevezésű 

programnak. Ennek keretében Csalog 
Gábor zongoraművész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem adjunktusa tartott 
zongora-kurzust zenét tanuló diákoknak 
és tanáraiknak. Iskolánkból három 
zongorista növendékünk vehetett részt 
a mesterkurzuson: Szalóky Mercédesz 
Lara, Dobó Pálma Dorka és Dobó 
Gréta Manna. Mindhárman kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a hangversenyen! 
Szalóky Larának külön foglalkozást is 
tartott a művész úr. Felkészítő tanáruk 
Lázity Natália. Köszönjük Kardos 
Mónika szülő segítségét! Március 29-én 
iskolánk adott otthont a Mesevetélkedő 
területi döntőjének, melyen 9 csapat (1 
zákányszéki, 4 mórahalmi és 4 domaszéki) 
versengett. A hazai csapatok közül a 
„Szuper Farkasok” 3. helyezést értek el, és 
ezzel az eredménnyel bejutottak a megyei 
versenyre. Csapattagok: Kiss Alíz, Juhos 
Léna, Németh Napsugár és Papp Liliána 
(4.b). Gratulálunk! Felkészítő tanáruk 
Kardosné Volford Klára. Március 30-án, 
Ruzsán tartották a III. korcsoportos fiú 
körzeti labdarúgó versenyt. Kilenc iskola 
képviseltette magát a megmérettetésen, 
amiből a domaszékiek az 5. helyet 
szerezték meg. A csapat tagjai: Ábrahám 
Dávid, Bóka Brúnó, Börcsök Richárd, 
Juszku Zsombor, Lenghel Krisztofer, 
Lippai Dávid, Négyökrű Kristóf, Nóvé 
Hunor, Ötvös Márk, Sárszegi Richárd és 
Sipőcz Máté. Felkészítő tanáruk Nagy 
Hevesi Ákos. A megyei mezei futó 
versenyen, Szegeden két csapattal és 
két egyéni versenyzővel jutottunk be. A 
két alsós egyéni versenyzőnk: Keceli-
Mészáros Renáta és Csengeri Botond 4. 
lett, ezzel az országos döntőbe jutottak. 
A legnagyobbak, a IV. korcsoportos 
lányok és fiúk is szerepeltek a megyei 
döntőn. Sajnos egyik csapat sem jutott 
tovább, pedig a csapattagok mindent 
megtettek ennek érdekében. A csapat 
legjobbja Fülöp Roland, ő megnyerte a 
megyei döntőt, és így bejutott az országos 
döntőbe, amely április 11-én, Gödöllőn 
lesz. A IV. korcsoportos fiú foci csapat, 
csak úgy, mint a III. korcsoportosok, 
az 5. helyen végeztek. Felkészítő tanár: 
Laczkó Endre. Nyári Levente 2.a osztályos 
tanulónk több, mint 120 versenyző közül 
a kiemelkedő IV. helyen végzett a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny Csongrád 
megyei fordulóján. Felkészítő tanára: 
Pataki Ildikó. Gratulálunk! A Varga 
Tamás Megyei Matematikaversenyen 
elért eredmények: Fülöp Roland (7.a) 2. 
hely, Ferling Zsanett (8.a) 5.hely, Telegdi 
Csongor (7.b) 7.hely. Fülöp Roland 7.a 
osztályos tanuló az országos döntőbe is 
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meghívást kapott!. Gratulálunk! Felkészítő 
tanárok: Dobó Márta és Asztalos 
Ferencné. Iskolánk és a Domaszéki Judo 
Ifjúsági Sport Egyesület együttműködése 
eredményeképp a testnevelés órákon 
a gyerekek megismerkedhettek a judo 
sport alapjaival. Március 30-án, Ruzsán 
rendezték meg az alsó tagozatosok 
Helyesírási Versenyét. Iskolánkat hat 
tanuló képviselte. Az évfolyamokon elért 
eredmények: 2. osztályosok: 1. hely: 
Komár Csanád (2.b); 2. hely: Huszák Zsófia 
(2.a); 3. osztályosok: 8. hely: Bernáth 
Szonya (3.b); 12. hely: Tóth Gergő (3.a); 
4. osztályosok: 2. hely: Homolya Zsombor; 
7. hely: Csapó Bence (4.a). Felkészítő 
tanárok: Nagy Zsolt, Pataki Ildikó, Ótottné 
Greguss Éva, Bönde Jánosné és Madarász 
Ottó. Április 1-jén tartották a Bonifert 
Matematika Versenyt, melyen iskolánkat 
három tanulónk képviselte: Ferling Zsanett, 
Simon Imre és Fülöp Roland.

