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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. július 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. július 13.

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

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 Önöket, hogy 
amennyiben az 

önkormányzattal, 
közügyekkel, 

közösségünkkel 
kapcsolatos kérdésük, észrevételük, 

javaslatuk van, azt a
forum@domaszek.hu

e-mail címre legyenek szívesek 
megküldeni. Önkormányzatunk örömmel 

válaszol kérdéseikre.
Együttműködésüket köszönjük!

Közvilágítás 
hibabejelentése 

Telefonos 
ügyfélszolgálat 

hibabejelentő vonala: 
62/565-881 

(4-es menüpont, 
a nap 24 órájában 

hívható)

Legközelebb 2022. június 22-én, szerdán
érhetőek el Domaszéken a Kormányablak 
Busz szolgáltatásai. 12.30 és 15.30 óra között 
várják az ügyfeleket a polgármesteri hivatal 
parkolójában, a Köztársaság téren. 
Időpont-foglalásra nincsen szükség, az ügy-
intézés érkezési sorrendben történik.

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
   július 5., augusztus 2.

Szelektív hulladék:
   július 4., augusztus 1.

Tisztelt Termelők!
Legelőször is szeretném megköszönni 

minden kamarai tagnak, akik részt 
vettek a május 20-i kamarai választáson, 

és ezáltal is segítették a további 
munkámat a szavazatukkal. Köszönöm!

A továbbiakban nyári szabadságon leszek 
július 4-től július 18-ig.

Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

Tel.: 06-80/922-334;
 Személyes ügyfélszolgálat: 

Szeged József Attila sgt. 115.
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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: adóügyek; 
e-mail.:adocsoport@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
A májusi, soros ülését 24-én tartotta a képvise-
lő-testület, ahol meghallgatták a Szegedi Járási 
Hivatal, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság tájékoztatóját, majd elfogadták a Do-
matisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Szociális 
Szövetkezet 2021. évi pénzügyi beszámolóját. Ba-
loghné Harcsás Zita lemondása miatt a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság új tagjának Vajda Zoltán 
Ferencnét választották, aki az ülésen esküjét is le-
tette. 
Az önkormányzati adóhatóság 2021. évi munkájá-
ról szóló beszámoló elfogadását követően a képvi-
selők módosították a 2021. évi költségvetést és a 
vagyonrendeletet. A 2021. évi zárszámadás elfoga-
dását követően döntöttek a Dankó Pista tér 15/D/2. 
szám alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás 
(fecskeház) bérleti jogáról, illetve pályázatot írtak 
ki az időközben megüresedett, 15/D/1. szám alatti 
lakásra. A testület elfogadta a domaszéki bölcsőde 
áthelyezését a Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása intézményei között, majd döntött lakossági 
kérelem, polgármesteri cafetéria-juttatás és civil 
szervezet kérelme tárgyában is. A képviselők mó-
dosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
is, amelynek keretében a Polgármesteri Hivatal 

belső szervezete is változott. Az elmúlt időszak 
eseményeivel foglalkozó polgármesteri jelen-
tés elfogadását követően, zárt ülés keretén belül 
döntés született a kitüntető címek adományozása 
tárgyában is, amelyeket a hagyományoknak meg-
felelően a Domaszéki Falunapok keretében adnak 
majd át.
Június 1-jén soron kívüli ülés megtartása is szük-
séges volt, ahol megjelent a DAFC Szeged kép-
viseletében Sahin-Tóth Dezső, aki vázolta a do-
maszéki labdarúgó-pálya és öltöző fejlesztésével 
kapcsolatos elképzeléseit. A testület döntött még 
az óvoda fejlesztése során eszközök beszerzéséről 
szóló közbeszerzés megindításáról, a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosí-
tásáról, valamint az Európa Bajnokságra készülő 
domaszéki mazsorettesek külön támogatásáról is.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülés tervezett időpontja 2022. június 28. 
(kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László  
hatósági és igazgatási előadó

Május 25-től újabb veszélyhelyzet lépett életbe
Véget ért a járvány ötödik hulláma, ezért meg-
szüntetésre került a koronavírus miatt elrendelt 
járványügyi veszélyhelyzet május 31. napjával, 
ám Magyarország Kormánya az Ukrajna terüle-
tén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve huma-
nitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása 
érdekében Magyarország egész területére veszély-
helyzetet hirdet ki 2022. május 25. napjával.
A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány követ-
kezményeinek elhárítása érdekében hozott legtöbb 
kormányrendelet hatályon kívül helyezésre került, 
ám számos hatályban maradt. 
Az egyik legfontosabb változás, hogy a lejárt ok-

mányok június 30-ig érvényesek, melybe beletar-
toznak a gépjármű okmányok is.  Akiknek ugyan-
is lejárt a gépjárművük forgalmi engedélye, az a 
mentesség végétől, azaz június 30-tól már csak az 
okmányirodákban válthatja ki a műszakit, és csak 
három napig érvényes útvonalengedéllyel közle-
kedhet a gépjárművel a tulajdonos otthona és a 
kiválasztott vizsgabázis között. Kérjük a lakoso-
kat, körültekintően járjanak el ügyeikben.  A 
megújítások miatt a kormányablakok júniusi hét-
végeken nyitva tartanak, vidéken több mint 120 
kijelölt helyen fogadják az ügyfeleket szombaton 
és vasárnap 8 és 14 óra között. 
                                                                          ( szerk. )

