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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2023. április 7.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2023. április 19.

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940 

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659; 
sürgős esetben: 112

Közérdekű Információk

További információ:
FBH-NP Nonprofit Kft. Vaskút

Telefonszám: +36-79/524-821 
e-mail.: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

A Domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartási ideje:

Vasárnap, hétfő: ZÁRVA 
Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 

szombat: 8.00 - 16.00

Tájékoztatás háztartási szennyvíz 
elszállításával kapcsolatban

A  szolgáltató elérhetősége: 
Pataki Sándor 

Telefon: +36-20/386-7075
E-mail: pataki03.sandor@gmail.com

Szállítási díjak:
Folyékony hulladék szállítás, ártalmat-
lanítás esetén a díj 1m3 mennyiségre ve-
títve: 1977 Ft + 27% áfa, alapdíj: 2090 
Ft/forduló + 27% áfa; 
Legkisebb szennyvízszállítási számláz-
ható egység: 5 m3.  
Az elszámolás menete:
A közérdekű szolgáltató a megrendelt 
folyékonyhulladék elszállításakor fu-
varlevelet állít ki, mely tartalmazza a 
megrendelő lakos adatait, az elszállított 
mennyiséget, valamint a megrendelő 
lakos aláírását. A közérdekű szolgáltató 
havi egy alkalommal számlát állít ki az 
önkormányzat részére a fuvarleveleket is 
mellékleve, melyet az önkormányzat fi-
zetési határidőn belül teljesít. A fuvarle-
velek alapján az önkormányzat kiállítja 
a számlát a lakosnak, melyet postai úton 
juttat el a részére, és az kiegyenlíthetővé 
válik az önkormányzat pénztárában.

Ügyfélszolgálati telefonszám:
 06-80/922-334

Műszaki hiba bejelentés:
06-80/922-333

E-mail.: ugyfel@alfoldviz.hu 
6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Ügyfélszolgálat

Zöldhulladék elszállítás időpontok:  
  április 4., május 2.

Szelektív hulladék elszállítás 
időpontok: 

 április 3., május 1. 

VÉRADÁS
2023. április 18-án 10.00 és 14.00 óra 
között az Országos Vérellátó Szolgálat 

véradást szervez a Domaszéki 
Sárkányhegyi Közösségi Színtér épüle-
tében, (6781 Domaszék, Dankó Pista tér 

11.) melyre minden érdeklődőt sok 
szeretettel várnak. 

Kormányablak busszal 
kapcsolatos tájékoztatás
Legközelebb 2023. március 22-én, 

szerdán érhetőek el Domaszéken a Kor-
mányablak Busz szolgáltatásai. 

12.30 és 15.30 óra között várják az ügy-
feleket a polgármesteri hivatal parkoló-
jában, a Köztársaság téren. Időpont-fog-
lalásra nincsen szükség, az ügyintézés 

érkezési sorrendben történik. 

A következő ügyek intézésére van 
lehetőség:

- személyi igazolvány igénylése;
- lakcímváltozás bejelentése;
- jogosítvány (vezetői engedély) 
  ügyintézés;
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos                                                                                                                                      

    ügyek;
- diákigazolvány igényléséhez 
  szükséges NEK adatlap felvétele;
- útlevél igénylése;
- ügyfélkapu regisztráció

Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

Elérhető mellékek és 
e-mail címek:
111-es mellék: adóügyek; 
e-mail.:adocsoport@domaszek.hu

112-es mellék: anyakönyvvezető; 
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

113-as mellék: szociális ügyek;
e-mail.:domaszoc@t-online.hu

115-ös mellék: műszaki ügyek;
e-mail.:muszakiugyek@domaszek.hu

116-os mellék: pénzügyi csoport;
e-mail.:penzugy@domaszek.hu

117-es mellék: titkárság;
e-mail.:hivatal@domaszek.hu  

118-as mellék: 
kereskedelmi és ipari ügyek;
e-mail.:
nemeth.laszlo@domaszek.hu

119-es mellék: pénztár;
e-mail.:domapenz@t-online.hu

124-es mellék: pályázatírók;
e-mail.:palyazatok@domaszek.hu

133-as mellék: Domatisz Kft.;
e-mail.:domatisz@freemail.hu

Hulladékszállítással kapcsolatos 
bejelentések, észrevételek:
e-mail.:
hulladekgazdalkodas@domaszek.hu

          
            INTÉZMÉNYEK
Domaszék Nagyközségi Könyvtár
Tel.: 70/466-3792
e-mail.:
konyvtar.domaszek@t-online.hu

Domaszéki Kincskereső Óvoda
Tel.: 62/284-065
e-mail.: domaovi@t-online.hu

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola
Tel.: 62/284-043
e-mail.: 
domaszeksuli@t-online.hu

Domaszéki Sportcsarnok
Tel.:62/284-042
e-mail.:
sportcsarnok.domaszek@gmail.com

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
Februárban a megszokott módon, kétszer is ülése-
zett a képviselő-testület. Február 14-én került sor 
a Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Do-
maszéki Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet 
2023. évi költségvetésének elfogadására. Döntés 
született arról is, hogy az önkormányzati tulajdo-
nú, Ford Transit busz üzemben tartását a Domatisz 
Nonprofit Kft. lássa el a továbbiakban. Ismertetés-
re és beterjesztésre került az önkormányzat 2023. 
évi költségvetése, illetve a képviselők elfogadták 
az ÁFA összegének megelőlegezéséről szóló ha-
tározatot, amely a hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztéséről szóló projektben vált szükségessé, a 
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása részére.
Február 28-án Tari János, az Alföldvíz Zrt. divízi-
óvezetője számolt be a társaság Domaszék nagy-
községben végzett, 2023. évi közműszolgáltatási 
tevékenységéről. 
Elfogadásra került a Domaszék Szebb Jövőjé-
ért Közalapítvány, illetve a Domaszéki Polgárőr 
Egyesület 2022. évi munkájáról szóló beszámoló 
is. A helyi civil szervezetek szinte mindegyike 
képviseltette magát az ülésen, támogatásuk ösz-
szegéről hosszas egyeztetést követően döntöttek 
a képviselők, akik ezt követően elfogadták az ön-
kormányzat 2023. évi költségvetését. Erről külön 
cikkben is olvashatnak.
A grémium elfogadta Sziráki Krisztián polgármes-
ter 2023. évi szabadság-igénybevételének üteme-
zését, a vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló tá-

jékoztatót, illetve két lakossági kérelmet, útépítési 
hozzájárulás tárgyában. Nem született döntés egy 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása 
iránt beadott kérelem esetén. 
A testület felhatalmazta a polgármestert a külte-
rületi utas pályázat keretében az érintett földterü-
letek kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő 
megszerzésére, ennek sikertelensége esetén a kisa-
játítási eljárás megindítására.
Elfogadásra került még egy lakossági kérelem el-
idegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyában, 
valamint az önkormányzat és az Alsó-Tisza-Vidé-
ki Vízügyi Igazgatóság közötti üzemeltetési szer-
ződés módosítására vonatkozó határozat. 
A képviselők hozzájárultak továbbá két ingatlan 
megszerzéséhez, amelyek tulajdonlása a WWF 
Magyarország által támogatott vízmegtartási pro-
jektben vált fontossá. 
A polgármesteri jelentés keretében Sziráki Krisz-
tián összefoglalta a közmeghallgatás óta eltelt idő-
szak történéseit, kihívásait.

Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülésé tervezett időpontja 2023. március 28. 
(kedd), 14.00 óra, helyszíne rendhagyó módon a 
Stella Maris Vendégház (Domaszék, Tanya 65.) 
lesz.

dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó
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ÖNKORMÁNYZAT

 Mi lesz a külterületi utakkal?
Három éve kezdte meg úthálózat-fejlesztési 
programját az önkormányzat, amelynek kö-
szönhetően ma már alig van szilárd útburko-
lat nélküli szakasz Domaszék belterületén. 
A településvezetés láthatóan nagy fi gyelmet 
fordít az útfelújításokra és azok karbantar-
tására, amely érthető, hiszen az elmúlt évti-
zedben megnövekedett gépjárműforgalom 
önmagában indokolttá teszi a könnyen jár-
ható utcák kialakítását. És az sem mellékes, 
hogy a településen ma már jóval több keres-
kedelmi, szolgáltató és gyártó cég székhelye 
található, mint korábban, akik számára a ké-
nyelmes megközelíthetőség rendkívül fontos. 
Kevesebbszer esik szó arról, hogy Domaszék 
összesen 170 kilométernyi külterületi útsza-
kasszal rendelkezik (ennek kisebb része a 
zártkerteken áthaladó, nagyobb pedig a ta-
nyavilágot átszövő útszakasz), amely szintén 
karbantartást, olykor felújítást igényel. 
  Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 
fejlesztési program keretében nem kizáró-
lag belterületi, hanem külterületi, javarészt 
zártkerteken áthaladó útszakasz is megújult. 
A számok tükrében ez összesen 2135 méter, 
ami a Gólyahír út 2020. évi és a Szegfű út 
2022. évi felújítását foglalja magában. Ehhez 
jön még hozzá az az 1700 méter hosszú asz-
faltút, amely az ipari területet köti össze az 
55-ös úttal. Vagyis közel azonos mértékben 
újultak meg utak külterületen, mint a belterü-
leten. A zártkertek két legforgalmasabb – és 
egyben leghosszabb – útjának felújításával 
együttesen több célt is sikerült megvalósítani. 
Egyrészt, e két szakaszon át a zártkerti öve-
zet legnagyobb része közvetlenül, és így már 
kényelmesen is megközelíthető. Másrészt a 
szilárd útburkolat pormentességet biztosít 
a két út mentén lakók számára – a nagyobb 
forgalmú közlekedésből adódó porképződés-
sel legalábbis nem kell a továbbiakban szá-
molni, ami a korábbi időszakokban bizony 

sok bosszúságot okozott. Továbbá alternatív 
megközelíthetőséget sikerült teremteni a te-
lepülésnek, amelyek kölcsönösen tehermen-
tesítik egymást. A januári közmeghallgatáson 
elhangzott, hogy az önkormányzat 300 millió 
forintot pályázott meg további külterületi út-
építésre, amelynek sikeres lehívása esetén a 
fejlesztés még az idei évben megtörténhet. 
A tervek szerint a Viola út Dózsa György 
utca és Szegfű út közötti szakasza, valamint 
az 55-os út és a Kunhalmi állomás közelében 
lévő autópálya felüljáró közötti szakasz lesz 
kiépítve, elősegítve ezzel a földút melletti 
ingatlanok biztonságos elérhetőségét, illetve 
a termelők munkavégzését. Ezen felül a kör-
forgalomtól a hulladékudvarig tartó ugyan-
csak forgalmas szakasz fog megújulni, amely 
munkálatok összesen 2600 méter hosszan 
tartanak majd. A projekttel kapcsolatban az 
előkészítés és a közbeszerzés elkezdődött, az 
útépítéshez szükséges területrendezések és a 
kisajátítások folyamatban vannak.
  Domaszék kiterjedt tanyavilággal rendelke-
zik, és az úthálózat legnagyobb része is ezt a 

területet szövi át. Általában a legtöbb igényt 
és vitát ezek az útszakaszok váltják ki, ami 
egyáltalán nem domaszéki sajátosság, min-
den bizonnyal valamennyi tanyás településen 
jól ismert jelenség. A domaszéki földutak 
nagy része egyébként stabil, jó állapotú, mi-
nőségéhez mérten megfelelően járható. 
A helyzetet árnyalja azonban, hogy a telepü-
lésen többfajta talajtípus is megtalálható, a 
futóhomoktól kezdve a sziken át a feketeföl-
dig. Ezek különböző mértékben és időszak-
ban hajlamosak megrongálódni, és természe-
tesen a javításuk is más erőforrást igényel. 
Az önkormányzati településüzemeltető Do-
matisz Kft. tájékoztatása szerint a legideáli-
sabb karbantartási időszak a száraz tavaszi és 
őszi, valamint az enyhe téli napok, amikor a 
legkönnyebben kezelhető a talaj; azaz amikor 
nem áll a víz a kátyúban és nem fut a homok a 
nyári melegtől. Gyakran már az év első hetei-
ben megindul a gréder az utak rendbetételére.
  A másik tényező az útszakaszok különbö-
ző kihasználtsága, hiszen az olykor hatal-
mas mezőgazdasági munkagépek hamarabb 
elhasználják az utat, mint a személyautók. 
Sziráki Krisztián polgármester nemrégiben 
arról számolt be, hogy a nagy munkagépek-
kel közlekedő gazdák jelentős része odafi gyel 
erre és akár saját maguk után is kijavítják a 
keletkezett hibákat, ami enyhítő tényező. Fel-
tételezzük azonban, hogy a településkarban-
tartó gépei így sem maradnak munka nélkül.                                       
A valódi szélmalomharcot valójában az úthá-
lózat kiterjedtsége okozza, ami egy-egy mun-
kálati felvonulás alatt gyakorlatilag bejárha-
tatlan, és így a hibás földútszakaszok nehezen 
fogynak el. 
  Vitán felül áll azonban, hogy a tanyasi út-
szakaszok zömét nem csak hogy nem lehet, 
de nem is kívánatos aszfaltréteggel leborítani. 
Így viszont marad a kíméletes úthasználat, a 
gazdálkodók önkéntessége és a település-üze-
meltetés kitartó javítómunkája.

Bata Attila szerkesztő

A portalanított Szegfű út a Vasút utca felől      Fotó: DOMASZÉKI Hírtér

Év eleji útjavítás a Kiri-kereszt közelében      Fotó: DOMASZÉKI Hírtér

ÖNKORMÁNYZAT

Domaszék 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete február 28-án elfo-
gadta Domaszék 2023. évi költségveté-
sét 1.701.846.000 forint bevételi-kiadási 
főösszeggel, mely 368 millió forinttal 
magasabb, mint 2022. évben. Fejlesztési 
kiadásokra 391 millió forintot használ-
hat fel idén a nagyközség, ez több, mint 
150 millió forinttal haladja meg az előző 
évi előirányzatot. A település-üzemelteté-
si feladatokra jutó összeg nem változott, 
91.800.000 Ft-al támogatja az önkor-
mányzat ezt a tevékenységet, a nem köte-
lező feladatok között, a civil szervezetek 
részére 4,5 millió forint keretösszeg áll 
rendelkezésre – egyebek mellett ezeket a 
sorokat is tartalmazza az idei, elfogadott 
pénzügyi előterjesztés, melyet Magyaror-
szág 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. 
évi XXV. törvény rendelkezéseiben meg-
fogalmazott szempontok alapján állítot-
tak össze.
Elsődleges cél továbbra is az intézmény-
rendszer zavartalan működtetése, a köte-
lezően előírt feladatok ellátása, melyek 
fedezetéül állami támogatások, fejleszté-
si-pályázati bevételek, közhatalmi-adó be-
vételek, intézményi működési bevételek 
állnak rendelkezésre. A tervezetből meg-
állapítható, hogy az összeállítás során a 
bevételekkel reálisan számoltak, melyet az 
év közben jelentkező bevételi többletek ja-

