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Megnyílt településünk fedett terméktere
2020. október 27-én, ünnepélyes keretek 
között nyitották meg Domaszéken a fedett 
termékteret, mely már a lakosság szolgála-
tába is állt. A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Gémes László, a Csongrád-Csa-
nád Megyei Közgyűlés elnöke; Magyar 
Anna, a közgyűlés Kulturális, sport- és 
ifjúságügyi tanácsnoka; Kormányos Sán-
dor, a közgyűlés mezőgazdasági tanácsno-
ka és Sóki Károly plébános úr. 
5 db zsindelytetővel ellátott, belső világí-
tással rendelkező pavilon és a hozzájuk tar-
tozó közművek kerültek átadásra, a mel-
lék- és kiszolgáló helyiségek a volt Teleház 
épületében kerültek kialakításra. Összesen 
20 db asztal került elhelyezésre a termékté-
ren, mely 12 darabbal több, mint az eddigi 
külső elárusító helyek száma, ráadásul fe-
dett részre kerültek, mely védelmet nyújt 
árusítás közben az eső ellen is. 
Gémes László elnök úr elmondta, hogy na-
gyon jó a kapcsolata Domaszékkel és a 
Polgármester úrral, és egy kicsit a szíve 
csücskének is nevezte az ilyen és hasonló 
átadókat, hiszen ő is a mezőgazdaságban 
dolgozik a családjával. Szerinte a hazai 
áruk megvásárlásának a legjobb színtere 
egy ilyen helyi közösségi tér, melyben a 
domaszéki termelők kiváló termékeihez is 
egyszerűbben hozzájuthatnak most már a 
fogyasztók. 
Sziráki Krisztián polgármester ismertette, 
hogy egy régi-régi elvárás valósult most 
meg, ami már mondhatni, hogy több éve 
mutatkozott igényként. Elmondta, hogy 4 
millió forint pályázati támogatással és több 
mint 4 millió forint önerő ráfordításával 
méltó helyre került ez a tevékenység, és 
végre kulturált körülmények közt fogják 
megtalálni egymással a kapcsolatot a vá-
sárlók és az eladók. Külön megköszönte a 
nyugdíjas klubnak, hogy szintén a helyszí-

nen található kemencében a sütés-főzés tu-
dományát életben tartják, és őrzik az ezzel 
kapcsolatos hagyományokat. 
Sóki Károly plébános úr emlékeztetett, 
hogy régen is az ilyen helyek köré szerve-
ződtek a közösségek, melyet most már ki-
egészített ez a nagyszerű terméktér is. 
A régi Domaszéket Szeged éléstárának ne-
vezte, hiszen a kisvonattal naponta nagy 
kosarakkal vitték be a városba a helyi gaz-
dák a szépséges áruikat. Ezért is kell ennek 
most nagyon örülni, hogy a friss árut itt 
helyben is van lehetősége megvásárolni 
azoknak, akik nem rendelkeznek kerttel 
vagy saját földdel. 

Az áldást követően a Bálint Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Pataki Ildikó vezetésével régi hagyomá-
nyos néptánc bemutatót tartott. Sziráki 
Krisztián, Gémes László és Sóki Károly 
együttesen vágták át a nemzeti színű szala-
got, mellyel jelképesen is átadták a lakos-
ság részére ezt a nagyszerű közösségi teret. 
Zárásul minden jelenlévőt vendégül láttak 
a szervezők egy kis teára, szendvicsre és 
kemencében sült friss kalácsra. 

A kialakításra került fedett közösségi tér a 
hét minden napján lehetőséget biztosít 
majd a helyi vállalkozóknak és termelők-

nek, hogy helyben tudják értékesíteni ter-
mékeiket, így a lakosoknak nem kell a kör-
nyező településekre elutazni, hogy a friss 
és minőségi zöldségeket, gyümölcsöket, 
egyéb élelmiszereket, biotermékeket, virá-
gokat, mézet beszerezzék, mert erre, a fej-
lesztésnek köszönhetően, helyben is lehe-
tőség nyílik.

                     Forrás: DOMASZÉKI HírTér

Sóki Károly, Sziráki Krisztián és Gémes László a megnyitás pillanatában
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A hulladékkezelés fejezetei Domaszéken

Önkormányzati hírek
Október 27-én tartotta soros, nyílt ülését a 
képviselő-testület. 
Az elmúlt időszak történéseit bemutató 
polgármesteri jelentés elfogadását követő-
en került sor dr. Temesvári Klára gyermek-
orvos szóbeli tájékoztatójára. 
Ezt és dr. Herczeg István állatorvos írásbeli 
beszámolóját is elfogadta a testület. 
A Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMAD-
RÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Start 
Szociális Szövetkezet vezetői is tájékoztat-
ták a képviselőket a nyár és az ősz eddig 
elvégzett munkálatairól. 
Döntés született az önkormányzat 2021. 
évi rendezvénytervéről, illetve arról, hogy 

az idei böllérnap és Katalin-bál a vírushely-
zetre való tekintettel nem kerül megrende-
zésre. Amennyiben a körülmények enge-
dik, az adventi vasárnapi rendezvények 
megtartását javasolták, a civil szervezetek 
segítségével. A képviselők döntöttek még 
egy hulladékgazdálkodási együttműködési 
megállapodás elfogadásáról, amelynek kö-
szönhetően hamarosan a hulladékudvar is 
újra megnyithat. Az egyik ifjúsági garzon-
lakás megüresedése miatt döntés született 
új pályázat kiírásáról, amelynek részletei a 
nagyközség honlapján találhatóak. 
Sor került az önkormányzat által kötött né-
hány szerződés felülvizsgálatára, valamint 

számos, aktuális kérdés tisztázására.
Az ülést jelenlétével tisztelte meg a Csong-
rád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke, Gé-
mes László, Magyar Anna, a közgyűlés 
Kulturális, sport- és ifjúságügyi tanácsno-
ka; Kormányos Sándor, a közgyűlés mező-
gazdasági tanácsnoka. Gémes László utol-
só napirendi pontként tájékoztatta a 
testületet az előttünk álló időszak várható 
pályázatairól, illetve támogatásáról biztosí-
totta nagyközségünk vezetését, céljaik el-
érése érdekében.

Ősszeállította: Dr. Németh László 
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Ez év tavaszán hirtelen bezárásra került a 
már jól megszokott rendben működő Do-
maszéki Hulladékudvar, amely lépés előtt 
sokan értetlenül álltak. Az előzménye a be-
zárásnak már 2017. évben körvonalazó-
dott, amikor a 2012. évi hulladékról szóló 
törvényt az országgyűlés elkezdte módosí-
tani. 2018. január 1-től lépett be a törvény-
be a „közszolgáltatói alvállalkozó” fogal-
ma, mely szerepet Domaszék esetében a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Non-
profit Kft. töltötte be. Közszolgáltatási 
szerződése az önkormányzatnak a vaskúti 
FBH-NP Nonprofit Kft-vel volt. A két cég 
között az alvállalkozói szerződés május 
15-i határidővel felbontásra került, onnan-
tól kezdve a vaskúti vállalat a saját eszkö-
zeivel próbálta biztosítani a zavartalan hul-
ladékelszállítás és -elhelyezés biztosítását 
Domaszéken. 
Ráadásul a hulladékudvar üzemeltetését 
egy harmadik vállalkozás végezte, a Szege-
di Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 
melynek ténye már teljesen zavaros hely-
zetet idézett elő a törvénnyel szemben, mi-
vel az kimondja, hogy egy településen csak 
egy közszolgáltató végezheti az üzemelte-
tést. A bezárás szükséges volt egyrészről 
azért, hogy megkezdődhessen a feladatok 
jogszabályoknak megfelelő szétosztása a 
cégek között, másrészről a kormányhivatal 
is kérte, mivel a hulladéktörvénynek nem 
felelt meg az üzemeltetés, mert a hulladé-
kudvarra vonatkozó hatósági engedélyt 
meg kell újítani az újonnan kiválasztott 
cégre vonatkozóan. 
A szolgáltatókat megbízó Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat önhibáján kívül is 
nehéz helyzetbe került, mert a hulladékel-
szállítást és -elhelyezést valahogyan meg 
kellett oldania, továbbá az ügy komplikált-
sága miatt felmerült számos félreértést és 
téves értelmezést is tisztáznia kellett a la-
kosság felé. A vitás helyzet és annak követ-

kezménye, a hulladékudvarok bezárása 
számos más környékbeli települést is érin-
tett, de ebben a helyzetben minden önkor-
mányzatnak saját megoldást kellett talál-
nia.
Domaszék kezdettől fogva prioritásként 
kezelte ezt, hiszen az elszállítatlan hulladék 
felhalmozódása apokaliptikus állapotokat 
hozhat egy olyan környezetben, amelynek 
tisztaságához és rendezettségéhez a helyi 
lakosok ragaszkodnak, és maguk is sokat 
tesznek érte. Első lépésben biztosítottuk a 
külterületi lakosok számára a kommunális 
hulladék beszállítását, majd sikerült meg-
egyezni a szolgáltatóval a belterületi el-
szállításban is, így a kisebb fennakadások 
kivételével nem sokat érezhettünk a kiala-
kult helyzetből. A hiány leginkább a külön-
leges hulladékok elhelyezése kapcsán volt 
feltűnő.
A nyári időszakban felhalmozódó zöldhul-
ladék elhelyezését azonban biztosítani kel-
lett, miközben a szolgáltatók között nem 
volt előrelépés, a forró évszak pedig köze-
ledett. Erre válaszul az Önkormányzat má-
justól egy újonnan kialakított, ideiglenes 
átvevőpontot létesített, ahol a gyűjtőkonté-

nerek rendszeres elszállítása mellett he-
lyezhették el a lakosok a felgyülemlett hul-
ladékot korlátlanul és térítésmentesen. 
Talán nem túlzás azt állítani, hogy az átve-
vőpont jó megoldásnak bizonyult, hiszen 
az mindvégig be tudta fogadni a lakosok 
által beszállított hulladékmennyiséget, és 
így sikerült elkerülni a nemkívánt felhal-
mozódást. Mindeközben előrelépést is si-
került elérni: a szolgáltató augusztustól 
kezdve Domaszék belterületéről a zöldhul-
ladékot is elszállítja.
A hulladékudvar visszanyitása a legutóbbi 
fejlemények tükrében csupán karnyújtás-
nyira van. Mindannyian várjuk, hogy a 
megszokott rend visszaálljon, és végre 
kompromisszumok nélkül tarthassuk tisz-
tán udvarunkat, lakókörnyezetünket. Ha 
némi „árat” kellett is fizetnünk azért, hogy 
egy hosszútávú megoldás körvonalazódjon 
településünk hulladékgazdálkodásában, a 
kialakult helyzetben megtett lépések példás 
esetként szolgálnak arra, hogy milyen elő-
nyökkel jár az, ha egy közelgő probléma 
láttán cselekszünk, és nem ülünk ölbe tett 
kézzel.
     Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
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Elmarad a Böllérnap és a Katalin bál

