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Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

legközelebb 2021.11.24-én várja 
ügyfeleit a polgármesteri hivatal par-

kolójában 12.30 - 15.30 óra között.

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. november 26.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. december 8.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Közérdekű Információk

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
 Helye: Domaszék Petőfi  Sándor 

utca 1/M. ( Teleház épülete )
Bejárat a Tisza utca felőli oldalon!               
Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
december 7.

Szelektív hulladék:
december 6.

A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás továbbra is minden héten a hétfői 

napokon történik. 

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat: 8.00-16.00

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

A házhoz menő lomtalanítási igényét 
az alábbi telefonszámon tudja jelezni az 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofi t Kft. 

munkatársa felé. A lom 
elszállításának feltétele, hogy az 

ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A házhoz menő lomtalanítás +36/79/524-

821 telefonszámon igényelhető.

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik:

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

Sűrgősségi orvosi ügyelet
Szeged, Kosuth Lajos sgt 15-17.

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

Hétfő: 14.00-18.00

Kedd, szerda: 8.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-17.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Temesvári Klára

Telefonszám: 62/584-284

E-mail.:drtemesvariklara@gmail.com

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal: facebook.com/domababakft

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

Tel.: 62/342-217, 62/342-218

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Herczeg István

Telefonszám:0630/458-1273

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

A személyes megjelenéshez mindegyik 
esetben előzetes telefonos időpont 

egyeztetés szükséges!

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

     Rendelési idő:

Alföldvíz műszaki 
hibabejelentő vonal:

0680/922-333
muszakihiba@alfoldviz.hu

Ügyfélszolgálat:
0680/922-334

ugyfel@alfoldviz.hu

Közvilágítás hibabejelentő
Közvilágítási hibák bejelentésére az 

alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő 

vonala: 06-62/565-881 
(4-es menüpont, a nap 24 órájában hívható)

E-mail: kozvilagitashiba@mvm.hu
Web: https://www.mvmnext.hu/aram/

kozvilagitasi_hibabejelentes/
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 2021. augusztus 
19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály 
értelmében – minden hazai vendéglátó üzlet 
üzemeltetője köteles 2021. november 1. napjá-
tól a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
(a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra 
működtetett elektronikus felületen a regisztráci-
ót elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kö-
telezett vendéglátó üzletek kötelesek ott – a ven-
déglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. 
napjától napi szinten adatot szolgáltatni. 
A turisztikai térségek fejlesztésének állami fel-
adatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Vhr.) 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgál-
tatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely 
nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel 
köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki kö-
vetelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és 
szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített 
adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján. A 
Vhr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendég-
látó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra köte-
lezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően 
használt olyan informatikai program, amely az 
NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. A 
Vhr. 1. § (2) bekezdése szerint a Kormány NTAK 
üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a 
továbbiakban: MTÜ) jelöli ki. A Vhr. 12. §-a alap-
ján az MTÜ – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 
kötött együttműködési megállapodás alapján – az 
e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet 
üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján 
továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 
A fentiek értelmében minden hazai vendéglá-
tó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adat-
szolgáltatásra azonban nem minden regisztrált 
vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online 
pénztárgépek használatához köti az adatszolgálta-
tási kötelezettséget.

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 27. § (6)-(7) bekezdései értelmé-
ben a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő 
adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább 
egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrzi. A jegyző értesíti az NTAK-t azon ven-
déglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell 
vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, 
vagy az NTAK-nál nem regisztráltak, vagy a köte-
lező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy 
nem megfelelően teljesítették. A turisztikai térsé-
gek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. 
évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 
9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó 
üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől 
számított 5 napon belül az NTAK-ban elektroni-
kus úton regisztrál[ni köteles].

Már működő vendéglátóhelyek üzemelte-
tője a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése ér-
telmében az NTAK-ba történő regisztrációt 
2021. november 1. napjával köteles meg-
kezdeni, az adatok szolgáltatására és továb-
bítására pedig 2022. július 1. napjától köte-
les. Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője 
részére a vendéglátó szoftvert térítésmente-
sen biztosítja. A regisztrációval kapcsolatban 
minden hasznos információ megtalálható az 
NTAK oldalán, a következő elérhetőségen: 
https://info.ntak.hu/vendeglatas
Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfél-
szolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában 
hívható a 06-1/550-1855 telefonszámon, illet-
ve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásul-
vételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak 
tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 
10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Tu-
rizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak 
teljesítését.                                    

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

113-as mellék: szociális csoport;
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: 
szervezési és jogi csoport;
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

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

124-es mellék: pályázatíró csoport;
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 Könyvvtár
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

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek 
NTAK regisztrációjáról

Önkormányzati hírek
2021. október 12-én soron kívüli ülést tartott a 
képviselő-testület, amelyen elfogadásra került az 
új közművelődési rendelet. Dr. Temesvári Klára 
gyermekorvos feladatellátási szerződése decem-
ber 31-én lejár, ennek 2022. március 31-éig tar-
tó meghosszabbításához is hozzájárult a testület. 
2 önkormányzati és 1 magántulajdonú ingatlan 
cseréjéről is döntés született, illetve elfogadásra 
került a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-ja-
vító Önkormányzati Társulás 2020. évi szakmai 
beszámolója és költségvetési beszámolója, vala-
mint a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfej-
lesztési Társulása 2020. évi szakmai beszámolója, 

illetve költségvetési beszámolója és pénzmarad-
vány elszámolása. Az október havi soros képvise-
lő-testületi ülést a közmeghallgatással egybeköt-
ve, október 26-án, a Domaszéki Sportcsarnokban 
tartotta a grémium. Az itt elhangzottakról külön 
cikkben számolunk be.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu  hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpont-
jában megtekinthető. A következő nyílt kép-
viselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. 
november 23. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Do-
maszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezető
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Közmeghallgatást tartott településünk képviselő-testülete
Sziráki Krisztián polgármester a település ügyeivel kapcsolatos tájékoztatóra, személyes találkozóra hívta a lakosságot október 26-án a 
Domaszéki Sportcsarnokba. Idén a közmeghallgatást év elején, a megszokott időpontban nem lehetett lebonyolítani a járványügyi helyzet 
miatt, helyette a polgármester februárban online fórumon keresztül számolt be a település ügyeiről és válaszolt a lakosság kérdéseire. A 
közmeghallgatáson részt vett B. Nagy László országgyűlési képviselő és Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke.

Sziráki Krisztián polgármester köszöntőjét követően a közmeghall-
gatás Gémes László általános pályázati tájékoztatójával kezdődött. 
A közgyűlési elnök vázolta a következő időszak (2021-2027) pá-
lyázati lehetőségeivel kapcsolatos információkat. Elmondta, hogy 
jelenleg még a tervezési időszakban vannak, az Európai Unió még 
egyetlen tagországnak sem fogadta el a következő időszakra a tá-
mogatási keretét, de Magyarország már sokkal előrébb tart a többi 
tagállamnál, ugyanis a kormány egy komoly tervezési folyamaton 
van túl a megyei önkormányzatok együttműködésével, és meg kí-
vánja előlegezni ezeket az EU-s forrásokat a települések számára, 
hogy a beruházások minél előbb beindulhassanak. Ennek hatására 
már az idei évben meg fognak jelenni a pályázati kiírások, a beru-
házások pedig akár már jövő év tavasszal elkezdődhetnek. Ebben a 
ciklusban a Magyar Közút, mint az egyik kiemelt kedvezményezett 
közel 60 km főút megújítására pályázhat, és bár ez konkrétan Doma-
széket nem érinti, a kerékpárút-építés felüljárón történő átvezetése 
kapcsán köze van a település fejlesztési terveihez – tájékoztatott az 
elnök, majd hozzátette, a Szegeddel való kerékpáros összeköttetés 
a mai világban már elengedhetetlen és Sziráki Krisztián nemcsak 
rengeteget lobbizott, hanem dolgozott is ez ügyben. Felsorolta a 
TOP Plusz program tervezett felhívásainak Csongrád-Csanád me-
gyei keretét, melyből településünket az Ipari terület létesítésével 
és közüzemi konyha fejlesztésével kapcsolatos kiírások, csapadék-
csatornás pályázatok, zöldterület fejlesztés, kerékpárút-fejlesztés, 
belterületi útfejlesztés, valamint önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése érintik a leginkább. Domaszék tekintetében az 
iskolai étkeztetést biztosító ebédlő építési engedély terveit a megyei 
önkormányzat fogja elkészíteni és díjmentesen a település részére 
biztosítani. A 13 évig polgármesterként tevékenyen dolgozó Gémes 
László végül elmondta, hogy akárhányszor jön Domaszékre, min-
dig lát egy markolót és mindig történik valami. Úgy véli, Domaszék 
egy élhető, rendezett település, nagyon jó közösséggel. Rendezetten 
mennek a dolgok, jó képviselete van a településnek – zárta gondo-
latait a megyei közgyűlés elnöke.