Az NTP – KKI-16-0362 pályázatunk 

keretében április 24-én meseterápiás 
foglalkozás lesz a német szakkörösöknek. 
Meghívott előadónk Gyáfrás Edit, az SZTE 
lexikográfusa lesz. A programot Ferlingné 
Dósa Anett tanárnő szervezi.

Következő programjainkból: 

Április 7.: Bendegúz verseny; Szegedi 
Néptáncfesztivál az Agórában; Üllési 
Fontos Sándor verseny (zene, rajz, vers); 
SzeReTeD Labor; Kaán Károly verseny

Április 10.: Makkosházi Matematika 
Verseny; Napközis mozidélután

Április 11.: Költészet napi szavalatok; 
Mezei Futóverseny országos döntője 
Gödöllőn

Április 12.: Vendégünk Márton 
Anita olimpikon! Tavaszi zsongás: 
Idén 3. alkalommal rendezzük meg a 
húsvéti készülődés jegyében kézműves 
délutánunkat. A gyerekek az ünnepre 

hangolódva, szülővel vagy önállóan 
készíthetik el a tavaszt idéző darabokat.

Tavaszi szünet: Április 13-tól 19-ig. 
(A szünet előtti utolsó tanítási nap 12-e, 
szerda; a szünet utáni első tanítási nap 20-
a, csütörtök.) Első osztályosok beíratása: 
Április 20-án 8.00-19.00-ig; április 21-én 
8.00-18.00-ig.

Április 22.: Subotica Grand Prix mazsorett 
verseny

Április 24-től 28-ig: Felső tagozatos 
témahét a „Fenntarthatóság” jegyében; 
Szülői értekezletek és fogadóórák; 
Papírgyűjtés

Április 28.: Deszki Marosmenti 
Néptáncfesztivál; Alsós bábszínház

Április 29.: Országos Mazsorett Bajnokság 
Domaszéken 

Józsáné Bánhidi Márta,
 Ótottné Greguss Éva

A mezei futók csapata    Fotó: Nagy Hevesi Ákos Focistáink    Fotó: Nagy Hevesi Ákos

Tisztelt leendő első osztályos Szülők!
A beíratás időpontja:  

2017. április 20. 800-1900, 
2017. április. 21. 800-1800

A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek lakcímkártyája
• az iskolába lépéshez szükséges igazo-

lás eredeti példánya
• a törvényes képviselő személyazono-

sító igazolványa, lakcímkártyája

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata

• a gyermek TAJ kártyája
• az Okmányiroda által (diákigazol-

ványhoz) készített fénykép dokumen-
tuma (NEK adatlap)

• NYILATKOZAT a gyermek felügye-
leti jogáról

• NYILATKOZAT a hittan- ill. etika vá-

lasztásról
• NYILATKOZAT a tartózkodási hely-

ről, lakcímről
• nem magyar állampolgárság esetén: 

érvényes útlevél, tartózkodási kártya, 
regisztrációs igazolás 

   Köszönettel:  
               Iskolavezetőség 
  

Domaszéki Óvoda hírei
Napsütés, szélsüvítés, szemerkélő 
eső…….. nehezíti eldönteni óvodásaink, 
kinti öltözékét mostanság. Kabát? Pulcsi? 
Póló? Igazi április időjárást élünk át nap, 
mint nap, igyekezve kifelé, sétálni, játsza-
ni, tornázni a szabadba.
Az „Ébred a természet!”című projektünk 
keretein belül virágnézős, állatsimogatós 

sétákat, kirándulásokat tettünk. Köszönjük 
a vendéglátó családoknak a lehetőséget, 
hogy a gyerekek közelről tapasztalhatták 
meg az ébredő természet „csodáit”.
Iciri- piciri játszódélutánjaink folyamato-
san zajlanak, ahol a leendő kis ovisok és 
szüleik ismerkedhetnek óvodánkkal és az 
itt dolgozókkal. 

