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Tájékoztató a helyi intézkedésekről
a koronavírus (COVID-19) járvánnyal kapcsolatosan

Önkormányzati hírek
A 2020. március 11-én kihirdetett veszély-
helyzet miatt március 15-én soron kívüli 
ülést tartott a képviselő-testület, amelyet 
polgármesteri egyeztetés előzött meg a ne-
velési-oktatási intézmények vezetőivel. Az 
általános iskola átállt digitális, tantermen 
kívüli oktatásra, amelyhez segítségként az 

önkormányzat 10 darab tabletet és webka-
merát adott át használatra a legrászorulóbb 
gyermekeknek. Az ülésen döntés született 
az óvoda és a bölcsőde vonatkozásában 
rendkívüli szünet elrendeléséről, amely 
március 16-ától határozatlan ideig tart. Eb-
ben az időszakban is biztosított az étkezés 

azon iskolások és óvodások számára, akik 
előző nap 9 óráig jelzik igényüket, azonban 
csak elvitelre van lehetőség.
A képviselő-testület soros ülésére március 
24-én került volna sor. A különleges hely-
zetre való tekintettel a beszélgetés videó-
konferencia keretében zajlott. 

A koronavírus járványhoz kapcsolódóan 
számos országos szintű intézkedés van ha-
tályban, melyek a vírus terjedésének lassí-
tását szolgálják. Az országos rendelkezése-
ket kiegészítve, helyi szinten is történtek 
intézkedések az elmúlt 3 hétben, hogy 
ezekkel is védjük a lakosságot.
Szeretnénk, ha az alábbi intézkedéseket, 
ajánlásokat betartva, minél kevesebb vesz-
teséggel jutnának túl a településen élők 
ezen a kivételesen nehéz és embert próbáló 
időszakon.
Önkormányzati intézkedések:
• A polgármesteri hivatal épületében az 

ügyfélfogadás átmenetileg szünetel a 
fertőzésveszély miatt. A hatósági 
ügyeket elektronikus módon, illetve 
telefonon lehet kezdeményezni.

• A bölcsőde és óvoda 2020. március 
16-tól határozatlan ideig rendkívüli 
szünet miatt zárva tart.

• Az óvodás gyermekek szülei ételhor-
dós formában igénybe tudják venni az 
étkezést.

• A Domaszéki Sportcsarnok és a 
Könyvtár is határozatlan időre bezá-
rásra került.

• A szociális szolgáltatások, családsegí-
tő, tanyagondnoki szolgálatok és a 
házi szociális gondozás továbbra is 
változatlan formában üzemelnek, ön-
kéntes segítőkkel kiegészülve.

• A körzeti megbízottak és a polgárőr-
ség fokozott fi gyelemmel kíséri a fi a-
talok esetleges csoportosulását a tele-
pülésen, illetve segítséget nyújtanak 
az idősek számára.

• 2020. május 31. napjával bezáródó 
időszakra házasságkötést nem veszünk 

fel. A párok által korábban egyeztetett 
időpontok nem kerülnek lemondásra, 
viszont az esküvőn 10 főnél többen 
nem vehetnek részt.

• Az önkormányzati szervezésű rendez-
vényeink lemondásra, illetve halasz-
tásra kerültek.

• A labdarúgó edzések határozatlan ide-
ig elmaradnak.

• Idősek ellátásának, gondozásának 
megszervezése.

• A patika előtti terület, játszóterek, 
buszmegállók, kispiac szükség szerinti 
fertőtlenítése.

Ajánlások:
• Minden helyi munkáltató/vállalkozás 

fi gyelmét felhívjuk a fokozott fertőtle-
nítésre és a higiéniai előírások betartá-
sára.

• A gazdálkodókat felszólítjuk, hogy az 
idény- és vendégmunkások alkalmazá-
sával kapcsolatosan sokkal körültekin-

tőbben járjanak el.
• Javasoljuk továbbá a családi esemé-

nyek későbbre halasztását.
A kormány és az önkormányzatok által 
meghozott intézkedések csak a vírus ter-
jedésének lassítását szolgálják. A legtöb-
bet egyénileg mi magunk tehetjük, még-
hozzá azzal, hogy felelős magatartást 
tanúsítunk és példát mutatunk környe-
zetünknek és gyermekeinknek. Ezúton is 
mindenkit nyomatékosan megkérünk, 
hogy ne menjenek feleslegesen ide-oda, 
kizárólag csak a szükséges bevásárlást, 
gyógyszerkiváltást és munkába járást in-
tézzék házon kívül, a 65 év felettieknek 
ebben segítünk. 
Továbbá arra kérünk minden domaszéki 
lakost, hogy tegyen meg minden tőle tel-
hetőt azért, hogy ne sodorjon veszélybe 
másokat!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
2020. március 31.
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A katasztrófavédelemről szóló törvény ál-
tal adott felhatalmazás alapján a képvise-
lő-testület feladat- és hatáskörét veszély-
helyzetben a polgármester gyakorolja, így 
a képviselők javaslatainak és véleményei-
nek meghallgatását követően Sziráki Krisz-
tián polgármesternek kellett döntéseket 
hoznia. 
Elfogadta a Csongrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltsége, a Szegedi Kistér-
ség Többcélú Társulása, illetve az SZKTT 
Egyesített Szociális Intézménye 2019. évi 

beszámolóit, valamint az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát, illetve 2020. 
évi közbeszerzési tervét. 
Döntés született az önkormányzat javadal-
mazási szabályzatáról az általa alapított 
gazdasági társaságok vonatkozásában, ez-
zel összhangban megállapításra került a 
Domatisz Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének 
személyi alapbére. A polgármester elfogad-
ta még a Domaszék-Röszke Szennyvíztisz-
tító Fejlesztési Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítását, illetve az 
önkormányzat nevében tagi kölcsönt nyúj-

tott a DOMASZINT Domaszéki Vendéglá-
tó Start Szociális Szövetkezet részére. Az 
átmenetileg bezárt hulladékudvarral kap-
csolatban zajlik az egyeztetés az üzemelte-
tő Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft-vel. A koronavírussal kap-
csolatos egyéb rendelkezésekről folyama-
tosan tájékoztatjuk a nagyközség lakossá-
gát a Domaszéki Hírmondóban, az 
önkormányzat honlapján és a Domaszéki 
HírTér közösségi oldalunkon.

