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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. május 7.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. május 18.

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

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

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

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

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 ezúton 
is köszöni az eddigi felajánlásokat, 
és továbbra is számítanak mindazok 

támogatására, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával segíteni 

kívánják munkájukat. 
Adószám: 18461981-1-06 

VÉRADÁS
lesz a Sárkányhegyi Közösségi  

Színtér épületében a Dankó Pista tér 11. 
szám alatt 2022. április 25-én hétfőn,

 10 óra és 14 óra között.  
A szervezők kérik, hogy a TB kártyát a 

személyi azonosító igazolványt és a 
lakcímkártyát a véradók 

hozzák magukkal.

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik:

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

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

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

A betegek ellátása időpont foglalás

alapján történik, mely az alábbi

időszakban kérhető, egyeztethető:

Hétfő: 14.00-16.00

Kedd, szerda: 9.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-18.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Ilyó-Kovács Katalin

Telefonszám: 62/584-284

e-mail: gyermekorvos@domaszek.hu

Mobil elérhetőség munkaidőben:

0630/431-3383 (konzultáció)

Hétfő: 12.00-16.00

Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-11.00

Szerda: 11.00-15.00 

csecsemő tanácsadás

Péntek: 10.00-13.00

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

Hétfő, csütörtök: 12.00-13.00

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    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
Március 22-én tartotta soros ülését a képviselő-tes-
tület, amelyen meghallgatták Szetey András beszá-
molóját az iskolai étkezéssel kapcsolatban felmerült 
problémákról, amelyek időközben rendezésre kerül-
tek. Elfogadták a Szegedi Rendőrkapitányságnak a 
Domaszék közrendjének, közbiztonságának hely-
zetéről, a közbiztonság érdekében a 2021. évben 
tett intézkedésekről szóló beszámolóját, a Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszá-

molóját, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített 
Szociális Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról 
szóló tájékoztatót, illetve a 2021. évi belső ellenőri 
jelentést. 

A testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi 
összesített Közbeszerzési Tervét, valamint döntött a 
Dankó Pista tér 15/B/1. szám alatti önkormányzati 
költségalapú bérlakás bérleti jogáról, illetve új pá-
lyázatot írt ki a Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti 
önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecskeház) bér-
leti jogára. Döntés született az útépítési hozzájárulás 
megfizetése alóli mentességi kérelmek ügyében, va-
lamint szükségessé vált két civil szervezet esetében a 
támogatásukról szóló határozat módosítása.Március 
30-án még soron kívüli testületi ülésre is szükség 
volt, mert haladéktalanul döntést kellett hozni az 
útalaphoz szükséges anyagbeszerzéssel kapcsolatos 
közbeszerzés eredményének elfogadása tárgyában. 

A képviselők jóváhagyták a Domaszék Nagyközsé-
gi Önkormányzat és a Szegedi Tankerületi Központ 
közötti megállapodást az iskola-egészségügyi ellátás 
megszervezésére, illetve elfogadták a támogatási 
megállapodást Mórahalom Városi Önkormányzat 
és Domaszék Nagyközségi Önkormányzat között a 
Nagyszéksós-tavi kerékpárút III. ütem tervezési költ-
ségének támogatására.

Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető.

dr. Németh László 
Szervezési és Jogi Csoport vezető

MEGHÍVÓ!
Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST 

tart 2022. április 26-án, 
kedden 17:00 órai kezdettel a 

Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épületében, melyre ezúton tisztelettel 

meghívok minden érdeklődőt.

Napirend:

1.) Beszámoló  a  2021. évben  
elvégzett munkáról, megnyert 

pályázatokról;
2.) Beszámoló a falufejlesztési 

elképzelésekről;
3.) Kérdések, hozzászólások. 

Előadók:
Sziráki Krisztián  polgármester, képvise-
lő-testület tagjai, meghívott vendégek.      

Sziráki Krisztián polgármester
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Áprilistól Domaszéken a gyermekorvosi 
körzet teendőit Dr. Ilyó-Kovács Katalin 
és Landberger Zsanett gyermekorvosi 
asszisztens látják el. A doktornő bemutat-
kozása az alábbiakban olvasható:
A Borsod megyei Kazincbarcikán szület-
tem, itt végeztem az általános iskolát és 
gimnáziumot. Egészen korán, 13 éves ko-
romban eldöntöttem, hogy gyermekorvos 
szeretnék lenni, azóta tudatosan készültem 
erre a hivatásra. Előtte nem volt orvos a 
családunkban, édesapám mérnökként, édes-
anyám tanárként dolgozott. Többek között 
olyan értékrendet kaptam tőlük, melyben a 
gyerekek boldogsága, biztonsága a legfon-
tosabb egy család életében, ezért a mai na-
pig hálás vagyok.
A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetemen kezdtem meg tanulmá-
nyaimat, majd az orvosi diploma megszer-
zése után a békéscsabai Réthy Pál Kórház 
Gyermekosztályán kezdtem el dolgozni 
gyakornokként. Tíz évet töltöttem itt, köz-
ben gyermekgyógyász szakvizsgát szerez-
tem. 
Tanáraimtól, feletteseimtől sokat tanultam 
ezen időszakban. Számos példaképpel talál-
kozhattam,. akiktől a szakmai tudás mellett 
emberséget, együttérzést tanulhattam.
2015-től Szegeden folytattam gyermekorvo-
si tevékenységemet. Számos gyermekorvosi 
körzetben helyettesítési feladatokat láttam 
el, ez sok tapasztalatot adott leendő felada-
taim ellátásához. Emellett kórházi gyerme-

Országgyűlési választás és népszavazás eredményei településünkön
Az április 3-án lezajlott országgyűlési választás helyi eredményei az 
alábbi táblázatban, összefoglalva tekinthetőek meg. 
Az országos népszavazás eredményeként Domaszéken 3948 fő 
választójoggal rendelkező választópolgárból 2726 fő jelent meg  
(69,04 %). Az urnában lévő szavazólapok száma a négy szavazó-

körben összesen 2720 db volt, ebből 2033 db (74,74%) szavazólap 
érvényes szavazatot, 687 db (25,26%) pedig érvénytelen szavazatot 
tartalmazott. Az érvényes szavazatok közül a megfogalmazott kér-
désekre  95 % nem, 5 % igen válasz született.

Forrás: Helyi Választási Iroda

kosztályokon és a szegedi városi ügyeleten 
is tevékenykedtem.
A domaszéki gyermekorvosi körzetben 
négy éve kezdtem el dolgozni Temesvá-
ri Klára doktornő mellett, így ismerősként 
köszönthetek számos családot. Úgy gondo-
lom, hogy minden nap kellő hivatástudattal 
és szakmai alázattal kell belépnem a ren-
delőbe, számomra a gyerekek gyógyulása, 
testi-lelki jóléte a legfontosabb szempont. 
Hiszem, hogy a kölcsönös bizalom kiépü-
lése és a megfelelő kommunikáció fél gyó-
gyulást jelent. Ennek szellemében kezdem 
meg itteni munkámat és szeretettel várunk 
minden régi és új kis pácienst. 
Kiskundorozsmán élek, két kis gyermeke-
met férjemmel együtt neveljük, Bendegúz 
fiam 9 éves, Panni lányom 4 éves. Gyakorló 
édesanyaként érzem és értem szülőtársaim 
kisebb-nagyobb gondjait, amikkel mi is 
megküzdünk nap mint nap. 

A rendeléssel kapcsolatos 
további információk

Rendelési idő:
Hétfő: 12:00-16:00; 

Kedd, Szerda: 08:00-11:00
Szerda: 11:00-15:00  csecsemő tanácsadás

Csütörtök: 08:00-11:00; 
Péntek: 10:00-13:00

Elérhetőségek: 
-  a rendelő telefonszáma: 62/584-284
-  e-mail cím: gyermekorvos@domaszek.hu
- a doktornő munkaidőben 8:00-16:00-ig 

Változás Domaszéken a gyermekorvosi ellátásban

sürgős esetben, orvosi konzultáció céljából 
a 0630/431-3383-as mobilszámon elérhető. 
Az orvosi vizsgálat konzultációt követően, 
időpont-egyeztetés után történik rendelési 
időben. Adminisztrációs kéréseket (recep-
tírás, igazolás, táppénz igény) messenger 
üzenetben vagy email-en keresztül foga-
dunk, illetve a rendelési idő után, lehetőség 
szerint mihamarabb teljesítjük. 
Rendelési időben kérjük Önöket, hogy tele-
fonon csak sürgős esetben hívjanak a meg-
felelő járóbeteg-ellátás érdekében. Ez alól a 
veszélyhelyzetben elrendelt telemedicinális 
ellátás kivétel. Közérdekű információkról, 
rendelési idő változásairól, helyettesítésről 
a Domaszéki Gyermekorvosi Rendelő nevű 
Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak, ér-
demes követni. 
Reméljük, együttműködésünk mindenki szá-
mára elégedettséget vált ki, ezen fogunk dol-
gozni.                                                                                                                                                                     

Dr. Ilyó-Kovács Katalin házi gyermekorvos
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ÖNKORMÁNYZAT