Pályázati felhívás ifjúsági garzonlakás 
(fecskeház) bérbeadására

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pályázatot hirdet a Domaszék, Dan-
kó Pista tér 15/D/1. szám alatti ifjúsági garzonla-
kás (fecskeház) bérbeadására.
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
• lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan 
személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év 
állandó, bejelentett lakással rendelkezett Doma-
széken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki la-
kóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigazgatá-
si területén székhellyel rendelkező munkáltatónál 
legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati laká-

sok 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, 
kereső tevékenységet folytat vagy felsőoktatási in-
tézmény nappali tagozatos hallgatója, s vállalja a 
havi rendszeres előtakarékosságot, melynek mér-
téke legalább 10.000 Ft/hó (Rendelet 6. §).
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki 
Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlan-
nal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal 
és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, önkor-
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mányzati 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 gyermeke 
van,
• aki a többi pályázóhoz viszonyítva Doma-
szék közösségi életében nagyobb szerepet 
vállal,
• aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) be-
kezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. 
Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pá-
lyázatában összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony határozott 
időre, legfeljebb 5 évre köthető (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 érdemére 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, összkom-
fortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett 
időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 
2022. július 14. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László hatósági és igazgatási előadónál kell 
benyújtani személyesen (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan  
(nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2022. júni-
us 24-én 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2022. június 28. 
Az eredményről az érintettek határozat for-
májában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-

kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni.
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester

Megújult Domaszék egyik legfontosabb közösségi tere,
a Sárkányhegyi Közösségi Színtér épülete

A fejlesztés három fő elemből állt: a ma-
gasföldszinten lévő helyiségek egybe let-
tek nyitva, így ezentúl három kisebb te-
rem helyett egy, de jóval nagyobb áll a 
bérlők és látogatók rendelkezésére. Ezen 
felül akadálymentesített rámpa és mosdó 
is kialakításra került.

Sziráki Krisztián polgármester a Móra-Net 
TV kérdésére elmondta, hogy ennek az 
épületnek a funkciója alapvetően a közös-
ség ápolása, és úgymond klubélet jelleggel 
használják a civil szervezeteink is ezeket a 
helyiségeket. 
Ugyanakkor az épület alkalmas az olyan 
méretű eseményekre is, amelyeket otthon 
már nem lehetne megrendezni, így a balla-
gások, születésnapok és egyéb olyan ren-
dezvények, amelyek 50-60 főig bezárólag 
megrendezésre kerülhetnek egy család éle-
tében. A felújítást követően a Közössé-
gi Színtér épülete a bérléssel egyidőben 
legfeljebb 22 óráig használható, így csak 
olyan programok szervezhetőek, ame-
lyek az éjszakába nyúlóan nem zavarják 
a környéken élőket - tette hozzá a polgár-
mester. 
Gál Imre, a Domaszéki Jázmin Nyugdíjas 
Klub elnöke azt mondta, örül, hogy elké-
szült és akadálymentesített lett az épület, 
mert nagyon szép lett, és vannak olyan 
klubtagok is, akik csak az akadálymentesí-
tett bejáraton keresztül tudják megközelíteni 
a helyiségeket. 

A felújított épületben a fenti rész összenyitása történt meg, illetve egy új, 
akadálymentes vizesblokk és külső akadálymentesített feljáró is kiépítésre került

Kifejtette, számos tervük van, szeretnék a 
fiatalabb generációknak is átadni az idősek 
tudását, és lelkesen készülnek a soron kö-
vetkező települési rendezvényekre is.
Az épület szokott helyet adni a véradások 
eseményeinek is, mely ezentúl egy sokkal 
tágasabb, kényelmesebb környezetben tud 
majd lezajlani, hiszen a fenti, összenyitott 

térben jobban elférnek majd a résztvevők.
Az ingatlan Domaszéken, a Dankó Pista tér 
11. szám alatt helyezkedik el, a bérlési lehe-
tőségekről és a szabad időpontokról, kapa-
citásról Léder Jánosnénál lehet érdeklődni a
0670/652-8081-es telefonszámon
 

Forrás: DOMASZÉKI HírTér
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A sportcsarnokban lecserélésre kerültek a külső ajtók, és a belső faszerkezet 
is újramázolásra került      

A tavalyi évben a Belügyminisztérium ré-
szére beadott sikeres pályázatnak köszön-
hetően 21 millió forint támogatást nyert  
önkormányzatunk, melyet a Domaszéki 
Sportcsarnok energiahatékonyság-korszerű-
sítésére kellett fordítani. 