                           Szervezési és jogi csoport

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Ezév márciusa merőben másfajta, eddig so-
hasem tapasztalt, mindannyiunk számára 
újfajta kihívást hozott. Egyik napról a má-
sikra kellett mindennapi rutinunkat, meg-

Az életnek győzelme van a halál felett!
(„Azért jöttem, hogy életük legyen!” -mondja az Úr.)

„Na még ilyen sötét, gyászos húsvétot sem 
értünk!”- mondhatja napjainkban e világ 
bármely szomorú fi a. Aki azonban felnéz 
az égre, megérti, hogy volt már ennél söté-
tebb és gyászosabb húsvét az emberiség 
életében. 
Bőven találtok példát történelmünk napjai 
sorában.  A legsötétebb húsvét mégis Jézus 
húsvétja volt. A Megváltó Halál Húsvétja. 
Az elfutott tanítványokkal, a kakas szavára 
zokogó Péterrel, az üres sírnál siránkozó 
asszonyokkal, mégis az Élet győzelme lett! 
Mint a lebetonozott járda repedésében ki-
virult sárga kikerics visszamosolyog a ra-
gyogó napra, a Húsvét mégis az élet győ-
zelme lett! Minden lélek tavasza…

Egyszer volt, hol nem volt, a valóságban 
volt, ezerkilencszáz-valahányban, mikor az 
általatok kedvelt fóliakertészkedés még 
csak gyerekcipőben járt. Volt egy fi atal ker-
tész, két gyerekkel: egy harmadikos lány-
ka, és egy első osztályt kezdő fi úcska. Sok 
tanszer, szép ruhák, menő cuccok, de sok 
fele kell ilyenkor a pénz!....Az újévi álmos-
ságból fölserkenve az apa televetette pró-
batételként retekkel a fóliákat. Február vé-
gére már mind piacra dobta a szép piros 
retek csomókat. Helyét telepalántálta jófaj-
ta paprikával, hogy termő ideje és ára is 
legyen majd. Tanév végén a dúsan virágzó, 
ígéretes növényeit szétverte egy jégeső, 
széttépve a védelmet adó fóliákat. A jégká-
sa közül kimeredő paprika-kocsányok lát-
ványára szívéhez kapott a gazda: „Hát 
hogy el ne menjen az eszem! Istenem, most 
add, hogy meg ne bolonduljak! Hát mit ér 
így az élet?” A kertre rá se bírt nézni, nem-
hogy ereje legyen újra ásni az egészet. Kis 

feleségével összeszedette a nyári holmikat, 
főként a gyerekekét. Az évzáró utáni nap 
megtömték a Volga kombit cuccal és kajá-
val. Szó nélkül pakoltak és ültek be. Mikor 
megtalálta mindenki a helyét, a gyerekek 
félénken megkérdezték: „Apa, most hova 
megyünk?” „Világgá!”- vágott az apai szó. 
„Mint a mesében. Világgá megyünk!” 
Mondom nektek, nyakukba vették az or-
szágot. Meglátogattak minden rég látott is-
merőst, régi jó barátot. Minden szép látni-
való várost, minden szívet vidámító tájat, 
ki nem hagyva a híres templomokat és a 
vízparti strandokat sem. Mire a gyerekek 
tejcsoki színűek lettek, vége lett a nyárnak. 

Csak a tanévkezdés kergette őket haza. 
Megérkezve bejárták a házat, a kertet, és 
ámulva nézték a kibokrosodott és termőre 
fordult virágzó paprika töveket, ahogy az 
ég ápolta őket: borúval, derűvel, vegyszer 
nélkül, áldott esővel és pirongató napfény-
nyel. Nem tudtak szóhoz jutni a csodálko-
zástól, hogy a „Főkertész” így tud kertész-
kedni! 

A tanévnyitó után minden délben az apa 
ment a gyerekekért át a városon, mert az 
anya helye a konyhában van. Így legyen 
otthonná a családi ház! Hamar kiderült, 
hogy az iskolai hittant kiirtották, így a re-
formátus apa hazaszállítás helyett behozta 
csemetéit a templomi hittanra: „Nézze, én 
idehoztam őket, eddig mindent megadtam 
nekik, ezeknek már Istenre van szükségük. 
Egész nyáron Isten szerint éltünk egymás-
nak. Belátom, hogy csak Ő tud talpig em-
bert nevelni ezekből a „palántákból”. 
Néhány jó szó után szépen besimult a két 

gyerek Jézus Krisztus kertjébe. Abban az 
évben az elsőáldozás tavasz helyett az őszi 
felkészülés után volt. Krisztus Király ünne-
pére a többivel együtt ott állt hófehérben a 
két gyerek szüleik szeme fényeként, a Jé-
zus Szíve templom oltára előtt. 

Az áldozás öröme után a szent esemény vé-
gén apjuk karjába vetették magukat: „Apa! 
Köszönjük neked ezt az örömet!” A fi ú ki-
vágta a szót bátran és hangosan: „Tudod, ez 
lett életem legszebb, legboldogabb nap-
ja!”…. Minden szív megdobbant, az égi 
„Főkertész” így tud kertészkedni. 
Ne féljetek Ti sem ettől a viharos, gyászos 
húsvéttól: „Az Életnek győzelme van a ha-
lállal szemben!” 

Hálásan köszönök minden imát, hűséges 
helytállásotokat az élet minden területén, és 
kívánok a körülményekhez képest a lehető 
legboldogabb Húsvétot. Ha gyógyultan ha-
zakerülök, majd folytatjuk tovább….
                                       
   Sóki Károly, 

plébános

szokott életvitelünket átalakítani, „vész-
üzemmódba” kapcsolni.
Talán az év elején azt mondtuk a távoli or-
szágokban kibontakozó járvány híre kap-

csán: Szegény kínaiak, összevissza esznek 
mindenfélét, nem tartják be az alapvető hi-
giéniás alapkövetelményeket, nem is cso-
da, hogy most jól megjárták. Szerencsére, 
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velünk, itt az „Őskontinens”, a fejlett Euró-
pa közepén, ugyanez nem történhet meg. 
Nálunk az élelmiszeripari szabályok, az 
egészségügyi rendszer, és általánosságban 
véve a régi, jól bevált klasszikus gondolko-
dásmód –ami már oly sok vészen, átsegített 
bennünket–, biztosíték arra, hogy velünk 
ilyen nem történhet.