Az óvodai beíratás 2017. április 25-26-án 
lesz 8-16 óráig az óvodában.
A beíratáshoz szükséges dokumentu-
mok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata,
• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kár-

tyája,
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• a szülő (gondviselő) személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája.
• sajátos nevelési igényű gyermek eseté-

ben: szakértői vélemény 
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményről készült határozat
• orvosi igazolás az óvodai érettségről.
Programjaink az elkövetkezendő időszak-
ban:

- 2017. április 7. Iciri- piciri játszódélután
- 2017. április 3-6-ig Papírgyűjtés
- 2017. április 6-7-10. Fényképezés
- 2017. április 4-5-6. Nyílt napok
- 2017. április 22. Majálisoló a 
  sportcsarnokban
- 2016. április 25-26. Óvodai beíratás 

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 

támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - nak felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!
A Kincskereső Óvoda apraja- nagyja 

nevében:
 Koczkás Orsolya óvodavezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
Gunics Endre Magyar Bajnok!

A serdülő Diákolimpiát Siklóson rendezték, 
ahol Nagy Bence a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Sérülése után egyre 
magabiztosabban dolgozik, reméljük, hogy 
az év végi Magyar Bajnokságra ismét a 
régi Nagy Bencét láthatjuk.
A kisebbek a Szerbiai Zrenjaninban 
küzdöttek, ahol Katona Benedek és 
Hongmany Alex bronzérmet szereztek az 
erős mezőnyben.
Győrszentiván adott otthont a Junior 
Magyar Bajnokságnak. Két versenyzővel 
indultunk a viadalon. Gunics Endre, aki 
másodéves junior imponáló fölénnyel 
nyerte meg súlycsoportját, a 73 kg-ot. 
Ellenfelei még akciót sem tudtak dobni rajta 
és megszerezte a klub 58. egyéni bajnoki 
címét. A másik indulónk Sánta László, 
aki ifjúsági kora ellenére a pontszerző 
5. helyen végzett. Gunics Endrére nagy 
feladatok várnak az elkövetkezendő 
időben. Az első Európa Kupa versenye az 
Olaszországi Lignanóban lesz a hétvégén, 
ahol már megválthatja jegyét Mariborba 
a Junior Európa Bajnokságra. Tervei 
között szerepel az Észak Koreai Phenjani 
Világbajnokságra való kijutás.
Április 1-én szakosztályunk megrendezte a 
hagyományos 14. Tökmag Kupa gyermek-
versenyét. A versenyünket megtisztelte 
külföldről Ausztria, Lengyelország, Szlo-
vákia, Románia, Szerbia és Bosznia számos 

csapata. Sajnos a magyar csapatok az elő-
zőekhez képest jóval kevesebb létszámmal 
vettek részt. Az így is remekül sikerült, jó 
hangulatú versenyen a domaszékiek 2 első, 
2 második és 2 harmadik helyet szereztek. 
Aranyérmesek lettek Katona Benedek és 
Ferenczi Héra. Ezüstérmesek Hongmany 
Alex és Szigeti Sára. Bronzérmesek Kósa 
Réka és Sánta Brigitta.
A versenyünk sikeres lebonyolításához 
ezúton is szeretnénk megköszönni számos 
szponzorunk segítségét. A technikai 
lebonyolításban Tanászi János –Java Trio 
Bt., Szemernet Kft., Kiss Balázs Net(t)Sped 
98 Kft., Sziráki Krisztián. A versenyünk 
élőben is követhető volt a tökmagkupa.hu 
oldalon. További támogatóink: Domaszéki 
Önkormányzat, Bálint Sándor Általános 
Iskola, Domaszéki Presszó, Temesvári Hús 
Kft., Erzsébet Gyógyfürdő Mórahalom, 
Coop ABC - Domaszék, Pick Szeged, 
Vitamin Szalon Kft. - Szeged, Rózsakert 
Vendéglő, ABC Panzió, Varga Pékség - 
Mórahalom, Baranyás Pincészet, Első 
Beton - Szeged, valamint Sétáló Tibor, 
Nógrádi József és Hollósi Péter. Ezenkívül, 
de nem utolsósorban, ezúton szeretnénk 
külön is megköszönni a Domaszéki JUDO 
ISE lelkes szülői és nagyszülői csapatának 
a támogatását, a sok-sok segítséget a 
verseny sikeres lebonyolításához. 
Továbbra is várjuk azokat a gyerekeket és 

szüleiket, akik szeretnének ebbe a lelkes 
csapatba kerülni, hogy jöjjenek a kezdő 
csoport edzéseire hétfőn és pénteken 3 
órától 4 óráig.               Szabó Miklós edző 

