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Akcióban a domaszéki gazdák!
A 2019-es év végén, beszélgetésre hívtuk a 
domaszéki gazdálkodókat, a külterületi 
dűlőutak hatékonyabb kezelése érdekében. 
Az eseményen többen jelezték, hogy tevé-
kenyen segítségünkre lennének saját kör-
nyékükön az utak rendbetételében. 

A lakossági összefogásnak már szemmel 
látható eredményei vannak. A gazdák egy-
mással és az önkormányzattal együttmű-
ködve, saját gépeiket nem kímélve, több 
mint 20 km külterületi úthálózat javítását 
végezték el.

Bízom benne, hogy a jó példa ragadós, és 
minden domaszéki lakos megelégedésére 
tovább bővül a közösségi összefogással ke-
zelt utak száma. 
A megjavított útszakaszokon közlekedők 
és az önkormányzat nevében ezúton is há-
lásan köszönöm áldozatos munkájukat.

                                Sziráki Krisztián
                                            polgármester

A domaszéki gazdák saját gépeiket nem kímélve több, mint 20 km külterületi 
úthálózat javítását végezték el     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Önkormányzati Hírek – Fejlesztési tervek
Február hónapban kétszer is ülésezett a képviselő-testület. Első alkalommal, 
február 11-én a legfontosabb napirendi pont Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat 2020-as költségvetésének beterjesztése volt. Trójáné Dani Katalin 
pénzügyi csoportvezető összegezte a tervezett bevételeket és kiadásokat. 
Utóbbiak közül kiemelendők a fejlesztési tervek, amelyek alapján idén bizto-
san megvalósításra kerülnek a következő beruházások;
• Járda rekonstrukciók a Dózsa György utca, Maros utca – Patika utca kö-

zötti szakaszán, a Petőfi  utca, Köztársaság tér – Ady Endre utca közötti 
szakaszán, illetve a Kossuth utca teljes hosszán új beton járda épül. 

• A korábban megkezdett utcaaszfaltozási program folytatásaként a Patika 
utca teljes hosszában aszfaltozásra kerül. 

• A belterületi utcák forgalomtechnikai fejlesztése keretében gyalogosát-
kelőhelyek (zebrák), forgalomlassító küszöbök (fekvőrendőrök) és fi gye-
lemfelkeltő felfestések kerülnek kialakításra a település több pontján. 

• Különös fi gyelmet fordítunk az oktatási intézmények környékére. 
• A szennyvízátemelőnél a biofi lter cseréje vált szükségessé, mely fejlesz-

tés jelentősen csökkenti a kellemetlen szaghatásokat a környéken. 
• Az új osztásban egy teljesen új játszótér kiépítése is betervezésre került 

az idei évi költségvetésbe. 
• Továbbá a Dankó Pista téri és az Úttörő utcai játszóterek bővítésére is sor 

kerül, ez a fejlesztés pályázati forrásból fog megvalósulni. 
• Szintén az idei évben kerül kialakításra a kispiac a Teleház udvarán, pá-

lyázati támogatással. 
A felsorolt fejlesztési tervek mellett több, kisebb volumenű projekt megvaló-
sítását is tervezzük, melyekről elkészülésüket követően számolunk majd be. 
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A költségvetés főösszege 1.006.981.000,- 
Ft, az önkormányzati tartalék pedig nagy-
jából 150 millió forint.
Az ülésen Kalmár István, a Domatisz Non-
profit Kft. ügyvezetője ismertette a cég 
2020-as költségvetését, amellyel kapcso-
latban a képviselők több kérdést is felvetet-
tek. Ezek megválaszolását követően egy-
hangúlag elfogadták az előterjesztést. 
Téma volt még a Domaszék vagyongazdál-
kodásáról szóló belső ellenőri jelentés, 
amelynek megállapításait szintén egyhan-
gúlag fogadta el a képviselő-testület.

Dr. Pálfi Tímea jegyző röviden beszámolt a 
hivatalba lépése óta elvégzett munkáról, 
majd a képviselő-testület döntést hozott a 
nem helyi civil szervezetek támogatásáról. 

A polgármesteri jelentésben Sziráki Krisz-
tián beszámolt a januárban történt legfon-
tosabb találkozókról.

A február 25-ei képviselő-testületi ülés az 
Alföldvíz Zrt. divíziós képviselője, Privá-
czki-Juhász Zsolt beszámolójával kezdő-
dött. A testület döntést hozott a domaszéki 
szennyvíztelep mellett elhelyezendő szani-
terkonténer beszerzéséről. 
Az ülésen került sor a Domaszéken műkö-
dő civil szervezetek 2019. évi beszámolói-
nak elfogadására, illetve a 2020. évi támo-
gatások megszavazására.  
A Domaszék Szebb Jövőjéért alapítvány 
pénzügyi jelentését követően a költségve-
tés elfogadása is egyhangúlag megtörtént. 
A polgármesteri szabadság igénybevételé-

ről is döntöttek a képviselők, majd a Do-
matisz Nonprofit Kft. alapító okiratának 
változásait is elfogadták.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. 
augusztus 24-29., illetve december 21-29. 
között igazgatási szünetet tart. Ezzel kap-
csolatban a lakosság pontos tájékoztatása 
később történik. 
Döntés született még az óvodai étkezés 
költségeinek emeléséről, illetve krízishely-
zetbe került domaszéki lakosok települési 
támogatásáról. Az ülést a polgármesteri je-
lentés, illetve annak elfogadása zárta.

dr. Németh László
Varga-Asztalos Ágnes

Állatvédelmi, állattartási szabályok és kötelezettségek 2.rész
Sajnos számos esetben panasz érkezik hi-
vatalunkhoz, hogy több tulajdonos ebtartá-
sa felelőtlen, és nem felel meg a jogszabá-
lyokban foglalt előírásoknak. Lehet itt arról 
szó, hogy az állat nem megfelelően van 
tartva és szenved, vagy arról, hogy az állat 
közterületre szökésének megakadályozásá-
ról az eb tulajdonosa nem gondoskodik 
megfelelően és veszélyezteti ezzel a lako-
sok biztonságos közlekedését és testi épsé-
gét.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 5 § alapján az 
állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének meg-
akadályozásáról. A megkötve tartott vagy 
mozgásában egyéb módon korlátozott állat 
számára is biztosítani kell a zavartalan pi-
henés és a sérülésmentes mozgás lehetősé-
gét.
Korábbi cikkünkben olvasható volt, hogy 
az állat szempontjából, ha alapvetően ren-
dezett körülmények között él, az a legfon-
tosabb, hogy hazataláljon. De nézzük kit 
milyen felelősség terhel a kóborló kutyák-
kal kapcsolatban.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193 
§ alapján aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagy-
ja, (…) szabálysértést követ el. 
A bírság alapösszege ötezer forint, leg-
magasabb összege százötvenezer forint. 
2020. március 1. napjától szabálysértési 
hatóságként a rendőrség szabálysértési ha-
tósági feladatok ellátására kijelölt szervei 
járnak el. A szabálysértési eljárás feljelen-
tés alapján indul. Gyakorlatban megesik, 

hogy az ügyfelek a jegyzőnél indítják meg 
az eljárást, akinek viszont nincs hatásköre 
szabálysértési ügyekben, ezért az eljárást a 
jegyző felfüggeszti és átteszi a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező szervnek, a 
rendőrségnek. A szabálysértési eljárást ak-
kor lehet megindítani, ha ismert a kutya 
gazdája.