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Domaszék, Dankó Pista tér 15/D/2. szám alatti ifjúsági 

garzonlakás (fecskeház) bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
-lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan személy lehet, aki élete fo-
lyamán legalább 5 év állandó, bejelentett lakással rendelkezett Domaszéken; 
vagy bár nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, 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 továbbiakban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés), továbbá
-bérleti jogviszony csak azzal létesíthető, aki 35. életévét nem töltötte be a 
pályázat benyújtásáig, házastársával vagy élettársával együtt költözik, ke-
reső tevékenységet folytat vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója, s vállalja a havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mértéke 
legalább 10.000 Ft/hó (Rendelet 6. §).
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki Domaszéken önálló beköl-
tözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és 
azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkormányzati bérlakásban bérlő, 
bérlőtárs vagy jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók:
-akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér (19.480,- Ft/hó) mértékénél 
nagyobb lakbér fizetését vállalják, akinek vele együttélő, kiskorú gyerme-
ke van, aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék közösségi életében 
nagyobb szerepet vállal, aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés 
megkötését. (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)

A DOMADRÓN a partner a parkosításban

Kevesebbszer esik szó a parkosításról, 
vagyis a zöldfelületek kialakításának kon-
cepcióra épülő folyamatáról. A települések, 
illetve telephelyek zöldfelületének kialakí-
tása igen fontos lépés a vezetőség számá-
ra, hiszen egyfelől cél a környezeti adott-
ságok és az ökoszisztéma egyensúlyának 
figyelembe vétele és fenntartása, másfelől 
viszont az esztétika, az ott lévők és az oda 
látogatók számára vonzó környezet kiala-
kitása is fontos szempont. A zöldterület-ke-
zelő szövetkezet a parkosítási műveleteket 
kiemelt feladatként kezeli és fő szempontja 
a megrendelővel folytatott folyamatos kon-
zultáció a munkálatok során.
Domaszéken az elmúlt években nagyobb 
hangsúlyt kapott a parkosítás, mint feladat, 
amely optimalizálja a zöldterületek kihasz-
náltságát, biztosítja az életképes és egész-

séges zöldnövényzeti állomány gondozását, 
valamint a település egységes és esztétikus 
arculatának kialakítását. A megvalósítást az 
önkormányzat a DOMADRÓN Szociális 
Szövetkezettel és a Domatisz Kft-vel karölt-
ve bonyolítja le.
Ha pedig parkosítás, akkor színek, illatok, 
virágok – ugrik be sokunknak mindjárt. Az 
elképzelés szerint fontos, hogy a központi 
tereknél legyenek nyáron virágzó színt adó 
növények, ezért olyan egynyári és évelőket, 
illetve tavaszi hagymásokat választanak, 
amelyek bírják az alföldi klímát, amely 
jellemzően száraz, aszályos. Ezért is van 
az, hogy teljesen új fajták jelentek meg a 
tavalyi évben az előzőekhez képest. Koráb-
ban ugyanis nem volt a településen évelő 
virág, amelynek kedvező a fenntartása, és 
az egynyári virágokkal kiegészítve meg-
felelő virághozamot tudnak biztosítani a 
közterületeken. A tavalyi évelő virágok már 
kihajtottak, az ültetési munkálatok idén az 
emlékműhöz vezető virágágyás teljes átala-
kításával folytatódnak.
A település szeretné, ha a zöldfelület há-
rom szintje, azaz a fű-cserje-fa egyensúlya 
létrejönne. A felmérési anyagok azt mutat-
ják, hogy a cserjeszint csak alig érvényesül, 
ezért nagy figyelmet fordítanak arra, hogy 

a hiányzó cserjék pótolva legyenek. Első-
sorban a település központi részén, illetve 
– az intézményvezetéssel egyeztetve – az 
óvodaudvart övező részeken, hasznosítva 
azok porfogó hatását.
A fásítás és fagondozás a parkosítási tevé-
kenységen belül is egy kiemelkedő feladat, 
ugyanis a tiszta levegő és a zöld környezet 
egyik legalapvetőbb növényeiről van szó. 
Az önkormányzat éppen ezért az elmúlt 
évtől kezdve településfásítási programot in-
dított, amelynek keretében évről évre több 
tucat facsemete kerül elültetésre. Ezek rész-
ben pótolják a beteg, kivágott fákat, rész-
ben új, korábban betelepítetlen területekre 
kerülnek, hiszen a cél az, hogy a meglévő, 
egészséges fa- és növényállomány növeked-
jen Domaszéken. Az idei évben az ősi fásí-
tás mellett az emlékművet övező fák ren-
konstrukciójába fog bele a DOMADRÓN 
Szociális Szövetkezet.                           

B.A

A településrendezési feladatok jelentős részét teszi ki a zöldterületek kezelése és gon-
dozása, amely tevékenységekben a DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Start 
Szociális Szövetkezet nagy tapasztalattal rendelkezik a Homokhátságon. 

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 köthe-
tő (Rendelet 3. § ( 8 ) bekezdés b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű lakás esetén kérelmező - bármely 
jogcímen történő pályázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy érdemé-
re kiható információt hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki kell zárni, 
kérelmét el kell utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 40 m2-es, egy szobás, összkomfortos. A lakás megtekinthető: 
egyeztetett időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2022. június 1. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség Polgármesteréhez címzetten, dr. 
Németh László Szervezési és Jogi Csoport vezetőnél kell benyújtani sze-
mélyesen (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan (ne-
meth.laszlo@domaszek.hu), 2022. május 13-án 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május 24. Az eredményről 
az érintettek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Doma-
széki 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 köztartozása van.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester
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Elkészült és átadásra került a judo csarnok Domaszéken
Március 25-én került átadásra településünkön a Nemzeti Sportközpontok beruházásá-
ban, a Magyar Állam támogatásával, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat közremű-
ködésével felépített Domaszéki Judo Csarnok, a Magyar Judo Szövetség sportlétesít-
mény-fejlesztési elképzelései keretében. Az ünnepélyes eseményt megtisztelte jelenlétével 
dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke; Kovács Norbert, a Nemzeti Sportköz-
pontok főigazgatója; Magyar Anna, a Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat kulturá-
lis, sport- és ifjúságügyi tanácsnoka és Mihálff y Béla, a Fidesz-KDNP időközben megvá-
lasztott országgyűlési képviselője. Az épület a domaszéki cselgáncs oktatásnak és a helyi 
JUDO ISE edzéseinek ad helyet majd a  továbbiakban.

A beruházás összköltsége 367 millió fo-
rint volt, amelyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma A Magyar Judo Szövetség 
2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elkép-
zelései keretében a teljes összegre vonatko-
zóan biztosított. 
A létesítmény 336 négyzetméter alapterüle-
ten 213 négyzetméter hasznos küzdőtérrel 
került megvalósításra, azaz két szabványos 
méretű tataminak biztosít helyet. A csar-
nok szociális része kétnemű mosdókkal és 
öltözőkkel van ellátva a sportolók részére. 
A meleg vizet a kertben elhelyezett kültéri 
egységgel rendelkező levegő-víz hőszivaty-
tyú állítja elő 23,0 kW névleges fűtőtelje-
sítmény mellett. A padlásterében elhelye-
zett hővisszanyerős szellőztető berendezés, 
valamint a hozzá kapcsolódó légtechnikai 
hálózat gondoskodik a friss levegő utánpót-
lásáról.

Sziráki Krisztián, Domaszék polgármeste-
re köszöntőjében elmondta, hogy az elké-
szült terem a 2003-ban alakult Domaszéki 
Judo Ifjúsági Sport Egyesületnek a méltó 
központja lehet ezentúl Domaszéken. Egy 
olyan egyesületnek, amely jövőre ünnepli 
20. évfordulóját, és amelynek az ifjúsági 
sportolói között nemcsak Magyarországon, 
hanem nemzetközileg is elismert sportolói 
vannak. Hozzátette, az eredmények mel-
lett a domaszéki judo egyesület egy olyan 
közösség, ahová jó tartozni és az elkészült 
sportlétesítmény ennek a közösségnek meg-
felelő otthont fog adni. Köszönetet mondott 
Szabó Miklósnak, aki mindig mozgatórugó-
ja volt a domaszéki judo sportnak, továbbá  
megköszönte dr. Tóth László elnök úrnak, 
hogy a nehezebb pillanatokban is tartotta a 
lelket  a domaszékiekben a csarnok felépü-
lése kapcsán.

Dr. Tóth László elnök ünnepi beszédében 
méltatta a domaszéki judo, és külön kiemel-
ve Szabó Miklós, a Domaszéki JUDO ISE 
elnöke és vezetőedzője érdemeit. 
Elmondta, hogy a szövetség részéről is na-
gyon fontos feladatként tekintenek arra, 
hogy a kormány sportágfejlesztési program-
ja kisebb településekre is eljusson, hogy a 
helyben sportoló gyermekek is megfelelő 

körülmények között tudják űzni a sportágat. 
A judokák felé fordulva az elnök azt mond-
ta: „Nekünk ők a büszkeségeink, s ezekre a 
gyerekekre mindig számíthatunk. Úgy gon-
dolom, hogy megfelelő támogatást tudunk 
adni és én nagyon büszke vagyok rátok, 
hogy ezt a sportágat választottátok”.