víthatnak, a nem várt kiadások pedig ront-
hatnak. A közüzemi díjak és az üzemanyag- 
árak emelkedését számításba vették a dologi 
kiadások tervezésénél, de azok változó ér-

tékei megnövekedett kiadásokat okozhat-
nak. Az óvoda, a szociális és gyermekjóléti 
feladatok, a gyermekétkeztetés biztosítása 
és a helyi kultúra – könyvtár és a közösségi 
színtér – működtetése önkormányzati, köte-
lezően ellátandó feladat továbbra is. A tele-
pülés-üzemeltetéssel járó tevékenységeket 
önkormányzati forrásból, pénzeszköz-át-
adással biztosítva, az önkormányzat cégei, a 
Domatisz Nonprofi t Kft. és a DOMADRÓN 
Domaszéki Zöldterület-kezelő Start Szociá-
lis Szövetkezet együttesen látják el, továb-
bá a DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó 
Start Szociális Szövetkezet az óvodai gyer-
mekétkeztetéssel és a szociális étkeztetéssel 
járó feladatokat biztosítja teljeskörűen. 
Fejlesztési kiadásokra bruttó 391.336.000 
Ft került elkülönítésre a költségvetésben, 
melynek a fedezetét pályázati bevételek és 

támogatások biztosítják. Ebből az összeg-
ből a kettő legjelentősebb: a külterületi utak 
portalanítása 300 millió forinttal, és a piac 
idei évi fejlesztése 52 millió forinttal, továb-
bá kisebb volumenű energiahatékonysági 
célú beruházások is betervezésre kerültek  – 
napelem-bővítés, hűtő-fűtő klímák telepíté-
se az intézményekben.  A költségvetés olyan 
fejlesztést nem tartalmaz, amelynek megva-
lósításához adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése lenne szükséges. Ezáltal több 
éves kihatással járó kötelezettséggel, hitellel 
nem terveztek benne, kizárólag saját, állami 
és pályázati forrásokból kerülnek kifi zetésre 
a beruházások és a fejlesztések a 2023. éves 
tervezés alapján. Itt fontos megjegyezni, 
hogy az önkormányzat jelenleg nem rendel-
kezik fennálló hitelállománnyal sem. 
A szoros költségvetés ellenére a tervezéskor 
tartalékot is tudtak képezni 45.179.390 Ft 
értékben. Ezt az összeget a pályázati önerők 
biztosítására, vagy akár átcsoportosítással 
egyéb, váratlan helyzetekre javasolta a tes-
tület elsősorban felhasználni.
A költségvetés alapján megállapítható, hogy 
az összeállításkor a biztonságra törekedtek, 
de a közüzemi díjak változó értékei miatt 
igen szoros gazdálkodást kell folytatni. A 
költségek leszorítására kell törekedni, foly-
tatni kell a már megkezdett takarékossági 
intézkedéseket. 

( szerk. )

Tájékoztatás az elektronikus
 permetezési napló vezetéséről

A permetezési napló vezetéséről is szó volt azon, a domaszéki gazdák-
nak szervezett NAK tájékoztatón, melyet február 21-én, kedden tartot-
tak délután 17 órakor a Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében. Az 
alábbiakban összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos teendőket, hiszen fontos, 
hogy az elektronikus napló bevezetése minden mezőgazdasági gazdálko-
dót, őstermelőt, családi gazdaságot érint a jelenlegi törvényi szabályozá-
sok értelmében. 

Tisztelt Termelők!
Szeretnék elköszönni egy kis időre, mivel 
az elkövetkező időszakban új feladatok elé 

nézek a magánéletben. 
Ezúton is szeretném megköszönni az elmúlt 
évek közös munkáját, és remélem, hogy egy 

pár év múlva ismét  találkozunk. 
A tartós távollétem alatt  

Mizere-Faragó Edit veszi át a helyemet, 
aki már több éves falugazdász tapasztalattal 

rendelkezik.
A telefonszám nem változik,

 0670/399-9524;
    E-mail cím: farago.edit@nak.hu

Üdvözlettel:
Papp Tamara - falugazdász

A Nébih elektronikus gaz-
dálkodási napló (e-GN) on-
line rendszerébe integrálódik 
az elektronikus permetezési 
napló. A felületen január 1-jé-
től a 10 hektárnál nagyobb                 
összterületen gazdálkodóknak 
naprakész nyilvántartást kell 
vezetniük a szántóföldi kultú-
rában végzett rovarölőszeres 
kezelésekről. 
Minden más esetben éves 
adatszolgáltatást ír elő a 
rendelet, melynek először a 
2023-as kezelések összesíté-
sével 2024. január 31-ig kell 
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ÖNKORMÁNYZAT
majd eleget tenniük az érintetteknek.
Az elektronikus gazdálkodási napló felület a Nébih ügyfélprofil rend-
szerében (ÜPR - https://upr.nebih.gov.hu/) érhető el ügyfélkapus azo-
nosítást követően. 
Az ÜPR-be belépve az ügyfelek közvetlenül a főoldalról indíthatják 
majd az e-GN-t, míg az ügykatalóguson az alábbi útvonalon érik el a 

rendszert: Növény és talaj > Agrárkörnyezet-védelem> Elektronikus 
gazdálkodási napló beküldése. Az elektronikus permetezési napló 
kitöltéséhez készített útmutató megtalálható a Nébih oldalán, mely 
a https://www.nak.hu/images/2023/Elektronikus-Gazdalkodasi-Nap-
lo-kitoltesi-utmutato.pdf linken érhető el, emellett közvetlenül a ki-
töltési felületen a beviteli mezők mellett található információs gom-
bok is segítik az ügyfeleket az adatrögzítésben.

De miért van szükség az elektronikus gazdálkodási 
és permetezési naplóra?

Jelentős változás Európa-szerte, hogy a közös agrárpolitika intézke-

déseinek végrehajtása során az új időszakban már át kell térni az 
előírás-alapú megfelelés helyett az eredményalapú megfelelésre. 
Ez azt jelenti, hogy korábban, ha betartottuk a jogszabályokat, ak-
kor Magyarország hozzájutott az uniós forrásokhoz. 

A 2023 és 2027 közötti időszakban az intézkedések eredményét is 
minden évben számszerűen be kell tudni mutatni a bizottságnak. 
Eredménytípusú értékelés az eddigiekben összesen 2 alkalommal 
volt a 7 éves támogatási időszak alatt: az időszak közepén és a 
végén. 
Mostantól azonban az eredményalapú értékelésre évente kerül sor, 
és az egyes beavatkozásoknál a célok elérését vizsgálják. 
Ha ezektől a céloktól egy bizonyos százaléknál nagyobb eltérés 
mutatkozik, akkor viszonylag hamar lehet pénzügyi következmé-
nye a tagállam számára.
Az elektronikus gazdálkodási napló egy olyan eszköz, amely segí-
ti a tagállami adatszolgáltatást, miközben egységesít több jelenle-
gi termelői adatszolgáltatási kötelezettséget is. 

Kérjük, hogy kérdés esetén írjanak az egn@nebih.gov.hu e-mail 
címre, vagy keressék a domaszéki falugazdászt, Mizere-Faragó 
Editet a farago.edit@nak.hu e-mail címen vagy a 0670/399-9524 
telefonszámon.
            (szerk.)

