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Közmeghallgatás  Domaszéken
Nyilvános képviselő-testületi üléssel 
együtt tartott közmeghallgatást Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat, 2020. január 
27-én hétfőn, a Domaszéki Sportcsarnok-
ban. A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel B. Nagy László országgyűlési képvise-
lő és Magyar Anna a Csongrád Megyei 
Közgyűlés alelnöke, illetve részt vettek az 
eseményen  a rendőrség képviseletében a 
helyi körzeti megbízottak is. Sziráki Krisz-
tián polgármester köszöntötte a közel 80 fő 
megjelentet, majd a 2019-es évben elvég-
zett önkormányzati munkáról, fejleszté-
sekről tartott beszámolót. Elmondta, hogy 
Domaszék külterülete 51 km2, belterülete 
pedig 1km2, melyből látszik, hogy jelentős 
külterületi feladatokkal van terhelve az ön-
kormányzat, tekintettel arra is, hogy 290 
km hosszú úthálózattal rendelkezik a tele-
pülés. A lakosság létszáma a tavalyi évi sta-
tisztikai adatok alapján 5.114 fő, mely fo-
lyamatosan növekszik. A tavalyi évben, 
köszönhetően a nyertes TOP pályázatok 
forrásainak, kevéssel több, mint 1 milliárd 
forint bevétellel gazdálkodhatott a képvise-
lő-testület.  348 millió forint értékű fejlesz-
tés valósult meg csak a 2019-es évben, je-
lenleg 105 millió forint tartaléka van az 
önkormányzatnak, ami a korábbi évek fele-
lős gazdálkodásának az eredménye. A 
gyermekneveléssel foglalkozó intézmé-
nyek tekintetében elmondta, hogy a bölcső-
de működése kapacitás kihasználtság 
szempontjából megfelelő, jelenleg 30 férő-
hellyel rendelkezik, melyben a mostani 
gyermeklétszám kényelmesen elfér. Az 
óvodánál a két csoportszoba bővülés miatt 
jelentkezik egy jelentős tartalék a befogadó 
készségben, melynek köszönhetően egy 
régi csoportszobából ki tudtak alakítani 
egy olyan helyiséget, melyben különböző 
speciális foglakozásokat lehet tartani. 
Amennyiben sikerül kiegészítő támogatá-
sokhoz jutni, akkor az új épület tetőterében 
kialakításra kerül egy nagyobb tornaterem 
az óvodás gyermekek részére a jelenlegi 
helyett. Az iskolába 284 gyermek jár, ebből 
195 fő veszi igénybe az iskolai étkeztetés 
közszolgáltatást valamilyen formában. Az 
önkormányzat keresi annak a lehetőségét, 
hogy intézményen belül legyen biztosítva 

Sziráki Krisztián polgármester összefoglalta a 2019-es év eredményeit, és 
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az étkeztetés egy ebédlő helyiség kialakítá-
sával. Sajnos az intézmény túlterhelten mű-
ködik, égetően szükséges annak a bővítése. 
Minden erővel arra kell törekedni, hogy 
mihamarabb elkezdődjön a fenntartó köz-
ponttal /KLIK/, vagy nélküle egy olyan bő-
vítéssel járó fejlesztés, mely lehetővé teszi, 
hogy a bölcsődéből, óvodából az iskolába 
átkerülő gyermek, egy kényelmes, tágas, 
modern intézménybe kerülhessen. A szege-
di kistérség látja el a Domaszéki Családse-
gítő-Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat, a 
házi segítségnyújtás és  a tanyagondnoki 
szolgálat működtetését önkormányzatun-
kon keresztül. A tavalyi évben 47 gyermek 
született, 261 fővel volt kapcsolatban 2019-
ben a családsegítő szolgálat, a házi segít-
ségnyújtás 20 főt, a szociális étkeztetés 79, 
míg a tanyagondoki szolgáltatás 149 főt 
érint. A fejlesztések közt kiemelte az új 
350 m2-es óvodaépületet, melyben  főző-
konyha is kialakításra került, amely el fog-
ja látni a teljes óvodai és szociális étkezte-
tést a jelenlegi 300 adagos kapacitásával. 
Megépült az Arany János – Deák Ferenc 
utcában a kerékpárút, illetve a Petőfi  – Ju-
hász Gyula utcákban kerékpársáv került 
kialakításra, mely miatt új kopóréteget ka-

pott az aszfalt út is. Mindkét beruházáshoz 
jelentős önerő, többlet forrás volt szüksé-
ges, melynek visszaigénylése folyamatban 
van. Az Ady Endre utca aszfaltozása volt 
az első lépése annak a tervnek, hogy az ösz-
szes domaszéki belterületi földes út burko-
latot kapjon. Sportpark került kialakításra a 
sportcsarnok melletti területen, azért ott, 
mert mellette fog felépülni egy 330 m2-es 
JUDO terem. Az ipari park kialakítása fo-
lyamatban van egy 6,2 hektáros területen, a 
Császár úthoz közel, az autópálya szegedi 
oldalán. A hozzá vezető aszfaltút építése is 
megkezdődik az idei évben, miután lezá-
rultak a földterület tulajdonosokkal meg-
kötött adás-vételi szerződések, kisajátítási 
eljárások. A közösségi rendezvények közt 
kiemelte a falunapot, a fogatos felvonulást, 
böllérnapot, Katalin-bálat és az Adventi 
vasárnapokat. Megköszönte a civil szerve-
zeteknek, vállalkozásoknak és a helyi ma-
gánszemélyeknek az összefogását, támo-
gatását a rendezvények sikeres 
lebonyolítása érdekében. 2020-as tervek 
közt az első helyen a sportcsarnok mögötti 
JUDO terem építése szerepel, melyben 200 
m2-es küzdőterem és 130 m2-es kiszolgáló 
helyiség kerül megvalósításra.  A megvaló-
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A rendezvényen felszólalt B.Nagy László országgyűlési képviselő és Magyar Anna 
a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

sítást a Magyar JUDO Szövetség fogja el-
végezni az önkormányzat közreműködésé-
vel. Nyert pályázat biztosítja az Úttörő téri 
és a Dankó Pista téri játszóterek mielőbbi 
felújítását. Fedett kispiac létrehozására 
szintén nyertes pályázat áll rendelkezésre, 
5db 6x3 méteres pavilon kerül kialakításra 
400 m2-es burkolt felületen, a Teleház ud-
varában a Petőfi utcában. Ez a beruházás 
heteken belül el fog kezdődni. Szorgalmaz-
za az önkormányzat a járdaépítést a Kos-
suth utca teljes szakaszán, a Dózsa György 
utcán a Patika utcáig, az iskolától az Ady 
Endre utcáig. A belterületi utcák aszfalto-
zása is elkezdődik, a felújítással érintett 
útszakaszok száma a pénzügyi lehetősé-
gektől függ. Az új osztásban tervbe került 
egy játszótér megépítése az ottani magas 
gyermeklétszám és a meglévő játszóterek 
távolsága miatt. Régóta várt fejlesztés kez-
dődik meg a temető ravatalozó felújítása 
tekintetében, ebben az évben elkészítésre 
kerülnek az építési tervek. Az önkormány-
zat és a lakosság közti kommunikációt kí-
vánja erősíteni megújuló honlappal, appli-
kációval, és a közösségi médiában való 
megjelenéssel. A megjelenteknek bemutat-
ta dr. Pálfi Tímea jegyzőt, aki február 1-el 
kezdi meg munkáját a polgármesteri hiva-
talban. Mindenképpen jobb és lakosság ba-
rátibb önkormányzatot kíván létrehozni 
ebben az évben Sziráki Krisztián polgár-
mester. 
B. Nagy László országgyűlési képviselő 
felhívta a figyelmet arra, hogy 2020. de-
cember 31-ig bírság és illetékmentesen le-
het kérni a jegyző hatáskörébe tartozó fúrt 
és ásott kutakra a fennmaradási engedélyt  
a Polgármesteri Hivatalban. Elmondta, 
hogy a következő hónapokban fognak 