Azután eltelt néhány hét, megérkeztek az 
első nyugtalanító hírek. Egyre jobban 
kezdtünk foglalkozni a vírussal, egyre kö-
zelibbé vált a világjárvány ténye. Megszó-
lalt a vészcsengő: ez minket is érinthet? 
Nálunk is megtörténhet ugyanaz, mint Kí-
nában?
Most már tudjuk, sajnos a válasz: IGEN. 
Megtörténhet, ugyanaz mint Kínában, 
ugyanaz, mint Olaszországban, ha nem 
vesszük komolyan ezt a helyzetet.

A legnagyobb felelősség itt most nem első-

sorban az orvosokon, kutatókon, politiku-
sokon van, hanem RAJTUNK! Nekünk, 
magunknak kell rendet tennünk a saját fe-
jünkben! Érezni a felelősséget, érezni az 
egyéni segítség lehetőségét.

És ebben a helyzetben felelősen viselkedni 
nem is olyan nehéz: OTTHON KELL MA-
RADNI!

Ez az alapelv. Emellett természetesen kor-
osztályonként, foglalkozásonként más és 
más segítségre van lehetőségünk.

Kérem, hogy az iskolás gyermekek, ve-
gyék komolyan az újfajta oktatási formát.

Kérem, hogy a szülők legyenek türelmesek 
gyermekeikkel, a pedagógusokkal, akiknek 
szintén egy merőben új szituációval kell 
megbirkózniuk.
Kérem a családokat, hogy figyeljenek idő-

sebb családtagjaikra, szomszédaikra, isme-
rőseikre. Segítsék őket, ha van rá lehetősé-
gük!
Kérem az idősebb Domaszékieket, hogy 
fogadják el a segítséget, ne menjenek kö-
zösségbe, és ne szégyelljék jelezni, ha se-
gítségre van szükségük.

Önkormányzatunk felkészült a többletigé-
nyek kielégítésére. Keressenek minket a 
megadott elérhetőségeken. Kollegáimmal 
törekszünk a felmerülő igények megfelelő 
kiszolgálására.

A Húsvétot megelőző Nagyböjti időszak 
merőben új megvilágítást kap ebben az év-
ben. Csendesedjünk el kissé, használjuk a 
kényszerű önmegtartóztatás időszakát az 
igazán fontos dolgokra, családunkra való 
odafigyelésre.

Sziráki Krisztián polgármester

Mit tegyünk a kertünkben keletkezett zöldhulladékkal? 
Tavasszal és ősszel különösen nagy problé-
mát okoz, hogy mit kezdjünk a kertünkben 
keletkezett (fű, falomb, nyesedék, gyökér 
és egyéb növényi maradványok) növényi 
hulladékkal.
A koronavírus miatt bezárt hulladékudva-
rok ennek a kérdésnek a megoldásában 
nem segítenek, sőt csak nehezítik.
Sajnos, sokan az égetést választják, mely-
nek környezeti hatásait mindenki ismeri: 
szennyezi a levegőt, a környezetet, nem be-
szélve arról is, hogy a szomszédok között 
milyen bosszúságot okoz. Lehet, ma még 
csak azt látjuk, hogy sokáig „füstöl” a 
szomszéd, illetve érezzük, hogy mennyire 
büdös, de összességében egy-egy ilyen tü-
zelés nagyban meghatározza ökológiai láb-
nyomunkat.
Klímatudatos megoldásként válasszuk in-
kább a komposztálást, mely környezetkí-
mélő lehetőség. Bizonyos statisztikák sze-
rint egy-egy háztartásnál évente keletkezett 
300 kg szemétből 100 kg olyan hulladék, 
mely komposztálható is lenne. Ezzel a 
megoldással nemcsak a hulladék mennyi-
ségét csökkentjük, hanem okos felhaszná-
lással még kertünk talajának minőségét is 
javíthatjuk. 
Az Önkormányzatnak még van néhány 
komposztáló ládája, melyre a lakosok 
igényt tarthatnak. Amennyiben szeretné-
nek, kérem jelezzék a Ótott-Kovács Ta-
másnak, a +3630/563-47-73 telefonszá-
mon.
Domaszék Nagyközség területén jelenleg 
még van mód az égetésre, viszont csak bi-
zonyos keretek között:

1. Kerti hulladék égetésére hétfőtől 
szombatig van lehetőség. Az égetést a 
levegőréteg hőmérsékleti változása 
(eseti talajközeli inverzió) miatt 8.00 
és 20.00 óra között lehet végezni, szél-
csendes időben. Ünnepnapokon és va-
sárnap égetni tilos.

2. Az égetést csak 18 éven felüli, cselek-
vőképességének tudatában lévő sze-
mély végezheti.

3. Égetni csak megfelelően kialakított 
helyen, vagyoni és személyi biztonsá-
got nem veszélyeztető módon, 18 éven 
felüli cselekvőképes személy folyama-
tos felügyelete, és a lakókörnyezet le-
hető legkisebb zavarása mellett sza-
bad.

4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bér-
lője (továbbiakban együtt: tulajdonos) 
az égetés során köteles gondoskodni a 
szükséges tűzoltási feltételekről, esz-
közökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

5. A füstképződés csökkentése érdeké-
ben az avart és a kerti hulladékot elő-
zetesen szikkasztani, szárítani kell, és 
az eltüzelés csak folyamatosan, kis 
adagokban történhet.

6. Egyszerre nagyobb mennyiségű avar 
és kerti hulladék elégetési szándék 
esetén a szomszédokat tájékoztatni 
kell az égetés várható időpontjáról. Az 
égetés egy alkalommal legfeljebb 4 
óra hosszú időtartamban végezhető.

7. Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
az (1) bekezdésben engedélyezett idő-
szakon kívül, valamint párás, ködös, 
esős időben, illetőleg erős szél esetén.

8. A kerti hulladékkal együtt kommuná-
lis, veszélyes és ipari eredetű hulladék 
égetése TILOS!!!!! (pl. műanyag, 
gumi, vegyszer, festék, ezek maradvá-
nyai, stb.).

9. Az égetés folyamatának gyorsítására 
éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, 
stb.), légszennyező vagy bűzös se-
gédanyag nem használható.