Megújult Domaszék honlapja
Tartalmában és arculatában is megújult 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
honlapja, a domaszek.hu. Az oldal a na-
pokban beüzemelésre került, így a láto-
gatók számára már elérhető. Az új oldal 
elődjének egy jelentősen továbbfejlesztett 
változata, vagyis a korábbi adatok és le-
hetőségek közül minden elérhető ezután 
is, sőt az új felületre további tartalmak és 
információk kerültek feltöltésre.

A tavalyi évben indította el Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat a település www.
domaszek.hu címen található weboldalának 
átfogó frissítését célzó projektet, amelynek 
célja elsősorban az oldal korszerűsítése volt. 
Az elmúlt tíz évben a közigazgatás országos 
szinten is nagy léptékben digitalizálódott, 
korábban hivatali megjelenést igénylő ügy-
menetek kerültek át az online térbe, persze 
legtöbbször mint egy lehetőség a szemé-
lyes ügyintézés helyett. Települési szinten 
a különböző hatósági, szociális, valamint 
adóügyek gyors és kényelmes intézése vált 
vonzóvá a lakosok számára, és évről évre nő 
azoknak a száma, akik hatékonyan tudják 
használni az internetes ügyintézés nyújtotta 
lehetőségeket.

Bár Domaszék weboldala a korábbi évek-
ben is lépést tartott az online ügyintézés 
fejlődésével, időszerűvé vált egy nagyívű, 
szerkezeti átalakítást is magában foglaló 
fejlesztés lebonyolítása. Ennek során az 
egyik legfontosabb szempont volt a fel-

használóbarát felület kialakítása, vagyis az 
új struktúra kialakításában minden lépésnél 
szem előtt volt, hogy a honlapra látogatók 
a lehető legkönnyebben eligazodjanak és 
a keresett információkat, űrlapokat hamar 
megtalálják. 
A honlapon való tájékozódást gyorsmenü, 
keresőrendszer és akadálymentesített funk-
ció segíti.

Ma már alapvető elvárás egy weboldal-
lal szemben, hogy szép is legyen, hiszen 
a honlap egyfajta digitális névjegy, amely 
nyomot hagy abban, aki megtekinti, és jó, 
ha egy pozitív tapasztalatként, kellemes él-
ményként rögzül a látogatóban. Domaszék 
hivatalos honlapjának a méltó megjelenést 
a településarculat elemei adják, úgy mint a 
skarabeuszzöld és a monarchia-sárga színár-
nyalatok, valamint a letisztult formavilág. 

Ezek a motívumok nem csak friss és eszté-
tikus küllemet eredményeznek, de szimbó-
lumként hordozzák a település értékeit, mint 
a gazdag természeti környezet, a Domaszék-
re jellemző polgári életmód és előremutató 
szemlélet.

A megújult oldalon a hivatalos ügyintézés 
mellett számos érdekes és fontos tartalom-
ra lelhet a látogató. Tájékozódhat többek 
között a település aktuális híreiről, beruhá-
zásairól, fejlesztési programjairól, valamint 
a közösséggel és a település történetével 
kapcsolatos írások, kiadványok, videó- és 
képanyagok között is böngészhet az érdek-
lődő.

Kellemes böngészést kíván minden kedves 
látogatónak a Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat!

VALLÁS

Húsvéti „nagytakarítás”
A háborús évek keserűségei után, mikor a 
békegalamb már nagyon vágyott fészket 
rakni a nagy tanyai udvar fái között, moz-
dulni kezdett a tavaszi élet. 
Már a böjtidő kezdetén felgereblyéztük a téli 
viharok által szétcibált szénát és szalmát az 
udvaron, melyet két családi ház zárt egybe. 

A régi, nagyistállós gazdasági színes nagy-
szülői ház, és az újabb, a miénk, amely a há-
ború borzalmai alatt épült. Kisebb, szerény 
és szűkös, de otthonos és a miénk.
A nagy, füves udvar ünnepre, hétvégékre 
megtelt gyerekzajjal, nevetéssel. 
Ilyenkor a Nagyiék is kitörölték a szemük-
ből a háborús emlékek könnyeit, és megterí-
tették a nagy családi asztalt. 
A hét gyerek sok szép unokája az asztaltól 
minden jóval eltelve hamar fölrebbent, mint 
a verebek a nyitva hagyott gabonás zsákról, 
és játszott a nagy füves udvaron. Természe-
tesen bújócskáztunk. Ennyien mit is lehet 
jobbat játszani a kazlak, boglyák, szekerek 
és régi lovas szánkók között? A nekem is-
merős jó bújóhelyeket hamar elfoglalták 
az okosabb, figyelmes lánykák, legénykék. 
Számomra nem maradt más hely, csak kis 
házunk kamrája, ahonnan a kemencét szok-
tuk fűteni. A kamra végében állt egy nagy, 
fekete szekrény, tele régi háborús emlékek-
kel. Milpengőkkel, bilpengőkkel és szemét-
re való régi perpatvarok irataival, idézések-
kel, igazolásokkal. 
Túl hosszúra sikerült a keresgélés unoka-
tesómnak, aki velem egykorú volt, és a há-
borús fővárosból menekültek nagyszüleink-
hez az éhen veszés elől. Nehezen talált rám. 
Unalmamban kotorásztam a fekete szek-
rényben. Kigurult belőle egy háborús sisak, 
és kidőlt egy fényes kard, de még egy gázá-
larc is előbukott, amit felpróbáltam. Borzal-
masan nézhettem ki mezítlábasan, sisakkal, 
fényes karddal a kezemben, mire rám talált 
a testvérként szeretett Karcsi, a „hunyó”.  
Ordítva, sírva futott el, át az udvaron a ját-
szó gyerekek között, hiába vigasztaltam: ne 
félj, hát én vagyok! 
Ki sem jött többet, elbújt a nagymama kuc-
kójában a báránybőr ruhák alá, annyira rá-
szakadtak a háborús emlékek. 
Jött a fekete vasárnap, amikor a kereszte-

ket is lila lepellel borítják le. A család ap-
raja-nagyja híven elvégezte a nagyböjti 
gyónást, hogy húsvétra már belül is tiszta 
legyen. Családi hagyomány szerint a temp-
lomunk jobb tornya tövében mindenki meg-
várta a Nagytatát. Addig beszélgettünk, tré-
fálkoztunk, megosztottuk az örömöket és a 
gondokat. 
Megtudtuk azt is, hogy az apai nagymama 
hozzánk jön húsvétra. Velünk is marad, mert 
a szülői házát elárverezték, ahol felnevelte 
hat gyermekét, szülésznőként szolgálva a 
népét vén koráig. 
Így a lelki nagytakarítás után jött a házi 
húsvéti nagytakarítás. A kamra kipakolva,         
kimeszelve! 
A fekete szekrény iratai a kemencébe! Sis-
teregve égtek a milpengők, az értéktelen 
értékpapírok, a háborús világ minden szeny-
nye, maradványa. 
Az acélsisak a meggyfa alatt bemélyítve vi-
dám itató lett a kiskacsáknak. A kard acélja 
pedig a köszörűs keze alatt jó lett bárdol-
ni a takarmányrépát, a hegyes vége kiváló 
disznótoros nagykésként szolgálta az élet 
folytonosságát. A félelmetes szekrény hal-
ványzöldre festve telve illatos takarókkal, 
terítőkkel, átállt a másik oldalra, hogy he-
lyet adjon a rugalmas heverőnek, ahogy egy 

vendégszobához illik. Középen kis asztal, 
s a vázában virágzó gyümölcsfa ág várt a 
Nagyi fogadására. Szemben a falon nagy 
családi fénykép újrakeretezve a régi otthon 
hat gyerekével.
Mikor megérkezett a volt „Bába néni”, ki-
tört szívéből az anyai indulat, és nevetve 
mondta el a régi rigmusát: 
„Julis, Imre, Pista, Matild, Mihály, Jani, 
Felkelt már a nap is, indulás mosdani!”  –
ahogy boldog, aktív korában ébresztette 
övéit. Nem kellett biztatni, hogy érezze 
magát itthon. Ahogy letelepedett a sarokba, 
elővette régi opál rózsafűzérét, hogy méltó 
hálát adjon a magyarok Nagyasszonyának. 
De öröme mégis akkor lett teljes, amikor 
húsvét hétfőn az itteni unokái eljöttek lo-
csolkodni, és tátott szájjal hallgatták régi 
hallatlan szép meséit. 
Eljött legfélénkebb unokája is, aki nemrég 
sírva futott el, mert menekült a múlt emléke-
itől. Odabújt, már nem félve semmitől. 
Már tudta, hogy a húsvéti nagytakarítás után 
nem dőlnek ki sem a szekrényből, sem a lel-
künkből múltunk fájó sötét emlékei. 
„Mert a Bárány legyőzte a Sátán erejét, 
Jézus vére oly csodálatos!”
  