majd megjelenni olyan programok, pályá-
zatok, melyek az 5 ezer fő feletti települé-
seket, kisvárosokat is fogják érinteni, hi-
szen a magyar falu programból Domaszék 
kimaradt. A migrációs nyomás egyre na-
gyobb, és egy ilyen határmenti település, 
mint Domaszék, könnyen áldozatává tud 
válni. A kormány mindent megtesz azért, 
hogy a migrációs kérdésben azt a politikát 
folytassák, amit eddig tettek, és ameddig 
megmarad a Visegrádi Négyek összefogása 
az ügyben, akkor lesznek olyan erősek, 
hogy ez a védő bástya nagyon-nagyon so-
káig fenn tud maradni. 
Magyar Anna a Csongrád Megyei Közgyű-
lés alelnöke gratulált Sziráki Krisztián pol-
gármester megválasztásához, megköszönte 
Kispéter Gézának a 15 év munkáját, illetve 
a megújuló testületet is üdvözölte. Elmond-
ta, hogy a Megyei Önkormányzat mindig 
jó kapcsolatot ápolt Domaszékkel, és ez 
alapján úgy határozott, hogy március 15-e 
alkalmából Kispéter Géza leköszönő pol-
gármester urat kitünteti a Csongrád Megyé-
ért díjjal. Ez méltó kifejezése annak, hogy 
egy becsületes, tisztességes 15 évet nyúj-
tott Domaszéknek. Kívánta, hogy a követ-
kező testület is hasonló sikereket érjen el, 
de lehetőleg még többet, mert az igények 
mindig egyre nagyobbak. A megye törek-
szik arra, hogy azokat a településeket, bele-
értve Domaszéket is, ahol folyamatos la-
kosságszám növekedés van, kiemelten 
kezelje. Elmondta, hogy folyamatban van 
az autópályán történő kerékpárút átvezetés-
sel kapcsolatban egy olyan tervezés, hogy a 
meglévő felüljárót felhasználva, hogyan 
lehet kialakítani úgy sávokat, hogy azok  
biztosítani tudják a kerékpárosok biztonsá-
gos áthaladását. A magyarság kérdésével 

kapcsolatban indult egy olyan kezdemé-
nyezés, a nemzeti régió kialakítása kap-
csán, mely Európai Uniós szabályozás le-
hetne, melyet tulajdonképpen 
Székelyföldön indítottak el. A Megyei Ön-
kormányzat kiáll az mellett, hogy ezt az 
Európai Uniós polgári kezdeményezést tá-
mogassa, ehhez 1 millió aláírást kell össze-
gyűjteni Európa szerte. Javasolja, hogy ha 
valaki találkozik ezzel az aláírásgyűjtő ív-
vel, az írja alá. 

Lakossági felszólalások, kérdések is el-
hangzottak ezek után, hiszen ez az esemény 
lehetőséget ad a helyiek számára, hogy 
problémáikkal nyíltan a megjelent vezető-
séghez forduljanak. Elsőként a sportkörről 
és az utak portalanításáról kértek tájékozta-
tást. Sziráki Krisztián polgármester el-
mondta,  hogy a domaszéki labdarúgás 
igen jó irányba haladt az utóbbi hónapok-
ban. Félretéve a régi sportkör zavaros múlt-

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd 
ügyfélfogadása megszűnt a Polgár-
mesteri Hivatalban 2020. január 31-én, 
helyette március 1-től, időszakosan 
visszatérő rendszerességgel kormá-
nyablak busz ( KAB ) áll majd a tele-
pülésen élők rendelkezésére. 
A terv szerint minden hónap negyedik 
szerdáján lesz a járműben ügyfélfoga-
dás, 12.30-15.30 óráig.  A cél a változ-
tatással, hogy az ügyfelek egy helyen 
minél több ügyüket el tudják intézni. A 
KAB buszban a települési ügysegédek 
szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek, 
ezen felül pedig további – eddig, vala-
mely kormányablakban intézhető – 
ügyek is elintézhetők lesznek. A KAB 
busz által tehát jelentős mértékben nö-
vekszik a helyben intézhető ügyek szá-
ma. 

CSMKH  Szegedi Járási Hivatal

ját, azt látja, hogy egy nagyon lelkes fiatal 
csapat akar összefogni egy szebb és jobb 
jövőért, melyet támogatni kell. Egy új 
egyesület fog alakulni, új vezetőséggel. A 
zártkerti utakra vonatkozóan nem tud ga-
ranciát vállalni a portalanítást tekintve, de 
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az önkormányzat a közvilágítás fejlesztést 
tovább fogja folytatni a tanyasi és a zárt-
kerti területeken. A következő kérdés a ke-
rékpárút motorkerékpárral történő haszná-
latára vonatkozott, illetve a kerékpárosok 
átvezetésére a felüljárón. Hogy a kerékpá-
rúton haladhat-e motorkerékpár, azt a 
KRESZ szabályozza, melyről a követke-
zőkben a helyi újságban tájékoztatás lesz 
közzé téve. Kerékpárút átvezetéssel kap-
csolatosan, Maroslelénél van egy teljesen 
hasonló felüljáró, az alapján lehet majd 
kompromisszumos megoldást találni a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt-vel a hatóságok 
közreműködésével. A falu tisztán tartásá-
val, szépítésével parlagfű mentesítésével 
kapcsolatban is tettek fel kérdést. Válaszul 
Sziráki Krisztián elmondta, hogy nyitott 
szemmel járnak a faluban a képviselőkkel 
együtt, és időről-időre jelzik a problémás 
helyeket. Az új jegyző kolléganőben bíz-

nak, hogy ezekre a felmerült problémákkal 
kapcsolatban, hathatós intézkedéseket fog 
tenni mindenki megelégedésére. Egy do-
maszéki lakos nem értette, hogy miért jár-
nak a József Attila utcában az olajfúró to-
rony építésével kapcsolatosan a több tonnás 
teherautók, amikor részükre meg van épít-
ve és ki van jelölve a szállítási útvonal. A 
torony telepítése megtörtént, a szállítójár-
művek nagyrésze elvonult. Meglepő a Jó-
zsef Attila utcai használat, ott semmi keres-
nivalójuk nem volt, melyet mindenképp 
jelezni fog az önkormányzat a kivitelező-
nek. Ha rongálás történik, akkor a MOL 
majd javítani fogja. A teljes fúrási folyamat 
45 napig tart. Felvetette az egyik lakos, 
hogy faluház építése tekintetében fogjanak 
össze a domaszékiek, és téglajegy formájá-
ban 3 ezer forintot fizessen be, aki hozzájá-
rulna ehhez a kezdeményezéshez. A jövő 
fejlesztési elképzelései közt van a faluház 
építése, de mindenképpen pályázati pénz-
ből, mely lehet, hogy már jövőre rendelke-
zésre fog állni, de az is lehet, hogy csak 
5-6, vagy 10 év múlva. A kutak bejelenté-
sével és a vizek megtartásával kapcsolato-
san hangoztak el további kérdések, me-
lyekre B. Nagy László országgyűlési 
képviselő adott választ. Elmondta, hogy az 
Európai Unió kéri a bejelentések végrehaj-
tását, amennyiben ennek nem tesz eleget 

mindenki, akkor kötelezettségszegési eljá-
rás alá vonják az országot, mely akár uniós 
források megvonásával is jár. Arra viszont 
garanciát vállalt, hogy ameddig ez a kor-
mányzat lesz, addig a bejelentett kutak nem 
lesznek megadóztatva.  További kérdés 
hangzott el a falu zöldhulladék égetéséről, 
mely jelenleg igen erősen szennyezi a tele-
pülés levegőjét és nem lehetne-e megoldani 
az elszállítását. Ha valaki erősen füstöl és 
az a szomszédot zavarja, élhetetlenné teszi 
a környezetet, akkor a jegyzőnél birtokvi-
tás eljárást lehet kezdeményezni az ügy-
ben. A zöldhulladék elszállítására valami-
kor a jövőben a lakosságnak lehetősége 
lesz, külön műanyag edényzetben, havonta 
egyszer. Egyelőre nem tudható, hogy ez 
milyen költségekkel fog járni. Addig marad 
a hulladékudvar és a lehetőség, hogy oda 
lehet szállítani. A Tömörkény utca teljes 
aszfaltozásának folytatása prioritásban 
majdnem az első helyen van, de annak az 
időpontja nem meghatározható egyelőre. 