A munkálatok 2021 novemberében meg is 
kezdődtek a csarnok öltözők feletti tetőszer-
kezetének felújításával, melyet a hamarosan 
befejeződő bejárati ajtók cseréje követett. 
Az 5 db külső kétszárnyú és az öltözőfolyo-
sók végein lévő egyszárnyú ajtók impozán-
san, a modern építészeti követelményeknek 
megfelelően szolgálják ki az épület funkci-
óit. 
A pályázat teljes költségvetése 34 millió 
forint, melyen felül további megvalósításra 
került a költségvetés karbantartási előirány-
zatából a belső tér teljes faszerkezetének az 
újramázolása is, melyet a későbbiekben a 
parketta csiszolása és újralakkozása fog kö-
vetni. 

Bízunk benne, hogy ezeknek a fejleszté-
seknek és beruházásoknak köszönhetően a 
sportolni vágyók továbbra is lelkesen hasz-
nálják majd a termet, akár az edzéseik, akár 
a versenyekre való felkészülésük, és az egy-
re szélesebb körű sportsikereik elérése érde-
kében. 

Forrás: DOMASZÉKI HírTér

Tovább fejlődik a Domaszéki Sportcsarnok

Elindult a parlagfüves területek ellenőrzése
A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnö-
vénye, amelynek virágpora több allergiás 
megbetegedés kiváltója, mint az összes 
többi allergén növényé együttvéve. Éppen 
ezért a parlagfű irtására vonatkozó előírá-
sokat komolyan kell venni. Az idei évben 
a parlagfüves területek ellenőrzését – a ko-
rábbiaktól eltérően – már május 16. napjától 
megkezdi a hatóság
Valamennyi ingatlan tulajdonosának, hasz-
nálati, haszonélvezeti és kezelési jogával 
rendelkező természetes, illetve jogi sze-
mélynek, jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezetnek kötelezettsége a parlagfű 
elleni védekezés. A jogszabályi előírások-
nak megfelelően „a földhasználó köteles az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.” 

Fontos tudni, hogy a tavalyi évtől a vonat-
kozó előírások szigorodtak, a módosítás 
szerint, ha parlagfűvel fertőzött területről 
bejelentés érkezik, azt a hatóság köteles öt 
napon belül érdemben kivizsgálni és a be-

jelentőt tájékoztatni a megtett intézkedések-
ről. Fontos változás az is, hogy az illetékes 
hatóság már minden olyan kultúrnövénnyel 
borított területen elrendeli a közérdekű vé-
dekezést, ahol a felületi parlagfű-borítottság 
meghaladja a 30 százalékot, függetlenül a 
kultúrnövény tőszámától. Az erről szóló 
határozat közlését követően a gazdálkodó-
nak azonnal végre kell hajtania a parlagfű-
mentesítést, mert amennyiben ezt nem teszi 
meg, akkor kényszerkaszálásra kerül sor, és 
ennek már nem csak a gyom-, de a kultúrnö-
vények is áldozatául esnek.

A kényszerkaszálás és minden ezzel kapcso-
latos hatósági feladat költsége a védekezést 
elmulasztót terheli. Az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti szerv a mulasztóval szemben, min-
den esetben növényvédelmi bírságot szab 
ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 mil-
lió forintig terjedhet. Mértékét a fertőzött te-
rület nagysága, valamint a parlagfűvel való 
felületi borítottság határozza meg.

A bejelentéseket folyamatosan fogadja 
a hazánkban 2013 óta működő Parlagfű 

Bejelentő Rendszer, 

( https://pbr.nebih.gov.hu/ ) amelynek 
segítségével – a tavalyi évtől már mobil
applikáció útján is – bárki jelezheti, ha 

parlagfüves területet észlel. 
A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre 
jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. 
Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az 
általa megadott elérhetőségén (e-mail-ben, 
sms-ben) az ügy alakulásáról tájékoztatást 
is kap.
A Parlagfű Bejelentő Rendszer célja a ha-
tósági eljárásban közreműködő szervezetek 
és a lakosság közötti információáramlás ha-
tékonyabbá tétele, a hatósági intézkedések 
gyors és zökkenőmentes lebonyolításának 
biztosítása.