Sóki Károly plébános

Nagyheti szertartások
Április 6. Nagycsütörtök este 17.30 óra: az utolsó vacsora szentmiséje

Április 7. Nagypéntek délután 15 óra: keresztút és  nagypénteki szertartás
Április 8. Nagyszombat este fél 17.30 óra: feltámadási szertartás  és szentmise
Április 9. Húsvét vasárnap:  délelőtt 9 óra: ünnepi szentmise, misztériumjáték

                                      délelőtt 11 óra: ünnepi szentmise Zöldfáson
Április 10. Húsvét hétfő: délelőtt 9 óra: Szentmise
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK

Népmesekertben az NTP pályázat támogatásában     Fotó: Mataisz Zsuzsanna

A domaszéki iskola diáktársasága is megpró-
bálta elűzni a telet február 24-ei, pénteki far-
sangi programjával. A diákok ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezben  parádéztak a nap foly-
amán. A kisebbek számára tréfás játékokkal, 
a felsősöknek délutáni diszkóval, az egész 
sulinak tombolával és eszem-iszommal 
tették a pedagógusok és szüleik ezt a napot 
felejthetetlenné. 

Programjainkból:
Az NTP pályázatban több alkalmat tervez-
tünk a magyar népmesekincs mélyebb 
megismerésére, mivel ez a gyerekek é- 
letkori sajátosságainak, a számukra előírt 
tananyagnak teljes mértékben megfe-
leltethető. A minden gyerek által kedvelt 
rajzfilmsorozatot is beválasztották a hun-

garikumok közé. A harmadik-negyedik osz-
tályosok már sok ismerettel rendelkeznek 
a magyar népmesék jellemzőiről. Kar-
dosné Volford Klára vezetésével össze-  
gyűjtötték, rendszerezték előzetes tudásu-
kat a népmesék keletkezéséről, a népmese- 
gyűjtőkről, a mesefajtákról, a mese-
számokról, a jellegzetes szereplőkről, a  
helyszínekről, a varázstárgyakról, mese-
kezdésről, mesebefejezésről. Mindezeket 
egy mini lapbookban rögzítették. A magyar 
népmesék társasjáték kipróbálása közben 
gyakorlatban alkalmazták a tanultakat.

A következő alkalommal kisebb kirándulást 
tettek Kecskemétre, a Kecskeméti Rajzfim-
stúdióba, ahol a Magyar népmesék sorozat 
készült. Megismerkedtek a filmkészítés 
fázisaival: látták a háttérmunkálatokat, a 
rajzfigurák megelevenítésének technikáját, 
a színek, hangok egységbe rendezését. A 
filmvágó, hangmérnök precíz munkálatait, 
melyek a mesterkópia létrejöttének zálogai. 
Megtekintették A szegényember és a 
kutyacska című magyar népmesét, valamint 
a Hortobágyi darumese című animációt, 

mely egy daru és egy puli barátságáról 
szólt. A gyerekek kipróbálták a filmstúdió 
mellett található játszóteret, mely a Magyar 
Népmesék Kertje nevet viseli. A játékokat 
Kő Boldizsár képzőművész tervezte, aki-
nek nevéhez számos mesejátszótér fűződik  
Magyarország-szerte. A kirándulást Csúcsné 

Király Renáta és Mataisz Zsuzsanna szervez-
te, Ferling Józsefnek köszönjük a szállítást! 
A továbbiakban  meseillusztrációk és 
faágból készült bábok készítésével foly-
tatódott a programsorozat Csúcsné Király 

Néptáncosok zenés télűző mulatságon Mórahalmon     Fotó: Pataki Ildikó

Renáta és Turai Andrea vezetésével.                                                                           
Február legvégén Kispéter Éva néptáncok-
tató és Pataki Ildikó a magyar néptánc 
hagyományaival, lépéseivel ismertette meg 

a gyerekeket. A néptáncos foglalkozáson 
a művészeti iskola néptánc tanszakosai 
együtt játszottak, táncoltak a lépésekkel 
még csak most ismerkedőkkel. Február 
24-én került megrendezésre a farsang a 

Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kolában. Tanulóink ezen a napon farsangi 
maskarában érkeztek az iskolába és ve-
hettek részt a tanítási órákon. A szünetben a 
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diákönkormányzatos tanulók zenével szóra-
koztattak minket. A nap fénypontja a tombo-
lahúzás volt, amit minden gyermek nagyon 
várt. 

Délután a felsős tanulók nagy örömére 
újra diszkót szerveztünk. A zenét iskolánk 
volt tanulója, Bakos Roland szolgáltatta.  
Minden gyerek nagyon jól érezte magát. A 
buli végeztével közösen feltakarítottunk és 
úgy hagytuk el az iskolát. 

Néptáncos növendékeink január 18-án 
zenés, táncos télűző mulatságon vettek 
részt, melyet a mórahalmi Cacao Clubban 
szerveztek a táncosoknak. Előbb a kisebbek 
mutatták be  jelmezeiket, majd különböző 
játékos feladatok következtek. A télűző mu-
latság a nagyobbak táncházával ért véget. 

„Egy februári biológia órán marhaszívet 
boncolt az osztály. A tanár úr előre 
előkészítette az osztálytársaink által hozott 
szívet. Kardos Rolland tanár úr a szikével 
felnyitotta a szervet.
Az osztály megfigyelhette, hogy hogyan is 
néz ki egy valódi szív. 
Aki szerette volna, gumikesztyűt húzott és 
belenyúlhatott a szervbe. Átnyúlhattunk a 
szívbillentyűkön és az aortán keresztül a bal 
kamrába. Az óra végén egy vesét is meg-
nézhettünk. Nagyon érdekes óra volt, sokat 
tanulhattunk belőle.” 

Kardos  Lora 8.b osztályos tanuló  

Süli Katalin 8.a osztályos tanuló különdíjat 
kapott az SZTE Kossuth Zsuzsanna Tech-
nikum és Szakképző Iskola "Kalandozás 
a varázslatos erdőben" című divattervező 
rajzpályázatán. Gratulálunk! 

Felkészítő tanára: Cseri-Kucsara Petra. 
Iskolánk a TINTA Könyvkiadó által 
kiírt Lőrincze Lajos könyvtárbővítési 
pályázat keretében 50%-os kedvezménnyel 
jutott a tanulást, tanítást segítő, alsó és felső 
tagozaton is rendkívül jól hasznosítható 
kiadványokhoz. A Domaszéki Óvoda és 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
közel 56.000 Ft értékben biztosította a kiad-
ványokért fizetendő összeget. Köszönjük 
támogatásukat.

