
HÍRMONDÓHÍRMONDÓ2022. február2022. február

A  Bálint Sándor Általános Iskola a A  Bálint Sándor Általános Iskola a 
Homokhátság legjobb iskolái közöttHomokhátság legjobb iskolái között

Domaszék Nagyközségi Domaszék Nagyközségi 
ÖnkormányzatÖnkormányzat

ingyenes,ingyenes,
közéleti , információsközéleti , információs

 havi kiadványa havi kiadványa
XXXII. évfolyamXXXII. évfolyam

24.oldal24.oldal

3.oldal3.oldal 6.oldal6.oldal 8.oldal8.oldal

DODOMAMASZÉKISZÉKI

Választással és a 
népszavazással

kapcsolatos
tájékoztató

Megkezdődtek
az ipari területtel

összefüggő
beruházások

A tavalyinál
is nagyobb léptékű
útfelújítások lesz-
nek Domaszéken



A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. március 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2022. március 16.

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

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 
telefonszámon hétfőn, kedden és 

csütörtökön 8.00 -15.30 óra között, 
szerdán 8.00 -20.00 óra között, 
pénteken 8.00 -14:00 között, az 

ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, 
valamint személyesen a felsorolt 

ügyfélfogadási időkben, a 
megszokott helyen állnak 

rendelkezésükre. 

A legközelebbi személyes 
ügyfélszolgálati pont: 

6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 

Ügyfélszolgálat

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 )              
Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Közvilágítás 
hibabejelentő 

vonal:
Telefonos ügyfélszolgálat 

hibabejelentő vonala: 
62/565-881 (4-es menüpont, a nap 24 

órájában hívható)

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022.évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
  március 1., április 5.
Szelektív hulladék:
 március 7, április 4.

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

Madárinfl uenza kitörés
miatt elrendelt felügyeleti 

(megfi gyelési) körzet megszüntetése
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhiva-
tal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osztály (a 
továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategészségügyi fela-
dat- és hatáskörben eljáró hatóság Bordány 
településen megállapított magas patogeni-
tású madárinfl uenza kitörés miatt miatt Do-
maszék település közigazgatási területén 
elrendelt felügyeleti (megfi gyelési) intéz-
kedéseket 2022. február 7. naptól felold-
ja, ezzel egyidejűleg a területen a felügye-
leti (megfi gyelési) körzetet megszünteti.
Továbbra is érvényben van Csongrád-Csa-
nád megye korlátozás alatt nem álló terü-
letein az ÉFHÁT/31/2022. iktatószámú, dr. 
Bognár Lajos országos főállatorvos, élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős helyettes 
államtitkár körlevele a mintavételi kötele-
zettségről, amelynek során a napos baromfi  
kivételével valamennyi baromfi  esetében a 
vágóhídra vagy továbbtartásra irányuló ál-
latmozgatás előtt a szállítással érintett ter-
melési egységenként a szállítást megelőző 
72 órán belül kötelező a tamponvizsgálat.

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.

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:
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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 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
A 2022. január 25. napjára tervezett ülést be-
tegségek miatt csak egy héttel később, február 
1-jén tarthatta meg a képviselő-testület. 
  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) rendelkezései alapján az 5001 és 10000 fő 
közötti lakosságszámú települések polgármestere-
inek fizetése 2022. január 1. napjától havi bruttó 
845.000,- forint, költségtérítése pedig ennek 15%-
a, bruttó 126.750,- Ft. Vagyis a juttatás mértékét 
felsőbb jogszabály határozza meg, ennek elfoga-
dásáról a képviselő-testületnek, mint munkáltató-
nak mérlegelési lehetőség nélkül kellett határoza-
tot hoznia. Dr. Gulyás-Zóka Veronika társadalmi 
megbízatású alpolgármester esetében havi bruttó 
135.000,- forint tiszteletdíjról és bruttó 20.250,- Ft 
költségtérítésről született döntés. 
Felmondás miatt ismét megüresedett egy önkor-
mányzati bérlakás, az elfogadott pályázati kiírást 
lapunkban megtalálhatják az érdeklődők. 
  Döntés született az útépítési együttműködésről 
szóló helyi rendelet módosításáról, amelynek 
értelmében immáron Domaszék nagyközség 
teljes közigazgatási területén lehetőség van út-
építési hozzájárulás kivetésére. Külön rendelet-
ben döntöttek a Béke, Liliom, Móra Ferenc és 
Radnóti Miklós utcákban, a Szőlő utca Tömör-
kény és Deák Ferenc utcák közötti szakaszán, 
illetve a Szegfű úton ingatlantulajdonnal ren-
delkezők esetén a 2022. évben tervezett útépí-

tések során fizetendő hozzájárulás mértékéről.
Döntés született még a Kossuth utca útburkolatá-
nak, illetve a védőnői épület felújítására vonatkozó 
pályázatok beadásáról, egy önkormányzati résztu-
lajdonban lévő ingatlanra érkezett vételi ajánlat el-
utasításáról, egy elidegenítési és terhelési tilalom 
törlése tárgyában érkezett kérelemről.
Sor került még az intézményi térítési díjakról 
szóló helyi rendelet módosítására, melynek ér-
telmében 2022. január 1. és június 30. között az 
önkormányzat átvállalja az óvodai térítési díjak 
díjkülönbözetét, mert magasabb szintű jogszabály 
fenntartotta az önkormányzati szolgáltatási díjak 
emelésének tilalmát ebben az időszakban. A tes-
tület megerősítette egy korábbi döntését, melyben 
az önkormányzat számára felajánlott ingatlanrész 
megvásárlásának elutasításáról határozott, illetve 
a leégett szentesi sportcsarnok újjáépítésének tá-
mogatását is mellőzte. A polgármesteri jelentésben 
szó esett a közeljövőben várható pályázatokról, 
valamint az idén 70 éves nagyközségünk méltó 
megünneplését biztosító ötletekről is.
  Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjá-
ban   megtekinthető. A következő nyílt képvise-
lő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. február 
22. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal tanácsterme.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Választási tájékoztató
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános 
választását Áder János, Magyarország Köztár-
sasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki, 
ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos 
listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazha-
tunk 06:00-19:00 óráig.
  Az országgyűlési képviselők választása egyfor-
dulós. A választópolgárok egyrészt voksolhatnak 
arra, kit szeretnének a választókerületükben egyé-
ni országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthet-
nek arról, hogy az országos pártlistáról melyik 
pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők 
választása során a választópolgárok 106 egyéni or-

szággyűlési képviselőt választhatnak, országos lis-
tán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
Kérjük a választópolgárokat a személyazonos-
ság igazolására alkalmas, magyar hatóság által 
kiállított hatósági igazolványukat, illetve a lak-
címet igazoló hatósági igazolványukat hozzák 
magukkal. 
• A 2020. március 11. és 2020. július 3. között 

lejárt, vagy 
• a  2020. november 4. és 2022. május 31. kö-

zött lejárt vagy lejáró
hivatalos okmány 2022. június 30. napjáig ér-
vényes. 

Tisztelt Domaszékiek!  Kedves Olvasó!
Településünk ez évben ünnepli alapításának 70. 
évfordulóját. Mint minden jubileumot, szeretnénk 
a mostanit is méltóképpen ünnepelni. Évfordulónk 
különlegessége hogy a megemlékezés az egész 
2022-es évet átszövi, egy-egy írás, kisfilm, fejlesz-
tés, közösségi összefogás vagy éppen a falunapi 
rendezvények keretében. A folyamatos múlt- és je-
lenidézés célja, hogy több figyelmet fordítson kö-
zösségi létünk alapjaira, kulturális örökségünkre, 
s építőleg, megerősítőleg hasson domaszéki iden-
titásunkra; hogy rohanó mindennapjainkban néha 
meg-megálljunk olyan értékek mellett, amelyek 
erre érdemesek. 

A kezdetben Szeged városával szimbiózisban élő 
őstelepülés, ahol templomaink, viharharangjaink 
emeltettek; a legendás kisvasút vagy a tanyasi is-
kolák; vagy azok a tények és érdekességek, ame-
lyek a szépkorúak számára talán egyértelműnek 
tűnhetnek, de a fiataloknak nem biztos hogy isme-
retes, például hogy honnan ered településünk neve, 
vagy hogy mutatott a fő utca 70 évvel ezelőtt. 

Arra buzdítjuk a domaszéki közösséget, hogy in-
duljunk egy közös útnak a  következő hónapokban 
és így ünnepeljük e jeles évfordulót!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
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A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. 
február 12. napján indul. Az egyéni választókerületekben a jelölt-
séghez legalább ötszáz ajánlás szükséges, a jelöltek 2022. február 
25. napján 16 óráig gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken.
Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyé-
ben és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló 
jelöltet tudott állítani.
Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható.
Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a név-
jegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgá-
rok legalább egy százalékának ajánlása szükséges.
Az országos listákat legkésőbb 2022. február 26. napján 16 óráig 
kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyo-
lításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország Kormánya 
által kezdeményezett országos népszavazás.
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat 
bemutató foglalkozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyá-
soló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltozta-
tását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”
A választás és a népszavazás (to-
vábbiakban együttesen: választás) 
kitűzéséről és arról, hogy a választó-
polgár mely szavazókörben gyako-
rolhatja választójogát, a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda úgynevezett értesítőben 
tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő választópolgárokat a 
2022. január 26-i állapotnak megfe-
lelően legkésőbb 2022. február 11-ig.
A központi névjegyzékben tovább-
ra is lehetőség van:
• segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült 

választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósab-
lont március 25-én 16 óráig;

• a személyes adatok kiadását megtiltani; 
• a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, 

hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni 
képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, 
ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az 
erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. márci-
us 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus azo-
nosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 óráig, 
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan 
április 1-jén 16.00 óráig. 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről
Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állan-
dó lakóhelye alapján kerül meghatározásra (főszabály), településünk 
területén – megegyezően a korábbi választásokkal – 4 szavazókör 
található. Domaszéken minden szavazóhelyiség akadálymentesített 
módon megközelíthető.
Három kivétel lehetséges a főszabály alól:

    ÁTJELENTKEZÉS 
Mikor van rá lehetőség:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az, a lakcíme szerinti szava-
zóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. 
január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 

magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör te-
rületén tartózkodik.
A benyújtás módja:
• elektronikusan; 
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett 

tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél);
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 
napján 16.00 óráig kell a HVI-hez (Domaszéki Polgármesteri Hiva-
tal) megérkeznie.
Az átjelentkezéssel szavazók Domaszék nagyközség területén az 1. 
számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör 
címe: 6781 Domaszék, Petőfi  u. 2-4. (Általános Iskola)
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni 
választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, vala-
mint természetesen a népszavazás kérdéseire.
Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-én 16.00 óráig, 
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 
1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

    MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Mikor van rá lehetőség:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, moz-
góurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.

A benyújtás módja:
• elektronikusan 
• írásban személyesen, levélben 
vagy meghatalmazott útján annál a 
HVI-nél, amelynek szavazóköri név-
jegyzékén a választópolgár szerepel 
(így ha átjelentkezés miatt másik tele-
pülésen szavaz a választópolgár, oda 
szükséges a kérelmet benyújtani). 
A benyújtás határideje: a kérelmet le-
vélben vagy elektronikus azonosítás 
nélkül elektronikus úton március 30-

án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás 
napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a 
HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizott-
ságnál lehet benyújtani.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektroniku-
san a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosí-
tás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), 
továbbá levélben vagy személyesen.

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 
IRÁNTI KÉRELEM

Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. 
január 27-től.
A benyújtás módja:
• elektronikusan; 
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett 

tartózkodási helye szerinti HVI-nél; 
• levélben kizárólag a lakóhelye  szerinti HVI-nél. 
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 
napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben 
megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson sza-
vazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, az or-
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szágos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire.
A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, mely ké-
relemnek március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása 
esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltünte-
tettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a 
kérelem elutasítását vonhatja maga után.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendel-
kezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksé-
ge, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezheti 

személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő 
elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsoló-
dó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási idő-
ben keressék a Polgármesteri Hivatal ügyintézőit.

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 

  Telefon: 06-62-284-011
    e-mail cím: jegyzo@domaszek.hu 
     A Helyi Választási Iroda címe:
    Domaszéki Polgármesteri Hivatal 

      6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
Helyi Választási Iroda

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Domaszék, Dankó Pista tér 15/B/1. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki 
élete folyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelke-
zett Domaszéken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhely-
lyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel 
rendelkező munkáltatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az 
önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, 
lakbérek mértékéről szóló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továb-
biakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken ön-
álló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulaj-
doni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkor-
mányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó 
(Rendelet 3. § (12) bekezdés).

3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályá-
zók:
• akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (29.220,- Ft/hó) 

mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalják,
• akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,
• aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életé-

ben nagyobb szerepet vállal,
• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését 

(Rendelet 3.§ (6) bekezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összegben kell megjelölni. 
Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályázatában összességében a 
legkedvezőbb ajánlatot teszi. 
Bérleti jogviszony határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Ren-
delet 3. § (8) bekezdés b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű lakás esetén kérelmező - 
bármely jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, 
vagy az ügy érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pályázati 
eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § 
(13) bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkomfortos. A lakás meg-
tekinthető: egyeztetett időpontban a helyszínen. 