Sziráki Krisztián általános ismertetéssel kezdte beszámolóját. El-
mondta, hogy a pénzügyi helyzet stabil, az önkormányzat jelenleg 
több mint 185 millió forint pénzkészlettel rendelkezik, amelyből az 
ismert kötelezettségvállalásokat levonva is 100 millió forint feletti 
összeg marad az önkormányzatnál. Ez  igen jó alapot ad arra, hogy a 
következő időszak fejlesztéseinek nekifussanak és a célokat, amiket 

kitűztek maguk elé, szépen, szisztematikusan haladva megvalósít-
sák. Sajnos a járvány miatt 20 millió forintnyi gépjárműadóval már 
nem tervezhettek, de az iparűzési adó szerencsére nem csökkent 
olyan mértékben, mint amire kezdetben számítottak – tette hozzá.
A polgármester a beszámolót az elmúlt majdnem két év fejleszté-
seivel folytatta:
• 2020-ban, év elején két utcán valósult meg útépítés, a belterü-

leti Sárkányhegy utca és a külterületi Gólyahír út kapott szilárd 
útburkolatot, összesen 1,3 km szakaszon. A fejlesztés több mint 
20 millió forint saját erővel valósult meg, bitumen emulziós 
technológiával. Funkcióját igen jól betölti, jelentős javulást ho-
zott a korábbi úthoz képest.

• A következő útépítés 2020 utolsó negyedévében zajlott le a 
Patika utcában. A szakasz aszfaltozása 20 millió forintos kor-
mányzati támogatással és 10 millió forint önerővel valósult 
meg.

• Tavaly év végén megtörtént a Teleház udvarában a kispiac 
bővítése is. Közel háromszor annyi elárusító hely került kiala-
kításra tetővel borítva és vizesblokkal. A kispiac azóta teljes 
kapacitással üzemel és megtelt élettel. Hasznos beruházás volt, 
ami visszaigazolta a hozzá fűzött reményeket.

• Játszótér-felújítások is történtek. Kettő játszótér újult meg terü-
letrendezéssel, új eszközök telepítésével. 

• A DOMADRÓN Szociális Szövetkezet sikeresen pályázott egy 
100 lóerős traktorra, mely igen nagy jelentőséggel bír azóta a 
település-üzemeltetésben. Az év elején lezajlott belterületi út-
építésekben is bevetésre került ez a munkagép.

• A 2021-es évben a legjelentősebb fejlesztés a több mint 1,2 
km hosszan megépített szilárd útburkolat, 6 belterületi utcát 
érintve (Duna, Rózsa Ferenc, Szőlő, Tisza, Tömörkény, Úttö-
rő). A fejlesztés során ismét a Gólyahír úton már bizonyított 
bitumen-emulziós eljárást alkalmazta az önkormányzat. A be-
ruházással lényegesen sikerült növelni a pormentesített utcák 
számát a belterületen.

• Egyedülálló létesítmény a megyében a nemrégiben megépült 
és átadott Bringapálya. Most már látható, hogy a gyerekek 
nagy lelkesedéssel és  örömmel használják ezt a pályát, kicsik 
és nagyok egyaránt, de nyilván ez felelősséggel is jár. Abszolút 
elérte a célját, hogy legyen egy olyan élmény, egy olyan attrak-
ció a fi atalok számára, ami a miénk és helyben van, sőt vonzó 
lehet a környéken élő sportolók számára is.

• A már beüzemelési fázisban tartó WIFI4EU fejlesztés kereté-
ben 10 szabadtéri helyszínen kerül ingyenesen használható ve-
zeték nélküli internetszolgáltatás kialakításra. A Wifi -pontokon 
térfi gyelő kamerák is beüzemelésre kerülnek, amelyek közbiz-
tonsági szempontból is jó szolgálatot tehetnek a településen.

Sziráki Krisztián a jövőbeni fejlesztésekkel folytatta. „Néhány év-
vel ezelőtt elhangzó fél mondat indított bennünket arra, hogy ké-
szíttessünk a közút számára megvalósulási koncepció terveket. Ez a 
fél mondat annyi volt, hogy lehetséges, hogy az autópálya felüljáró 
hídszerkezete van olyan széles, hogy elbírjon négy forgalmi sávot és 
egy két méter széles kerékpársávot, illetve egy betonelemmel törté-
nő elválasztással ez az egész beleférjen abba a szélességbe” – kez-
dett bele az egyik kiemelkedő projekttel, a kerékpáros átvezetéssel 
kapcsolatban, majd hozzátette, hogy a Magyar Közút a terveket 
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befogadta és továbbtervezésre átvette. A tervezés igen jó ütemben 
halad, mert a tervező decemberre ígérte a Közútnak, hogy ezekkel a 
tervekkel elő fog állni. Amint a pályázati lehetőségek megnyílnak, 
a Közút tud majd ebben lépni, és biztató, hogy ez a megvalósítás a 
prioritási listában igen elől szerepel.

A polgármester elmondta, számos fejlesztési terv van már a meg-
valósítás küszöbén. Ilyen például az Ipari terület megközelítésére 
szolgáló út vagy a sportcsarnok öltözői felet-
ti tető felújítása – ez utóbbi az elkövetkező 
hetekben kezdetét is veszi. Jövő tavasszal 
fog elkezdődni a Sárkányhegyi Közösségi 
Színtér épületének felújítása, amely során a 
fenti részek egybe lesznek nyitva, illetve az 
akadálymentesítési feladatokra fog az ön-
kormányzat nagy hangsúlyt fektetni, hogy 
az idősek és a mozgáskorlátozottak is tudják 
használni az épületet.
A JUDO terem építése folyamatosan halad, 
melynek beruházója nem Domaszék, hanem 
a Nemzeti Sportközpontok. Az üzemeltetést 
azonban a település fogja ellátni, ezért a te-
lepülésvezetés egy külön műszaki ellenőr 
alkalmazásával biztosítja a megfelelő minő-
séget, hogy a későbbi üzemeltetés során se 
legyen probléma.

Általános tervek között szerepel a fásítás, 
mely még az idén több ponton észrevehe-
tő lesz a településen. A beszámoló szerint idén pótolják a Dózsa 
György utcai fasor hiányait, ugyanis sok kipusztult az utóbbi évek-
ben. Az Árpád téren, a Dankó téren és a volt Tüzép helyére fognak 
még fákat ültetni. Ez egy olyan folyamat, melyet évről-évre folytat-
ni kívánnak. Ez év elején, egy pályázat révén 30 fa került elültetés-
re, és a polgármester szándékát fejezte ki az iránt, hogy ennél jóval 
több fa legyen elültetve, mivel a településüzemeltetési feladatokkal 
összefüggésben gyakran előfordul, hogy ki kell vágni fákat, mert 
beteg a növény vagy éppen fejlesztési területen van.

A későbbi fejlesztési tervek között szerepel még külterületi út 
pormentesítése, melyre már pályázat is benyújtásra került, vala-
mint a termelői piac továbbfejlesztése, bővítése, melyre a forrás 
megigénylése szintén előrehaladott állapotban van. Elmondta, hogy 
Domaszék már meglévő tervekkel, azokat benyújtásra készen várja 
a lehetőségeket és a pályázati kiírásokat, így sokkal hatékonyabban 
juthatunk hozzá a szükséges forrásokhoz. Ekképen várják a meg-
valósulást például olyan projektek, mint az új ravatalozó építése, 
a csapadékvíz-elvezető rendszer továbbfejlesztése,  az idősek nap-
köziotthonos ellátását szolgáló intézmény és további utcák pormen-
tesítése a belterületen.
Ez utóbbi projekttel, a belterületi utcák pormetesítésével kapcsolat-
ban a polgármester várakozásait mindjárt alátámasztotta Mihálffy 
Béla, Szeged-Kiskundorozsma önkormányzati képviselőjének 
tájékoztatása, mely szerint a kormány külön keretet nyit az olyan 
nagyközségek számára, akik a Magyar Falu programból már lakos-
ságszámuknál fogva „kinőttek”. A képviselő elmondta, ebből a ke-
retből Domaszék 80 millió forintra pályázhat és ezt belterületi utak 
felújítására használhatja fel a település.

A rendezvények kapcsán elmondta, e téren késztetett leginkább 
lemondásra a járványhelyzet. És bár sajnos a híradások még min-
dig arról számolnak be, hogy a vírus itt van közöttünk, de az élet 

nem szabad hogy megálljon, és előbb-utóbb vissza kell térnünk a 
rendes kerékvágásba. Ehhez kapcsolódik az oltások felvétele, ami 
igen fontos tényező a rend visszaállításában. A negatív dolgok elle-
nére azonban az idei évben a Falunap is megrendezésre kerülhetett, 
melyet a szervezők igyekeztek minőségi programokkal és a lehető 
legnagyobb odaadással megtartani. Megfelelő visszhangja volt, jól 
érezték magukat rajta a résztvevők. Október elején volt  Szüreti Nap 
is, ahol különböző klasszikus őszi munkálatok bemutatásával és az 

autentikus események létrehozásával szintén 
egy jó hangulatú rendezvény kerekedett a 
domaszékiek számára. Sziráki Krisztián re-
ményét fejezte ki, hogy a másik klasszikus 
rendezvényt, a Böllérnapot november 27-én 
meg tudják tartani, a Katalin báltól azonban 
az idén is meg kell válni – jegyezte meg. 

Sziráki Krisztián polgármester beszámolója 
után B. Nagy László országgyűlési képvi-
selő fejtette ki aktuálpolitikai gondolatait a 
megjelenteknek. Bejelentette, hogy a jövő 
évtől vissza kíván vonulni a politikai élettől. 
Nagyon szépen megköszönte az elmúlt 12 
évet és hozzátette, hogy a következő idősza-
kot már szeretné gyermekeivel, unokáival 
eltölteni. Az utódját még nem választották 
meg, elmondása szerint az elnökség és az or-
szágos választmány fogja hamarosan eldön-
teni, hogy ki lesz a Fidesz-KDNP jelöltje a 
következő évi választásokon.