Forrás: 
www.kormanyhivatal.gov.hu
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ÖNKORMÁNYZAT

Megvalósította az önkormányzat a közútfejlesztési céljait

Munka közben a gépek a Szegfű úton és a Móra Ferenc utcában      Fotó: DOMASZÉKI Hírtér

Befejeződtek Domaszéken az útépítési 
munkálatok, ami a Móra Ferenc, Szőlő, 
Liliom, Radnóti, Béke utcák és a Szegfű út 
teljes portalanítását foglalta ma-
gában, összesen 3 kilométeren. 
Ezzel megvalósultak a 2020-ban 
megkezdett belterületi útháló-
zat-fejlesztési program legfon-
tosabb célkitűzései, amelynek 
következtében a belterületen 4 ki-
lométer, a zártkertek legfontosabb 
útszakaszain pedig több mint 2 km 
hosszúságban történt útfelújítás és 
korszerűsítés. Egy régi adósságot 
sikerült törleszteni a lakosság felé, 
az elmúlt két év a korábbi évekhez 
képest hatalmas fejlődést hozott a 
település közúti közlekedésében. 
Az utak fejlesztései, építései or-
szágosan is a legnagyobb költ-
ségvetésű beruházásoknak szá-
mítanak, melyet Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzatnak a stabil pénzügyi helyzet 
megtartása mellett sikerült megvalósítania.

Komfortérzetünk elengedhetetlen része az 
utcák járhatóvá tétele, hiszen napjainkban 
már sok bosszúságot okozhatnak a nem 
korszerű útszakaszok. Az önkormányzat 
törekvése, hogy a régóta megvalósításra 
váró fejlesztések elsőbbséget élvezzenek, 
és minden lehetőséget megragadott arra, 
hogy mihamarabb az összes utca pormentes 
és korszerű legyen. Az útépítés folyama-
tosságát ugyan többször is megszakították 
a járványhelyzet és a szomszédunkban ki-
tört konfl iktus következményei, de ennek 
ellenére összefogással és az önkormányzati 
erőforrások, a Domatisz Kft. és a Domadrón 
Szövetkezet közreműködésével, a kapacitá-
sok teljes kihasználásával sikerült véghez 
vinni a munkafolyamatokat, melyekhez 

hozzátársultak a lakossági felajánlások és 
a hozzájárulások is. Ennek eredményeként 
az elmúlt két évben nagy számú utat sike-

rült járhatóvá tenni és portalanítani, mely az 
elmúlt évtized legnagyobb belterületi útsza-
kaszt érintő felújításának számít. Ugyancsak 
kiemelendő, hogy maga az építés jellege is 
egy innovatív megoldásnak számít, hiszen 
Domaszéken kezdődött el környékünkön 
először a bitumenemulziós technológiának a 
tesztelése, országos tapasztalatok megvizs-
gálását és összegzését követően. A bitume-
nemulziós záróréteg szilárd, pormentes út-
felületet biztosít az utcákban, megteremtve 
ezzel a komfortos közlekedés és a tisztább 
utcák feltételeit. Az eljárás további fontos 
előnye, hogy a záróréteg könnyen javítha-
tó, a későbbiekben pedig akár aszfaltréteg is 
kerülhet az útalapra, amennyiben azt pályá-
zati források biztosítani tudják. 

Az állagával kapcsolatban elmondható, 
hogy a jelenlegi kavicsos réteg a meleg ha-
tására és a járművek kerekeinek nyomóereje 

által, egy összefüggő sima felületet fog al-
kotni a későbbiekben, de addig is, ameddig 
ez a réteg nem szilárdul meg, fontos az ál-

lagmegóvás és  a körültekintő 
közlekedés a felületen. Általá-
nos probléma, hogy az ngatla-
nok előtti közterületek locsolása 
közben víztócsa kerül a felület-
re, melybe a járművek kerekei-
vel belehajtva az ottani kavics-
réteget azok kihordják, így egy 
lyuk keletkezik kiszáradás után, 
ami ugyan orvosolható, de csak 
az önkormányzati kapacitások 
rendelkezésére állása függvé-
nyében. Kérjük, hogy ennek a 
tevékenységnek a mellőzésére 
fi gyeljenek oda az ingatlantulaj-
donosok. 
A padkázások kivitelezése fo-
lyamatosan fog zajlani és je-

lenleg is folyik az útalapból kihordott ho-
mokréteg segítségével, azonban kérjük az 
érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a saját 
portájuk előtt történő helyreállítással segít-
sék a munkálatokat. 

Bízunk benne, hogy ennek a fejlesztésnek 
a végrehajtása Domaszék lakosságának egy 
élhetőbb és egészségesebb környezetet fog 
az elkövetkező időszakban biztosítani, és 
fenntartja településünk további fejlődését, 
hiszen gazdasági előrehaladást csak színvo-
nalas infrastruktúrával lehet elérni. 