Beköltözhető: 2022. április 14. napján.

7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez cím-
zetten, dr. Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél kell 
benyújtani személyesen (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy 
elektronikusan (nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2022. március 18-
án 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. március 29. Az 

eredményről az érintettek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér havi 
összegének négyszeresét kaucióként letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház bérleti jogát nem 
kaphatja meg az a pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál köztar-
tozása van.
Domaszék, 2022. február 1.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester
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Kreatív közlekedési táblák hívják fel a figyelmet: “Lassíts”
Kihelyezésre kerültek a figyelemfelhívó 
közlekedési táblák, amelyek a biztonsá-
gos közlekedésre hívják fel az autósok 
figyelmét.  
„A  Csongrád-Csanád Megyei identitás erősí-
tése” című TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 
kódszámú projekt keretében meghirdetett 
rajzverseny pályaművei a biztonságos köz-
lekedésre hívják fel a figyelmet, különösen 
az iskolák mellett elhaladó gépjárműveze-
tőkét. 
Településünkön a szegedi járásban nyertes 
rajz, a domaszéki Szaszák Kata és Szaszák 
Balázs munkája került kihelyezésre január 
14-én, a Csongrád-Csanád Megyei Önkor-
mányzat vándorrendezvényének keretein 
belül. A táblákat Sziráki Krisztián polgár-

mester és Mihálffy Béla, a FIDESZ-KDNP 
országgyűlési képviselőjelöltje saját kezű-
leg helyezték fel a kijelölt oszlopokra. 

Az eseményen részt vett Magyar Anna, a 
Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés kultu-
rális, sport- és ifjúságügyi tanácsnoka, va-
lamint Kormányos Sándor mezőgazdasági 
tanácsnok is.
A táblák lassításra szólítják fel az arra elha-
ladókat, hiszen az általuk közrefogott sza-
kaszon lévő Bálint Sándor Általános Iskola 
miatt rengeteg gyermek közlekedik ott nap 
mint nap, akikre a napjainkban igencsak 
duzzadó gépjárműforgalom miatt fokozot-
tan figyelnünk kell.                           
                                                         (szerk.)

Mihálffy Béla, Szaszák Balázs és 
Sziráki Krisztián a táblaavatón

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Megkezdődött az ipari terület infrastrukturális ellátásához 
szükséges beruházás

Elkezdődött Domaszéken a település ipari területéhez szüksé-
ges infrastrukturális ellátás kiépítése. A beruházás a 6,2 hek-
tár terület megközelítését szolgáló 1,7 km-es útszakaszt érinti, 
mely a fejlesztés által aszfaltréteget fog kapni, illetve kiépítésre 
kerül ugyanezen a nyomvonalon az út és a környék vízelveze-
tését szolgáló burkolt, nyílt csapadékvíz-elvezető csatornarend-
szer is. 

A könnyű megközelíthetőségét az 55. számú főúton elhelyezkedő 
M5 autópálya felüljáró és lehajtó egyaránt biztosítja, az útszakasz 
kiépítése az ún. Császár-utat, és annak első, Szeged felé leágazó 
szakaszának egy részét fogja érinteni. A munkálatok során kiemelt 
figyelmet fordítanak a korábbi években a környéken tapasztalt bel-
vizes esetek miatt felmerült problémákra, és ezek figyelembevéte-
lével kerültek megtervezésre az ipari területtel kapcsolatos infra-
struktúrák. 
Az ipari terület a jövőben fontos gazdasági tényezővé válhat te-
lepülésünk gazdasági életében, és nagy mértékben hozzá fog já-
rulni annak fejlődéséhez, előnyei kihasználásához, az ipari terme-
lés megnövekedéséhez és a szolgáltatások nyújtásához. Továbbá 
a térség hajtóerejévé is válhat a vállalkozások elindításában, piaci 
területük, telephelyeik  méretének növelésében, kiterjesztésében. 

A terület fejlesztéséhez az önkormányzat által rendelkezésre álló 
forrásból – a megváltozott építőpari árak hatására – egyelőre csak a 
megközelítéshez szükséges út és csatornarendszer kiépítésére van 
fedezet. Cél a terület további fejlesztése, melynek megvalósításá-
hoz további pályázati források is szükségesek.                        ( szerk.)

Az ipari terület megközelítését kiszolgáló út és 
csatornarendszer kiépítése jelenleg is zajlik

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Hulladékszállítás igénybevételének ellenőrzése -
 hulladékgyűjtő zsákok kiosztása a külterületen

A belterületi kommunális hulladék elszállí-
tását végző szolgáltató, (FBH-NP Kft.) ki-
küldte ügyfeleinek a 2021. IV. negyedéves 
számla mellékleteként azt a jogosultságot 
igazoló matricát, melynek a kukára történő 

felragasztásával kívánja ellenőrizni a hulla-
dék elszállítás szolgáltatás jogos igénybevé-
telét a 2022. évre. 
A felragasztás határideje a levél kézhezvé-
telétől számított 30 nap. Egy ügyfél több 

matricát is kaphat, az a levélből és a matrica 
tartalmából derül ki, hogy azokat mely űr-
tartalmú kukára kell ráhelyezni.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy 
az ingatlanhasználók, (beleértve a gazdál-



7Domaszéki Hírmondó   2022.február

ÖNKORMÁNYZAT
kodó szervezeteket is), akik a közszolgál-
tatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz 
matricával nem rendelkező gyűjtőedényt 
helyeznek ki a gyűjtési napon –, a gyűjtő-
edény tulajdonosának vagy használójának 
beazonosítását követően, a szolgáltató jogo-
sult a hulladék gyűjtését vélelmezni, és azt 
az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási 
díjról szóló számla kiállítása érdekében. 

Tájékoztatjuk a külterületen és a zártkert-
ben élőket, hogy a szolgáltató megkezdte 
a 2022. évre szóló hulladékgyűjtő zsákok 

szétosztását, melyet a Domaszéki Hulladé-
kudvarban vehetnek át nyitvatartási időben. 
Minden külterületi háztartás 52 db kommu-
nális, 48 db zöldhulladék és 26 db szelek-
tív hulladékgyűjtő zsák átvételére jogosult 
abban az esetben, amennyiben a háztartást 
képviselő személy be tud mutatni átvételkor 
érvényes igazolást az igénybevételre vonat-
kozóan (a szolgáltatóval kötött szerződés, 
csekk, számla, átutalási bizonylat).
 
Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban 
észrevételük van, úgy azt kérjük jelezzék a 

A szolgáltató által kiküldött matricákat 
a belterületi kommunális kukákra kell 

felragasztani
( tájékoztató jellegű kép )

szolgáltató felé telefonon a (06 79) 524 821 
számon, vagy e-mailben az fbhnpkft@fbhn-
pkft.hu címen.

Megkezdődtek a munkálatok a Sárkányhegyen

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
tal kiírt pályázat keretében az önkormányzat 
kistelepülési művelődési házak infrastruk-
turális fejlesztésének támogatására nyújtott 
be pályázatot, melynek keretein belül 12 
millió forintos vissza nem térítendő pályá-
zati támogatást nyert még a tavalyi év fo-
lyamán a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épületének fejlesztésére, korszerűsítésére. 

A munka elkezdődött, a megvalósítás folya-
matban van. A beruházás végeztével – mely 
április-májusra várható –, biztosítva lesz a 
külső akadálymentesítése az épületnek, ami 
a mozgáskorlátozottak feljutását segíti az 
épületbe, továbbá teljesen megújul a vizes-
blokk, illetve az emeleten a 3 kisebb helyi-
ség összenyitásával egy 60 m2-es rész kerül 
kialakítása. 

  Célja az önkormányzatnak a fejlesztéssel, 
hogy a lakosság részére egy modernebb, 
komfortosabb kulturális teret tudjon biz-
tosítani, mely nemcsak a benne tartott ren-
dezvényekre nézve előnyös, hanem az azt 
használó civil szervezetek tagjai számára is 
megfelelő helyszínt nyújtson az összejöve-
teleik lebonyolítására a jövőben. 

( Szerk.)

A Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületének felújítása után egy komfortosabb, modernebb kulturális teret fog biztosítani a 
lakosság részére az önkormányzat     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Emlékezzünk…! 
Emlékezünk elhunyt igazgatónkra, Dr. Kálló Antalnéra!

A Domaszéki Általános Iskolában alig néhányan vagyunk, akik az ő 
vezetése és támogatása által kezdtük pedagógusi pályánkat. Számtalan 
emlékkép bukkan fel bennünk. Mindig példát mutatott. Láttuk mér-
hetetlen elhivatottságát, munkabírását, láttuk, ahogy szívvel-lélekkel 
küzdött az iskoláért, a kollégáiért és a gyerekekért.
Hatalmas szívét, segítőkészségét kiterjesztette az egész falu felé, segí-
tett, amikor és amiben lehetett. Az élet számtalan sorscsapással sújtot-
ta, de mindig felállt és felemelt fejjel, kitartóan küzdött tovább, hogy 
legyőzze az akadályokat. Hihetetlen energia rejlett benne.
Az iskolától soha nem távolodott el, nyugdíjba vonulása után is érde-
kelte sorsunk, továbbra is figyelemmel követte az iskolai élet történé-
seit. Kitartó munkabírásával, vidám, energikus lényével örökre a szí-
vünkben él. Hálásan emlékezünk lelkesítő szavaira, a végsőkig kitartó 
harcos egyéniségére. Nyugodj békében Gizike!

Egykori munkatársaid és az iskola dolgozói
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A tavalyinál is nagyobb léptékű útfelújításba 
kezd az önkormányzat

A térképen jól láthatóak a kiépítéssel érintett útszakaszok  

Még az év első negyedében kezdetét veszi 
a belterületi úthálózat-fejlesztés következő 
szakasza. Az önkormányzati beruházásban 
hat utca, összesen 3 km szakaszon kerül por-
mentesítésre. Ennek keretén belül szilárd 
útburkolatot kap a kiskerteket Zöldfással 
összekötő Szegfű út, valamint a Móra Fe-
renc, Liliom, Béke, Radnóti Miklós utcák 
és a Szőlő utca korábban nem kiépített 
szakasza. 2021-ben az önkormányzat több 
mint 100 millió forint útépítési forráshoz ju-
tott sikeresen, melyből 82 millió forint jut 
kormányzati támogatásból a belterületi utak, 
és 19 millió forint jut a ZP-12021/7824-es  
pályázati forrásból a Szegfű út portalanítá-
sára.  Ezekből az összegekből, valamint 35 
millió forint önkormányzati önerő és lakos-
sági hozzájárulás bevonásával valósul meg 
a beruházás.

A munkálatok várhatóan február második 
felében kezdődnek majd, az érintett utcák-
ban lévő ingatlantulajdonosok rövidesen ér-
tesítést kapnak az útépítési hozzájárulással 
kapcsolatos megállapodás megkötéséről, 
összegéről és annak megfizetési módjáról.
A kivitelezés során az első lépés az útalap-
készítés lesz, amelyet az önkormányzat és a 
településüzemeltető cégei, a Domatisz Kft. 
és a Domadrón Szociális Szövetkezet látnak 
majd el. Ezt követi majd a mart aszfaltréteg, 
végül a bitumenemulziós stabilizáló réteg 
felvitele. 

A fejlesztés miatt forgalmirend-változás-
ra is számítani kell, ezért kérjük a lakoso-
kat, hogy erre készüljenek fel és legyenek 

egymás iránt türelemmel, megértéssel. Kö-
vessék figyelemmel honlapunkat, valamint 
a Domaszéki HírTér Facebook-oldalát, ahol 
naprakész tájékoztatást adunk az éppen ak-
tuális eseményekről, változásokról. Továb-
bá az önkormányzat kéri, hogy az érintettek 
segítsék, támogassák a beruházást az útépí-
tési hozzájárulásukkal, amelynek megtéríté-
sére vonatkozóan számos kedvező feltételt 
(részletfizetés) biztosít.
A hamarosan kezdődő útfelújítást három 
korábbi előzte meg (az úthálózat-fejlesz-
tési program keretében). 2020 tavaszán a 
Gólyahír út és a Sárkányhegy utca kapott 
első ízben bitumenemulziós technológiával 
készített útburkolatot, amely útszakaszok 
azóta is fennakadásmentesen bonyolítják 
le az egyre növekvő gépjárműforgalmat. 
Majd az év végén a Patika utca került tel-
jes szakaszon felújításra. Az első nagylép-
tékű fejlesztés a tavalyi év tavaszán zajlott 

le: ekkor négy utca teljes szakaszon (Rózsa 
Ferenc, Tisza, Duna, Úttörő), kettő pedig 
részben, a településközpont tehermentesí-
tésére való tekintettel (Tömörkény, Szőlő) 
került felújításra. A javarészt saját és közös-
ségi erőforrásból történő kivitelezéssel kap-
csolatban Sziráki Krisztián polgármester 
úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat 
nagy fába vágta a fejszéjét, de a kitartó 
munkának és a közösség támogatásának 
köszönhetően meglett az eredménye. Így 
idén jóval nagyobb tapasztalat birtokában 
vághatnak neki a munkálatoknak, amelyre 
minden bizonnyal szükség is lesz, hiszen 
idén több mint kétszer ekkora szakasz várja 
a felújítást.
Az önkormányzat célja a fejlesztéssel a 
komfortos lakókörnyezet és a korszerű inf-
rastruktúra biztosítása a nagyközségben.