Végül nagy tisztelettel megköszönte Szirá-
ki Krisztián polgármester a megjelentek-
nek a figyelmet, a meghívott vendégeknek 
pedig a kérdésekre adott válaszokat.

Szerkesztő 

Önkormányzati hírek
2020. január 16-án rendkívüli ülést tartott a 
képviselő-testület. A napirendek elfogadá-
sa után, kettő előterjesztésben a Homokháti 
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Tár-
sulása és a Mórahalom és Térsége Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás 
módosított társulási megállapodását és 
szervezeti, működési szabályzatát fogadta 
el a testület. A következő napirendben mó-
dosítottak egy korábban elfogadott határo-
zatot, melyben tévesen a Domaszéki Mű-
vészeti Iskolát jelölték meg támogatott 

intézményként, a Domaszéki Óvoda és Ál-
talános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
helyett. 5. napirendben elfogadta a képvi-
selő-testület a Domaszéki Sportkör korábbi 
évekből felhalmozott tartozásainak ki-
egyenlítését a sportkör 2019.éves támoga-
tásának terhére 125.210 Ft értékben. Dön-
tött a testület egy saját tulajdonú földterület 
haszonbérbeadásának jóváhagyásáról. 
Tájékoztatást kapott a képviselő-testület, 
hogy az óvodabővítés és a kerékpárút épí-
tés többlettámogatási igényét befogadta a 

közreműködő szervezet. 
Bemutatásra került dr. Pálfi Tímea Doma-
szék új jegyzője, munkáját hivatalosan 
2020. február 1-el kezdte meg. Január 16-
án állt munkába dr. Németh László, aki a 
szervezési és jogi csoport vezetője. Január 
2-án Bálintné Papp Edit pénzügyi ügyinté-
zőként, Giláné Danka Ildikó műszaki ügy-
intézőként, január 31-én pedig Süli Edina 
adóügyi ügyintézőként kezdte meg munká-
ját. 

Szerkesztő     

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Januárban grundbirkózó háziversenyt 
rendeztünk iskolánkban, amelyen több 
mint 50 tanuló vett részt. A legeredmé-
nyesebb gyerekekből összeállt az iskola 
válogatott csapata, akik Orosházán vettek 
részt az országos elődöntőn. A fiú csapat 
harmadik helyezést ért el, míg a lányok a 
torna megnyerésével kvalifikálták ma-
gukat a Pécsett megrendezendő országos 
versenyre. A csapat tagjai: Lányok: Szö-
rényi Szofi, Csóti-Gyapjas Laura, Ábra-
hám-Csengeri Bodza, Bakos Petra, Császár 
Barbara, Szörényi Emma, Németh Kata, 
Molnár-Tóth Lilla; Fiúk: Hollósi Dávid, 

Forster-Ungvári Ákos, Kiss Ádám, Mikus-
ka Barnabás, Kiss Milán, Juhász-Fülöp Dá-
vid. Felkészítő tanáruk Nagy Hevesi Ákos.
Január 7- én a teljes alsó tagozat és az 5. 
évfolyam (összesen 160 gyermek) a Sze-
gedi Nemzeti Színházban a Hamupipőke 
című balettet tekintette meg. Annak elle-
nére, hogy az előadásban „csak” tánccal és 
zenével fejezték ki a balettművészek a tör-
ténéseket, érzelmeket, a gyerekek kivalóan 
megértették és élvezték az előadást. 
Szervezőtanár Török Gabriella.
Január 15-én az első és a második napközis 
csoport bábszínházba látogatott Szegedre. 
A Pinokkió című bábelőadást nézték meg a 

gyerekek. 
Mindenkinek  nagyon tetszett a színvona-
las darab. Kísérő tanítók: Fehér Erika, Csó-
ti Natália, Csúcsné Király Renáta.
Január 28-án a Tiszaparti Általános Iskolá-
ban tette próbára tudását angol nyelvi ver-
senyen Mladin Anna és Csapó Bence (7.a). 
Felkészítő tanáruk Cseri-Kucsara Petra.
A Lázár Ervin Program keretében első-
seink a Kövér Béla Bábszínház kihelyezett 
előadását, harmadikosaink a Szegedi Nem-
zeti Színházban az Időfutár című darabot 
nézhették meg, hatodikos diákjaink pedig a 
Fővárosi Nagycirkuszban voltak.
Január 31-én szintén a Lázár Ervin program 
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Nyitótáncosok csoportképe az iskola Jótékonysági Alapítványi Bálján       Fotó: Csőke Péter

keretében az 5.a és 5.b osztály a Szegedi 
Nemzeti Színházban járt és a Valahol Eu-
rópában című darabot nézték meg. Nagyon 
színvonalas előadás volt, a gyerekeknek 
nagyon tetszett. /Marosné Alberti Anikó és 
Huszár Judit/
Február 2-án, vasárnap délután néptáncs-
csoportunk színházban volt. Az „Örök-
ség Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyesü-
let” tagjaiként meghívást kaptunk az Or-
szágos Gyermek Néptánc Antológia egyik 
bemutató előadására. Kísérőtanár Dobó 
Márta volt.

A 2.a osztály február 4-én virágnaptárt 
ültetett az iskola előkertjében a Cseme-
teprogram keretében. /Bönde Jánosné/
Február 7-én a Bolyai Természettudomá-
nyi Csapatverseny körzeti fordulóját ren-
dezték Szegeden. A 7. évfolyam „Zsenia-
listák” csapata (Gyovai Denisz, Homolya 
Zsombor, Simon-Jójárt Bence, Vass And-
rea) 16. helyezést ért el, a 8. évfolyam „Az 

ellenállók” csapata (Süli Ádám, Szalóky 
Mercédesz Lara, Szigeti Sára, Tóth-Sze-
les Bence) benne vannak az első 10-ben, a 
pontos eredményt később tudjuk meg. Fel-
készítő tanáruk Ferlingné Dósa Anett.
Február 8-án a Szegedi Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnáziumban rendezték a Me-
leg István Kémiaversenyt. Süli Ádám 8.a 
osztályos tanuló 2. helyet ért el a komoly 
megmérettetésen. Felkészítő pedagógus: 
Ferlingné Dósa Anett. GRATULÁLUNK!

       Óvoda – iskola átmenet segítése
Január 28-án a leendő első osztályosok szü-
leit vártuk az iskolába. Dobó-Eperjesi Tí-
mea gyógypedagógus az iskolaérettség kri-
tériumairól beszélt, és hasznos ötletekkel 
szolgált a szülők számára. Török Gabriella 
és Mataisz Zsuzsanna az első osztályosok 
élménydús életét villantotta fel egy bemu-
tató keretében.
Január 31-én a Domaszéki Kincskereső 
Óvodában mesemondó versenyt tartottak, 
Pataki Ildikó és Csúcsné Király Renáta 
zsűrizte a versenyzőket, Török Gabriella és 
Mataisz Zsuzsanna pedig tapasztalatokat 
szerzett a leendő elsős gyerekek számos 
készségének alakulásáról.
A második félévben a leendő elsős tanítók 
minden héten óvodai foglalkozásokon is-
merkednek a nagycsoportos gyerekekkel.
Március 12-én Tavaszváró foglalkozást tar-
tunk a gyerekeknek az Iskolába csalogató
programsorozat keretében, mindeközben 
a szülők pontos tájékoztatást kapnak a be-
iratkozáshoz szükséges tudnivalókról.
Március 16-tól 20-ig „Tárt Kapuk Hete” 
lesz iskolánkban, amikor szívesen látjuk 
a tanítási órákon a szülőket, valamint nyílt 
órákon az iskolába készülő gyerekeket is.