Nagyon fontos megjegyeznünk, az Önkor-
mányzat csak olyan kóborló kutyát tud be-
fogni amelyről tudomása van (a közösségi 
oldalakon történő közzététel nem biztos, 
hogy eredménnyel jár) . Ha a lakosok nem 
jeleznek, nem tesznek bejelentést, akkor az 
Önkormányzat nem tudja feladatát ellátni, 
amellett, hogy természetesen az Önkor-
mányzat dolgozói is figyelemmel közle-
kednek a településen, és kóbor kutya észle-
lése esetén megteszik a szükséges 
intézkedést. A háborgó facebook poszt, 
hogy többször történt már bejelentés, még-
sem csinál az Önkormányzat semmit, nem 
minősül bejelentésnek.

Az Önkormányzat honlapján a bejelenté-
sek módjáról tájékoztatja a lakosokat 
Amennyiben ehhez kapcsolódó külön be-
jegyzést nem talál, az alábbi elérhetősége-
ken tudja bejelenteni, ha napok óta, rend-
szeresen látja ugyanazt a kóborló kutyát.

Külterületen: Bitó Mátyás, vadőr; 
tel.: 30/906-19-73

Belterületen: Bodnár László, 
településőr; tel.: 30/357-34-75

Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy 
az állatokkal kapcsolatos problémákat 
megoldja és a lakosoknak ne kelljen félni-
ük a felbukkanó kóborló és önsétáltató ku-
tyáktól, de tekintettel arra, hogy a kutyák 

gyorsan változtatják helyzetük, türelmet és 
segítségnyújtást kérünk a Tisztelt Lakosok-
tól.

Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, 
a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, 
valamint a befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos költségeket megtéríteni.
 
A f 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet már-
cius 1. napjával változott, és az állattartás-
sal kapcsolatos rendelkezéseket is megfo-
galmaz. Ennek értelmében a jegyző, illetve 
a járási hivatal az állattartót az állat meg-
felelő és biztonságos elhelyezése, valamint 
szökésének megakadályozása érdekében 
meghatározott építési munka elvégzésére 
kötelezheti.
 
A fent leírtakat figyelembe véve kérek min-
den ebtulajdonost, hogy az állat megfelelő 
elzárásáról gondoskodni szíveskedjék, 
hogy az közterületre kijutni ne tudjon! 
     
  Domaszék Nagyközség 

Jegyzője 
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Színezz ki!

Sportolási lehetőségek helyben
Ahogy javul az idő egyre többen igénylik a 
mozgást, hogy kiszabaduljanak egy kicsit a 
bezártságból, legyen az rendszeres, vagy 
akár alkalomszerű sporttevékenység. Sze-
retnénk segítséget nyújtani abban, hogy 
mik a lehetőségek helyi viszonylatban, ha 
valaki egy kis testmozgásra vágyik. Kezd-
jük a sort a legegyszerűbb és legkézenfek-
vőbb lehetőségekkel, ezek a kerékpározás 
és a futás. Ezekre a sportokra kiválóan al-
kalmas az új belterületi kerékpárút, mely 
biztonságos lehetőséget teremt a mozogni 
vágyóknak. 
Aki szereti a szabadtéri mozgásformákat, 
annak szintén új lehetőség a Sportcsarnok 
mögötti szabadtéri kondipark, melyet gyer-
mekek és felnőttek is használhatnak. Itt 
megtalálhatók az egész test átmozgatására 
alkalmas eszközök. Azok akik inkább a 
csoportos edzésformákat részesítik előny-
ben, több lehetőség közül is választhatnak 
Domaszéken belül. A Sportcsarnokban 
nemrég indult péntekenként, 18 órai kez-
dettel alakformáló edzés, Gut Gabi vezeté-
sével, mely nagy népszerűségnek örvend. 
Továbbá az Egészségközpontban a Petőfi 
utca 12. szám alatt többféle mozgásforma 
is elérhető. Kószó Flóra tart Fitt-mami tor-

A helyi kondiparkban 
elvégezhető 
gyakorlatok

 listája     

nát, hétfőnként 17:30-tól. Kószó Cecília 
hétfőn és szerdán 18 órai kezdettel, egész-
ségmegőrző jógára várja az érdeklődőket. 
A keddi napokon pedig Faragó Mária tart 
alakformáló asszonytornát 19 órától, szin-
tén ezen a helyszínen.
A Sportcsarnokban a felnőttek számára is 
van lehetőség JUDO edzések látogatására. 
Megfelelő számú jelentkező esetén kezdő 
csoportot is indítanak. Az edzések hét-
fő-szerda-pénteki napokon 16 órától 18 

óráig tartanak. Bízunk abban, hogy a ta-
vasz beköszöntével a sportolási lehetősé-
gek is bővülni fognak Domaszéken, ennek 
érdekében elkezdtük kialakítani az iskolai 
sportpálya, tanítási időn kívüli használatá-
nak feltételeit és szabályzatát. Amint elér-
hető lesz a lakosság számára az új sportolá-
si helyszín, beszámolunk róla itt a 
Hírmondóban.

Varga-Asztalos Ágnes
vezetői asszisztens
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

A grundbírkózó csapat     Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

Tisza - vetélkedőn     
Fotó: Kardos Rolland

A mazsorett csapat     Fotó: Ótottné Greguss Éva

Programjainkból:

A magyar kultúra napján tartottuk házi 
szavalóversenyünket a felső tagozatosok 
számára. 1. helyezést értek el, és áprilisban 
Üllésen képviselik iskolánkat: Simon-Jó-
járt Ádám 5.a,  Sólya Máté 6.a,  Kiss Alíz 
7.b és Szigeti Sára 8.b.

Február 12-én az első és a második nap-
közis csoport a bábszínházban „A kiska-
kas meg a gyémánt félkrajcár” című tárgy-
játékot tekinthették meg. Nagyon érdekes 
és tanulságos volt az előadás. Kísérő taní-
tók: Pataki Ildikó, Csóti Natália és Fehér 
Erika.

SULIFARSANG

Február 14-én, pénteken rendeztük ha-
gyományos iskolai farsangunkat. Idén 
is rengeteg jelmezes, fantasztikus ötletek, 
jókedv, fi nom uzsonna, tombola és tánc jel-
lemezte ezt a délutánt. A zsűri által díjazott 
csoportos jelmezesek: Olimpia, Szilvás-
gombócok, Karácsonyi csoport, Az iskola 
földre szállt angyalai, Cirkusz, Máglyara-
kás, Görög istenek, Cirkusz újragondolva, 
A nagy show, Világutazók, Lakodalmas 
menet, Élet képekben, Szemétkedők, 30 év 
múlva. A díjazott egyéni jelmezek: Indiai 
lány, csigabiga, Piroska, Szakács, Fűruhás 
kommandós, Citromhercegnő, Kalózlány, 
Macskás hölgy reggel, R2D2 robot, Gom-
bán ülő manó, Tücsi a tacsi és Pantomim. 
Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek az 
ötletek megvalósításáért! (A rendezvényen 
készült képeket az iskola facebook oldalán 
tekinthetik meg.)

Diákolimpia Grundbirkózó Országos 
Döntő, 2020. 02. 15. Pécs: A Domaszéki 
Általános Iskola idén már negyedik éve 
vett részt a grundbirkózó diákolimpián. A 
grundbirkózás egy küzdősport, amiben a 
versenyzőknek egymást ki kell tolni a pá-
lyát határoló körön kívülre, vagy fel kell 
emelni az ellenfelet. A versenyen alsótago-
zatos tanulók indulhatnak. Hét fős csapatok 
versenyeznek egymással 24 kg-tól egészen 
45kg-ig. 