(Szerk.)
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Január hónapban 8. évfolyamos tanítvá-
nyaink számára a 22-i szombat nem csak 
a Magyar Kultúra Napja miatt volt fon-
tos dátum, hanem mert ezen a napon ír-
ták írásbeli felvételi vizsgájukat magyar 
nyelv és irodalom, valamint matematika 
tantárgyakból. Februárban folytatódik a 
továbbtanulási eljárás, a szüleik aláírásával 
ellátott tanulói jelentkezési lapokat iskolánk 
továbbítja a megjelölt középfokú iskolák-
nak. Ezt követően várható a szóbeli, illet-
ve alkalmassági vizsgákra történő behívás 
egyes középiskoláktól.

Sikeres felvételit kívánunk minden 8. 
osztályos diákunknak!

Programjainkból:

Iskolánk ismét elnyerte a Szuper Szerve-
ző címet - sikeresen teljesítette még októ-
berben a 2021 Code Week Super Organizer 
Challenge versenyt. Ez 10 vagy több Code 
Week tevékenység megszervezését jelen-
ti 2021-ben. Iskolánk részt vett a Csong-
rád-Csanád Megyei Önkormányzat által 
szervezett Csongrád-Csanád megyei iden-

Gitárosok vizsgája    Fotó:Pataki Ildikó

Kódolás hete    Fotó:Mataisz Zsuzsanna

Marhaszív boncolása a 8.a osztályban  
Fotó: Kardosné Volford Klára

titás erősítése című programsorozaton, 
melyen művészeti iskolánk néptáncosai  is 
felléptek a sportcsarnokban. A közönség lát-
hatta a Rece-fice csoport és a legnagyobbak, 
a Kiskaláris és Csillagfürt csoportok ferge-
teges táncát. Ugyanitt felléptek társastáncos 
növendékeink is, akik klasszikus táncokat 
mutattak be.
Lezajlottak a művészetoktatási félévi vizs-
gák, amelyekre növendékeink izgatottan 
készültek. A szülők online, otthonról bekap-
csolódva izgulhatták végig csemetéik pro-
dukcióit. Mindenki ügyesen helytállt. 
Biológia tantárgyból egy rendhagyó óráról 
így írt egy tanuló: „Juszku Kata családjától 

kapott a 8.a osztály egy marhaszívet, melyet 
Kardos Rolland tanár úrral egyik biológia 
órán fel is boncoltunk. Megnéztük a szív ré-
szeit és a vér áramlásának útját. Megfelelő 

higiéniás szabályok betartásával lehetett 
ezt a „marha nagy szívet” megfogni, ami 
kb. 3,5 kg volt. Nagyon érdekes volt ez az 
óra, köszönjük Kata apukájának és a tanár 
úrnak!”
Magyar kultúra napi rádiós megemlékezést 
tartott az 5. a osztály néhány tanulója janu-
ár 21-én reggel. A Himnusz keletkezésének 
körülményeiről kaptunk újdonságokat. Az 
érdekes információkat Kneusel-Herdliczka 
Leila tanárnő kereste elő. Köszönjük az in-
formatív, értékadó programot!

Az iskola megtartotta második Iskolába 
csalogató programját, szintén online ke-

retek közt. Ezúttal a két leendő elsős taní-
tó néni, Jójárt Renáta és Polgár Szabina is 
részt vett az online találkozón, és beszámo-
lót tartottak arról, hogyan készíthetik fel 
gyermekeiket a szülők az iskolára. Hasznos 
tippekkel, tanácsokkal látták el az érdeklődő 
édesanyákat és édesapákat. A tippek mellett 
belátást engedtek az iskola első pár hetébe, 
illetve annak szokásrendjébe. A programot a 
felmerülő kérdések megbeszélésével zárták.
A Leendő első osztályosoknak létrehozott 
facebook-csoportban meghirdettük „A mi 
karácsonyfánk” rajzpályázatot, melyre 11 
nagyon szép pályamunka érkezett. Molnár 
Aletta, Csúcs Márk, Fábián Kitti, valamint 
Ábrahám-Tandari Nóra könyvjutalomban 
részesült, emellett minden rajzot beküldő 
óvodás elismerő oklevelet és apró ajándé-
kot kapott.

Az első félév 2022. január 21-én ért véget. 
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A DOMASZÉKI ÓVODA 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 
nevében ezúton is köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és továbbra is számítunk 
mindazok támogatására, akik személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával segíteni 
kívánják munkánkat. 

Adószámunk: 18461981-1-06 

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, a 
kuratórium elnöke  

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Nagy Bandó András: mesét kérek!

Kérem, várom, követelem,
üljön le apukám velem!

Legózzunk, vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk.

Azt is kérem, követelem,
üljön le anyukám velem!

Kérdezgetném erről- arról,
napsütésről, hóvárról.

Meguntam az összes tévét,
játsszunk inkább mindenfélét!

Kockát, malmot, mint ők régen,
focizzunk az utcavégen!

Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam.

Könyvből szép a mese este,
nem mobilon, esemesbe!

Dr. Kispéter Anett és Farkas Nóra fogászati szűrést tartottak az ovisoknak   
Fotó:Koczkás Orsolya

A gyermekek és a mese kapcsolatának 
jelentőségét senki nem vitatja. A szülők 
egyértelműen tudják, hogy a gyermekeknek 
szüksége és igénye van a mesére. Elgondol-
kodtató, hogy mégis oly sok családban hát-
térbe szorul. 
Főként elmondható, hogy jobban megérti a 
gyermek, ha látja, hallja, tapintja, kimondja, 
ízleli, tehát minél szélesebb érzékszervvel 
tapasztalja meg a körülötte levő világot. A 
mesékre ez nem vonatkozik. Hamis az a 
gondolat, hogy a rajzfi lmek jótékony hatá-

súak és helyettesítik a személyes mesélést. 
Ebben a helyzetben ugyanis egy meglévő 
képi megjelenítést kap készen  a gyermek, 
és az ő kibontakozó elméjének már nincs 

Pálfalvi Nándor farsangi gondolataival 
kívánunk vidám tavaszvárást:
„Mert a farsang februárban

nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,

s a tavasznak jönni kell!”

Következő programjaink:
2022. február 12. Szülők-Nevelők Bálja     
     ELHALASZTVA (várható időpont      
     május 21.)
2022. február 17. Iskolába csalogató                                                  
     program III. (17 óra, online)
2022. február 18.  A középiskolákba                            
     való jelentkezés határideje
2022. február 25. Osztályfarsangok
2022. március 7. Zrínyi Ilona
      Matematikaverseny 2. forduló

A félévi értesítőket a legtöbb osztály 28-án 
megkapta, voltak azonban olyan osztályok, 
akik karantén vagy megbetegedés miatt ké-
sőbb kapták kézhez a kis könyvecskét. Az 
iskola néhány eredménye: magatartás átlag: 
4,59, legjobb magatartású osztályok a 2.a és 
a 6.a. A szorgalom iskolai átlaga 4,37, leg-
szorgalmasabb osztály az 1.b és a 6.a. Ta-
nulmányi átlag 4,20, a legjobb eredményt a 
3.a és a 6.a érte el. 44 kitűnő tanulónk van, 
de sajnos 7 főnek nem sikerült a félév, ők 
összesen 11 db elégtelent szereztek. El-
szántság, szorgalom, kitartás és napi rend-
szerességű tanulás kell, és ezeket a jegyeket 
ki lehet (ki kell) javítani, hogy a bizonyít-
ványba már ne kerüljön elégtelen. Minden-
kinek sikeres 2. félévet kívánunk! 

Az iskola járványügyi helyzetéről
November óta ismét szigorítás történt a jár-
ványügyi szabályokon, az épületbe azóta 
csak a munkavégzéshez köthető tevékeny-
ség miatt léphet be bárki a tanulókon és a 
dolgozókon kívül. Elvárt a maszkviselés és 
a kézfertőtlenítés. A téli szünet előtt láttuk is 
az eredményét, nem sok megbetegedés tör-

tént. Sajnos az elmúlt néhány hétben egyre 
több tanuló és család lett covid-fertőzött, 
bár azt tapasztaljuk, a legtöbb megbetege-
dés igen enyhe lefolyású. Ezekben az ese-
tekben a beteg 7 napig otthon tartózkodik, 
gyógyul, de a vele érintkező osztály- illetve 
csoporttársai sajnos járványügyi megfi gye-
lés (házi karantén) alá kerülnek, 5 napig. 
Kérem a kedves szülőket, továbbra is fogad-
ják megértéssel ezeket a helyzeteket, hiszen 
nem tudhatjuk, melyikünk lép ugyanebbe a 
cipőbe. A tantermek fertőtlenítése továbbra 
is napi szinten történik, a kézmosáshoz a 
szappan és a kéztörlő ellátás is folyamatos a 
tankerület részéről. 

Köszönjük a megértést és az                
együttgondolkodást, mindenkinek jó 

egészséget kívánunk!  

dolga a képzelet világában. Valójában ha-
tásosabb, ha a gyermek maga teremti meg 
azt a világot, melyben a történet játszódik, 
valamint a szereplők alkatát, ruháját, a szi-
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tuációkat, a helyszíneket az alapján, amit 
hall. Természetesen a meglévő vizuális és 
társas élmények ebben a folyamatban ko-
moly szerepet játszanak. A korábbi tapasz-
talatok részleteiből új képeket állít össze 
a mese hallgatója és az olvasója. A mese 
nélkülözhetetlen a gyermek egészséges sze-
mélyiségfejlődése szempontjából. Általa 
gazdagodik fantáziája, szókincse. A mese 
segíti, hogy hosszabban és kitartóan tudjon 
valamire figyelni, abban elmélyedni. Megéli 
az izgalmakat, azonban mindez nem jár va-
lós, közvetlen veszéllyel. Találkozik olyan 
helyzetekkel, melyek megmutatják számá-
ra, a problémás esetekben is van megoldás. 
Tehát a katarzist megélve eljut a megoldás-
hoz. Felkészíti a lelkét az élet megpróbál-
tatásaira. A félelmetes mesefigurák, illetve 
történések csak átmenetileg nyugtalanítják 
a gyermeket, hiszen mellette vagyunk, és a 
történetben is bekövetkezik a feloldás. Idő-
vel pedig megtanulja különválasztani a va-
lóságot a mesevilágtól.
IX. alkalommal rendeztük meg a „Mesehe-
tet” óvodánkban, és második alkalommal 
egy kicsit más formában a vírus adta kor-
látozások miatt. A gyerekeknek Hét próbát 
kellett teljesíteniük, hogy a második hét 
végén a „Meseboltban” fabatkáért mesét 
vásárolhassanak. Megismerkedtek egymás 
kedvenc mesehősével, meséjével, mese ze-
néjével. Bemutathatták kedvenc meseköny-

Mesehetet és mesemondó versenyt tartottak az ovisoknak    Fotó:Koczkás Orsolya

Kérjük amennyiben lehetősége van, 
Ön is támogassa óvodánk alapítványát 

személyi jövedelemadója 1 % - nak 
felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért 
Alapítvány; 

Adószám: 18473580-1-06
Bankszámlaszám: 

56900013 – 10111534    
Segítségét előre is köszönjük!

vüket és elmondhatták kedvenc meséjüket. 
Idén sem maradt el a „Mesemozi”, ahol 
Magyar népmesékkel ismerkedtek a gyere-
kek. Egy-egy szülő, a járványügyi szabá-
lyok betartásával, bejöhetett és felolvashatta 
kedvenc vagy gyermeke kedvenc meséjét. 
Az idén már csoportonként megtartottuk 
az óvónénik bábelőadását és a nagycsopor-
tosok részére online mesemondó versenyt 
rendeztünk, ahol a leendő első osztályos 
tanító nénik zsűriztek. Köszönjük Polgár 
Szabinának és Jójárt Renátának, hogy ilyen 
formában is vállalták a feladatot!
A Mesemondó verseny eredménye:
I. helyezett    Mészáros Emili
                      Fábián Kitti
II. helyezett   Urbán Alexa
                      Strausz Alex
III. helyezett  Balázs Levente 
                      Molnár Aletta
Különdíjban részesült: Lippai Anna, Ördög 
László, Mihalik Marcell és László Benett.

Köszönjük a gyerekeknek és a szülőknek 
a felkészülést, felkészítését!

Január hónapban Dr. Kispéter Anett fogor-
vos és asszisztense, Farkas Nóra fogászati 
szűrést végeztek óvodánkban. A doktornő 
megmutatta a gyermekeknek a fogmosás 
és fogápolás szabályait és fontosságát. Kö-
szönjük szépen!

Végéhez közelít a tél, s várja is már min-
denki, hogy megérkezzék a tavasz. Télűző 
farsangi mulatságra készül az óvoda apraja- 
nagyja, melyet 2022. február 18-án, pénte-
ken délelőtt, sajnos még az idén is zártkörű-
en tartunk az óvodában. 
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Bemutatkoznak a leendő első osztályosok tanítói

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, 
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, 

de szeretet nélkül nem szabad
 gyermekekkel bánni!”