Jótékonysági Alapítványi Bál
2020. február 8-án tartottuk a már hagyo-
mánnyá vált Jótékonysági Alapítványi 

Bálat a Domaszéki Sportcsarnokban. Az 
idei évben is nagyon sokan eljöttek, jelen-
létükkel, tombolaajándékkal, munkával, 
egyéb felajánlásokkal segítették az iskola 
alapítványát. A szépen feldíszített sport-
csarnokban este 7 órakor kezdődött a mű-
sor. A művészeti iskola társastánc csoportja 
latin mixet táncolt, a moderntáncosok ma-
zsorett színpadi koreográfi ákat adtak elő, 
Szalóky Mercédesz Lara 8.-os diákunk 
énekelt (felkészítő tanárok: Horváth Pé-
ter, Szögi Barbara és Kneusel-Herdliczka 
Leila). Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő 
ünnepi szavai után következett a várva várt 
nyitótánc. A csodaszép keringőt nyolcadi-
kos diákjaink táncolták. A keringő után fel-
kérték szüleiket egy közös táncra. A bősé-
ges svédasztalos vacsora után a szülők tán-
ca varázsolta el a közönséget. Tombolával 
és sok-sok tánccal folytatódott a vigasság 
hajnalig. A talpalávalót a vajdasági Joker 
zenekar húzta.

A 2020. évi Jótékonysági Alapítványi 
Bál támogatói

Tombolatárgyakkal, díszítőanyagokkal, se-
gítő munkával, szolgáltatással, támogatói 
és vacsorajegyek vásárlásával hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez
Ábrahámné Bata Anikó és családja, Ábra-
hámné Gál Hajnal és családja, Bakos Gá-
bor, Bakos Zsolt és családja, Bóka Zsolt és 
családja, Bozóki Tibor és családja, Böröcz 
László és családja, Czékus Csilla e.v. (Mű-
köröm, kozmetika),  Csala János és család-
ja, Csányi Cintia, Csonka Helga, Darabos 
Gábor (az iskolai automata üzemeltetője), 
Dobó Dénes és barátai, Dobó Márta és csa-
ládja, Dobó Szilveszter és családja (Vasút 
utca), Dobó Tamás és családja, Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat, Domaszéki 
Táncos Szülők, Domatisz Nonprofi t Kft., 
Ferlingné Dósa Anett és családja, Fodor 

Süli Ádám az oklevéllel       
Fotó: Ferlingné Dósa Anett
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Györgyi és családja, Fülöp Ildikó és csa-
ládja, Gyuris Ibolya és családja, Hege-
dűs Dorka, Hegedűs Lajos, Hrabovszkiné 
Nagy Ágnes és családja, Ifj.Krisztin Mi-
hály és családja, Józsáné Bánhidi Márta és 
családja, Juszku István és családja, Kalmár 
Imre és családja, Kardos Mónika és csa-
ládja, Kardos Rolland és családja, Kispé-
ter Géza és családja, Kiss Júlia és családja, 
Kómár Zoltán és családja, Komlódi Szilvia 
és családja, Kószó Judit és családja, Kószó 
Róbert és családja, Kovács Gábor és csa-
ládja, Krisztin Mihály és neje, Krizsnik 
Róbert és családja, Krnács Zoltán és csa-
ládja, Kun-Péter Édua, Lippai Árpád és 
családja, Madarász Ottó és Kothencz Éva, 
Makra Krisztián, Marosné Alberti Anikó és 
családja, Masa Miklós Lajos és családja, 
Mauer Andrea és családja, Mészáros Ist-
ván és családja, Módra Gábor és családja, 
Nagy Zsolt és családja, Négyökrű Gyula és 
családja, Németh Magdolna, Németh Lász-
ló, Némethné Baranyás Bernadett, Nóvé 
Gábor és családja, Ótottné Greguss Éva és 

családja, Ördögh Imre és családja (Akácfa 
sétány), Ördög Krisztián és családja, Ötvös 
Teréz és családja, Papp Attila és családja, 
Papp Róbert és családja, Pataki Ildikó és 
családja, Pataki Szilárd és családja, Pintér 
János és neje, Pintér Tamás és családja, 
Pocskai Tibor és családja, Polgár András és 
családja, Puskás Imre és családja, Rafi  Rita 
Mónika és családja, Rappainé Nagy Klau-
dia és családja, Sánta László és családja, 
Sári Zsolt, Sárszegi Attila és családja, Sa-
vanya Attila és családja, Sólyáné Baranyás 
Ágnes, Süli Endre és családja, Szántuszné 
Botos Piroska és családja, Szász Gábor és 
családja, Szaszák Tibor és családja, Szécsi 
István és családja, Szécsi Tímea és család-
ja, Szécsi Zoltán és családja, Szécsiné Illés 
Erika, Szekeres Gábor és családja, Szigeti 
Csaba és családja, Szilágyi Béla és család-
ja, Sziráki Krisztián és családja, Szugyicz-
ki György és családja, Tanácsné Kiss Éva 
és családja, Tillinkó Istvánné és családja, 
Tombácz Géza és családja, Tóth Csaba és 
családja, Tóth-Szeles László és családja, 

Török Gergely és családja, Török Kata és 
családja, Varga Tibor és családja, Viplakné 
Pásti Mária és családja, Vőneki Róbert és 
családja, valamint az iskola tanárai és dol-
gozói.
A bál bevételét udvari fi lagória (fedett ud-
vari kiülő) telepítésére fordítjuk. 

Köszönettel: 
Az általános iskola tanárai és dolgozói

Következő programjaink:
Február 12.: Bábszínház (alsó tagozat)
Február 14.: Iskolai farsang
Február 15.: Grundbirkózás Országos                                                                                                                                         
      Verseny, Pécs
Február 21.: Zrínyi Ilona 
       Matematikaverseny
Február 29: Mazsorett verseny, Szolnok
Március első hete: „Pénz7” és Börze
Március 12.: Iskolába csalogató program                                                                                                                                          
       (egyházak bemutatkozása)
Március 13.: Ünnepség 11.00 órától
Március 14.: Nemzetközi Mazsorett 
        Verseny a sportcsarnokban

Állatvédelmi, állattartási szabályok és kötelezettségek
I. Mit tegyünk, ha kóbor kutyát találunk?
Egy hiánypótló, friss tanulmány szerint ha-
zánkban 80-100 ezer kóbor kutya is élhet. 
Domaszék vonatkozásában is aktuális 
probléma ez, hiszen heti szinten jellemző a 
kóbor állatok jelenléte, a település utcáin és 
külterületen is. A probléma túlmutat az ál-
latvédelmen, az egészségügyi kockázatok 
mellett a falkába verődött állatok emberek-
re és haszonállatokra is veszélyesek lehet-
nek. Annak érdekében, hogy helyi szinten 
orvosolni tudjuk a problémát a lakosság és 
az önkormányzat együttműködésére van 
szükség. Cikksorozatunk elsőként azt pró-
bálja felvázolni, hogy mit tehetünk, ha kó-
bor állatot látunk. 

Sokunkban felmerülnek a következő 
kérdések amikor kóbor állattal 

találkozunk: 
Most akkor vigyem haza? Vigyem el 

állatorvoshoz? És ha nincs chip? És ha 
nincs gazdi? Akkor majd nálam marad? 

Főleg igaz ez a nagyobb testű, esetleg 
már megviselt állapotban lévő kutyák-
ra. Pedig, ha végig gondoljuk a teendő-
ket, nagyon sokat segíthetünk egy-egy 
kóbor állaton. Valóban „macera“ és 
felelősség, de közel sem akkora, mint 

azt gondoljuk. 