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó tér 15/D/3. szám alatti 
ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• lakás bérlője csak magyar állampolgár 

és olyan személy lehet, aki élete folya-
mán legalább 5 év állandó, bejelentett 
lakással rendelkezett Domaszéken; 
vagy bár nem rendelkezik domaszéki 
lakóhellyel, de Domaszék Nagyköz-
ség közigazgatási területén székhellyel 
rendelkező munkáltatónál legalább 1 
éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkor-
mányzati lakások bérletéről, lakbérek 
mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) 
önk. rendelet [a továbbiakban: Rende-
let] 3. § (11) bekezdés),

• bérleti jogviszony csak azzal létesíthe-
tő, aki 35. életévét nem töltötte be a 
pályázat benyújtásáig, házastársával 
vagy élettársával együtt költözik, ke-
reső tevékenységet folytat vagy fel-
sőoktatási intézmény nappali tagoza-
tos hallgatója, s vállalja a havi 
rendszeres előtakarékosságot, mely-
nek mértéke legalább 10.000 Ft/hó 
(Rendelet 6. §).

2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés az-
zal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 
lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti 

joggal rendelkezik, önkormányzati bérla-
kásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli 
használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akik:
• a Rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(18.920,- Ft/hó) mértékénél nagyobb 
lakbér fi zetését vállalják,

• akinek vele együttélő, kiskorú gyer-
meke van,

• aki a többi pályázóhoz viszonyítva 
Domaszék közösségi életében na-
gyobb szerepet vállal,

• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ 
(6) bekezdés)

4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét 
összegben kell megjelölni. Bérleti szerző-
dés azzal köthető, aki a pályázatában ösz-
szességében a legkedvezőbb ajánlatot te-
szi. 
Bérleti jogviszony határozott időre, legfel-
jebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) be-
kezdés b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó közérdekű lakás 
esetén kérelmező bármely jogcímen törté-
nő pályázat során valótlan adatot közöl, 
vagy az ügy érdemére kiható információt 
hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki 

kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Ren-
delet 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkom-
fortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett 
időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 
2021. január 5. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László Szervezési és Jogi Csoport vezető-
nél kell benyújtani személyesen (6781 Do-
maszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektroni-
kusan (nemeth.laszlo@domaszek.t-online.
hu), 2020. december 4-én 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. 
december 15. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék, 2020. október 27.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:
Sziráki Krisztián polgármester

Nyugdíjas klub hírei!
Tudatom a tagsággal, hogy  az első adventi gyertyagyújtás  ebben 
az évben is a nyugdíjas klubé, de közös az Ifjúsági Önkormányzat-
tal. Várom a tagság segítségét!
Újra van vezetékes telefonunk! 62/645-081; ezen a számon az esti 

órákban vagyok elérhető. Vigyázatok magatokra és legyen min-
denki egészséges!!

Tisztelettel: Ördögné Piroska

Népi jóslatok az elkövetkező időszakra
November 11.: Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

November 19.:  Erzsébet nap: ha ezen a napon havazik, a Karácsony is igen szép, hóval borított lesz.
November 25.: ha Katalin kopog, karácsony tocsog.

Az idei év sajnos nem kedvezett a rendezvényeknek és az összejöveteleknek. Viszont a nyár végi időszak-
ban próbáltuk néhány kisebb rendezvénnyel pótolni a nagyobb programok hiányát.
A falunapi rendezvény lemondását követően, idén először kényszerül településünk abba a helyzetbe, 
hogy rajtunk kívülálló okok miatt nem tudjuk megrendezni a Böllérnapot és a Katalin bálat sem. 
Sajnos a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy hasonló nagy volumenű programot tartsunk. Most az 
elsődleges és legfontosabb a lakosság védelme és az, hogy lassítsuk a vírus terjedését, ezzel megelőzzük 
a tavaszihoz hasonló bezárkózást és gazdasági leállást. Rendhagyó módon, az idei évben egy visszatekin-
téssel szeretnénk emléket állítani az eddigi böllérnapoknak. A későbbiekben majd készítünk egy fotóal-
bumot, és nosztálgiázni hívjuk a lakosságot a DOMASZÉKI HírTérre.
Kérjük a továbbiakban is megértésüket és együttműködésüket az országos és a helyi intézkedések-
re való tekintettel.                                                                           Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
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IV. Fogatos és Szüreti Fesztivál
A helyiek mellett Sá ndorfalvá ró l, Algyő rő l, 
Makó ró l, Bordá nybó l, Mó rahalomró l, 
Szatymazró l, Szegedrő l, Pá lmonostorá ró l 
is ké pviselté k magukat fogatosok é s egyé ni 
há tas lovasok a 2020. október 10-én meg-
rendezett fesztiválon. 
Kö zel 30 fogat gyű lt ö ssze é s 13 lovat gaz-
dá ik hajtottak há ton. Kurió zumnak szá mí -
tott a fakerekű  szé ná sszeké r megjelené se, 
mely mellett hintó k é s gumiskocsik is sze-
repeltek a felvonulá son. A reggel 9 ó rakor 
felsorakozott menetet Szirá ki Krisztiá n 
polgá rmester ú r kö szö ntö tte, aki a doma-
szé ki pá linka kí ná lá sa utá n, a Jázmin 
Nyugdíjas Klub segédlete mellett jó í zű  
reggelivel is megvendé gelte a ré sztvevő -
ket. 
Só ki Ká roly plé bá nos ú r az idő s Csá szá r 
Má tyá s pé ldá já t idé zte fel, miszerint a bá -
csi 100 é ves korá ban kapott egy csodaszé p 
fehé r lovat, é s a há zszentelé sek alkalmá val 
ké rte, hogy azt is szenteljé k meg. Meg is 
ké rdezte tő le a plé bá nos ú r, hogy „Matyi 
bá csi, 100 é ves kora utá n, mire való  magá -
nak ez a paripa?” Mire ő  í gy felelt: „Tudod 
fi am, lehet ló  né lkü l is é lni, csak akkor mi-
nek!” Nagyon szé pen megfogalmazta a lo-
vak irá nti szereté t az idő s bá csi, mely nap-
jainkban az ö sszes lovas gazdá t jellemzi. A 
plébános úr elmondta, hogy a feldí szí tett 
kocsik ké szen á llnak arra, hogy kö rbejá rjá k 
a kö zsé get, hogy az emberek kö zben meg-
pihenjenek, kö zelebb kerü ljenek egymá s-
hoz, é pí tsé k fel é s erő sí tsé k telepü lé sü nket 
az egé sz falu javá ra. 
Megá ldotta a kiké szí tett sző lő fü rtö ket, 
hogy váljanak az emberek szá má ra az ö rö m 
borá vá , á ldá st adott a fogatokra é s azokra 
is, akik rajtuk ü ltek. 
A menetet a helyiek vezetté k a telepü lé sen 
kö rbe a lovas ú tlevelek ellenő rzé sé t kö -
vető en, Engi Gá bor vezé nylé sé vel. A szer-
vező k köszönik a ré szvé telüket mindazok-
nak, akik erő t é s idő t nem kí mé lve korá n 
reggel felkeltek é s eljö ttek, hogy megmu-
tassá k a bü szkesé geiket, ezzel is erő sí tve 
telepü lé sü nk hí rnevé t. 

Délután színes programkavalkád várta a 
szüreti fesztiválra kilátogatókat. Mindjárt a 
fogatok célba érkezése után, a pálmonosto-
rai lovasoktól láthatott a közönség egy lát-
ványos ostoros bemutatót, majd rögtön kö-
vette őket MC Hawer és a Tekknő 
showműsora. Közben a felvonuláson részt-
vevőket vendégül látták a szervezők egy 
fi nom ebéddel, melyet frissen facsart szőlő 
musttal akár le is lehetett öblíteni. 

Az ugrálóvárak népszerűségét csak a mű-
vészeti iskola előadásai múlták felül, akik a 
régi magyar tánchagyományokat elevení-

tették fel műsoraikban. Akinek ez nem lett 
volna elég, az aszfalton rajzolhatott kis-
gyermekével, vagy régi ügyességi és fajá-
tékokon próbálhatta ki tudását és erejét. A 
helyszínen az iskolából az egyik osztály-
nak a családi napja is zajlott, lehetett lova-
golni, hennát festeni, de el lehetett lesni a 
fafaragás művészetét is. A programsoroza-
tot Malek Andrea varázslatos gyermekmű-
sora zárta. 

Külön köszönet a támogatóknak, segítők-
nek, akik a következőek voltak: Baranyás 
József, Ujvári Pincészet, Zádori Pincészet, 
Kotogán Vilmos, Papp Róbert, Papp Attila, 
Módra Gábor, Feketeszéli Egyesület, Bá-
lint Sándor Általános Iskola, Szegedi Sütö-
dék Kft., Kovács Réka,  Domaszéki Pol-
gárőrség, Jázmin Nyugdíjas Klub, 
Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat, Doma-
széki Focisták, Domaszint Szociális Szö-
vetkezet, Domadrón Szociális Szövetkezet, 
Domatisz Nonproft Kft., a képviselő-testü-
let tagjai és családjaik, Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal és a Domaszék Nagyközsé-
gi Önkormányzat dolgozói, Engi Gábor, 
Farkas Győző, Sziráki Krisztián és család-
ja.   
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormány-
zat az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
által előadó-művészeti szervezetek többlet-
támogatása keretében, kistelepülések kul-
turális eseményeinek támogatása címén, 
EMT-E-19-0124 azonosítóval támogatás-
ban részesült, melyből településünk 1 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott a fesztivál megrendezésére.

