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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. április 8.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. április 20.

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:  
   április 5.

Szelektív hulladék:
   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

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:

Kérjük éljen személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlási 

lehetőségével és támogassa 
domaszéki intézményeinket, 

civil szervezeteinket!

Domaszék Szebb Jövőjéért 
Közalapítvány   

Adószám: 18457249-1-06
Köszönettel: Ótottné Greguss Éva 

(a kuratórium elnöke), Ördög Istvánné 
Piroska és Ördögh Anett 

(kuratóriumi tagok)

Domaszék Óvodásaiért 
Alapítvány

Adószám: 18473580-1-06
Bankszámlaszám: 

56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

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 

Változás az állatorvosi 
rendelésben

Értesítem Domaszék állattartó gazdáit, 
hogy a személyes rendelés úgy, mint a 
járvány előtt, hétfőn és csütörtökön 12 

órától 13 óráig újra elérhető az 
állatorvosi rendelő épületében, a 

Tömörkény utcában. Természetesen más 
időpontokban is elérhető 

vagyok telefonon.
Dr. Herczeg István állatorvos

Tel.: 0630/458-1273

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Sárkányhegyi Közösségi Színtér 

épülete, a jelenlegi felújítási munkálatok 
miatt egyelőre nem bérelhető családi, 

céges és civil szervezetek rendezvényeire.
Megértésüket köszönjük!
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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
Ahogy arról előző számunkban is beszámoltunk, 
a január 25. napjára tervezett képviselő-testületi 
ülést egy héttől később, február 1-jén tartották. Az 
év legrövidebb hónapjában ezen kívül még két al-
kalommal ülésezett a testület.

Február 15-én Kocsi Adrienn körzeti megbízott 
tájékoztatta a megjelenteket az aktuális bűnügyi 
helyzetről. Beszélt a migrációs prob-
lémákról, illetve a polgárőrséggel való 
szoros, jó együttműködésről. A képvi-
selők elfogadták a település-üzemelte-
tést végző Domatisz Nonprofit Kft. és 
Domadrón Szövetkezet 2022. évi költ-
ségvetését, illetve megbeszélték azok 
idei évben várható feladatait, így az 
útépítéseket, fásítási programot is. 
Trójáné Dani Katalin Költségvetési Csoport veze-
tő ismertette az önkormányzat 2022. évi költség-
vetésének tervezetét, amelynek beterjesztését a 
testület rövid eszmecserét követően egyhangúlag 
elfogadta, ahogy tette azt a könyvtár 2021. évi be-
számolójával és 2022. évi munkatervével is. 
A grémium döntött a települési képviselők, bizott-
sági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosí-
tásáról is, amelynek értelmében az önkormány-
zati képviselők havi tiszteletdíja március 1-jétől 
49.000,- forintra nőtt.

Február 22-én a képviselők meghallgathatták az 
Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját a szennyvíztisztító- 
telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról. 
Szó esett a cég állami tulajdonba kerüléséről is, 
amellyel kapcsolatban Priváczki-Juhász Zsolt di-
vízió-vezető további tájékoztatást ígért a későbbi-
ekben. 

A  Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány 
2020. és 2021. évi tevékenységéről szóló beszá-
moló elfogadását követően a testület egyenként 
döntött a civil szervezetek által igényelt pénz-
ügyi támogatásról. A képviselők elfogadták az 
önkormányzat 2022. évi költségvetését (amely-
nek részleteiről külön írásban számolunk be), 
Sziráki Krisztián polgármester 2022. évi szabad-

ság-igénybevételének ütemezését és 
a képviselői vagyonnyilatkozatok le-
adásával kapcsolatos tájékoztatót.
A testület tudomásul vette Baloghné 
Harcsás Zita lemondását a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságban viselt 
tagságáról, megválasztotta a  Szava-
zatszámláló Bizottság tagjait, akik 
a 2022. április 3-án tartandó ország- 

gyűlési választáson és népszavazáson  végzik fel-
adatukat. Továbbá elfogadásra került a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása társulási megálla-
podásának módosítása. 
Sziráki Krisztián polgármesteri jelentése kereté-
ben szó esett a folyamatban lévő pályázatokról, a 
falunap szervezéséről, az útépítésekről. Dr. Pálfi 
Tímea Ágnes jegyző pedig tájékoztatta a képvi-
selőket az aktuális állatvédelmi feladatokról és a 
közeljövőben várható ellenőrzésekről.

Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjá-
ban megtekinthető. A következő nyílt képvise-
lő-testületi ülés tervezett időpontja 2022. március 
22. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László
Szervezési és Jogi csoport vezető
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Nagyobb sebességre kapcsolt a fejlesztések terén Domaszék
„Valahányszor Domaszékre jövök, mindig látok egy markolót és mindig történik valami” - osztotta meg tapasztalatát hallgatóságával Gé-
mes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke a legutóbbi közmeghallgatáson. Majd hosszasan kifejtette, az elmúlt időszak-
ban mely projektekben történt együttműködés a domaszéki önkormányzattal és melyek vannak megvalósulás alatt.

Valóban, az elmúlt három évben szinte minden negyedévre jutott leg-
alább egy-egy fontosabb fejlesztés. Különösen látványos volt a 2020-
ban elindított úthálózat-fejlesztési program ütemeinek megvalósítá-
sa, de időközben felépült a terméktér, lett egy kiemelkedően népszerű 
bringapálya és immár egy saját Judo teremmel is büszkélkedhet a 
település. Fontos állomás volt a 2019-ben befejezett óvodabővítés, 
amelyet a tervek szerint az iskolai étkező kialakítása követ majd. Ezt 
a lendületet még a koronavírus-járvány sem tűnt lassítani.
Megválasztását követően Sziráki Krisztián polgármester három kate-
góriába sorolta a fejlesztési projekteket, s e szerint külön kell kezelni 
a kisebb költségű, de jelentős lakossági igényre épülő feladatokat; a 
saját erős, pályázati forrásokkal kiegészített fejlesztéseket; és a kife-
jezetten pályázati forrást igénylő nagyberuházásokat. Az elképzelés 
láthatóan nagyban épít a települési költségvetés optimalizálására, 
valamint a jellemzően kormányzati és európai uniós finanszírozású 
pályázati források nagy arányú becsatornázására. 
A polgármester a későbbiekben kifejtette, a fejlesztési tervek legja-
va időben kidolgozásra kerül, így egy kedvező pillanatban, amikor 
rendelkezésre áll a felhasználható keret, gyorsan és felkészülten tud 
pályázni az önkormányzat.
Az alábbiakban áttekintjük, mely jelentősebb beruházások valósultak 
meg Domaszéken a legutóbbi időszakban, illetve kitekintünk arra is, 
melyek vannak éppen a tervezőasztalon.

Úthálózat-fejlesztési program
Az elmúlt tíz évben az egyik legfontosabb problémává vált a belterü-
leti úthálózat fejletlensége. Sok volt a földutas utca, útszakasz, ame-
lyek közül több a település központjában helyezkedett el, a közintéz-
mények közvetlen környezetében. 
A korszerű és komfortos megközelíthetőség kialakítása céljából az 
önkormányzat úthálózat-fejlesztési programot indított, amely ezidá-
ig 3 ütemben valósult meg, összesen 3 km-nyi útszakaszon, 9 utcát 
érintően. A következő, negyedik ütem kivitelezése ez év tavaszán 
történik, amelynek keretében újabb 3 km-nyi szakasz kerül felújítás-
ra: 5 belterületi utca, valamint a Szegfű út, amely a zártkertekben az 
egyik legforgalmasabb és leginkább korszerűsítést igénylő útszakasz. 

Sziráki Krisztián polgármester tavaly év elején úgy nyilatkozott, 
hogy az útfelújítások kijelölése során mérlegelik azt is, melyek azok 
az utcák, amelyeknek a forgalma leginkább igényli, vagy amelyek-
nek a műszaki adottságai a legjobban igénylik azt. Ennek köszönhe-

tően ez év végén a belterületi utcák túlnyomó többsége, valamint 
két kulcsfontosságú zártkerti útszakasz is szilárd útburkolattal ren-
delkezik majd.
Míg a korábbi ütemek alapját többnyire a település saját költség-
vetése jelentette, az idei - eddigi legnagyobb léptékű - fejlesztés 
forrását kormányzati támogatások és pályázatok adják.
Az önkormányzat úthálózat-fejlesztési programjának újítása, hogy 
prioritásként kezeli a költséghatékonyságot. Ezt egy alternatív út-
burkolati technológia alkalmazása teszi lehetővé, a bitumenemul-
ziós eljárás. Ez egy aszfalthoz közel azonos minőségű útburkolatot 
eredményez, jóval alacsonyabb költségek mellett. További előnye, 
hogy a Domatisz Kft. és a Domadrón Szövetkezet által készített 
útalap kellően stabil ahhoz, hogy akár aszfaltburkolatot is elbír-
jon. „Amikor odakerül a sor, hogy lesz forrásunk, akár egy-egy 
utcának az aszfaltozására, akkor már egyrészt nem lesz szükség 
lakossági önerő bevonására, másrészt nem lesz szükség az útalap-
nak a megerősítésére, mert ez így, ahogy van, elbírja az aszfaltot” 
- közölte a polgármester a novemberi közmeghallgatáson.

Óvodabővítés és főzőkonyha kialakítása
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kereté-
ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap 75%-os finanszírozása 
mellett valósult meg 2019-ben az óvodafejlesztési projekt. A tele-
pülés kihívásaihoz illeszkedve a „Domaszéki Kincskereső Óvoda 
bővítése és főzőkonyha kialakítása” című projekt célja a doma-
széki óvoda két csoportszobával történő bővítése és főzőkonyha 
kialakítása volt a régi óvoda épületével szemben. Az óvodaépü-
letnek a tetőtere olyan struktúrával lett elkészítve, hogy az a jövő-

ben alakítható, akár egy nagyobb tornaszoba vagy tornaterem is 
biztosítható ott a gyermekek számára. „Domaszéken növekszik a 
lakosság és ez a fejlesztés is ennek az eredménye. [...] A projektnek 
a lezárása és a várakozásoknak megfelelő haszna kézzelfogható. 
Nagyon örülök neki, hogy ezt az óvodai beruházást annak idején 
prioritásként kezeltük a pályázati források lehívása során” - nyi-
latkozta az átadást követően Sziráki Krisztián.
Az épületben kialakított főzőkonyhát 2020 májusában a DOMA-
SZINT Domaszéki Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet vette 
használatba. Azóta szinte teljes kapacitáson működik, 160 óvodás 
gyermekre készítenek reggelit, ebédet és uzsonnát, és a tavalyi év-
től további 90, szociálisan rászoruló személy számára, valamint 
megrendelésre is főznek. Faragó Mária projektmenedzser tájékoz-
tatása szerint az indulás óta pályázati pénzből kitelepülésekhez 
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szükséges berendezésekkel nőtt a konyha eszközparkja, valamint egy 
kiszállításra alkalmas gépjárművel, amire nagy szükség volt.

Judo terem
Településünkön közel 20 éves múltra tekint vissza a helyi JUDO 
Egyesület tevékenysége,  mely számos domaszéki versenyzőjét jut-
tatta el egészen országos és nemzetközileg is elismert eredményekig. 