10. Az égetés végén meg kell győződni ar-
ról, hogy a tűz elhamvadt, és gondos-
kodni kell annak belocsolásáról, vagy 
vékony földréteggel történő lefedésé-
ről.

Fentiek betartása mellett az illetékes ható-
ság által elrendelt általános tűzgyújtási tila-
lomra is figyelemmel kell lenni.
Amennyiben a lakosság ezeket a minimum 
szabályokat nem tartja be, az Önkormány-
zat kénytelen lesz szigorúbb, vagy az ége-
tést teljes mértékben tiltó rendeletet alkot-
ni. Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy bár 
lehetőség van égetésre, ezt a megoldást 
végső esetben használják, és külön kérjük, 
legyenek tekintettel szomszédjaikra.

A környezetünk védelme mindannyiunk ér-
deke, nem mindegy, hogy az utókorra mit 
hagyunk és hogy mi milyen környezetben 
élünk. 

Kérjük Önöket, amikor a lenyírt fűtől 
akarnak megszabadulni, gondolják vé-
gig, hogy melyik megoldást választják.

Dr. Pálfi Tímea jegyző 
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1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk
„ A szabadságharc hősei megértették, hogy 
a haza ott van, ahol az emberek szeretik azt 
a helyet, ahol élnek. Ahová tartozunk, s 
ami hozzánk tartozik. Ahol az emberek 
nem vágynak világgá, vagy ha mégis, ak-
kor tudják, hogy idővel majd biztosan visz-
szatérnek, s amikor visszatérnek, nem te-
kintik őket idegennek. Nem áhítozzák a 
másét, nem hódolnak be távoli, gazdag ha-
talmak imádatának. Haza ott van, ahol sok-
sok emberöltő óta ugyanazon a nyelven 
szólítjuk meg egymást. Ahol magyarul me-
séljük a mesét, magyarul éljük a mindenna-
pokat, magyarul makacsul ragaszkodunk a 
tájhoz. Ezt a hazát nem lehet lecserélni, ki-
osztani, elárulni, vagy félbevágni, hiába is 
rajzolták át akárhányszor a határokat. A 
márciusi fellángolás bölcsője volt a magyar 
alkotmánynak, s éppen ezért sírig tartó kö-
telessége minden magyar embernek, hogy 

a szabadság ébredésével, minden évben ke-
gyelettel megülje. Csak így érhetjük el azt, 
hogy az utódok soha szem elől ne téveszt-
hessék dicső őseik emlékét. Kívánom, 
hogy településünk közössége tudjon min-
dig békében és egyetértésben ünnepelni, a 
nehéz időkben összefogni, az elért eredmé-
nyeknek együtt örülni. Adjon hozzá erőt a 
magyar hősök, a márciusi ifjak példája.” 
Ezekkel a szép gondolatokkal köszöntötte 
a szűk körben megjelenteket a megemléke-
zésen március 13-án Domaszéken, Sziráki 
Krisztián polgármester. Szalóki Mercédesz 
Lara, Arany János: Rendületlenül című 
versének elszavalása után, koszorúzás kö-
vetkezett. Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat, a Domaszéki Bálint Sándor Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Jázmin Nyugdíjas Klub, a Domaszéki 
Ifjúsági Önkormányzat, a Domaszéki 
Sportkör és a Magyar Tartalékosok Szövet-
ségének domaszéki képviselői hajtottak fe-
jet a hősök előtt tisztelegve, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére fel-
állított kopjafa előtt, a Szabadság téren.

4
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Deszki verseny résztvevői    Fotó: Török Gabriella Börzén   Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Isko-
lában  március 4-én megrendezésre került 
területi szavalóversenyen iskolánkat 1-2. 
osztályos kategóriában Baukó Szofia (1.a) 
és Masa Ramóna (1.b); 3-4. osztályos kate-
góriában Masa Nikoletta Virág és Szecskó 
Natasa Abigél (3.b) tanulók képviselték. 
Felkészítő tanárok: Pataki Ildikó, Csúcsné 
Király Renáta és Kardosné Volford Klára. 
Köszönjük a szülőknek a versenyre szállí-
tást!

Március 4-én a 6. évfolyam, 5-én pedig az 
1.-5. évfolyam diákjai voltak színházban. 
A darab címe: „Matyi elszabadul, avagy 
sok lúd disznót győz!” 

A Szegedi Orczy István Általános Iskolá-
ban rendezett Gianni Rodari Emlékver-
seny illusztráció kategóriájában az 1-2. 
osztályosok között Fenesi Noémi (2.b) 
1. helyezést ért el! Felkészítője: Ótottné 
Greguss Éva. A 3-4. osztályosok között 
Németh Eszter (4.b) a 3. helyen végzett. 
Felkészítője: Mataisz Zsuzsanna.

Nagyon kellemes tavaszi időjárásban került 
megrendezésre a mezei futás diákolimpi-
ai körzeti döntője Ruzsán. A domaszéki 
iskola közel 30 fős csapattal képviseltette 
magát a versenyen. A kiélezett versenyben 
a következő remek eredményeket érték el: 
II. korcsoportos lány csapat: 4. hely; II. 
korcsoportos fiú csapat: 3. hely; III. korcso-
portos lány csapat: 1. hely; III. korcsoport 
lány egyéniben: Szabó Zafira 1. hely; III. 
korcsoportos fiú csapat: 3. hely; IV. korcso-
portos lány csapat: 2. hely; IV. korcsoport 
lány egyéniben: Keceli-Mészáros Renáta 
2. hely; IV. korcsoportos fiú csapat: 2. hely; 
IV. korcsoport fiú egyéniben: Csengeri Bo-
tond 1. hely; V. korcsoport fiú egyéniben: 
Ötvös Márk 1. hely. Gratulálunk! Felkészí-
tő tanárok: Dobó Márta, Nagy Hevesi Ákos 
és Laczkó Endre.

A PÉNZ7 a pénzügyi tudatosság fejlesz-
tését célozza. A témahét keretében immár 

4. alkalommal rendeztük meg a Börzét 
március első hetében, melyen a gyerekek 
a pénz használatát gyakorolhatták. Egy kis 
zsebpénzre tettek szert, vagy vágyott kin-
csekre leltek. Sokan saját készítésű porté-
kával várták az érdeklődőket.