Forrás:
DOMASZÉKI HírTér

A fogatok végigvonultak településünk utcáin        Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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Egészségügyi állapotfelmérés és életmód-tanácsadás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2020. november 24-én (kedd), 26-án 
(csütörtök), és december 1-én (kedd), 14-
17 óráig egészségügyi állapotfelmérésre 
lesz lehetőség a Petői utca 12. szám alatti 
Egészségközpontban. Elsősorban azokat a 
felnőtt lakosokat várjuk, akik ritkán jutnak 
el orvoshoz, és akik kíváncsiak az esetleges 
egészségi kockázataikra. Magyarország la-
kossága körében nagyon gyakori a magas-
vérnyomás és a cukorbetegség. Ezek szö-
vődményei vezető halálokok. Az időben 
felfedezett betegség életmód változtatással 
és gyógyszerekkel kezelhető, és a szövőd-

mények megelőzhetők.
Az állapotfelmérés ingyenes, de szükséges 
előzetesen bejelentkezni. Bejelentkezés a 
20/512-3200 telefonszámon lehetséges, így 
várakozás nélkül vehető igénybe az álla-
potfelmérés.
A program a Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat, EFOP-1.5.3-16-2017-00039 
kódszámú pályázati forrásából valósul 
meg. 
A.programot a járványügyi előírásoknak 
megfelelően tartjuk meg. Amennyiben to-
vábbi intézkedések ezt nem teszik lehető-
vé, akkor későbbi időpontban kerül lebo-

nyolításra az állapotfelmérés, melyről 
tájékoztatjuk a Lakosságot.

Várjuk szeretettel: Dr. Kozma Anna

Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye

Almás sütemény 
Az alma az ősz legnépszerűbb és egyik leg-
jobban várt gyümölcse. Régen, faluhelyen 
az almás sütemény állandó finomság volt a 
vasárnapi asztalokon. Omlós tészta közé 
töltve, régi emlékeket megidéző ízekkel ta-
lálkozhatunk. Ez a recept is ilyen, egysze-
rű, jó minőségű alapanyagokkal készítve 
biztosan a család kedvencévé válik.
Hozzávalók:
Tésztához: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin 
(hideg), 13 dkg porcukor, 1 tojás sárgája, 1 
evőkanál tejföl, 1 csomag sütőpor, 1 csipet 
só
Töltelékhez: 7 db nagy méretű alma, 2 evő-
kanál zsemlemorzsa, 1 teáskanál citromlé, 
fahéj és cukor ízlés szerint
Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, a kapott 
tésztát megfelezzük, lisztezett deszkán vé-
konyra, tepsi nagyságúra (nagy gáztepsi) 

nyújtjuk, majd a nyújtófára óvatosan felte-
kerjük, és úgy emeljük át a tepsibe. Az al-
mákat meghámozzuk, majd lereszeljük és 
hozzáadjuk a citromlevet, cukrot, fahéjat és 
zsemlemorzsát. Néhány percig állni hagy-
juk, addig kinyújtjuk a tészta másik felét is. 

Az elkészített tölteléket a tepsiben lévő 
tésztán egyenletesen eloszlatjuk, majd az 
előbbiek szerint betakarjuk a másik tész-
talappal. A tetejét a kimaradt tojásfehérjé-
vel megkenjük, villával kissé megszurkál-
juk, és a 170-180 fokra előmelegített 
sütőben, kb. 30-40 perc alatt aranybarnára 
sütjük. A tetejét ízlés szerint porcukorral 
meghinthetjük.

Továbbra is kérjük, hogy akinél hasonló, 
féltve őrzött családi recept lapul, ossza meg 
velünk, hogy minél több családhoz eljut-

hasson és hagyományaik részévé válhas-
son! A receptet elküldhetik szerkesztősé-
günknek a domaszekujsag@t-online.hu 
e-mail címre, a recept történetével együtt.

               Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő
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Sziráki Krisztián: Mozgalmas és váratlan fordulatot
 jelentő év van mögöttünk

A polgármester elmondása szerint a járvány jelentősen átírta a 
fejlesztési terveket, de a településen nem álltak le a beruházá-
sok. Szerinte inkább a közöségi életet érintette kedvezőtlenül a 
pandémia. Kezdettől fogva törekszik az Önkormányzat haté-
kony, transzparens és ügyfélbarát működésének megvalósítá-
sára, ennek előfeltételeként a munkaköri finomhangolásokat 
jelölte meg. Beszélgettünk a hulladékudvar körüli fennakadás-
ról is, amelynek látja már a végét. Interjú.

Változatos évet tudhatunk magunk mögött. Ha egy szóval le-
hetne, hogyan jellemezné?
Kettő szóval tudom csak jellemezni: mozgalmas, váratlan. Moz-
galmas azért, mert egy új szituáció, új pozíció, új feladatkör foga-
dott az elmúlt évben, illetve egy teljesen új élethelyzetnek lehet-
tem része, amivel még senki nem találkozott, nevezetesen ez a 
koronavírus megjelenése volt. Az egész világot fenekestül felfor-
gatta, az emberek napi rutinját alapjaiban megváltoztatta, az ön-
kormányzat működésében is igen nagy változásokat eszközölt. 
Ami nekünk adott egy újdonságot, egy újfajta feladatot, egy telje-
sen új hozzáállást a település működtetése szempontjából.

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új képviselő-testület. Milyen 
elképzelés mentén lettek felállítva az önkormányzati bizottsá-
gok?
A felállításuk során azt az alapelvet próbáltuk követni, hogy a kép-
viselő-testület tagjainak kompetenciáit vettük alapul, mely alapján 
a bizottságokat próbáltuk úgy feltölteni, hogy aki abban részt vesz, 
annak legyen olyan szakmai hozzáértése, kompetenciája, ami 
szükséges egy adott feladatkör működéséhez. Emellé próbáltunk 
olyan kollégákat összegyűjteni a külsős bizottsági tagok szemé-
lyében, akik talán ki tudják egészíteni, másfajta nézőpontot tudnak 
hozzáadni a munkához, és segíthetnek ezzel a képviselő-testületi 
döntések meghozatalában.

Történtek változások a hivatali munkaközösségben is. Hogyan 
szolgálják a települést a személyi és a munkaköri átalakítások?
Kezdettől fogva igyekeztünk azt az alapelvet követni, hogy haté-
konyabb, transzparensebb, ügyfélbarát működést valósítsunk meg. 
Ennek az volt az egyik feltétele, hogy kellett bizonyos személyvál-
tozásokat eszközölni, és többször szükség volt némi finomhango-
lásra is annak tekintetében, hogy a meglévő munkatársak konkré-
tan milyen munkát végezzenek, milyen kiegészítő feladatokat 
szükséges annak érdekében elvégezniük, hogy a hivatal valóban 
egy szolgáltató szerepet tölthessen be a domaszéki lakosok életé-
ben.

Hivatalba kerülésekor néhány fejlesztési projektet megörö-
költ. Sikerült új polgármesterként irányítani ezeket a folyama-
tokat?
Tekintettel arra, hogy a korábbi időszakban is tevékenyen részt 
vettem a település projektjeinek gondozásában, nem jelentett gon-
dot, újfajta kihívást, hogy ezeket a futó projekteket sikerrel le tud-
juk zárni. Azonban tovább kellett gondozni és gondolni ezeket a 
fejlesztéseket. A megörökölt projektek szépen sorban sikeresen 
zárultak és zárulnak; és úgy gondolom, hogy mindegyik a lakosság 
megelégedésére fog válni.

Azóta új fejlesztések is elindultak a településen.
Így van, a helyi terméktér és a játszóterek kialakítása, fejlesztése 
vidékfejlesztési pályázatból került megvalósításra, ezek is úgy-
mond megörökölt projektek voltak. Ezeket is sikerült tető alá hoz-

ni – a kispiac esetében ez szó szerint értendő –, hiszen elkészültek 
a fedett árusítóhelyek, amelynek a közelmúltban volt az átadása. 
Ugyanezt el lehet mondani a játszótér-fejlesztésről is, ugyanis a 
két meglévő játszótér általános állapota eléggé leromlott az utóbbi 
időben az évek alatt. Emellett az ifjú korosztályra  építve  alakítot-
tunk ki két kondiparkot is. A fejlesztések során az egyik fő alapelv 
a célirányosság, hiszen azokra próbálunk elsősorban fókuszálni, 
melyek a fejlesztési stratégiát képezik, de nem titok az, hogy oly-
kor jönnek olyan pályázati lehetőségek, melyekre nem számítunk. 
Egy harmadik játszótér építése kiemelt feladat, melyet minden-
képpen szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. Erre vonatkozó-
an is keressük a pályázati forrást. De ha nem találunk rá záros ha-
táridőn belül, akkor a településünk költségvetésének terhére fogjuk 
ezt a fejlesztést megvalósítani. Ugyanez mondható el a belterületi 
utak pormentesítésére is, hogy keressük a pályázati lehetőségeket 
az útépítésre, mint a Patika utca esetében, melynek a felújítási 
munkái éppen most zajlanak.

Mennyiben módosította a fejlesztési terveket a járvány várat-
lan megjelenése?
A folyamatban lévő projektek és a megnyert pályázatok tekinteté-
ben a pandémia nem okozott különösebb fennakadást, a későbbi 
időszak saját erős fejlesztései által megvalósuló terveinket viszont 
jelentősen átírta. Nem is kell ezt nagyon magyarázni, hogy miért: 
egy jelentős összeget kellett a járvány miatt az állami költségve-
tésbe befizetni. Ez a gépjárműadó eddig önkormányzatoknál mara-
dó része, mely a mi esetünkben 25 millió forint körüli összeg, és 
egy ilyen kistelepülés életében ez jelentős összegnek számít. Az 
iparűzési adó összege is valószínűsíthetően csökkeni fog a jövő-
ben, ezzel is kalkulálni kell. Ennek a kihívás-halmaznak a tudatá-
ban kellett szem előtt tartani azt, hogy az önkormányzatnak min-
denképpen működőképesnek kell maradnia. Ezáltal voltak olyan 
fejlesztések ebben az évben, melyeket meg szerettünk volna való-
sítani, de el kellett, hogy engedjük őket.