A Közmeghallgatás természetesen a lakossági kérdésekkel és azok 
megválaszolásával zárult. A felmerült kérdésekre Sziráki Krisztián 
az alábbi válaszokat adta:
• A Móra Ferenc utca pormetesítése a küszöbön áll, a következő 

belterületi útépítésnek része lesz.
• A leendő művelődési házról még konkrét tervek nincsenek és 

a költségvetésben sem szerepel, azonban a tervezés hamarosan 
megkezdődhet, hogy a későbbiekben egy pályázat vagy becsa-
tornázható forrás esetén azonnal lépni tudjon az önkormányzat. 
Ez a beruházás több száz millió forintos, sok mindennek meg 
kell találni a helyét egy ilyen épületben, egy nagy előadói tér-
nek, klubhelyiségeknek és esetleg a könyvtárnak.

• A Dózsa György utcán 50-60 darab fa kerül pótlásra, amely 
tetemes összeg. Az önkormányzat gondozza, permetezi eze-
ket a növényeket, de sajnos így is kipusztulhatnak. A lakosság 
együttműködését is kérte abban, hogy aki előtt van fa és van 
valami szépérzéke, akkor gondozza, és ha lát valamit rajta, ak-
kor azt permetezze le.

• A Patika utca felújítása során csak az egyik oldalon lett járda 
létesítve a gyalogosforgalom számára, amelynek költségvetési 
okai voltak, a teljes szakasz felújításához így is jelentős önerő-
vel kellett hozzájárulni. A járdaépítésben prioritást élveznek 
azok az utcák, ahol egyik oldalon sincs járda.

• A Tisza utcában felmerülő vízelvezetési kérdéssel kapcsolat-
ban azt mondta, a csapadékvíz-elvezetési rendszer kialakítása 
során történt némi olyan beavatkozás, ami csökkentette ezt az 
esőzés során előálló problémát a Tisza utcában, de tény, hogy 
még mindig nem tökéletes. Ennek a rendbetétele még feladat.

• A Szőlő utcában az úttesten kimagasló szennyvíz aknát a jövő 
év folyamán kijavíttatják.

• Az útépítés során alkalmazott bitumen-emulziós technológia 
nem egyenlő az aszfalttal, viszont a felújítások révén minde-
gyik utca jobb lett, és egy utca helyett ötöt tudott megcsinálni 
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az önkormányzat. Amikor oda kerül a sor, hogy lesz  forrás 
akár egy-egy utca aszfaltozására, akkor már nem lesz szükség 
útalap-erősítésre, mert ez így, ahogyan van, elbírja az aszfaltot.

• A Hargita utcában a fekvőrendőrök egyfelől lakossági kezde-
ményezés eredményeképpen, másfelől tesztjelleggel lettek ki-
építve. Mivel ezek nem hozták a várt eredményeket, elképzel-
hető, hogy az elemek más helyre kerülnek majd.

• A Bringapark elhelyezésével kapcsolatban kiemelte, hogy már 
régóta funkciót szerettek volna adni a Sportcsarnok mögötti 
fás területnek. A kondipark, majd a JUDO terem megépülésé-
vel már adta magát ennek a sportfunkciónak a továbbvitele. A 
Bringapark közvilágítása és bekamerázása is a további felada-
tok közé tartozik. További cél ezzel a „sportligettel” kapcso-
latban, hogy mindenki számára használható legyen; nemcsak 
annak, aki sportolni kíván, hanem annak is, aki szeretne ott 
megpihenni. Van egy díszpark a hivatal épülete előtt, de egy 
ilyen liget is igazán szép a település központjában.

• A ruzsai úti körforgalom rendbetétele is a tervek között szere-

pel, azonban az öntözési rendszer kiépítése még folyamatban 
van.

• Az Ipari terület tekintetében az út építése a teljes ide vonatkozó 
fejlesztési forrást kimerítette. A TOP Plusz pályázatokból re-
mélik a belső infrastruktúrák kialakításának fejlesztését.

• Az Egyenlőség és a Harang utca kereszteződésében felgyülem-
lő esővízzel kapcsolatban közölte, hogy minden komolyabb be-
ruházás alkalmával igyekeznek belealkudni az ilyen és ehhez 
hasonló kisebb javításokat is. Sajnos nem csak az az egy hely 
van, ahol erre szükség lenne, ezért sorra  veszik őket, és amikor 
arra alkalmas vállalkozó érkezik, akkor addig nem engedik el, 
ameddig ezeket meg nem teszi – zárta válaszát a polgármester.

A polgármester elmondta, az önkormányzat továbbra is folyamato-
san várja a kérdéseket, véleményeket a forum@domaszek.hu e-mail 
címre, hogy választ adhasson a lakosságot foglalkoztató kérdésekre, 
esetleg felmerülő problémákra.
                                               Domaszéki Hírmondó szerkesztősége

Domaszéki bringapálya ünnepélyes átadása

Egyedülálló beruházás a megyében az a kerékpáros pumpapá-
lya, amely Domaszéken épült és a szüreti rendezvény hétvégéjén 
került átadásra. A pálya onnan kapta a nevét, hogy ahhoz, hogy 
egy biciklis körbe tudjon menni rajta, egy ún. pumpáló mozgás 
szükséges. A pumpapálya bárki számára ingyenesen használ-
ható lesz kerékpárral, rollerrel és akár görkorcsolyával is. Az 
Önkormányzat tervei szerint évente legalább kétszer biztosítja 
majd a pályát programok, különféle ügyességi versenyek lebo-
nyolításához. A fejlesztés harmonizál a település azon törekvé-
seivel, amelyek a kerékpáros sport és közlekedést támogató inf-
rastruktúra fejlesztést célozzák.
A Bringapályát az Önkormányzat az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosi Iroda Országos Bringapark Programjának kereté-
ben valósította meg, 50%-os vissza nem térítendő támogatás mel-
lett. A Program iránt hatalmas volt az érdeklődés, amelyen 39 pályá-
zó nyert támogatást, és így Csongrád-Csanád megyében Domaszék 
egyedüli kedvezményezettként valósíthatja meg ezt a fejlesztést, 
amelynek keretében egy pumptrack pálya, egy ehhez tartozó fedett 
kiülő és egy ivókút létesítését vállalta az Önkormányzat.
A Bringapálya ünnepélyes átadójára október 9-én került sor. Sziráki 
Krisztián, Domaszék nagyközség polgármestere mellett jelen volt 
és köszöntőt mondott Magyar Anna, a Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat kulturális, sport- és ifjúságügyi tanácsnoka, Mi-

hálff y Béla, Szeged-Kiskundorozsma önkormányzati képviselője, 
valamint Tóth András projektvezető a Magyar Kerékpárosok Tu-
risztikai Szövetségétől.
Sziráki Krisztián átadó beszédében rávilágított, az ilyen, számos új 
lehetőségeket kínáló létesítmények építése Domaszék élhetőségét 
szolgálja. „Domaszéken úgy gondoljuk, és nekem szilárd meggyő-
ződésem az, hogy Szeged közelsége miatt Domaszék nem lehet egy 

Örömmel vették birtokba  a kerékpárosok a létesítményt
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Sziráki Krisztián polgármester és Tóth András 
projektvezető szalagátvágása az ünnepélyes átadáson

Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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alvó település. Azzal, hogy fi ataloknak és kevésbé fi ataloknak is le-
hetőséget biztosítunk arra, hogy kipróbáljanak olyan dolgokat, ami-
ket eddig még nem tettek meg, és ehhez nekik nem kell elhagyniuk 
Domaszék közigazgatási határát, azzal erősítjük bennük azt, hogy 
Domaszéken jó élni, jó kikapcsolódási lehetőségeket lehet találni” 
– emelte ki a polgármester, aki külön köszöntötte a szomszédos vá-
rosokból, településekről érkező kerékpárosokat is.
Tóth András projektvezető hangsúlyozta, az innovatív kerékpáros 
pályák kikapcsolódási alternatívát jelentenek a digitális eszközök-
kel szemben. „Ezekre a pályákra úgy kell tekintenünk, mint egy új 
attraktív játszótérre, tehát nem azt kell néznünk, hogy egy bringa-

parkot építettünk, hanem egy új szórakozási lehetőséget a fi atalok-
nak. Nekünk versenyeznünk kell a kijelzőkkel, legyen az egy telefon, 
egy tablet, egy TV, egy számítógép. És ezek a pályák mind arra szol-
gálnak, hogy a gyerekeink itt töltsenek el több időt és ne a monitor 
előtt.” – szögezte le.
A pályát a hódmezővásárhelyi Alföldi Kerekesek Egyesületének 
versenyzői avatták fel látványos bemutatóval, profi  kerékpáros 
technikákat alkalmazva, ezzel szórakoztatva és egyben edukálva is 
a megjelent közönséget.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ WIFI PONTOK BEÜZEMELÉSE
Domaszéken 10 kültéri helyszínen léte-
sülnek vezeték nélküli internet elérési 
pontok, amelyek száma így 5-ről 15-re 
növekszik majd. A projekt keretében a 
wifi  pontokon térfi gyelő kamerarendszer 
kiépítése is történik, amellyel együtt ösz-
szesen 40 darab kamera fog üzemelni a 
településen.
  A kivitelezés folyamatosan megvalósul a 
következő hetekben, ezt követően és a teszt-
időszak befejezése után mindenki használ-
hatja az ingyenes wifi -hozzáférés előnyeit. 
A helyszínekről, használati feltételekről, 
lehetőségekről az éles indulás időpontjáról 
később közlünk információkat.
  A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 
szerte Európában ingyenes wifi -hozzáférést 
biztosítson a polgárok számára nyilvános 
helyeken, többek között parkokban, tere-
ken, közösségi területeken, középületekben, 
könyvtárakban, egészségügyi központok-
ban. A WiFi4EU kezdeményezés keretében 
településünk 15.000 euró értékben nyert pá-
lyázatot.                                           (szerk.)