Hazai bajnokságokon, Európa-kupákon vettek részt, vitték Doma-
szék hírét szerte a környező országokba is.
A kimagasló teljesítmény, a kitartó munka eredményeként figyelt fel 
a Magyar Judo Szövetség még 2015-ben Domaszékre, és akkor még 
csak gondolatban, de megfogalmazódott, hogy a szövetség támogat-
ná egy önálló terem megépítését településünkön.
2021-ben a Magyar Állam támogatásával és a Nemzeti Sportközpon-
tok beruházásával megkezdődtek a munkálatok. 
A létesítmény 330 m2  alapterületen több mint 200 m2  hasznos küz-
dőtérrel került megvalósításra, melyen két szabványos méretű tatami 
kerül elhelyezésre. Az épület a sportcsarnokhoz hasonlóan hőszivaty-
tyús fűtéssel lesz ellátva, amivel télen is energiahatékonyan működ-
het és gazdaságosan üzemelhet.

Termelői piac
A piaci jellegű árusítás sokáig megoldatlan volt Domaszéken, mivel 
nem volt kialakítva olyan helyszín, ahol a helyi termelők állandó jel-
leggel és kényelmesen árusíthatták portékáikat. A probléma végleges 
megoldása céljából egy termelői piac létesítéséről döntött az önkor-

mányzat, amelynek a helyét a település központi részén, a Petőfi és a 
Tisza utca sarkán elhelyezkedő üres területen jelölte ki.
A 2020. július és október között zajló kivitelezés az önkormányzat és 
az európai uniós LEADER program közös finanszírozásában valósult 

meg, összesen 8 millió forintból. A fejlesztés által összesen 90 m2-
en elhelyezkedő fedett pavilon került kialakításra, ami 5 darab, 
egyenként 18 m2-es, zsindelytetővel és belső megvilágítással ellá-
tott árusítóhelyet jelent. 
A pavilonok alatt összesen 20 darab asztal került elhelyezésre, 
amely jelentős bővülés a korábbi, 8 asztalt magában foglaló meg-
oldáshoz képest. A polgármester tavaly év elején így értékelte a 
fejlesztést: „Ezzel jelentősen javult a helyi termelők portékáinak 
értékesítési  lehetősége. Emellett még egy fontos beruházási elem-
mel egészítettük ki ezt a projektet: nem képezte a pályázat részét, 
de ismertük a szükségleteket és tudtuk, hogy jelentős igény mutat-
kozik egy vizesblokk kialakítására ennek a kispiacnak a közelé-
ben, így azt a régi Teleház egy részének átalakításával létre tudtuk 
hozni.”
A termelői piac (vagy ha úgy tetszik, „kispiac”) azóta megtelt élet-
tel, a domaszékiek nagy része ma már tudja, hogy hová menjen, ha 
helyi termelőtől szeretne vásárolni.

Bringapálya
Az elmúlt évek talán legnagyobb szenzációja a domaszéki bringa-
pálya építése volt: már az építés beharangozása is nagy érdeklődést 
váltott ki, nemcsak településünkön, hanem az egész megyében is!
A bringapályát az Önkormányzat az Aktív Magyarországért Fe-
lelős Kormánybiztosi Iroda Országos Bringapark Programjának 
keretében valósította meg, 50%-os vissza nem térítendő támoga-
tás mellett. A Program iránt hatalmas volt az érdeklődés, amelyen 

39 pályázó nyert támogatást, és így Csongrád-Csanád megyében 
Domaszék egyedüli kedvezményezettként valósíthatta meg ezt a 
fejlesztést, amelynek keretében egy pumptrack pálya, egy ehhez 
tartozó fedett kiülő és egy ivókút létesítését vállalta az Önkor-
mányzat.
A pálya vonzereje azóta is töretlen, a helyi fiatalok és kerékpá-
rosok előszeretettel használják, sőt a környékbeli településekről 
is gyakran érkeznek sportolni, kikapcsolódni vágyó látogatók a 
pályára. Sziráki Krisztián átadó beszédében rávilágított, hogy az 
ilyen, számos új lehetőségeket kínáló létesítmények építése Do-
maszék élhetőségét szolgálják. „Domaszéken úgy gondoljuk, és 
nekem szilárd meggyőződésem az, hogy Szeged közelsége miatt 
Domaszék nem lehet egy alvó település. Azzal, hogy fiataloknak és 
kevésbé fiataloknak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy kipróbál-
janak olyan dolgokat, amiket eddig még nem tettek meg, és ehhez 
nekik nem kell elhagyniuk Domaszék közigazgatási határát, azzal 
erősítjük bennük azt, hogy Domaszéken jó élni, jó kikapcsolódási 
lehetőségeket lehet találni” - emelte ki a polgármester, aki külön 
köszöntötte a szomszédos városokból, településekről érkező ke-
rékpárosokat is.
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Free Wifi
A WiFi4EU kezdeményezés keretében településünk 15.000 euró ér-
tékben nyert pályázatot ingyenes wifi-pontok létesítése céljából olyan 
nyilvános helyeken, mint parkokban, tereken, közösségi területeken, 
középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban.
Ennek eredményeképpen Domaszéken 10 kültéri helyszínen létesül-
tek vezeték nélküli internet-elérési pontok a belterületen és a zártker-
tekben, amelyek száma így 5-ről 15-re növekedett. 
A projekt keretében a wifi-pontokon térfigyelő kamerarendszer ki-
építése is történt, amellyel együtt összesen 40 darab kamera üzemel 
jelenleg a településen. A kamerarendszer fejlesztése a települési köz-
biztonság növelése szempontjából is fontos.

Sportcsarnok-fejlesztések
Településünk talán legkihasználtabb létesítménye az 1994-ben áta-
dott sportcsarnok. Az épület ezért folyamatos karbantartást, felújítást, 
korszerűsítést igényel, hogy még hosszú évtizedekig szolgálhassa te-
lepülésünket és az ide látogató rendezvényeket.
2019-ben egy nagy volumenű energetikai korszerűsítésen esett át, 
amelynek keretében az önkormányzat hőszivattyús fűtésrendszert 

alakított ki napelemekkel. Ezáltal lényegében nullára csökkent a 
csarnok fűtési költsége, a rendszer pedig nyáron hűtésre is használ-
ható. A fejlesztésre 63 millió 240 ezer forintot biztosított a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP).
2021. év végén a tetőszerkezet felújításának látott neki az önkor-
mányzat. 
A belügyminisztériumi pályázat által is finanszírozott korszerűsítés 
az öltözők feletti tetőszerkezet teljes felújítását és a nyílászárók cse-
réjét foglalja magában, amely nemcsak az állagmegóvási szempont-
ból fontos, hanem az épület energiaszolgáltatóktól való függetlene-
dését is elősegíti. 
A 2022. évi költségvetésben további 35 millió forintot különített el az 
önkormányzat a sportcsarnok épületének karbantartási és korszerűsí-
tési munkálataira.

Ipari terület
Az egyik legnagyobb volumenű, jelenleg is zajló beruházás a doma-
széki ipari terület kialakítása. „Domaszék egy rendkívül jó adottság-
gal rendelkező település ebből a szempontból. Ennek az adottságnak 
a kihasználása igen nagy feladatunk és nagy felelősségünk. Ez az 
adottság nem más, mint az M5-ös autópálya leágazása, amely na-
gyon jó gazdasági környezetet tud biztosítani, már csak megközelítés 
szempontjából is Domaszék számára. [...] Ez egy olyan lehetőség, 
amely az ide települni kívánó vállalkozó számára jó táptalajt adhat” 
- vélekedett a polgármester a fejlesztéssel kapcsolatban. Az ipari terü-
lettel kapcsolatos várakozás tehát, hogy Domaszék vállalkozás-von-
zó és -megtartó képessége jelentősen növekedjen és az ipari terület 
elhelyezkedése okán erre minden esély megvan.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) eddig 
300 millió forintot biztosított a terület és az infrastruktúra kiala-
kítására, amely munkálatok már 2019-ben megkezdődtek, a hely-
szín összeköttetését biztosító 1,7 km-es aszfaltozott útszakasz épí-
tése pedig jelenleg is zajlik.

Játszótér-felújítás
Egy olyan településen, ahol sok gyermek születik, fontos feladat, 
hogy biztosított legyen a családok számára az élhető, komfortos 
környezet: a tiszta, természetbarát övezetek, a rendezett parkok és 
természetesen a biztonságos, modern eszközökkel felszerelt ját-
szóterek. 2020-ban a LEADER Program és az önkormányzat által 
biztosított, mintegy 8 millió forintos forrásból újult meg játszótér 

két helyszínen, az óvoda szomszédságában lévő Úttörő utcában 
és a Dankó Pista téren. A felújított és új játszóeszközök mellett az 
Úttörő utcában kialakításra került egy olyan fitneszpark is, ahol a 
felnőttek és a fiatalok is kulturált keretek között tudják eltölteni a 
szabadidejüket.
A fejlesztéssel érintett játszóterek ideális helyszínéül szolgálnak 
a családi kikapcsolódásnak, továbbá a fitneszparkkal kiegészül-
ve lehetőséget kínálnak arra, hogy a helyiek körében népszerűbbé 
váljanak a szabad levegőn történő tartózkodás előnyei és jótékony 
hatásai.

Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületének 
akadálymentesítése

Napjainkban a sárkányhegyi ház jelenti számunkra a közösségi 
házat. A sok szempontból kiváló épület egyik nagy hátránya azon-
ban, hogy viszonylag kis helyiségekből áll és a bejutás sem aka-
dálymentesített. A probléma orvoslása céljából az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt összegre. A 12 millió forint vissza nem térítendő támogatás-
sal megtörténik az épület külső akadálymentesítése; 3 földszinti 
helyiség egybenyitása; valamint az épület mellékhelyiségeinek 
felújítása.
Az épületben a  munkálatok februárban megkezdődtek, amelynek 
befejeztével a lakosság részére egy modernebb, komfortosabb 
kulturális tér áll majd rendelkezésre, amely nemcsak a benne tar-
tott rendezvényekre nézve előnyös, hanem az azt használó civil 
szervezetek tagjai számára is megfelelő helyszínt nyújt az össze-
jöveteleik lebonyolítására.