A XXII. Maros Menti Fesztivál első ese-
ményét március 6-án még megrendezték. A 
vers- és prózamondó versenyen négyen 
képviselték iskolánkat. Ördög Vivien 1.b 
osztályos tanuló különdíjat, Molnár-Tóth 
Lilla 4.b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 
Felkészítők: Csúcsné Király Renáta, Ma-
taisz Zsuzsanna. Masa Ramóna Anna 1.b 
és Kun-Péter Emma 4.a osztályos tanulók 
szintén ügyesen helytálltak. Felkészítők: 
Csúcsné Király Renáta, Török Gabriella.

Március 9-én a Lázár Ervin Program ke-
retében a sportcsarnokban a Pinceszínház 
művészei mutatták be diákjainknak nagy 
sikerrel „A didergő király” című mesejáté-
kot. 

A március 15-i ünnepségünket már nem 
tudtuk megtartani abban a formában, ahogy 
készültek rá kollégáink és diákjaink hete-
ken át. A kormány döntése, illetve a járvány 
miatt elmaradt a közös (iskolai-községi) 
ünnepség. Iskolánk tanulói és dolgozói a 
stúdión keresztül közvetített műsorral em-
lékeztek meg az 1848-as szabadságharcról, 
március 15-éről. Szavalatok és zenei beté-
tek hangzottak el. Dicséret illeti a diákokat, 
hisz egy nap állt rendelkezésükre, hogy 
színvonalas műsort adjanak elő. A községi 
megemlékezésen is képviseltük iskolán-
kat. Szalóky Mercédesz Lara 8. osztályos 
tanulónk szavalt, és elhelyeztük koszo-
rúnkat a kopjafáknál. Az ünnepi műsor 
felkészítő tanárai Viplakné Pásti Mária és 
Kneusel-Herdliczka Leila.

Tájékoztatás:

A Tudásbajnokság online folytatódik. A 
feladatokat online, CSAK A VERSENY 

HONLAPJÁN oldhatják meg a verseny-
zők. Akik még nem hozták létre verseny-
zői fiókjukat, kérjük, hogy most ezt tegyék 
meg! Ehhez néhány egyszerű lépésben 
regisztrálniuk kell a honlapon, itt: https://
bendeguzakademia.hu/bejelentkezes-re-
gisztracio/

TATU, TAPPANCS, TUDORKA LIFE 
előfizetőknek: A márciusi alsós kiadvá-
nyokat a szülők hazavitték utolsó nap, a 
felsősökét elpostázzuk. A kiadó erről tájé-
koztatott: A mi iskolánk  áprilisi terméke 
a terjesztők raktáraiban rekedt, felkészítve 
az azonnali kiszállításra, amint erre lehe-
tőség lesz. A májusi, júniusi számok di-
gitális formái sokkal bővebb tartalommal 
és számos extrával készülnek majd. Ezek 
letöltése kódhoz kötött lesz. A kapcsolat-
tartó pedagógusokhoz elektronikus úton 
eljuttatunk annyi kódot, ahányan az adott 
intézményben előre befizették a magazinok 
árát. Ők továbbíthatják ezeket a szülőknek 
vagy az osztályfőnököknek. Így ők akkor is 
hozzájutnak a tartalmakhoz, ha a papírala-
pú magazinok eljuttatása az intézményekbe 
továbbra is lehetetlen lesz. /Kardosné Vol-
ford Klára/

Tantermen kívüli digitális 
oktatási rendre való átállás 

Domaszéken
A 2020. március 13-án történt bejelentés 
után azonnal égni kezdtek a telefonvonalak 
és egyéb online felületek. Az iskolavezetés 
összegyűjtötte a feladatokat, melyek között 
elsőként szerepelt, hogy milyen eszközö-
kön tudjuk bevezetni a digitális oktatást. 
Itt mondok köszönetet Sziráki Krisztán 
polgármester úrnak és az önkormányzat 
dolgozóinak, mert látva a szükséget ezen a 
területen, azonnal cselekedtek. 10 db újon-
nan vásárolt tabletet kapott iskolánk, emel-
lett 2-2 db könyvtári laptopot és tabletet is 
átadtak intézményünknek felhasználásra, 
melyeket a tanulókhoz juttattunk el. Így 
gyakorlatilag minden tanuló rendelkezik 
olyan eszközzel, amivel ezt az új fajta ok-
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tatást meg tudják valósítani. 
Először a Kréta rendszeren keresztül és kü-
lönböző zárt csoportokban zajlott a kom-
munikáció és az oktatás is, egészen a mai 
napig. A múlt héten kaptunk jóváhagyást 
a Google –tól, miszerint iskolánk hasz-
nálhatja az intézményi szintű Classroom 
rendszert. Ennek azért örültünk, mert így 
egységes felületen dolgozik mindenki, és a 
tanulók legálisan kaptak új email címet és 
használhatják azt a felületet. Március 30-
tól már itt tanulunk!

A tanórák tulajdonképpen ugyanúgy meg-
tartásra kerülnek, csak a feladatok érkeznek 
más formában a gyerekekhez.  Minden pe-
dagógus „meghívta” osztályába, csoportjá-
ba a valóságban is oda járó gyerekeket, és 
így közösen folyik a tanulmányi munka.
Az átállás nem könnyű, tanulónak, szülő-
nek és tanárnak sem, tudjuk. Köszönjük a 
rendkívül segítőkész szülőknek az aktivi-
tást, együtt dolgozást! Kérünk mindenkitől 
egy kis türelmet, amíg mi is kitanuljuk a 
Google Tanterem minden csínját-bínját. 

Igyekszünk a hátralevő időszakban úgy 
működni, hogy a tananyag-átadás és a szü-
lői-tanulói feldolgozás arany középútján 
tudjunk maradni, hiszen ez egy új forma 
mindenkinek. 
Kérem, vigyázzanak magukra, a gyere-
kekre és családtagjaikra, tartsuk be a sza-
bályokat, hogy ennek a váratlan és nehéz 
időszaknak a végén mosolyogva tudjunk 
ismét összejönni. 

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető

Domaszéki Óvoda hírei
Szalai Borbála: Búsul a tél…(részlet)

No, öreg tél,
csomagolj és
indulj szépen!

Melengető
nap ragyog már

fönn az égen.
Március is
félúton jár:

nem maradhatsz!
Át kell adnod

helyed az
új tavasznak!...