A wifi  pontok és a kamerarendszer jelenleg tesztüzemben működik, az éles indulás-
ról és a helyszínekről a későbbiekben adunk tájékoztatást hírcsatornáinkon

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Szépkorúink köszöntése
Október 1-je az Idősek világnapja, melyet 
1991 óta ezen a napon ünneplünk. Ebből 
az alkalomból köszöntjük mindazokat az 
embereket, akik hosszú élet munkáját, 
tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 
Segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, 
száll generációról generációra a sok tu-
dás. 

Köszönettel tartozunk nekik azért, hogy 
áldozatos, szorgalmas munkájukkal meg-
teremtették és biztosították nekünk, fi ata-
loknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy 
tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhas-
sunk és nyomdokukba léphessünk. Szeretet-
tel gondolunk rájuk, nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján, hiszen bölcses-
ségükkel és szeretetükkel mindig rendelke-
zésünkre állnak.
Feladatunk lehetővé tenni számukra az idős 
korhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik A 96 éves Pintér István köszöntése        Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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a pihenés éveiben. Településünk szempont-
jából is kiemelten fontos feladat, hogy az itt 
élő idősek a hosszú évek kemény munkája 
után örömteli életet élhessenek. 

Már hagyománnyá vált az elmúlt években, 
hogy a Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat köszönti a településen élő legidő-
sebb női és férfi lakosokat. Ez idén sem 
maradhatott el, hiszen Sziráki Krisztián 
polgármester, dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 
és Szűcsné Dobó Zsuzsanna, a családsegítő 
szolgálat vezetője otthonukban keresték fel 
a két legidősebb domaszéki lakost még ok-
tóber elején, és egy-egy ajándékcsomaggal, 

virággal és oklevéllel mondtak köszönetet. 

Pintér István 96 éves, valamint Varga Ist-
vánné 100 éves lakosok. Mindketten tős-
gyökeres domaszékiek és szerető családjuk 

gondoskodásában tölthetik idős éveiket. 
A köszöntést követően kaptuk a szomorú 
hírt, hogy időközben Varga Istvánné, Irénke 
néni elhunyt. 
Családjának ezúton is szeretnénk Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat nevében kife-
jezni mély együttérzésünket és részvétün-
ket.

Köszönjük mindazokat az értékeket, ame-
lyeket ők megőriztek, és mindazt, amivel 
minket felvérteznek és gazdagítanak!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről ( 2021.11.04. )
November 1-re sajnos elérte a COVID 
áldozatainak száma az 5 millió főt vi-
lágszerte, Magyarországon az elhunytak 
száma 30.920 fő, mely a jelenlegi helyzet-
ben napról-napra emelkedik. A koronaví-
rus delta variánsa miatt több országban 
és hazánkban is újra emelkedik a fertő-
zöttek száma. 
  A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok 
vannak. A vírus ellen a legerősebb védelmet 
az oltás adja. A beoltottak kevesebb mint 
1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyá-
sa az oltottaknál általában jóval enyhébb. 
A magyar lakosság többsége regisztrált 
védőoltásra és már fel is vette azt. A 12-19 
éves korosztály 46%-a, a 20-59 éves kor-
osztály 64%-a, a 60 év felettiek 85%-a már 
oltott.  A koronavírus-járvány negyedik hul-
lámának megfékezésére a kormány újabb 
védelmi intézkedésekről döntött. November 
elsejétől ismét kötelező lett a maszkviselés 

a tömegközlekedési eszközökön, az átoltott-
ság növelése érdekében a munkáltatók elő-
írhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az 
állami szférában elvárt az oltás felvétele, az 
önkormányzatoknál a kérdésben a polgár-
mesterek dönthetnek. 
November 1-jétől a korábban már megszo-
kott szabályok szerint újra maszkot kell 
viselni a tömegközlekedési eszközökön, 
pályaudvarokon és megállóhelyeken. A 
maszkviselés alól ezúttal is felmentést kap-
nak a 6 év alatti gyermekek, az értelmi vagy 
pszichoszociális fogyatékossággal, illetve 
az autizmus spektrumzavarral élő szemé-
lyek.
  A kormány továbbra is védőoltás mielőb-
bi felvételére kéri a beoltatlanokat, a most 
terjedő deltavírus mutáns ugyanis a beol-
tatlanokra a legveszélyesebb, a védőoltás a 
leghatékonyabb a vírus ellen.
Felhívják a még beoltatlanok figyelmét, 

hogy nem kell megvárni, amíg munkálta-
tójuk az oltás felvételére kéri őket. A www.
vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap 
folyamatosan nyitva áll, az érvényes re-
gisztrációval rendelkezők jelentkezhetnek 
a védőoltásra háziorvosuknál vagy akár az 
interneten is foglalhatnak időpontot kórházi 
oltópontra. 
Honlap: www.eeszt.gov.hu

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek

A Rendőrség tanácsai a gépjárművezetők részére
1. A megnövekvő gyalogos- és gépjármű-
forgalom nagyobb türelmet és elővigyáza-
tosságot igényel ebben az időszakban min-
den közlekedőtől. Fokozottan figyeljenek 
egymásra, az út- és látási viszonyokra, a 
közlekedési szabályok betartására!
2. Ha még nem végezték el az őszi felké-
szítést, indulás előtt ajánlatos a gépjárművet 
alaposan átnézni. Elengedhetetlen az akku-
mulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a 
fékrendszer ellenőrzése. 
3. A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mel-
lett a száraz és vizes útszakaszok akár hir-
telen váltakozása is különös óvatosságot és 
figyelmet követel.
4. Nagyobb követési távolságot tartva, las-
sabban kell vezetni, így kisebb a balesetek 
bekövetkeztének kockázata, rossz manőve-
rezés esetén pedig a hibák könnyebben kor-
rigálhatók.

5. Az izzók fényereje sokévi használat után 
akár a felére is csökkenhet, ezért rendsze-
resen ellenőrizzük és tartsuk karban azokat!
6. A műszaki biztonság egyik alapkövetel-
ménye a futómű és a gumik kifogástalan 
állapota. A megfelelő téli autógumikkal 
vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a 
féktávolság, mely akár életet is menthet. A 
nyári gumi 7 Celsius fok alatt már nem tel-
jesíti feladatát!
7. A lengéscsillapítók állapotát műszeres 
méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttar-
tását, a stabilitást, a fékút hosszát jelentősen 
befolyásolja. A fékhatást is méréssel kell el-
lenőrizni.
8. Lakott területen kívül és belül egyaránt 
figyeljünk az úttest mellett haladó gyalogo-
sokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelő-
helyek, iskolák, buszmegállók környékén!
9. Ütközés esetén a tehetetlenségi erő miatt 

előre csapódó testet az ellenkező irányból 
nagy erővel berobbanó légzsák nem védi 
meg, sőt további sérüléseket okozhat. Hasz-
nálja a biztonsági övet!
10. Hosszabb utazás előtt az út - és időjá-
rási viszonyokról érdemes az Útinformnál 
tájékozódni. A körülmények függvényében 
szükség lehet takaróra, melegebb ruhada-
rabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zá-
rolajozóra, élelmiszerre és italra is. Előfor-
dulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem 
érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha 
más közlekedési eszközzel (pl. vonattal) in-
dulunk útnak.

Csongrád-Csanád Megyei RFK 
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi 
segélyhívó - 107

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakosságot, 
hogy Önkormányzatunk továbbra is se-

gítséget nyújt a Nagyközségi Könyvtárban 
nyitvatartási időben a koronavírus elleni 

vakcina-regisztrációban! 
Kérjük a regisztrációhoz vigyék magukkal 
személyazonosító igazolványukat, lakcím-

kártyájukat, TAJ kártyájukat! 
További tájékoztatás: Tel.: 0670/466-3792
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Simon Emil: Hónapok

November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,

kútba esett a nap, soha meg nem virrad.