Mindig jusson eszünkbe, hogy ha a MI ku-
tyánk veszne el örökké hálásak lennénk an-
nak az embernek, aki nem megy el mellette 
az utcán. 
Nézzük lépésről lépésre mi a teendő, ha 
kutyát találunk:

1. Először is kérdezzünk körbe a környé-
ken, hogy valaki ismeri-e. Sok önsétál-
tató kutya van már manapság, akiket 
kiraknak sétálni felügyelet nélkül és 
majd hazamennek maguktól. 

2. A talált kutyát minden esetben állator-
voshoz kell vinni, hogy megnézze, 
van-e benne regisztrált chip. Ez a leg-
egyszerűbb módszer, mert a chip-leol-
vasó rögtön kiadja a gazdi adatait.

3. Ha van benne chip és hozzá vannak 
rendelve a kutya tulajdonosának ada-
tai, akkor egy telefonhívás és minden 
rendeződik is.

4. A probléma ott kezdődik, ha NINCS 
CHIP, vagy ha van, de nincs regisztrál-
va. Sajnos elég nagy rá az esély, hogy 
nem találunk chipet a kutyában.

5. Itt már gondolkodóba eshetünk, hogy 
mit csináljunk. Közeli menhelyet meg 
lehet kérdezni, de sajnos tapasztalat, 
hogy általában nincs férőhelyük, váró-
listára tudják felvenni a kutyát. Ha 
meg tudjuk oldani pár napig, hétig a 
tartását az már nagy segítség lehet. Ha 
nem, próbáljunk ismerősöknél érdek-
lődni a kutya ideiglenes elhelyezését 

illetően. Erre a közösségi oldalak kivá-
ló lehetőséget adnak.

6. A fajtamentő szervezeteket is meg le-
het keresni, ha a kutya egy adott fajtá-
hoz tartozik. A fajtamentők listája ezen 
a weboldalon található: https://kutya-
barat.hu/fajtamento-egyesuletek

7. Ha mindent megpróbáltunk és nincs 
sehol hely, haza nem vihetjük, akkor 
nincs más hátra mint a gyepmesteri te-
lep értesítése. Keressük meg a legkö-
zelebbi telepet az interneten és vigyük 
el oda a kutyát. Rosszul hangzik, de a 
szélnek eresztés helyett ez sokkal jobb 
megoldás. A vonatkozó jogszabály ér-
telmében 14 napig karanténban fogja 
várni a gazdáját  és elkezdheti az oltási 
programját. Ha nincs más megoldás, 
mint a gyepmesteri telep, akkor se 
hagyjuk magára a kutyát, hiszen a gaz-
di keresését (eredetit vagy újat) nem 
kell abbahagyni, a kutyáról lehet ér-
deklődni, lehet látogatni. 

8. Ha a kutyát elhelyeztük, indulhat a 
GAZDA KERESÉSE. Az első fontos 
lépés, hogy töltsük fel a kutyát a „Vi-
gyél Haza kutyakereső“ -be. Lehet, 
hogy már fent is lesz, ha keresi a gazdi. 
Ma ez a legprofi bb webfejlesztés és 
mobilapplikáció ahol elveszett és talált 
kutyák adatbázisba rendezve, térkép 
szerint találhatók. Még mindig haté-
kony eszköz a plakátolás azon a kör-
nyéken ahol a megtalálás történt. Ez-
zel egy időben különböző közösségi 
oldalakon is közzé tehetjük a hirdeté-



6

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
sünket, így növelve az esélyt, hogy 
megtaláljuk a kutya gazdáját. Továbbá 
értesítsük a hivatalos gyepmesteri tele-
pet is (ha nem ott helyeztük el a ku-
tyát), vagy a közelünkben lévő menhe-
lyet, hogy ha valaki keresi, tudják hol 
találják.

Ha idáig eljutottunk, akkor minden tőlünk 
telhetőt megtettünk azért, hogy eggyel ke-
vesebb kóbor kutya legyen az utcán, hogy 
eggyel több kutya kerüljön vissza a gazdá-
jához vagy, hogy eggyel több kutya kapjon 
új esélyt új szerető családban.

Webes forrás: https://kutyabarat.hu/hasznos_ta-
nacsok/75511/segitseg_talaltam_egy_kutyat/

Varga-Asztalos Ágnes
vezetői asszisztens

Ez egy színező, hogy a legkisebbekből is 
felelős gazdi váljon! 

Forrás: http://askmyunclesam.com/v/2020/01/
you-and-your-dog-tips-for-great-relationship-
easy-coloring-puppy-pictures-to-color.jpg
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Óvodai hírek

Mesehét az óvodában       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Donkó Sándor: Bohóc

Ez a krumpli nem az orrom,
bár most az orromon hordom,

farsang van, jó tréfa az,
ha a zsűri rám szavaz.

Bohóc vagyok én a bálon,
a táncot is megpróbálom,
ha nagy cipőm fenn akad,
a publikum rám kacag...

A fődíj egy dobostorta,
bohócnak való az azvolna,
hogyha talán megnyerem,
lisztes számmal elnyelem...

Az előző cikkünkben már előrevetítettük, 
január hónapunk sem telt el eseménytele-
nül. Hagyományosan az idei évben is a 
mese kapta a főszerepet az év első hetei-
ben. A MESÉK melyek hatással vannak a 
gyermekek érzelemvilágára, megnyugtat-
ják, lelassítják őket, és tudat alatt is jóté-
kony hatással vannak fejlődésükre. 
Ha meséről beszélünk, akkor határozottan 
el kell különíteni a hallott és nézett mesé-
ket, azaz a tévé, számítógép kínálta me-
sefi lmeket és a felolvasott vagy fejből mon-
dottakat. A két meseélmény egyáltalán nem 
ugyanazt az élményt adja a gyereknek. A 
dallamosan, ritmikusan hallott mese az, 
ami felszabadítja az ember fantáziáját. 
Amikor a gyermek a mesét hallgatja, nem-
csak a mesélőre, hanem befelé is fi gyel: 
fantáziaképeket alkot, ami segíti őt a fel-
gyűlt belső feszültségei, negatív érzései, 
félelmei feldolgozásában. Ez egy lassú, 
belső mozi, amely képekbe oldja fel a ben-
ső feszültséget.
A mesehallgatás 10 pozitív hatása:

1, Vigasz, megnyugvás, feldolgozás
2, Bátorságot ad
3, Erkölcsi nevelés
4, Pozitív kép a világról
5, Közös élmény a mesélővel
6, Élénkíti a fantáziát
7, Példaképet ad
8, Empátiára tanít

9, Sorskérdésekkel találkozik
10, Gazdagítja a lelket
A mese a gyermek képzeletének tápláléka. 
A gyermek számára a mese igazi valóság.
Mesehetünkre gyermek, szülő, óvónő 
mind- mind készült. A szülők mesejátékai 
minden gyermek arcára mosolyt csaltak, de 
az óvónénik mesejátéka is vidám perceket 
okozott a gyerekeknek. A „Mese moziban” 
magyar népmeséket nézhettek a gyerekek, 
a „Mese boltban” pedig fabatkáért mesét 
vásárolhatott minden kispajtás.
A középső és nagycsoportos gyermekek el-
látogattak a helyi és a Somogyi könyvtár-
ba. A Csiga, a Pillangó és a Bagoly csopor-
tosok Szegedi Nemzeti Színházba  a 
Hamupipőke című előadást nézték meg.
Köszönjük, a szülőknek, nagyszülőknek, 
hogy meséikkel ők is gazdagították progra-
munkat.
A hét csúcspontja a gyermekek mesélése 
volt, ahol különböző korosztályokban a 
szülőkkel közösen megtanult kedvenc me-
séiket mondhatták el a zsűrinek a gyerme-
kek.

Díjazottjaink:
3-4-5 évesek
     I. Fábián Kitti

     II. Mészáros Emili
      III. Molnár Aletta
5-6-7 évesek
        I. Kispál Bernadett
      II. Gergulics Eszter
     III. Masa Ádám

Különdíjasok:
 Fődi Emma Eszter
 László Benett
 Sólya Nóra

Köszönjük a szülőknek és gyermekeknek a 
felkészülést, a zsűrinek pedig a lelkes biz-
tatást!
Végéhez közelít a tél, s várja is már min-
denki, hogy megérkezzék a tavasz. Télűző 
farsangi mulatságra készül az óvoda apra-
ja- nagyja, melyet 2020. február 21-én,
pénteken délelőtt tartunk az óvodában. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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!