Következő programjaink:
2023. március 6-10. - Pénz7 
2023. március 9.  1300 1500 - Börze
2023. március 14. 1100 - Március 15-i 
 ünnepség; ünneplő öltözetben
2023. március 16-22. - Tárt Kapuk Hete;   
 óramegtekintés előzetes 
 regisztráció után
2023. március 25.  Szülők-Nevelők Bálja
2023. március 27-31. Digitális Hét
2023. március 31. Tavaszi zsongás

A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 
nevében ezúton is köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és továbbra is számítunk 

mindazok támogatására, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával segíteni kívánják 

munkánkat. Adószámunk: 18461981-1-06 
Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, 

a kuratórium elnöke  

Süli Katalin 8.a osztályos tanuló divat-
tervező rajzpályázaton különdíjas lett  

Fotó: Süliné Dr. Dubecz Éva

Farsang a bölcsődében
Idén a sok hiányzás és betegség ellenére is igyekeztünk, hogy ne 
sokan maradjanak le a farsangi mulatságról a bölcsődében, így 
a hiányzóknak pótfarsangot is tartottunk két csoportban, hogy 
minél több gyermek részese lehessen a farsangi forgatagnak. 
Ezen a napon kicsit mindenki más lehetett, akár egy kedves 
állatfigura, szuperhős vagy hercegnő a kedvenc meséből. A 
népszokásokhoz híven hangos ünnepléssel, jókedvvel búcsúz-
tattuk el a telet.

Február eleje óta zajlottak már az előkészületek a Mini-
manó bölcsődében, mindannyian lelkesen készültünk a  
hagyományőrző farsangi rendezvényünkre. A szobák karnevá-
li hangulatba öltöztek, bohócokkal, lufikkal és szalagokkal 
díszítve lett teljes a dekoráció. A gyerekek is nagy örömmel 
alkottak, álarcot festettek, bohócot ragasztottak, így ők is ak-
tívan kivették részüket a csoportszobák hangulatossá tételében. 
Farsangi mesékkel, versekkel és dalokkal hangolódtunk a far-
sangi bulit megelőző napokban is erre a szép ünnepre.

A farsang napján a gyermekek széles mosollyal és  
kíváncsian léptek be a szobába, hiszen  volt, aki már jelmezbe 
bújva érkezett. Az ötletes, tündéri viseleteket és a finomságokat 
ezúton is nagyon köszönjük a szülőknek. Zenével és tánccal in-
dult a mulatság,  a kisgyermeknevelők lufikat dobáltak és buboré-
kokat fújtak a bölcsődés mini manóknak. A hangulatot fokozta, 
hogy a bölcsődei dolgozók is maskarát húztak. Előkerültek a 
hangszerek is, a gyerekek fújták a dudát, verték a dobot. Nagy 

örömükre különleges tízórai várta őket, különféle finomságok és lekváros 
fánk. Sok élménnyel gazdagodtunk és csodás pillanatokat tudhatunk 
magunk mögött a gyermekekkel. Izgatottan várjuk a tavasz hírnökét, 
hogy újabb kalandokban legyen részünk, immáron a tavasz jegyében.                                                                                                                                        
                                                 Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető

Karneváli hangulat volt a Minimanó Bölcsődében
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OKTATÁS

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!

Förgeteges ez a bál, 
még a ház is muzsikál!” 

Nemcsak a ház muzsikált, hanem a kincske-
reső óvoda egész környéke is február 17-én, 
pénteken, ahol a néphagyomány ápolásának 
szellemében került megrendezésre az idei 
FARSANGI mulatság.
Különösen várt esemény a gyerme-
kek életében a farsang, melynek kezdete 
január 6., vízkereszt, és az idei évben 
egészen február 22-ig, hamvazószerdáig 
tartott. Ez az időszak a hangoskodásnak 
és a mulatozásnak az ideje, mely egy 
könnyedebb, felszabadítóbb érzést biztosít, 
mely különösen vonzó tevékenységekre 
ad lehetőséget az óvodában. Ilyenkor a 
legizgalmasabb elfoglaltság más ruhájába, 
„bőrébe” bújni, és egymás után készülnek a 
farsang fő kellékei: a különböző technikák-
kal készült színes, ötletes álarcok, a játékuk-
hoz barkácsolt kiegészítő eszközök, vala-
mint mókás dekorációk. A szülőkkel együtt 
töltött közös reggeli, a rövid kis műsorok, a 
mókás játékok, a tánc mind-mind erősítette 
a közösségi érzést, az egymásra fi gyelést, 
az egymáshoz tartozást. A farsangi időszak 
végén – mikor már mindenki kiélvezhette a 
téli világ adta örömöket – egy régi népszokás 
felidézésével, a kiszebábok égetésével 
űzték el a hideget, és várták a tavasz első 
napsugarait a gyerekek. A mulatozás után 
az udvaron az ovisok és szüleik is sok kis 
ritmushangszerrel hangoskodtak, zajongtak, 
mondókáztak, így űzve el a telet:

„Jöjjön a tavasz,vesszen a tél!”
A Kincskereső Óvoda apraja-nagy-
ja kitett magáért, hogy a hangoskodást a A farsangi mulatság leglátványosabb része a télűző kiszebábok

elégetése volt     Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

madárcsicsergés váltsa fel, és újraébredhes-
sen a természet. Köszönjük a szülők segítő 
támogatását, és köszönjük szépen Mihálff y   
Béla  országgyűlési  képviselő Úrnak az 
édességet, amellyel a gyerekeknek ked-
veskedett. 
A családok életében a legjelentősebb 
események egyike, amikor a gyermek óvodá-
ba lép. Három éves korukig az apróságok 
többsége a családi nevelés keretein belül 
növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben 
egyaránt. Erre a korosztályra különösen jel-
lemző, 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 gyermekközösségben kell megtalálnia a 
maga helyét, barátokra, társakra találni.
Vannak olyan kisgyermekek, akiknek 

különösen nagy megrázkódtatást jelent a 
családtól való elszakadás. Nagy türelemre 
van szükség ilyenkor a család és az óvoda 
részéről egyaránt. Igyekszünk rugalmas 
beszoktatással segíteni a gyermekek és a 
szülők helyzetét.„Iciri- piciri” óvodába csa-
logató játékos, ismerkedős délutánjainkkal 
szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy kö-
zelebbről megismerhessék óvodánkat és az 
óvodában dolgozókat. Sok szeretettel vár-
juk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket és 
gyerekeket!

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - ának felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534
Segítségét előre is köszönjük!