Kerékpárút-építés
Ha van, ami a településvezetés fejlesztéspolitikájában hasonlóan 
következetes formában jelen van, mint az úthálózat-fejlesztés, 
akkor az a kerékpáros és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó 
beruházások. Domaszék már a bajai úton megvalósuló 
kerékpárútnak is lelkes támogatója volt, 2019-ben viszont 
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a belterületen is kialakításra került 1,1 km hosszú összefüggő 
kerékpárút a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. Ez 
több ponton is illeszkedett Csongrád-Csanád megye területfejlesztési 

programjához, és ennek köszönhetően egy jó minőségű, 
kerékpározásra sokkal alkalmasabb egybefüggő kerékpárút valósult 
meg, így a közúton biciklizők száma ezen a szakaszon minimálisra 
csökkent. A kerékpárút-fejlesztéssel jól harmonizál a bringapálya 
is, amely a közlekedés helyett a testmozgást és a fizikai készségek 
fejlesztését helyezi előtérbe. 
Sziráki Krisztián polgármesternek azonban komoly tervei vannak 
még a kerékpárút-fejlesztést illetően. 
Elmondása szerint jelentős veszélyforrás az 55-ös út M5-ös autópá-
lya felett átívelő szakasza, ahol tulajdonképpen eddig még nem került 
kerékpársáv kialakításra. „Ezzel a problémafelvetéssel, az emellett 

történő kiállással és a megoldási javaslatok kidolgozásával egy, 
a saját programunkon kívülálló, de Domaszék és a térség igényeit 
maximálisan szem előtt tartó fejlesztési elképzelés került terítékre, 
amellyel igen sok feladat van, igen sok szakértő bevonására van 
szükség, és ebben Domaszéknek nagyon nagy szerepe van, még 
akkor is, ha nem konkrétan Domaszék önkormányzatának a fel-
adatát kell, hogy képezze ez a biztonságos kerékpáros átvezetés” 
- nyilatkozta korábban. 
A projekt és a tervezés azóta sokat haladt előre, köszönhetően a 
polgármester, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elnöke 
és a közgyűlés homokháti képviselői, valamint az ágazatért felelős 
kormánybiztos jó együttműködésének, akik bizalmukat fejezték ki 
az iránt, hogy hamarosan a szükséges források is rendelkezésre 
állnak a kivitelezéshez.

Iskolai étkező
Az iskolai étkező kialakítása egy nagyon régi problémára jelen-
tene megoldást. Bár a diákok étkeztetése jelenleg megoldott, azt 
szükségszerűen az iskola épületén kívül tudják csak lebonyolítani, 
tanári kísérettel, szervezett csoportokkal. 
Az étkező kialakítása az iskolai étkeztetésre, a megfelelő élelmi-
szerek és alapanyagok használatára is nagyobb ráhatást biztosítana 
az azt ellátó önkormányzat számára. 
Sziráki Krisztián úgy fogalmazott, „az a célunk, hogy az iskola 
udvarán belül tudjunk egy jó minőségű, olyan teret biztosítani, 
ahol az étkezést el tudjuk látni, emellett pedig  közösségi térként 
is funkcionáljon”. Az étkezőépület kialakítása ugyancsak igen 
jelentős forrást igénylő projekt, ám a tervezési munkálatok már 
elkezdődtek a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat partner-
ségében. 

B.A.

A Szegfű úton kezdték meg a munkálatokat, elsőként a vízelvezetést kell biztosítani    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Megkezdődik az úthálózat-fejlesztési program IV. üteme

Az arra közlekedők már tapasztalhatták, hogy a Szegfű úton megtör-
téntek az útépítési munkálatok első lépései március második hetében, 
melynek keretében a vízelvezetés biztosítása a feladat, a meglévő 
útmenti árkokba. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az idei 
évi költségvetésében öt belterületi és egy zártkerti út megépítését, 
pormentesítését tervezte be összesen 3 km hosszúságban, 92 millió 
forint értékben.
A munkálatok – az előző évi tapasztalatok birtokában – az önkor-
mányzat, a Domadrón Szövetkezet és a Domatisz Kft. összefogásá-
val valósulnak meg, melyet erősít a lakosság segítő közreműködése 
és hozzájárulása is. A technológia hasonló a korábban megépített 
útszakaszokhoz: útalap készítés 5 méter szélességben tört betonból, 

majd mart aszfalt felhasználásával egy masszív rétegrend kerül 
kialakításra, melyet bitumenemulziós eljárással kezelnek, s ennek 
eredményeként egy pormentes burkolatot kapnak az utcákban la-
kók. Az építést a Móra Ferenc utcában fogják kezdeni, és a tervek 
szerint a következők a Szőlő, Liliom, Béke, Radnóti utcák, végül 
pedig a Szegfű út lesznek.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a földmunkák és  
a megnövekedett teherautó-forgalom miatt megváltozik egy idő-
re az érintett részeken a forgalmi rend. Előfordulhatnak olyan 
napok, amikor nem is lehet egy adott utcába behajtani, olyankor 
az utca két végén kell parkolniuk a gépjárműveknek. Továbbá az 
is előfordulhat, hogy éppen a hétfői hulladékszállítás napjára esik 
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Domaszék 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Aktuális járványügyi információk     (2022.03.08.)
Március 3-án, csütörtökön jelentette be 
Gulyás Gergely miniszterelnökséget ve-
zető miniszter az operatív törzs vélemé-
nye alapján, hogy mivel a járvány ötödik 
hulláma lecsengőben van, ezért kivezetik 
a járványügyi korlátozásokat az ország-
ban. Március 7-től, hétfőtől megszűnt a 
maszkviselési kötelezettség. 
  Nem kell már maszkot viselni a tömeg-
közlekedés mellett az üzletekben, a be-
vásárlóközpontokban, a postákon, az 
ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a 
vendéglátóhelyeken, a mozikban, a múze-
umokban és a sportrendezvényeken sem. A 
szociális és egészségügyi dolgozók eseté-
ben, a kórházakban, az idősotthonokban és a 
szociális intézményekben marad a kötelező 
maszkviselés. A kötelező oltás előírását is 
megszüntették, tehát eltörölték azt az opci-
ót, hogy a munkáltató előírhatja a munka-
vállalói számára a kötelező oltást. Eltörölték 
a tanárok kötelező oltását is, de a szociális 
és egészségügyi dolgozók esetében, az idő-
sotthonokban és szociális intézményekben 
továbbra is előírhatják azt. 
Fentieken túl megszűnt minden olyan kor-
látozás, amely védettségi igazolványhoz 
kötötte valamely hazai szolgáltatás igény-

bevételét. Megszűntek a rendezvények-
re vonatkozó korlátozások, nem kell már 
védettségi igazolvány sportrendezvényre, 
kulturális rendezvényekre, zenés-táncos 
rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámú 
szabadtéri rendezvényekre sem. A Magyar-
ország területére történő beutazással kap-
csolatos korlátozások is feloldásra kerültek. 
A védettségi igazolvány kiállítására és érvé-
nyességre vonatkozó szabályok nem változ-
nak, hisz azok az uniós COVID igazolvány-
ra vonatkozó szabályozással összhangban 
kerültek kialakításra, az uniós országok pe-
dig továbbra is maguk határozzák meg, hogy 
COVID igazolványhoz kötik-e az országba 
való belépést.
A miniszter elmondta, hogy nem tudják 
még, hogy lesz-e hatodik hullám, ha ez be-
következik, akkor esetleg visszavezethetik a 
védettségi igazolványokra vonatkozó szabá-
lyokat, de abban bíznak, hogy ez a helyzet 
nyáron is fennmaradhat, így a koncertek és 
fesztiválok is szabadon látogathatók lesznek 
mindenki számára. Minden lazítás ellenére 
viszont a járványügyi veszélyhelyzetet to-
vábbra is fenntartják, mely jelenleg 2022. 
június 1-ig tart.
Településünkön is visszaállt a járványügyi 

a kivitelezés, ami által a hulladékot elszállító teherautó nem hajthat 
be az érintett utcába. Ilyen esetben arra kérjük az ott lakókat, hogy 
kukáikat - amennyiben ürítést igényelnek - húzzák ki az utca végére. 

Bízunk benne, hogy az elkészült fejlesztést mihamarabb birtokba 
veheti majd a lakosság, mely a közlekedést komfortosabbá teszi 
számukra.                                                       ( szerk.)

helyzet előtti rend, a hivatalban és intézmé-
nyeiben sem szükséges a maszkviselés, az 
ügyintézőket személyesen is fel lehet ke-
resni. Az iskolában, óvodában és a bölcső-
dében is fokozatosan feloldásra kerülnek a 
korlátozások, a könyvtárat szabadon lehet 
látogatni és a sportcsarnokban is megszün-
tetésre kerül a létszámkorlátozás. 
  Egészségügyi intézményeink esetében a 
fent leírtak az irányadóak, és természetesen 
a többi helyszín esetében is aki indokoltnak 
érzi a maszkviselés szükségességét, akár 
egészségi állapot, vagy egyéb okok miatt, 
annak azt ajánlott viselni. 
Továbbra is kérjük, hogy vigyázzunk ma-
gunkra és vigyázzunk egymásra!                                                    
             Forrás: koronavirus.gov.hu

(szerk.)

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete február 22-én elfogad-
ta településünk  2022. évi költségvetését   
1 milliárd 333 millió 801 ezer forint bevé-
teli-kiadási főösszeggel, melyet az önkor-
mányzat a Magyarország 2022. évi költ-
ségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
rendelkezéseiben megfogalmazott szem-
pontok alapján állított össze. 
A költségvetés kiadási oldala négy részre 
oszlik: az első a működés biztosítása, a má-
sodik a település üzemeltetése, a harmadik 
a fejlesztések, a negyedik pedig az önként 
vállalt feladatok. Ezeket a kiadásokat az 
állami támogatások, fejlesztési-pályázati 
bevételek, közhatalmi-adó bevételek, in-
tézményi működési bevételek fedezik. Az 
önkormányzat legfőbb feladata az intéz-
ményrendszer zavartalan működésének a 
biztosítása, melybe beletartozik az óvodai 
ellátás, a gyermekétkeztetés, a hivatal, ön-
kormányzat, könyvtár működtetése. 

A település-üzemeltetést a Domatisz Kft. és 
a Domadrón  Szövetkezet végzik, 2022. évre 
a tevékenységeik fedezetére 93.500.000 Ft 

forintot biztosít az önkormányzat. Itt kerül 
elszámolásra többek között a zöldterületek, 
parkok fenntartása, a bel- és a külterületi 
utak javítása. 
Fejlesztési kiadásokra 232.851.000 Ft ke-
rült elkülönítésre a költségvetésben, ebből 
az összegből a három legjelentősebb fejlesz-
tés; a belterületi utak portalanítása a Béke, 

Liliom, Móra Ferenc, Radnóti utcákban és 
a Szőlő utca korábban ki nem épített szaka-
szán, a sportcsarnokkal kapcsolatos további 
fejlesztések és a Szegfű út felújítása. 
A költségvetés tervezése során figyelemmel 
voltak a későbbiekben megjelenő pályázati 
lehetőségekre és a váratlan, előre nem látha-
tó helyzetekre is, itt gondolván a pandémia, 
vagy az időközben kialakult háborús hely-

zet fokozódására. Ennek eredményeként 
79 millió forint általános és céltartalékba 
került, mely biztosítja a váratlan helyzet be-
következésekor is a költségvetésben elterve-
zett feladatok megvalósítását. 
Az önként vállalt feladatok között kapott 
helyet a helyi civil szervezetek támogatá-
sa. A képviselő-testület 4.500.000 forintot 
tudott szétosztani az egyesületek között, 
melyet a 2022. évben használhatnak fel. Az 
önkormányzat likviditása stabil, melyet jól 
mutat a 2021. évi pénzmaradvány is 289 
millió forint összegben, mely már tartalmaz-
ta az idei évi beruházásokra kapott egyes 
támogatások összegeit is. Az önkormány-
zatnak továbbra sincsen hitelállománya és 
adósságot keletkeztető folyamatban lévő 
ügylete sem, illetve a 2022. évi költségve-
tésben sem tervezett erre vonatkozó kötele-
zettségeket. 