A domaszéki lány-csapat az Orosházán 
megrendezett elődöntő megnyerésével 
kvalifi kálta magát az országos döntőre. 
Pécsett az ország 12 legjobb csapata mér-
te össze erejét. Nagyszerű versenyzéssel a 
lányoknak négy komoly riválist is sikerült 
legyőzniük, így végül a kiváló negyedik 
helyezést érték el. A csapat tagjai: 24 kg: 
Csóti-Gyapjas Laura, Szörényi Szofi ; 27 
kg: Ábrahám-Csengeri Bodza; 31 kg: Ba-
kos Petra; 35 kg: Császár Barbara, Szö-

rényi Emma; 40 kg: Németh Kata; 45 kg: 
Molnár-Tóth Lilla. Felkészítő tanár: Nagy 
Hevesi Ákos. Gratulálunk!

Február 21-én iskolánk 30 diákja vett rész 
Szegeden, a Zrínyi Ilona Matematika 
Versenyen. Eredményeket később kapunk. 
A Simonyi helyesírási verseny helyi for-
dulóját február 26-án tartottuk. Az eredmé-
nyeket továbbítottuk, várjuk az elbírálást.

Kun-Péter Emma 4.a osztályos tanulónk 
a Százszorszép Mesegyűrű Mesemon-
dó Verseny Csongrád megyei fordulóján 

különdíjas. Felkészítő pedagógus: Török 
Gabriella

A Bolyai Természettudományi Csa-
patverseny területi fordulójának remek 
eredménye - HUNNIA-DÉL (Csong-

rád, Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye) terület: II. hely Do-
maszéki Bálint Sándor Ált. Isk. és AMI 
„Ellenállók” csapata: Süli Ádám (8.a), 
Szalóky Mercédesz Lara (8.b), Szigeti Sára 
(8.b), Tóth-Szeles Bence (8.a). Felkészítő 
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egyesület megrendezte a VII. Szolnok 
OPEN Országos Mazsorett Versenyt
Szolnokon, a Széchenyi István Gimnázi-
um Sportcsarnokában. Ezen a népszerű 
versenyen 25 település 28 mazsorett 
együttesének versenyzői 233 verse-
nyszámban mérették meg magukat. Kiváló 
szervezés és lebonyolítás, magas színvon-
alú produkciók, remek eredmények és  jó 
hangulat jellemezte az egész napot. 

Farsangi ünnepség a sportcsarnokban     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Az „ellenállók” csapata     
Fotó: Józsáné Bánhidi Márta

tanárok: Ferlingné Dósa Anett, Viplakné 
Pásti Mária, Kertészné Gábor Julianna, 
Kardos Rolland. Gratulálunk!

A SzeReTeD Labor és az SZTE Gyakor-
ló Gimnázium és Általános Iskola idén is 
meghirdette  a  Tisza-vetélkedőt két kate-
góriában, 3-4. és  5-6. évfolyamos, Csong-
rád megyei iskolákban tanuló diákokból 
szerveződő 4 fős csapatok számára. Az 
alsó tagozatosok versenyét a Bakos Petra 
4.a, Molnár-Tóth Lilla 4.b, Faddi Ádám 
4.a, Szaszák Balázs 4.a alkotta csapat meg-
nyerte. Gratulálunk! Felkészítőjük: Török 
Gabriella. A felső tagozatosokat Huszák 
Zsófi a 5.a, Kászonyi Lilla 5.b, Szaszák 
Kata 5.b képviselte. Kardos Lora 5.b be-
tegsége miatt a három fősre csökkent csa-
pat derekasan helytállt, a 4. helyen végzett. 
Felkészítők: Marosné Alberti Anikó és 
Kardos Rolland

Február 29-én a Zagyvarékasi Tánc 

A Domaszéki Majorette Csoportot nyolc 
koreográfi ával 26 táncosunk képviselte. A 
szolnoki verseny helyezései: Cadet mini 
1. hely; Cadet trió (Csóti-Gyapjas Flóra – 
Ábrahám Laura – Krnács Nikol) 4. hely (a 
trió felkészítője Kószó Zsófi a asszisztens); 
Junior mini 3. hely; Junior szóló (Kovács 
Henrietta) 10. hely; Junior duó (Kovács 
Henrietta – Szécsi Lorena) 3. hely; Se-
nior mini "A" 5. hely; Senior mini "B" 6. 
hely; Senior szóló - Csala Vivien 1. hely! 
Felkészítő tanáruk Horváth Péter. Grat-
ulálunk! Köszönjük a szülőknek a sok 
segítséget!

Következő programjainkból:

Március első hete: „Pénz7” és Börze

Március 9.: Lázár Ervin Program: A dider-
gő király (2. évfolyam)

Március 12.: 16.30-tól Iskolába csalogató 
program (17.30-tól egyházak bemutatkozá-
sa)

Március 13.: Ünnepség 11.00 órától

Március 14.: Nemzetközi Mazsorett Ver-
seny a sportcsarnokban

Március 16-tól 20-ig: Nyílt hét az iskolá-
ban

Április 23-tól 27-ig: Digitális témahét

Március 27.: Tavaszi kézműves délután

Március 30-tól április 3-ig: Szülői érte-
kezletek

Tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 
15-ig 

(a szünet előtti utolsó tanítási nap: ápr. 8. 
szerda; a szünet utáni első tanítási nap: 
ápr. 16. csütörtök)

Domaszéki óvoda hírei
"Március melege patakokat ébreszt,

erdők vad homályát szoktatja a fényhez.
Szelíd ibolyákkal jelöli az ösvényt, 

melyen víg tavaszunk elindulhat tüstént."

(Simon Emil: Hónapok)

Óvodánkban vidám búcsút vettünk a hideg 
téltől, elriogatták a gyerekek káprázatos 
jelmezeikkel, dallal, tánccal, fánkkal, ki-
szebáb égetéssel a mogorva, hideg telet. A 
hóemberek, mackók, rénszarvasok, hó-
pelyhecskék, pillangók, tündérek, királylá-
nyok, menyasszonyok, oroszlánok, pó-
kemberek, „supermanek”, varázslók, 
indiánok, cicák, kutyák, békák, tigrisek, 

kedvenc mesefi gurák vidám zenére ropták 
a táncot, ették a fi nom falatokat. Külön kö-
szönettel tartozunk a Szülőknek és a Nagy-
mamáknak a fi nom csemegékért, a sok 
egyedi jelmezért.
A családok életében a legjelentősebb ese-
mények egyike, amikor a gyermek óvodá-
ba lép. 
Három éves korukig az apróságok többsé-
ge a családi nevelés keretein belül növeke-
dik, fejlődik testiekben és lelkiekben egya-
ránt. A család tagjait ismeri igazán, velük 
van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit 
három éves koráig elér. Erre a korosztályra 
különösen jellemző, hogy a biztonságot 
teljes egészében a család jelenti számára.

Három éves korában a gyermek óvodás 
lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai 
neveléssel. A gyermek ezután óvodában 
tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermek-
közösségben kell megtalálnia a maga he-
lyét, barátokra, társakra találni.
 Kiemelném, hogy óvodába az a kisgyer-
mek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvé-
teltől számított fél éven belül betölti a har-
madik életévét. Utóbbi csoportba tartozó 
gyermekeket csak abban az esetben tudja 
az intézmény felvenni, ha az összes három 
éves és annál idősebb gyermek felvételi ké-
relmét teljesítetni tudja.
Vannak olyan kisgyermekek, akiknek külö-
nösen nagy megrázkódtatást jelent a csa-
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Az ovisok vidáman búcsúztak a hideg téltől a farsangi mulatságon             Fotó: DOMASZÉKI HírTér

ládtól való elszakadás. Nagy türelemre van 
szükség ilyenkor a család és az óvoda ré-
széről egyaránt. Igyekszünk rugalmas be-
szoktatással segíteni a gyermekek és a szü-
lők helyzetét.
„ Iciri- piciri” óvodába csalogató játékos, is
merkedős délutánjainkkal szeretnénk segí-
teni a szülőknek, hogy közelebbről megis-
merhessék óvodánkat és az óvodában dol-
gozókat.