Ismét mozgalmas, sajnos csak fél hónapot, 
tudhatunk magunk mögött. Az 1848-as for-
radalom és szabadságharc tiszteletére ha-
gyományaink szerint készültünk. Az ünnep 
hetében csákóhajtogató, pártadíszítő, zász-
lófestegető gyermekek nagy lelkesedéssel 
meneteltek zenére, énekszóra és természe-
tesen a katonás játékok sem maradtak el. A 
legnagyobbak zászlóikkal díszítették a fa-
luban lévő emlékművet, így tisztelegve az 
ünnep előtt. Rengeteg programmal készül-
tünk erre a hónapra is, de sajnos a kialakult 
helyzet miatt csak néhányat tudtunk meg-
valósítani. A hónap elején a Mókus csopor-
tosok a tűzoltóságra és a repülőtérre láto-
gattak, hogy megismerkedhessenek az ott 
dolgozók munkájával, a Pillangósok pedig 
a Szegedi Somogyi Könyvtárban töltöttek 
el egy tartalmas délelőttöt.
A nagyobbak a Szegedi Szimfonikusok ta-
vaszköszöntő műsorával hangolódtak ér-
zelmileg az évszakváltásra.
Sajnos az  Ébred a természet projektünket 
és az Iciri-piciri játszódélutánjainkat nem 
tudtuk megtartani, mert az élet közbe 
szólt…. Igyekszünk helyt állni a kialakult 
helyzetben és online ajánlásokkal segítjük 
a szülőket, hogy az otthon töltött bezártsá-
got tartalmasabban tudják eltölteni.
Szakemberek szerint tévedés, hogy egy 
gyerek attól lesz boldog, ha neki mindent 
szabad, és nincsenek tiltások az életében. 
Ennek éppen az ellenkezője igaz. Ahhoz, 
hogy biztonságban érezzék magukat, hatá-
rokra van szükségük, melynek erős alapját 

képezik a kiszámítható kis napi rutinok. 
A kicsik számára a világ egy hatalmas in-
formáció- és ingerdömping. Muszáj, hogy 
legyenek olyan kis fogódzók az életükben, 
amelyek kiszámíthatók. Ilyenek lehetnek 
az őket körülvevő emberek – a szülők, 
nagyszülők, testvérek -, az otthon és a jól 
ismert környezet, a család szokásai, napi-
rendje is. Ha ezek megvannak, úgy érzik, 
rend van a világban, amelyben nekik is 
megvan a helyük és ez most ebben a hely-
zetben még fontosabb! 
Online fórumainkon folyamatosan tájékoz-
tatjuk a szülőket a fejleményekről, új érte-
sülésekről! Kérdésesikkel forduljanak bi-
zalommal hozzánk! (domaovi@t-online.
hu, Kincskereső Óvoda facebook oldala, 
valamint a 70/451-5373telefonszámon)
A beíratással kapcsolatban az online fóru-

mokon fogjuk a szülőket értesíteni!!

Megértésüket és együttműködésüket kö-
szönjük!

Koczkás Orsolya
óvodavezető

A fotókat Dudás Diána és 
László Brigitta készítették
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Domaszék Nagyközség Önkormányzatának 
tájékoztatója a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 

ügyintézési rendjével kapcsolatban
A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 17-étől a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel!

Hatósági ügyeket, adó ügyeket, mindenféle ügyintézést elektronikus módon, illetve 
telefonon tudnak kezdeményezni.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Az önkormányzat központi
 e-mail címe:

domaszek@t-online.hu
E-önkormányzat portál 

https://e-onkormanyzat.gov.hu

A Polgármesteri Hivatal telefonszáma: 
+36-62/284-011     Mellékek:

Jegyző 121-es mellék
Szociális ügyek 113-as mellék

Költségvetési csoport 116-os mellék
Adóügyi csoport 111-es mellék

Műszaki ügyintéző 115-ös mellék Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt domaszéki 
60 év feletti lakosok!  

A Domaszéki Polgárőrség a 
járvány idejére minden héten péntek 

délutántól, vasárnap estig bevásárlást, 
gyógyszerkiváltást és egyéb segítség-

nyújtást vállal!!  
Telefonon hívhatóak: 

Fülöp Ildikó: 
06-30-984-1764; 

Jánk Benjáminné Piroska:
 06-30-621-6871; 

Varga Pál: 06-30-540-8836 

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659;
Szolgálati idejükön kívül beje-
lentéssel - sürgős esetben: 112

Domaszéki Családsegítő 
Szolgálat elérhetőségei:

Központ: 
     62/284-011/125-mellék

Vezető: Szűcs Imréné
Telefonszám: 70/379-4519

Házi segítségnyújtás:
Daka Józsefné:70/375-7882

Polyák Alexandra:
 70/372-5803

       Tisztelt Domaszéki lakosok!

A járványügyi helyzetre, a gyorsan növekvő fertőződési veszélyre

való tekintettel a következőkre hívjuk fel  figyelmüket:

- csak indokolt esetben forduljanak orvoshoz, a nem sürgős problémák
megoldását halasszák későbbre;
- orvosaink rendelési idejükben elérhetők, ha tehetik, csak telefonos,
előzetes bejelentkezés után jelenjenek meg a rendelőben. Törekedjünk
arra, hogy minél kevesebb beteggel találkozzunk, ezzel is csökkentsük
a fertőzés terjedését.
- láz, köhögés, nehézlégzés esetén, ha 2 héten belül ÖN vagy közeli
hozzátartozója külföldön járt, semmiképpen ne menjen be a rendelőbe,
hívja a mentőszolgálatot.
-  hirtelen  fellépő,  erős  mellkasi,  hasi  fájdalom,  baleset,  féloldali
végtag  gyengeség,  bénulás  esetén  egyenesen  a  mentőszolgálathoz
forduljon. 
-  a  rendszeresen  szedett  gyógyszerek  felírásához  személyes
megjelenés nem szükséges, telefonon intézhető;
-  vérvétel,  igazolások,  alkalmassági  vizsgálatok  intézése  érdekében
telefonon érdeklődjön háziorvosánál;
Fontos,  hogy  saját  magunk   és  embertársaink  egészségének,  a

fertőzési  veszély  csökkentésének érdekében maradjanak  otthon,

csak indokolt esetben hagyják el otthonukat.