Elmondható, hogy a költségvetés tervezése-
kor a biztonságra törekvés valósult meg, a 
pályázatos lehetőségek maximális kihaszná-
lásával. 

Tombácz Zoltán szerkesztő
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Szépkorúak jubileumi köszöntése a településen
Mindig hatalmas öröm és megtiszteltetés Önkormányzatunk szá-
mára, hogy személyesen, otthonukban köszönthetjük fel települé-
sünk idős polgárait. 
  Február közepén egy 100. jubileumról kapott tájékoztatást hiva-
talunk, melynek kapcsán nagy örömmel vettük fel a kapcsolatot 
az érintett családdal. Igumanovic Borbála, Bojárhalmi utcai lakos, 
1922. február 27-én született és élete nagy részét a vajdasági Csan-
tavéren élte, csak néhány éve költözött ide családjához, Domaszék-
re. Az egész család nagyon szívélyesen fogadta Sziráki Krisztián 
polgármester úr és dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző asszony szemé-
lyes köszöntését. Megtudhattuk tőlük, hogy Bori nénit életútja so-
rán sok nehézség és öröm is érte, melyről maga is szívesen mesélt. 
Szerencsére nagyon jó egészségnek örvend és elmondása alapján 
elégedetten tekint vissza emlékeire, illetve mindig bizakodva várja 
a jövőt. Mindennapjait unokái és dédunokái teszik boldoggá. Ju-
bileumi születésnapját családi körben is megünnepelték, illetve a 
szomszédság, a barátok is mind felköszöntötték Őt. 
  Kedves kisugárzása, lényéből fakadó optimizmusa, mosolygós 
arca mindenkit elbűvöl és jókedvre derít. Ezúton is kívánunk to-
vábbi boldog, egészségben eltöltött éveket számára, szeretett csa-
ládja körében.                                     Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő

Igumanovic Borbálát 100 éves születésnapján köszöntötte 
dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző és Sziráki Krisztián polgármester     

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Összefogás a kárpátaljai menekültekért Domaszéken
A február 24-én megkezdett Ukrajna elleni orosz támadás tör-
ténelmi jelentőségű migrációs kihívás elé állította a szomszédos 
országokat, köztük Magyarországot is. Az eddigi értesülések 
szerint több mint 1,5 millió ukrán állampolgár menekült el ha-
zájából, és több millió fő azoknak a száma, akik az országon 
belül máshová költöztek a háború elől menekülve. 
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász közreműködésével 
településünkön is elhelyezésre került a Zöldfás Lelkigyakorlatos 
Házban több mint 30 kárpátaljai, háború elől menekülő család. 
A 120 főt számláló, otthonukat elvesztett kárpátaljaiak a helyszínen 
napi négyszeri étkezést, gyógyszereket és orvosi ellátást is kapnak. 
Február 28-án Domaszék Nagyközségi Önkormányzat adomány-
gyűjtő akcióba kezdett a menekültek részére és elhatározta, hogy 
mindent megtesz azért, hogy a következő, akár egy-két hónapban 
településünk oltalmában nyugodt körülmények között, méltó ellá-
tásban részesüljenek. 
A Karitász adománygyűjtésében nyújt segítséget az önkormányzat, 
amelynek keretében a Domaszéken, valamint a megyénkben elhe-
lyezésre kerülő menekültek megsegítése a fő cél. 
A meghirdetett akciónak köszönhetően szinte naponta telik meg 
egy közepes méretű teherautó raktere, melyet az önkormányzat 
munkatársai szállítanak el a Magyar Katolikus Karitász Szegeden 
lévő, Alföldi utcai telephelyére, ahol a felajánlások további szét-
válogatásra és becsomagolásra kerülnek az ottani önkéntesek se-
gítsége által. 
A Karitász ellátásért felelős munkatársaival egyeztetve és el-
mondásuk alapján az öltözködési célú adományok átmenetileg 
kielégítik a szükségletet, ezért hiány leginkább az alábbi esz-
közökből van: tartós élelmiszer (pl. konzerv vagy alapanyagok, 
mint tészta, liszt, stb.), főzőedények, étkészlet, bébiétel, tápszer, 
ásványvíz, mosogatószer, babakrém, nedves törlőkendő, tusfürdő, 
egészségügyi, női higiénés dolgok, pelenka, ruhapelenka.
Az adományokat a Domaszéki Polgármesteri Hivatal épületében 
(Domaszék, Köztársaság tér 1.) lehet leadni ügyfélfogadási időben.  
További információ: hivatal@domaszek.hu és 06-70/457-2109
Felajánlásaikat a fent említett lehetőségek mellett továbbra is 

megtehetik átutalással is a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Kari-
tász 11735005-20392886-00000000 számlaszámán. A közlemény-
ben kérjük tüntessék fel: „kárpátaljai családok megsegítésére”.

Kérjük, hogy az adományokat strapabíró csomagolásban juttassák el 
az önkormányzathoz azok  könnyebb célba juttatása miatt. Továb-
bá kérjük, hogy a felajánlásokkal minden esetben a Szeged-Csanádi 
Egyházmegyei Karitászt, valamint az itt is megjelölt helyszínt ke-
ressék fel, ne az adományozottakhoz forduljanak, ezzel is segítsük 
nyugalmuk biztosítását. 
A helyben összegyűlt adományokat az önkormányzat átadja a szer-
vezetnek, akik mind a Domaszéken elhelyezettek, mind a megyében 
elszállásolt menekültek számára eljuttatják azokat.
Továbbra is várunk minden segítséget, a legkisebb adomány is sokat 
jelent!                ( szerk.)

Hetente több alkalommal is elszállításra kerülnek az adományok   
Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Februárban iskolánk életében az egyik leg-
vidámabb programunk, a minden diákunk 
számára felejthetetlen farsangi vigadalom 
zajlott. A járványhelyzet miatt még mindig 
csak osztálykeretben valósulhatott meg, de 
élvezte, aki beöltözött, aki finomakat lak-
mározott, aki jókat játszott osztálytársaival, 
s az, aki a diákönkormányzat által szervezett 
és lebonyolított tombolán nyert! Köszön-
jük a szülőknek az ötletes jelmezeket és az 
eszem-iszomhoz küldött csemegéket!

Programjaink, eredményeink:
A Szent-Györgyi Albert Agóra rendezte a 
Százszorszép Mesemondó verseny Csong-
rád-Csanád megyei fordulóját. Az 1-2. osz-
tályosok kategóriájába jelentkező 33 ver-
senyző közül Kispál Bernadett 2.b osztá-
lyos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő pe-
dagógus: Mataisz Zsuzsanna. Gratulálunk! 

Az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és 
Szakképző Iskola által meghirdetett divat-
tervező rajzpályázaton Fődi Nikolett 8.b 
osztályos tanuló különdíjban részesült. Fel-
készítője: Cseri – Kucsara Petra.
Február 24-én ismét bábszínházban vol-
tak az első és második osztályos tanulók, a 

A 2.b osztály farsangi öltözetben     Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Borsszem Jankó című előadást nézték meg. 
A mese szereplői a világűrbe kalauzolták a 
gyerekeket. Nagy érdeklődéssel nézték a 
gyerekek az előadást, mindenkinek nagyon 
tetszett. Kísérő tanárok Nagy Regina, Fehér 
Erika és Nagy Zsolt tanítók voltak. 
A Bolyai Természetismeret Versenyen 
iskolánk csapatai szépen helyt álltak. A 3. 
évfolyamos „A vidám kolibrik” csapata 
(Asbóth Lilla Ágnes, Ótott-Kovács Ábel, 
Forster-Ungvári Ákos, Jenei-Szűcs Luca, 
felkészítők: Csúcsné Király Renáta és Turai 
Andrea), a 6. osztályos „Hegymozgatók” 
(Csiszár Fanni, Gergulics Bence és Szász 
Petra) valamint a 8. osztályos „Csodabo-
garak” csapat (Bakos Nikolett, Dobó Gré-
ta, Dobó Pálma, Papp András) az erős me-
zőnyben a középtájon végeztek. Felkészítő 
tanárok: Asztalos Ferencné, Ferlingné Dósa 
Anett, Kardos Rolland.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola angol nyelvi versenyt hir-
detett az általános iskolák 7 – 8. osztályos 
diákjai számára abból az alkalomból, hogy 
II. Erzsébet királynő 2022-ben ünnepli pla-
tinajubileumát, azaz trónra lépésének 70. 
évfordulóját. A  ROYAL PLATINUM JU-
BILEE CAKE CHALLENGE elnevezésű 
versenyen a csapatoknak saját recept alap-
ján készült tortát kellett alkotni az uralkodó 
számára, melynek elkészítését egy angol 
nyelvű videóban kellett megörökíteniük. A 
Bakos Nikoletta, Négyökrű Nóra, Sár-
szegi Gréta 8.b osztályos tanulókból álló 
csapat remek munkájukért különdíjban 
részesült a versenyen. Gratulálunk nekik! 
Felkészítő: Molnár-Tóthné Lakatos Margit.
Az idei tanévben a járványhelyzet miatt a 
farsang sem a megszokott módon zajlott. 
Tömeges csoportosulás és az osztályok kö-
zötti vegyülés elkerülése végett nem ren-

deztünk jelmezversenyt, diszkót. Tanulóink 
azonban így is jelmezt ölthettek, ugyanis 
ezen a napon mindenki farsangi maskará-
jában érkezett az iskolába és vehetett részt 
a tanítási órákon. A szünetben a sulirádiót 
üzemeltető tanulók zenével szórakoztattak 
minket. Idén újra szerveztünk tombolát a 
gyerekek nagy örömére.  Egész héten árul-
ták a diákönkormányzatos tanulók a tombo-
lákat. A húzás pedig pénteken a sulirádión 
keresztül valósult meg. Az utolsó/osztályfő-
nöki órákon a tanulók nassoltak, zenét hall-
gattak, beszélgettek, elkészítették a farsangi 
osztályképeket.
PRO-ART AMI Kisteleken rendezte meg 
első alkalommal társastánc és majorette 
táncműfajokban tánciskolás táncversenyét, 
ahol közel 100 gyerek mérhette össze tu-
dását bronz, ezüst és arany tudásszinten. 
A február 12-én tartott verseny rendhagyó 
volt abból a szempontból, hogy társastánc 

Divattervező rajzpályázaton Fődi 
Nikolett különdíjban részesült

Fotó: Cseri-Kucsara Petra

Kispál Bernadett a mesemondó 
versenyen 1. helyezést ért el

Fotó: Mataisz Zsuzsanna
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Páros sikereket értek el a művészeti iskola társastánc növendékei a 
PRO-ART AMI kisteleki versenyén   Fotó: Horváth Péter

műfajban nemcsak a párok, hanem szóló 
lány és szóló fiú kategóriában is indulhat-
tak versenyzők. Igen sikeresek voltak a 
Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola 
és AMI Társastánc tagozatos növendékei. 
A versenyen induló gyerekek több táncban 
is összemérhették tudásukat és szinte min-
den eredményhirdetésen a dobogóra is áll-
hatott közülük valaki minden kategóriában. 
Akikre büszkék vagyunk: Deli Alíz, Fenesi 
Noémi, Kómár Alexandra, Sólya Réka, Tö-
rök Tímea, Pataki Benjamin Alex, Pataki 
Dominik, Zádori Ádám és Zádori Bálint. 
Felkészítő tanárok: Horváth Péter és Hor-
váth-Szögi Barbara.