A köszöntő beszédek után az ünnepélyes 
szalagátvágás következett, melyet a Do-
maszéki JUDO ISE látványos bemutatója 
követett, ezzel az egyesület jelképesen is 
átvette és felavatta a sportlétesítményt. Vé-
gezetül az önkormányzat egy állófogadással 
várta a meghívottakat, ahol tapasztalataikat, 
véleményeiket oszthatták meg egymással a 
jelenlévők.
                                                           Forrás:

DOMASZÉKI HírTér

A 336 négyzetméter alapterületű judo csarnok XXI. századi  építészeti megoldásokat 
tartalmaz, mely kiváló edzési körülményeket biztosít a helyi judo sportolók számára
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Márciusban, a tavasz beköszöntével el-
kezdődtek a várva-várt tavaszi versenyek. 
Ezekre a tanulók pedagógusaikkal már ké-
szültek; házi versenyeket rendeztünk, hogy 
az iskolánkat a legjobban felkészült tanuló 
képviselhesse a területi, megyei versenye-
ken. Minden sikeres diákunknak gratulá-
lunk és büszkék vagyunk arra, hogy isko-
lánk jóhírét tovább gazdagították.
Programjainkból:
2022. február 24-én a 6. évfolyam a Lázár 
Ervin Program keretében múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vett részt Tatán, a 
Kuny Domokos Múzeumban. A foglal-
kozás során játékos formában ismerkedtek 
meg a gyerekek a lovagok életével, a lova-
gi erényekkel, és állították össze egy lovag 
páncélzatát. Süli Péter 4.a osztályos tanuló 
a Curie Matematika Emlékversenyen az 
országos döntőbe jutott, mely április 9-én 
lesz megtartva. Felkészítője: Jójárt Renáta
                                                                                                                                                                                        
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóját iskolánkban bonyolítottuk 
le. A versenyen 30 tanuló vett részt, máso-
dik osztálytól nyolcadik osztályig. Asbóth 
Lilla, Süli Péter, Juhász Benedek, Nyári 
Levente és Papp András igen magas pont-
számot értek el. A végleges eredményekre 
még várunk. Felkészítő tanárok: Mataisz 
Zsuzsanna, Csúcsné Király Renáta, Jójárt 
Renáta, Dobó Márta és Asztalos Ferencné                                                                                                                       

A Varga Tamás Matematikaverseny terü-
leti fordulójából Papp András 8.b osztályos 
tanuló jutott a megyei fordulóba, ahol 4. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanára: Asztalos Fe-
rencné                                                                                                                                                                                                                                                                           

A Bor Pál Fizikaverseny 3 fordulós ver-
seny. A rangos verseny 2. fordulójába meg-
hívást kapott két tanuló: Papp András 8.b 

és Pataki Ádám 8.a . A versenyt az SZTE 
Gyakorló Gimnáziumában tartották. A 3. 
fordulót (döntőt) május 18-án rendezik 
meg. Felkészítő tanáruk: Asztalos Ferencné          
Március 16-án az 1. és 2. osztályos tanulók  
„A csodafa” című bábelőadáson vettek 
részt Szegeden. Ezen a különleges előadá-
son a gyerekek megismerkedhettek a hang-
szerekkel. Mindenkinek nagyon tetszett.
Kísérő pedagógusok: Fehér Erika, Csóti 
Natália és Nagy Zsolt tanítók voltak. 

Március 19-én, Szolnokon került megren-
dezésre az Alföld Kupa táncverseny. Az 
alábbi eredmények születtek: Show/mo-
dern mazsorett/silver-basic mini formáció: 
Cadet csoport (kicsik): 1. helyezés (Ábra-
hám-Tandari Adél, Ábrahám-Tandari 
Flóra, Benkő Boglárka, Kiri Mira, Miklós 
Petra, Sikula Larina) Pom-pom/ifjúsági –

gold/master – trió: Arany minősítés (Pördi 
Kíra, Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett) Zász-
ló/ifjúsági – gold/master – csapat: Classicon 
– Domaszék: 1. helyezés (Horváth Hanna, 
Szögi Nikolett, Ábrahám Alexa, Cselédes 
Lora, Molnár Írisz, Pamuk Petra, Tö-
rök Dóra, Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett, 
Molnár Dorina, Pördi Kíra, Ábrahám 
Tímea, Göblös Rebeka, Molnár Dorka, 
Csala Vivien, Kószó Zsófia) Show/mo-
dern mazsorett/gold master mini formáció: 
Senior csoport: Arany minősítés (Csala 
Vivien, Kószó Zsófia, Molnár Dorina, 
Molnár Dorka, Pördi Kíra, Rózsa Lilla, 
Tillinkó Nikolett) Twirling/akrobatikus 
mazsorett/gold master szóló: Arany minő-
sítés (Molnár Dorka) Felkészítő tanárok: 
Horváth Péter és Horváth-Szögi Barbara                                        
Két év után ismét megrendezték Budapes-
ten, a Papp László Sportarénában az Or-

A Szolnoki Alföld Kupán a domaszéki mazsorett csapat    Fotó: Pataki Ildikó

Táncháztalálkozón Budapesten, a Papp László Sportarénában         Fotó: Pataki Ildikó
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szágos Táncháztalálkozót, ahová az ország 
minden szegletéből érkeznek néptáncosok, 
népzenészek, népi iparművészek. A Doma-
széki Néptáncegyüttest 24 fő képviselte. Az 
egész napos táncos, zenés forgatag mellett 
kirakodóvásár és kézműves foglalkozások 
is színesítették a programot. Az esti gálamű-
sorban a hagyományőrző csoportok díjazott 
szólistái is színpadra léptek, valamint az or-
szág legjelentősebb táncegyüttesei adtak ké-
pet a táncházmozgalom 50 éves évfordulója 
alkalmából. A nap elég hosszúra sikerült, 
hiszen reggel 8-kor indultunk az iskolától, 
este pedig 22.30-kor még nem volt vége a 
programnak, mi is így éjszaka értünk haza, 
az aznapi energiánkat maximálisan felhasz-
nálva. Reméljük, jövőre is részt vehetünk a 
Táncháztalálkozón. 

A Lázár Ervin Program keretében márci-
us 21-én az ötödik évfolyammal a Móra 
Ferenc Múzeumban jártunk. Egy csodá-
latos kiállítást tekinthettünk meg a múzeum 
munkatársának vezetésével. A Móra-Ren-
getegen át kalauzoltak minket, ahol időn 
és téren át ismerhettük meg a múzeum 
névadóját. Csendes félhomályban, mintha 
az erdő rengetegében barangoltunk volna, 
számos érdekes információt találhattunk a 
fatörzsek eldugott odvában, vagy a fatörzs 
belsejében hallgathattunk zenét. Játékos 
formában megismertük Móra Ferenc műve-
it, munkásságát. Láthattuk őt, ahogy átvál-
tozik kedvenc állataivá vagy növényekké. 
Ámulattal néztünk az erdő aljából az ég 
felé, ahol a törzs rejtett idézeteket mutatott 
nekünk. Csapatokban, játékosan tanultunk 
olyan ismereteket, melyek a nagyközönség 
elől sokszor rejtve maradnak. Szép élményt 
adott mindannyiunknak.

Egy március 30-i iskolai élményről Kiss 
Bence és Kiss Balázs 7. b osztályos tanu-
lók így emlékeznek: „Iskolánkban a Termé-
szettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs 
Emlékére Közhasznú Alapítvány jóvoltá-
ból rendhagyó kémia órán vehettünk részt. 
A Mobillabor keretében a 7. évfolyamos 
diákok egy tanórán ismerkedhettek meg 
a kémia és a kísérletezés szépségeivel. A 
vendégtanár érdekes kísérleteket mutatott 
be nekünk, a merészebbek akár segítőként 
közreműködhettek is a feladatokban. Egyik 
legérdekesebb kísérlet az volt, amikor mag-
nézium szalagot gyújtottunk meg: magas 
hőmérsékleten erős fényhatással égett. Töb-
bünknek nagyon tetszett az, amikor vasz-
szöget különböző vegyületekbe mártottunk, 
majd ezután láng fölé tartottuk, s ezt kö-
vetően a láng különböző színekre váltott.” 
Április 1-jén a Bozsik Labdarúgó Feszti-
vál Mórahalmon került megrendezésre 5 
iskola alsós tanulóinak részvételével.  Egy 

órát játszottak a gyerekek, akik nagyon el-
fáradtak, de szuper jól érezték magukat. A 
fesztivál végeztével minden résztvevő cso-
kiban részesült. 

Április 2-án, Hódmezővásárhelyen verse-
nyeztek táncosaink a Tavaszi Open – Ju-
bileumi Fesztiválon. Majoretteseink ezen 
a versenyen is nagyon szépen szerepeltek: 
Basic cadet bot mini (Ábrahám-Tandari 
Adél, Ábrahám-Tandari Flóra, Benkő 
Boglárka, Miklós Petra, Kiri Mira, Siku-
la Larina) arany minősítést szerzett. Mas-
ter senior pompom trió (Pördi Kíra, Tillin-
kó Nikolett, Rózsa Lilla) 2. helyezettként 
ezüst minősítésben részesült. Master senior 
acrobat solo (Molnár Dorka) 2. helyezést, 
ezüst minősítést ért el.