Hogyan érintette a település társadalmi életét a járványhely-
zet?
Talán ebben a kontextusban volt érezhető leginkább a járvány ha-
tása. Szinte minden nagy rendezvényünket el kellett halasztanunk. 
Nyáron a falunapot nem rendezhettük meg, a néhány hét múlva 
esedékes Böllérnap szintén nem kerül megtartásra. Sajnos arrafelé 
mutatnak a számok és a jelzések, hogy ezekre még jó ideig nem 
lesz lehetőség. Nyilván reméljük, hogy kisebb események, rendez-
vények, mint az Adventi megemlékezés megrendezésre kerülhet-
nek, de sajnos ebben a témakörben is egyik napról a másikra érte-
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sülünk új fejleményekről, egyik bejelentés követi a másikat. Azzal 
kezdünk minden ilyen közösségi rendezvény szervezést, hogy a 
lehető legbiztonságosabban, a járványhelyzetre való tekintettel, a 
lehető legnagyobb körültekintéssel szervezzük meg. Ha azt látjuk, 
hogy nem tudjuk biztosítani, hogy egy adott rendezvény ne jelent-
sen gócpontot a vírus terjedése szempontjából, akkor azt nem tart-
juk meg. Ugyanakkor az őszi időszakban meg tudtuk szervezni a 
Fogatos és Szüreti Fesztivált, abból látszott, hogy igazán nagy volt 
az igény arra, hogy végre közösségbe mehessenek az emberek, 
végre egy nagyobb rendezvényen vehessenek részt. Mondhatom 
azt, hogy a domaszékiek várják az általánosan bejáratott nagy ren-
dezvényeinket. Ez nem föltétlen csak a fellépők vagy a kigondolt 
programok miatt van, hanem ez általánosságban egy  találkozási és 
kikapcsolódási lehetőség arra a hétvégére, ami egy kicsit kizök-
kenti a domaszékieket a hétköznapokból. Sokan vannak, akik erre 
az eseményre vendégeket hívnak és gyakorlatilag a települési ren-
dezvény mint olyan biztosítja a szórakozási, mentális feltöltődési 
programot számukra. Úgyhogy örülünk neki, hogy ezt a lakosok 
szeretik és várják, és nyilván igyekszünk mi is minél színesebb 
programokkal megölteni ezeket a rendezvényeket, hogy minőségi 
szórakozást tudjunk biztosítani a helyiek és az ideérkezők számá-
ra.

És ha a járványhelyzet nem lett volna elég, a hulladékudvart is 
bezárásra ítélték a szolgáltatók. Számíthatunk rá, hogy pont 
kerül az ügy végére?

Igen. Jó hírem van ezzel kapcsolatban, mert ennek a majd féléves 
zűrzavarnak is a végét látjuk már. Számos, települések közötti 
egyeztetés; számos, szolgáltatókkal történő egyeztetés után sike-
rült egy olyan konszenzusra jutni, amely egyébként egy tőlünk 
független, több szolgáltató közötti, alvállakozói elszámolási prob-
lémából adódott. A domaszékiek számára, mint alapvetően egy 
falusias környezetben, ahol időről-időre azért keletkezik olyan 
hulladék, amely nem föltétlen fér bele a hetente kitett kommunális 
hulladékszállítási kapacitásba, a hulladékudvarnak nagyon nagy 
jelentősége van. A hirtelen felmerült és a nyári időszakhoz köze-
ledve égetőnek ígérkező hiányt mindenképpen orvosolnunk kel-
lett. Egy olyan lehetőséget találtunk ki, amely a zöldhulladék, és a 
külterületi lakosok számára a kommuniális hulladék elhelyezésére 
lehetőséget adott, és erre a feladatra egy külterületi önkormányza-
ti telket biztosítottunk. Ebben együttműködött velünk a közszol-
gáltató is, aki 32 m3-es konténereket bocsátott a rendelkezésünkre, 
amit természetesen rendszeresen ürített is. 
Ez nyilván egy ideiglenes megoldás volt, a hulladékudvar vissza-
nyitásával ezt a lehetőséget értelemszerűen megszüntetjük, de a 
hulladékudvar egy sokkal szélesebb repertoárral újra rendelkezés-
re fog állni – remélhetőleg már néhány napon belül. Emellett fo-
lyamatos a hulladékszállítási rendszernek a finomhangolása is: 
folyamatos kapcsolatban vagyunk a közszolgáltatóval, akinek a 

gyakorta jelentkező belterületi szállítással kapcsolatos problémá-
kat folyamatosan jelezzük. Ígéretet kaptunk arra, hogy egy náluk 
is jelentősebb átszervezés következtében ezek a problémák megol-
dódnak majd. Illetve nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatóval 
együttműködve a külterületi hulladékszállítás és -elhelyezés minő-
ségének javítására úgy, hogy közben ne generáljunk többletköltsé-
get a tanyasi lakosok számára. Ez egy folyamatosan felszínen lévő 
téma.

Milyen az együttműködés a lakossággal és a civil szervezetek-
kel?
Vannak olyan önkormányzati feladatok, amelyekbe könnyen tu-
dunk lakosokat, illetve civil szervezeteket bevonni. A közelmúlt 
tekintetében útépítésre, útjavításra vonatkozóan tudnék pozitív 
példát mondani: a tavalyi évben számos munkagéppel rendelkező 
gazda vállalta azt, hogy segítséget nyújt az útjavításokban, amely-
nek konkrét kilométerekben mérhető eredménye volt. Ilyenkor az 
önkormányzati eszközök és erőforrás igénybevétele mellett a gaz-
dák segítségnyújtásával kiegészülve tudunk hatékonyabban mun-
kát végezni. De említhetném akár a mostani útépítést is, ahol szin-
tén sikerült helyi lakosokat bevonnunk, akik munkagépükkel, 
traktorukkal segítették ennek a fejlesztésnek a lebonyolítását. A 
civil együttműködés tekintetében pedig a rendezvényeket tudnám 
megemlíteni, amikor adott eseményeken tudjuk, hogy a civil szer-
vezetekre számíthatunk. 
Most ez egy szűkös év volt ezzel kapcsolatosan, de talán mondha-
tom, hogy az ősszel megrendezett rendezvényünkön a Nyugdíjas 
Klub, az Ifjúsági Önkormányzat, a focisták és még sokan mások 
megjelentek valamilyen szintű segítőként. A másik oldalon azon-
ban azt gondolom, hogy egy kistelepülésen az önkormányzatnak 
sokkal több, nagyobb szerepe és feladata van abban, mint amit a 
jogszabály leír. Számos olyan segítséget nyújtunk, amely nem tör-
vényben meghatározott feladatunk, de sokszor lehet látni, hogy 
bizonyos életkörülmények között, bizonyos élethelyzetben nem 
biztos, hogy tud máshoz fordulni egy lakos, mint az önkormány-
zathoz, és ebben igyekszünk mi magunk is partnerek lenni. Vannak 
természetesen teljesíthetetlen dolgok, amelyek esetében az önkor-
mányzattól csodát várnak, nyilván csodát mi sem tudunk tenni. De 
vannak olyan helyzetek, amelyekben egy kis odafigyeléssel telje-
sen egyértelművé válik, hogy mi tudunk segíteni. Sokszor egy 
utánfutón elszállított fa, vagy egy idős, akit be tudunk vinni a ke-
zelésre, az mind-mind olyan segítség, amelyet lehet, hogy kötele-
zettségünk nem volna megtenni, de nagy örömére szolgál és nagy 
hasznot, segítséget nyújt annak a lakosnak, akinek tudtunk segíte-
ni.

Domaszék jelenét és jövőjét meghatározza elhelyezkedése. Ön 
szerint milyen kilátásokat tartogat ez a település számára?
Szegedhez legközelebbi településként, talán a legfontosabb lehe-
tőség és kilátás az a jó életkörülmények kialakítása, a „Domaszé-
ken élni jó” szemlélet megtartása, mert úgy gondolom, hogy sokan 
választják lakóhelyükként és otthonukként Domaszéket. Amellett, 
hogy nem célunk az, hogy úgymond alvótelepülést csináljunk Do-
maszékből – és pont a már említett civil társadalom jó garancia 
erre, akik föl tudják rázni, életben tudják tartani a közösséget –, 
fontos az, hogy megtartsuk ezt a kellemes környezetet, illetve még 
fejlesszük is ezt az adottságot, hogy aki Domaszékre jön, az lássa, 
hogy itt jó élni, jó lakni; nem kell félnie bűnözéstől, nem kell tar-
tania attól, hogy a munkahelyére innen hogy fog tudni eljutni. Eze-
ket a lehetőségeket és adottságokat nekünk kötelességünk megtar-
tani és fejleszteni.

Zárásképpen, egyvalamit még áruljon el nekünk: a felesége 
kedvéért visel borostát vagy csak nem szeret borotválkozni?
Inkább az utóbbi.
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Megjelentek az újabb vírusvédelmi intézkedésekről 
szóló részletszabályok    2020. november 04. - 09:34

A koronavírus-járvány miatt a kormány 
döntésének megfelelően november 4-től 
életbe lépett a rendkívüli jogrend. Megje-
lentek a Magyar Közlönyben a veszély-
helyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó további védelmi in-
tézkedésekről szóló kormányrendeletek. A 
kormány a koronavírus-világjárvány kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A koronavírus-világjárvány következmé-
nyeinek elhárításáért felelős kormánytag-
ként a miniszterelnököt jelölte ki a kor-
mány, és rögzítették azt is, hogy a kormány 
a veszélyhelyzet fennállásának szükséges-
ségét folyamatosan felülvizsgálja. A ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormány-
rendelet november 4-én, szerdán lépett 
hatályba.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó to-
vábbi védelmi intézkedésekről szóló kor-
mányrendelet a kijárási korlátozással kap-
csolatban azt írja, éjfél és reggel 5 óra kö-
zött mindenki köteles a lakóhelyén, a 
tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén 
tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a 
munkavégzés helyére történő közlekedés, a 
munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tar-
tózkodási helyre, illetve a szálláshelyre tör-
ténő közlekedés céljából lehet elhagyni, 
vagy ha egészségkárosodással, életveszély-
lyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
áll fenn, illetve életvédelmi céllal.