Ügyeik  intézéséhez  használják  ki  a  technika  (telefon,  e-mail,
facebook, stb.) adta lehetőségeket.
Vérvétel  esetleg  csak  sürgős  esetben  van,  ezt  is  előre  meg  kell
beszélni telefonon. 

Elérhetőségeink:
Dr. Kovács Zsuzsanna: 06/62-284-040; vagy 

30/9853-189;

Dr. Kőrösi Gábor: 62/584-272; vagy 70/6177-403

Megfázásos tünetekkel kérjük a közösség védelme

érdekében ne jöjjenek a rendelőnkbe!!!

Mentők: 104
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Kedves Betegeink!

A koronavírus miatt meghirdetett „ve-
szélyhelyzet” fennállásáig, csak sürgős-
ségi ellátás nyújtható a fogorvosi alap-
ellátásban a 40/2020. ( III.11.) korm. 
rendelet alapján.
Emiatt a rendelési idő a következőre vál-
tozik:
 Hétfő: 13.00 – 15.00
       Csütörtök:  14.00 – 16.00

Kérjük, hogy telefonon is csak ebben az 
időszakban keressenek bennünket a 
62/284-457-es számon.
Megértésüket köszönjük!

Domadent Fogászat

KEDVES SZÜLŐK!
Tekintettel a kialakult helyzetre és kor-
mányunk által hozott szigorú intézkedé-
sekre 2020.03.16-tól a gyermekorvosi 
ellátás a további rend szerint működik:
Receptírás, igazolás, beutaló, időpont 
csak online felületen vagy sms-ben kér-
hető az asszisztensektől TELEFONON 
NEM! Más tünet nélküli láz, torokfájás, 
tüsszögés, orrfolyás, váladékos szem, há-
nyás(1-2 alkalommal), hasmenés, fejfá-
jás, viszketés, szemölcsök stb. esetén a 
gyermek ellátása otthon történjen, ehhez 
tanácsot mi orvosok fogunk adni ha eddi-
gi szülői tapasztalataik nem elegendőek.
NE HOZZÁK BE A RENDELŐBE A 
GYEREKEKET CSAK HA AZON-
NALI BEAVATKOZÁST IGÉNYEL-
NEK! A kötelező védőoltások rendje 
változatlan! Az egészséges gyermekeket 
várjuk!

Dr. Temesvári Klára
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2020. március 28-tól kijárási korlátozás lépett életbe, ezért kérjük a lakosokat, hogy aki segítésgnyújtó tevékenységet végez, a követke-
ző igazolást töltsék ki és tartsák maguknál. Ez az igazolás nyomtatott formában is elérhető a Domaszéki Polgármesteri Hivatalnál a 
kapura kifüggesztve. Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy élelmiszerüzletben, drogériákban, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 
óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével, kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

TISZTELT DOMASZÉKI LAKOSOK!

IGAZOLÁS

Alulírott………………………………….…...………..(Születési név:………………..….………….,

Lakcím:…………………….………………………………………..……..………………………….,

Születési hely és idő:…….……………………………..., Anyja neve:…………….…….……...…...,

Személyi ig. sz.:…………...………...igazolom………………...…………....………………..……...

(Születési név:……….………...……...…., Lakcím:…...………………………….……...………….,

Születési hely és idő:…….…………………..., Anyja neve:…………………...…...Személyi ig. sz.:

……………….), hogy a Kormány a kijárás korlátozásáról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet

 4. § (2) bekezdése* alapján részemre segítségnyújtó tevékenységet végez.

............................................... ...............................................

Meghatalmazó Meghatalmazott

Kelt: Domaszék,………………...…...

                                    Tanú 1                         Tanú 2

Név: ............................................................           Név: ..........................................................

Személyi ig. sz.: .........................................           Személyi ig. sz.:........................................

Lakcím: ...................................................              Lakcím:.....................................................

......................................................... ......................................................

Tanú                                      Tanú

*A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete
a kijárási korlátozásról
A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal

kerülhet sor.

4. §  (2)  Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy

(például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra

közötti időben látogathatja.

(2)  Az élelmiszerüzletben,  drogériában,  piacon vagy  gyógyszertárban 9.00 óra  és  12.00 óra  közötti  időben az  ott  foglalkoztatottak kivételével

kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
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Színezz ki, hajtogass össze!
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A Domaszéki Szent Kereszt Templom közleménye
Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelete 
értelmében, a járvány miatt meghirdetett 
veszélyhelyzetben, templomainkban nem 
lesznek szentmisék. Kérjük a testvéreket, 
hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent 
cselekményekbe, a televízió és az internet 
lehetőségeit kihasználva, és imádságaikkal 
segítsék a veszély mielőbbi elmúlását. 

Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét 
közvetítenek 10 órától a Duna TV-n a győri 
Nagyboldogasszony Székesegyházból. A 
szentmisét bemutatja és szentbeszédet 
mond Veres András megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 

(MKPK) elnöke.
Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét 
közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a buda-
pesti Szent István Bazilika Szent Jobb ká-
polnájából. A szentmisét bemutatja és 
szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, 
prímás.
Április 19-én húsvét 2. vasárnapi szentmi-
sét közvetítenek 9 órától a Duna TV-n a 
budapesti Árpádházi Szent Erzsébet Temp-
lomból. A szentmisét bemutatja és szentbe-
szédet mond Kampfmüller Sándor kórház-
lelkész.
Április 26-án húsvét 3. vasárnapi szentmi-
sét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a 
budapesti békásmegyer-ófalui Szent József 

templomból. A szentmisét bemutatja és 
szentbeszédet mond Szili András plébániai 
kormányzó.
Március 22-től a Kossuth rádió átvette a 
Magyar Katolikus Rádió vasárnap délelőtti 
(10 óra) miseközvetítését.

A már felvett szándékokra a szentmisé-
ket a későbbi időpontokban fogjuk 

majd elmondani. Temetési szertartások 
továbbra is elvégezhetőek. Esetleges 
kérdéseikkel keressenek bennünket 

telefonon a 20/8232-467-es 
telefonszámon. 