A Reál Osztálykassza pályázat az idén 
megújult feltételekkel indult: logógyűjtésen 
kívül kreatív munkát is várt a pályázó osztá-
lyoktól. Iskolánk több osztálya is sikeresen 
megnyerte a 100.000 Ft-ot, melynek nagyon 
örülünk. Köszönjük a szülők támogató hoz-
zájárulását a termékek vásárlásával. Február 
8-a és március 22-e között az iskolában a 
fenntartó 6 tanteremben, a nevelői szobá-
ban és több kiegészítő helyiségben linóle-
um cserét végeztetett. A folyamatos tanítás 
melletti munkálatok nem mindennapi szer-
vezést kívántak, melyben nagy segítséget 
kaptunk az önkormányzattól és a Doma-
széki egyháztól.  Külső színhelyeken (régi 
teleház, plébánia) is folyt tanítás, az osztá-
lyok egész nap vándoroltak. De megérte! A 
felújított termek, helyiségek szépek lettek, 
és az itt-ott mutatkozó balesetveszély is 

megszűnt. Köszönjük az extra mennyiségű 
pakoláshoz kapott ládákat Masa Gábor és 
Ábrahám Zsolt szülőknek! Köszönjük 
Sóki Károly plébános úrnak a lehetőséget, 
hogy a templom egy termében tanulhattunk! 
Köszönjük a Jázmin Nyugdíjas Klubnak 
a türelmet. És köszönjük a szülőknek a 
megértést és az együttműködést! 

Bozsik Labdarúgó Fesztiválon Mórahalmon    Fotó: Nagy-Hevesi Ákos

 Következő programjaink:
2022. április 14-19.: 
Tavaszi szünet 
2022. április 20.:  
Első tanítási nap (A hét)
2022. április 21-22.: 
Első osztályosok beíratása  
2022. április 21.: 
Lázár Ervin Program        
(Bp-i Cirkuszlátogatás) a 6. évfolyamnak
2022. április 22.:
Papírgyűjtés 7-15 óráig
2022. április 25-29.:
Fenntarthatósági Hét 
2022. április 29.:
Kerékpáros Nap
2022. május 10.:
Fogadó óra 17-18 óráig 

Devecsery László: Húsvét című versével 
kívánunk Áldott Húsvéti Ünnepeket 

mindenkinek!

„Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Neked int a hóvirág,

s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,

s a HÚSVÉT is közeleg.”
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Beney Zsuzsa: Tavasz

Gyere, kicsi lepke, 
szállj le az ágra, 

ragyogj föl, csillag, 
világíts az ágra, 

hullj, eső cseppje, 
lágyan az ágra – 

hadd dajkáljon száz kis bimbót 
hajnal hasadtára.

Hagyományos tavaszi programjaink vették 
kezdetét az elmúlt időszakban. A gólyákkal 
együtt a tavasz is nagy nehezen megérke-
zett. Valamennyien örülünk a napsütésnek, a 
zöldellő fűnek, a nyíló virágoknak, a madár-
csicsergésnek. A Nemzeti Ünnep alkalmá-
ból a katonás, huszáros játékok kerültek kö-
zéppontba. Minden csoportban szorgos kis 
kezek festették a magyar zászlót, hajtogat-
ták a csákókat, díszítették a pártákat.
Az „Ébred a természet!” című projektünk 
keretein belül virágnézős, állatsimogatós sé-
tákat, kirándulásokat tettünk, már amikor az 
időjárás engedte. Köszönjük a vendéglátó 
családoknak a lehetőséget, hogy a gyerekek 
közelről tapasztalhatták meg az ébredő ter-
mészet „csodáit”. A projekt zárónapján nem 
maradhat el a hagyományos tojáskeresés, 
tojásfestés, majd végül a locsolkodás sem, 
ahol a kisfiúk meglocsolják a kislányokat, 
akik piros tojással és süteménnyel kedves-
kednek nekik.
A családok életének egyik meghatározó ese-
ménye, amikor a gyermek óvodába lép. 
Három éves korukig az apróságok többsége 
a családi nevelés keretein belül növekedik, 
fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. 
A család tagjait ismeri igazán, velük van 
kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit há-
rom éves koráig elér.
Erre a korosztályra különösen jellemző, 
hogy a biztonságot teljes egészében a család 
jelenti számára.
Három éves korában a gyermek óvodás lesz. 
A családi nevelés kiegészül az óvodai ne-
veléssel. A gyermek ezután óvodában tölti 
ideje nagy részét, ahol egy gyermekközös-
ségben kell megtalálnia a maga helyét, bará-
tokra, társakra találni.
A hatályos törvények szerint  óvodába az a 
kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a 
felvételtől számított fél éven belül betölti a 
harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó 
gyermekeket csak abban az esetben tudja 
az intézmény felvenni, ha az összes három 
éves és annál idősebb gyermek felvételi ké-
relmét teljesíteni tudja. A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. 
szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) be-
kezdésének rendelkezései szerint a gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozásokon kell, hogy részt 
vegyen. Vannak olyan kisgyermekek, akik-
nek különösen nagy megrázkódtatást jelent 
a családtól való elszakadás. Nagy türelemre 
van szükség ilyenkor a család és az óvoda 
részéről egyaránt. Igyekszünk rugalmas be-
szoktatással segíteni a gyermekek és a szü-
lők helyzetét.
„Iciri-piciri” óvodába csalogató, játékos, 
ismerkedős délutánjainkkal szerettünk vol-
na segíteni a szülőknek, hogy közelebbről 
megismerhessék óvodánkat és az óvodában 
dolgozókat.
 

Az óvodai beíratás időpontja: 
2022. május 10-11., kedd és szerda 

az óvodában. 
Lehetőség van elektronikusan is beíratkoz-
ni. A domaovi@t-online.hu email címre 
várjuk a dokumentumokat ugyanezen a két 
napon.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata,

• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyá-
ja,

• a szülő (gondviselő) személyi igazolvá-
nya, lakcímkártyája,

• sajátos nevelési igényű gyermek eseté-
ben: szakértői vélemény,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményről szóló határozat,

• orvosi igazolás az óvodai érettségről,
• óvodai felvétel iránti kérelem (letölthe-

tő az óvoda honlapjáról)

Programjaink:
2022. április 23.:   
Majálisoló jótékonysági rendezvény a 
Sportcsarnokban
2022. május 10-11.:
Beíratás
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!

          Koczkás Orsolya intézményvezető

 Iciri-Piciri játszódélutánokon a szülőkkel és a gyerekekkel   Fotó: Koczkás Orsolya
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Maczka-Németh Orsolya 
bölcsődevezető
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KÖZÖSSÉG

Domaszékről rajtol a Homokháti Bringaklub idei első kerék-
páros túrája. A homokhátsági civil szervezet évente több ese-
ményt bonyolít le, amelyeken a résztvevőkkel összesen több 
száz kilométert is letekernek. Kiemelt ügyként kezelik a biz-
tonságos kerékpározást, három évvel ezelőtt aláírásgyűjtés-
sel szorgalmazták az M5-öt autópálya felett átvezető szakasz 
megvalósítását.
A Homokháti Bringaklub 2013 óta foglalkozik szabadidős sport-
tevékenységgel és ekkor szervezték meg az első kerékpártúrát 
is. Az egyesület elsődleges célja ezzel a kétkerekű sportág nép-
szerűsítése, az egészségtudatosabb életmód és a közösségépítés 
volt. Küldetésének tekinti, hogy segítenek abban, hogy azok a 
kerékpárosok is elinduljanak, akik egyedül ezt nem tennék meg. 
A Bringaklub mottója: Ami egyedül nem megy, az egy közösség 
tagjaként igen! Ezt nagyon jó látni és megélni - mondta el Börcsök 
Zoltán, a Homokháti Bringaklub elnöke.
Mára éves szinten több száz kilométert tekernek a résztvevőkkel a 
meghirdetett túrákon, amelyek általában 6-8 alkalommal kerülnek 
megszervezésre egy évben. Ezek között vannak bejáratott utak, 
de a szervezők igyekeznek új szakaszokat is beiktatni a rendezvé-
nyekbe. A Bringaklub legutolsó túrája 2021 őszén került sor, és a 
vajdasági Palicsra kerekeztek el a település szüreti napjára. Ezen 
az eseményen 80 kerékpáros vett részt.
Az idei szezon a Homokhátság Körrel indul 2022. május 21-én, 
domaszéki rajttal. Ez lesz az első, nevezési díjas esemény, ahol 
rajtszámot, induló csomagot, frissítőpont lehetőséget, érmet, em-
léklapot kapnak a résztvevők. Az online nevezés már elkezdődött, 
nagyjából 150 kerékpárosra számítanak a szervezők. Ezt követően 
júniusban tervezik megvalósítani a Dóczi Imre emléktúrát, amely 
Zákányszékről rajtol és Sándorfalva lesz a célállomás.