2022. február 26-án kilencedik alkalom-
mal került megrendezésre Szolnokon a IX. 
Szolnok Open országosan meghirdetett 
Majorette verseny. A versenyre 24 egyesület 
nevezett összesen 142 produkcióval, mely-
ről 538 gyermek mehetett haza boldogan 
éremmel a nyakában. A Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola és AMI Majorette 
csoportját két koreográfia képviselte. Rózsa 
Lilla, Pördi Kíra Domnika, Tillinkó Nikolett 
Senior pompon trió kategóriában 1. helyre 
táncolták magukat, míg a Senior mini for-
máció a 2. helyet szerezte meg. A mini for-
máció tagjai: Csala Vivien Alexandra, Kó-
szó Zsófia, Molnár Dorina, Molnár Dorka, 
Rózsa Lilla, Pördi Kíra Dominika, Tillinkó 

Nikolett. Felkészítő tanár: Horváth Péter. 
Gratulálunk minden táncosunknak! Márci-
us 3-án volt iskolánkban a Sulicsalogató 4. 
alkalma, melynek keretein belül a leendő el-
sős gyerekek és szüleik végre személyesen 
is ellátogathattak iskolánkba. Amíg a nagy-
csoportos óvodásoknak játékos kézműves 
foglalkozást tartottak a leendő tanítónénik, 
addig a szülők betekintést nyerhettek az is-
kola falai közé és a felmerülő kérdéseikre 
kaphattak választ.

Következő programjaink:
2022. március 14.:  
Szünet - áthelyezett munkanap 
március 26-ra;
2022. március 21-22.:  
A 8. osztályos tanulói adatlapok 
módosításának lehetősége;
2022. március 26.:  
Áthelyezett munkanap  
„A” hét hétfői nap

„Üdvez légy születésed napján magyar szabadság! Először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek 
oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!”

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Bartos Erika: Villamos 
Jön a sárga villamos, ütközője olajos, 
Ezüstszín a teteje, sínen fut a kereke. 

Csukló van a közepén, számtábla az elején, 
Két tükör a magasban, hasznosak a kanyar-
ban. Nyitható az ablaka, üveges az ajtaja, 
Csilingel, ha közeleg, örülnek a gyerekek. 

Hogyha az ég csillagos, világít a villamos, 
Begurul a garázsba, sárga szemét lezárja.

Február 18-án az óvodai csoportokban elűz-
tük a telet farsangi mulatságokkal, játékos 
vetélkedőkkel, jelmezekkel. A kiszebáb- 
égetésre is sor került, melyet hangoskodás-

sal kísértünk.  A mulatságot zártkörűen tar-
tották a csoportok az aktuális korlátozásokat 
betartva. 
A csoportok idén is készültek műsorral, 
melyről videófelvétel készült. A farsangolás 
mozzanatait és a remek hangulatot már csak 
képek őrzik.

A közlekedés témakörön belül szerveztek kirándulásokat a Méhecske és a Pillangó csoportoknak a 
tram-train kipróbálására, a Csemete csoport egy repülőt tekinthetett meg   Fotó: Koczkás Orsolya
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A télűzés olyan jól sikerült, hogy az utána 
következő hetekben szép, tavaszi időjárás 
köszöntött be. 

A jó időt kihasználva, a közlekedés témakö-
rön belül több kirándulásra is sor került. A 
Pillangó csoport és a Méhecske csoport vil-
lamossal, vonattal és tram-train-nel közle-
kedett, a Csemete csoportos gyerekek pedig 
egy repülőt figyelhettek meg közelebbről. 
A többi csoportban is tartalmasan teltek 
a napok. Kreatív kézműveskedés, mesék, 
mondókák, dalok, beszélgetések és sok-sok 
játék színesítette a közlekedés témakörben a 
mindennapokat. 

Fontos beszélgetni a gyerekekkel a közleke-
dés szabályairól, hiszen egy pillanat alatt baj 
történhet. A gyalogos közlekedés épp olyan 
fontos, mint bármely közlekedési eszközzel 
vagy járművel történő közlekedés. A beszél-
getések és a játékos ismeretszerzés segítik a 
szabályok megértését, a séták és a kirándu-
lások pedig az élményeken keresztül hozzá-
járulnak a szabályok belsővé válásához. 

Március hónapban két év után végre újra 
megtarthatjuk Oviba csalogató Iciri-
piciri játszódélutánjainkat. Sok szeretettel 
várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket 
és gyerekeket!

A Kincskereső Óvoda 
apraja- nagyja nevében: 

               Molnár Csilla óvodapedagógus

Farsangi délelőtt a domaszéki bölcsődében
Február utolsó hetében farsangi mulatságot 
tartottunk a bölcsiben. Fontosnak tartjuk 
megismertetni és megszerettetni a gyerme-
kekkel az ünnepeket és a hozzájuk kapcso-
lódó hagyományokat, szokásokat az élet-
korukhoz, érdeklődésükhöz mérten, ezért a 
bulit megelőző napokban mindhárom cso-
portban készültek szebbnél szebb dekoráci-
ók és álarcok, mondókákat tanultak, csörög-
tek a hangszerek, szólt a farsangi muzsika. 

A farsang reggelén volt, aki már beöltözve 
érkezett, és volt, aki csak később, a csoport-
szobában öltötte magára maskaráját. Miu-
tán mindenki jelmezbe bújt, kezdetét vette 
a karnevál. Volt, ahol hangszerek kíséreté-
ben énekeltek és dallal űzték el a telet, volt, 
ahol táncoltak, ugrándoztak, szálltak a lufik, 
vidám gyermekkacaj járta át bölcsődénket. 
A tízórai idejére mindenki megpihent egy 
kicsit, a szülők jóvoltából sok finomság 
került az asztalokra. Az étkezés után jólla-
kottan folytatódhatott az ünneplés és játék, 
kinek mihez támadt kedve. Ebédre a ha-
gyományoknak megfelelően házi készítésű 

fánkot kaptak a gyermekek, melyet jóízűen 
elfogyasztottak. Az elalvással nem volt sen-

A kicsik ismerkedése a farsangi ünneppel   Fotó: Maczka-Németh Orsolya

kinek sem gondja, kellőképpen elfáradtak 
ezen a szép, vidám délelőttön. 
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Jeremiás siralmai a Húsvét fényében
Jeremiáshoz, Hilkija fiához szólott az Úr: 
„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, 
már ismertelek. Mielőtt megszülettél vol-
na, fölszenteltelek és prófétául rendeltelek a 
nemzetek javára.” Erre ő azt mondta: „Jaj, 
Uram Istenem! Nézd, nem tudok én beszél-
ni, hiszen még ifjú vagyok.” „Ne mondd 
azt, hogy ifjú vagy, hanem menj el, akikhez 
küldelek, és mondd el nekik mind, amit pa-
rancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok. 
Nézd, ajkadra adom szavaimat: gyomlálj, 
építs és ültess!”

A világháború mélyszántása után foltos 
nadrágban, lyukas cipőben nehéz volt az új 
élet magvait elültetni és nevelgetni. Igaz, 
akkor első osztályos korunkban eljutottunk 
az elsőáldozás lelki mércéjéig. Jól tudtuk 
megkülönböztetni, mi a jó, és mi a rossz. 
Éltetett, ami igaz, és égetett, ami hazug. Azt 
is megtanultuk, mire jó a nagyböjt és mitől 
nagyhét a nagyhét. A szent három nap ho-
gyan alapozza meg húsvét örömét. Hogy 
fekete vasárnap miért takarják el a keresz-
tet, miért szentelik virágvasárnap a barka-
ágakat. Alig vártam mindig a virágvasár-

napot, hogy templomba menet gyűjthessek 
szép friss barkaágakat, hogy minden tanyai 
szomszédnak is jusson a szentelt barkából. 
Áldásnak vették, és a kereszt mögé vagy a 
szentkép alá illesztették a tisztaszobában. 

ismeri a visszatérés idejét, de az én Népem 
nem ismeri!”  

Jeremiás siralma örök, nem csak ott és ak-
kor, hanem téren és időn át köztünk jajong 
minden szava: „Ó, én népem, összetörte az 
Úr igáját, széttépte törvényeit! Nem kell 
neki az Úr igazsága, a teremtett világ tiszta 
életrendje! Vegyétek szemügyre az ősi uta-
kat, a régi ösvényeket, melyik volt a jó út? 
Azon járjatok! Akkor megtaláljátok lelketek 
békéjét!”
Versszakonként aludtak ki a fények. Mire 
János apostol gyertyája is kialudt, elsötétült 
a templom, csak Krisztus fehér gyertyája 
világolt a homályban. A bűnbánó férfiak 
hosszú sora egyre fogyott a gyóntató székek 
előtt. Besoroltam én is, és letettem az Úr 
elé összes balra döntésemet. Már boldogan 
ragyogott a szememben az egyetlen fehér 
gyertya fénye, a hűséges és mindenkit ma-
gához ölelő Krisztusé! 

Ócska ruhámat sem szégyelltem már, mert 
nem is láttam az útmentén szedett hatalmas 
fehér csokor virágtól, amit a korán nyíló kö-
kénybokrokról gyűjtöttem a húsvéti asztal 
díszének, hogy minden vendég megsejtse a 
megváltás örömét, Húsvét igazi ajándékát: a 
feltámadást!

Sóki Károly, plébános 

Nagyheti szertartások
Április 14. Nagycsütörtök: este 17.30 óra: Az utolsó vacsora szentmiséje; 
Április 15. Nagypéntek: du. 15 óra: Keresztút és nagypénteki szertartás;

Április 16. Nagyszombat: este 17.30 óra: Feltámadási szertartás  és szentmise; 
Április 17. Húsvét vasárnap:  de. 9 óra: Ünnepi szentmise, misztériumjáték;  de. 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson;

Április 18. Húsvét hétfő: de. 9 óra: Szentmise
Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a szentmisék az aktuális járványügyi szabályok betartásával kerülnek megtartásra, kérjük minden 

esetben legyenek figyelemmel a templom bejáratánál kifüggesztett járványügyi szabályokról szóló felhívásra.