Kerékpárút használatának alapvető szabályai
Kerékpárút hálózatunk bővülése kapcsán 
fontosnak tartjuk a lakosság tájékoztatását 
a kerékpárút használatának alapvető szabá-
lyairól. Összegyűjtöttünk néhány fontos 
tudnivalót, melyek betartása életeket ment-
het. Nemcsak az autósoknak, a kerékpáro-
soknak is ismerniük kell a KRESZ előírá-
sait ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak 
közlekedni. 

Az olyan úton, ahol kiépített kerékpárút 
van, azon kell kerékpározni. (KRESZ 
54.§(1) bek.)
1. Az első és legfontosabb szabály, mikor 

kerékpárt ragadunk, hogy legyünk 
mindig jól láthatóak mások számára. 
A balesetek legtöbbje azért történik, 
mert nem veszik észre a kerékpárost, 
tehát törekedjünk arra, hogy mindenki 

jól láthasson bennünket! Éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok esetén la-
kott területen kívül a kerékpárosoknak 
a kerékpárúton is viselniük kell a fény-
visszaverő ruházatot.

2. Nézzünk hátra mikor megközelítjük 
a kereszteződést! A párhuzamos úton 
közlekedő járművek vezetői sokszor 
tévesen állapítják meg a kerékpárúton 
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A „Helyi identitás és kohézió fejlesztése 
Domaszéken” című pályázatunk keretében, 
alkalmunk volt a témát illetően egy terve-
zőműhely megszervezésére. A rendezvé-
nyen a település aktív lakossága és a civil 
szervezetek képviselői vettek részt, az ön-
kormányzattal együttműködve. 
A rendezvény során próbáltunk megoldást 
találni közösségi házunk hiányára. Fizikai-
lag egyelőre sajnos nincs kilátás a megva-
lósítására. Viszont a téma nem csak arra 
vonatkozott, hogy feltétlen egy épületet 
kell létrehoznunk ahhoz, hogy egy közös-
ség jól tudjon működni és tartalmas, izgal-
mas programok lehessenek egy települé-
sen.

 Tervezőműhely a közösségért         Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Tervezőműhely 
Hogyan legyen közösségi házunk?

haladók sebességét, és megpróbálnak 
a kerékpáros elé bevágni. Ilyen esetek-
ben inkább engedjük el őket, mint 
hogy harcoljunk az elsőbbségért.

3. Lassítsunk le eléggé a kereszteződé-
sek előtt, hogy teljesen meg tudjunk 
állni, ha szükséges. Hiába van elsőbb-
ségünk, ha nem adják meg.

4. A kerékpárosnak is, mint minden jár-
művezetőnek, jeleznie kell minden 
irányváltoztatási szándékot, mégpe-
dig balra kanyarodva bal, jobbra ka-
nyarodva jobb kézzel. Az irányjelzést 
az irányváltoztatás előtt megfelelő tá-
volságban és időben kell megkezdeni.

5. Kerékpárral, kerékpárúton 30 km/h, 
gyalog- és kerékpárúton 20 km/h a 
megengedett maximális sebesség.

6. Segédmotoros kerékpárral lakott te-
rületen belül tilos, míg lakott terüle-
ten kívül legfeljebb 20 km/h sebesség-
gel, a kerékpárosok zavarása nélkül 
szabad közlekedni.

7. A kerékpárt éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok esetén ki kell világí-
tani, valamint ittas állapotban nem 
szabad kerékpározni, még kerékpá-
rúton sem!

8. Kétkerekű kerékpáron 16. életévét be-
töltött személy szállíthat 10 évnél nem 
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a 
kerékpár pótülésén.

9. Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve 
egyéb vontatmányt kapcsolni a kerék-
pár-utánfutó kivételével.

10. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
11. Tilos a kerékpárt más járművel vontat-

ni.
12. Tilos elengedett kormánnyal kerékpá-

rozni.
13. Kerékpáron csak olyan csomag szállít-

ható, amely a kormányzást nem akadá-
lyozza.

Minden kerékpárosnak, baleset-
mentes közlekedést!

Varga-Asztalos Ágnes
vezetői asszisztens

Rengeteg programötlet és megvalósítható-
sági lehetőség vetődött fel, melyek közül a 
legjobbakkal kiemelten fognak foglalkozni 
az illetékes szervezetek, illetve az önkor-

mányzat is minden támogatást megad ah-
hoz, hogy a programok megvalósulhassa-
nak.                          Varga-Asztalos Ágnes

vezetői asszisztens

Nyugdíjas klub hírei!
2020. február 29-én a férfi  kórus Mórahalmon dalos találkozón vesz részt! 2020. március 9-én 13 órakor, ebéd a Sárkányhegyi Közös-
ségi házban. Nőnap és az első félévben névnapjukat ünneplők köszöntése! Minden klubtagot szeretettel várunk.
2020. április 18-án  Baráti Klubok találkozója lesz a Rózsakert vendéglőben, szeretettel várjuk a nem klubtagokat is erre a rendezvé-
nyünkre! Klubnapok: február 3.,10.,17.,24. Márciustól  kéthetente találkozunk 9.,23.,30-án mindig 13 órától. 
                                                          Szeretettel várjuk az új tagokat és az énekelni szerető férfi akat.           Üdvözlettel: Ördög Istvánné

Klubvezető
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Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója

Fűtési szezon –
                                                     FIGYELEM!!!

   

         Tűzifa vásárláskor feltétlenül figyeljen a következőkre:

A fűtési szezon idején gyakran jelennek meg az utcákon kisteherautóikkal
a vándor faárusok, akik portékájukat kínálva házról házra járnak. 

Sokan leintik őket árak, szállítási feltételek után érdeklődve, s az ügyletek 
gyorsan megköttetnek, mert az ár általában csábítóan olcsó. Ám az alkalmi 
vételt többször rendőrségi feljelentés követi, miután a becsapott vevő rá-
jön, hogy alaposan megkárosították. A panaszok között főként a megvá-
sárolt tűzifa mennyiségével való visszaélések (esetleg minőségi kifogások)
szerepelnek. Legtöbbször csak az árus távozása után derül ki, hogy a kifi-
zetett mennyiségnek csak egy részét pakolták le a járműről, de a teljes vé-
telárral távoztak. A becsapott emberek a legtöbb esetben sem a rendszámot 
nem tudják megmondani, sem az árusokról nem tudnak pontos leírást adni.

• A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínált tüzelő akár bűncselekményből is származhat, ezért minden 
esetben kérjen vágási, származási engedélyt!
• Csak hivatalos forgalmazóhelyről, vagy már ismert kereskedőtől rendeljen árut!
• A kiszállításkor lehetőség szerint legyen jelen hozzáértő személy!
• A lerakodás előtt egyeztessen a tűzifa egységáráról, a súlyra szállított áruval ugyanis becsaphatják! A 
vízben előáztatott fa súlya akár duplája is lehet a szárazénak!
• A szállítóktól kérje személyazonosító okmányaik és a leszállított tüzelőről a mázsajegy felmutatását! Ne 
bízzon a szállítók által vitt mérleg hitelességében! Ha mennyiséget illetően csalás gyanúja merül fel, kérje az 
áru elszállítását egy közeli mérlegelő helyre, és győződjön meg a valódi súlyról!
• Ha úgy tűnik, nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki, még a lerakodás előtt álljon el a vásárlástól!
• A munkásokat ne engedje lakása/háza területén egyedül mozogni! Ne hagyja, hogy figyelmét eltereljék, 
     Ön vagy a segítségül hívott személy végig legyen jelen a lerakodás helyén!