Szent Kereszt Plébánia

Az önkormányzati ASP rendszer tovább-
fejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 
2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek kö-
szönhetően már az Önök számára is elér-
hető az adó-, díj- és illetékfi zetési kötele-
zettségek online lekérdezése és 
befi zetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra 
kattintva az ügyfél a kiválasztott önkor-

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató 
mányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfi -
zetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, 
kommunális adó, telekadó, építmény-
adó) elektronikus úton teljesítheti, az in-
terneten keresztüli bankkártyás fi zetés 
segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás 
igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. 
ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy 

tranzakcióval akár több adószámlán fenn-
álló tartozás is befi zethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a si-
keres fi zetéseket követően a bankok által 
küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs 
ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen elő-
forduló Budapest városnév a Magyar Ál-
lamkincstár székhelyére utal, nem a ked-
vezményezett önkormányzatra.

Nyugdíjas Klub hírei!
2020. március 9-én nőnapi ünnepséget tar-
tottunk a Közösségi házban!
Rendezvényünket Polgármester úr is meg-
tisztelte és köszöntötte  klubtagjainkat.
Oláh László klubtársunk az asszonyok he-
lyett mosogatott, köszönjük. Akkor még 
tele tervekkel, mára  sajnos mindent le kell 
mondani. Elmaradt az algyői baráti találko-
zó és félő, hogy mi se tudjuk megrendezni 

a tavaszi regionális találkozókat. Arra ké-
rek mindenkit, maradjunk otthon!!

Telefonon tartsuk a kapcsolatot, ha szűnik 
a járvány akkor újra lesz klub.
Vigyázatok magatokra!!!

Üdvözlettel:Ördögné Piroska
klub vezető

Május első vasárnapján köszöntünk minden édesanyát!
Donászy Magda: Anyák napján

Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.

Ragyognak a harmatcseppek
Anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa, 
kék nefelejcs, tulipán,

neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.

Az anyák napja világszerte megünnepelt 
nap, amelyen az anyaságról emlékezünk 
meg. Anna Marie Jarvis 1914-ben az USA-
ban elérte, hogy anyák napját nemzeti ün-
nepé nyilvánítsák. Anyák napja ünnepét 

május második vasárnapjára tűzték ki el-
hunyt édesanyja emlékére.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tartotta meg az első 
anyák napi ünnepet, a májusi Mária-tiszte-
let hagyományaival összekapcsolva. Ezt 
követően, 1928-ban már miniszteri rende-
let sorolta a hivatalos ünnepélyek közé az 
anyák napját. Magyarországon ezt az ünne-
pet, május első vasárnapján tartjuk.

Anya
Köszönöm, az életemet, 

a kiapadhatatlan szeretetet,
az öleléseket, a sok dicséretet,

a puszikat, az álmokat, a 
gondoskodást,

a gyöngéd ápolást, a sok 
aggódást, 

támogatást és hogy vagy nekem ÉDES-
ANYÁM!

Kónya-Bába Andrea 
könyvtáros
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Ótottné Greguss Éva,  Koczkás Orsolya, 
Varga-Asztalos Ágnes

Korrektor: Tanács Éva, Varga-Asztalos 
Ágnes   

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

  Megjelenik havonta 
 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. május 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. május 12.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

szakvélemény készítés!
Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

www.domaszek.hu

Házi húskészítmények árusítása!

Hagyományosan készült szalámi, kol-
bász, szalonna, zsír, tepertő, májas, disznó-
sajt, húsvéti sonka ( bükkfával füstölve ) 
eladó. Árusítás: telefonos időpont egyezte-
tés szerint. 
Tel.: 0630-657-6366; 0630-323-9479

***

***

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 
földterületek ásógépezését, rotátorozását 
és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre; Tel.: 
30/943-3944

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

Termelői méz kapható!
Eladó többfajta méz, akác, hárs, repce, 

selyemfű és virágméz 
sokféle  kiszerelésben, igény szerint.

Házhozszállítás megoldható. 
Érdeklődni: 06-30/508-6192

Király Imre méhész

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

Eladó a  Balaton  északi térségében - Ne-
mesvitán - egy 53m2-es, tetőtér beépítéses 
családi lakóház.  Közművesített, teljesen 
berendezett, azonnal beköltözhető.  1984-
ben épült, az akkor érvényes szabályoknak 
megfelelően. Az udvar, bejáró közös tulaj-
don, és szolgalmi joggal osztozik a lakók-
kal. Ár.: 10 millió forint.  Érd.: 0620/388-
7328, 0630/540-9997.

***
Domaszéki szobafaestőt, villanyszerelőt, 
vagy más szakembert keres a faluban?  
Itt megtalálja:  www.domaszeki.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 

pszichiátriai kezelése során?
Nem tudja kihez forduljon, 

kinek mondhatja el?
Úgy tűnik nincs remény, hogy bárki 

igazságot szolgáltasson?
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik 

pszichiátriai jogsértések feltárásával, az 
igazság kinyomozásával és a jogsértő 

személyek felelősségre vonásával. 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Lehet tenni valamit!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány 

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

06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt 
bizalmasan kezelünk! 

Településünk új közösségi média és 
hírportálja, melyet Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

Ha csak egy rendezvényre vagy 
kíváncsi, itt megnézheted, ha valamit 
kérdezni szeretnél itt megteheted, ha 

friss helyi hírekre vágysz, itt 
megtalálod. Oldalunkat folyamatosan 

frissítjük a helyi intézményi, 
önkormányzati események képes 

beszámolóival, videóival. 

              Elérhetőség a facebookon: 
     https://www.facebook.com/DomaHir/     https://www.facebook.com/DomaHir/

Teret adunk a 
helyi híreknek!

Domaszéki falugazdász 
közleménye!

Szegeden és Domaszéken is szünetel a 
személyes ügyfélfogadás a falugazdászi 
irodákban, csak telefonon lehet érdeklőd-
ni. A területalapú támogatás igénylésé-
nek menete is telefonon keresztül fog 
megvalósulni. Kérdés esetén kérem en-
gem keressenek a 0670/399-9524-es tele-
fonszámon.       Megértésüket köszönöm!
     Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász
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Bővebb információk: koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak  
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,  

hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen  
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok  
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén  

forduljanak a helyi önkormányzathoz!

Ez a vírus mindannyiunk életére nagy  
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,  

elkerülhetjük a nagyobb bajt.

AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ
FELHÍVÁS
MARADJANAK OTTHON!

KORMÁNY INFORMÁCIÓ