A 8.a és a 8.b osztályok tanulói a „Határtalanul” program keretében eljuthattak 
Erdély meseszép tájaira      Fotó: Ferlingné Dósa Anett  

A negyedik osztályosok meséket olvastak fel a Domaszéki Kincskereső Óvodába 
járó kicsiknek          Fotó: Mataisz Zsuzsanna  

Programjainkból:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
kiírt Határtalanul! pályázaton iskolánk 
Erdélyi panoráma című, HAT-20-01-1052 
azonosító számú projektje támogatást nyert, 
melynek felhasználásával nyolcadikos diák-
jaink részt vehettek egy rendkívül tartalmas 
tanulmányi kiránduláson 2021.09.21. és 
25. között.  Így emlékeznek a gyerekek a 
tanulmányútra: Szeptemberben a Határ-
talanul! program keretében eljuthattunk 
Erdélybe, ahol rengeteg gyönyörű helyet 
láttunk. Az első megálló Nagyszalontán volt, 
ahol betekintést nyerhettünk Arany János 
életébe és műveibe. Csucsán megnéztük a 
Boncza kastélyt, Torockón megcsodáltuk a 
jellegzetes házakat, valamint   felsétáltunk a 
Székelykő lábához. Második nap a csodála-
tos Medve-tó után meglátogattuk Parajdon a 
sóbányát, Máréfalván áthaladva megszem-
léltük a székelykapukat, majd elfoglaltuk 
a szállásunkat Hargitafürdőn. Másnap 
sétáltunk a gyönyörű Szent Anna-tó körül, 
Gyimesbükkre látogattunk, ahol érdekes 
történeteket hallgathattunk Deáky András 
tanár úrtól. A gyermekotthonban átadtuk 
ajándékainkat és az adományokat, majd 
közös néptáncot táncoltunk az ott élő gyere-
kekkel. A következő napon a Gyilkos-tó és a 
Békás-szoros mindenkinek örök emlék ma-
rad. Utolsó nap Segesváron felgyalogoltunk 
a Diáklépcsőn, sétáltunk a várnegyedben, 
majd a kirándulás utolsó programjaként 
Aradon a vértanúkra emlékeztünk. Miután 
hazaértünk, elgondolkodtunk azon, hogy 
milyen lehet magyarként a határon túl élni. 
Nagyon jó volt a kirándulás, köszönjük, hogy 
ilyen sok szép élményben lehetett részünk! 

Nagyon sok adományt tudtunk átadni    
Gyimesbükkön a gyermekotthon lakóinak, 
amit ezúton is köszönünk a felajánlóknak: 
Bödör Andrea, Tolnai Rita, Bocskai Eszter, 
Finta Ottó, Viplakné Pásti Mária, Bakosné 
Kopasz Szilvia, Sólyáné Baranyás Ágnes, 
Némethné Baranyás Bernadett, Kovács Im-
réné, Hevesiné Gulyás Éva, Bönde Jánosné, 
Madarász Ottó, Raub Boglárka, Kardosné 
Volford Klára, Klépity Attila, Fődiné Vőne-
ki Bernadett, Pataki Ildikó, Józsáné Bánhi-
di Márta, Dicső Mónika, Takácsné Herédi 
Gyöngyi, Vass Erzsébet, valamint a többi 
névtelen adományozó.

MESE 7
Szeptember utolsó hetét "mesésen" töltötték 
az alsó tagozatos gyerekek.
Szeptember 30-ra, a népmese napjára vál-
tozatos tevékenységekkel emlékeztek:
a Magyar népmesék rajzfilmsorozatból vá-
logattak; színeztek mesés betűket; báboz-
tak; olvasóversenybe fogtak; bemutatták 
kedvenc meséiket a társaiknak. A negyedik 
osztályosok meséket olvastak fel a Doma-
széki Kincskereső Óvodába járó kicsiknek. 

Kirándulás a SzeReTeD 
laborba diákszemmel

„Szeptember 30-án lehetőségünk volt eljutni 
a Szegedi Regionális Természettudományos 
Diáklaboratóriumba. Asztalos Ferencné ta-
nárnő és Kardos Rolland tanár úr segítségé-
vel tovább gyarapíthattuk tudásunkat fizika 
és biológia tantárgyakból. Két csoportba 
osztottak bennünket, és felváltva vettünk 
részt a foglalkozásokon. Nekünk először a 
tanár úr tartotta, megismerkedtetett minket 
a szem felépítésével, amelynek részeit ser-
tésszem boncolásakor meg is vizsgáltunk. 
Azután Klári nénitől a felhajtóerőről tanul-
tunk, amit mérésekkel be is bizonyítottunk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, sok újat ta-



Domaszéki Hírmondó   2021. november10

OKTATÁS

Zenei Világnap a Domaszéki Sportcsarnokban         Fotó: Cseri-Kucsara Petra  

Mezei futóverseny körzeti döntőjén Ruzsán     Fotó: Nagy Hevesi Ákos  

nultunk és mindannyiunk egy jó élménnyel 
tért haza.” 
Iskolánkban a Zenei Világnap alkalmából 
október 4-én hangversenyt szerveztünk a 
sportcsarnokban, amelyen a művészeti is-
kola növendékei és őket felkészítő tanáraik 
varázsoltak el minket a zene csodálatos dal-
lamaival. Először Baracsi Gergő, Gyólai 
Márton, Huszák Zsófia, Kászonyi Lilla, 
Pataki Ádám, Sólya Máté gitárjátékát 
kísérhettük figyelemmel. Zongorás növen-
dékeink közül Dobó Gréta, Dobó Pálma 
és Szalóky Mercédesz Lara mutatkozott 
be. Kis hangversenyünket rendkívülivé tet-
te, hogy növendékeink mellett felkészítő 
tanáraik Pecznyik István –gitár, Greksa 
Márta –hegedű, Lázity Natália és Koszti 
Sándor –zongora, Greksa László –fuvola-
játékában is gyönyörködhettünk. 

Október 6-án rádiós műsor keretében az 
5.b osztályos tanulók színvonalas szerep-
lésével emlékeztünk az aradi vértanúkra. 
Felkészítő: Viplakné Pásti Mária tanárnő

Ugyanezen a napon délután az első és má-
sodik osztály "A kis boszorkány" című 
bábelőadást tekintette meg Szegeden, a 
Kövér Béla Bábszínházban. Az előadás 
nagyon tetszett a gyerekeknek.
Kísérő tanítók: Fehér Erika, Nagy Regina, 
Nagy Zsolt

A domaszéki általános iskola tanulói szintén 
október 6-án részt vettek a Ruzsán megren-
dezésre kerülő Mezei futás körzeti döntőn. 
Az esős időjárás sem szegte kedvét csapa-
tunknak és nagyon szépen helyt álltak ver-
senyzőink. 

Eredmények:
egyéni-lányok: 
Varga Bíbor 1. hely, Dobó Gréta 3. hely
egyéni-fiúk: 
Papp Endre 2. hely
csapat-lányok: 
II. korcsoport lány csapat 2. hely (Benák 
Emma, Csóti-Gyapjas Laura, Kiri Mira, 
Klépity Johanna, Kómár Alexandra); 
IV. korcsoport lány csapat 2. hely (Dobó 
Gréta, Dobó Pálma, Horváth Hanna, 
Nagy Dorina, Szenes Kitti, Varga Bíbor)
csapat-fiúk: 
IV. korcsoport fiú csapat 1. hely (Kómár 
Áron, Papp Endre, Sabján Kristóf, Ta-
kács Marcell)
A továbbjutó tanulók Hódmezővásárhelyen 
a megyei döntőn folytatják a versenyzést.
Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő-
iknek! 

Október 7-én a Szegedi Tudományegyetem 
Füvészkertjében a Rímbe szedett termé-
szet elnevezésű szavalóversenyen iskolán-
kat Kalmár Balázs 1.b osztályos tanuló 
képviselte. (Felkészítő: Kardosné Volford 
Klára) Köszönjük szüleinek a versenyre 
való szállítást! 

KÓDOLÁS HETE 2021 

A Kódolás hetén a gyerekek játékos te-
vékenységekben fejlesztették tér- és irá-
nyérzékelésüket, logikai gondolkodásukat. 
Rejtvényeket, titkos kódokat fejtettek meg, 
az adott utasítások szerint színeztek, így 
zöldségek, gyümölcsök, állatok képeit va-
rázsolták elő. Ismét kipróbálhatták a Blue-
Bot padlórobotot, lépéseket programoztak, 
fejlődött algoritmikus gondolkodásuk: Zü-
mivel gyakorolták az irányokat, számlál-
ták a lépéseket, a robot mesék eseményeit 
látogatta meg időrendi sorrendben, akadá-
lyok között kellett célba érnie, a hosszúság 
mértékegységek megértését segítette. Az in-
teraktív táblán a kodable.com oldal kódoló 
feladatait is kipróbálták.

Az egyik elsős véleménye: Ez volt éle-
tem legjobb napja!”A felsősök a code.org 
weboldalon található Minecraft kalandkó-
dolással foglalkoztak, számrendszerekkel 
ismerkedtek, interaktív szabaduló szobás 
feladatot oldottak meg, melynek témája 
szintén a kódolás volt. Iskolánk kódolás he-
téről készült videóját az alábbi linken tudják 
megtekinteni! https://www.youtube.com/
watch?v=UA2XHEThG5k

Október 21-én a Lázár Ervin Program ke-
retein belül a nyolcadik évfolyam megte-
kintette a "A bolondok grófja" c. darabot 
Budapesten, az Újszínházban, Kísérőik: 
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Nyolcadikosok Budapesten az 
Újszínházban    

Fotó: Cseri-Kucsara Petra  

Táncház Üllésen    
Fotó: Kispéter Éva

Néptáncosok fl ashmob tánca az V. Szüreti Napon  
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Dobó Márta, Cseri-Kucsara Petra és Kardos 
Rolland.