A felújított útszakaszokon közlekedőket arra 
kérjük, hogy a megváltozott útviszonyokra 
tekintettel fokozott fi gyelemmel tartsák be 
a kihelyezett KRESZ táblák szerinti szabá-
lyokat, és továbbra is balesetmentes közle-
kedést kívánunk mindenki számára.

(szerk.)

Az úthálózat-fejlesztési program keretében útburkolattal 
ellátott és pormentesítésre váró földutak hossza ( méter )
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Megkezdődtek az út menti keresztek 
és viharharangok felújítási munkálatai

ÖNKORMÁNYZAT

Településünk megalakulásának 70. évfordu-
lója alkalmából szeretnénk, ha szakrális em-
lékeink megújulnának, és még nagyon so-
káig őriznék településünk múltját, emlékeit. 

A keresztek állításának hagyománya mint-
egy kétszáz évre nyúlik vissza egész Alsóta-
nyán. Közülük a legöregebb a (nagy) Pálfy 
kereszt (1874), amely a ruzsai út kiskundo-
rozsmai leágazásánál áll. A kereszt állítta-
tója Pálfy Antal, aki akkoriban híres tanyai 
kapitány volt, és a saját birtokán emelte a 
keresztet. Eleinte a kereszteket legtöbbször 
viharharangokkal együtt állították a szőlős-
gazdák a birtokukon a csőszház mellé, hogy 
megvédje a termést a vihartól és egyéb ká-
roktól. A későbbiekben kereszteket állítottak 
a tanyasi iskolákhoz, mivel a templomok túl 
messzire voltak, így az iskolák szolgáltak 
miséző helyül a hívek számára. Így a Csala, 
a Balogh, a Tóth János és a Bojárhalmi isko-
la mellett is álltak keresztek. 

A keresztállítás indítéka lehetett a hála: egy 
súlyos betegségből való kigyógyulás vagy 
a háborúból való megmenekülés. Akadtak 
akik semmiféle indok nélkül egyszerűen 
csak "Isten dicsőségére" állították azokat. 
Voltak keresztek útelágazások mentén, pél-
dául a Bába, Pálfy, Kiri keresztek, és vol-
tak határsarkokon, mint ahogyan Doma-
szék-Mórahalom- Zákányszék határán állt a 
Tüdő kereszt. Ez utóbbit Engi Tüdő Vince 
építette, aki amolyan "szent ember" volt a 
környéken. Akadtak keresztek, melyeket 
templomok mellé építettek. Az Ördögh ke-
resztet a Zöldfás templom mellé építette Ör-
dögh Zoltán, a templom telkét adományozó 
Schütz István pékmester veje. Engi Ferike 

keresztje pedig a Szent Kereszt templom 
előtt áll és szomorú története van, ugyanis 
egy hirtelen halállal meghalt kisfiú emlékére 
állíttatták.
Domaszéken összesen 30 kereszt volt meg-
található. Ezek közül kettő már eltűnt az 
idők folyamán. Vannak igen rossz állapot-
ban lévők, mint például a Nagymátyáshegyi 
és az öreg Ámbitus kereszt, melyek fából 
készültek. Ezek helyére minden bizonnyal 
újat kell állítani, mert anyaguk annyira el-
korhadt és korpuszuk annyira elrozsdáso-
dott, hogy felújításuk már nem lehetséges 
Nagyon fontos lenne ezeknek az egyedi 
tárgyi emlékeknek a megóvása. Szerencsére 
több kezdeményezés is volt már korábban a 
keresztek helyreállítására. 2008-ban újítot-
ták fel a helybeliek a Pálfy keresztet, szintén 
ebben az évben az elkorhadt Dobó-Schütz 
kereszt helyére újat állítottak, és a rajta lévő 
testet is újrafestették a helybéliek. Az 1909-
ben emelt Fodor keresztet az 1960-as évek 

végén újíttatta fel a Fodor család. A jelenlegi 
felújítási munkálatok az eddigi felajánlások 
igénybevételével néhány helyen már el is 
kezdődtek. Köszönjük a lakosság összefo-
gását, közös érdekünk, hogy megőrizzük 
ezeket az emlékeket az utókor számára.

Továbbra is szeretnénk kérni a Tisztelt La-
kosságot, hogy vegyenek részt a felújítások 
folyamatában és közösen újítsuk fel kereszt-
jeinket, viharharangjainkat. Amennyiben 
lehetőségük van rá és szívesen bekapcso-
lódnának a felújítási munkálatokba önkén-
tes munkával vagy anyagi hozzájárulással, 
kérjük jelezzék azt felénk mihamarabb az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Elérhetőségek:
+36-30/543-50-15

domadron@gmail.com

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
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Gratulálunk neki, és további sikereket kí-
vánunk a Radnóti Miklós Gimnázium ma-
tematika-fizika szakán! Felkészítő tanára: 
Asztalos Ferencné 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
idén is megrendezte a „Madarak és Fák 
napjá”-hoz kapcsolódó megyei szintű játé-
kos természetismereti vetélkedőt alsó ta-
gozatosok számára. Iskolánkat három tanu-
ló: Gergulics Eszter 2. a, Forster-Ungvári 
Ákos 3.a és Süli Péter 4.a osztályos tanuló 
képviselte.