• Kifizetéskor az árus ne lássa, honnan veszi elő a pénzét!
• Alaposan figyelje meg az árusok küllemét, írja fel a jármű típusát, rendszámát, színét, hogy visszaélés 
esetén jó személyleírással és megfelelő információkkal segíthesse a rendőrség munkáját!
• Amennyiben mégis bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a rend-
őrséget a 112-es ingyenes segélyhívó számon!
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MEGHÍVÓ
DOMASZÉKI ÖKOLÓGIAI KÖR ÜLÉSÉRE

Ezúttal meghívom önt a Domaszék Község Önkormányzat és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft.  közös  rendezésében  az  EFOP-1.5.3-16-2017-00039  azonosító  számú,  „Humán  szolgáltatások

fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi  járásban” című projekt  keretében létrehozott  Domaszéki

Ökológiai kör ülésére, melyet a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban (6781 Domaszék, Köztársaság tér
1.) 2020. február 18-án 14h-kor tartunk.

A  Domaszéki  Ökológiai  kör  azért  jön  létre,  hogy  közösen  kialakítsunk  egy  olyan  fórumot,  amely  a
környezeti szemléletformálás, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek elősegítése
érdekében a témára érzékeny, fogékony lakosokat, szervezeteket, intézményeket összefogja. A fórum
biztosítja  a  települési  szintű  erőfeszítések  koordinációját,  a  megyei  és  országos  klíma-  és
energiastratégiákkal  való  összhang  elérését,  támogatja  a  helyi  vonatkozó  stratégiák,  programok
kialakítását, megvalósítását. 

Ön/szervezete az Önkormányzat segítségével és ajánlására lett kiválasztva.

Ez a fórum igyekszik többféle korosztályt, lakossági csoportot, szervezetet megszólítani annak érdekében,
hogy becsatornázza a helyi igényeket, működő jó gyakorlatokat, és számba vegye a helyi adottságokat,
ötleteket,  fejlesztési  elképzeléseket  a  klímaváltozás  elleni  küzdelem,  a  fenntartható  fejlődés,  az
energiatakarékosság és hatékonyság területén. 

Jó  lehetőség  mindenki  számára,  hogy  a  legújabb,  nemcsak  elméleti,  hanem praktikus,  gyakorlatban
alkalmazható  ismeretekre  szert  tegyen,  véleményt  formáljon,  a  tanultakat  otthonában,  közösségében,
munkahelyén alkalmazza. 

Kérem,  hogy  tagját/munkatársát  delegálja,  ill.  fogadja  el  meghívásunkat  a  Domaszéki  Ökológiai  kör
tagjának. 

Az előzetes regisztrációt a rendezvényre, a +36-30/338-21-62-es telefonszámon tehetik meg.

Megtisztelő együttműködését köszönöm!

Sziráki Krisztián
Polgármester
s.k.

Dr. Bárdos Krisztina
Ügyvezető igazgató
s.k.

Közlemény:

Veress Szilárd induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. 
(IV. 28.) MvM rendelet alapján a fi atal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímre 
(EMVA 6.122.01.01), 2015. 06. 01. napján pályázatot nyújtott 
be és ennek keretében 2015. 10. 06.-án, indított mezőgazdasági 
vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 forin-
tösszeg támogatást nyert. 

A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pályá-
zatban vállalt kötelezettségeket. 

A támogatás felhasználásával egy versenyképes mezőgazdasá-
gi vállalkozás létesült, amely 2 fő számára hozott létre új mun-
kahelyet és ezzel hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség 
megtartásához.

FIGYELEM!
Tüdőszűrő busz érkezik Domaszékre!

Várható időpontja:
Március 23-tól - 27-ig.

További információ a következő 
lapszámban!

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860
Varga Pál elnökhelyettes: 06-20/209-5312

Mórahalmi vásárok időpontjai   
február 16., március 15., április 19., május 17.,

június 21., július 19., augusztus 16., szeptember 20.,
október 18., november 15., december 20.

Búcsú: 2020. június 14.

Forrás: a település honlapja

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAM-
VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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A kutatófúrásról
A napokban az önkormányzat képviselői 
meglátogatták a Domaszékre telepített ku-
tató fúró állomást, melyet olaj keresés cél-
jából hozott létre a januári időszakban a 
MOL Nyrt.  

A fúrást vezető munkatárs a vállalkozó 
képviseletében elmondta, hogy a fúrási 
mélység célja a 3.200 méter elérése. Hogy 
hol van olaj, vagy egyáltalán van-e, azt a 
geológus állapítja meg, aki folyamatosan 
fi gyeli a kitermelt mintákat mobil labor-
vizsgálatok során. 

Elmondásuk szerint február 23-a körül vé-
geznek a fúrási munkálatokkal. A faluban 
hallható hangos zaj nem csak a fúrótorony 
hangja, hanem annak az üzemeltetését biz-
tosító áramtermelő generátoroké, melyek 
dízelmotor meghajtásúak. A magas hang 
ellentételezésére a település felőli oldal, 
zajvédő fallal lett ellátva. Mint azt koráb-
ban már megírtuk, a kivitelező saját meg-
erősített nyomvonalat létesített a Gólyahír 
út – Sárkányhegy utca – Harang utca és az 
Egyenlőség utca folytatásában a toronyig, 
melynek állagát igyekeznek folyamatosan 
javítani. 

Arra kérjük a lakosokat, hogy amennyiben 
nem ezen az útvonalon elhaladó teherszál-
lító járműveket észlelnek, akkor azt a jár-
mű rendszámával együtt jelezni szívesked-
jenek hivatalunk muszakiugyek@t-online.
hu email címén. 

Továbbra is kérjük a lakosság türelmét és 
megértését az ügyben.  A fúrotorony lábánál és fent a fedélzeten       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Integrált kormányzati ügyfélszolgálatot 
adott át dr. György István területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár, dr. Ju-
hász Tünde kormánymegbízott, és B. 
Nagy László országgyűlési képviselő 
Szegeden, a Kereskedő közben.
A nyolc munkaállomással és egy fotófülké-
vel rendelkező új kormányablak immár a 
13. kormányablak Csongrád megyében. A 
Kereskedő közben levő ingatlanban látja el 
feladatát a Szegedi Járási Hivatal Közleke-
dési Osztálya, valamint itt kapott helyet a 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaköz-
pont, amely mostantól egy klasszikus kor-
mányablak ügyfélszolgálattal egészül ki. 

Az új kormányzati ügyfélszolgálattal jelen-
tősen egyszerűsödnek az adminisztrációs 

Új kormányablak nyílt Szegeden a Kereskedő közben
folyamatok, hiszen a külföldről behozott 
használt gépjárművek esetében egy helyen 
intézhetők– az összeépítési és átalakítási 
engedélyek kiadása után – a rendszámmal 
való ellátáshoz, illetve a forgalmi engedély 
kiadásához szükséges ügyek. 
Dr. György István megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta: a most átadott, országosan a 
305-dik kormányablak és általánosságban 
az országos kormányablak-rendszer a terü-
leti közigazgatás zászlóshajójának számít, 
hiszen ez az a találkozási pont, ahol az em-
berek direkt módon lépnek kapcsolatba az 
állammal ügyeik intézése során. A kormá-
nyablakok gyors ügyintézést támogató, 
„egyablakos” jellege és ügyfélközpontú 
kialakítása alapvető nemzetgazdasági ér-
dek is, amely a vidék lakosságmegtartó 

erejére is pozitív hatással van, hiszen az 
emberek a lakókörnyezetükhöz közel, 
gyorsan és kényelmesen tudják elintézni 
ügyeiket. 
A Szegedi Járási Hivatalban dolgozó kol-
légák egy átlagos héten mintegy tízezer, 
évente pedig közel félmillió ügyfélnek 
nyújtanak segítséget a kormányablakok-
ban – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde.