A művészeti iskola diákjai október 8-án 
részt vettek az Idősek napja alkalmából 
szervezett rendezvényen. Néptáncosaink 
Topogó csoportja Kispéter Éva: Nem mesz-
sze van ide Kalocsa című koreográfi áját 
mutatta be, majd társastáncosaink szórakoz-
tatták a közönséget. Süli Péter 4.a osztályos 
tanuló Mentovics Éva: Az ősz vándorútja 
című versét szavalta el.

Néptáncosaink meghívást kaptak az október 
9-i, domaszéki szüreti napokra, ahol a Re-
ce-fi ce, Kiskaláris és a Csillagfürt csoport 
meglepetés fl ashmob táncukkal pillanatok 
alatt tánctérré alakították a sátor előtti terü-
letet. 

A Rece-fi ce, Kiskaláris és Csillagfürt lelkes 
tagjai október 23-án, Üllésen táncházban 
voltak, ahol az élő zene és a táncos lábak 
fergeteges hangulatot teremtettek. 

Következő programjaink:

2021. november 9.  Fogadóóra az iskolában                                                                                                                                       
17.00 - 18.00
2021.  november 12.      Iskolanaptárba      készülő                                                                                                                                          
rajzok leadási határideje
2021. november 17. Futsal megyei baj-
nokság a sportcsarnokban
2021. november 17. Szülői értekezlet a 8. 
évfolyamon 17 órától
2021. november 18. Pályaorientációs nap
2021. november 22-26. Egészség7
2021. november 24.  Területi verses mese-
mondó verseny
2021. november 25. Bálint Sándor Nap
2021. november 26. Adventi kézműves-
kedés 15 órától
2021. november 29. Adventi 1. gyer-
tyagyújtás 7.45

- Zrínyi Matematika Verseny iskolai 
  fordulója
2021. december 03. Középiskolai írásbeli 
felvételire jelentkezés határideje
2021. december 06. Adventi 2.
                    gyetyagyújtás 7.45
                  - Mikulás programok
2021. december 07-10.
                    Szülői értekezletek
2021. december 09.
Iskolába csalogató program I. alkalom

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Miután egy szempillantás alatt elsuhant a 
szeptember, programokkal teli október várta 
az óvodásokat és a falu lakóit. A hónap elején 
nagy örömmel vett részt egy rövid műsorral a 
Méhecske csoport a Szüreti mulatságon, me-
lyen a gyermekek megcsillogtathatták ének-, 
tánc- és verstudásukat. A jól sikerült bemutató 
után méltán járt az elismerés és jóízűen elfo-
gyaszthatták a sok süteményt és fi nomságot, 
amit a tapsvihar után kaptak. A sütiversenyre 
minden csoportból akadt lelkes szülő, aki szívét-lelkét belesütötte 
a tökös vagy gesztenyés, őszi témájú fi nomságába. Ezúton köszön-
jük az önzetlen felajánlásokat!
Ebben a hónapban a növényeké és az állatoké volt a főszerep, így 

több csoport szervezett kirándulásokat. Szá-
razné Icu néni jóvoltából a Méhecske és Cse-
mete csoport közelről megnézhette a háziálla-
tokat és a hozzájuk tartozó munkát. Rengeteg 
hasznos és fontos információval lettek a gyer-
mekek gazdagabbak. 
Az időjárásnak köszönhetően a pompás őszi 
színeket minden csoport a saját szemével lát-
hatta tapasztalatszerző sétái alkalmával.
A vadasparkban a vadállatokkal barátkozott 

a Méhecske és Csemete csoport, a Napraforgós gyermekek pedig 
moziban voltak.
Köszönjük a lelkes szülőknek, hogy gyümölcs és zöldség/termés fel-
ajánlásaikkal hozzájárultak a gyermekek egészséges életmódjának 
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elősegítéséhez és a gazdagabb ismeretszerzés lehetőségéhez!
A Domaszéki Könyvtár szervezésében a Látványszínház előadásán ve-
hettek részt az iskolába készülő nagycsoportosok. Köszönjük szépen 
Kónya-Bába Andrea könyvtárosnak a lehetőséget!

Programjaink az elkövetkezendő időszakban: 
(amennyiben a vírushelyzet engedi):
Szülői értekezletek időpontjai:

    • November 4. csütörtök Bagoly és Pillangó csoport
    • November 9. kedd Méhecske, Napraforgó és Csemete csoport
    • November 10. Katica és Mókus csoport
    • November 11. Csiga-Biga csoport

    • November 26. péntek 15 órától Adventi készülődés
                                                  
                                         Koczkáné Szalma Ágnes óvodapedagógus

A Méhecske és a Csemete csoport közelről megnézhette a háziállatokat és a velük járó feladatokat 
Fotó: Koczkás Orsolya

Látványszínházat tartottak az ovisoknak 
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéki Bölcsőde hírei

Élmény tökfaragást tartottak a bölcsiben a Nyuszi,
Csiga, Katica csoport részére   Fotó: Maczka-Németh Orsolya

Beköszöntött az ősz, az év legszínpompásabb évszaka, ezzel együtt 
csoportszobáink is őszi hangulatot öltöttek a kisgyermeknevelők 
kreativitásának köszönhetően. Ezen időszak divatba jött ünnepe 
a Halloween, melynek szimbólumává a kivájt töklámpás vált, így 
csoportjainkban is készültek belőlük szebbnél szebb alkotások.
A gyermekek nagyon élvezték, aktívan részt vettek benne, főként a 
tökök tisztításában, magoktól való megszabadításában. Kis kezükkel 
szorgosan markolászták, húzták ki a magokat, rostokat és vidáman 
gyűjtötték őket a tálcára. 
Nagyon látványos lett a végeredmény, a gyerekek büszkén szemlélték 
a kifaragott műveiket. A különféle mintákkal díszített tökök, a bennük 
elhelyezett mécsesek fényével igazi meghittséget teremtettek az ünne-
pi időszak előtt.
Ez a tevékenység amellett, hogy kellő ráhangolódást nyújt az őszre, az 
egyre sötétedő nappalokra, játékosan fejleszti is a kisgyermekek kéz-
ügyességét, fi nommotorikus képességüket. 

A bölcsődei napirendbe tervezetten beépített foglalkozások többsége 
fi nommotorikát fejlesztő tevékenység, hiszen minden, amihez az ujja-
ik, szemük vagy szájuk koordinált mozgása szükséges, az ezt a képes-
ségüket segíti. Ilyen például a gyöngy,- vagy tésztafűzés, a gyurmázás, 
a szalvétagombóc vagy papírdarabkák ragasztása, a rajzolás, de a legó-

zás, a Montessori toronyjáték szintén ennek fejlesztésére hivatott 
észrevétlenül, játékos formában. 
                                      Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető
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Idősek napja Domaszéken

Sziráki Krisztián polgármester nagy tisztelettel fogadta Domaszék időseit a rendezvényen 
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A már hagyománnyá vált rendezvényt a 
tavalyi évben sajnos nem lehetett megtar-
tani a pandémia miatt, de a szervezők eb-
ben az évben bepótolták a hiányosságot, 
a pozitív visszajelzések alapján a rendez-
vény igen színvonalasra sikerült. 
  A közel 300 résztvevő számára bogrács-
ban főtt az ebéd, amely alatt a Bálint Sándor 
Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai 
verseket és néphagyományokkal kapcsola-
tos műsorokat adtak elő. 
A rendezvény közben régi archív képekből 
rendezett kiállítást is megtekinthettek a ven-
dégek, mely Domaszék értékeit szemléltette 
a DomArchív fotóin keresztül.
Nyugdíjasaink közül is voltak, akik sa-
ját versekkel készültek. Szabó Irénke, Gál 
Terike és Gál Imre nagy izgalommal és 
lelkesedéssel adták elő hol megható, hol 
sziporkázó, de mindig a tapasztalás adta 
bölcsességet sugárzó soraikat. 
Mivel a két legidősebb domaszéki polgár 
eljövetele nem volt biztos a rendezvényre, 
ezért őket már korábban felköszöntötték az 
önkormányzat képviselői. 
A 96 éves Pintér István sajnos nem, de a 100 
éves Varga Istvánné végül részt tudott venni 
az ünnepségen, akinek a jelenlétét tapsvihar 
fogadta.
  A rendezvényt megtisztelte részvételével 
Mihálff y Béla dorozsmai önkormányzati 
képviselő, aki aktívan is részt vett a felszol-
gálásban időseink örömére. Sziráki Krisz-
tián polgármester, dr. Pálfi  Tímea Ágnes 
jegyző, továbbá településünk képviselő-tes-
tületének tagjai fogadták a vendégeket, őket 
segítették és a rendezvény lebonyolítását 