A három fős csapat a verseny előtt csapatne-
vet választott, kitűzőket készített, bemutat-
kozó verset írt és mélyrehatóan megismer-
kedett az év madarával, a zöld küllővel, és 
az év fájával, a nagylevelű hárssal. A vidám, 
változatos feladatokból álló, egész délelőtt 
tartó versenyen a domaszéki gyerekek mél-
tón képviselték iskolánkat. Felkészítő taní-
tó: Török Gabriella

„A természet jó barátunk,
mindig nyitott szemmel járunk.

Domaszéki Jómadarak
fűről, fáról sokat tudnak.

Környezetük óvják-védik.
Társaikat erre kérik:

Vigyázzatok a Földünkre,
megmaradjon mindörökre!"

OKTATÁS

ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Egy iskola életében a tavasz a versenyekről 
is szól, hiszen rengeteg viadalt ekkor ren-
deznek meg, illetve az ősztől folyamatosan 
zajló, többfordulós bajnokságok ekkorra 
fejeződnek be. A kültéri sporteseménye-
ket is az időjárás kedvező alakulása miatt 
ilyenkorra időzítik. Tanulóink felkészítő pe-
dagógusaikkal együtt versenyről versenyre 
járnak, s szerzik iskolánknak az újabb dicső-
ségeket.

Programjainkból:
A 2. évfolyam a Lázár Ervin Program ke-
retein belül a Szegedi Pinceszínház előadá-
sában a Móra Ferenc mű ihlette mesejátékot 
tekintette meg a Sárkányhegyi Közösségi 
Színtérben. Az interaktív előadás közös 
tánccal ért véget. 

A körzeti atlétika versenyen már bizonyított 
tanulóink tovább folytatták jó szereplésüket, 
immár a megye legjobbjai ellen. 
A szegedi SZVSE pálya adott otthont a há-
rom napon át tartó megyei atlétika döntő-
nek, ahová már csak a körzetek bajnokai és 
bajnok csapatai kaptak meghívást. Iskolánk 
tanulói jó időjárási körülmények között, egy 
színvonalas sportpályán harcoltak a jobbnál 
jobb pozíciókért. 
Csapat eredmények:
II. korcsoportos lány csapat  
7. hely a Csapat tagjai: Baukó Szofia, Csó-
ti-Gyapjas Laura, Deli Alíz, Kiri Mira, 
Kómár Alexandra, Masa Ramóna

IV. korcsoportos lány csapat  
3. hely a Csapat tagjai: Dobó Gréta, Dobó 
Pálma, Horváth Hanna, Négyökrű Nóra, 
Pelyva Renáta, Varga Bíbor

IV. korcsoportos fiú csapat 
2. hely a Csapat tagjai: Katona-Pritz Gá-
bor, Papp András, Papp Endre, Sabján 
Kristóf, Takács Marcell, Török Marco
Egyéni eredmények:
Csóti-Gyapjas Flóra - többpróba 3. hely
Takács Marcell – többpróba 1. hely

Szaszák Balázs – távolugrás 3. hely
Csóti-Gy. Flóra – távolugrás  1. hely
Takács Marcell – távolugrás 2. hely
Csóti-Gy. Flóra – 60 méter 1. hely
Iskolánk két tanulója is kvalifikálta magát 
az atlétika országos döntőre, amit a Győri 
Olimpiai Sportparkban rendeztek. Takács 
Marcell (8.b) többpróbában, Csóti-Gyap-
jas Flóra távolugrásban és 60m síkfutásban 
versenyzett. 
Mindkét tanulónk méltó módon képvisel-
te iskolánkat. Flóra távolugrásban 464 cm 
ugrásával országos 14., 60 méteren 8,75  
idejével 18. helyezést ért el. Marcell pe-
dig az előkelő 5. helyezést szerezte meg 
a nagyjából 120 fős mezőnyben. A követ-
kező eredményeket teljesítette: 100m futás 
- 12,10 mp; kislabdadobás - 61,85m; súly-

lökés - 10,69m; távolugrás - 534 cm; 800m 
futás - 2,18 p
Felkészítő pedagógus: Nagy Hevesi Ákos

Szaszák Tamás Balázs (6.a) 3. helyezést 
ért el a vívó diákolimpia országos döntő-
jén tőr kategóriában.
A Covid miatt az idén több körzeti, területi 
verseny sem került megrendezésre. Iskolai 
házi verseny keretében az első évfolyamo-
sok mégis megmutatták versmondó képes-
ségüket. 15 tehetséges versmondó közül 1. 
helyezett lett: Miklós Petra 1.a osztályos 
tanuló. Kiss Zsófia 1.b szerezte meg a 2. és 
Sziráki Péter 1.a a 3. helyet. 
A Bor Pál Fizikaversenyen a legjobb 10 
közé kerülve, a döntőbe jutott Papp And-
rás 8.b osztályos tanuló. Az egész napos 
program a Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karon zajlott, ahol András méltóképpen 
képviselte iskolánkat, a 6. helyen végzett. 