/Lev Tolsztoj/
  Amikor pályaválasztás előtt álltam, édes-
anyám felolvasta nekem a fenti idézetet és 
azt mondta, benned minden megvan ahhoz, 
hogy kiváló tanító légy, de jól gondold át, 
hogy biztosan ezt a szakmát választod-e 
hivatásodul. Ez a szakma nem egyszerű, 
akkor is szeretettel kell végezd a munkád, 
amikor a legnehezebb. Akkor is, ha a kis 
lurkók kihívások elé állítanak, ha nem értik, 
ha nem hallgatnak rád. Mindig érdekesnek, 

lelkesnek, nyitottnak kell lenned, ahhoz 
hogy a gyerekek akarjanak tőled tanulni. 
Hallgattam édesanyámra és a tanító szakmát 
választottam. 
  2015-ben nyertem felvételt a Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolába, ahol mint napközis 
nevelő kezdtem el dolgozni. Azóta is hálás 
vagyok, mert itt Domaszéken egy remek 
közösségbe kerülhettem be. Jó érzés volt 
megtapasztalni, hogy itt mennyire törődnek 
egymással az emberek. A szülők, ahol lehet, 
segítik az iskolát, a pedagógusokat, mindent 
megtesznek, hogy a gyerekeknek örömet 
okozzanak. Mi a kollégáimmal pedig nap 
mint nap igyekszünk ezt meghálálni úgy, 
hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtjuk a 
munkánk során. Igyekszünk tudásunkat to-
vábbképzésekkel frissíteni, megújítani, új 
módszereket alkalmazni, a gyerekek iskolai 
életét változatos programokkal színesíteni. 
Számomra kiemelten fontos a tudásom bő-
vítése, módszertani jártasságom kiterjeszté-
se. Ennek érdekében számos továbbképzé-
sen vettem részt. 2016-ban levelező szakon 
újra az iskola padjába ültem és megszerez-
tem az angoltanári végzettséget is. Igazgató-
nőnk 2018-ban nevezett ki osztályfőnökké. 
Megtiszteltetés volt ez a kinevezés, nagy 

izgalommal készültem a kis elsősök fo-
gadására. Az első négy év során rájöttem, 
hogy osztályfőnökként rengeteg kihívással 
kell szembenézni. Nem csak tanítani kell, 
hanem pótanyának lenni, nevelni, szeret-
ni, meghallgatni, megvédeni, fegyelmezni, 
rendet tenni, szervezni, konfliktust kezelni, 
közösséget építeni. 
Rugalmasnak, reflektívnek kell lenni ahhoz, 
hogy minden helyzetben meg tudjunk felel-
ni. Segíteni kell a ránk bízott tanulóknak, 
hogy eligazodjanak egy olyan világban, 
amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki 
magukat. Nemcsak közösségként kell rájuk 
tekinteni, hanem az egyént is meg kell látni. 
Úgy érzem, sikerült egy jól működő nevelé-
si programot kialakítani, melyben ugyano-
lyan fontos az egyén, mint a közösség. 
Az elkövetkezendő négy évben sem lesz 
más a célom, mint egy olyan osztályközös-
ség kialakítása, ahol minden gyermek biz-
tonságban, jól érzi magát. Egy olyan légkör 
megteremtése, melyben élmény a tanulás.                                                                                                                                         
   Ezt igyekszem változatos pedagógiai mód-
szerekkel, játékossággal és mindenek előtt 
szeretettel elérni. Alig várom, hogy leendő 
tanítványaimat megismerjem és 2022 őszén 
Önökkel és a gyerekekkel együtt új kaland-
ba vágjunk. 

Polgár Szabina

Jójárt Renáta
  A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Pedagógusképző Karán végeztem, mate-
matika műveltségi területtel, azóta vagyok a 
Bálint Sándor Általános Iskola pedagógusa. 
Jelenleg a 4.a. osztály osztályfőnöke va-
gyok. Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert azt csinálhatom, amit már fiatal korom-
ban elterveztem. A munkám a hivatásom is 
egyben.
Mindig is biztos voltam abban, hogy gyer-
mekek körében szeretnék dolgozni. Érde-
kelt a gyermekorvosi, a védőnői hivatás, de 
szívem jobban húzott egy olyan foglalkozás 
felé, ahol a kreativitás kiemelkedő szerep-
pel rendelkezik. Ekkor döntöttem el, hogy 
az én utam a pedagógia útja lesz, melynek 
ma minden egyes pillanatát élvezem és cso-
daként élem meg. 
  Fontosnak tartom, hogy mindig naprakész 
tudással rendelkezzek a tananyaggal és az 
oktatási módszerekkel kapcsolatban. Ennek 
érdekében is és tudásom gyarapítása céljá-
ból kezdtem meg tanulmányaimat az Esz-
terházy Károly Egyetem matematikatanár 
szakán is. 
Szeretek mindig egy kis frissességet, lendü-
letet és újdonságot hozni a gyerekek életébe. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott pedagógusnak 
tartom magam és nagyon fontos számomra, 
hogy a gyerekekkel való kapcsolatomat és a 
közösséget is ez jellemezze. Jelenlegi osztá-
lyomban szeretettel teli, egymásra odafigye-
lő légkört igyekeztem kialakítani, amelyben 
fejlődhet a gyerekek önbizalma, tudása, és 
ahol a tanulók felfedezik saját értékeiket, 
barátokat szereznek. A szülőkkel való közös 
munka során a bizalmat és együttműködést 
tartom a legfontosabbnak. Ez adhat a gyer-
mekeknek olyan hátteret, alapot, amely a 
fejlődésüket biztosítja, tehetségüket felszín-
re hozza, személyiségüket kibontakoztatja. 
Az együttműködés iskolai létemet is jellem-
zi. A párhuzamos osztály osztályfőnökével 
erősítjük, támogatjuk egymást.
Hiszek a dicséret és a jutalmazás erejében, 
igyekszem változatos módszerekkel mo-
tiválni. Arra törekszem, hogy minél több 
élményhez jussanak a tanulóim, ami meg-
felelő motivációt ad nekik az ismeretek el-
sajátításához. 
Változatos eszközökkel, módszerekkel, pá-
ros és csoportmunkával, kooperatív techni-
kával, közös alkotó tevékenységgel teszem 
hatékonnyá a tanulásukat. Az olvasás és a 

matematika megszerettetése a szívügyem.
  Elsős tanítóként célom az iskolába lépő 
gyermekek tudásvágyát, lelkesedését meg-
őrizni, a tanulást játékokkal élménnyé va-
rázsolni. Leendő elsős osztályomban sze-
retném, hogy tanítványaim örömüket leljék 
a mindennapi tevékenységekben, felszaba-
dultan, jókedvűen jöjjenek iskolába. A gye-
rekekhez hasonlóan izgatottan várom az új 
2022/2023-as tanévet. 

Szeretettel várom a leendő elsős 
tanítványaimat!
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Nyugdíjas Klub programok: Mivel a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épülete felújítással érintett, a Petőfi utcai Teleházban lesznek a 

klubfoglalkozások minden második hét hétfőjén 14 órai kezdettel.
 Farsangi búcsúztató február 28-án, hétfőn lesz megtartva, a nőnap 

március 7-én, hétfői napon 13 órakor ebéddel egybekötve. 

KÖZÖSSÉG

Igaz ember, csak igaz ember módjára viselkedhet - 
a Jázmin Nyugdíjas Klub új vezetőjével beszélgettünk 

2022. január 1-től Gál Imre vette át Ördög Istvánné klubvezető helyét a 
Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klubban. Talán kevesen tudják, hogy Imre 
fafaragó is egyben, szinte az összes domaszéki kopjafát ő készítette a két 
kezével. Őt kérdeztük életéről, céljairól és jelenleg a nyugdíjas klubban be-
töltött szerepéről.

Kedves Imre, meséljen nekünk egy pár szót családjáról és árulja el, 
hogy mikor és hol született?
Erdélyben, Csíkszeredában születtem, a második évezred utolsó századá-
nak közepe táján.  Van egy fiam, egy lányom és két-két kislány unokám. 
A fiam Budapestre került az egyetem miatt, ott 
alapított családot, lányom Hollandiában él, oda 
ment férjhez. Feleségem is Csíkszeredában szü-
letett, mindketten a Csíksomlyói Babba Mária 
(Szép Szűz Mária) köpenye alatt nőttünk fel. Em-
lékezetes karácsonyaink voltak gyermekkorom-
ban, 1985-ben -35 fokban mentünk a karácsonyi 
éjféli misére gyalog, de senki nem fagyott meg az 
oda-vissza úton. A közlekedés csak szánnal és ló-
val volt megoldható. 

Csíksomlyóról, Csíkszeredáról számomra a szé-
kely nép jut az eszembe. Milyen érzések támadnak fel önben a székely 
szó hallatán?
Büszke érzések. Én székely magyar vagyok, egészen pontosan „Domaszé-
kely”. Egyszer, amikor mentünk a csíksomlyói búcsúra, készítettünk egy 
táblát, aminek az egyik felére azt írtuk, hogy Domaszék, a másik felére 
pedig azt, hogy „Domaszékely”, onnét jött ez a kifejezés. A ceglédi turisták 
kérdezték is, hogy hol található az a település, én pedig büszkén mondtam, 
hogy Domaszéken, én pedig egy ottani székely vagyok.

Mióta élnek Domaszéken? Mi vonzotta ide a családját?
Újszegeden laktunk, a sportcsarnok szomszédságában. Ott, ha kiléptem az 
utcára, a sportrendezvények miatt sok idegen  szót hallottam, ezért mint a 
méhecske, körbejártuk a környező falukat, és amikor ide értünk, akkor itt 
éreztem először úgy, hogy csak magyar szót hallok. Megismertették velem 
Domaszék történetét, mellyel arra jutottam, hogy Domaszék egy fejlődő 
falu volt már 32 évvel ezelőtt is. Ami még nagyon szimpatikus volt és talán 
egy jel is lehetett, hogy ide kell jönnünk, az az volt, amikor bejöttem az 
akkori Tanácsházára érdeklődni, a folyosón székely kapuk voltak kirakva 
grafikákban ábrázolva. Akkor gondoltam arra, hogy ez az a hely, amit én 
kerestem. Telekvásárlás után, még házam sem volt, de már elkezdtem  a 
székely kapumat faragni.

A fafaragást hobbiként vagy tanult mesterségként űzi?
A faragást tanultam, de teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba Szerváci-
usz Jenő szobrászművész egyetemi professzorral és barátjával, Gál Ferenc 
tanárral, akik a szabadságukat a kertünk szomszédságában töltötték.  Egy 
alkalommal megkérdezték, hogy tudok-e faragni, van e bicskám. Mivel 
volt, ezért a professzor a kezembe nyomott egy fadarabot, amit bejelölt és 
mondta, hogy egy hét múlva hozd vissza kifaragva. Ekkor 6 éves voltam. 

Mennyi időt tölt ezzel a szép foglakozással? Másnak is farag?
Napi két-három órát, ha tudok. Nincsenek megrendeléseim, vagy legalább-
is nagyon ritkán, a faragott műveimet általában kiállításokon szoktam be-
mutatni. Olyan ez nekem, mint az újságolvasás másnak, és közben meséket 
is írok. Sokat írtam, már megjelent két könyvem és van egy könyvre való, 
amit nem a fióknak szánok, hanem szeretném kiadatni.

Ha a faragást hobbiszinten űzi, mi a végzettsége, mivel foglalkozott 
életében?
40 évig gyermekvédelmi, gyógypedagógiai alkalmazott voltam, de mára 
teljesen kiléptem ebből a szellemiségből. Csíksomlyói gyermekotthonban 

dolgoztam 150 árva gyerek között. Zeneiskolába jártam 3 évig, ahol trom-
bitálni tanultam, katonazenekarban játszottam, és hobbiszinten harmoni-
kán, hegedűn, szaxofonon muzsikálgatok. 

Milyen a kapcsolata a helyi önkormányzattal?
Nagyon jó, nekem tetszik az, hogy nem elferdítve beszélnek, hanem a va-
lóságot mondják. Itt Domaszéken nemcsak ígéretek vannak, hanem be is 
tartják azokat, melyben a járvány sem akadály. Sok minden van még, amit 
kellene fejleszteni, de legalább már van friss, látható eredmény, és remél-
jük, hogy ez így is fog menni, mert egy igaz ember csak igaz ember módjára 

viselkedhet. Megelégedve gondolok a polgármes-
terre és általa vezetett  önkormányzatra, számítha-
tunk egymás kölcsönös segítségére. 

Hogyan jellemezné az eddig betöltött szerepét a 
klubban, és hogyan most mint vezető?
Mindig próbáltam és próbálok aktív lenni az idő-
sek körében. Volt, hogy írtam verseket, melyek-
kel a klubtagokat  vidámabbá tettem. Ezt ezután 
is szeretném folytatni.  Mindenben segítettem a 
korábbi vezetőt, Ördög Istvánnét, feleségemmel 
rajzoltunk, plakátot készítettünk, rendezvényeknél 

próbáltunk szellemi tőkét bevinni a tevékenységünkkel. 