biztosították az önkormányzat, a hivatal és 
a helyi családsegítő szolgálat munkatársai. 
Sziráki Krisztián polgármester köszöntő be-
szédében elmondta, hogy „ez a nap kiváló 
alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk időseink 
felé tanúsított néha-néha bizony elmaradó 
gondoskodásunkat. Felgyorsult világunk-
ban sokszor pont azokra az emberekre nin-
csen időnk, akiknek a legnagyobb szüksége 
lenne ránk, és akiknek a legtöbbet köszön-
hetjük.” A polgármester megköszönte az 
időseknek, hogy szorgalmas munkájukkal, 
áldozataikkal a nehéz időkben megteremtet-
ték és biztosították a fi atalabbaknak, hogy 
tanulhassanak, dolgozhassanak és gyara-
podhassanak. Ezzel elindulhattak azon az 
úton, amit az idősek törtek, egyengettek a 
fi atalságnak, hogy ne botoljon el a lábuk. A 
fi atalok kötelessége ezt az utat járni, széle-
síteni, hogy utódaik számára is irányt tud-
janak mutatni.” Sziráki Krisztián szerint 
a külsőségek világát éljük, amely közben 
megfeledkezünk olyan értékekről és tulaj-
donságokról, melyek éppen az idősödéssel 
járnak együtt, és milyen jó, hogy együtt 
járnak. Ezek a derűs életszemlélet, a bölcs 
világlátás, tengernyi tapasztalat, türelem, 
kitartás, hit. „Ezekre az értékekre pedig 
hatalmas szüksége van a társadalmunknak 
minden időben, de a maiban különösen” – 
mondta el a polgármester. 
  „Köszönjük, hogy küzdöttek értünk és vál-
lalták azt, amit a sors az önök korosztályára 
mért. Az időskor egy nagyon fontos életsza-
kasz, ajándék annak, aki meg tudja élni a 
lényegét. A lényeg pedig az, hogy az kerül 
előtérbe, ami számít és ami igazán értékes, 

nem pedig a látszat. A szeretni tudás, a tü-
relem és a megértés művészetének birtoko-
sai önök, ezekhez szükségesek a személyes 
kapcsolatok és a közösségek. Köszönjük 
mindazokat az értékeket, melyeket önök 
megőriztek számunkra és mindazt, mellyel 
bennünket felvérteznek és gazdagítanak.” – 
hangoztatta Sziráki Krisztián polgármester.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Ördög Istvánné köszöntése áldozatos 
munkájáért és a rászorulók segítéséért  

Az ebéd és a tálalás pillanatai
Fotók: DOMASZÉKI HírTér  
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Szüreti nap és hagyományőrzés településünkön

A domaszéki fogatosok zeneszóval hívták a lakosságot a mulatságra  

A mustkészítés igazi közösségi feladattá kerekedett  

A helyi borkedvelőket a hordók irányították a kóstolás helyszínére  

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
szervezésében került megrendezésre ok-
tóber 9-én az V. Domaszéki Szüreti Nap, 
mely sokféle színes programmal várta az 
eseményre kilátogatókat, érdeklődőket. A 
szervezők igyekeztek úgy összeállítani a 
programelemeket, hogy minden korosz-
tály jól érezhesse magát.

A domaszéki lovasgazdák kis csapata 12 
fogattal és 3 hátas lóval indult útnak a ren-
dezvény reggelén, hogy élőzenés ébresztő-
jükkel hívogassák a helyieket - mintegy ked-
vcsinálóként - a településünkön immáron 
5. alkalommal megrendezett szüreti napra. 
Sziráki Krisztián polgármester köszöntő be-
széde után a Köztársaság térről indult útnak 
a társaság, természetesen fogataik megpa-
kolva utasokkal és jókedvvel. A fegyelme-
zett, rendezett sorban haladást a polgárőrség 
és a rendőrség biztosította. Az egyik fogaton 
helyet foglaló zenekar muzsikáira sokan fel-
kapták fejüket az utcákon közlekedők közül, 
vagy éppen a saját kapujukból nézelődők, 
melyre mosolyogva, integetéssel és hívoga-
tó szavakkal válaszoltak a fogatokon jelen 
lévők. Útközben pihenőhelyként a Dankó 
Pista tér volt kijelölve, ahol a résztvevőket 
a képviselő-testület tagjai és a helyi civil 
szervezetek útravaló ételekkel-italokkal kí-
náltak. A szervezők nevében köszönjük azt 
a nem kis áldozatot a résztvevőktől, hogy 
az esemény napján korán reggel felkeltek, 
fogataikat, lovaikat előkészítették, kidíszí-
tették, hogy pontos időben odaérhessenek az 
indulás pillanatára! 

Az esemény helyszínén számos temati-
kus élmény részesei lehettek a kilátogatók, 
ilyenek voltak a népi mesterségek bemu-
tatásában a nemezelés, korongozás, kuko-
ricamorzsolás és a mustkészítés. Emellett 
ugrálóvárral, sepregető játékkal, csillám-
tetoválással ismerkedhettek a gyerekek, a 
felnőttek íjászkodhattak és betekintést nyer-
hettek a borászat rejtelmeibe. 

Örömmel fogadták a szervezők a meghirde-
tett hagyományos őszi sütemények verse-
nyére való sok-sok jelentkezést, mely által 
az erre a célra elhelyezett asztal szinte te-
lis-tele volt fi nomabbnál-fi nomabb sütikkel, 
édességekkel. A látottak alapján elmondhat-
juk, hogy mindenki, aki a versenyen részt 
vett, az kitett magáért, sikerült az összes 
munkában a legjobb formájukat hozni a 
készítőknek. A helyezések kiosztásában ne-
héz dolga volt a zsűrinek, hiszen mindegyik 
édesség kiváló ízvilággal rendelkezett. A 
helyezések a következőek lettek: Ciger Mó-
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A Domaszéki Kincskereső Óvoda Méhecske csoportja 
 szüreti előadást tartott

Nagy sikerük volt a régi hagyományos munkaeszközök 
bemutatásának a kisgyermekek körében 

nika különdíjban részesült, a harmadik he-
lyezésért járó díjat Mikuskáné Bazán Ilona, 
a második helyezésért járót Puskás Ferenc, 
az első helyezés ajándékát és az elismerést 
pedig Dobó Szilveszterné vehette át. Gratu-
lálunk az eredményekhez!

Szüreti műsorral kedveskedtek az ovisok a 
kilátogató érdeklődőknek, szüleik is kíván-
csian fi gyelték a Méhecske csoport által sok 
szeretettel és jókedvvel bemutatott szüreti 
előadást. A nagy érdeklődést követő műsor 
után nem sokkal a domaszéki fi atalok is egy 
meglepetéssel készültek, fl ashmob kereté-
ben pillanatok alatt táncházzá varázsolták 
a nagy sátor előtti területet. A fl ashmob lé-
nyege, hogy a szereplői a tömegből tűnnek 
elő és mutatnak be egy produkciót, majd 
ugyanúgy távoznak is. Mindkét műsor ki-
csit közelebb hozta a szívünkhöz a régi népi 
értékeket, mely által érezhető volt, hogy a 
zene együtt lélegzik a tánccal. Köszönjük a 
színvonalas előadásokat!
Szüreti naphoz híven nem maradhatott el 

a bor- és a mustkóstolás lehetősége sem, a 
Csongrádi borvidék termelői mutatták be 
portékáikat, melyeket természetesen meg is 
lehetett vásárolni. 
Az italok mellé alföldi gulyáslevest ehettek 
hagyományos almás-rácsos süteménnyel az 
eseményen résztvevők. A programok ideje 
alatt lehetőség volt a lovaskocsikázásra, és 
a hagyományos őszi sütemények versenye 
mellett - amely a felnőtteknek szólt - a gye-
rekek részére „Ősz van” címmel aszfaltrajz-
versenyt is rendeztek a szervezők. 
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy te-
lepülésünk lakóinak egy kellemes napot 
tudtak a szervezők biztosítani és reméljük, 
hogy jövőre is sok falubeli fog hozzájárulni 
eme hagyomány megőrzéséhez és jó hangu-
latban, sok résztvevővel fog lezajlani a szü-
reti mulatság. 
Ez a nap nem jöhetett volna létre a támo-
gatók, segítők nélkül, akik a következők 
voltak: Ábrahám János és családja, Bara-
nyás József Pincészete, Bodnár László és 
családja, Családi Kör Nagycsaládos Cso-

port, Családsegítő és Védőnői Szolgálat 
munkatársai, Domadrón Szociális Szövet-
kezet munkatársai, Domaszék Nagyközsé-
gi Önkormányzat munkatársai, Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal munkatársai, Doma-
széki Focicsapat, Domaszéki Ifjúsági Ön-
kormányzat, Domaszéki Jázmin Nyugdíjas 
Klub, Domaszéki Kincskereső Óvoda mun-
katársai, Domaszéki Lovasok Baráti Köre, 
Domaszéki Polgárőrség, Domaszéki Nép-
tánccsoportok, Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola, Domaszéki Gazdák Kft., 
Domaszint Szociális Szövetkezet munkatár-
sai, Domatisz Nonprofi t Kft. munkatársai, 
Feketeszéli Hagyományőrző Egyesület, Fü-
löp Ildikó, Katona László és családja, Kép-
viselő-testület tagjai, Módra Gábor, Oláh 
Viktor, Ördög Attila, Ördögh Imréné, Papp 
Róbert és családja, Pintér Árpád, Rostásné 
Németh Katalin, Rózsa virágüzlet, Sziráki 
Ferenc és családja, Tóth Pincészet, Ujvári 
Pincészet, Varga Szabolcs, Vőneki István, 
Zádori Pince

 ( szerk.) Fotók: DOMASZÉKI HírTér

A szervezők örömmel vették a sok jelentkezőt a sütemény és az aszfaltrajz versenyekre
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Civil Szervezeteink
Nyugdíjas Klub hírei

Ebben az évben is adományokat gyűjt a rászoruló családoknak 
„Tápláló szeretet” címmel a 

Jázmin Nyugdíjas Klub!  Az adományokat a Sárkányhegyi Közösségi
 Színtérbe várják  minden hétfői napon 15 órától -16 óráig. 