A bajnoki éremmel Gunics Endre és 
Szabó Miklós edző    
Fotó: Gunics László

Csapatunk idén is útnak indul, ám szakítunk hosszú éves hagyo-
mányainkkal és ebben az esztendőben egy közeli helyet fedezünk 

fel. 18. táborunkat Nagyéren és környékén rendezzük meg.
Tervezett programok:

városnézés (Mezőhegyes, Makó), lovaskocsizás, kerékpározás, 
túrázás, fürdés, angol nyelvtanulás.

Természetesen nem maradhat el a közös tábortűz, éneklés, tánc, 

vetélkedők, alkotás, közös főzés és minden mi jó.
Szálláshelyünk: Nagyér, Zöldbéka diákszállás.

Időpont: 2017. július 3-7. (hétfő - péntek)
Célkororsztály: 8-14 évesek.

Jelentkezz kedvezményesen 2017. április 20-ig (hétfő)!
További információk, jelentkezés: 

Zsóka néni (70/452-3343) elhetobbfaluert.blogspot.com

Zsóka néni táborai - Nagyér 2017. július 3-7.

Felhívás!
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület továbbra is 
folytatja a DomaTV működtetését, a domaszéki rendezvények 

támogatását és a környezetvédelmi programok szervezését. 
Kérjük adójának 1 %-val támogassa munkánkat!

Adószám: 18475788-1-06
Kispéterné Kotogán Erzsébet

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

Felhívás!
Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány 

továbbra is folytatja egészségmegőrző programját. Amennyiben 
működésünket támogatni kívánja adója 1 %-val, megköszönjük 

segítségét.
Adószám: 18462164-1-06

Dr. Kozma Anna a kuratórium elnöke
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

rendelési ideje:
Hétfő:      12.00 - 18.00
Kedd:        7.00 - 13.00
( iskolafogászat is ezen a napon )
Szerda:        7.00 - 13.00
Csütörtök:  8.00 - 14.00
Péntek:     12.00 - 18.00

A vizsgálatokhoz minden esetben 
időpont egyeztetés szükséges. Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és pén-
teken 13.30 - 18.00-ig; a többi munkana-
pon 8.00 - 12.00 -ig. 
 Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

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.

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

 fax: 284-187., 
e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Engi Józsefné. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2017. május 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2017. május 11.

TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

HELYSZÍNEN, minden szerdán 
és pénteken.

Digitális TV-vel (MindigTv) 
kapcsolatos tanácsadás,

antennaszerelés.
www.lcd-tv-monitor-szervíz.hu

Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, dr. 
Tatár Zoltán elnökhelyettes: 

06-30/428-5709

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:

112; 62/541-706; 06-30/466-1021
ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében 

közvetlen elérhetőségek!

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb földterü-
letek rotátorozását, ásógépezését vállalom. 
Hevesi Imre 06-30/9433-944

***
Kereskedelmi és szolgáltató övezetben 
32.000 m2 (4,5 hold föld) földterület eladó 
bontásra váró épülettel. 3 fázisú villany, 3 
fúrott kút és egy lezárt termál kúttal ren-
delkezik. EU-s pályázatok igénybe vehe-
tők a fejlesztésekhez. A földterület a régi 
Bajai út mellett van, aszfaltos út kiépítve. 
(Részletfizetés megoldható.) Érdeklődni: 
70/2682-490

***
Lada Samara 1994-es évjáratú, érvényes 
műszakival eladó. Érdeklődni: 06-30/329-
7681

***
Holland magból termett UT-1-es rok-
kó vetőburgonya eladó. Érdeklődni: 06-
30/3602-221

***
Vállalok kukoricavetést, rotátorozást, 
fű-, lucernavágást, sodrózást, esetleg gazos 
területek zúzását és tűzifavágást. Érdek-
lődni: 30/2625-438