Miben fog különbözni a klub élete az eddigiektől?
Továbbvisszük a jól bevált programokat, amihez eddig is minden segítsé-
get megkaptunk az önkormányzattól és reméljük, hogy a jövőben is így 
lesz, hisz a falu tiszteletre méltó idős polgárairól van szó. Mindig össze 
tudtunk fogni. Vágyam, hogy bevigyek az egyik találkozónkra laptopot és 
felidézzük az eltelt 20 év eseményeit, képek kivetítésével. Interaktívabbá 
szeretném tenni a klub életét, és szeretném rávenni az asszonyokat, hogy 
kézimunkázzanak, kössenek és varrjanak, amibe be szeretném vonni az is-
kolásokat is osztályfőnökeikkel együtt, hogy tudják meg a gyerekek, hogy 
mi az a kötés, horgolás, hímzés. A jelenlegi férfikórust szeretném bővíteni, 
amiben lányok és asszonyok is részt vennének, helyi domaszéki énekek 
népszerűsítésére. Erről van is egy gyűjteményem  97 darab énekkel, mely-
ből már 38-at elénekeltünk.

Domaszék az idei évben 70 éves. Van-e ezzel kapcsolatban valami ter-
vük, meglepetésük?
Falunapra szeretném az énekkart felépíteni, és szeretnénk elénekelni egy 
10-15 énekből álló csokrot, amelyből 3 domaszéki ének lenne. 

2022-ben előreláthatólag milyen programok megvalósításában fognak 
részt venni?
Nemzeti ünnepeken való részvétel, koszorúzás, farsangbúcsúztató, március 
8. nőnap, falunapi részvétel, szeptemberben három napos kirándulás. Má-
jusban szeretném megszervezni a nyugdíjas klubok találkozóját, melybe 
sajnos a járvány közbeszólhat, de mindezekre van tervünk. Idősek napján 
és a böllérnapon is szeretnénk részt venni. 

Mi a véleménye a pandémiáról és az oltásokról? Mi volna ezekkel kap-
csolatban az üzenete az idősek felé?
Egyértelmű, az oltás védelmet ad, a magyar állam biztosítja és ajánlom, 
hogy mindenki vegye igénybe. A 3. injekción már sokan túl vannak és min-
denki jól van. A beoltottság tudata már gondolatban is védi az egyént, me-
lyet tovább növel az injekció.

Tombácz Zoltán szerkesztő
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Nincs könnyű dolga annak, aki egy település történetét szeretné 
papírra vetni, hiszen megkerülhetetlen a feladat, hogy kijelölje 

a kezdőpontot. Hol kezdje el? A meglévő információk alapján 
hol van az a pont, amely után a történések szervesen egymásra 
épülnek? Amelyet megelőzően talán túl hosszan kell ecsetelni az 
előzményeket, és amelyet követően lépten-nyomon vissza kell 
majd utalgatni bizonyos eseményekre, személyekre azért, hogy 
magyarázatát adja elbeszélése tárgyának. Nincs ez másként az én 
esetemben sem.

Hiszen oly régóta lakott, művelt terület a miénk, hogy 
szinte visszamehetnénk az idők kezdetéig is. A régészeti 

feltárásoknak köszönhetően tudjuk azt, hogy már az időszámításunk 
előtti VI. évezredben is építettek e vidékre lakóhelyeket a Körös-
kultúra tagjai, sőt egy őskori falu leletanyagai is felszínre kerültek. 
A mai Domaszék határában keletkezett Kunhalom is egy azok 
közül az Alföldön nagy számban található földpiramisok közül, 
amit az időszámításunk előtti III. évezred vége felé, a Fekete-tenger 
mellékéről indult nép épített gödörsírjai fölé.
Majd követte egymást gót, hun, alán, avar, kelta, gepida a 
nagy népvándorlások korában, hogy az első évezred végén 
megérkezzenek a magyarok Árpád vezetésével. Bár krónikásaink 
álláspontja nem mindenben egyezik, az bizonyos, hogy ebben 
az időszakban is zajlott errefelé az élet. Erről tanúskodnak a 
domaszéki Bojárhalom határrészen feltárt leletek, amelyek egy 
honfoglaláskori asszonysághoz tartoztak, és amely leletegyüttest 
azóta is a leggazdagabbként tartanak számon a régészek a korszak 
egyébként számos lelete között. Az Árpád-házi királyok korában a 
mai Domaszék területe körül falvak épültek, majd jöttek a tatárok és 
szinte mindent porig romboltak.
Azonban, mint minden vég, ez is egy új kezdetet jelölt egyben, mert 
ennek nyomán emelkedett városi rangra Szeged, gyors fejlődésnek 
indulva ezzel és meghatározóvá válva ezen a vidéken. Márpedig 
Domaszék története szorosan összefonódik Szegeddel és a városban 
zajló eseményekkel; a kezdetben még csak gazdálkodó, de később 
már egyre inkább kint élő szegedi polgársággal; a törökök és a 
világháborúk csapásai elől menedéket kereső városi lakossággal; a 
szökevényeket és betyárokat kergető hatóságokkal; és a domaszéki 
homokon megtermelt élelmiszerekre nagy igényt tartó városi 
piaccal.
És amennyiben így van, a mi történetünk kezdőpontja sem lehet más, 
mint a mai Domaszék területén kialakult tanyavilág kialakulása. 
Munkámhoz jelenlegi és egykori szűkebb hazánk, Domaszék és 
Szeged két kiváló ismerője, kutatója Bálint Ibolyát és Blazovich 
Lászlót munkáit hívom segítségül. 

Benépesül a tanyavilág

A (mai) domaszéki  tanyavilág kialakulása történelmileg 
összefügg a 150 éves török uralommal. Szeged és környéke 

ebben az időszakban ugyancsak a török alá tartozott, és sokan a 
városi lakosok közül –akik persze tehették – külterületi szállásaikra 
húzódtak. A szegedi Alsótanya (mai szűk értelemben vett 
Homokhátság), és azon belül is Domaszék és Feketeszél vidékén a 
leghamarabb alakultak ki szállások, majd tanyák, nyilvánvalóan a 
városhoz való közelsége miatt.
Bálint Ibolya munkájában említést tesz a tősgyökeres szegedi 
Doma családról, akiket egy 1522-es irat nevez meg és akik akár 
településünk névadói is lehettek. Az egykori Alsótanyán ugyanis az 
a rendszer járatódott be, hogy a birtokokat, szőlőtermő „hegyeket”, 
legelőket hajdani tulajdonosaik után nevezték el, így lett a valamikori 

Móra szőlője Mórahegy, és így lett a Doma család legelője 
Domaszék (a szék a szik szó módosulásaként a talajtípusra utal). 
Fontos megjegyezni, hogy egészen az 1952-es községalapításig a 
„Domaszék” elnevezés a mai településnek csak az egyik (északi) 
vidékét jelöli.
A városi – jellemzően alsóvárosi – gazdák külterületre orientálódása 
a későbbi évszázadokban is folytatódott, és az 1700-as évektől 
kezdve több írásos forrás is árulkodik a Domaszéken zajló 
folyamatokról.

Reformkísérletek a Habsburg uralom alatt 
A kezdeti időszakban Szeged városának bizonyosan nem lehetett 
ellenére az, hogy lakosaik közül jónéhányan szállásokat létesítenek 
a külterületen, hiszen így a városiak használták a pusztákat, 
amelyekhez való ősi jogukat nem lehet elvitatni – vélekedik 
művében egyik kutatónk. Hamarosan azonban a tanyavilág nemcsak 
a gazdák és családjaik szállása lesz, hanem szökevények, felkelők, 
betyárok és más üldözöttek rejteke is. Ez pedig csakhamar a városi 
hatóságok, majd a kormányhatalom tekintetét is e tájra vonzza 
és ennek nyomán megszületik az igény a tanyavilág átláthatóvá 
tételére, akár annak felszámolása árán is.

Első ízben 1779-ben indított a Helytartótanács – amely lényegében 
Bécs magyarországi kormányszerveként működött – összeírást 

a tanyavilágban felszámolási céllal, azonban a rendelkezést az 
egyértelműségek hiánya miatt sokhelyütt akarva vagy akaratlanul 
képtelenek voltak véghezvinni, ami végső soron fellélegzést 
jelentett a tanyai lakosok számára, de csak néhány évtizedig.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése után ismét sok 
törvényen kívüli számára vált vonzóvá a tanyavilág, nem csak 
bujdosás, de akár élelemszerzés vagy fosztogatás céljából is - 
ekkoriban rótták ugyanis az alföldi tanyavilágot a híres-hírhedt 
betyárok. Ez utóbbi a tanyákon élők számára sem volt kedvező 
fejlemény, emellett a városvezetés számára is mind növekvő 
feladatot és problémát jelentett úgy a növekvő tanyavilág, mint a 
romló közbiztonság. Ekkor már a szegedi lakosság 25 százaléka élt 
külterületen.
A kormányhatalom, karöltve a Csongrád megyei császári és királyi 
megyefőnökkel ismét a tanyarendszer felszámolása mellett szánta 
el magát. Tanyák összeírását és számozását rendelte el, valamint 
kezdeményezte a tanyák falvakba történő összevonását. Az akció –
különösen az utóbbi – ismét hatalmas ellenállásba ütközött, és bár 
Szeged ekkor már nem csak az előnyeit élvezhette a külterületen 
terebélyesedő tanyavilágnak (például az aktív, adófi zető és 
közmunkára fogható városi lakosság fogyatkozása miatt), mégis a 
város polgármestere aggályait fejezte ki a szerinte értelmetlen és nem 
utolsósorban hátrányos következményekkel járó tervvel szemben. 
Az indok elsősorban a térségi gazdálkodó életmód ellehetetlenítése 
volt, amely mögé a szegedi tanyás gazdák is felsorakoztak, majd a 
megyék is sorra nyújtották be ellenvetéseiket, így a tanyarendszer 
fölszámolására tett kísérlet ismét kudarcot vallott.
A tanyavilág pedig csak nőttön-nőtt, a XX. század küszöbén a mai 
Domaszék határában (egykori Domaszéken és Feketeszélen) több 
mint 5200 lakost számláltak, amely szám az első évtizedben tovább 
gyarapodott. Szintén a századforduló tájékán készült összeírásból 
kiderül, hogy ugyanitt összesen mintegy 1000 ház állott, amelyből 
8 volt szélmalom, 4 szárazmalom, úgy 50 szőlőbeli csőszház és 4 
iskola.
A közigazgatás és közbiztonság folyamatosan felszínre kerülő 
kérdését pedig a kapitánysági rendszer látszott megoldani, amely 

Településünk története - Virágzó tanyavilág a szegedi határban  
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egy-egy tanyai körzetet megbízott, közhatalmi feladatokkal és 
jogokkal felruházott tanyai kapitány igazgatása alá rendelt. Ezek 
általában köztiszteletben álló, feddhetetlen életű, külterületen élő 
polgárok voltak, akik kinevezésüket a város polgármesterétől kapták. 
Sokaknak ismerős lehet Pálfy Antal, a legendás domaszéki kapitány 
neve, aki az 1800-as évek utolsó évtizedeiben töltötte be tisztségét, 
és a kor számos nagy alakja is látogatást tett nála. Elbeszélések 
szerint magát a királyt, Ferenc Józsefet is fogadta annak szegedi 
látogatásakor. Pálfy Antal keresztet állított saját birtokán 1874-
ben, mégpedig azt, amelyet ma nagy-Pálfy keresztként ismerünk. 
Nyaranta rendszeresen szentmise volt ezen a helyen Páduai Szent 
Antal napján, utoljára 1974-ben, a 100. évfordulón. A kereszt ma is 
áll, 2008-ban újították fel a helybeliek.

Virágzó gazdaságok a domaszéki földeken
A tanyavilág növekedésével kétféle életforma alakult ki a szegedi 
lakosság körében: a belterületen élő városiaké és a külterületen élő, 
gazdálkodó tanyasiaké. Kezdetekben a városiak csak alkalomszerűen 
megszálltak külterületi birtokaikon, ám az évtizedek, évszázadok 
előrehaladtával egyre inkább életvitelszerű volt az itt lakás. Már 
az 1800-as évek utolsó harmadában a birtokos, gazdálkodó városi 
lakosság túlnyomó többsége tanyáján élt. A kül- és belterületi 
lakosok pedig igen különböző problémákkal, kihívásokkal néztek 
szembe, noha mindannyian Szeged polgárai voltak. A városvezetés, 
az igazságszolgáltatás is sokszor akarva-akaratlanul másképpen járt 
el az ügyeikben attól függően, hogy városi vagy külterületi lakos 
volt az érintett. Megnyílt egy szakadék.
Talán ironikus, de e szakadékot tovább mélyítette – a kül- és 
belterület elkülönítését mintegy szimbolikusan is végérvényesítve 
– az 1879-es nagy árvíz után a város körül emelt töltés. A városba 
való közlekedés innentől csak meghatározott átjárókon történhetett, 
majd a városi vám bevezetésével az itteni – egyébként még mindig 
szegedi – lakosoknak is kellett fi zetni az árubeszállításért.

A 20. század elejére az Alsótanya lényegében teljeskörű élelmiszer 
ellátást biztosított a városi piacnak. Nem volt ez mindig így. 