Atlétáink
Fotó: Nagy Hevesi Ákos

Lázár Ervin programon résztvevők
Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Vívó diákolimpia III. helyezettje 
Szaszák Tamás Balázs 

Fotó: Szaszákné Darók Katalin

Papp András fizika versenyen
Fotó: Asztalos Ferencné



9Domaszéki Hírmondó   2022. június

OKTATÁS

Köszönjük Gergulicsné Savanya Tímeá-
nak a szállítást, segítséget!
A Honismereti Tanulmányi 4 fordulós 
online levelezős versenyén, amit Madarász 
Ottó tanár úr szervez iskolánkban, 6 tanuló 
vett részt.
Elért eredményeik:
Benák Ádám 4.a országos 1. hely
Benák Tamás 4.a országos 1. hely
Fekete Fanni 4.a országos 4. hely
Marosi Marcell 4.b országos 5. hely
Gergulics Bence 6.a országos 18. hely
Süli Péter 4.a az utolsó fordulót betegség 
miatt nem tudta beküldeni, és addig hiába 
volt hibátlan a megoldása, sajnos így nem 
kapott helyezést.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Ebben a tanévben is megrendezésre került 
a Tudásbajnokság levelezős verseny - me-
lyet Turai Andrea tanítónő szervez -, erre 
többen is jelentkeztek iskolánkból. Közülük 
néhányan a megyei fordulóig is eljutottak: 
Benák Emma 3. a osztályos tanuló olvasás, 
szövegértésből 14 ponttal 5. helyezést ért 
el,
Benák Hanna 4. a osztályos tanuló mate-
matikából 11 ponttal 7. helyezést ért el,
Sárkány Lili 1. b osztályos tanuló környe-
zetismeretből 20 ponttal 3. helyezést ért el,
Sárkány Panna 1. b osztályos tanuló kör-
nyezetismeretből 21 ponttal 2. helyezést 
ért el.

A Tudásbajnokságon belül NyelvÉsz ver-
senykiíráson Landberger Lara 2. a osztá-
lyos tanuló a megyei fordulóban 17 ponttal 
16. helyezést, Asbóth Lilla Ágnes 3. b osz-
tályos tanuló szintén a megyei fordulóban 
20 ponttal 1.helyezést ért el. Asbóth Lilla 
ezzel az eredménnyel bejutott az országos 
döntőbe, ahol 20 ponttal 1. helyezett lett! 
Lilla az Országos MéhÉsz Logikai Verse-
nyén is 3. helyezést ért el a 3-4. osztályos 
korcsoportban. A Tudásbajnokságnak a Ma-
tekÁsz versenykiírás megyei fordulójában 
Fekete Fanni 4. a osztályos tanuló 10 pont-
tal 6. helyezést, Klépity Benedek 1. a osz-
tályos tanuló 8 ponttal 26. helyezést ért el, 
Míg Izabella 3. a osztályos tanuló 5 ponttal 
28. helyezést ért el!
Gratulálunk a szép eredményeitekhez! 
Jövőre is várunk benneteket is és más bá-
tor jelentkezőket is ezekre a megmérette-
tésekre!

Művészeti iskolai programjaink:
Május 14.- Főnix Open Mórahalom
Mazsoretteseink ismét remekül helyt álltak, 
és nagyon szép eredményeket értek el.
Cadet mini: Ábrahám-Tandari Adél, Ábra-
hám-Tandari Flóra, Benkő Boglárka, Kiri 
Mira, Miklós Petra, Sikula Larina Arany 
minősítés;
Junior szóló: Schmidt Beatrix 3. hely Ezüst 
minősítéssel
Junior duó: Krnács Nikol, Sikula Dzsenifer 
Arany minősítés
Pom trió: Pördi Kíra, Rózsa Lilla, Tillinkó 
Nikolett 2. hely Arany minősítéssel
Bat duó: Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett 1. 
hely Arany minősítéssel
Akrobatikus Bat szóló: Molnár Dorka 2. 
hely Ezüst minősítéssel
Bat szóló: Csala Vivien 3. hely Arany mi-
nősítéssel
Pördi Kíra 1. hely Arany minősítéssel
Bat MINI: Pördi Kíra, Rózsa Lilla, Tillinkó 
Niki, Molnár Dorina, Molnár Dorka, Csala 
Vivien, Kószó Zsófia
1. hely Kiemelt arany minősítéssel!!!