Iciri-piciri játszódélutánjaink időpontjai:
   2020. március 13.
   2020. március 20.
   2020. március 27.

2020. április 03.
A játszódélutánok 15-17 óráig lesznek az 

óvodában.

Kérjük, amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 

jövedelemadója 1 % - nak felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

A Kincskereső Óvoda 
apraja- nagyja nevében: 

Koczkás Orsolya óvodavezető

Vízkereszt után itt a farsang
Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katoli-
kus egyház. A magyar vízkereszt elnevezés 
a hagyományosan ilyenkor végzett víz-
szentelésből ered. Ettől a naptól kezdődik a 
farsang, ami hamvazószerdáig tart, mely-
hez számtalan népi hagyomány kapcsoló-
dik, illetve a báli szezon is ekkor indul.
Vízkereszt ünnepe arra emlékeztet, hogy 
Jézus Krisztusban Isten megjelent ember-
ként, közénk jött és elhozta nekünk az üd-
vösséget. 
Erre utal az ünnep görög neve, azaz az epi-
fánia, melynek jelentése megjelenés. 
Vízkeresztkor kezdődik a házszentelések 
időszaka, amely már a XV. századtól kiala-
kult szokás. A házszentelés szertartása so-
rán a pap az újonnan megáldott szentelt 
vízzel meghinti a lakásokat, házakat, a ben-
ne élőket, dolgozókat. Szokás szerint a 
házszentelés után az ajtóra fölírják az év-
számot és a népi értelmezés szerint a há-
rom királyok nevének Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár kezdőbetűit (20+G+M+B+20).
A farsang vízkereszt napjától hamvazó-
szerdáig tart, és mivel a húsvét és a hozzá 
kapcsolódó ünnepek, az úgynevezett moz-
gó ünnepek közé tartoznak, ez az idei év-
ben február 26 ára esik. A karácsonyi ün-
nepkör után a farsanghoz kapcsolódik a 
leggazdagabb szokáshagyomány. Legjel-
lemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes 
felvonulás. A hamvazószerda változó ün-
nepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. 
nap, mely 2020-ban február 26.

A hagyomány szerint a hamvazószerdát 
megelőző nap -húshagyó kedd- a farsang 
utolsó napja, amikor még gátlástalanul le-
het lakmározni, mivel azután kezdődik a 
húsvétig tartó böjti időszak.
Farsangkor még több olyan jeles nap van, 
amely köré legenda szövődött az évszáza-
dok során, melyeket a néphagyomány máig 
őriz. 

Január 22. Vince napja - termésjósló nap: 
„Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince” 
-tartja a közmondás. E napon a szőlőterme-
lők fi gyelik az időjárást, ha szép napos az 
idő akkor jó, ha ködös borús, akkor rossz 
bortermés várható szüretkor.

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyo-
mányos nevén a „farsang farka”. Ez az idő-
szak farsangvasárnaptól húshagyókeddig 
tartó utolsó három nap, amely a nagy mu-
latságok közepette a tél búcsúztatását is 
jelenti.
Magyarországon minden éveben megren-
dezik Mohácson a mohácsi busójárást, 
mely esemény évről évre egyre nagyobb 
számú turistát, érdeklődőt vonz.
Hazánkon kívül számos nagyvárosban 
ilyenkor karneválokat rendeznek, többek 
között a riói és a velencei karnevált.

 Kónya-Bába Andrea könyvtáros

A Nagyböjt és egészségünk megőrzése
2020-ban február 26-án kezdődött a Nagy-
böjt negyven napja, mely alatt, lemondva a 
nehéz fogásokról, tulajdonképpen lehető-
séget teremtünk testünk és lelkünk számára 
a tavaszi megújuláshoz, a természettel való 
összhangba rendeződéshez.
A negyvennapos böjt a IV. századra vált ál-
talánossá a keresztény világban. Mivel a 
vasárnapokat az egyház nem tekinti böjti 

napnak, a VII. század óta hamvazószerdá-
tól húsvét vasárnapig éppen negyven a böj-
ti napok száma.
Az egyház mára enyhített a böjti szabályo-
kon, de hamvazószerdára és nagypéntekre 
szigorú böjtöt ír elő: a felnőtt korú hívek 
csak háromszor étkezhetnek és egyszer 
lakhatnak jól. E két napon és nagyböjt töb-
bi péntekén arra kéri az egyház híveit, hogy 

a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak 
húst. A kérés mögött az a mélyebb megy-
győződés áll, hogy a böjt, az áldozatválla-
lás segíti a hívő embert "lelkileg egyesülni" 
az "igazi áldozattal, Jézus Krisztussal".
A böjt egészségünk megőrzését segíti. A 
téltől és ünnepektől megviselt, cukrokkal, 
erős fűszerekkel és nehéz, zsíros ételekkel 
tömött bendőnk ennyi idő alatt kitisztul, és 
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újult erővel, megszépülve vághatunk neki a 
nyárnak! 
A legerőteljesebb és leghatékonyabb tisztu-
lási időszak a tavaszi nagyböjt negyven 
napja.
A böjtölés csak bizonyos szempontból je-
lent lemondást, hiszen nem kell sem a lak-
tató, egészséges ételeket, sem a finom íze-
ket nélkülöznünk ez idő alatt, de a 
mértékletességre érdemes ügyelnünk.
A böjtölési folyamatot támogathatjuk sa-

laktalanító teakeverékekkel, mindennapi 
mozgással, relaxációval, meditációval, 
imádsággal.
A böjtöt még most sem késő elkezdeni! 
Kellemes megújulást kívánunk!
Egyéni tanácsadás: Kószóné Molnár Cecí-
lia, Alternatív mozgás- és masszázsterape-
uta (20/5123200)

Domaszék Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány

Dr. Kozma Anna

A rendszeres testmozgás bizonyított előnyei
Napi 30 perc séta sokat javíthat az emberek 
egészségi állapotán. Nemcsak a gyógyulást 
segíti, de megelőzhető vele számos beteg-
ség is.

A kutatások kimutatták, hogy a súlyunk 
karbantartásához átlagosan legalább napi 
30 perc erőteljes testmozgásra van szükség. 
Fontos a kitartás és a rendszeresség, állítja 
dr. Ingrid van Heerden dietetikus.

1. Jót tesz a szívnek

"Már egy kevés testmozgás is javítja a szí-
vet" – mondja Dr. William Kraus, a Duke 
Egyetem Orvosi Központjának munkatársa 
a New England Medical Journalben meg-
jelent cikkében. A testmozgás csökkenti az 
LDL-koleszterin szintjét, ami eltömíti az 
artériákat. Csökkenti a vérnyomást, javít-
ja az inzulin-érzékenységet, javítja a szí-
vizom működését és a keringést.

2. Segíti a súlycsökkenést

3. Megelőzi a csontritkulást

Az egészséges mennyiségű kalciumbe-
vitellel együtt erős csontokat épít. Az 
olyan gyakorlatok, mint a futás, séta vagy 
súlyemelés, csökkentik a csontritkulás ki-
alakulásának kockázatát. Legideálisabb fi-
atal korban elkezdeni, de sosem késő. Egy 
tempósabb séta is hasznos lehet.

4. Csökkenti a magas vérnyomást

Jót tesz a vérnyomásnak, korra, testsúlyra 
és nemre való tekintet nélkül. Minden moz-
gásforma azonos mértékben segít. A szak-
emberek azonban felhívják a figyelmet arra 
is, hogy az extrém magas vérnyomásban 
szenvedők csak felügyelettel végezzenek 
testgyakorlást.