Ha az Országgyűlés a rendelet hatályát 
meghosszabbítja, akkor a kijárási korláto-
zás hatályának a fenntartásáról a kormány 
legkésőbb november 30-án dönt.
A kijárási korlátozásra vonatkozó szabály 
november 5-én lépett hatályba.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi in-
tézkedésekkel kapcsolatban a kormányren-
delet azt írja, tilos olyan rendezvényt szer-
vezni, tartani, olyan rendezvényen 
tartózkodni, amely "rendszeresen vagy 
meghatározott alkalomból, illetve időpont-
ban tartott, nyilvános, valamint nem nyil-
vános, válogatott lemezbemutatás vagy élő 
előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást 
főszolgáltatásként nyújt" és amelyen a 
részvételhez nem kell megváltott ülőhely-
lyel rendelkezni.
A kulturális rendezvényekre és helyszínek-
re, a mozielőadásokra, a nem nemzetközi 
sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, 
hogy ezeket ugyan meg lehet tartani, de a 
nézőterén a nézők - a páholyok kivételével 
- csak minden harmadik ülőhelyet foglal-

hatják el, két néző között két ülőhelyet üre-
sen kell hagyni és a közvetlenül egymás 
mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. 
Az egymás mellett és a különböző sorok-
ban ülők között is lehetőség szerint 1,5 mé-
teres távolságot kell biztosítani. A 1,5 mé-
teres távolságot meg kell tartani a 
páholyokban, a létesítmény területén, a 
kulturális vagy sportrendezvények szüne-
tében, valamint a helyszínen található ven-
déglátó üzletben is.

A védelmi intézkedések betartásáról és a 
szükséges feltételek biztosításáról a kultu-
rális vagy sportrendezvény szervezője, il-
letve a helyszín üzemeltetője köteles gon-
doskodni.
A járványügyi készültségi időszak szabá-
lyai - így például a maszkviselés szabályai 
- a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, 
a nemzetközi sportrendezvényekre ezek, 
valamint a nemzetközi szövetségek előírá-
sai alkalmazandók.

A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvényben meghatározott kulturális 
intézmények látogathatók, de a látogatók 

kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot 
tartani. A szabályok betartását a rendőrség 
ellenőrzi.

A tömegközlekedéssel kapcsolatban a kor-
mányrendelet előírta, hogy Budapesten, 
valamint a megyei jogú városokban helyi 
tömegközlekedési szolgáltatást végző gaz-
dasági társaságok november 5-éig voltak 
kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a 
munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 
óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra kö-
zötti időszakokra. A járatsűrítési tervet Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala, illetve a 
megyei jogú város illetékessége szerinti 
megyei kormányhivatala hagyta jóvá.

A kormány döntött arról is, hogy nem kell 
parkolási díjat fizetni a járvány terjedésé-
nek megelőzése érdekében.

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a ve-
szélyhelyzet idején alkalmazandó további 
védelmi intézkedésekről

Forrás:koronavirus.gov.hu
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Hamarosan befejeződnek a Patika utca aszfaltozási munkálatai
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat a 
beruházóval folytatott tárgyalásokat és a 
helyszíni felmérést követően még október 
végén megkezdte a Patika utcában az útfel-
újításhoz szükséges előkészítő munkálato-
kat. 
Az önkormányzat a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázaton pozitív elbírálásban 
részesült, melynek keretében településünk 
20 millió forint állami támogatást nyert 
75%-os támogatási intenzitás mellett az 
utca aszfaltozására. 

Újságunk megjelenésekor már valószínű-
leg befejeződik a munkálatok nagyobb ré-
sze, mely a következő szakaszokból állt: a 
munkafolyamatokban elsőként a vízelve-
zetés megoldása volt szükséges, majd az 
útszakaszra egy kiegyenlítő réteg került 
felvitelre, melynek célja egy sík felület lét-
rehozása, amely hengerléssel a korábbi 
kátyús helyeket is kiegyenlítette. Majd ezu-
tán következett 4,5 m szélességben két ré-
tegben, az összesen 8 cm vastag aszfalt 
felvitele, melyet végül az elkészült út pad-
kázása, az út széleinek simítása zár. 
Köszönjük Ábrahám Zsoltnak és Bába Ist-
vánnak a felajánlott munkagépeit, és Né-

A képen a kiegyenlítő réteg felvitele látható      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

met Tibornak a gépek vezetésében és irá-
nyításában közreműködő segítségét. 
Bízunk benne, hogy az új útszakasz min-
denki megelégedésére fog majd szolgálni, 
és egyben arra is kérjük a lakosságot - mi-
vel két közbenső kereszteződéssel is érin-

tett az utca -, hogy tartsák be a kihelyezett 
KRESZ táblák szerinti szabályokat, to-
vábbra is balesetmentes közlekedést kíván-
va. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat   

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Az első helyezett mini formáció      Fotó: Szögi Barbara Rece -fice az Agórában      Fotó: Pataki  Ildikó

Programjainkból: 

Iskolai hagyományunknak megfelelően 
október 6-án stúdiós megemlékezést tar-
tottunk az aradi vértanúk emlékére a 6.b 
osztályos tanulók szereplésével. A műsor 
szervezői Viplakné Pásti Mária és Balogh 
Bálint voltak. Október 10-én, szombaton a 
művészeti iskolások szerepeltek a IV. Fo-
gatos és Szüreti Fesztiválon. A zenészek 

közül felléptek: Sárszegi Gréta, Pap Máté, 
Dobó Pálma, Dobó Gréta, Szalóky Mercé-
desz Lara (zongora), Fekete Fanni, Mol-
nár-Tóth Lilla, Tombácz Anikó (furulya) és 
Nóvé Huba (szintetizátor). Pataki Ádám, 
Király István Manó és Kardos Mirkó szü-
reti dalcsokrot énekelt. A néptáncosok kö-
zül a Rece-fice és a Csillagfürt-Kiskaláris 
csoportok adtak fergeteges műsort. Felké-
szítő tanárok: Kispéter Éva (néptánc), Lá-

zity Natália (zongora), Kneusel-Herdlicz-
ka Leila (ének), Greksa László (furulya), 
Koszti Sándor (szintetizátor).

„Kódolás Hete Program” - CodeWeek a 
Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kolában: Az európai programozási hét egy 
alulról szerveződő kezdeményezés, amely-
nek célja a programozás és a digitális jár-
tasság szórakoztató és érdekes módon tör-
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ténő bemutatása. Az alsó tagozatos mun-
kaközösség és az alsó tagozatos napközis 
csoportvezetők az október 10-től induló 
csaknem kéthetes időszakban számos fog-
lalkozást terveztek: unplugged játékokat 
és padlórobotokkal végzett programozást. 
Október 16-án minden napközis csoport-
ban izgalmas rejtvények várták a gyereke-
ket. 

Számkódokkal, különböző jelekkel kódolt 
titkosírásokat fejtettek meg. Pixel-rajzo-
kat készítettek a megadott kódok alapján. 
Ördöglakatok kinyitásával próbálkoztak. 
A második héten minden délután másik 
csoportban ismerkedtek meg a Code&Go! 
padlórobot egérrel és a BlueBot robotmé-
hecskével, melyek a Robotcsámborgás 
program keretében „vendégeskedtek” is-
kolánkban. Kipróbálhatták a robotok irá-
nyítását a nyilak követésével, illetve saját 
útvonalakat tervezhettek a robotokon lévő 
irányítógombok segítségével.  A kódolás, 
programozás és a robotok a tanórákon is 
megjelentek. Az 1.a-sok megmentették a 
királylányt a sárkánytól. Az 1.b-sek testne-
velésórán társaikat érintéssel, majd szóbeli 
utasításokkal programozták. 

Matematikai probléma megoldásával fej-
tették meg a színkódot, így előbukkant a 
tulipán, mely a Magyarság Óperencián 
innen és túl eTwinning projekt logojában 
is szerepel. A mesehelyszínek felkeresésé-
vel felidézték A csillagszemű juhász című 
népmese tartalmát. Olvasás órán a betűk-
ből két betűs szavakat alkottak a BlueBot 
irányításával. A másodikosok szintén az 
olvasásórákat színesítették a padlórobottal. 
A 2. a-ban saját mesét alkottak a mesekár-
tyákból, a történet szerint programozták a 
robotot. 

A 2.b-ben a tanult mesék helyszíneit ke-
resték fel a BlueBot irányításával, eközben 
megbeszélték a mese tartalmát, tanulságait, 

sőt új befejezést is kitaláltak A holló és a 
róka meséjéhez.

A pedagógusok visszajelzései alapján a 
gyerekek élvezték ezeket a programokat, 
és eközben fejlődött az algoritmikus gon-
dolkodásuk, irányérzékelésük, térbeli tájé-
kozódókészségük. (A program szervezője: 
Mataisz Zsuzsanna)

Október 13-án papírgyűjtés volt iskolánk-
ban. A szakadó eső ellenére sikeres volt a 
nap, kb. 7 tonna papírt gyűjtöttünk. Alsó 
tagozatból a 4.b osztály, a felsősök közül 
az 5.a osztály gyűjtötte a legtöbbet. Jutal-
muk torta volt. A program szervezője a Di-
ákönkormányzat és a DÖK vezetője, Nagy 
Hevesi Ákos.

Szegeden, az Agórában október 17-én meg-
tartott „Hol volt, hol nem volt…Néptánc 
Gálán” iskolánk két néptánc csoportja vett 
részt: a Topogók és a Rece-fice. A résztve-
vők közül legkisebbként remekül helyt áll-
tak a színvonalas mezőnyben, és fergeteges 
táncukkal elkápráztatták a közönséget. Fel-
készítő tanáruk: Kispéter Éva. Köszönjük a 
szülőknek a gyerekek szállítását!