A szervezet a közösségépítésen túl képviseli a kerékpárosok számára 
fontos ügyeket is. Börcsök Zoltán tájékoztatott, idén márciusban a 
Homokháti Bringaklub képviseletében részt vettek Csongrádon, az 
„Aktívan Csongrád-Csanád megyében” című konferencián is, amely 
felkérés fontos esemény volt a klub életében. Továbbá 2019-ben 700 
aláírást gyűjtöttek az M5-ös autópálya felett átvezető kerékpáros út-
szakasz megvalósítására, a biztonságos közlekedés érdekében.

A Homokháti Bringaklub tevékenységét, eseményeit a 
 www.homokhatibringaklub.hu oldalon, illetve a Homokháti 

Bringaklub Facebook oldalán lehet 
                                        nyomon követni.                                B.A

Bemutatkozik a Homokháti Bringaklub

 Túra közben a bringaklub tagjai
   Forrás: Homokháti Bringaklub Facebook oldala

Mindenki számára ingyenes rendőrségi kerékpár-regisztráció 
vehető igénybe az indulás helyszínén.
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Kisvasút a domaszéki tanyavilágban
Előzmények

A 19. század végén Szeged területe még a mai sokszorosa volt.              
Északi irányban egészen Kistelekig, nyugati irányban pedig 

gyakorlatilag a mai megyehatárig terjedt a város határa. A ma ismert 
települések ekkoriban még nem léteztek, csak elszórt tanyák. A vá-
roshoz tartozó bérletföldek kiosztása már 1851-ben megkezdődött, 
de jó ötven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az óriási körzet bené-
pesítése annyira megtörténjen, ami már tanyasi közigazgatási kiren-
deltségek felállítását igényelte. A mai Balástya területén alakult ki 
(Szeged-)Felsőközpont, a mai Mórahalom területén pedig (Szeged-)
Alsóközpont. Utóbbi temploma egy alig észrevehető emelkedésre 
épült, de a környéken dombnak, halomnak, sőt „högy”-nek nevez-
ték az eff éle homokhátakat is, amelynek egykori neve Kenyérváró 
halom volt. A 20. század elején egyre többen szorgalmazták azt, 
hogy ezeket a tanyás részeket vonják be valamilyen formában a kör-
nyék vérkeringésébe – erre a legegyszerűbb ötletnek a vasútépítés 
kínálkozott.

Tervek

Egy szegedi nagyvállalkozó cég, a Deutsch-Erdélyi konzorcium 
ajánlatot tett Szeged városának, hogy megépíti az egész vasu-

tat saját vállalkozásban, csupán tizenöt esztendei koncessziót kért a 
beruházások ellenértékéül. A város elutasította a felajánlást, mond-

ván minek gazdagodjék meg egy vállalkozó egy ilyen üzleten, amin 
maga a város is meggazdagodhat?
1912-ben elkészültek a tervek Szesztay László révén, amelyek ere-
detileg nem keskenyvágányú, hanem rendes nyomtávolságú vasútra 
készültek, amely hálózatával az államvasutak akkori Budapest-Or-
sova fővonalának, illetve a Tisza-teherpályaudvarnak a rendszeré-
re kapcsolódott volna. Hogy miért? Azért, mert azt akarták elérni, 
hogy a tanyai gyümölcs-, illetve egyéb terményexportot átrakás nél-
kül lehessen az országos forgalomba továbbítani.
Domokos László szegedi újságíró meggyőződése szerint a tanyai 
kisvasútnak elsődleges célja az lett volna, hogy a mezőgazdasá-
gi terményeket Szeged piacára juttassa, így azt javasolta, hogy a 
nyomvonal a legegyenesebb úton haladjon be a város szívébe (a 
Kálvária úton), tehát teljesen indokolatlan lenne rendes nyomtávol-
ságú vasutat építeni, mikor a keskenyvágányú, ún. kisvasút arány-
talanul kevesebb költséget igényel és a város utcáin is kényelmesen 
vezethető. Úgy vélte, a tanyai lakosság céljának akkor felelne meg 
igazán a vasút, ha egyenesen a piac közepébe, az építendő vásár-
csarnokba vezet be (ezt akkoriban még a mai Rákóczi tér helyére 
gondolták, később módosították a mai Mars térre), nem pedig olyan 

végállomásra, ahonnan még félórai gyaloglás és tehercipelés szük-
séges az igazi piacig.

Megvalósítás

A terület felmérése és gazdasági kalkuláció elkészítése után ki-
derült, hogy nincs értelme normál nyomközű vasutat építeni, 

mert a beruházás olyan sok pénzt emésztene föl, hogy az csak hosz-
szú évtizedek múlva térülne meg. A képviselők ezért úgy döntöttek, 
keskeny nyomtávú vasutat épít a város. Össze is jött a szükséges 
összeg, ám az első világháború megakadályozta a kivitelezést: jött 
az infl áció, majd a vesztes háború, végül pedig a trianoni döntés, 
mely úgy tűnt, hogy végleg megpecsételte a tervek sorsát. A vá-
rosvezetés azonban nem adta fel: hosszas munkával, tönkrement 
vállalatok készleteiből, a MÁV elfekvő anyagaiból, a honvédség 
leszerelő hadivasút-csapatainak felszereléséből összegyűjtöttek 
több száz tonna sínt azzal a céllal, hogy amint lehetőségük lesz rá, 
felépítik belőle a madzagvasutat. Az 1925. évi XXII. törvénycikk                                          
1. §-a rendelkezett a Speyer-kölcsönről, amely lehetővé tette, hogy 
a törvényhatósági jogú, rendezett tanácsú városok részére (Buda-
pest kivételével) kormányhatóságilag engedélyezett hasznos be-
ruházásokra külföldi, hosszúlejáratú törlesztéses kölcsönkötvényt 
bocsássanak ki. A Szegedi Törvényhatósági Bizottság 1925. július 
6-án így határozott: „Minthogy egyrészről a munkanélküliség eny-
hítése, másrészt pedig, mert Szeged város nagykiterjedésű alsóta -

nyájának vasútja nincsen, úgy, hogy a várostól távolabb eső lakos-
ság, melynek száma feléri a 35 ezret, mely azelőtt a szomszédos 
4-10 km távolságra levő Szabadkára és Horgosra hordta be áruit és 
ott szerezte be szükségleti cikkeit, a megszállás (a trianoni határok 
megvonása) óta 40-45 km távolságról kénytelen Szegedre bejárni, 
minthogy továbbá a város tulajdonát képező s a várostól 35-40 km 
távolságban levő erdők termelvényeinek a városba való beszállítása 
ez idő szerint vasút hiányában csaknem lehetetlen, s mivel már 1,5 
milliárd értékű vasúti sín anyagot is szereztünk, szükséges, hogy az 
alsótanyai gazdasági vasút mielőbb kiépítessék és üzembe helyez-
tessék.”
1926. március 22-én, hétfőn megkezdődött az építkezés, amelynek 
költsége körülbelül hárommilliárd koronába került, ami az üzemel-
tetés révén viszonylag hamar, alig tíz esztendő alatt megtérült.

Elindul a vonat

1927. február 1-jén nyílt meg a 760 milliméteres nyomtávolságú 
Alsótanyai Gazdasági Vasút, később Szegedi Gazdasági Vasút, 

majd 1949-től: Szegedi Kisvasút. A vonal kezdőpontja a Belvárosi 
híd lábánál, a Rudolf (ma: Roosevelt) téren volt, ahol akkoriban 

A Szegedi Gazdasági Vasút hálózata ( Engi József gyűjteményéből ) és az Mk48 2004-es pályaszámú mozdony 
vontatta szerelvény, utolsó „munkanapján”
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Tudtad-e?

• Hogy a török hódoltság idején Szeged környéke a ma-
gyar szarvasmarha-tenyésztés központjának számí-
tott.

• Hogy a tanyavilág benépesülése idejében szokássá 
vált, hogy a táj egyes részeit azoknak a nevével külön-
böztették meg, akik birtokolták az érintett területet. 
(pl. Sárkányhegy, Ábrahámszék).

• Hogy Mária Terézia és Ferenc József is kísérletet tett 
a tanyarendszerek felszámolására.

• Hogy 1883-ban Ferenc József magyar király a doma-
széki tanyavilágba is ellátogatott. A királyt Pálfy Antal 
domaszéki tanyai kapitány fogadta.

• A Szegedi Fogadalmi Templom építéséhez szükséges 
tőke összegyűjtéséhez a város összesen 3500 hold do-
maszéki közlegelőt is haszonbérbe adott. 