5. Kiváló stresszoldó

Közismert tény: a testmozgással szabá-
lyozható a stressz és a depresszió. De vajon 
miért? Átmeneti felüdülést jelent, és fokoz-
za az önbecsülést. A megemelkedett testhő-

mérséklet csökkenti az izomfeszültséget. A 
jókedv is fokozódik például az endorfin-ki-
választás növekedése, és más hormonok 
szintjének változása miatt.

6. Megelőzi a megfázást

Általában nem hozzuk automatikusan ösz-
szefüggésbe a testedzést a meghűlések 
számának csökkenésével. A California 
Egyetem kutatói azonban felfedezték, 
hogy azok, aki rendszeresen mozognak, 23 
%-kal kevesebbszer betegszenek meg, és 
ha mégis megfáznak, könnyebben megy-
gyógyulnak.

7. Csökkenti az asztma súlyosságát

Sokan azok közül, akik terheléses asztmá-
ban szenvednek, érthetően kerülik a test-
mozgást. A sportorvosok azonban állítják, 
hogy az asztmások is sportolhatnak, ha 
megelőző gyógyszereiket megfelelő mó-
don használják. Leginkább az úszást szok-
ták számukra javasolni.

8. Csökkenti a cukorbetegség szövődmé-
nyeit

Az életmód nagy hatással van bizonyos 
állapotokra, pl. a cukorbetegségre. A test-
mozgás csökkentheti az inzulinigényt, a 
koleszterinszintet és a magas vérnyomást, 
ami azért fontos, mert a cukorbetegeknél 
gyakoribb a keringési betegségek kialaku-
lása.

9. Hozzájárul az egészséges terhességhez

Bár néhány esetben a mozgás kockázatos 
lehet, de a testmozgás terhességre gyako-
rolt kedvező hatása túlmutat ezen, és sok 
nő egészen a harmadik trimeszterig folytat-
hatja az edzést. Természetesen nem mind-
egy milyen sportot választanak, de a meg-
felelő mozgásforma sokat segíthet. Fontos 
az állapotos nők számára a relaxáció, a me-
denceizmokat erősítő Kegel-gyakorlatsor 
és a hátizom erősítése.

10. Szerepet játszik a rák megelőzésében

A rákos halálesetek legalább 35 %-a ösz-
szefüggésbe hozható a túlsúllyal és a test-
mozgás hiányával, a Seattle-i Rákkutató 
Központ kimutatásai szerint. A testmozgás 
gyorsítja a táplálék áthaladását a bélrend-
szeren, így csökken a méreganyagok szer-
vezetben töltött ideje. A túlsúlyos emberek 
szervezete több inzulint termel, ami előse-
gíti a daganatok növekedését.

11. Késlelteti az öregedést

A mozgás serkenti a vér áramlását az agy-
ba, így valószínűleg csökkenti az agyvérzés 
kialakulásának esélyét. Fejleszti továbbá a 
logikát és a memóriát. Lassítja a központi 
idegrendszer elfajulását, ami lassabb refle-
xekhez és gyengülő mozgáskoordináció-
hoz vezethet. Növeli az izmok méretét és 
erejét, fejleszti a tüdőt.

12. Fejleszti a mentális egészséget

Tévednek, ha azt hiszik, hogy az agy fris-
sen tartásához elég megoldani néhány ke-
resztrejtvényt, vagy nyelvet tanulni. Az Il-
linois Egyetem kutatói szerint a mozgás is 
fontos. A rendszeresen mozgó idősek agyi 
tevékenysége felért a fiatal felnőttek telje-
sítményével.

13. Segít az alvási problémák megoldásá-
ban
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A relaxációs gyakorlatok segítenek a fe-
szültség oldásában, enyhítik a fej- és hátfá-
jást, javítják az álmatlanságot. A testedzés 
felszabadítja a test saját termelésű fájda-
lomcsillapítóját, az endorfint. Fontos azon-
ban a testmozgásra szánt időpont megvá-
lasztása. Ha túl későn látunk hozzá, lehet, 
hogy nem tudunk majd elaludni, mivel 
megnövekszik a test energiaszintje.

14. Segít megelőzni az agyi érkatasztrófát

A sokat mozgó embereknek 27 %-kal ki-
sebb az esélyük, hogy agyvérzést kapnak, 
illetve jobbak a túlélési esélyeik, ha mégis 
utoléri őket a baj. A közepesen aktívak 20 
%-kal csökkentik esélyeiket a betegség ki-
alakulására.

(Az eredményeket egy 23 nemzetközi ta-
nulmányt összefoglaló cikkben jelentették 
meg, a Stroke című folyóirat októberi szá-
mában.)

15. Jó a testnek és a léleknek egyaránt

D.R. Brown sportpszichológus a Testmoz-
gás, fitnesz és lelki egészség című 1990-es 
összefoglalójában összegzi a testmozgás 
lelki egészségre gyakorolt hatását, mint 
például a stresszlevezetés, lehetőség a tár-
sas életre, önfegyelem kialakulása, az en-
dorfinok kiválasztása következtében javuló 
közérzet.

16. Javítja az egész test oxigén-és tápanya-
gellátását

Egy amerikai tanulmány kimutatta, hogy 
a 80 év felettiek drámaian javíthatják 
egészségi állapotukat, ha heti néhány alka-
lommal mozognak. Ekkor ugyanis javul a 
szervezet oxigénfelhasználása és csökken a 
szisztolés vérnyomás.

17. Erősíti az izmokat és ízületeket

Az erősítő gyakorlatok az izmokon kívül a 
csontokat is erősítik, és fokozzák az anyag-
cserét. Javítja az ízületek állapotát, különö-
sen azoknál, akik arthritisben szenvednek. 
Ez egy többféle tünetegyüttest összefogla-
ló állapot, mely fájdalommal, gyulladással, 
merevséggel jár egy vagy több ízületben. A 
testmozgás csökkentheti a tünetek néme-
lyikét.

A rendszeres, intenzív mozgás növeli az 
izomerőt és az oxigénfelvevő képességet a 
reumás arthritisben szenvedőknél. Sokkal 
inkább képesek lesznek a napi teendők el-
látására, és a közérzetüket is javítja.

(Az ezzel kapcsolatos kutatások eredmé-
nyei az Arthritis and Rheumatism folyó-
iratban jelentek meg, a kutatást Dr. Thea 
Vlieland, a Leiden Egyetemi Kórház mun-
katársa végezte.)

Forrás: Medipress

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat beszámolója
A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat szá-
mos programot valósított meg a 2019-es 
évben is. Az év elején a Maszkabál előké-
születeiben és a lebonyolításában vettünk 
részt. Március 8-án, nőnap alkalmából 
Classic Partyt rendeztünk, amelyre Sze-
gedről és Budapestről érkezett dj a fiatalok 
szórakoztatására. Ezen a rendezvényün-
kön közel 170 fiatal jelent meg, akik nem 
csak Domaszékről, hanem a környékbeli 
településekről érkeztek. Március 14-én az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezésen 
róttuk le tiszteletünket. A falunapon meg-
rendezett főzőversenyen is megmérettettük 
magunkat. A Domaszéki Ifjúsági Önkor-
mányzat ebben az évben ünnepelte alapí-
tásának 20. évfordulóját, a falunapra ezért 
egy fotókiállítást készítettünk, az elmúlt 
évek képeiből. Júliusban rendeztük meg 

a Domaszéki Sportcsarnokban a Kihívás 
napjából átalakult első DomaKupát, ahol 
helyi és környékbeli csapatok mérték ösz-
sze tudásukat. A rengeteg jelentkező miatt 
sajnos az éjszakai focitorna már nem lett 
volna kivitelezhető, ezért egy egész na-
pos rendezvényként tartottuk meg, ahol 
megvendégeltük a résztvevőket. Sikerként 
könyvelhető el, hogy minden évben szá-
mos új csapatot köszönthetünk ezen az 
eseményen. A DIÖ 2019-es évében talán a 
legjobban várt eseménye a 20 éves találko-
zó volt, amelyet október 19-én rendeztük 
meg a Domaszéki Presszóban. Ezen az ese-
ményen ott volt mindenki, aki az elmúlt 20 
évben akár tagja, akár csak segítője volt az 
Ifjúsági Önkormányzatnak. Az október 23-
ai ünnepségen ismét leróttuk tiszteletünket. 
Novemberben egy igazi vidéki rendezvény 
résztvevői lehettünk, hiszen a domaszéki 