OKTATÁS
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Farsang után, húsvét előtt - 
télűzés és tavaszvárás településünkön

KÖZÖSSÉG

Kiszebábu-égetéssel űzték el a telet a Jáz-
min Nyugdíjas Klub tagjai,  az általuk 
megtartott télűző farsangi rendezvény 
keretében február 20-án, a Sárkányhegyi 
Közösségi Színtér épületében és a Dan-
kó Pista téren. Az ünnepségen a farsangi 
ételek, italok mellett egy rövid farsangi 
ismertetőt követően új tagok is bemutat-
koztak, majd kezdetét vette az igazi mu-
latság, nevetés és móka. 
A téltemetés ünnepe a néphagyomány sze-
rint úgy zajlik, hogy készítenek szalmából 
egy bábot, az úgynevezett kiszebábot,  amit 
felállítanak egy téren, és az emberek köré 
gyűlnek, kezükben különféle zajkeltő szer-
számokkal, élükön egy dobossal és egy ki-
kiáltóval. 
A bábot meggyújtják és közben télűző rit-
musokat kiabálnak (például: „Haj, kisze haj, 
kivisszük a betegséget, behozzuk az egész-
séget, haj kisze haj; vesszen a tél, jöjjön a 
tavasz”), és közben zörgetik a zajkeltő esz-
közöket, dudákat, sípokat, dobokat. 
Településenként változó, hogy mivel egé-
szítik még ki a népszokást: van, ahol papírra 
írt gondokat is a tűzbe dobnak, míg máshol 
inkább az éneklés kap nagyobb hangsúlyt. 
Bárhogy is legyen,  megvan a közösségépí-
tő ereje, hiszen jó hinni abban, hogy ez be-
válik, hogy segít véget vetni a télnek, és új 
tavasz köszönt ránk. 
„Régen a falvakban a legények szervezték a 
batyus bálokat, ahová mindenki finomabb-
nál-finomabb ételeket vitt magával, amit ott 
elfogyasztottak, és erre készült az egész falu 
népe. A lányok a szívük választottjának bok-
rétát adtak, aki, ha elfogadta a felkérést, azt 
a kalapjára tűzte farsangvasárnapon”- me-
sélte Gál Imre klubvezető, aki egy hirtelen 

A Jázmin Nyugdíjas Klub tagjai is a néphagyományok szerint űzték el a telet     
Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

mozdulattal magára kapta díszes jelmezét és 
kalapját, majd a „siránkozó” asszonyok után 
sietett, akik már vitték is a bábuba öltözte-
tett telet, melynek meggyújtásával, elégeté-
sével együtt búcsúztak a hideg évszaktól és 
a farsangi időszaktól. 

A nyugdíjas klub azt szeretné, ha ez a népi 
ünnep Domaszéken is hagyománnyá válna, 
felhívva a figyelmet arra, hogy hamvazó-
szerdától egészen húsvét vasárnapig a ke-
resztény szokás szerint böjt van, tehát 40 
napig mellőzött a hús fogyasztása és a mu-
latás. 
Bízunk benne, hogy ezek után hamarosan 
felébred a természet a téli álmából, és mi is 

egyre többet élvezhetjük a napsütést a szür-
ke, hűvös időszak után.

( szerk.)

A Domaszéki Polgárőrség a tanyavilágban segíti az időseket
Egyesületünk alapfeladatához hűen napi 
szinten ellenőrzi a domaszéki tanyavilágot. 
Településünkhöz kicsivel több, mint 1000 
tanya tartozik, mely tanyákat kiterjedt föl-
desút-hálózat köt össze. A téli időszakban a 
tanyavilágot járva igyekeztünk feltérképez-
ni azon tanyákat, ahol idős vagy magányos 
emberek élnek. A külterületen élők örömmel 
fogadták polgárőreinket, akik ha kellett, fát 
pakoltak, vagy épp orvoshoz kísérték azon 
idős, beteg lakosainkat, akik valami oknál 
fogva nem tudták egyedül vagy családi se-
gítséggel megoldani azt. 
Az OPSZ szakmai elvárásoknak is megfelel-
ve, célul tűztük ki a jogsértések – a zártkerti, 
szántóföldi, mezei, erdei lopások – megelő-

zését, a tanyákon és külterületeken élők biz-
tonságának garantálását, a külterületi gaz-
daságok, az azokban található nagy értékű 
eszközök védelmét. Polgárőreink ezen meg-
előző szolgálatokban arra törekedtek, hogy 
minél szélesebb hely- és személy ismerete-

ket szerezzenek. Azt gondoljuk, hogy ezt a 
rendszeres külterületi szolgálatokkal sike-
rült is elérnünk. Szolgálataink során igyek-
szünk a szolgálati gépkocsiból kiszállva, el-
érhetővé válni a lakosságnak. Beszélgetést 
kezdeményeztünk a külterületen élőkkel, 
igyekeztünk megtudni, hogy milyen, olyan 
jellegű problémával küzdenek, amiben mi 
segíteni tudunk. Ezen beszélgetések alkal-
mával már több olyan, hasznos információt 
is megosztottak velünk, amire a napi szol-
gálatok során kiemelt figyelmet fordítunk. 
Köszönjük a külterületen élők bizalmát, és 
csak bátorítani tudunk mindenkit, hogy ke-
ressenek minket.

Varga Pál - az egyesület elnöke

KÖZÖSSÉG

Konyhakerti kisokos
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KÖZÖSSÉG

Ízek, élmények Ásotthalmon
Február 11-én, szombaton rendezték Ásotthalmon a III. Böllér Show 
Kolbásztöltő és Sütőversenyt, melyen önkormányzatunk is képvisel-
te magát Sziráki Krisztián polgármester vezetésével. Az eseményről 
készített beszámolónkat a jól megszokott szöveges formától eltérően 
az akkor megírt lelkesítő, alábbi kis versikében foglaltuk össze, me-
lyet szeretnénk kedves olvasóinkkal megosztani.

Ásotthalmi böllérkaland 
Mínusz 8 fokban kezdődött a sötét, párás reggelünk,
az autóüvegre fagyott jég sem javította helyzetünk.

Bepakoltunk mindent és útnak indultunk,
kolbásztöltő versenyre, Ásotthalomra sikerült eljutnunk.

A darált húst nagy szakértelemmel gyúrtuk, ízesítettük,
belőle a sok szál paprikás kolbászt mind megtöltöttük. 

Gáztűzhelyen sültek a friss finom fánkok,
közben a pálinkadal hangos zenéjére jártuk a táncot.

Elkészült a domaszéki díszes asztal a szervezők örömére,
amit megdicsért az arra járók őszinte véleménye.
Forralt bor, fahéjas alma a szomjúságot oltották,

aki sokat ivott belőlük, bizony hatalmába kerítette a boldogság.

Volt aki a pálinkától, és volt aki a tűztől már nem fázott,
a faszenes grillsütő is ekkor már rendesen parázslott.

Megsültek a kolbászok, elkészült a színes tálalása,
a 32 csapat munkájának nem volt egyszerű az elbírálása.

Jóllakott a zsűri, a zsíros kolbászok szaftja fröccsent,
a böllérshow eredménye meglett, és lezárták a versenyt.

Nagyszerű munkát végzett csapatunk, mely különdíjas lett,
jó érzés volt az elismerés, a zenekar azonnal rá is zendített.

Szuper nap volt ez a bölléres, füstös, izgalmas móka,
még akkor is, ha ez nem volt szent áldás az ottani disznókra.
A jókedv, az örömteli hangulat garantált volt a csapatnak,

végül hazatértünk, búcsút intve a nem mindennapi kalandnak.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Sziráki Krisztián Papp Renátától, Ásotthalom polgármesterétől 
veszi át a csapat különdíját a kolbásztöltő verseny 

eredményeként    Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

Online farsangi jelmezverseny eredményei
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat online jelmezver-
senyt hirdetett a farsangi időszakra, melyre 20 gyermek 
jelentkezett jelmezeivel. Alkotásaikat szüleikkel le kellett 
fényképezni, és február 25-ig kellett beküldeni a hivatal 
e-mail címére a fotókat, melyek alapos átvizsgálása után 
már csak  a nyertesek kiválasztása volt hátra.
A több tagú zsűri nem volt könnyű helyzetben, hiszen a 
saját készítésű, színesebbnél-színesebb jelmezek nagyon 
ügyes megoldásokkal készültek.
Minden résztvevőnek köszönjük a beküldött képeket!
A zsűri döntése alapján az alábbi kategóriákban a követke-
ző nyerteseket hirdették ki: 
A legkreatívabb jelmez: Németh Norbert, 5 éves, 
 John Deere traktor
A legviccesebb jelmez: Simon Adrienn, 5 éves, Bob Minion
A legszebb jelmez: Gémes Csilla, 6 éves, Páva
A legrémisztőbb jelmez: Veres Dominik, 6,5 éves, Dínó
A legszínesebb jelmez: Bálint Márk, 5 éves, Minecraft

Gratulálunk a nyerteseknek!