Gyűjtés vége: december 13.! 

Az  Életet  az  Éveknek  Csongrád-Csanád  Megyei Szövetséghez  tartozó klubok   tagjai    
közül  egy tagot oklevéllel és ajándékcsomaggal köszöntött az egyesület elnöke, Szalai 
Antal az Idősek napja alkalmából. A Jázmin Nyugdíjas Klubból Novák Magdika volt a 
kitüntetett! Nagyon gratulálunk és jó egészséget kívánunk neki!
2020-ban a  járványhelyzet miatt abbamaradt a tornánk. 2021 októberében újraindult heti 
egy alkalommal. Kószó Flóra gyógytornász tartja, melyre szívesen jön a tagság tornázni.
Tisztelt tagság!  A második félévben névnapjukat ünneplő  klubtagokat köszöntjük novem-
ber 15-én 13 órakor!  Klubnap minden hétfőn lesz 15 órától, melyre várjuk szeretettel az 
új tagokat is!                                        Elérhetőségem: +36 30/314-2524 vagy este 645-081

Tisztelettel: Ördögné  Piroska klubvezető  

Szalai Antal Novák Magdolnát köszönti 
idősek napja alkalmából

Fotó: Ördög Istvánné

Domaszéki Polgárőrség felhívása
A Domaszéki Polgárőr Egyesület 
idén is segíteni kíván a rászoruló 
családokon, újra gyűjtést szerve-
zünk! 
Az ünnepek közeledtével szeretnénk olyan 
rászoruló domaszéki, illetve a homokhát-
ságon lakó kisgyermekes családokat támo-
gatni ruhával, játékkal, tartós élelmiszerrel, 
akik erre a leginkább rászorulnak! Ha van 
felesleges, de még jó állapotú ruhanemű, 
kisgyermekeknek játék, azt szívesen fogad-
juk, egyeztetés után elszállítjuk. Továbbá 
tartós élelmiszer (cukor, liszt, száraz tészta), 
gyerekeknek édesség, csokimikulás, szalon-
cukor felajánlásokat is szívesen fogadunk, 
hogy szebbé varázsoljuk néhány nehéz 
helyzetben lévő család ünnepét.

A 2020-ban elkezdett adománygyűjtési akciót az idei évben 
is folytatja a helyi polgárőrség       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéki foci hírek
Kedves domaszéki lakosok! 
A megyei bajnokságok már javában zajla-
nak. A hazai csapatunk is kemény küzdel-
meken van túl eddig, de még a java hátra 
van. 
A hazai mérkőzéseken igen sok ember kint 
szokott tartózkodni és szurkolni. 
Továbbra is arra kérem a lakosságot, hogy 

jöjjenek ki és együtt drukkoljanak a labda-
rúgó csapatunknak. 
A focicsapat minden héten keményen edz és 
próbálja hozni a várt eredményeket. Mivel 
egy fejlődő csapatról van szó és sok fiatal-
lal rendelkezik, akik még most játsszák első 
mérkőzéseiket a felnőttek között, nem min-
dig sikerül a győzelem.  

A csapat sose adta fel eddig a küzdelmet és 
továbbra se fogja. Minden energiánkat abba 
fektetjük, hogy egy ütőképes labdarúgó csa-
pata legyen a falunak.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a foci-
pálya nem kutyasétáltató!
 
  Köszönöm, tisztelettel: Kasza Márk Gábor 

A felajánlásokat az egyesület 
hívószámán, a +36 30/621-3940-es 

telefonszámon fogadjuk!

Támogatásukat előre is köszönjük!                                                                                                                                       
                                           Varga Pál

a Domaszéki Polgárőrség elnöke

Ünnepi megemlékezések településünkön
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
a képviselő-testület tagjai és a Bálint 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola október 22-én tartotta az 
1956-os események megemlékező ünnep-
ségét a Domaszéki Sportcsarnokban. 

  Sziráki Krisztián polgármester így véleke-
dett a forradalmi történésekről: „Az 1956-os 
forradalom maga volt a csoda a megszületé-
sében, létezésében és halálában. Születésé-
ben, mert ott és akkor jött a világra, ahol és 
amikor senki sem számított rá. Létezésében, 

mert azokban a napokban megnyílt az ég és 
emberfeletti erő győzte le a poklot. Halálá-
ban is csoda volt, mert hát jeltelen sírban, 
arccal a föld felé fordítva, szögesdróttal ösz-
szekötözve temették el, mégis feltámadt, itt 
van közöttünk ma is, és itt vannak azok is, 
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Tök Jó Este
Október 29-én rendezte meg az Ifjúsági 
Önkormányzat csapata a TökJó Estét a 
Sárkányhegyi Közösségi Színtérben. A 
rendezvény során az érdeklődők kipró-
bálhatták ügyességüket a tökfaragáson, 
őszi kézművességen vehettek részt, tár-
sasjátékozhattak és fi lmet is nézhettek. 
   Az angolszász vidékről származó Hallo-
ween ünnep hazánkban is egyre népszerűbb, 
ez is oka lehet, hogy tököt faragni érkeztek 
a legtöbben az eseményre. Igazán kreatív és 
ügyes csapat gyűlt össze a közösségi ház-
ban. Készült vidám, szomorú és rémisztő 
töklámpás, de denevérrel és szellemekkel 
is találkozhattunk.  A programra fi nom cse-
megékkel és teával vártuk a résztvevőket. 
Társasjáték választékunkból a Dobble és a 
Tabu nevű játékokat próbálták ki a játékos 
kedvűek. A kézművesen gesztenyefi gurák, 
textil és papír tökök készültek. Az este végén 
egy rémesen jó rajzfi lmet vetítettünk, amit 

A Köztársaság téri 1956-os emlékmű koszorúzása
      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Elhunyt díszpolgárok sírjai előtt tett tiszteletet Sziráki 
Krisztián és Kardos Rolland   Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A Bálint Sándor Általános Iskola ünnepsége a 
sportcsarnokban      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

akik hittel emlékeznek rá újra és újra.” 
  A polgármester beszéde után az Általános Iskola tanulói ünnepi 
műsort adtak elő a forradalmi eseményekre emlékezve, mellyel 
hűen felidézték az akkori történéseket. 
Végül a Köztársaság téren, az ’56-os emlékműnél koszorúzás zárta 
a megemlékezést, fejet hajtva tisztelegtek a hősök előtt az önkor-
mányzat képviselői, a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Jázmin Nyugdíjas klub, a Domaszé-
ki Ifjúsági Önkormányzat, a Családi Kör Nagycsaládos Csoport, a 
Dél-Alföldi ’56-os Vitézi Rend tagjai, Mihálff y Béla önkormányzati 
képviselő a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviseletében, és a 
Magyar Tartalékosok Szövetségének Domaszéki Szervezete. 
  Október 29-én a II. Világháború hősi halottaira és a domaszéki 
elhunyt díszpolgárokra emlékezett az önkormányzat. A domaszéki 
temetőben, a díszpolgárok sírjai előtt koszorúval és mécsesgyújtás-
sal tisztelegtek az önkormányzat képviselői, majd a Köztársaság téri 
emlékműnél hajtottak fejet a helyi civil szervezetek képviselőivel a 
háborúban elhunyt hősökre emlékezve.   
  „Feladatunk, sőt kötelességünk az emlékezés. Nemzeti ünnepet 
nem lehet hatóságilag elrendelni és a részvételt kötelezővé tenni. 
Nemzeti ünnep csak az a nap lehet, amit egy nemzet valóban a szí-

vébe fogad. Ez a nap nem a politikai szembenállás, hanem a nemzeti 
összetartozás napja kell hogy legyen.”- hangoztatta Sziráki Kriszti-
án polgármester.

Tombácz Zoltán szerkesztő

nem csak a gyerekek, de szüleik is élveztek, 
miközben popcornt és ropit csemegézhettek.        
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek! 
   Fiatal tagokkal bővült csapatunk már 

lelkesen szervezi következő programját, 
amely egy adventi kézműves foglalkozás 
lesz. Részletek hamarosan a közösségi ol-
dalakon."                                       Ördögh Netti

Értékeld a rendezvényt
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Kedves Domaszéki Lakosok! 
Szeretettel várok minden kedves 

vendéget a Domaszék, 
Petőfi  utca 12 szám alatti 

Egészségközpont emeletén.
   -Női, férfi - és gyermek hajvágás
   -Festés/szőkités 
   -Különböző melirtechnikák 
   -Keratinos hajfeltöltés 

Időpont egyeztetés minden esetben 
szükséges! Bankkártyás 

fi zetés lehetséges!
Ajándékutalvány vásárlásra is van lehető-

ség az ünnepek közeledtével. 

Kónya Edit 0630/299-7224

HIRDETÉSEK

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

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (119 m.)             

  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: 

Sziráki Krisztián, Varga-Asztalos Ágnes,  
Kardosné Volford Klára, Koczkás Orsolya 
Korrektor: Tanács Éva, Dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!

  
Megjelenik havonta 

 egyszer 1800 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

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

Tel.: 06-30/9533-864; Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

 Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!

Balázs Roland 
Tel.: 0670/248-4376

Mórahalmi kertészetbe, hosszú távra, 
bejelentett munkára, munkaerőt keresünk, 
rész- vagy teljes munkaidőben.
Érdeklődni: 06-30/549-2976