Gyerekkorom kilencedik fekete vasárnap-
ján nagyon rám nehezedett a szegénysors 
szégyene. Bátyámtól örökölt szegényes ru-
hában nem volt kedvem a városba bemenni. 
Kopott nadrágomat nézve álltam a házunk 
előtt: jobbra 3 kilométerre a templom, balra 
3 kilométerre a repülőtér, ahol elkezdődött a 
tavaszi vitorlázó reptetés, és ott mindig szí-
vesen fogadtak. Szóval és tettel: 3 kilométer 
jobbra vagy balra. Én akkor balra döntöttem. 
Hittan órán az atya elmondta, hogy nagypén-
teken nem csak böjtölni lehet, hanem igaz 
életre térni, megtisztulni, és meghallgatni 
délután a templomban Jeremiás próféta si-
ralmait népének sorsa felett. Mivel adósnak 
éreztem magam az égiek előtt, elmentem. 
Csodálva néztem a nagy háromszögű gyer-
tyatartót, csúcsán a nagy fehér gyertyával, 
mely Jézust, a Megváltót jelentette, jobbról 
és balról a 12 apostol barna méhviasz gyer-
tyájával. Amíg Jeremiás siralmai zengtek 
a kórusról, egy-egy gyertya kialudt, és egy 
ministráns elvitte hátra az oltár mögötti 
sötétségbe. Kezdve Júdással, majd a többi 
apostollal, ahogy ők is elhagyták Jézust…..
ahogy mi is sorban egyedül hagyjuk templo-
mában, mert kihűlt a szívünk és szégyelljük 
őseink hitét. Új bálványoknak hódol a célja 
vesztett világ!
Zengett a Jeremiás siralma: ”Rajta! Sies-
setek! Kezdjetek fölöttünk gyászénekeket, 
hogy úgy peregjen a könny, mint a tavaszi 
áradás, és a szempillánk is könnytől ázzék! 
A szent városból, Sionról is siralom hangja 
áradjon! Ó, rettenetesen megszégyenültünk! 
Idegen bálványok lettek úrrá népünkön. A 
halál bemászott az ablakainkon, behatolt 
palotáinkba. 
Letarolta csecsemőinket az utcán és fiainkat 
a tereken. A holttestek ott hevernek a föld 
színén, mint a levágott rendek a kaszás után, 
és nincs, aki összegyűjtse őket! Sion leányá-
nak jajszavától hangzik az egész ország. Hát 
nincs már az Úr a Sion hegyén? Nincs ott 
többé Királya? Miért lett tele idegen orszá-
gok bálványaival, pusztító hiábavalóságok-
kal? A gólya, a gerle fenn az égen, a fecske 
és daru pontosan tudja, mikor kell költöznie, 



Domaszéki Hírmondó   2022.március14

VALLÁS

Képzési és Közösségi központot létesített Domaszéken 
a Szeged-Belvárosi plébánia Katolikus Háza

Március 4-én, pénteken ünnepélyes ház-
szenteléssel nyitotta meg kapuit a Stella 
Maris Vendégház képzési és közösségi 
központ Domaszéken. A több funkciójú 
épületet, mely egyaránt modern képzé-
si központ, közösségi tér és szálláshely, 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 
szentelte fel. Az eseményre meghívást 
kaptak Sóki Károly atya és Sziráki Krisz-
tián polgármester mellett képviselőink is, 
Ábrahám Zsolt és Kispéter Géza, akik 
szintén tevékenyen részt vettek az építési 
folyamatokban. Ünnepi beszédet mon-
dott dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkár és Kondé Lajos plébános.
  A beruházás az Interreg V-A Románia-Ma-
gyarország Programban meghirdetett „Ha-
táron átnyúló képzési központok” című pá-
lyázat keretén belül valósult meg az Európai 
Unió támogatásával, valamint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a programban 
résztvevő két tagállam társfinanszírozásá-
val. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyúj-
tott további anyagi támogatást.
A „Határon átnyúló képzési központok” 
című pályázat célja a határrégió fejleszté-
se a munkaerő mobilitásának növelésével 
és a foglalkoztatási lehetőségek bővítésé-
vel. Mindez hármas partnerségben való-
sul meg: a Szeged-Belvárosi Plébániához 
tartozó Katolikus Ház, a temesvári Bartók 
Béla Elméleti Líceum és a Szórvány Ala-
pítvány összefogásával. Napjainkban egyre 
nő az igény a vidéki képzési és közösségi 
programhelyszínek iránt. Jól esik megállni, 
elvonulni, feltöltődni, visszatalálni a termé-
szethez, a hagyományokhoz, gyökerekhez. 
Így a pályázat jóvoltából két, 21. századi 
elvárásoknak megfelelő, jól felszerelt kép-
zési központ épült: egyik a Temes megyei 
Zolton, a másik pedig itt, Csongrád-Csanád 
megyében, Domaszéken. Ezek a korszerű 
létesítmények a pályázat keretein belül két-
féle képzésnek adnak otthont: az egyik egy 
40 órás vállalkozói alapismeretek, a másik 
pedig egy 30 órás pályaorientáció és karrier-
tervezési képzés. A vállalkozói alapismere-
tek képzés célja, hogy a résztvevők képesek 
legyenek elindítani és sikeresen működtetni 
vállalkozásaikat a határmenti régióban. A 
pályaorientáció és karriertervezés képzés 
elsősorban a középiskolás korosztálynak 
nyújt segítséget egyrészt a munkaerőpiacon 
való tájékozódásban, másrészt az életpálya 
megtervezésében. A résztvevők megismer-
kednek a határmenti régió sajátosságaival, 
Magyarország és Románia képzési rend-
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szereivel, valamint a munkaerőpiaci elhe-
lyezkedési lehetőségekkel. Az első csopor-
tok a vírushelyzetre való tekintettel online 
indultak, ám márciustól jelenléti képzéssel 
fogadjuk a résztvevőket ebben a csodála-
tos környezetben. A pályázat jóvoltából 
meghirdetett képzéseken túl a Stella Maris 
Vendégház kapui nyitva állnak mindazok 
számára, akik modern kialakítású, vendég-
szobákkal is rendelkező programhelyszínt 
keresnek. A 33 fő elszállásolására alkalmas 
házat 1 hektárnyi füves és erdős terület ölel 
körül, amely zavartalan bulik, kültéri csa-
patjátékok, kellemes séták tágas tere. A ké-
nyelemben eltöltött időt a domaszéki tanya-
világ hangulata teszi különlegessé. 
  A Stella Maris Vendégház felejthetetlen 
élményt nyújtó helyszíne lehet különféle 
csapatépítő tréningeknek, workshopoknak, 
céges eseményeknek, gyermek- és ifjúsá-
gi táboroknak, alkotóműhelyeknek, osz-
tálykirándulásoknak, lelkigyakorlatoknak, 
gyalogos és kerékpáros túráknak, családi 
ünnepeknek, baráti találkozóknak, állófoga-
dásoknak.

A vendégház címe, elérhetősége: 
6781 Domaszék külterület, Tanya 65. 
( a volt Kunhalmi Megálló után közvetlenül )

Telefon:+36-20/380-0296
e-mail: st.maris2022@gmail.com 

A fotókat a Katház Nonprofit Közhasznú Kft. engedé-
lyével a DOMASZÉKI HírTér munkatársa készítette

KÖZÖSSÉGDomaszéki JUDO ISE hírei

Az UTE Judo csarnoka adott otthont a felnőtt Magyar Kupának, 
ahol Gunics Endre 81 kg-ban bronzérmet szerzett. 
Endre a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, az órái miatt 
sajnos kevés judo edzésen tud részt venni, ezért a harmadik hely 
nagyon szép eredmény, mivel csak egy mérkőzést veszített. 
A serdülő korosztály régiós rangsorversenyét Baján rendezték, ahol 

A 10 év alatti utánpótlás-csapat a Baján megrendezett judo 
versenyen   Fotó: Rappainé Nagy Klaudia

Fehér Balázs 33 kg-ban aranyérmes, 60 kg-ban Csábi Levente 
bronzérmes lett. Másnap a 10 év alatti utánpótlás-csapatunk vett 
részt szintén Baján megrendezett játékos küzdelmeken.
A 9 fős csapatunk remekül szerepelt,  mindössze  2  döntetlen  és egy 
vereséggel zárultak a küzdelmek. A csapat tagjai: Kispál Bernadett, 
Asbóth Lilla, Czinkota Dóra, Rappai Levente, Olasz Attila, Kispál 
Benedek, Vecsernyés Csongor, Ördögh Marcell, Gábor Zoltán vol-
tak, akik ezt a szép eredményt elérték és nagy reménységet adtak a 
jövőt illetően.

De miért is ajánljuk ezt a sportot?
-Mert több mint harcművészet, a judo etikai kódexet kínál a gya-
korlóknak – vagyis az élet és a lét módját.
-A judót az UNESCO a gyermekek és a fiatalok egyik legátfogóbb 
sportjának ismerte el.
-Bármilyen korú és nemű ember gyakorolhatja, képességeiktől 
függetlenül, mert elősegíti saját integritásuk tiszteletének fejlődé-
sét, de a másik ember iránt is.
-Javítja a szív- és érrendszer működését is, és ez biztosítja a jó 
vérkeringést. Ennek a sportnak köszönhetően megelőzhető a ma-
gas vérnyomás és más szívbetegségek.
-Biztosítja a jobb fizikai és szellemi egyensúlyt, és támogatja a 
sportolók fejlődését, javítja az önbecsülést.
-Mert a judo megtanítja, hogyan lehetsz szívós és kitartó, emel-
lett számos önvédelmi technikát is tanít.
Továbbra is várjuk immár az új termünkben azokat a jelentke-
zőket 5-99 éves korig, akik szeretnének megismerkedni ezzel az 
olimpiai küzdősporttal. 

Szabó Miklós edző                                                                      
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Domaszék története - Önálló település születik  
Egy település történetében vannak olyan események, melyek 

meghatározóbbak a többinél, és általuk formálódik tovább a jö-
vője. Domaszék vonatkozásában sincs ez másként, hiszen az időben 
visszatekintve nagyon érdekes összefüggéseket fedezhetünk fel, 
melyek hatással vannak jelenünkre és még valószínűleg a jövőnket 
is befolyásolni fogják. Olyan folyamatok ezek, melyek évezredek 
óta formálják társadalmunkat. Az alföldi emberek már az ókortól 
fogva jelen vannak ezen a vidéken, élvezik előnyeit, alkalmazkod-
tak hátrányaihoz. 

Bálint Ibolya nyomán rengeteg érdekességet megtudhatunk a 
térség történelméről, hiszen köteteiben részletesen megírja a 

település életében oly fontos momentumokat, visszaemlékezéseket. 
A település alapításának időszakáról könyvei nyomán igen részletes 
betekintést kaphatunk a kor sajátos helyzetképébe, melyet az aláb-
biakban össze is foglaltunk.

Kapitányság – kirendeltség – község
„Legyen hát falu ott, ahol szétszórt gazdaságokban él századok óta a 
nép. Legyen önálló falu, igazgassa önmagát, éljen a maga erejéből, 
a maga hasznára. Lássuk, mi lesz belőle? Eleinte úgy tűnt, hogy 
semmi. Aztán eltelt néhány évtized, s nekilendült. Ma már olyan 
annak, aki először látja, mintha öröktől fogva lenne." Az akkori sze-
gedi közigazgatás elképzelése szerint, már nehezen volt kezelhető a 
városiak és a tanyákon élők érdekeinek összeegyeztetése. Az 1940-
es években már kapitányságok működtek a tanyavilágban, hiszen a 
külterületi lakosságszám igen magas volt. A mai Domaszék terüle-
tén két kapitányság működött, Feketeszélen a Csala-vendéglőben, 
Domaszék kapitányságban pedig a Zöldfás-iskolánál. 