A tanyásodás hajnalán a térség leginkább állatok legeltetésére 
volt alkalmas, kaszálókban bővelkedett. Szeged akkoriban a hazai 
szarvasmarha-tenyésztés központjának számított, így a városi 
tenyésztők és kereskedők (tőzsérek) kiválóan tudták hasznosítani 
eme adottságokat. A határ benépesülése, a földek művelése, az 
állattenyésztés által folyamatos tápanyaghoz jutó homok azonban 
mind többet adott a gazdáknak. A következő évszázadokban 
gyakorivá vált a szőlő- és a bortermelés, erről árulkodik a mai 
napig számos -hegy végződésű helyszínünk a településen, amelyek 
valójában mind szőlőtermő földek voltak. A tanyasi gazdaságok 
idővel az alapvető élelmiszerek (gabona, burgonya, tej, tojás stb.) 
egyik fő beszerzési forrásaivá váltak a városi lakosság számára, így 
ismét nagyon más helyzetben találta magát Szeged város egyik és 
másik polgára: a termelő és a fogyasztó nem minden konfl iktusoktól 
mentes pozíciójában.

Rányomta e viszonyra a bélyegét a hamarosan beköszönő I. 
világháború is. A gazdaságok nélkülözni kényszerültek, legtöbb 
esetben magát a gazdát is, aki besorozással a frontra került és 
sajnálatos módon nem mindenki tért vissza, még kevesebben 
épségben. De nélkülözni kellett jószágot, munkaeszközt, vetőmagot 
is. A háború végkimenetele pedig tovább rontott az állapotokon. 
A súlyos hiányt idegen katonák fosztogatásai, kihágásai fokozták. 
A városi piacokon az árak rendkívüli, addig nem látott mértékben 
szálltak el, a nemkülönben nehéz helyzetben lévő gazdák pedig áraik 
miatt nem minden esetben számíthattak a vásárlóik megértésére.

Idővel mégis helyreállt a rend, legalábbis egy kis időre. Az alsótanyai 
gazdaságok ismét termelni kezdtek, áruikra pedig továbbra 
is nagy igényt tartott a városi lakosság. Már a világégés előtt 
megfogalmazódott az igény egy Alsótanyát és Szeged belvárosát 
összekötő vasútvonalra, amelynek elsődleges funkciója a termények 
és árucikkek gyors és hatékony eljuttatása lenne a városba, majd 
a külső piacokra. Hosszas vitákat és fi nanciális mérlegeléseket 
követően 1926-ban megépült, és a következő év elején első és majd’ 
50 éves útjára indult a legendás kisvasút. A fejlesztés teljesítette a 
várakozásokat és felpezsdítette a domaszéki gazdasági életet. Ám 
nemcsak a termékáramlásra, hanem a kulturális életre is nagy 
hatást gyakorolt. A helyiek az utasszállító vagonokkal kiegészített 
szerelvényeken maguk is könnyen közlekedhettek a belváros és 
lakhelyük között. A kisvasúti utazás élményszámba ment a lakosok 
körében, amelyekről sok vidám beszámoló emlékezik meg, s a 
kisvasutat, amely már muzeális emlék csupán, ma is jelentős kultusz 
övezi a településen.

Egy újabb kezdet felé
A „boldog békeévek” azonban nem tartottak soká, első ízben 
a nagy gazdasági világválság rogyasztotta meg a gazdaságot. 
Emberek tömege maradt munka és pénz nélkül, és így a termelő 
gazdák is nehezen tudták értékesíteni áruikat, sokan nem tudták 
kitermelni az egész évi betevőt sem. A krízishelyzetben a politikai 
szervezkedések sem maradtak el, az ellenzéki szociáldemokrata 
párt mind jobban behatolt az alsótanyai gazdák köreibe, amelyre az 
akkori politikai rendőrség is felfi gyelt. A kormány a közigazgatási 
egységek kihelyezésével igyekezett orvosolni a külterületi lakosok 
magára hagyatottságát.

Kisvártatva eljött az újabb, még a korábbinál is pusztítóbb 
háború. Már a ‘40-es évek elejétől kezdve elindulnak a 

rekvirálások, a beszolgáltatási kötelezettség. Besorozzák a gazdákat, 
a földek ismét műveletlenül maradnak. Majd jönnek újra az idegen 
csapatok. Először csak a levegőben. 1943-ban belügyminiszteri 
irat rendelkezett a várható légitámadásoktól fenyegetett városi 
lakosság biztonságos, külterületi vidékre való menekítéséről. Az 
előírt szempontok szerint végrehajtott felmérés során kiderült, hogy 
Domaszék kapitányságban 200 személy, 85 állat, 3000 mázsa anyag, 
Feketeszél térségében ugyancsak 200 személy, 85 állat, valamint 
6000 mázsa különféle anyag elhelyezésére nyílik lehetőség szükség 
esetén  – idézi fel munkájában Bálint Ibolya. Egyes források arról 
is beszámolnak, hogy e vidéket is érte bombatámadás, Domaszéket 
egészen pontosan 1944. augusztus 9-én – más beszámolók 
azonban ezt cáfolják. Ez év októberében délről megérkeznek a 
szovjet szárazföldi csapatok és ismét a megszállók fosztogatásai, 
önkényeskedései jutnak osztályrészül.

Az idő persze minden sebet begyógyít és lassacskán a csatazaj is 
elül a vidéken. Domaszék és Feketeszél kapitányság azonban 

odaveszett lakosaival ismét pótolhatatlan veszteségeket szenvedett. 
A II. világháború domaszéki hőseinek névsorát településünkön 
emlékmű őrzi a Köztársaság téren, amely minden év októberében 
megemlékezés helyszíne. A háború utáni időszakban különös 
esztendők várnak még úgy szűkebb hazánkra, mint ahogy 
országunkra is, hamarosan azonban ismét egy új kezdet fénye 
ragyog fel a tanyavilág horizontján.

B.A.
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Mindenki tudja azt, hogy miért is jó Domaszéken élni  
Identitás nap településünkön

A   Csongrád-Csanád Megyei Önkormány-
zat Domaszéken tartotta első 2022. évi ren-
dezvényét, ahol a környezettudatosság, a 
sport és a kultúra egységesen fontos szere-
pet töltött be.
  Sziráki Krisztián polgármester az identitás 
szó jelentésének ismertetésével köszöntötte 
az egybegyűlt gyermeksereget az esemény 
megnyitójaként, mely alkalomhoz szoros 
kötődéssel illette településünk nevét, bízva 
abban, hogy „mindenki szeret Domaszéken 
élni, és mindenki tudja azt, hogy miért is jó 
Domaszéken élni.” 
A program az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark múzeumpedagógusainak 
közreműködésével bőrözéssel, Árpád népe 
foglalkozással és a „Barátaink a madarak” 
című környezetvédelmi kalanddal vette kez-
detét. 
  Dr. Asztalos Tibor, helyi fotóművész mun-
kásságát csodálhatták meg a rendezvény lá-
togatói, aki előadásában hangsúlyozta, hogy 
kedvenc témája a természet, nagyon szeret 
állatokat fotózni természetes élőhelyeiken, 
és örömmel mutatja ezt be a gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt. A rendezvényen 
a mozgás is fontos szerepet kapott, először 
akadályversenyen vehettek részt a helyi 
Bálint Sándor Általános Iskola negyedikes 
tanulói. A nyertes csapatok közül az első 
három helyezett csillogó érmet kapott el-
ismerésül, amelyeket Kormányos Sándor 
megyei tanácsnok adott át Józsáné Bánhi-
di Mártával, a helyi iskola igazgatójával. A 
gyerekek kerékpáros totóban is kipróbálhat-
ták magukat, voltak, akiknek könnyen ment 
a 4 oldalas kvíz kitöltése, de voltak olyanok 
is, akiknek kis segítségre volt szükségük. 
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormány-
zat minden teszt kitöltéséért apró ajándékot 
adott a résztvevő gyerekeknek. Az esemé-

nyen a Csongrád-Csanád Megyei Diáksport 
Egyesület az 5. és a 6. évfolyamot is meg-
mozgatta különféle sportfeladatokkal. Az 
egy órás, izgalmakkal teli testnevelés vé-
geztével minden tanuló átvehette a Megyei 
Önkormányzat ajándékát, melyet Kormá-
nyos Sándor mezőgazdasági tanácsnok az 
iskola igazgatónője segítségével adott át.

A nap folyamán a Szegvári Kurca Televízió 
munkatársai is megkérdezték Sziráki Krisz-
tiánt, hogy miről nevezetes Domaszék, és 
hogy ő mit gondol, miért is jó itt élni, mely 
kérdésekre a következő gondolatokkal rea-
gált a polgármester: „Számunkra Domaszék 
önmagában azért nevezetes, mert ottho-
nunknak tekinthetjük. Mivel településünk 
az idei évben tölti 70. születésnapját, ezért 
a fi atalságából adódóan nem tudunk olyan 
dolgokról beszámolni, amelyek alapvetően 
elhelyezhetővé teszik a térképen Domaszé-
ket, de ezen dolgozunk; az a mi feladatunk 
és célkitűzésünk, hogy ha jelentős környeze-
ti értékekkel nem is szolgálhatunk, a helyi 

közösség, a helyi rendezvényeink, a Doma-
széken áthaladó, átutazó emberek megje-
gyezzék nevünket. Hogyha ez csak egy út 
menti kis apróság, egy kis installáció, vagy 
egy újságcikk, amelyben egy települési ren-
dezvényt vagy egy közösségi kezdeménye-
zést elmondanak, az már viszi Domaszék 
hírét, és azt gondolom, hogy egy ilyen, tele-
pülések viszonylatában fi atal életkorral bíró 
község ettől lehet híres, ettől lehet nevezetes. 
Domaszék nem egy alvó település, azon is 
dolgozunk, hogy ne váljon azzá. Úgy gondo-
lom, hogy az itt élő közösségnek, a tősgyöke-
res domaszékieknek a szeretete és a befoga-
dása az átragad a nem túl régóta itt élőkre, 
és ez a közösségi szellem, ez gyakorlatilag 
átjárja településünket, és azt remélem, hogy 
ezért választják egyre többen községünket 
lakóhelyüknek, nem csak azért, mert közel 
van Szegedhez, hanem azért is, mert kom-
fortosan érzi magát az, aki ide költözik.” 
Arra a kérdésre, hogy miért jó Domaszéken 
élni, Sziráki Krisztián szerényen azt vála-
szolta, hogy erre nem ő a jó válaszadó. „Én 
úgy gondolom, hogy alapjában határozza 
meg a település élhetősége azt, hogy itt, Do-
maszéken jó lakni, élni, melyben a közösség 
igen befogadó. Aki érez minimális késztetést 
arra, hogy ne csak a saját telkén belül, a sa-
ját gondolatai szerint élje az életét, hanem 
hajlandó nyitni a település közössége felé, 
az meg fogja találni azt a társaságot, azt a 
civil szervezetet, azt a sportolói csoportot, 
amihez csatlakozhat, és így gyakorlatilag a 
lakóhely az otthonává válik.”

A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai 
Hungarikum játszóházzal vonták be a gye-
rekeket és érdeklődőket kultúránk és érté-
keink megismertetésébe. A Magyar Vörös-
kereszt jóvoltából a résztvevők egy oktató 

Az identitás napon a környezettudatosság, a sport és a kultúra szemléletei kerültek bemutatásra a gyerekek részére

Sziráki Krisztián polgármester a 
gyerekeknek ismertette 

az identitás szó jelentését
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babán megismerhették és megtanulhatták az 
újraélesztés technikáját.
Drimba Tibor, Maroslele polgármestere 
a nyolcadikos gyerekeknek egy motiváló 
előadással készült, amelynek fő témaköre a 
bűnmegelőzés, az egészséges életmód fon-
tossága, mind fizikailag, mind szellemileg. 
Gál Imre, helyi fafaragó mester a vésővel 
végzett aprólékos munka nehézségeit és 
szépségeit mutatta meg az érdeklődőknek. 
Több gyermek is szívesen kipróbálta, sokak 
először foghattak a kezükben ilyen szerszá-
mot.  A Jázmin Nyugdíjas Klub sült pogá-
csát és kelt kemencés kalácsot készített a 
megjelentek részére, ezzel is bemutatva Do-
maszék hagyományait, specialitását. 
A Szegedi Hivatásos Tűzoltók a falu ovisai-
val és iskolásaival beszélgettek, a gyerekek 
megnézhették a tűzoltóautót és kipróbálhat-
ták a védőruhákat is. Kora délután Joó Sza-
bolcs és a Nemzeti Filharmonikusok Ka-
maraegyüttese adott koncertet, amit kicsik 
és nagyok egyaránt kíváncsian figyeltek. 
Végezetül a rendezvényt a művészeti iskola 
néptáncos és társastáncos diákjainak fellé-
pése zárta, amelyet a lelkes nézőközönség 
állva tapsolt meg.
  Köszönjük a Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzatnak, hogy a programsoroza-
tot Domaszékre is elhozta, ezzel is erősítve 
a helyiek identitástudatát, bízva abban, hogy 
az a rendezvény hatására tovább fejlődik és 
erősödik.