A Szeged-átrakó–Kunhalom–Pusztamérges viszonylat 
menetrendje 1973-ból

napi élelmiszerpiac (Makai-piacz) működött. A végállomás helyén 
ma emléktábla található. A kezdetben gőz-, később dízel-elektromos 
mozdonyokkal továbbított szerelvények kikanyarodtak a Tisza-part-
ra, végighaladtak a Klinikák előtt, a mai Árvízi emlékmű magas-
ságában áthaladtak a (második világháborúban lebombázott-felrob-
bantott) vasúti híd egyik pillérje alatt, majd a Közraktárak mellett 
elzötyögve érték el Szeged-átrakót (amely a ’70-es években már 
végállomásként funkcionált – ma üresen áll a később Szeged-Tisza 
néven, teherpályaudvarként üzemelő 
állomás). Innen a Gróf Klebelsberg 
Kunó-telep (ma: Hattyastelep) és 
Szentmihálytelek érintésével jutottak 
el Kunhalom állomásra. Itt a vasúti 
pálya kettéágazott. Az Északi-vonal 
előbb keresztezte a bajai műutat (ma: 
55-ös számú főút), majd Sárkány-
högy (ma: Domaszék), Lengyelká-
polna (ma: Zákányszék), Csorva (ma: 
Ruzsa) érintésével Pusztamérgesig 
haladt. Érdekesség, hogy eredetileg a 
mai Ruzsáig járt volna a kisvasút, de 
a pusztamérgesiek kifi zették az 5,7 
km-es meghosszabbítást, így az Észa-
ki-vonal 46 km-es volt. A Déli-vonal 
a Nagyszéksós-tó mellett elhaladva 
érintette Alsóközpontot (ma: Móraha-
lom), majd először Várostanyáig (ma: 
Ásotthalom), 1947-től pedig a Halaste-
leki iskoláig közlekedett, 38 km hosz-
szúságban. A teljes vonal 77,7 km-en 
kígyózott a tanyavilágban.

        Falusiasodás

A kisvasút megépítésének eredeti célja az volt, hogy a tanyasi 
emberek könnyebben eljuttathassák terményeiket a városi pi-

acra. Ennek megfelelően már hajnalban megindultak a szerelvények 
mindkét irányba, 1-2 kilométerenként megállva. Szerdán és szomba-
ton, vagyis piaci napokon egyik ágon Mórahalomtól, a másikon pe-
dig Zákányszéktől mentesítő járat közlekedett reggelenként Szeged-
re. Augusztus ötödikén, az alsóvárosi Haviboldogasszony búcsúja 
napján különvonatok is indultak.
Nem csak Szegedre ingáztak vele. A márciusban elhunyt Horváth 
Dezső író, aki akkoriban Pusztamérgesen dolgozott pedagógusként, 
visszaemlékezéseiben örömmel osztott meg történeket az egy irány-
ba majd’ három óráig tartó utazásokról. 
Legnagyobb kihasználtsága idején napi hat vonatpár indult, ame-
lyekben a személyvagonokon kívül tehervagonok továbbítására is 
volt lehetőség. 
Ma szinte elképzelhetetlen, de az 50 mázsát meghaladó, egy kis-
vagonnyi tégla-, cserép-, fa- vagy trágyaszállítmányt már egyszerű 
szóbeli bejelentésre a kisvasút otthagyta a tanyához legközelebbi 
útátjárónál és 2-3 óra időt is adott a vagon kirakására. Sőt, az üres 
vagonokat a pálya bármely pontjára kiküldték, hogy ott azokat a két 
vonat közti időben gabonával, hordókkal vagy gyümölccsel megrak-
hassák. Az állomások környéke szép lassan benépesült, tanyaköz-
pontok alakultak ki. A második világháborút követően a várospoliti-
ka gyökeresen megváltozott. 
Az addig kvázi gyarmatokként létező tanyasi központok helyén 
megindult a faluszerveződés, sőt, kormányzati elvként is kimonda-
tott, hogy Alsótanyán öt önálló községet fel kell állítani (Pusztamér-
ges már korábban elnyerte ezt a rangot). 1950-ben Ásotthalom, Mó-
rahalom, Csorva (1957-től Ruzsa néven) és Zákányszék, 1952-ben 
pedig Domaszék kapott községi rangot.

A vég

A kisvasút történetének szorgos kutatója, tárgyi emlékeinek 
gyűjtője, Engi József vasúti üzemmérnök adataiból láthat-

juk, hogy a domaszéki (kezdetben sárkányhögyi) állomás személy-
forgalma 1936-ban 3290, 1937-ben 2801, 1941-ben 6926, 1956-
ban 9154, 1969-ben pedig 10924 utas volt. Ezzel szemben az is 
kiolvasható, hogy míg 1941-ben 1000 szállítóleveles küldeményt, 
illetve 497 kocsirakományt adtak fel és 833 kocsirakományt ad-

tak le, addig 1969-ben már csak 3 
darabárufeladás történt. A csekély 
teherforgalom miatt egyre gazdaság-
talanabbá vált a vonal fenntartása. A 
bővülő úthálózat mellett jellemzővé 
vált a magángépjárművek elterjedé-
se is, amely meggyorsította a termelt 
áruk szállítását, már nem volt szük-
ség a vasútra várni. A közlekedéspo-
litikai koncepcióról szóló 1024/1968. 
(X. 31.) kormányhatározat világosan 
rendelkezett: „a Kormány a vasúti 
hálózat racionalizálása keretében 
szükségesnek tartja a gazdaságtalan, 
kisforgalmú vasútvonalak áru- és 
utasforgalmának közútra terelését.”
1968-1982 között összesen 634 km 
normál- és 360 km keskenynyomtá-
volságú, valamint 672 km gazdasági 
vasútvonalat számoltak fel Magyar-
országon. A Szegedi Kisvasút szerel-
vényei 1975. szeptember 1-jén tették 
meg utolsó útjukat, a síneket és talpfá-

kat ezután felszedték, a megállóhelyek eltűntek. Az állomásépüle-
teket vagy önkormányzati (Domaszék), vagy magán-kezdeménye-
zésre (Kunhalom) sikerült felújítani, így is megőrizve a múltnak 
ezt a szép emlékű korszakát.                              

  dr. Németh László

Felhasznált irodalom: Bálint Ibolya – Doma homokján, Gál László – A 
szegedi madzagvasút, Horváth Dezső – Mese a madzagvasútról,

Mocsár Gábor – Keskenyvágányon (Rekviem a madzagvasutakért)
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Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseire 

 A Bálint Sándor Általános Iskola előadása a sportcsarnokban és a koszorúzás pillanatai   Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszék ünnepi műsor és koszorúzás keretében emlékezett meg az 
1848-49-es eseményekről március 11-én, a sportcsarnokban.
„Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha” - Petőfi  Sán-
dor Nemzeti dal című versének az egyik legismertebb gondolatá-
val kezdte köszöntő beszédét Sziráki Krisztián polgármester, aki 
elmondta, hogy a forradalom azért tört ki, mert néhány fi atal hangot 
mert adni annak, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan kellene. 
Abban az időben az ország vezetése nem feltétlenül a magyar embe-
rek érdekeit nézte, és a magyarok nem dönthettek szabadon a saját 
sorsukról. Ünnepi beszédében kiemelte, a forradalmár magyarok azt 
akarták, hogy Magyarország a magyaroké legyen. Legyen független 
a magyar sajtó, álljanak olyan államférfi ak az ország élén, akik a 
magyar emberekért dolgoznak, és olyan döntéseket hozzanak, ami 
jó a magyar népnek. A közjó, hazánk politikai és gazdasági függet-
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lenségének elérése volt a tét, és erre megvolt az esély. Erre a bátor-
ságra ma is szükség van, ha nem is olyan radikális formában, mint 
akkoriban.
Akik ezt véghez vitték, nagy idők nagy alakjai voltak. Tudták, hogy 
minek van meg az ideje, mit követel meg a haza, mi kell ahhoz, hogy 
a nemzeti önállóságban évtizedek, sőt évszázadok alatt megtépázott 
magyarság öntudatra ébredjen, és mire van szükség ahhoz, hogy az 
európai szinten rendkívülien elmaradott társadalom és gazdaság va-
lódi fejlődésnek indulhasson. Olyan hatalmas szabadság utáni vágy 
tüzelte a forradalmi eszméket, amely nem tántorította el a polgárokat 
az első látásra is túlerőben lévő hatalmas seregekkel szemben – tette 
hozzá a polgármester. Azt kívánta  a település közösségének, hogy 

tudjon mindig békében és egyetértésben megemlékezni, a nehéz 
időkben összetartani, az elért eredményeket együtt ünnepelni. 

Sziráki Krisztián ünnepi köszöntőjét követően a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
igen színvonalas műsora következett, amelyben a forradalmi ese-
ményeket dolgozták fel egy előadás keretében, melyet az énekkar 
szívhez szóló dalokkal színesített. A megemlékezést a Szabadság 
téri kopjafa ünnepélyes megkoszorúzása zárta, ahol a helyi civil 
szervezeteink tagjai hajtottak fejet a hőseink tiszteletére emelt em-
lékmű előtt.                        
                                           Forrás: DOMASZÉKI HírTér ( szerk.)

Összefoglaló - Települési Értéktár
Nemzeti érték megnevezése:                                                                                                                                     
 „Búza Apó szellemisége – Bálint Sándor néprajzkutató nyomán”

Besorolása: kulturális örökség 

Készítette: Domaszéki Települési Értéktár Bizottság

Elfogadás dátuma: 2022. február 08.