***
Öntöző dob 50/170-es, turbinás eladó. 
Érd.: 30/587-1950

***
2000-ben épült összközműves tanya 
12.200 m2-es földdel. locsolási lehetőség-
gel eladó. Költözés miatt zománcos edé-
nyek, üst, terménydaráló és egyéb, a ház-
nál megtalálható használati tárgyak eladók. 
Érdeklődni: 20/886-3830

***
Eltartási szerződést szeretnék kötni idős 
hölggyel, aki otthonomba jönne nyugellá-
tásért cserébe. Érdeklődni: 30/281-0876

Rossz a bringája, vagy
 nem indul a kismotorja, 

rotátora, fűnyírója?
Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 
ragasztása hegesztés erejével. Tel.: 06-
30/5314-812

Értesítés!
Tisztelt Termelők!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az 
ünnepeket követően indul a támogatási 
időszak! A támogatás beadását megelő-
zően időpont egyeztetés szükséges. A 
határidő előreláthatóan 2017. május 15.

Üdvözlettel: 
Varga Tamara falugazdász.
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Internetezzünk biztonságosan, biztonságban
Mára már egyértelművé vált, hogy az in-
terneten olyan változatos és gazdag lehető-
ségekkel és kockázatokkal teli informáci-
ókhoz juthatnak a gyerekek, ami korábban 
elképzelhetetlen volt. A leggyakoribb ve-
szélyforrások egyike az agresszió, az ag-
resszív tartalmak nézése, de zaklatás vagy 
bántalmazás áldozatává is válhatnak a fia-
talok. Az agresszió mellett szexuális veszé-
lyeket is rejt az internet, pornográf tartal-
makkal, vagy egy idegennel való találkozás 
során. Gondolni kell arra is, hogy a túlzás-
ba vitt internetezés elszigetelhet, beszűkít-
heti a használók érdeklődését.
Ilyenkor egyre inkább a világháló, és a di-
gitális világban zajló események kerülnek 
előtérbe, minden más háttérbe szorul, és 
szépen lassan kialakul a függőség, mely 
súlyos esetben akár fiziológiás elváltozá-
sokkal is járhat. Az internetes veszélyekre 
(de említhetnénk az élet bármely területét) 
adott reakciók függnek a veszély mértéké-
től, az egyén érzékenységétől és a veszély-
lyel való megküzdéstől.

AHHOZ, HOGY VÉDJÜK SZERET-
TEINKET, GYERMEKÜNKET AZ IN-

TERNET VESZÉLYEITŐL, FOGAD-
JUK MEG AZ ALÁBBI NÉHÁNY JÓ 
TANÁCSOT:
Használjunk tartalomra, és felhasználá-
si időre szűrő programokat, gyerekzárat. 
Ezek segítségével beállíthatjuk, hogy a 
nemkívánatos oldalakat elkerüljék gyerme-
keink. Fontos tisztázni azonban, hogy nem 
a felhasználók korlátozása a cél, hanem az 
ő védelmüket, és nem utolsó sorban a mi 
nyugalmunkat kívánjuk biztosítani.
Bizonyított, hogy nagyobb biztonságban 
vannak azok a gyerekek, akiknek szülei 
érdeklődnek internetes tevékenységeik 
iránt. Nyitottabbak és nyíltabban beszélnek 
a böngészésről, és jelzik a nemkívánatos 
eseményeket is. Érdemes a számítógépet 
közös térben, pl. nappaliban elhelyezni, így 
akaratlanul is kontroll alatt tarthatjuk gye-
rekeink böngészését.
Kínáljunk alternatív lehetőségeket. Mu-
tassuk meg, hogy a digitális világ létezik a 
valóságban is.
Lehet közös program is az internetezés. A 
mai okostévéken megjeleníthető a számító-
gép, vagy akár az okostelefon képernyője 
is, így mindenki részt vehet a világhálón 

elhelyezett tartalmak megtekintésében.