ifjúság a helyi focistákkal együttműködve 
disznóvágáson remekelt, ezzel is hagyo-
mányainkat erősítve. A 2020-as évben két 
alkalommal szeretnénk diszkót rendezni, 
amely nem csak a helyi, de a környékbeli 
fiatalokat is megmozgatja. Idén is arra tö-
rekszünk, hogy a már hagyománnyá vált 
DomaKupát megrendezhessük. A tavasz-
szal, amint az időjárás is engedi, bicikli 
túrákat szeretnénk szervezni a környéken, 
amely jó csapatépítő és jó kikapcsolódási 
lehetőséget nyújt a fiatalok részére, ha úgy 
látjuk, hogy van rá érdeklődő, akkor nyár 
folyamán is tartani fogunk túrákat. Min-
den rendezvényünkről tájékoztatást adunk 
a közösségi oldalunkon, és reméljük minél 
több fiatalhoz el tudunk jutni ezáltal, és szí-
vesen vesznek részt a programjainkon. 

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat 
csapata 

Nyugdíjas klub hírei!
2020. február 29-én Mórahalmon  dalos találkozón 
volt a férfi kórus. Jól sikerült a fellépés! Gratulálunk 
és további sok sikert kívánunk. 2020. március 
9-én Nőnap és az első félévben névnapjukat 
ünneplő klubtársaim köszöntése! Minden klubtagot 
várunk szeretettel 13 órára ebédre. 2020. április 
18-án a Rózsakert vendéglőben tartjuk a Baráti 
Klubok  találkozóját. Erre a rendezvényünkre 
szeretettel várjuk a nem klubtagokat is. Jelentkezni 
ezen a telefonszámon lehet: 30/314-2524, vagy 
klubnapokon a Közösségi Házban.  Kéthetente 
találkozunk márciustól, klubnapok 9,23,30, 
április 6,20, május 4. Szeretettel várjuk az új 
klubtagokat és énekelni szerető nőket, férfiakat.                                                                                                                                       
                      Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető Mórahalmon lépett fel a nyugdíjas kórusunk     Fotó: Ördög Istvánné
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Köszönjünk egymásnak! Kedves Domaszékiek!
Évek óta fontolgatom ennek a szösszenet-
nek a megírását.
Évek óta szeretném elérni, hogy a doma-
széki emberek jobban megismerjék egy-
mást. Ennek első lépése az lehetne, hogy az 
utcán köszönünk egymásnak. Látunk már 
erre példát több itthoni és külföldi kisvá-
rosban és faluban is. A legközelebbi jó pél-
da Ruzsa község, ahol ez kiválóan műkö-
dik.

Milyen előnyei lehetnek ennek a 
mozgalomnak?

Egy barátságos - jó napot kívánok - pozitív 
hatással van az ember lelkivilágára, akár ő 
kezdeményezte a köszönést, akár a szem-
bejövő.
Legközelebb már mosolyogva köszönünk 
egymásnak, amitől szebb lesz a napunk. 
Később szóba állhatunk egymással, együtt 
szidhatjuk vagy dicsérhetjük az időjárást. 

Ez hálás téma, mert ebben általában nagy 
az egyetértés.
Ki tudja, lehet, hogy ebből a köszönésből 
életre szóló ismeretség, esetleg barátság, 
sőt a fiatalok között akár nagy szerelem is 
indukálódhat….
Önvédelmi szerepe is van a köszönésnek. 
Pszichológusok vették észre, hogy ha 
olyanra köszönünk rá, aki rosszban sánti-
kál, az őt zavarni fogja. Fél, hogy később is 
felismerik. Inkább elkerüli a falu környékét 
is. Köszönjünk napszaknak megfelelően, 
hangosan, érthetően! A motyogó köszönés 
nem biztosítja a fenti előnyöket. A leegy-
szerűsített „jó napot” kicsit udvariatlan. A 
„kívánok” szintén, mert nem tudjuk meg, 
hogy mit is kíván nekünk az ily módon kö-
szönő falubeli.
A hölgyeknek a „csókolom” helyett a „ke-
zét csókolom”  jár. 

A fiatalok lazán letegezik egymást, és ez a 
középkorúaknál is egyre elfogadottabb, de 
ezt jobb megbeszélni előre, mielőtt sértő-
dés lenne belőle.
Fiatal köszön az idősebbnek, férfi a nőnek, 
érkező az ott lévőnek. Viszont senkinek 
sem esik le az aranygyűrű az ujjáról, ha 
ezek a szabályok néha megfordulnak.

Lehangoló élmény, amikor valaki a busz-
megállóhoz érve nem köszön a már ott vá-
rakozóknak. Az valahogy nagyon béna szi-
tuáció.
De hátha ezután nem így lesz! Bízom ben-
ne, hogy lassan de biztosan Domaszéket is 
úgy emlegetik majd a megyében, hogy ott 
olyan jó, mert mindenki kedvesen köszön 
mindenkinek!

Írta: Lakos László 
domaszéki lakos

Olyan jövedelemstabilizáló eszköz beveze-
tését tervezi az agrártárca, amely lehetősé-
get nyújt a gazdálkodóknak az eddig nem 
biztosítható kockázatok érdemi csökkenté-
sére. Az Agrárium 2020 konferencián a mi-
niszter megígérte a családi gazdaságok mű-
ködését és az őstermelői tevékenység 
folytatását lehetővé tevő szabályozási kör-
nyezet rendezését is.
Kiszámítható és stabil támogatáspolitikára 
számíthatnak a magyar gazdák idén is – 
mondta Nagy István agrárminiszter a Port-
folio Csoport Agrárium 2020 elnevezésű 
konferenciáján Kecskeméten. Közölte: a 
tavasszal benyújtandó támogatási kérel-
mek után több mint 450 milliárd forintot 
fizetnek majd ki a gazdálkodóknak terület- 
és állatalapú támogatási jogcímen.
– A Vidékfejlesztési Program keretében be-
érkezett kérelmek folyamatos elbírálása, 
valamint a kifizetések további gyorsítása 
mellett még a mostani program keretében 
új pályázatok meghirdetése várható. Ezek a 
baromfi- és sertéstartó telepek járványvé-
delmi rendszereinek fejlesztésére, az öntö-
zési közösségek együttműködésének, a 
csemetekertek gépbeszerzésének, valamint 
a termelői csoportok újabb támogatására 
irányulnak majd – jelezte.  
Nagy István emlékeztetett, az előző évben 
meglehetősen száraz volt a tél és a tavasz, 
majd rendkívül csapadékos a május és a jú-
nius, ezért március végéig mintegy 15 mil-
liárd forint kárenyhítő juttatást fizetnek ki a 
termelőknek.  Beszámolt arról is, hogy 
folytatódik az Agrár Széchenyi Kártya fo-
lyószámlahitelek támogatása, amelyek ré-
vén a vállalkozások szinte kamatmentesen 
jutnak a napi működést finanszírozó hite-