Forrás: Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat közösségi oldala, Kurca Tv

Összeállította a Domaszéki Hírmondó 
Szerkesztősége; Fotók: DOMASZÉKI HírTér A tűzoltóautó felszereléseinek bemutatását az óvodások kíváncsian figyelték 

Ifjúsági Önkormányzat hírei
Mórahalmon már több éve kerül megren-
dezésre a Móratrade Téli Kupa terem-
labdarúgó torna. A domaszéki kötődésű 
tagokból álló, Hintalovak néven szereplő 
gárda a 10 csapatos mezőnyben a dobogó 
3. helyén végzett az idei kupán. Csapatunk 
második alkalommal nevezett a tornára 
és tervezi a további részvételt. A torna so-
rán felavathattuk új mezgarnitúránkat, me-
lyet ezúton is köszönünk Fenesi Istvánnak, 
továbbá köszönjük a szurkolók hétről-hétre 
történő biztatását.
A csapattagok: (balról-jobbra)
Felső sor: Danicsipak Norbert, Szilvási 
András, Szabó Dániel, Fenesi István, Migh 
Tamás, Trója Gábor
Alsó sor: Dobó Gergő, Görög András, Sa-
vanya Máté, Ábrahám-Türes István, Trója 
János 
Hiányzók: Bárkányi Márton, Bodnár Gá-
bor, Bóka Bendegúz, Kasa Gábor, Lippai 
Dávid, Török Rajmund 
       Ördögh Anett

A domaszéki „Hintalovak” csapata a Móratrade Téli Kupa 
teremlabdarugó tornán       Fotó: Varga Dóra Brigitta 

A Művészeti Iskola tagjai néptánc-előadásokat tartottak 
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A Domaszéki Kincskereső Óvodában január 
17. és január 28. között mesehetet tartottak. 
Minden nap más és más élményben volt a 
gyermekeknek része. Január 18-án a Cse-
mete Csoport, azt követően a Méhecske 
csoport is meglátogatta a könyvtárat. Min-
den helyiséget megnéztek, elmagyaráztam, 
hogy milyen jó, hogy már ilyen fiatal kor-
ban érdeklődnek a könyvek iránt és milyen 
sokat jelent az, hogy a gyermeknek mesét 

Kedves Olvasók, Látogatók! 

A mesehét keretében a Domaszék Nagyközségi Könyvtárba is ellátogattak az ovisok       Fotó: Kónya-Bába Andrea

olvassunk minden nap. Ezután a gyermekek 
birtokba vették a  könyvtár gyermek részle-
gét, ahol egy általuk kiválasztott Micimackó 
mesét olvastam fel nekik. Nagyon nagy él-
mény volt a gyermekek látogatása, a sok 
kérdés, információ, keresgélés és a lelkes 
könyvlapozgatás. A fotók, amik készültek, 
szerintem magukért beszélnek.
2022. január 27-én pedig én leptem meg a 
Csemete csoportot, a kislányom kedvenc 

meséjét olvastam fel, Noddy és a szivárvány 
címmel. Nagyon felemelő érzés volt olvas-
ni a kisgyermekeknek, köszönöm szépen a 
lehetőséget.
   Arra buzdítom a kedves szülőket, hogy 
jöjjenek el a gyerekekkel a könyvtárba, 
iratkozzanak be bátran és olvassanak minél 
többet.

Köszönettel: Kónya-Bába Andrea
 könyvtáros

A mese jótékony hatásai
Kutatások bizonyítják, hogy a mese szá-
mos területen fejti ki jótékony hatását: az 
érzelmi intelligencia, a kreativitás, a kép-
zelet, a fantázia és a problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztésének egyik legfon-
tosabb eszköze. 
Emellett a beszédre, a szókincsre, a kifeje-
zőkészségre is pozitív hatással van. A me-
sének továbbá fontos funkciója az is, hogy 
megnyugtassa, kikapcsolja és feltöltse a 
gyermeket. 
  A mesélés célja – az örömszerzés mellett – 
felkészíteni az élet próbatételeire a gyerme-
ket,  felfedezni az összefüggéseket a világ-
ban, elhelyezni önmagát benne, és képessé 
tenni arra, hogy másokhoz kapcsolódjon. 
A mesés történetek eligazítják érzelmeiben, 
feloldják a félelmeket, erősítik az önbizal-
mát. A mesék fejlesztik az érzelmi intelligen
ciát is, általuk a gyermek sikeresebb lehet 
az emberi kapcsolataiban, hatékonyabban 
tud problémákat kezelni és segíti a célok 
elérését. 
   A gyermek a mesehallgatás során nemcsak 
a mesélő szülőre, hanem befelé is figyel, lel-
ki szemei előtt megelevenedik a történet, és 
a saját vágyainak megfelelő fantáziaképet 
alkot. Mesehallgatás közben nagyon inten-
zív belső munkát végez. Elképzeli, amit hall 
és egy belső illusztrációban megrajzolja 

saját történetét. A mesélővel való szemé-
lyes kapcsolata segíti abban, hogy érzelmi 
biztonságban érezze magát, ellazuljon, át-
adja magát annak a lebegő tudatállapot-
nak, amelyben a belső képvilágát megele-
venítheti, és létrehozhatja a belső mozit. A 
mesélő szülő is segítheti ezt a folyamatot, 
ha beleéli magát a történetbe, odafigyel a 
hanglejtésére, a mesemondás vagy olvasás 
ritmusára. A mese dallama könnyen átalakul 
képpé, és a belső képkészítés folyamatában 
lehetővé válik az érzelmi azonosulás a szá-
munkra kedves hőssel. Minél ráérősebben, 
megváltoztatott tonalitással, dallamosabban 

mesél a szülő – úgy, hogy maga is egy belső 
képet készít a meséhez –, annál kidolgozot-
tabb lesz a gyermek belső képe is. Ehhez 
nem kell tudatos erőfeszítés, a gyermek úgy 
éli meg ezt a folyamatot, hogy a belső kép 
magától, spontán módon megjelenik. A me-
sehallgatás olyan belső igény és tevékeny-
ség, ami semmivel nem helyettesíthető! 
  A mesélés lehet egyfajta rítus az életünk-
ben, akár minden napot ebben a szeretettel-
jes, meghitt légkörben zárhatunk.

Varga-Asztalos Ágnes 
szerkesztő

KÖZÖSSÉG
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Alekszej Tolsztoj: 
A répa

Az apóka ültetett egy répát, és így 
biztatgatta:

– Nőj, nőj, répa, növekedjél, gyökérke,
jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra!

Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér 
lett, óriási nagy lett.

Ment az apóka, hogy kihúzza.
Húzta-húzta, tépte-cibálta, ráncigálta,

De hiába – nem mozdult a répa.
Hívta az apóka az anyókát.

Anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát – 

húzták-húzták, ráncigálták, de 
hiába – nem mozdult a répa.
Hívta az anyóka az unokáját.

Unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –

húzták-húzták, ráncigálták, de 
hiába – nem mozdult a répa.

Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát.
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –

húzták-húzták, ráncigálták, de 
hiába – nem mozdult a répa.

Hívta Bogárka a tarka macskát.
Macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –

húzták-húzták, ráncigálták, de 
hiába – nem mozdult a répa.
Hívta a macska az egérkét.

Egérke húzta a macskát,
macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –

húzták-húzták, jót rántottak rajta …
Erre aztán engedett a répa

– kifordult a földből.

A répa-meséhez kapcsolódó, kivágható mesefigurák, 
melyekkel el is játszhatják a gyermekek a mesét.

Megújult a Települési Értéktár Bizottság
A Települési Értéktár Bizottság bővítésé-
ről még decemberben döntött Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, melynek értelmében a bizott-
ság 3 tagról  5 tagúra bővült. 

Az újonnan megválasztott bizottság tagjai: 
Bönde Jánosné, Farkasné Kapás Alexandra, 
Gál Imre, Gora Hedvig és Varga Renáta. 

 A bizottság  2022. január 20-án már meg 
is tartotta alakuló ülését, mely öt új tagjával 
lendületesen kezdte meg a közös munkát. 

Az alakuló ülésen elhangzott, hogy az idei 
év több szempontból is igen jelentős Doma-
szék életében, de talán a legjelentősebb ezek 
közül, hogy ebben az évben ünnepli 70. szü-
letésnapját nagyközségünk.

Az éves programterv ismertetése után, szá-
mos rendezvény kapcsán szóba került az 
Értéktár Bizottság kulturális támogató sze-
repe, melynek köszönhetően közelebbről is 
megismerhetjük majd például a Domaszéki 
Vasútkiállítást, a Zöldfás Templomot, va-
lamint a fiatalok körében kevésbé ismert 
viharharangok történetét, jelentőségüket az 
alföldi tanyavilágban. 

KÖZÖSSÉG
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A Települési Értéktár Bizottság tagjai (b-j); Gál Imre, Varga Renáta, Gora Hedvig, 
Farkasné Kapás Alexandra, Bönde Jánosné    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Első találkozásunk alkalmával máris egy 
igen jelentőségteljes feladatot kapott a bi-
zottság. 
Megismerhették a Búza Apó (Isten arca a 
búzán) szellemiségének történetét, melynek 
értéktárba való felvételét már tanulmányoz-
zák, és a napokban döntenek is az érték Te-
lepülési Értéktárba történő felvételéről.

Az alakuló ülés alkalmával a bizottság tag-
jai egyöntetűen azt az álláspontot képvisel-
ték, hogy a már összegyűjtött értékeinket 
tovább ápolják, és újszerű, figyelemfelhívó 
módon fogják a helyiek identitástudatát erő-
síteni általuk, illetve az eddig feltérképe-
zetlen értékeket felkutatják és ezzel tovább 
gazdagítják gyűjteményünket, megmutatva 
településünk szépségét, egyediségét. 

Gora Hedvig Értéktár Bizottság elnöke
Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő

Az egyre súlyosbodó migránsválsággal összefüggő  
feladatok ellenére is helytállnak polgárőreink

A Domaszéki Polgárőrség tagjai a rossz időjárási körülmények 
közt is folyamatosan szolgálatban vannak. Járőrözésük során 
minden eshetőségre felkészülnek, amennyiben szükséges, a vi-
haros szelek kárelhárításában is segítséget nyújtanak a tanya-
világban.
  Az egyik ilyen napon, járőrözésük során csak pár kilométert kellett 
megtenniük ahhoz, hogy a láncfűrész ne a kocsi csomagtartójában 

pihenjen. A Lusztigfalu egyik, sokak által használt földesútján egy 
kidőlt fa akadályozta a közlekedést. Polgárőreink azonnal munká-
hoz láttak és a kidőlt fától megtisztították az utat.
  A tanyavilág ellenőrzése során az alapos helyismerettel rendelke-
ző polgárőrök az egyik üres tanyában mozgást észleltek, így elle-
nőrizték azt. Nem csalt a megérzésük, a tanyában 12 fő illegális be-
vándorlót találtak, akiket a rendőrség kiérkezéséig feltartóztattak, 

KÖZÖSSÉG



21Domaszéki Hírmondó   2022.február

majd a hatóságnak átadták őket.
Ezzel párhuzamosan lakossági bejelentés érkezett egy másik tanyá-
ról, amit feltörtek a migránsok. Ezen tanyát egyesületünk másik 
polgárőr járőrpárja ellenőrizte, illetve végzett helyszínbiztosítást a 
rendőrség helyszínelőjének megérkezéséig.
  Varga Pál a polgárőrség elnöke arra kéri a tisztelt lakosságot, 
hogy amennyiben illegális bevándorlókról szereznek tudomást, 
vagy olyan tanyát látnak ami elhagyatott, de mégis mozgás van 
körülötte, hívják a polgárőrség 24 órában hívható +3630/621-
39-40-es telefonszámát, vagy a Szegedi Határrendészeti Kiren-
deltséget a 0662/542-706-os telefonszámon.
Február 5-én tartotta Mórahalmon évértékelő elnökségi fórumát az 

A Domaszéki Polgárőrség tagjai egy domaszéki tanyában 12 migránst tartóztattak fel, ennek, és a határvédelmi tagozatban 
eddig betöltött kiváló munkájuk eredményeként 2 db nagyértékű hőkamerát vehettek át   Fotó: Varga Pál

Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Tagozata.
Az évértékelő fórum után az OPSZ vezetője, dr. Túrós András altá-
bornagy úr elismerve és megköszönve a Domaszéki Polgárőr Egye-
sület határvédelmi tagozatban végzett eddigi munkáját, kettő darab 
hőkamerát ajándékozott az egyesületnek.
A hőkamerákkal lehetőség nyílt számukra, hogy még hatékonyab-
ban vegyenek részt a határvédelmi feladatokban, de ezen eszközök 
szintén jól használhatóak a domaszéki tanyavilágban végzett bűn-
megelőzési járőrszolgálatok során is.
   A hőkamerákat az egyesület tagjai azonnal használatba vették és 
hálásan köszönik az Országos Polgárőr Szövetség nagylelkű ado-
mányát.                    Forrás: Domaszék Közbiztonsága – Varga Pál

KÖZÖSSÉG

Újra háborús helyzet lehet a határon
Könnyen megismétlődhet a déli határszakaszon a 2015-ös mig-
ránsválság, csak éppen súlyosabb következményekkel. Az egyre 
növekvő migránsáradat már most is veszélybe sodorja a Homok-
hátság településeit, a Mórahalmon és környékén élők mindennap-
jait, megélhetését, sőt akár az életét is. A határ szerb oldalán lévő 
magyarok lakta falvak már elnéptelenedtek, a migránsok szinte a 
földdel tették egyenlővé Majdánt és Rábét.
Nincs olyan nap, hogy a magyar határt védő rendőrök, katonák és pol-
gárőrök ne állítanának meg több száz illegális bevándorlót a megyé-
ben, többségüket Mórahalom térségében. Egyértelmű a veszély, és az is 
egyértelmű, hogy a jelenlegi migránspolitika jól működik, a határvéde-
lem remekül állja a sarat, és az is tény, hogy a helyzet még viszonylag 
kezelhető a határkerítésnek köszönhetően. 