Benyújtója: Forró Marianna

A szöveges bemutatás lényeges elemei:

„A búza a legtiszteltebb növényünk.” Isten arca megjelenik a búzán. Népi hiedelem, 
hagyomány, megfigyelés alapján: „az Isten pénzének” az „életnek” a termesztése szent 
dolog. A földműves egyik feladata a búza termelése, az emberek táplálására rendeltetett.
Valóságban megfigyelhető: ahol a mag a szárhoz ízesül, emberi arc formálódik. A búza a 
múlt, a jelen, a jövő. „A hiedelem után kutatva, nincs keresztény vagy európai hagyománya, 
tehát a miénk!” 

Ennek a hiedelemnek őrzője a „Szögedi Nemzet”, így Domaszék lakossága is.

A bizottság megszavazta és támogatta a javaslattevő kérését: a települési értéktárba történő 
felvételt.                   

 Bönde Jánosné Bizottsági tag

 Mihály Árpád szobra Búza Apóról
Szeged-Alsóvároson

A kép forrása: https://www.kozterkep.hu

Nyugdíjas klub hírei
Nagyon vártuk, hogy visszatérhessünk a 
régi, megszokott Sárkányhegyi Közösségi 
Színtérbe, és eljött ez a nap is. 2022. áp-
rilis 4-én birtokba vettük a gyönyörűen 
átalakított és felújított épületet.
Megoldódott az átalakítás a bejáratnál, azok-
nak a személyeknek, akik mozgásukban 
korlátozottak, járókerettel vagy kiskocsival 
szándékoznak részt venni a klubtalálkozó-
kon. Öröm volt látni a klubtagok érkezése-
kor a megelégedett mosolyukat, és hallani a 
véleményüket: „jaj de szép lett.” Felavatva 
még nincs,  de már most hálás köszönet a 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat-
nak és polgármesterének mindazért, amit a 
nyugdíjasok érdekében cselekszik. 
A következő programok:
• 2022. április 27-én  12 órától ebéddel 

egybekötött klubnap (elmaradt nőnap), 
felavatjuk az új székhelyet.

• következő klubnapok: május 9. (hét-
fő), május 23. (hétfő) 

• Megszervezés alatt áll az URÁNIA 
Filmszínház  előadásán való  részvétel 
Budapesten, május 4-én.  A program: 
I. rész: Kautzky Armand zenés előadá-
sa Pholy Boglárka közreműködésével, 
II. rész: Mici néni két élete című ma-
gyar film vetítése.

Ez alkalommal megköszönöm mindazoknak 
a nyugdíjasoknak,  akik segítettek a háborús 
menekültek részére pénzadományaikkal. 

Ebből az összegből sikerült vásárolni higi-
éniai termékeket, a gyógyszertárból  rendel-
tünk vitaminokat a gyerekek részére, vala-
mint édességeket. A megvásárolt adományt 
leadtuk az önkormányzathoz. 

Minden kedves nyugdíjas klubtagnak és  
Domaszéki lakosnak, áldott békés 

húsvéti ünnepeket kívánok!

Gál Imre klubvezető

   A gyűjtött adományok szállítása és klubnap a felújított közösségi színtér épületében
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Húsvétra hangolva

Ezzel többek között szeretnénk felhívni a fi -
gyelmet a közösen és a közösségben eltöltött 
ünnepek fontosságára. Fontos számunkra, 
hogy már a kicsi gyermekek is megtapasz-
talhassák, hogy milyen jó érzés részt venni 
egy tojásfa feldíszítésében, melyet naponta 
százak csodálnak meg és ezáltal talán jobb 
hangulatban haladnak majd tovább. 

Köszönjük a lakosságnak, hogy ennyien 
hozzájárultak a közös Tojásfa feldíszíté-
séhez, és reméljük, hogy legközelebb is 
csatlakoznak majd a hasonló kezdeménye-
zésekhez. A mellékelt képek jól szemlélte-
tik, hogy kis összefogással milyen kellemes 
meglepetéseket okozhatunk sokak számára.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
A képeket a húsvéti tojásfánál, a Köztársaság téren és 

a bekötő úti körforgalomnál készítettük

A Húsvéti Ünnepek alkalmával már hagyománnyá vált, hogy településünk különböző pontjain megpróbálunk kedveskedni a do-
maszékiek és az átutazók számára is azzal, hogy ünnepi hangulatot teremtünk községünkben. 
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Civil segítség a Domaszéken elhelyezett menekültek részére 

Talán mindannyiunk számára ismerős az érzés, hogy milyen jó 
is adni másoknak, segíteni embertársainkat. Az önzetlen szere-
tet, ami szívből segíti a sokszor kétségbeesett rászorulókat és a 
bajba jutottakat, sokszor felbecsülhetetlen érzés. 
   Sokszor elég lenne egy szó, egy kérdés ahhoz, hogy támogassuk 
és erőt adjunk ezeknek az embereknek, de településünkön nemcsak 
a szavak és az ígéretek segítenek, hanem a tettek is; lakosságunk-
nak köszönhetően már hetek óta gyűlnek az adományok, ami nem 
csak a Domaszéken, hanem az egész országban elhelyezett ukrán 
menekültek részére szétosztásra kerül, biztosítva ezzel az ellátásu-
kat mind élelmezési, mind tisztasági, higiéniai szempontból. Ezúton 
szeretnénk megköszönni az önkormányzat nevében is a rengeteg 
felajánlást! 
   Ugyanígy gondolkozott a szatymazi Rácz László is, amikor el-
döntötte, hogy a Szatymazi Fakanál Klub néhány tagjával segíteni 
kíván a közeli Domaszéken elhelyezett menekülteken. Laci bácsit 
településünkön már mindenki jól ismeri, hiszen számos gasztro-
nómiai rendezvényünkön ért el sikereket különlegesen elkészített 
ételeivel, különc tálalásával. Az elmúlt hónapban több alkalommal 
is meglepetésszerű palacsintasütést szervezett a Domaszéki Zöldfás 
Templomnál, ahová Ukrajnából, főleg Kárpátaljáról érkeztek bajba 
jutott, háború elől menekülő emberek, nagyobb számban gyerekek. 
„Azért segítek, mert amikor bajban voltam, rajtam is segítettek, és 
hálás vagyok, hogy még itt lehetek” - vallotta a 70 éves Laci bácsi, 
aki elmondása szerint az utóbbi 10 évben több betegségen is átesett, 
de a körülötte lévő segítő szándékú emberek támogatásával min-

   A Szatymazi Fakanál Klub tagjai Rácz László vezetésével örömmel etették az éhes szájakat, a palacsinták készítésében 
 Sziráki Krisztián és dr. Gulyás-Zóka Veronika is a segítségükre volt      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

dent le tudott küzdeni. Ennek köszönhetően vidáman és jókedvűen 
tudta sütni az óriáspalacsintákat különleges eszközein. A háromféle 
ízesítésű palacsintából a kakaós volt a legnépszerűbb, az ízesítés 
elkészítésében Sziráki Krisztián polgármester és dr. Gulyás-Zóka 
Veronika alpolgármester is örömmel segédkeztek. A polgármester 
segítségével a helyszínre szállított asztalok gyorsan megteltek,  a 
népes gyermeksereg teli szájjal és jókedvűen falatozott a meleg nap 
fényében, a nekik szánt finomságból. 
    További állandó segítséget és felügyeletet tartatnak a Szegedi Ka-
tolikus Karitász önkéntesei, akik szintén jótékonyan járulnak hozzá 
nap mint nap szeretetükkel, támogatásukkal ahhoz, hogy az itt lévők 
minél kevésbé érezzék magukat kiszolgáltatva, és minél könnyeb-
ben felejtsék a háború okozta sérelmeiket.

(szerk.)

KÖZÖSSÉG
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Nyílt Regionális Judo Bajnokság Domaszéken

Sziráki Krisztián polgármester is jelen volt a 
helyszínen, aki örömmel köszöntötte a meg-
jelent fi atalokat, és a rendezvénnyel kap-
csolatosan elmondta, hogy régen volt már 
ennyi versenyző a sportcsarnokban, hiszen 
az elmúlt két évben nem volt arra lehetőség, 
hogy egy ilyen verseny megrendezésre ke-
rülhessen. 
Hozzátette, hogy itt, a Homokhátságon a ju-
donak nagyon nagy a hagyománya, ezt bizo-
nyítja az is, hogy 10 km-en belül kettő judo 
csarnok is található. „Nekünk a Homokhát-
ságon mindig meg kell mutatnunk azt, hogy 
van ezeknek a csarnokoknak létjogosult-
sága, van ezekben a csarnokokban élet és 
közösség, és ezek a versenyek mutatják meg 
azt, hogy a kicsiktől egészen a nagyokig, 
mennyire nagy itt a környéken a cselgáncs 
iránti szeretet” – mondta Sziráki Krisztián 
polgármester, aki mindenkinek sikeres, él-
ményekben és eredményekben gazdag ver-
senyt kívánt.