„Virtuálisan együtt” országos nyílt on-
line majorette versenyt hirdetett a Magyar 
Majorette Szervezetek Szövetsége. Az első 
fordulóban a legnagyobbak, a senior kor-
osztály versenyzett. A Domaszéki Majoret-
te Csoport versenyzői négy kategóriában 
neveztek, és remek eredmények születtek. 
Master senior bot szóló kategóriában Csala 
Vivien Alexandra 5. lett; Master senior bot 
duó-trió kategóriában Rózsa Lilla és Til-
linkó Nikolett a 4. helyen végeztek; Mas-
ter senior acrobatic bot szóló kategóriában 
Molnár Dorka bronz minősítést kapott; 
Master senior bot mini kategóriában csapa-
tunk az 1. helyet szerezte meg! Csapatta-
gok: Molnár Dorka, Molnár Dorina, Pördi 
Kíra Dominika, Bóka Laura Anna, Kószó 

Zsófia és Csala Vivien Alexandra. Gratulá-
lunk! Felkészítő tanáruk Horváth Péter.

Október 23-i irodalmi műsoros ünnep-
ségünket a járvány miatt stúdióra tervez-
tük. 22-én 10 órakor az iskola tanulói és 
dolgozói rádión keresztül, 11 órakor pedig 
a községi ünnepségen megjelentek hallgat-
ták meg a 8-os tanulók előadását az októbe-
ri eseményekről és a forradalom eltiprásá-
ról. Szólót énekelt Kovács Henrietta (8.a), 
a zenei anyagot Demeter Dennis (8.b) 
szerkesztette. Felkészítő tanárok: Viplakné 
Pásti Mária, Kneusel-Herdliczka Leila.

Október 27-én adták át a domaszéki fe-
dett termékteret. A megnyitón fellépett a 
Csillagfürt-Kiskaláris néptánccsoport Pa-
taki Ildikó vezetésével. Felkészítő tanáruk 
Kispéter Éva.

Következő programjainkból:

November 2.: Bálint Sándor Napi 
         rajzpályázat leadási határideje
November 6.: Bolyai Magyarnyelvi 
         Verseny
November 13.: Bolyai Matematika 
          Verseny
November 16.: Pályaorientációs Nap
November 18.: 8. osztályos szülői 
          értekezlet
November 27.: Bálint Sándor Nap
November 30.: 1. adventi gyertyagyújtás
December 4.: Mikulás
December 4.: Írásbeli felvételire 
         jelentkezés határideje
December 7.: 2. adventi gyertyagyújtás
December 7.: Zrínyi matematikaverseny                                                                                                                                
          helyi fordulója
December 7-től 11-ig: Online szülői 
          értekezletek
December 8.: Online „Iskolába csalogató”                                                                                                                                       
           programok
December 12.: Áthelyezett munkanap 
           (dec. 24. helyett) – digitális oktatás

Ünnepségen      Fotó: DOMASZÉKI HírTérTopogók az Agórában      Fotó: Pataki Ildikó



11

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

Biztonságban vagyunk!  Interjú Varga Pállal, a domaszéki 
polgárőrség új elnökével

Polgárőreink az új eszközeikkel egyre 
hatékonyabban tudják feladataikat 

ellátni      Fotó: Varga Pál

2020. augusztus 2-án megtartott közgyű-
lésen elfogadásra került a Domaszéki 
Polgárőr Egyesület új alapszabálya, ezzel 
párhuzamosan tisztújításra is sor került. Az 
egyesület elnöke Varga Pál, elnökhelyette-
se Balogh Piroska, titkára Bakó Lajos lett. 
Az újraalakult egyesület életéről, munkájá-
ról, céljairól kérdeztük az elnököt.

Hogyan alakult a tagság létszáma az elmúlt 
időszakban? Az új elnökség az egyesületet 
22 fővel vette át, azóta 4 új taggal bővült 
a tagság.

Bevezetésre kerültek új feladatok, vagy 
csak a régieket fejlesztik tovább? Az új el-
nökség több szegedi középiskolával együtt-
működési megállapodást kötött, hogy a 
jövő évben érettségiző domaszéki középis-
kolások a számukra előírt 50 óra közössé-
gi munkát az egyesületnél el tudják látni.
Az új elnökség racionalizálta az egyesület 
költségvetését, takarékossági szempontból 
az egyesület részére a szolgálatszervezés-
hez, illetve 24 órás elérhetőséghez minden-
ki számára elérhető mobilhívószámot veze-
tett be, de az egyesület a közösségi média-
felületeken is elérhető már. Újragondoltuk 
a feladatok végzéséhez szükséges munka-
megosztást, így minden tag rugalmasan be 
tud kapcsolódni az egyesület életébe. Az is, 
aki havi 1 alkalommal ér csak rá, és az sem 
szakad bele, aki sűrűbben tud szolgálatot 
vállalni. Bekapcsolódtunk az Országos 
Polgárőr Szövetség határvédelmi tagozat 
munkájába. Fokozott ellenőrzésekben, ha-
tárvédelmi akciókban vettünk és veszünk 
részt. Az egyesület elnöksége minden olyan 
pályázati lehetőséget igénybe vesz, melyre 
jogosult.

Milyen fejlesztések valósultak meg a 
megújulás óta? Pályázaton nyertünk négy 
darab EDR (Egységes Digitális Rádió-
távközlő Rendszer) rádiót, mellyel meg-
valósul az egyesület "digitális" átállása

a szolgálat ellátása során. A rádiókkal 
folyamatosan összeköttetésben vagyunk a 
környező polgárőr egyesületekkel, illetve 
a rendőrség központi ügyeletével. Az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság a Csong-
rád-Csanád Megyei Polgárőr Szövetséggel 
kötött támogatási szerződés értelmében, 
a polgárőrök járőrszolgálatának erősíté-
sére 4 millió forintot biztosított, amelyből 
a CSCSMPSZ 10 darab elektromos meg-
hajtású robogót vásárolt. Ezekre lehetett 
pályázni Csongrád-Csanád megye tele-
pülésein lévő egyesületeknek, melyekből 
mi sikerrel pályáztunk egy elektromos 
segédmotorra. A modern, tetszetős eszközt 
már haza is hozhattuk, és az új szolgálati 
járművel hamarosan a domaszéki lakosok 
is találkozhatnak a mindennapi feladatel-
látásunk során.

Domaszék mennyire számít biztonságos-
nak? 2020-ban mennyi esethez kellett ki-
vonulnia a járőrszolgálatnak? Azt tudom 
mondani, hogy Domaszéken nagyon jó a 
közbiztonság. Garázda, motiválatlan jel-
legű rongálásokról, verekedésekről nincs 
tudomásunk, bejelentés sem érkezett ilye-
nekről. Kisebb vagyon elleni bűncselekmé-
nyek történnek, (kerékpár- vagy termény-
lopás) de lakásbetörésről, besurranásról, 
erőszakos cselekményekről idén nem kap-
tunk bejelentést. Ha segítségünket kéri a 
lakosság, az főleg szomszédi vagy családi 
vitákban, részeg személyek hazaszállításá-
ban, elveszett háziállatok felkutatásában, 
migráns személyek bejelentésében merül 
ki, vagy csak arra kérnek bennünket, hogy 
gyakrabban járőrözzünk feléjük, ezzel nö-
velve a biztonságérzetüket. Pont ezért is 
van lehetőségünk, időnk karitatív tevékeny-
séget is folytatni az alapfeladataink mellett. 
Illetve azt gondolom, hogy a folyamatos 
jelenlétünk a faluban egy bűnmegelőző 
hatást vált ki. Ha látják a polgárőr autót 
azok, akik rosszban sántikálnak, inkább 
egy faluval odébb állnak, ahol nem ennyire 

nagy a lebukás veszélye.

Összefoglalva tehát úgy tűnik, hogy a 
megújulás jó hatást gyakorol a helyi pol-
gárőr szervezetünk életére, a tagság bővül, 
új feladatokat látnak el, és még az eszköz-
park fejlesztésére is van kapacitás. Az ez-
zel kapcsolatos pályázatokat és a hozzájuk 
tartozó adminisztratív feladatokat ugyanis 
nem egyszerű nyomon követni. Az OPSZ 
a Rendőrség és Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat támogatása által az egye-
sület fejlődése szemmel látható és kézzel 
fogható, mely Domaszéket biztonságossá 
és élhetővé teszi a mindennapokban és a 
jövőben is. Aki kedvet és elhivatottságot 
érez magában ehhez a tevékenységhez, 
szeretne a csapathoz tartozni és másokon 
segíteni, az bizalommal forduljon a helyi 
polgárőrséghez személyesen vagy telefo-
non, a 0630/621-3940-es telefonszámon.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Mert adni jó – karácsonyi adománygyűjtés a polgárőrségnél
Az Advent és a karácsony közeledtével 
egyre többet gondolunk családtagjainkra, 
az ünnepi hangulatra, a karácsony szelle-
mére, mely nyugalmat és szeretetet áraszt a 
hideg téli estéken. Egyesek várják az aján-
dékokat, vagy azon töprengenek, hogy mi-
vel ajándékozzanak; mások egy jó szóért, 
egy köszönésért vagy egy kis ételért is há-
lásak. Persze kapni is jó, de ha úgy tudunk 
adni szeretetet, segítséget, támogatást má-
soknak, hogy az arcokra kiülnek a köny-

nyek, a jókedv és a vidámság, az felbecsül-
hetetlen érzés. A szegények, rászorulók 
megsegítése örök nyomot tud hagyni szí-
vünkben és lelkünkben is, még akkor is, ha 
nem akarjuk azt észrevenni. Arról nem is 
beszélve, hogy sohasem lehet tudni azt, 
hogy egyszer a segítő is lehet rászoruló. 
Olyankor fordított esetben is jól jön egy kis 
támogatás.
A Domaszéki Polgárőrség ismeri ezt az ér-
zést, hiszen tagjaik közt is akadnak olya-

nok, akik mindkét oldalt megjárták már.