B. Nagy László országgyűlési képviselő 
kiemelte: a környéken élők szempontjából 
fontos beruházás zárult le, amely köny-
nyebbséget, segítséget jelent majd az itt 
élőknek az ügyintézésben.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
sajtószolgálata
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5 tuti tipp: Így építsd be a mozgást a mindennapjaidba 
Otthon vagy edzőteremben, egyedül vagy 
társaságban? Ez az első és legfontosabb 
kérdés. 

Ha tehetjük, mindenképpen legalább egy 
társat találjunk magunknak a sportoláshoz, 
hiszen ha esetleg lemondanánk az aznapi 
mozgásról mert éppen nyűgösek, fáradtak 
vagyunk és utáljuk az egész világot és ben-
ne saját magunkat, akkor lesz aki megfogja 
a kezünket és felvonszol minket a futópad-
ra.
Apropó, futópad. Otthon sokkal nehezeb-
ben veszi rá magát az ember arra, hogy be-
tegyen egy aerobic DVD-t a lejátszóba, hi-
szen jönnek az örökös kifogások: "még 
megiszom egy kávét", "előbb betöltöm a 
mosást", "gyorsan még felrakom az ebé-
det", "jaj, kimosott a gép, akkor kiterege-
tek", "jaj, megfőtt az ebéd, megebédelek". 
Szóval ha van rá keretünk, akkor vegyünk 
egy kondibérletet. És ha már ezzel a had-
művelettel megvagyunk, akkor nincs más 
hátra, mint megszervezni tudatosan a min-
dennapjainkat, hogy el is menjünk oda. 
Energikusan, jó kedvvel, rendszeresen.

1. Már előző este pakoljuk bele a kis sport-
táskádba a felszerelésünket, hogy reggel ne 
keljen ezzel szórakozni. Már itt elbukhat-
juk a napi sportolásunkat, ha például reggel 
elalszunk és rohanni kell a munkahelyünk-
re. Csak felvesszük az előre bekészített tás-
kát és már indulhat is a nap. Mintha suliba     

2. Válasszuk ki azt az időpontot, amikor el 
tudunk szabadulni akár csak egy fél órára! 
Ez a leginkább ebédszünetben valósítható 
meg, de ehhez az kell, hogy a konditerem 
közel legyen a munkahelyünkhöz, mi pedig 
ne kávézzuk el az időt a munkatársainkkal.

3. Gyorsan, hatékonyan. Ez az alapvetés a 
kezdetekben, hiszen viszonylag rövid idő 
alatt akarunk eredményeket elérni a továb-
bi motivációért. Ennek pedig a legjobb 
módja az ha kardiózunk, ez lehet futópadon 
való kocogás vagy spinning. Már napi 20-
30 perc intenzív kardió-edzéssel csodákat 
tehetünk magunkkal, arról nem is beszélve, 
hogy olyan endorfi n fog felszabadulni ben-
nünk, hogy vonzani fog másnap is az edző    

4. Lepjük meg magunkat szép sportfelsze-
relésekkel. Egy új futócipőt, egy nadrágot 
vagy sportfelsőt még aznap, de másnap 
biztosan ki akarunk majd próbálni. Újabb 
muníciót kapunk a folytatásra, ráadásul ezt 
felfoghatjuk egyfajta jutalomként is az ad-
digi eredményeinkért és kitartásunkért.
5. Távolodjunk el azoktól, akik gátolnak a 
sikerben, akik a "Minek jársz annyit edze-
ni?" kérdésekkel húznak vissza akarva 
vagy akaratlanul. Mindig tartsuk szem előtt 
a céljainkat, és lépésről lépésre valósítsuk 
is meg azokat. Keressük azok társaságát, 
akik hasonló helyzetben vannak, esetleg 
már túl jutottak a kezdeti nehézségeken. 
Sokat tudnak segíteni a holtpontokon való 

átbillenésben tanácsaikkal, tapasztalataik-
kal

Nem olyan nehéz ez, napi 20-30 perc már 
elég ahhoz, hogy látványos eredményeket 
érjünk el. Ha pedig egy fárasztó nap után 
egy kis nyugira vágyunk, akkor ne sütizni 
menjünk el a közeli cukrászdába, hanem 
mondjuk egy jóga órára. Ez is képes bol-
dogságot és nyugalmat adni egy húzós nap 
után!

Forrás: https://lollipopnasik.blog.
hu/2020/01/10/5
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       13.00 - 18.00
Kedd:         8.00 - 12.00
Szerda:         8.00 - 12.00
Csütörtök:  13.00 - 18.00
Péntek:       14.00 - 17.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés, 
időpont nélküli sürgőssségi ellátás a fent 
megadott munkaidőben lehetséges. 

További információ a weboldalunkon:
www.ordogdent.hu

Tisztelettel:
Dr. Ördög László fogorvos

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

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. március 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. március 11.

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

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi  u. 6/c.
Bejelentkezés szükséges! Tel:584-284, 

vagy a Domababa oldalon 
Rendelési idő:
 Hétfő: 11,00-15,00
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)
 Kedd:  10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Szerda: 8,00-10,00 (tanácsadás)
 (Dr. Temesvári Klára)
 10,00-12,00 rendelés
 (Dr. Temesvári Klára)
 Csütörtök:10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Péntek: 8,00-11,00 
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)

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

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

www.domaszek.hu

Rokkó tarló vetőburgonya,  4 soros pa-
lántázó ültető gép és egy 180 méteres öntö-
ző dob eladó.
Érdeklődni.: 30/631-2452 este 6 óra után.

Takarmánybúza Domaszéken eladó. Ár.: 
5.000 Ft/ mázsa. Szállítás helyben megold-
ható. Érd.: 0630/275-6296

Tyúkok, kakasok eladóak. Érdeklődni az 
esti órákban a 284-686-os telefonszámon.
Márki Vincéné 6781 Domaszék Móra Fe-
renc utca 14.

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

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-80/922-334                                           
ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

Új év, tavalyi áron!
Cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek 

kemencék építését, karbantartását 
továbbra is vállalom nyugdíjas áron. 

Egy ritka szakma mestere!
Több ezer munkámból ízelítő a faceboo-

kon.  Márton Ferenc
Tel: 30/978-4033; 0662/253-901. este

Bálint Sándor Általános Iskola 
központi telefonszáma: 

62/284-043

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

Hulladékszállítással kapcsola-
tos ügyintézés, legközelebbi ügyfélkap-

csolati pont: Hódmezővásárhely,  
Kossuth tér 1.

Tel.:+3680/931-004
email fbhnpkft@fbhnpkft.hu
web: https://www.fbhnpkft.hu

FBH-NP Nonprofi t Kft.
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
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Termelői méz eladó!
Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 

Edei-, Hárs- és Vegyes virágméz. 
1100 Ft/kg ártól. Továbbá propolisz 

és méhviasz. 
Minden szombaton a TELEHÁZ 
udvarában várom a vásárlókat!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850

e-mail: viaszvaros@gmail.com

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 2017-ben váltották ki az őstermelői 

igazolványukat, 2019.12.31.-ig rendelkeztek érvényes betétlappal 
(mivel 3 évre adtunk ki betétlapokat).

Kérem azon termelőket, akik még nem jelentek meg ez ügyben, hogy fáradjanak be 
március 20.-ig a falugazdász irodába, hogy a problémák elkerülése végett időben el 

tudjam végezni az őstermelői igazolványhoz szükséges 
2020-as, és 2021-es évre szóló betétlapok kiadását. 

Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhetetlen a kártya alapú 
őstermelői igazolvány!

Az ügyintézéshez nem kell időpontot kérni! 
                 Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefonszámon elérhető vagyok!  

          Üdvözlettel:                             
Falugazdász

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, DÁVID JÁNOS

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

Szolgálati idejükön kívül bejelentés-
sel - sürgős esetben: 112 központi 

telefonszámon, vagy emailban, vagy 
személyesen a rendőrkapitányságon  

lehet élni.

Településünk új közösségi média és hírportálja, melyet Do-
maszék 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 ké-
pes beszámolóival, videóival. 

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

Teret adunk a helyi 
híreknek!