Az első napon a kicsik mindegyike arany-
érmet kapott, amivel nemcsak a sport iránti 
elhivatottságukat és szeretetüket lehet ösz-
tönözni, hanem a kitartásukat és a küzdeni 
akarásukat is. A versenyzők a következőek 
voltak:
Arany Dominik, Czinkota Dóra, Fábián 
Erik, Makra Kata, Forster-Ungvári Han-
na, Forster-Ungvári Ákos, Tanaszi István, 
Klépity Benedek, Kakuszi Máté, Vecser-
nyés Csongor, Rappai Levente, Ördög 
Marcell, Asbóth Lilla, Varga Benett, Csor-
ba Olivér, Faragó Csanád, Nagy Dominik,
Kispál Bernadett, Bocskai Rózsa, Motz-
wikler Noel, Olasz Attila, Böröcz Barnabás,
Schmidt Szabolcs, Kispál Benedek,
Gábor Zoltán, Terhes Botond, Balogh 
Bendegúz, Balotai Balázs, Veres Dominik,
Masa Boldizsár, Krizsán Noémi, Nádasi 
Bence, László Benett, Tímár Martin.

A vasárnapi napon a Diák „B” korosztály 
eredményei:

Forster-Ungvári Ákos 32kg 2. hely
Schmidt Szabolcs 32kg 3. hely
Serdülő korosztály eredményei:

Csábi András Levente 60kg 2. hely
Fehér Balázs 33kg 3. hely

Gratulálunk az elért sikerekhez!
Forrás: DOMASZÉKI HírTér (szerk.)

Április 9-10-én tartották a Domaszéki Sportcsarnokban a helyi Judo Ifjúsági Sport Egyesület által meghirdetett serdülő nyílt re-
gionális judo versenyt, melyre az ország minden pontjáról közel 250 versenyző jelentkezett.

A szombati napon a kis judokák 10 éves korig, a vasárnapin pedig a 10 éves kortól jelentkezők mérhették össze erejüket és tudásukat. 
A verseny 4 szőnyegen zajlott egyszerre, minden súlycsoport első három helyezettje érem díjazásban részesült. Örömmel töltött el ben-
nünket, hogy a 18 induló csapat közül szinte a domaszéki nevezés volt a legtöbb a bajaiak után, akiket szép számmal követtek a gemenci, 
gyomaendrődi, mórahalmi, orosházi, szatymazi, szegedi, szentesi versenyzők és még sok más egyesület résztvevői az országból. 

KÖZÖSSÉG
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Föld Napja - Április 22.

A LEGJOBB GONDOSKODÁS GYERMEKÉRŐL A START-SZÁMLÁN 
ELHELYEZETT KIEMELT KAMATOZÁSÚ BABAKÖTVÉNY

Ügyfélfogadás Csongrád-Csanád Megyé-
ben:
Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád 

Megyei Állampénztári Iroda 
Cím: Szeged, Vár utca 5., Telefonszám: 

(+36-62) 488-411 
Ügyfélfogadás:hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-
16:00 óra, szerda: 8:00-18:00 óra, péntek: 

8:00-14:00 óra 
Értékesítési pontok: 

Magyar Államkincstár 
Hódmezővásárhelyi Értékesítési Pont, 
Cím: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., 

Telefonszám : (+36-62) 530-174; (+36-30) 
733-8103, 

A gyermekeknek szánt egyik legkedve-
zőbb megtakarítás Magyarországon ma 
a Start-számlán Babakötvénybe fekte-
tett összeg: kiemelt, 8,1% kamatozással 
gyarapodik, és a számlára rendszeresen 
befi zető családoknak évente állami támo-
gatás is jár hozzá. Start-számlát kizárólag 
a Magyar Államkincstárban lehet nyitni. 
A Kincstár automatikusan Babakötvény-
be fekteti a 42.500 forintos életkezdési tá-
mogatást, amit az állam minden újszülött 
számára biztosít. Start-számlát nem csak 
a kisbabák részére érdemes nyitni.
Start-számla további előnyei:
• A Start-számlára érkező befi zetések a Ba-
bakötvényben nemcsak a mindenkori infl á-
ció mértékével, hanem plusz 3%-os kamat-
prémiummal is növekednek. 
• A Start-számlára a befi zetések után járó ko-
rábbi 10%-os állami támogatás maximumát 
is megemelte a kormány: 2022-ben már évi 
12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint he-
lyett). A rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülő gyermekek esetében 24 
ezer forint lett. 
Hol és hogyan lehet Start-számlát nyitni?
A Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfél-
szolgálatain és állampapír-forgalmazási ér-
tékesítési pontjain személyesen; ezen kívül 
online az Ügyfélkapun, a www.magyaror-
szag.hu oldalon is lehet Start-számlát nyitni 
kényelmesen, biztonságosan és gyorsan. 

Az ügyfélszolgálatok részletes listája: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfel-
szolgalatok/ 

Ügyfélfogadás: csütörtök: 8:00-16:00 óra 
Magyar Államkincstár Makói 

Értékesítési Pont 
Cím: Makó, Széchenyi tér 22., Telefonszám 

: (+36-62) 511-858; (+36-70) 198-9580 
Ügyfélfogadás: kedd: 8:00-16:00 óra 

Sok gyermek életkezdési támogatása még 
a letéti számlán maradt, amelynél nem ér-
vényesíthető a Start-számlán vezetett Ba-
bakötvény után járó éves állami támogatás, 
tehát a 42.500 forint csupán a mindenkori 
infl áció mértékével kamatozik. 
A két számla közötti különbséget a fenti in-
fografi ka szemlélteti.

Magyarország az elsők között csatlakozott 
1990-ben a világméretűvé vált mozgalom-
hoz. Első alkalommal 1970. április 22-én 
egy amerikai egyetemista kezdeményezésé-
re hívták fel 25 millióan a fi gyelmet a Föld 
helyzetére. Az USA-ban ez fontos változá-
sokat hozott, mert új törvények, rendeletek 
születtek, a lakosság nagy része is áttért egy 
olyan életmódra, ami ökológiailag fenntart-
hatóbbnak számított.
Az 1990-es évek a környezet évtizede lett, 
amikor a közös felelősségre hívták fel a fi -
gyelmet. Magyarországon falu- és patakta-
karítással, rajzpályázattal, faültetéssel, kör-
nyezeti vetélkedőkkel teszik lehetővé, hogy 
az emberek aktívan tehessenek valamit a 
környezetvédelemért. Ami eddig megvaló-
sult, az az, hogy már van szelektív hulla-
dékgyűjtés, lehet környezetbarát termékeket 

vásárolni, kerékpárutat építettek két tavunk 
körül, de vannak még megoldandó felada-
tok. Sok a felesleges fogyasztás, a vegysze-
rek használata is magas még, sok szemét 

10 dolog amivel Te is 
segítheted a Földet

    1. Ültess fát
    2. Ne pazarold a vizet
    3. Vigyázz az állatvilágra
    4. Hasznosíts újra
    5. Gyűjtsd szelektíven a szemetet
    6. Csomagold el a felesleges ennivalót
    7. Mindkét oldalát hasznosítsd a 
        rajzpapírnak
    8. Sétálj, biciklizz és használj 
        tömegközlekedési eszközöket
    9. Ne dobd ki a használt könyveid, 
        játékaid, hanem ajándékozd el 
    10. Légy energiatakarékos

termelődik, jelentős az autózás, jellemző az 
energiapazarlás, a természet túlzott haszná-
lata.
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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!

FELHÍVÁS VÍZTORONY TISZTÍTÁSRÓL
AZ ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. május 10-én és május 
11-én Domaszéken az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében, karbantartási 
és víztározó medence tisztítási munkálatokat fog végezni. A település egyes részein a 

jelzett napokon 9 óra és 15 óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is 
előfordulhat. Alföldvíz Zrt.; 6723 Szeged, József Attila sgt. 115.Tel.: 62/563-260

Utánfutók (750 - 3500 kg), forgalomba 
helyezve, rendszámmal!

Utánfutók - lószállítók (750 - 3500 kg), forgalomba 
helyezve, rendszámmal DOMASZÉKEN

átvehetőek!
!! Kérjen ajánlatot most !!

Gyors ajánlatkérés itt: www.utanfutoajanlat.hu 
Telefonszám: 0670/672-0364

MUNKALEHETŐSÉG!
Az Equest Sport Lovarda

 munkatársat 
keres sportlovak mellé. Lakhatás is 

megoldható megegyezés szerint.
Érd.: 0670/945-8200

6781 Domaszék Tanya 155.



HIRDETÉSEK

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, 
Bata Attila, 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!

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

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

Savanyú káposzta és hasáb, 
valamint vegyes savanyúság eladó!
Érdeklődni: Rózsa Ferenc utca 2.

Tel.: 0630/511-0201

ELADÓ!

Hagyományos, házilag készült 
húsvéti sonka

széles választékban, ezenkívül 
többféle 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.

Óriási tavaszi Virágvásár a 
Rózsa Virág- és Papírboltban!

MUSKÁTLIK már 650 Ft-tól kaphatók, 
ezen kívül nagy választékban elérhetők 
álló, futó, évelő növények és bokrok!

Virágföldek minden 
kiszerelésben kaphatók. 

Emellett sok-sok kültéri játék érkezett 
és az otthon kézműveskedők ezer féle 

kellék közül válogathatnak.
Rózsa Virág és Papírbolt

Domaszék, Rózsa Ferenc utca 16.
06-70/422-6411

Bankkártyás fi zetési lehetőség.