Az egyesület vezetése és tagsága kiemelt 
célul tűzte ki feladataként a nehéz sorsú 
emberek megsegítését, emiatt folyamato-
san tartós élelmiszer, ruházat, háztartási 
cikk adományokat gyűjtenek, és azokat rá-
szoruló családoknak adományozzák. Ba-
logh Piroska alelnök asszony az idei évben 
már harmadszorra szervezte és koordinálta 
le nehéz helyzetben lévő családok megse-
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A Domaszéki Polgárőr Egyesület adományokat gyűjt és ad át Balogh Piroska 
vezetésével     Fotó: Fülöp Ildikó

gítésére szervezett tartós élelmiszer, hasz-
nálati tárgyak és ruhaneműk gyűjtését. A 
karitatív gyűjtésbe bevonta Domaszék la-
kosságát is, melynek eredményeként majd 
20 zsák ruha, élelmiszer, játék került át-
adásra a szegénységgel küzdő családok 
számára. Sajnos a tapasztalat az, hogy ezek 
az emberek elhúzódnak a világ elől, nem 
kérnek segítséget, de mivel a tél, a hideg, 
vagy az étel és a gyógyszer hiánya a legsű-
rűbben fennálló probléma, ez a réteg még 
ezekkel az elemekkel is megpróbál egyedül 
megbirkózni. Pedig mennyivel könnyebb 
lenne egy kis segítséggel, főleg ha hozzá-
tartozóval sem rendelkeznek ezek a sze-
gény emberek.
Éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy a 
karácsony és az advent közeledtével kicsit 
nyissuk nagyobbra a szemeinket, és ve-
gyük észre azokat az embereket, akik rá-
szorulnak valamire, próbáljunk nekik segí-
teni, vagy keressünk fel egy olyan 
szervezetet, mint a Domaszéki Polgárőr-
ség, melynek tagjai azonnal segítő kezet 
tudnak nyújtani. 
Ha Ön is rendelkezik olyan használati 
tárggyal, játékkal, ruhával, vagy akár 

tartós élelmiszerrel, amire nincsen szük-
ség és szívesen felajánlaná, vagy úgy gon-
dolja, hogy ezzel a gesztussal támogatná 
ezt a kiemelkedő feladatot, kérjük, hogy 
keresse Balogh Piroskát a 0630/621-6871, 

vagy Fülöp Ildikót a 0630/984-1764-es 
telefonszámon. Polgárőreink a megbe-
széltek alapján akár házhoz is mennek a 
felajánlásokért!

Tombácz Zoltán szerkesztő

Ünnepi megemlékezések Domaszéken

A képviselő-testület tagjai, a helyi civil 
szervezetek, az iskolások és az önkormány-
zat képviselői mind együtt hajtottak fejet 
1956. hősei előtt 2020. október 22-én, a 
Köztársaság téri emlékműnél.
A rendszerváltozás után, 1989. október 
23-a óta, ez a jeles esemény kettős nemzeti 
ünnep Magyarországon. Hiszen ez a nap az 
1956-os forradalom kitörésének napja és a 
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 
napja is egyben. 1956. szelleme mérce, 
mely ma is kötelez. „Ma is rá kell ébred-
nünk, hogy párthovatartozástól, szárma-
zástól, vagyoni helyzettől függetlenül első-
sorban valamennyien magyarok vagyunk, 
EGY nemzet” - mondta Sziráki Krisztián 

polgármester a megjelentek köszöntése 
után. Sóki Károly plébános úr gyermek-
szemmel nézve mesélte el az ’56-os forra-
dalom egy napját, mely gondolatok megha-
tóak és lelkesítőek is voltak egyben. 
Szomorúan állapította meg, hogy sajnos 
egyre kevesebben vannak már azok közül, 
akik a szabadságharcra szemtanúként is 
emlékeznek. A Bálint Sándor Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi 
műsora hitelesen felidézte az 1956. október 
23-i események történéseit, mely után zárá-
sul az emlékmű koszorúzása következett. 
Mindössze húsz nap, szűk három hét, mely 
elég volt ahhoz, hogy visszhangja által 
megremegjen a zsarnokok hatalma, és az 

Sziráki Krisztián ünnepi beszéde 1956. október 23. alkalmából és a képviselő-testület tagjai koszorúzzák az elhunyt 
díszpolgáraink sírjait     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

egész világ a szívébe zárja a magyar törté-
nelem tiszta, fényes és dicső forradalmát és 
szabadságharcát. 
Október 30-án a halottak napja alkalmából 
Sziráki Krisztián polgármester és a képvi-
selő-testület tagjai a domaszéki temetőben 
díszpolgáraink sírjaira emlékül egy-egy 
koszorút és mécsest helyeztek el. Később a 
Köztársaság téri emlékműnél a II. világhá-
borúban elhunytakra is megemlékeztek a 
helyi civil szervezetekkel együtt.    
Hőseink a szabadságért, az emberhez mél-
tó életért, az alapvető emberi jogokért és a 
demokráciáért áldozták fel életüket. Kö-
szönjük és a mai napig hálásak vagyunk 
érte! 
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Kevés szebb dolog létezik az ősszel pom-
pázó színes faleveleknél, ezen felül pedig 
rengeteg mindent lehet belőlük készíteni 
egy kis kreativitással. Már gyönyörűen szí-
nesednek a falevelek! Ha tehetik, tegyenek 
minél nagyobb sétákat, kirándulásokat a 
természetben! A gyerekek ugráljanak az 
avarban, gyűjtsenek leveleket, terméseket, 
bogyókat, amiket otthon is sokféleképpen 
fel lehet majd használni. 
Ebben szeretnénk néhány ötlettel segíteni:

1. Egy kisgyermek számára kifejezetten re-
mek móka lehet, ha óvodából hazafelé ösz-
szegyűjtünk pár falevelet, majd körberaj-
zoljuk, és megkérjük, hogy színezze ki. Ha 
van otthon vízfesték, az is jó lehet a pingá-
lásra. Továbbá készíthetünk belőlük koszo-
rút, ablakdíszt vagy bármi mást. Csak a 
képzeletünk szabhat határt a lehetőségek-
nek. 
2. Bármilyen hajlékony bogyós ág alkal-
mas arra, hogy koszorút készítsünk belőle. 
Különösen jól mutat csipkebogyóból, amit 
kombinálhatunk egy-egy zöld hajtással, 
például borostyánággal. Az alapot vastag 
drótból hajlítsuk meg, köré tekerjük – ha 
kell, vékony dróttal rögzítve – a dekoratív 
ágakat. Továbbá díszíthetjük őszi termé-

Az ősz kincsei – őszi kézműves ötlettár

sekkel, vagy akár egy szép szalaggal is.
3. Szép, sejtelmes meleg fényt adnak a mé-
csesek, amelyekhez kis befőttesüvegekből 
készíthetünk mécsestartót. Nincs más dol-
gunk, mint néhány szép színes levelet rög-

A Domaszéki Judo ISE hírei
A koronavírus miatt elmaradt Magyar Baj-
nokságokat rendezték meg októberben 
Cegléden, mely a Juniorok Országos Baj-
noksága volt. 
Mivel az országos nyelvvizsgát ugyanarra 
az időpontra tették, így pár versenyzőnk 
nem tudott indulni. +100 kg-ban Földi Csa-
nád az 5. helyet szerezte meg. Másnap az 
Újpest termében rendezték meg a máso-

dosztályú felnőtt Országos Bajnokságot, 
ahol 66 kg-ban a döntőbe jutásért vívott 
meccsen, bírói hiba miatt Sánta László nem 
került a döntőbe, és végül a 3. helyet sze-
rezte meg. + 100 kg-ban Földi Csanád 
ezüstérmes lett. Győrben rendezték meg a 
Junior „B” Országos Bajnokságot, ahol 
Nagy Bence 60 kg-ban két győzelem után a 
döntőbe jutási mérkőzést bokasérülés miatt 

kénytelen volt feladni, és a bronz mérkő-
zésre sem tudott felállni, így 5. lett  Ebben 
a bizonytalan helyzetben is várjuk azokat a 
lányokat és fiúkat, akik kedvelik a küzdő-
sportokat és szeretnék a JUDO-t kipróbál-
ni. Edzéseink  H-SZ-P 16-18 óráig tekint-
hetőek meg a sportcsarnokban.

Szabó Miklós
edző

zíteni az üveg köré, a belsejébe pedig egy-
egy gyertyát vagy teamécsest helyezni. 
4. Az ősz növényeiből hangulatos összeül-
tetést készíthetünk, amely mosolyra hangol 
már otthonunk bejáratánál. Egy nagy déz-

sába vagy dekoratív kaspóba válogassunk 
össze színes díszkáposztát, krizantémot, 
árvácskát, esetleg egy-egy tő kis díszfüvet 
vagy örökzöldet, végül koronázzuk meg az 
összeállítást néhány apró, színes dísztök-

kel! Díszíthetjük egy-egy szezonális őszi 
figurával – sünivel, madárijesztővel – is.
5. Csodálatos dísze lehet a terasznak egy 
régi fonott kosár, amelyet megtölthetünk az 
őszi erdő kincseivel: sommal, berkenyével, 
csipkebogyóval, hosszú szálú tőzegmohá-
val, különböző termésekkel és színes leve-
lekkel.
6. A kiránduláson talált leveleket, termése-
ket damilra fűzve még napokig gyönyör-
ködhetünk bennük. A rögzítéshez használ-
hatunk ragasztópisztolyt is.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy feltétlenül 
használják ki a maradék jó időt. Kirándul-
janak, sétáljanak nagyokat, hideg esős idő 
esetén pedig alkossanak, kreatívkodjanak 
az otthon melegében, és díszítsék ki a la-
kást, a gyermekekkel közösen! 

/A képek forrása: www.pinterest.com/
Varga-Asztalos Ágnes

szerkesztő
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Vigyázz! Egyre több veszélyes csaló használja ki a 
koronavírus-járványt

A koronavírus-járvány terjedésével együtt 
megjelentek azok a rosszindulatú szereplők 
is a világon, akik pénzt, adatokat, jelszókat 
akarnak kicsikarni a vírus következményei 
miatt aggódó emberekből. Magyarorszá-
gon is egyre több rosszindulatú ember pró-
bálja előnyére fordítani a járványhelyzetet, 
így nagyon óvatosan kell még akkor is el-
járnunk, ha egy hivatalosnak tűnő személy-
lyel érintkezünk, vagy ha egy hivatalosnak 
tűnő weboldalt látogatunk meg. Megnéz-
tük, melyek most a legveszélyesebb koro-
navírusos csalások.