A központi elképzelések alapján a domaszéki közigazgatási ki-                                                                                                                                              
  rendeltség kialakításáról 1948-ban tárgyalt Szeged város tör-

vényhatósági bizottsága. Az akkor körülhatárolt terület, nagyjából 
az addigi Feketeszél és Domaszék kapitányság területének összes-
sége, körülbelül 9600 kataszteri holdat tett ki, és a kijelölt terület 
lakossága hozzávetőlegesen 6000 lélekre tehető. A lakosok jelentős 
részben paprika-, szőlő- és gyümölcstermesztő gazdálkodást foly-
tattak. A körülhatárolt területen egy orvoslakás volt abban az idő-
ben, orvossal (az úgynevezett Feketeszéli-orvoslakás), hét tanyai is-
kola tizenhárom tanteremmel, postaügynökség is működött, illetve 
a Zöldfás iskolánál már templom is állt. A létrehozandó kirendelt-
ség határában a vasúti és közúti közlekedési vonalak Szeged város-
központ felé irányultak, illetve a területet a Bajai műút hosszában 
metszette át. A kirendeltségi központ helyéül a kisvasút és a Bajai 
út keresztezésének környékét jelölték meg. A közgyűlés utasította a 
szegedi polgármestert, hogy a kirendeltség részére béreljen hivatali 
helyiséget, a megfelelő személyzet munkába állítására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, fi gyelemmel arra, hogy a kirendelendő 
alkalmazottaknak a helyszínen lakást is kell adni. A sokszor kér-
vényezett létszámemelésből végül nem lett semmi. Ugyanezen a 
közgyűlésen vitatta meg a törvényhatósági bizottság a domaszéki 
anyakönyvi hivatal felállításáról szóló előterjesztést is. A közgyűlé-
si határozatot a belügyminiszter végül 1949 elején jóváhagyta, így a 
Szeged városi I. fokú közigazgatási hatóság domaszéki kirendeltsé-
ge 1949. július 1-jén megkezdhette működését. Elhelyezése céljára 
a város bérbe vette az Ördögh-örökösöktől a Feketeszél 574. számú 
épületet az előtte lévő udvarral együtt. A kirendeltség vezetője dr. 
Sebők György fogalmazó lett, aki 2017-ben „Domaszékért” kitünte-
tő címet kapott. Alig száradt meg a tinta a domaszéki kirendeltséget 
jóváhagyó belügyminiszteri leiraton, a közigazgatás hatalmasai már 
újabb terveket szövögettek a tanyákról. A kormány újabb rendeletet 
alkotott 1949. január 22-én a tanyás települések kialakításáról. Dön-
tött arról, hogy a tanyakérdés szerves és gyors megoldása a tanya-

központok kijelölése. Az ezzel kapcsolatos munkák végrehajtására 
Tanyai Tanácsot kell felállítani. Ekkor a leendő tanyaközpont terü-
letén 5247 ember élt, 1450 épületben, valamennyien külterületen. A 
foglalkozásokat tekintve rögzített az akkori jegyzőkönyv 1422 önál-
ló gazdát, 10 iparost, 15 kereskedőt, 28 értelmiségi pályán dolgozót 
és 800 munkaképes korú, de foglalkozás nélküli lakost. 

A település kialakításának tárgyalásai során a leendő község he-                                                                                                                                              
 lyének pontos kijelölése nem sikerült, mivel a terület teljes 

egészében szétszórt, tanyás település volt. Hozzávetőlegesen álla-
pították meg, hogy hol legyen majd a központ, nevezetesen a Sze-
ged-Bajai műút 10. számú kilométerkövétől a 12. számú kilométer-
kőig, az úttól északra, további helyszíni kiszálláson konkretizálódó 
dűlőutak között. Az elnevezéssel is baj volt. A helyi lakosság kíván-
sága lett volna, hogy a község a Feketeszél nevet kapja, tekintettel 
arra, hogy ezt a nevet viselte a posta és a vasútállomás is. Érveltek 
azzal is, hogy ezen a határrészen lakik a népességnek több mint fele. 
Végül az új község használatos neveként mégis Domaszék került a 
jegyzőkönyvbe. A tervezett belterület kialakításához igénybe venni 
szükségeltetett ingatlanok, a Bajai úttól északra a 11. kilométerkő és 
a Szegedi Gazdasági Vasút között, magántulajdonban voltak. Ezek 
bizonyultak azonban központos elhelyezkedésük, magasabb fekvé-
sük és az úthálózatba történő kedvező bekapcsolódási lehetőségeik 
miatt házhelyek kialakítására a legmegfelelőbbeknek. Megoldásul 
az kínálkozott, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosait csereföl-
dekkel kártalanítsák.
1952. január 1-jén önállóvá vált a település, falu kezdett növögetni 
Doma homokján: Domaszék. 
A tanács első elnöke Harkai József lett. Tombácz Géza – aki Doma-
szék egyik díszpolgára, maga is harminc évig volt a tanács alkalma-

Az első Domaszék-Szeged buszjárat a kisvasút megszűnése után

A házhelyek kialakítását a villamosítás követte a 60-as években
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zottja különböző felelősségteljes beosztásokban – azoknak a neveit 
pontosan lejegyezte, akik Harkait követték: Bálint Sándor, Horváth 
Lajos, Szabó József (kétszer), Molnár József, Sándor Leánder, Ba-
logh Zoltán, Szabó József, Farkas Józsefné és Dobó Szilveszter, aki 
szintén településünk egyik díszpolgára. Az idős tanyaiak még ma is 
jól emlékeznek azokra az évekre, tudják, hogy a kijelölt belterületen 
egy-egy középület tető alá hozásán kívül nagyon sokáig nem volt 
semmi mozgás. Mindenki lakott tovább ugyanott, ahol mindig is: a 
tanyákon. A korabeli statisztikákból kiderül, hogy 1960-ban Doma-
szék népességének még 99,7 százaléka külterületen élt. 

Az 1956. évi forradalmi események kapcsán a kis településeken 
is hangot adtak néhányan elégedetlenségüknek, így Domaszé-

ken is. Október 28-án volt az a megmozdulás, amelynek során a ta-
nácsháza leégett. A gyújtogatók személye (összesen öt) ismert volt, 
ám az ellenük folytatott peres eljárás során a szándékos gyújtogatást 
bizonyítani nem lehetett, pedig nagy kár érte ezzel a fi atal települést, 
túl azon, hogy tönkrement az épület, odavesztek az anyakönyvi be-
jegyzések, bennégtek a többi közt a község kialakításával kapcsola-
tos iratok, dokumentumok is. Újra fel kellett térképeztetni a község 
területét, újból fel kellett venni a kataszteri birtokíveket. Mintegy 
háromezer gazda földtulajdonának dokumentálását kellett újra elké-
szíteni, különböző hiteles „cédulákról” ívre vinni az adatokat. 

Házhelyet 1957 októberéig (öt esztendő alatt) mindössze 25-en 
igényeltek, de érdemben az ő esetükben sem lehetett intézked-

ni, egyebek közt a kisajátítások befejezetlensége miatt. Más kérdés 
az is, hogy az embereknek tulajdonképpen nem sok kedvük volt a 
kijelölt belterületen építkezni. Az 1956-os forradalom idején a köz-
ségi Nemzeti Bizottságban olyan vélemények hangzottak el, hogy 
Domaszéket csatolják vissza Szegedhez, mivel abban az időben a 
beruházások megvalósulásához a községi költségvetés fedezete 
mellé a lakosságnak is adnia kellett a forintjait az úgynevezett köz-
ségfejlesztési hozzájárulás keretében. 

Ennek folyományaként megakadt a bekötőút építése is a Sárkány-
hegy kisvasúti megállóig, mert a lakosság csak akadozva fi zette ezt 
a hozzájárulást. Ekkor egyébként a házhelyek legalacsonyabb érté-
kesítési ára Domaszéken 10 forint volt négyszögölenként (Ásotthal-
mon 6, Kiskundorozsmán 15 forint), amit a járási tanács állapított 
meg, vonatkozó kormányrendelet alapján. Az építkezésekhez anyag 
is kellett, viszont a korabeli TÜZÉP telepeken hol ezt nem lehe-
tett kapni, hol azt. A község kijelölt belterületén az orvosi lakás és 
rendelő építése szerepelt a tervben 1957-ben, de a beruházás nem 
haladt, mert a TÜZÉP-nél nem volt például kátránypapír. Márpedig 
a szintén betervezett és engedélyezett tűzoltószertárat addig nem 
kezdhették el, míg a rendelőt be nem fejezték. El lehet képzelni, 
mit tudott vásárolni a magánépíttető, ha a közület is üres kocsival 
jött vissza.
A kezdeti nehézségeket végül – ha lassan is – sikerült leküzdeni. 
Úgy emlékeznek többen is, hogy 1969-70-re mintegy 70-80 családi 
ház épült föl a kijelölt belterületen. S tető alá került egy sor középü-
let is. A tűzoltószertár műszaki átadása például 1959. március 20-
án történt meg. Bekötőút épült 1961-62-ben. Új ártézi kút létesült 
1962-ben. A tanács végrehajtó bizottsága elfogadta a népfront által 
javasolt utcaneveket és ki is hirdette azokat. 

Összegezve: a községben 1952-1970 között megépült a tanács-
háza, szolgálati lakással, ártézi kút, ravatalozó, egészségügyi 

tanácsadó és lakás, állatorvosi rendelő, tűzoltószertár, a régóta kö-
vetelt mázsaház, a vízmű, az autóbusz-forduló, az orvosi rendelő és 
lakás, a posta és szolgálati lakás, a szarvasmarha mesterséges meg-
termékenyítő állomás a hozzá való karámmal, a takarékszövetkezet, 
az étterem és presszó, a Tüzép-telep, a gyümölcs-zöldség felvásárló 
telep. Felújították a kultúrházként szolgáló öreg tanyát, a szintén 
eléggé öreg feketeszéli orvosi rendelőt, több régi tanyai iskola épü-
letét, pedagógus szolgálati lakását, s természetesen a leégett tanács-
házát – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Épült a falu, ez két-
ségtelen. A lakosság létszáma 1970-ben (helyi adatok szerint) 3597 
fő, ebből belterületi 264 fő. A tanyák száma 1058 volt ekkor. Akik 
építettek a belterületen, nem biztos, hogy be is költöztek, sokan in-
kább maradtak a gazdálkodás színhelyén, a tanyán, ahol mindig is 
éltek, mióta őseik a városból kiszivárogtak, illetve ők maguk földet 
vettek itt és művelni kezdték. 
A hetvenes évek elejére végül bizonyos kormányzati körök is rájöt-
tek ugyanarra, amire elődeik már több alkalommal az évszázadok 
során: a tanyavilágot képtelenség megszüntetni. Ezekben az idők-
ben már arról kezdtek konferenciázni, miként lehetne együtt élni 
a gondolattal: a tanyák maradnak. 

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

A Tanácsháza 1956 előtt

A Petőfi  utcai tűzoltószertár 1960-ban

Tudtad-e?

• Hogy Domaszék 2022-ben ünnepli alapításának 70. év-
fordulóját.

• Hogy   a  településen  több  helyen ókori szarmata ma-
radványokat találtak.