lekhez. Az agrárminiszter szerint nemcsak 
ágazati szinten, hanem az egyes vállalkozá-
sok számára is hatalmas segítség volt a 
közvetlen támogatásokra kifizetett 480 mil-
liárd forint, a Vidékfejlesztési Program ke-
retében kifizetett 205 milliárd forint, illetve 
a különböző piaci intézkedésekre kifizetett 
23 milliárd forint.
– A gazdaságok finanszírozásában a piaci 
bevételek és a támogatások mellett a har-
madik legfontosabb pillért a hitelfinanszí-
rozás jelenti – húzta alá.
Az agrárágazat tovább javuló banki meg-
ítélését jelzi, hogy az elmúlt évben dinami-
kusan emelkedett a mezőgazdaság hitelál-
lománya, a harmadik negyedévben 
meghaladta a 746 milliárd forintot, ami 
éves viszonylatban 12 százalékos növeke-
dés. Hangsúlyozta: az egységes európai és 
globális piac törvényszerűségeiből fakadó 
piaci kockázatok, illetve a járványok, állat-
betegségek okozta veszélyek kezelésére 
eddig nem volt hatékony módszer.
– Éppen ezért Európában elsőként Magyar-
országon olyan jövedelemstabilizáló esz-
köz bevezetését tervezik, amely lehetősé-
get nyújt a gazdálkodóknak az eddig nem 
biztosítható kockázatok érdemi csökkenté-
sére – tette hozzá. Erre a célra egy állami 
működtetésű kölcsönös kockázati alapot 
terveznek létrehozni, amelyhez a termelők 
kedvezményes díjjal, önkéntesen csatla-
kozhatnak.

Az agrárminiszter közölte, hogy a tárca klí-
mavédelmi intézkedéseinek középpontjá-
ban 2020-ban is az Országfásítási Program 
áll. A Vidékfejlesztési Programban erdőtí-
pustól függően 80-130 százalékkal emelke-

dett az erdőtelepítésre igényelhető támoga-
tás.  Szintén fontos a méhészek támogatása. 
Az ágazat stratégiai jelentőségű, ezért az 
Agrárminisztérium minden eszközzel pró-
bálja a méhészek munkáját segíteni. Ennek 
érdekében vezetik be a méhészeti termékek 
értékesítéséből származó bevételek utáni 
személyi jövedelemadó-mentességet. A 
klímapolitika kiemelt fejlesztési területei 
közé tartozik az öntözésfejlesztés, az agrá-
rdigitalizáció, a precíziós mezőgazdaság, 
az állattartótelepek, valamint a trágyakeze-
lés és kijuttatás korszerűsítése.
– Ugyanilyen fontos a mezőgazdasági koc-
kázatkezelési rendszer működtetése és fej-
lesztése, az agrár-környezeti és klímakuta-
tási, továbbá az innovációs és tudásátadási 
rendszerek fejlesztése – mondta.     
A miniszter megígérte a családi gazdasá-
gok működését és az őstermelői tevékeny-
ség folytatását lehetővé tevő szabályozási 
környezet rendezését, a mezőgazdasági 
adózás rendszerének megújítását. Tervezik 
továbbá a szőlészek-borászok számára 
egyszerűbb, áttekinthetőbb és kevesebb ad-
minisztrációs teherrel járó új bortörvény 
megalkotását.
– A törvényalkotással párhuzamosan meg-
kezdődött a korszerű informatikai háttér 
fejlesztése is - tette hozzá.   
A generációváltás is kiemelt figyelmet kap 
2020-ban, és ehhez kapcsolódóan olyan 
szakpolitikai programon dolgoznak, amely 
megkönnyíti az utódlást az idősebb és a fi-
atalabb generációk között.

Forrás: http://nak.hu/szakmai-infok/
agazati-hirek/videkfejlesztes/161-gazda-

sagfejlesztes/101383-jovedelemstabilizalo

Jövedelemstabilizáló eszközhöz jutnak a gazdák
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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

112-es nap
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság interaktív sajtótá-
jékoztatóval csatlakozott - a két hívásfogadó központ Szom-
bathely és Miskolc mellett - a „112-es európai segélyhívó-
szám napjához”. 2009. óta február 11-én Európa-szerte kü-
lönféle programokkal, kampányokkal irányítják a figyelmet a 
tagállamok a 112-es segélyhívó népszerűsítésére. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság valamint a „112 - Tudd, hogy 
segíthess!” projekt kidolgozásában is szere-
pet vállaló készenléti szervek - a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az 
Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regio-
nális Mentőszervezete valamint a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete 
- 2020. február 11-én a „112 - Hogy segít-
hessünk!” elnevezésű programsorozattal 

csatlakozott az 
Országos 
Rendőr-főkapitányság által szervezett „112-es naphoz”. Ezen 
a délelőttön bejelentették, hogy az együttműködők által az 
elmúlt évben megalkotott Tudástár elnevezésű oktatási 
anyag immáron az interneten bárki számára hozzáférhető a 
bulisbiztonsag.hu weboldalon. A fiataloknak íródott könyv 

anyagát elsajátítva tavaly több általános is-
kola is versenybe szállt az elsőségért. Most 
a sajtótájékoztatón a diákok mérték össze 
tudásukat a megjelent újságírókkal, és bár 
kis mértékben, de jobbnak bizonyultak, 
mint a felnőttek. Emellett az interaktív saj-
tótájékoztatón meghirdettek egy dalszö-
vegíró pályázatot is, mely a 112-es segély-
hívó népszerűsítését tűzte ki célul.

Folytatódik a „Prevenciós-Több-Szín-Tér képzés” programja Szegeden
A harmadik félév kezdődött a „Tár-
sadalmi biztonság – prevenciós is-
meretek” című kurzuson, amely 
2019. február 19-én indult a szegedi 
Gál Ferenc Főiskolán. A CSMRFK 
Bűnmegelőzési Osztályának vezetés-
ével meghirdetett képzésen lehetőség 
nyílik arra, hogy a főiskola hallgatói 
megkapják azokat az alapvető álta-
lános biztonsággal, bűn-és baleset-

megelőzéssel kapcsolatos ismereteket, amelyeket hasznosítani tudnak munkájuk során. 
A képzés a gyakorlatban is megismerteti a hallgatókkal a katasztrófavédelem, a men-
tőszolgálat és a rendőrség munkáját, és mindazt, amit a szakszerű segítség igénybe
vételéig tenniük kell a rászorulókért.
A kurzus idei tematikájában internetbiztonságról, baleset-megelőzésről, a rendőrség 
szervezeti felépítéséről, rendőrségi kommunikációról, kriminálpszichológiai tapaszta-
latokról, áldozatvédelemről és áldozatsegítésről is szó esik. Számos vendégelőadó pre-
zentációjában pedig tűzvédelemről, drogprevencióról, elsősegélynyújtási alapismere-
tekről és a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek megsegítéséről hallgathatnak elő-
adásokat a diákok.