KULTÚRA

Könyvajánló
Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

A költészet világnapját ünnepeljük márciusban
A költészet világnapját március 21-én ünneplik. Az  
UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete) 1999-ben jelölte ki ezt a napot azzal a céllal, 
hogy költői kifejezés révén támogassa a nyelvi sokfélesé-
get, és növelje a veszélyeztetett nyelvek megismerésének 
lehetőségét. Célja a költészet olvasásának, írásának, megje-
lentetésének és oktatásának előmozdítása az egész világon, 
és amint ezt az UNESCO eredeti nyilatkozata is kimondja, 
„újra felismerni és lendületet adni a nemzeti, tájegységi és 
nemzetközi költészeti mozgalmaknak”.
Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudomá-
nyos nemzeti bizottság főtitkára kezdeményezte 1998-ban 
egy UNESCO-hoz intézett levelében a nemzetközi költé-
szeti nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO 
közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi fél-
teke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világ-
napjává, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem 
kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és ci-
vil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg. 

Forrás: wikipédia ( szerk.)

Gyerekkorom óta nagyon szeretek olvas-
ni és imádom a könyveket. Ezért is lettem 
könyvtáros. Szívesen beszélgetek könyvek-
ről és örülök, ha valaki ajánl nekem egyet. 
Ezért most úgy döntöttem, én is szeretnék 
egy méltán híres könyvet ajánlani az Olva-
sók figyelmébe.
Bizonyára sokan hallottak már Delia Owens: 
Ahol a folyami rákok énekelnek című köny-
véről, vagy ha nem, akkor a mozifilm válto-
zatáról. Az igazat megvallva, én is hallottam 
a könyvről hideget-meleget, és mivel már 
annyit beszéltek róla, el is olvastam. A nagy 
érdeklődést az is jól mutatja, hogy a Somo-
gyi könyvtárban 7 kötet található belőle és 
még így is mindegyikre többszörös előjegy-
zés van felvéve.
A nagy felhajtásoknak szokott lenni egy há-
tulütője, mégpedig az, hogy adott esetben az 
olvasóban túlságosan magasra kerül az a bi-
zonyos léc, amit néha végül az alkotás nem 
tud megugrani. 
Őszintén szólva én is egy picit többet vár-
tam a könyvtől. És bár nagyon jó a történet, 
nem tudott annyira magával ragadni, hogy 
ne tudtam volna letenni, és a befejezés is 
számomra ambivalens érzéseket hagyott 
maga után. 
Úgy vélem, a könyv értékei sokkal inkább a 
jellemrajzokban és a morális felvetésekben 
rejlenek, ami az olvasót is gyakran elgon-
dolkodtatja.
A szereplők nagyon szerethetők. A történet 
egy lápvidéken játszódik az 1950-es, '60-
as években. Egy nehéz sorsú kislányról, 
Kya Clarkról szól, akit magára hagyott a 
családja. A legfiatalabb bátyja marad vele 

legtovább, de végül ő is kénytelen lesz el-
menekülni apjuk erőszakos viselkedése elől. 
Miután az apa is elmegy, a kislány teljesen 
magára marad, és egyedül kell megküzdenie 
a létfenntartásért, nem keresi a kapcsolatot a 
külvilággal. 
A közeli városban különcsége miatt kiközö-
sítik és a „Lápi Lány” néven kezdik emle-
getni. 
A cselekmény párhuzamosan folyik a múlt 
és jelen között váltakozva. A regény egy 
bűneset leírásával kezdődik a jelenben. Egy 
fiatal férfi holttestét találják meg a mocsár-
ban, és bár nyomok egyelőre nincsenek, a 
városiak az immár felnőtt Lápi Lányt kezdik 
gyanúsítani.
Az írónő több műfajból is merít, a krimik 
kedvelői egy izgalmas gyilkossági nyomo-
zásba kapnak bepillantást, viszont ugyanígy 
nevezhető romantikus történetnek is, ahol a 
főhős két férfiba is beleszeret. Az első sze-
relme, Tate segít neki megtanulni olvasni, 
osztoznak a természet szeretetében. De mi-
kor a fiú főiskolára megy, elszakadnak egy-
mástól. 
A történet a gyilkossági tárgyalásban csú-
csosodik ki, ahol eldöntik, hogy Kya bűnös 
vagy ártatlan.  A végén megtudhatjuk, hogy 
ki a felelős a gyilkosságért, és azt is, hogy 
Kya és Tate folytathatják-e kapcsolatukat.
Mindemellett egy csodálatos természet-is-
mereti leírást is kapunk. 
Szinte magunk előtt láthatjuk a láp világát, 
a partot, ahol Kya a sirályokat eteti, az ol-
vasókunyhót… Az írónő maga is zoológus. 
Sok tudományos tényt is olvashatunk az 
élővilágról.

Összességében ez egy csodálatra méltó fej-
lődéstörténet, ahol a főhős életét kisgyerek-
korától kísérhetjük végig. Nagyon elgon-
dolkodtató morális kérdésekre is rávilágít, 
például az igazságszolgáltatásról, a társadal-
mi  előítéletekről és kirekesztésről.
Mindenképp érdemes elolvasni!

Elérhető a Domaszéki Könyvtárban, 
érdeklődni lehet:
Tel.: 70/466 3792

e-mail: konyvtar.domaszek@t-online.hu 
domaszekinfo@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/
konyvtar.domaszek

Guba-Szűcs Judit
könyvtáros
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Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 62/284-011              

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

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő, grafi ka és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Bata Attila, Kardosné Volford Klára, 
Koczkás Orsolya, Sziráki Krisztián, 

Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel 
kapcsolatos minden jogot fenntart!   

   Megjelenik havonta 
    egyszer 1700 pld-ban.
    Nyomdai kivitelezés: 
        E-Press nyomda
 ISSN szám: 2063-4773

             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!

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

Temetőgondnok telefonszáma: 06-70/245-4905  Rutai László

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!!!

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig.
Szombaton és vasárnap is várom a Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester; Tel.: 06-30/9533-864
 Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Fodrászat, fülbelövés 
és orrpiercing

a Domaszék, Petőfi  utca 12. 
szám alatti egészségközpont

emeletén található fodrászatban.

Szolgáltatások:

- Universal fülbelövés;
- Medisept orrpiercing;
- Női, férfi  és gyermek fodrászat;

Kónya Edit
Bejelentkezés: 0630/299-7224

Előzetes bejelentkezés szükséges
Bankkártyás fi zetés lehetséges

Eladó windows 10-es laptop, 
hangszóróval, mikrofonnal stb. 

35 ezer forint, Iphone 6 mobilte-
lefon 30 ezer Ft, Iphone 7 mobil-

telefon 40 ezer forint, 
Nokia 108 mobiltelefon 

15 ezer forint.
Érdeklődni: Tóthné Szebehelyi 
Katalin, mobil.: 0630/388-5994,  

Tel.: 62/407-202; 
10 óra és 15 óra között

Friss konyhakész nyúlhús
eladó, 2.000 Ft/kg. Ugyanitt 

húsvéti nyuszik megrendelésre 
kaphatóak, 2.000 Ft/darab áron.
Érdeklődni: Tóthné Szebehelyi 
Katalin, mobil.: 0630/388-5994,  

Tel.: 62/407-202; 
10 óra és 15 óra között