Ne felejtsük el a 2015-ös évet, amikor több tízezer migráns a térsé-
günkben, több százezer pedig Csongrád-Csanád megyén keresztül vá-
gott át, utat keresve nyugat felé, óriási káoszt, szemetet és embercsem-
pész-áradatot hagyva maga után. Ne felejtsük el a röszkei határátkelő 
magyar oldalán lévő területet, ahogy még a kerítésvédelem előtt nézett 
ki. Szó szerint ijesztő volt.
De nem szabad megfeledkezni a domaszéki polgárőrök a helyiek 
védelmében végzett bátor és elhivatott munkájáról. Ha bejelentés 
érkezik, polgárőreink perceken belül a helyszínre érnek és a rendőrség-
gel együttműködve segítenek az illegális határátlépők előállításában. 
Dr. Túrós András altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség veze-
tője kettő darab hőkamerát ajándékozott a polgárőrségnek, hogy ezzel 
is segítse a sikeres munkavégzést. A védelmi feladatok ellátásához a 
települések a kormánytól is minden eszközt és támogatást megkapnak. 
A napokban tett bejelentés szerint a migrációs nyomás miatt össze-
sen mintegy 140 millió forinttal támogatja a kormány a homokháti 
települések mezei őrszolgálatait. A jelenlegi rendszer megszűnése, 
hogy mivel járna, egyszerű megérteni. Aki esetleg elfelejtette volna, mi 
történt 2015-ben, annak érdemes kimennie a határ szerb oldalán lévő 

magyar falvak egyikébe. Majdán és Rábé gyakorlatilag elnéptelenedett, 
az emberek elmenekültek. A korábban ezer lelket számláló Majdánban 
ma alig száz magyar él, ők is rettegésben. A száz helyire csaknem ezer 
migráns jut, akik elfoglalták az üresen maradt házakat, mindent feltü-
zeltek és tönkretettek, amit csak lehetett. Letarolták a veteményeket 
és a falu úgy néz ki, mint egy szemétdomb. A gyerekeket nem merik 
kiengedni az utcára, és sok család kétségbeesésében már arab feliratú 
papírokon kéri, hogy ne foglalják el a migránsok a házaikat.
Amennyiben a jelenlegi migránspolitika nem folytatódna tovább, köny-
nyen lehet, hogy erre a sorsa jutna Mórahalom, Domaszék, Röszke és a 
térség többi települése is. Magyarországot jelenleg a határkerítés tudja 
megvédeni attól a pusztítástól, ami a szerb oldalon történik. 

Csak egy lépés kell, és a megyei gazdáknak nem lesz értelme földet mű-
velni vagy állatokat tartani, mert a migránsok gondolkodás nélkül ten-
nék tönkre a munkájukat. A földeket – ahogy 2015-ben is – letarolnák, 
és nem okozna gondot nekik a háziállatok ellopása sem. Újra fennállna 
a veszély, hogy terrorista-gyanús emberek és fegyveres embercsempé-
szek sétálnának a járás településein. Aki nem tapasztalt ilyen és ehhez 
hasonlókat, annak fogalma sincsen milyen érzés, amikor a gazda a ta-
nyáján benyit a pincéjébe és hirtelen akár 100 szempár is rászegeződik 
a sötétből. 

A háborús helyzet kialakulása pedig csak úgy akadályozható meg, ha 
megmarad a határkerítés, a határőrség és a mezőőrség megerősödik, a 
polgárőség és a rendőrség kiemelt eszköztámogatást kapnak folyamato-
san.  Mindez nagyon sokba kerül, de akárki bármit mondana erről, 
tiszteletben tartva a véleményét, ezek a törekvések csak a jelenlegi 
migránspolitika folytatásával valósulhatnak meg, melyet továbbra 
is folytatva bízhatunk abban, hogy a későbbiekben is megvédik a 
határon és a környékén élő emberek életét, családjaikat és a bol-
dogságukat.

(szerk.)
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HIRDETÉSEK

Domaszek10 kuponkódra 10% kedvezményt kaphatsz!
 Szállítási díj nélküli személyes átvételre is van lehetőséged, 

előre egyeztetett időpontban.
Tel.: 0670/612-2331 Godó Orsolya

Ha szeretnéd felfrissíteni az alkalmi és a hétköznapi 
ruhatáradat, NÉZZ BE HOZZÁNK

a https://lemonsodafashion.hu/ webshopunkba!

Változás az állatorvosi rendelésben településünkön
Értesítem Domaszék állattartó gazdáit, hogy 2022. február 15-től a személyes rendelés úgy, mint a 

járvány előtt hétfőn és csütörtökön 12 órától 13 óráig újra elérhető lesz az állatorvosi rendelő épületében, a 
Tömörkény utcában. Természetesen más időpontokban is elérhető vagyok telefonon.

Dr. Herczeg István állatorvos
Tel.: 0630/458-1273
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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: 

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

             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!

Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

 Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!
Balázs Roland 

Tel.: 0670/248-4376

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves vendéget Domaszéken a Petőfi  utca 12. 
szám alatti Egészségközpont emeletén. 

- Női, férfi - és gyermek hajvágás
 - Festés/szőkités
 - Különböző melirtechnikák
 - Keratinos hajfeltöltés
Újdonság: - Cocochoco Keratin feltöltés
         - Cocochoco Botox kezelés!
          Időpont egyeztetés minden esetben szükséges!

Bankkártyás fi zetés lehetséges!
Kónya Edit 0630/299-7224

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.

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

TERMELŐI MÉZ 
KAPHATÓ!

Eladó többfajta méz: repce, virág, 
selyemfű és akácméz, 

sokféle kiszerelésben (150 gr-tól 
1 kg-ig) 1700,- Ft/kg-tól 
2800,- Ft/kg-ig fajtától és 
csomagolástól függően. 

Kapható ezenkívül propolisz 
tinktúra 800,- Ft/30 ml. 

Érdeklődni: 06/30-508-6192

Savanyú káposzta és hasáb, vala-
mint vegyes savanyúság eladó!

Érdeklődni: Rózsa Ferenc utca 2.
Tel.: 0630/511-0201

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



Domaszék általános iskolájában a napokban rendezik meg a 
harmadik, iskolába csalogató programot, ennek apropóján szeretnénk 
beszámolni az iskola nyújtotta lehetőségekről, teljesítményekről, 
melyek térségi szinten is kiemelkedőnek számítanak. 

Az iskola felszereltsége teljes mértékben megfelel a modern 
kor elvárásainak, hiszen technikai adottságai minden igényt 
kielégítenek. A gyermekek felújított tan-
termekben tanulhatnak, melyek többsé-
gében a digitális oktatási felszerelések is 
jelen vannak. Külön kialakított informa-
tika, illetve fi zika-kémia szaktantermek 
is a gyermekek rendelkezésére állnak. Az 
iskola óriási, fásított udvarral, kültéri játé-
kokkal rendelkezik. Emellett a testnevelés 
órák, a sport és művészeti foglalkozások 
egy korszerű sportcsarnokban zajlanak. 
Az önkormányzat első számú fejlesztési 
tervei között az új iskolai étkező megépí-
tése szerepel, mely fejlesztés nemcsak az 
étkeztetést teszi gördülékenyebbé, hanem egy új közösségi teret is 
biztosít az iskolások számára. Hamarosan átadásra kerül az új Judo 
Terem is, mely megteremti a színvonalas versenysport feltételeit, 
a sok más sportolási lehetőség mellett, melyet az általános iskola, 
illetve a helyi egyesületek kínálnak. A teljesség igénye nélkül ilyen 
a foci, a kosárlabda, a röplabda, a 
grundbirkózás, a néptánc, a társas-
tánc és a mazsorett. Iskolai szerve-
zésben lehetőség van még úszásra, 
korcsolyázásra, illetve gyógytornára 
is. A mindennapos testnevelés és a 
sportolási lehetőségek biztosítása 
mellett nagyon fontos beszámolni az 
iskola más területeken elért eredmé-
nyeiről is, hiszen a tanulók kiemelke-
dően teljesítettek az utóbbi években 
az országos kompetencia méréseken 
is. Ami még ennél is fontosabb, hogy 
diákjaink országos átlagnál maga-
sabb eredménye, a szegedi iskolák-
kal összehasonlítva is jelentős, a 
többi Homokháti iskola viszonylatában pedig, például szöveg-
értésből, a 2018-as méréskor a legjobbnak bizonyult.

A matematikaoktatás a felső tagozatban csoportbontásban, emelt 
szinten történik, ami a stabil matematikai készségek és a sokoldalú 
problémamegoldó gondolkodás fejlesztését biztosítják, melynek 
eredményeként az iskola diákjai rendszeresen eredményesen 
szerepelnek rangos térségi és országos matematika versenyeken is. 
Az iskola szakmai színvonalát nemcsak a kompetenciamérés, 
hanem a felvételi pontszámok eredménye is tükrözi, mely szintén 
az országos átlag felett van, a 2022. évi középiskolai felvételin az 
emelt szintű csoport 30,5 pontos átlagot hozott matematikából 
a tavalyi 22,7-es országos átlaghoz képest. A végzős tanulók 
többsége Szeged legjobb gimnáziumaiban vagy technikumaiban 
tanul tovább, ahol a visszaérkező információk alapján meg is állják 
a helyüket. Az iskola pedagógusai folyamatosan továbbképzéseken 
vesznek részt, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően, naprakészen 
tudják átadni tudásukat, emellett a diákok számára élvezetessé 
tegyék az iskolában töltött időt és új, hatékonyabb módszereket 

alkalmazhassanak. Sok más általános iskolával ellentétben itt 
minden tantárgyat szaktanár tanít, a növekvő pedagógushiány 
ellenére is.

A művészeti oktatás is igen nagy múltra tekint vissza, hiszen 
több mint 20 évvel ezelőtt indult el és folyamatosan követi a 
gyermekek igényeit. Van lehetőség a zeneoktatás keretében furu-

lyázni, zongorázni, gitározni, szintetizáto-
rozni, illetve kézműves szakköröket is indít 
az iskola évről-évre. Emellett kiemelkedő 
a néptánctanszak munkája, ahová óvo-
dástól egyetemistáig járnak növendékek. 
A mazsorettek évről- évre magasan kva-
lifi kált versenyek győzteseként jutnak ki 
az Európa- bajnokságra. Az idegen nyelv 
oktatásra is kiemelt fi gyelmet fordít az is-
kola, mert a szülőknek egyre inkább fon-
tos, hogy gyermekük minél előbb ismer-
kedjen meg az angol nyelvvel, de emellett 
a német nyelvet is van lehetőség tanulni.  

Az átlagos osztálylétszám 17-21 fő között van, mely lehetővé te-
szi azt, hogy a pedagógusok egyénileg is oda tudjanak fi gyelni a 
gyermekekre. Ez sokkal bensőségesebb kapcsolatot tesz lehetővé a 
pedagógusok és diákok között, ebből kifolyólag a felmerülő problé-
mák kezelése is sokkal gördülékenyebb. Alsó tagozatban az egyéni 

fejlesztést pedagógiai asszisztens és 
logopédus munkatársak is segítik.  
A  2022/2023-as tanévben az isko-
la továbbra is hangsúlyt fektet az 
első osztályos tanulók tehetséggon-
dozására, melyet a tanítók egyéni 
szakterületeikkel egészítenek ki, 
és a gyermekek alapvető tájéko-
zottságát, műveltségét bővítik. Az 
első év folyamán igyekeznek feltér-
képezni, hogy a gyermekek miben 
kiemelkedőek, mihez van leginkább 
tehetségük, mert ennek felismerése 
nagyban befolyásolja a további cé-
lirányos fejlesztési lehetőségeket. A 
tanítók a kötelező tananyag mellett 

egyéni szakirányuk alapján bevezetik a gyermekeket első osztálytól 
kezdődően, játékos formában az angol nyelv, a matematika, a törté-
nelem vagy a környezetismeret érdekességeibe is.

 Domaszék Nagyközségi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy 
a kisebb és a nagyobb gyermekek is lényegesen nagyobb bizton-
ságban legyenek a település, a lakóhelyük határain belül, hiszen itt 
ismerik őket és törődnek velük. Domaszéken a tanulók nemcsak az 
iskolai közösség oszlopos tagjai, hanem az egész település is kí-
váncsi rájuk. Szerepelnek minden önkormányzati rendezvényen, 
barátaikkal részt vehetnek az Ifjúsági Önkormányzat és más civil 
egyesületek programjain, illetve maguk is aktív részesei lehetnek a 
település közösségi életének.

Itt biztos kezekben vannak, az oktatási intézményekkel 
közösen azért dolgozunk, hogy gyermekeink álmaikat valóra 
válthassák!                                         

                                                                                                                                       

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

A Homokhátság legjobb iskolái között szerepel a domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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