Áldozatok Napja 
Február 22-én Európa-szerte külön-
böző rendezvényeket tartanak az Ál-
dozatok napja alkalmából. A dátum 
kiválasztásának hátterében az áll, 
hogy az Európa Tanács 1990. február 
22-én tette közzé a bűncselekmé-
nyek áldozatainak chartáját. Ma-
gyarországon a Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület javaslatára 1993 
óta emlékezünk meg e napon a bűn-
cselekmények áldozatairól.
A rendőrségi bűnmegelőzési tevé-
kenység fontos területe az áldozattá 
válás megelőzése és az áldozatok se-
gítése. Utóbbit az általános rendőri 

feladatot ellátó szerv esetében alap-
vetően az áldozatvédelmi referen-
sekből álló áldozatvédelmi hálózat
koordinálja. 
Csongrád megyében nyolc áldozat-
védelmi referens látja el rendkívül 
sokrétű feladatait - a megyei rendőr-
főkapitányság mellett valamennyi 

rendőrkapi-
tányságon, 

továbbá a 
Mórahalmi 

Rendőrőrsön. 
A referensek 
közreműköd-

nek az áldozatsegítéssel kapcsolatos 
általános feladatok végrehajtásá-
ban, ellenőrzésében – ezek közé tar-
tozik az is, hogy a rendőrségi eljárá-
sok során az áldozati jogok megfele-
lően érvényesüljenek, és az áldozat 
megkapja a számára szükséges tájé-
koztatást, segítséget.
Speciális feladataik körében számos 
egyéb tevékenységük mellett a ren-
delkezésükre álló eszközökkel segít-
séget nyújtanak a hozzájuk forduló 
áldozatok problémáinak megoldásá-
ban, illetve közvetítik más szerveze-
tek - különösen az illetékes áldozat-
segítő szolgálat - segítségét is. 
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Domaszéki Judo ISE hírei
Megkezdődött a versenyidény a domaszéki judokák számára. Ez-
úttal a legkisebbek mérték össze a tudásukat a második alkalom-
mal megrendezett Hód Judo küzdelmi edzésen és vetélkedőn 
Hódmezővásárhelyen. A színvonalas rendezvényre 145 versenyző 
érkezett 12 klubból. Az ifjú judósokat tudásszintjüknek megfele-
lően párosították és a kialakított tíz küzdőfelületen sportszerű, de 
kemény küzdelmeket láthattak a kilátogatók. Mindenkinek lega-
lább három mérkőzést kellett vívnia és a domaszéki küldöttség 
ifjú versenyzői közül senki nem maradt érem nélkül. 
Eredmények: 
    1. hely: Rappai Levente
    2. hely: Gulyás Bence, Kispál Benedek, Kispál Bernadett, 
    Fekete Fanni
    3. hely: Asbóth Lilla
Gratulálunk versenyzőinknek! Edző Balogh Kinga és Szabó Ró-
bert. 2020. április 4-én Nemzetközi Tökmag Judo Kupát tar-
tunk a Domaszéki Sportcsarnokban, ahová mindenkit sok 
szeretettel várunk! A rendezvény megszervezéséhez minden 
segítséget, támogatást elfogadunk!            Szabó Miklós

Domaszéki labdarúgás hírei
Kedves domaszéki lakosok!

 
Egy hét múlva megkezdődik a labdarúgó bajnokság, utóbbi leve-
lemben kértem minden focikedvelő segítségét, hogy a mérkőzése-
ken való jelenlétével támogassa a csapatot. Még egyszer kérjük 
önöket, hogy látogassanak ki a mérkőzésekre.  A létszámunk pár 
fővel gyarapodott, de a csapat átlagéletkora most sem lépi át a 20 
évet. A téli szünet nem csak pihenéssel telt, januárban elkezdődtek 
az edzőmérkőzések és az erősítések, Domaszék minden meccset 
megnyert.  Köszönöm szépen Farkas Józsefnek és Juhász Gergő-
nek, hogy jelezték előre azt, hogy számíthatunk továbbra is a segít-
ségükre. Köszönjük Sziráki Krisztián polgármester úr támogatását! 
A továbbiakban az a célunk, hogy domaszéki lakosokból, a megyei 
fociba is helytálló csapatot állítsunk össze, amihez szükség lesz  lel-
kes támogatókra. Aki úgy érzi, hogy tudna nekünk ebben segíteni 
bármivel, az kérem jelezze a csapat bármelyik tagjának.  
 
                                                         Üdvözlettel. Kasza Márk Gábor 

Mérkőzéseink időpontjai - tavaszi bajnokság
Időpont   Helyszín    Hazai csapat                 Vendég csapat
2020.03.07.   14.30 Újszeged Sportpálya      UTC 1913          -      Domaszék SK

2020. 03.14.  14.30 Domaszék Sportpálya             Domaszék SK          -       ESK Kiskundorozsma

2020. 03.22.  15.00 Pusztamérges Sportpálya Pusztamérges FMC  -       Domaszék SK 

2020. 03.29.  15.00 Domaszék Sportpálya  Domaszék SK          -       Csanytelek SC II.

2020. 04.05.  16.30 Szatymaz Sportpálya  Szatymaz SE            -        Domaszék SK

2020. 04.12.  16.30 Domaszék Sportpálya  Domaszék SK          -       Ásotthalom TE

2020. 04.19.  17.00 Csongrád Sportpálya  Csongrád-Kunság SE   -   Domaszék SK

2020. 04.26.  17.00 Domaszék Sportpálya  Domaszék SK          -        Sándorfalva SK
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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 30.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. április 8.

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)

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

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.

Domaszéki kiskertekben 1040 m2 terület 
120 m2-es faházzal, villannyal, - vezetékes 
víz a kapun belül - 15%-os beépítési lehe-
tőséggel eladó. Ár.: 2,6 m Ft.  Érd.:30/456-
2419

Szántóföld eladó Domaszéken, a Lusztig-
falu és a Subasai Kiskertek között, a köve-
súttól 100 méterre. 2,04 hektár, 17,89 Ak 
szántóföld. Ár: 6,14 millió forint. Érd.: 
0630/599-4665

Domaszék 335. számú tanya eladó! 
1,3 ha erdővel, 1,3 ha rét-legelővel, 0,4 ha 
bekerített tanyatelekkel, rajta 200 m2-es la-
kott lakóépület berendezéssel, 3db beton-
garázzsal, gazdasági épületekkel, felszere-
lésekkel. Érdeklődni lehet a 0630/543-0993 
telefonszámon.

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
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KOZMETIKA
Lágy lézeres arckezelés, MATIS.

Bejelentkezés:
EGÉSZSÉGHÁZ

Domaszék, Petőfi  utca 12.
Tel.: 30/543-9094

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

Településünk új közösségi média és hírportálja, melyet Doma-
szék 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 beszámo-
lóival, videóival. 

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

Teret adunk a helyi 
híreknek!

Tüdőszűrés Domaszéken
Helyszíne:

Domaszék, Köztársaság tér 1. (a Polgármesteri Hivatal előtt)
Időpontja: 2020. március 23.-27. 

9:15-től 14:45-ig (hétfőtől-péntekig)

Tüdőszűréssel kapcsolatos tudnivalók
1. 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térí-
tésmentesen vehető igénybe
2. 40 éves kor alatt:
    • a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fi zetni, melynek összege: 1700 Ft
    • Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térí-
tésmentesen igénybe vehető
3. A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítéskö-
teles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft.
4. Nem kell térítési díjat fi zetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 
szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai 
keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
    •  szakközépiskola
    •  szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakis-
kolát
    •  felsőoktatási intézmény
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő okta-
tási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
5. A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítés-
mentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben ren-
delkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiá-
nyában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet.
6. A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentke-
ző biztosított részére elvégzik. Térítési díja: 1700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befi zetése:

A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifi zetni, a szűrővizsgálat 
elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befi zetésről, melynek első 
példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

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! 

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" 
vagy "viselkedési rendellenesség" miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató 

kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

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

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

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt 

bizalmasan kezelünk! 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
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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.

www.tobbminthaz.hu 

Villanyszerelés 

Lakossági és ipari villanyszerelés, 
vezérléstechnika, karbantartás, 
hibaelhárítás.  Látvány-, és 

célvilágítások tervezése, kivitelezése. Új és meglévő 
létesítmények kivitelezése, átalakítása. 

info@tobbminthaz.hu            +36 30 862 5184  

 Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk 2020. március 19-én

18 órai kezdettel 
a Domaszéki Sárkányhegyi Közösségi Házba a

„Permetezőgépek felülvizsgálatával kapcsolatos 
tudnivalókról” című előadásra.

Az előadást Márki Anita, az Agromehanika Kft. permetezőgép 
felülvizsgálatra jogosult alkalmazottja tartja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bálint Sándor Általános Iskola 
központi telefonszáma: 

62/284-043