A BÖNGÉSZÉSEN TÚL MEG KELL 
EMLÍTENÜNK A SZEMÉLYES ADA-
TOK VÉDELMÉT IS, AMIT A KÖ-
VETKEZŐ HASZNOS TANÁCSOK 
BETARTÁSÁVAL TEHETÜNK MEG:
Soha ne jelölje be a jelszó megjegyzését!
Legyen óvatos az internetes vásárlásnál, 
csak megbízható helyről rendeljen termé-
ket, fizetéskor használjon webszámlát, amit 
csak a vételár összegével töltsön fel.
Ha vezeték nélküli rendszert használ, az 
internetezést követően minden elemét kap-
csolja ki, hogy pl. az utcáról más személy 
ne férhessen hozzá, ne törhesse fel a védel-
met.
Nem kell elhinni mindent, amit a neten ol-
vasunk. Az eladók csupa olyan dolgot tesz-
nek közzé, amivel fényezik a portékájukat 
a könnyebb eladás miatt. Olvasson utána a 
termék gyártójának honlapján, ellenőrizze 
a közzététel idejét, nézze meg a felhaszná-
lók által feltöltött fényképeket és gyakor-
lati tapasztalatról készült hozzászólásokat.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya

Sárkányhegyi Közösségi Ház bérbe kiadó
családi- és egyéb rendezvényekre, 
kiállításokra, termékbemutatókra,            
termék-, ruhavásárra, tanfolyamok,
előadások lebonyolítására.
Érdeklődni: Papdiné Megyeri Csillánál 
lehet a 62/284-011 (118. mellék); 
30/2064-313 telefonszámon.

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:

112; 62/541-706; 06-30/466-1021
ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében 

közvetlen elérhetőségek!
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Gazdabolt nyílt 
Domaszék, Kossuth utca 2. szám alatt!

 Forgalmazott termékek növényvédelmi szakmérnök tanácsadásával:
-növényvédőszerek 
-műtrágyák, granulált szerves trágyák
-biostimulátorok, tápoldatok
-hobbi és profi vetőmagok
-rágcsálóírtószerek, borászati termékek
-öntözéstechnika
-mezőgazdasági szerszámok
-mezőgazdasági kötöző és csomagolóanyagok
-festékek és festési kellékek
-szegek, csavarok egyéb rögzítés technika stb.

Műtrágya mozgatása targoncával, illetve nagytételű
vásárlás esetén egyedi árak!

   
   

Elérhetőség: 06-70/3417-617, 62/250-470
Nyitva tartás: Hétfőtől-Pétekig 7-17 óráig; Szombat 8-12 óráig

Növényvédelmi szerződéskötési lehetőség!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Üzemeltető: Anagallis Kft- Faragó Zsolt agrármérnök, növényvédelmi 
szakmérnök, gázmester

DOMASZÉKI

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.

Bejelentkezés:
06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Varga Pál
Minden hónap első szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Tóth Zoltán
Minden hónap harmadik szerdája

16.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5306

SZÁRAZ FERDINÁND
okl. hentes és mészáros mester
Élelmiszer előállító kistermelő

(Eng. szám: 05-T-00138)
6781 Domaszék, Harang u. 19.
Telefon: (Sz.F.) 06-30/3624-243

(Szné.) 06-30/9559-414
Nyitva a fenti címen: H – V: 7-18

Teleház udvarában lévő 
pavilonban: Szo.: 6-12

Húsvéti árjegyzék
Lángolt kolbász (csemege, csípős):  
1.300 Ft/kg
Füstölt csülök: 900 Ft/kg
Füstölt tarja:1.600 Ft/kg
Füstölt első sonka: (lapocka):1.700 Ft/kg
Füstölt hátsó sonka: 1.800 Ft/kg
Darabolt szívsonka:1.900 Ft/kg
Angol teaszalonna:1.900 Ft/kg
Kötözött gazdagsonka:2.000 Ft/kg

(a sonka fokhagymás, boros 
szűzpecsenyével gazdagítva)

Diósonka hálóban:2.000 Ft/kg
Füstölt karaj (csontmentes):2.000 Ft/kg
Fenti áraink visszavonásig érvényesek!