• Hogy az egyik leggazdagabb  honfoglaláskori  leletet a 
domaszéki Bojárhalom határrészen találták az 19. szá-
zad végén.
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Tűzgyújtási tilalom Csongrád-Csanád megyében  
Fontos tudnivalók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság 2022. február 17-től tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el Csongrád-Csanád me-
gye teljes területére. Március 8-tól 7 megye 
és Budapest kivételével, az egész ország-
ban tűzgyújtási tilalmat rendeltek el.                                                                                                                                              
Domaszék területén is az országos rendel-
kezés van érvényben, a következőkben 
összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos leg-
fontosabb szabályokat, melyeket szükséges 
betartani, illetve egy helyi lakosunk szem-
szögéből is ismertetjük a tűzgyújtás káros 
hatásait.  

Tűzgyújtás szabályai szabad területen
Amikor a tűzesetek bekövetkezésének való-
színűsége nagy, az erdőgazdálkodásért fele-
lős miniszter (Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
[NÉBIH EI]) TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT 
(fokozott tűzveszély-időszakot) állapíthat 
meg és hirdethet ki. Ilyenkor tilos tüzet 
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásí-
tásokban és az ezek 200 méteres körzetében 
lévő külterületi ingatlanokon. A jogi szabá-
lyozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási 
tilalom az erdők és fásítások környezetére 
értendő, de a tűz keletkezésének és terje-
désének fokozott veszélye miatt ebben az 
időszakban sehol nem javasolt az égetés, 
tűzgyújtás. Az avar és a kerti hulladék ége-
tése is tilos a szabályozás értelmében. A 
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) 
megállapítása, kihirdetése és visszavonása 
a meteorológiai körülményektől, az erdőben 
található élő és holt biomassza szárazságától 
és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.
 
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, 

bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon ta-
lálható tűzhely vagy grillsütő használata 
nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott 
tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lán-
gú – berendezések, eszközök használata, 
tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános 
égetési szabályok betartása mellett történ-
het. Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a 

tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, ha-
mut; 

• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltá-
sára alkalmas anyag, eszköz – víz, ho-
mok – készenlétben tartásáról; 

• az égetést követően a tüzet gondosan 
el kell oltani, meg kell győződni arról 
hogy valóban kialudt. 

Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külte-
rületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyúj-

tás a tilalom (fokozott tűzveszély) időszaká-
ban. Sajnos megállapított tény, hogy a tüzek 
99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb 
esetben szándékosság következménye, ezért 
az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb véde-
kezés az odafigyelés.
 

A tűzgyújtás káros hatásai
A tűzgyújtás mellett gyakori probléma az 
azzal járó szálló füst, mely gyakran okoz 
problémát a közelben lakók életminőségé-
ben. Egy helyi lakosunk, Zsikai László, aki 
már 50 éve él Domaszéken és nyugalmazott 
tűzoltó főtörzsőrmester, így nyilatkozott 
a településünkön sokszor illegális, be nem 
jelentett, szomszéddal nem egyeztetett tűz-
gyújtásokról: „Szegedről költöztem ebbe a 
tiszta levegőjű, csendes kis községbe. Úgy 
gondoltam, hogy gyermekeimnek és nekem 
igazi békés otthont fog nyújtani Domaszék. 
Sajnos az utóbbi időkben egyre jobban 
foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan for-
málhatnak jogot bizonyos emberek mások 
életének megmérgezésére. Munkaviszonyom 
kilencven százalékát mint hivatásos tűzoltó 
töltöttem el, de nem ez motivált gondolata-
im megosztására. Szomorúan tapasztalom, 
hogy egyes emberek nincsenek tudatában 
annak, hogy mekkora kárt okoznak azzal 
a tevékenységükkel, hogy felelőtlenül füs-
tölnek a hobbikertjükben. Domaszék pol-
gáriasodása által nagyon sok kiskertben 
magánházak, nevezetesen családi otthonok 
épültek, melyekben egyes emberek nap mint 
nap azzal töltik idejüket, hogy meggyújtanak 
egy általuk termelt nyirkos, esetenként vizes 
gyomnövénykupacot, melyet gyakran magá-
ra hagynak és hazamennek. Az itt lakók pe-
dig élvezzék szomszédjuk tevékenységének 
gyümölcsét, mert ezek a kupacok jellegze-
tesen nagyon sokáig füstölnek, még éjszaka 

is, mely miatt a nyári melegben nem lehet 
a szúnyogháló ellenére sem nyitott ablak-
nál aludni. Sajnos ennek a meggondolatlan 
tevékenységnek vannak más negatív ténye-
zői is. Például amikor egy anyuka elindul 
dolgozni, előtte kiteregeti a mosott, nedves 
ruhákat, ami azonnal beszívja a szomszéd-
ja által biztosított „ózondús” levegőt. Vagy 
amikor a kismama  szeretné a kisgyermekét 
levegőztetni, kénytelen a szomszédok füstö-
lését elviselni. Én úgy tudom, hogy a törvény 
bünteti a környezetszennyezést, ezért kérem 
embertársaimat, hogy legyenek egymásra 
tisztelettel. Továbbá, amikor a komposztá-
lás rejtelmeiről, hasznosságáról hallanak 
információkat, ne csukják be a füleiket és 
hallgassák végig az ötleteket, hiszen ezzel 
a módszerrel is nagy mennyiségű zöld hul-
ladékot vissza lehet forgatni a természetbe, 
annak szennyezése nélkül.”    
A fenti írás a nyári száraz hónapokban je-
len lévő problémára hívja fel a figyelmet, 
viszont a téli időjárás bekövetkeztével a 
kéményekből kiáramló füst is jelentősen 
szennyezi környezetünket, melyről már 
korábbi számainkban többször is írtunk, 
megpróbálva azzal a szennyezés mértékére  
és következményeire felhívni a lakosság fi-
gyelmét. 

További felvilágosítás az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján   
(https://katasztrofavedelem.hu/53/tuzgyuj-
tasi-tilalom)  tekinthető meg, ahol térképen 
is megtekinthetik az érdeklődők az éppen 
aktuális területeit az országban a tűzgyújtási 
tilalomnak. 

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

( szerk. )
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Nyugdíjas Klub hírei
A Jázmin Nyugdíjas Klub tagjai 2022. 
február utolsó napján megtartották a far-
sangbúcsúztatót. Az érkezésünket sűrű 
havazás kísérte, bőven ráfért az a név is, 
hogy télbúcsúztató.
Az összejövetelen döntöttünk a Doma-
széken elszállásolt, a szomszédban zaj-
ló háborús menekültek megsegítéséről. 
A klub tagsága pénzzel, ruhaneművel, 
játékokkal próbálja elviselhetővé tenni 
a mindennapjaikat.

Mikor van a farsang?
A farsang az újesztendő elején a vízke-
reszttől hamvazószerdáig tartó idősza-
kot jelenti, a rá jellemző farsangi szoká-
sokkal és hagyományokkal. 
A farsangi mulatságoknak igen fon-
tos szerepük volt a párválasztásban is. 
Ilyenkor a lányok bokrétát adtak annak 
a legénynek, aki a szívükhöz a legköze-
lebb állt, hogy ő a farsangvasárnapi tán-
cesten a kalapjára tűzött virággal jelen-
hessen meg. Ha a fiú már hosszabb ideje 
udvarolt a lánynak, akkor azon sem le-

pődhetett meg, ha táncpartnere ellopta 
a kalapját, hogy rávarrhassa a bokrétát 
– ezzel jelképezve elköteleződését. Ezt 
a nyilvános színvallást gyakran a lány-
kérés követte.
A farsang jellegzetessége, hogy a ke-
resztény liturgikus naptárban nem kötő-
dik hozzá jelentős vallási ünnep, alapve-
tően a gazdag néphagyományokra épül. 
2022-ben a farsangi időszak január 6-tól 
március 1-ig tart. A farsang farka febru-
ár 27. és március 1. között van. A far-
sang csúcspontja a karnevál, hagyomá-
nyos magyar nevén „a farsang farka”, 
ami nagy mulatságok közepette, valójá-
ban télbúcsúztató is. Számos városban 
ekkor rendezik meg a híres karnevált 
(velencei karnevál, Mohácsi busójárás).

Következő klubtalálkozót március 
21-én, hétfőn tartjuk a régi Teleház 

épületében, várunk minden régi és új 
tagot is sok-sok szeretettel!

Gál Imre
klubvezető

Farsangoztak és telet búcsúztattak a 
nyugdíjas klub tagjai
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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!

* Esztétikai Lábápolás *
Kedves Szépülni Vágyók!

MÁJUS 1-től új lendülettel, minőségi szolgáltatással, kellemes, barátságos 
környezetben várom régi és új vendégeimet!

Professzionális lábápolás 
kedvező áron!

 • Minőségi termékek használata;
 • Igényes munka;
 • Maradéktalanul higiénikus, 
    barátságos környezet;
 • Esztétikai pedikűr.

Időpontot igényelni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30/733-3910
Várok szeretettel minden szépülni vágyó vendéget!

Tóthné Filó Zsanett
Kéz és lábápoló, pedikűrös

ELADÓ!

Hagyományos, házilag készült húsvéti 
sonka széles választékban, ezenkívül több-

féle kolbász, szalámi, szalonna és egyéb 
húskészítmények.

Árusítás:
Időpont egyeztetés szerint telefonon:

0630/657-6366;
0630/323-9479

Személyesen:
Zombori Zoltán

Domaszék, József Attila utca 25.

Az egyik kora délelőtti órában a 112-es se-
gélyhívószámra egy férfi  bejelentette, hogy 
Pécsett egy fi atalember megtámadott egy 
idős hölgyet, aki ennek következtében ele-
sett.
A hívásfogadó operátor konferenciabeszél-
getést kezdeményezett az illetékes Baranya 
megyei Tevékenység-irányítási Központ-
tal, „SOS” számon keresztül. Az ügyeletes 
azonnal járőröket irányított a helyszínre és 
értesítette a területileg illetékes mentőszol-
gálat mentésirányítóját, közben kikérdezte a 
hívót az elkövetőről.
Az idős hölgynél egy bevásárlókocsi volt, 
amelyet elvitt az elkövető, aki sötét ruhában 
volt és az iskola felé szaladt el. A járőrök 
kb. 10 perc alatt fogták el azt a 22 éves helyi 
férfi t, aki a gyanú szerint 2022. január 19-én 
délelőtt Pécsett, az Apafi  utcában kirabolta 
a 88 éves nőt. A rendőrök megállapították, 

hogy a támadó olyan erővel rántotta ki a nő 
kezéből a bevásárlótáskát, hogy a sértett a 
földre esett és megsérült. Az elkövető az 
élelmiszerekkel teli táskával ezután elsza-
ladt a helyszínről, a rendőrök otthonában 
állították elő a férfi t a rendőrkapitányságra, 
ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
A hívásfogadó rendkívül gyors, szakszerű 
munkájának köszönhetően az érintett ké-
szenléti szervek időben megkezdhették az 
intézkedést és sikeresen elfogták az elkö-
vetőt.

A segélyhívó szám nem játék! Helyes 
használatával életeket menthetünk!

Az egységes segélyhívó szám használatáról JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI
JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegély-
szolgálatot az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszi-
chiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, megalázta-
tást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy 
akár egy szeretett családtag elvesztését.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet 
szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapít-
vány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu
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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/szőkítés
 - Különböző melírtechnikák
 - 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