1. Házaló csalók
Az Operatív Törzs a napokban figyelmez-
tetett arra, hogy Magyarországon elsősor-
ban idős embereknél házalnak olyan csa-
lók, akik hivatalos személynek adják ki 
magukat, és azt hazudják, hogy a koronaví-
rus miatt jöttek fertőtlenítést végezni a la-
kásban. Miután bejutottak, megpróbálnak 
észrevétlenül értékeket megszerezni áldo-
zatuktól, majd meglépnek.
Érdemes vigyázni és továbbra sem been-
gedni ismeretleneket otthonunkba, főleg 
hitelesítő okiratok prezentálása nélkül.

2. Telefonos csalók
Magyarországon is megjelent a több kül-
földi országban is elterjedt csalási forma, 
melyben telefonon keresik meg a bűnözők 
áldozatukat, és valamilyen egészségügyi 
szervezet nevében pénzt akarnak kicsalni 
tőlük.
Nemrég egy 36 éves nőt fogott el a rendőr-
ség, aki magát a tisztiorvosi szolgálat pécsi 
munkatársának kiadva cégtulajdonosokat 
hívogatott és azzal fenyegette meg őket, 
hogy bezárják a telephelyeiket, ha nem 
utalnak több millió forintot a megadott 
bankszámlára, melyből fertőtlenítőszereket 
és vakcinákat küldenek nekik.
Bár a bűnözőt egy pékség szemfüles tulaj-
donosának bejelentése után nyakon csíp-
ték, könnyen lehet, hogy mások is megpró-

bálkoznak hasonló csalásokkal. Nyugaton 
például a vakcina fejlesztésére és a járvány 
elleni harcban való részvételre gyűjtenek 
„adományokat” csalók olyan egészségügyi 
szervezetek nevében, mint a WHO.

3. Hamis egészségügyi eszközök
A koronavírus-pánikot kihasználva számos 
csaló kínál online és offline olyan terméke-
ket, amelyek ajánlattételük szerint hatéko-
nyak a koronavírus megelőzésében vagy 
gyógyításában, de valójában teljesen hatás-
talanok.
Magyarországon például egy autómosót 
büntettek meg az elmúlt hetekben több 
százezer forintra, amiért a koronavírus elle-
ni fertőtlenítést kínáltak járművezetőknek, 
de többen árulnak teljesen hatástalan mun-
kavédelmi porszűrő maszkokat és csupán 
esztétikai értéket képző airsoftos kamugá-
zálarcot az interneten.
A hatástalan „csodatermékeket” ráadásul 
sok esetben irreálisan drágán is árulják, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szerint 
akár több tízezer forintot is elkérhetnek egy 
teljesen hatástalan készítményért.
Ha ilyen eszközöket szeretnénk vásárolni, 
célszerű előtte legalább online utánanézni 
annak, hogy tényleg van-e bármilyen hatá-
sa a járvány elleni védekezésben.

4. Hamis weboldalak
Bár a Google és már keresőmotorok igye-
keznek irtani az ilyet, a koronavírussal kap-
csolatos hírek iránt érdeklődők számtalan-
szor belefuthatnak olyan weboldalakba, 
amelyek hivatalos szervezetek valamilyen 
információs oldalának adják ki magukat, és 
adathalászként működnek vagy kártékony 
programokat terjesztenek. Több olyan 
weboldal is akad, amely hamis térképeket 
kínál, melyekre rákattintva vírusokat töl-
tünk le a gépünkre, néhány ilyen weboldal-
lal adathalász e-maileken keresztül is talál-
kozhatunk.
Akár a többi esetben, itt is célszerű arra fi-

gyelni, hogy valóban annak a hatóságnak a 
hivatalos oldalára látogattunk-e el, mely-
nek információból tájékozódni akarunk. A 
legtöbb csaló oldal elsőre kísértetiesen ha-
sonlít az eredetire, de tele vannak nem mű-
ködő linkekkel, illetve az url-jük szinte 
minden esetben elárulja őket. Itthon, ma-
gyar nyelven elsősorban a koronavirus.gov.
hu oldalról érdemes tájékozódni.

5. Álhírek
A legnagyobb eséllyel ezek közül a csalá-
sok közül az elsősorban közösségi médiá-
ban terjedő álhíroldalakkal találkozhatunk, 
melyek főleg abból élnek meg, hogy hazug 
szalagcímekkel, rengeteg reklámot tartal-
mazó oldalakra irányítják a gyanútlan fel-
használókat. Sok oldal ráadásul valamilyen 
népszerű magyar híroldal, hírcsatorna 
url-jére vagy dizájnjára hajaz, ami még hi-
telesebbé teszi őket a gyanútlan olvasó szá-
mára.

Bár ezek az oldalak általában a hirdetésbe-
vételekből és nem vírusok terjesztéséből 
élnek meg, nagy kárt tudnak okozni egy 
olyan cikkel, melyben leírják, hogy felta-
lálták a koronavírus ellenszerét, vagy hogy 
több ezren haltak meg Magyarországon, 
amikor éppenséggel egyik sem igaz. Cél-
szerű odafigyelnünk arra, hogy honnan tá-
jékozódunk és milyen információkat ter-
jesztünk, hiszen egy-egy álhír megosztásá-
val mi is fokozhatjuk indokolatlanul a páni-
kot.

Forrás: Portfolio.hu

Kedves Domaszékiek!
Egy település-archívumot szeretnénk létre-
hozni, melyben segítségüket kérjük. Ko-
rábban már elkezdődött a régi emléktár-
gyak, fotók  gyűjtése, mi most ezt 
szeretnénk folytatni, beteljesíteni. 

Amennyiben valaki rendelkezik a 2000-es 
évektől visszamenőleg akár az 1930-as 
évekig bármilyen, Domaszék történetével, 
közösségi életével kapcsolatos fotóval, em-
léktárggyal, irattal, akkor azt kérjük, ossza 
meg velünk, hogy archiválhassuk. Szeret-
nénk sok-sok emléket összerakni, de ehhez 

az önök támogatására és segítségére van 
szükségünk! 

Jelenleg a polgármesteri hivatalban a sze-
mélyes ügyfélfogadás szünetel, de régi ira-
tokat, fotókat digitális formában is küldhet-
nek a domaszekujsag@t-online.hu e-mail 
címünkre, vagy akár a DOMASZÉKI Hír-
Tér oldalra is az üzenet gombra való kattin-
tással. 

Mutassuk meg a múltbéli értékeinket, hogy 
a jelenben táplálkozhassunk belőlük! Az a 

célunk, hogy ezeket a kivételes értékeket 
digitális formában rendszerezzük, valamint 
megőrizzük magunk és az utókor számára. 

Az összegyűjtött anyagokból a későbbiek-
ben kiállítást is rendezünk, illetve időnként 
a helyi újságban és a DOMASZÉKI HírTé-
ren is megjelentetjük a régi fotókat, hogy 
közösen fejtsük meg azok titkait. 

Köszönettel: a Domaszéki Hírmondó és a 
DOMASZÉKI HírTér szerkesztősége
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Módra Tamás 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, 

Dr. Németh László   
A szerkesztőség az utánközléssel

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

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. november 27.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. december 9.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

www.domaszek.hu

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

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659;
Szolgálati idejükön kívüli bejelentés - 

sürgős esetben: 112

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj-, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése,         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

  Telefonos időpont 
       egyeztetés 
      szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

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

***

Családsegítő szolgálat elérhetősége: 
0662/284-011/125. mellék

TÁRSKERESÉS
61/170/60kg helybéli egyszerű, rendes, 
egészséges életvitelű, jókedélyű elvált 
férfi  keresi társát, egy hozzáillő hölgy 
személyében. Tel.:0630/635-5764 

DOMASZÉKI

Étkezési hópehely burgonya eladó!
Érd.: Szűcs Dezső Domaszék  Árpád tér 6. 
Tel.: 30/454-3473

***

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. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

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

KISS VEGYI BOLT
a Deák Ferenc utca 2/A. szám alatt a 

zöldséges épületében. (Bejárat  a 
parkoló felől az udvarban.) 

Kínálatunkból:
- pelenkák: 2-6-os méret; 
- kézfertőtlenítők;
- elemek, rovarirtók;
- kutya-macska eledelek;
- vegyi áruk, háztartási termékek

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek:   8.00-16.00
            szombat:  8.00-12.00

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Pintér-Kiss Erika 

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés: 80/922-333; 

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
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FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a domaszéki lakosságot, hogy a belterületi hulladékszállítás során felme-

rülő észrevételek és problémák hatékony kezelése céljából egy külön erre a célra 
kijelölt e-mail postafiókot hoztunk létre,

hulladekgazdalkodas@domaszek.hu
címen. Amennyiben Önnek is van észrevétele, amit továbbítana a szolgáltató felé, 
vagy úgy érzi, hogy a hulladékelszállítás nem megfelelően történt, kérjük jelezze 
nekünk a fenti e-mail címen, és mi segítünk megoldani a felmerülő kérdést vagy 

problémát a szolgáltató bevonásával, vagy – amennyiben lehetséges – 
saját hatáskörünkön belül.

                      Együttműködésüket köszönjük. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Kormányablak Busz 
Domaszéken november 25-én!

A következő alkalommal november 25-
én szerdán 12.30 és 15.30 között a Do-
maszéki Polgármesteri Hivatal  parko-
lójában (6781 Domaszék, Köztársaság 

tér 1.) lesznek elérhetőek a KAB busz 
szolgáltatásai a helyi lakosok részére. A 
mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat 
biztosítja a közigazgatási ügyek elintézé-
sét településünkön, illetve a települési 
ügysegédek korábbi  szolgáltatásai is tel-
jes körűen elérhetőek, ezen felül pedig 
további – eddig, valamely kormányab-
lakban intézhető – ügyek is elintézhető-
ek. 
Ilyenek például a szociális kérelmek, 
lakcím-nyilvántartással és  a szemé-
lyes okmányok ügyintézésével  kap-
csolatos beadványok, valamint az 
ügyfélkapu-regisztráció is.     

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Fülöp Ildikó: 
0630/984-1764; 

Jánk Benjáminné Piroska:
 0630/621-6871; 

Varga Pál: 06-30-540-8836 

Könyvtár telefonszáma:
0670/466-3792