A ZÖLDFÁS TANYA BÜFÉ
továbbra is várja vendégeit
- gyrosozni
- hamburgerezni
- hot- dogozni
- rétesezni, kávézni
- valamint sörözni és üdítőzni!
Telefonszámunk: 
06-70/514-5189
Várjuk kedves vendégeinket a Zöldfás templom mellett a Ruzsai út szélén.
       A Büfé kollektívája

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtarta-
ma megváltozott, a továbbiakban 

kedden és csütörtökön 8-14.30 
óráig vehető igénybe a Domaszéki 

Polgármesteri Hivatal II. számú 
épületében! Hallainé Bánáthy 

Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

Tisztelt Gazdálkodók!
A domaszéki falugazdász:

Varga Tamara
Tel.: 06-70/399-9524
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Szerda: 8.00-16.30
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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

Műkörmös szolgáltatással bővül Domaszé-
ken a József Attila 17. szám alatt lévő 

Fodrászüzlet. 
Szolgáltatások:
- manikűr, japán manikűr (férfiaknak is)
- műkörömépítés, géllakk,
- esztétikai pedikűr

Műkörmösünk 2017. árpilis 10-től várja kedves vendégeit!
Bejelentkezés a következő telefonszámon:

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

2017. évi mórahalmi vásárok időpontjai:
április 16., május 21., június 18., július 16., augusztus 20., szeptember 17., 

október 15., november 19., december 17.
Információ: MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú 

Társaság 6782, Mórahalom Röszkei út 34. Tel.: +36 (62) 281-055  
E-mail: moraep@morahalom.hu

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

Kedd-Szombat: 8:00-16:00
Hétfő, Vasárnap: szünnap
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A DomaTV 2014. óta havi rendsze-
rességgel számol be Domaszék
eseményeiről. Adásainkat minden
hónap második péntekén 19 órától
tekinthetik meg a Telekom kábeszol-
gáltatásán keresztül.

2017. márciustól az eddigi analóg sugárzású 
műsor helyett ún. DVB-C szolgáltatáson keresztül 
tekinthetik meg műsorainkat. Ennek beállításához 
egy Set-top-box készülék szükséges, melyet a Tele-
kom minden előfizetőjének rendelkezésére
bocsátott.                               

A készülékeket a következő módon kell 
beállítani:

Frekvencia: 226.0 MHz
Moduláció: QAM256

Szimbólum seb.: 6.875 Ms/s
Hálózat azonosító: 100

Csatornák:
230.Móra-Net TV, 231.TiszapART TV, 

232.Doma TV

Ha a paraméterek beírása nehézséget jelent, 
akkor egy új csatorna keresésével is beállítható a

DomaTV műsora.

A 
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület 
youtube csatornáján az összes eddig elkészült 

műsorszám megtekinthető.
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jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	torna		

Macával

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

18:00	Doma	Café

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Rózsakert	Vendéglő:	
11:00	Nyugdíjas	Klub	

Tavaszköszöntő

Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi
14:00	Nyugdíjas	Klub

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

Bálint	Sándor	Ált.Isk.	
Tavaszi	kézműves	

délutánjamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

10.00	SárkányBébi

Pipacs	Tanya													
15:00	tojáspatkolás

Nagypéntek
Sárkányhegyi	KH												
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
9.30,	19:00	-	JamGo	

2017. április
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Szent	Kereszt	Templom	
9:00	Virágvasárnapi	

szertartás	és	szentmise

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel
jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Szent	Kereszt	Templom	
18:00	Utolsó	vacsora	

szentmiséje

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

14:00	Nyugdíjas	Klub

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Szent	Kereszt	Templom	
15:00	Keresztút,	

nagypénteki	szertartás

20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Sárkányhegyi	KH											
10.00	SárkányBébi

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Egészségház:																				
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	-Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
18.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

szükséges!

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Költészet	Napja

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Zöldfás	Templom	
11.00:	Ünnepi	
szentmise

Nagyszombat

	18:30-tól	20	óráig	
Énekelj	az	Úrnak,	új	

Szent	Kereszt	Templom	
17:30-tól	Hálaadó	zenés	
szentmise	a	domaszéki	

Sárkányhegyi	KH	17:00	
Gardróbfrissítés

Szent	Kereszt	
Templom																						

18:00	Feltámadási	
szertartás	és	
szentmise

Húsvét	vasárnap

Szent	Kereszt	templom	
9.00:	Ünnepi	szentmise	

és	húsvéti	
misztériumjáték

Javaslat, észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert@gmail.com

Domaszéki Bölcsőde 
telefonszáma:

06-70/376-5140

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

TEMETŐ GONDNOK 
ELÉRHETŐSÉGE: 0670/245-4905

Rutai László