Két néptáncos csoportunk, a Hetrefitty cso-
port és a Topogók csoportja részt vett a Do-
maszéki Majálisoló családi pikniken. A 
legkisebbek a piactéren felállított májusfa 
árnyékában mutatták be a „Kicsi vagyok 
én” című, Kispéter Éva által megálmodott 
táncukat, a Topogók pedig Mezőföldi tánco-
kat roptak. Ezután üdítővel oltották szom-
jukat és a helyben sült friss pogácsából is 
falatozhattak.

Május 18-án tartottuk iskolánkban a hang-
szer-bemutatót. Művészeti iskolás diákja-
ink és tanáraik mutatták be hangszereiket 
társaiknak. Először az első-másodikosok-
nak, majd a harmadik-negyedikeseknek. A 

Honismereti versenyzők
Fotó: Madarász Ottó

Asbóth Lilla - nyelvÉsz
Fotó: Csúcsné Király Renáta

fél-fél órás bemutató nagyon mozgalmasra 
és változatosra sikeredett, hiszen hallhattak 
furulyán, zongorán, szintetizátoron és gitá-
ron játszó növendéket is.
Aki kedvet kapott bármelyik hangszer meg-
ismeréséhez vagy kipróbálná a néptánc, tár-
sastánc vagy mazsorett nyújtotta mozgási 
lehetőséget, esetleg kézműveskedne a jövő 
tanévtől, szeretettel várjuk művészeti is-
kolánkban. Jelentkezési lapot kérhetnek a 
gyerekek a kis irodában, vagy letölthető a 
honlapunkról.
Néptáncosaink május 20-án felléptek az 
Agórában megszervezésre kerülő XXX. 
Országos Gyermek és Ifjúsági Néptánc-
fesztiválon. Mindhárom csoportunk nagyon 
ügyesen helytállt, nagyon szép eredmények 
születtek.
Rece-fice és Topogók csoportunk ezüst mi-
nősítést szerzett.
Legkisebbjeink, a Hetrefitty csoport arany 
minősítéssel bejutott a Szegedi Nagyszín-
házban megszervezésre került Gálára. 

Május 23-án tartottuk a művészeti iskola 
már hagyományos év végi Hangversenyét. 
Huszonkilenc műsorszámot hallgathattunk 
végig a Templom meghitt csendjében. Vol-
tak furulyás növendékeink, zongorán játszó 
gyerekek, és kezdő szintetizátorosaink is 
bemutatkoztak. Hallhattunk gitár szólót és 
zenekart is, sőt idén először legnagyobb nö-
vendékeink basszusgitáron is eljátszották a 
Beatles: Yesterday című számát.

Június 1-jén Táncgálát tartottunk a Sport-
csarnokban. Közel 90 kis és nagyobb láb 
ropta a táncot. Óvodástól kezdve a közép-
iskolás, sőt már dolgozó, de még mindig 
visszajáró néptáncosaink, valamint a társas-
táncot tanuló, illetve mazsorettes növendé-
keink mutatták meg, hogy az utóbbi idők 
nehézségeit leküzdve is fergeteges bulit tud-
nak nekünk idevarázsolni.

Következő programjaink:
2022. június 3.  
Nemzeti Összetartozás Napja, rádiós 
megemlékezés
2022. június 9-10.  
Osztálykirándulások
2022. június 13.  
Rövidített órák, osztályozó értekezlet
2022. június 14.  
Gyereknap a Szikin
2022. június 15. 
Utolsó tanítási nap: ballagási főpróba
2022. június 18.  
10 óra Ballagás
2022. június 24.  
16 óra Tanévzáró ünnepség és művészeti 
iskola tanévzárója
2022. június 16 - június 30. 
8 - 16 óráig Nyári napközis tábor 1-6. 
osztályosoknak
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SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA DOMASZÉKEN

A két nyolcadikos osztály a báli nyitótánc előtt      Fotó: DOMASZÉKI Hírtér

25. alkalommal rendezte meg a Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a Szülők-Nevelők Bálját 
május 21-én, a Domaszéki Sportcsarnok-
ban. A pandémia miatt az elmúlt évben a 
rendezvény nem kerülhetett megtartásra, 
illetve emiatt az időpontja is tolódott a far-
sangi szezonról a májusi időszakra. 
Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató a 
megnyitó beszédében a jelenlévők köszön-
tése után elmondta, hogy a vacsora és a 
támogató jegyeket vásárlók a Domaszéki 
Óvoda és Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány bevételét gyarapították. „A leg-
főbb törekvésünk, hogy a bevételből valami 
hasznosat, maradandót vásároljon az ala-
pítvány a gyerekeinknek. Ebben az évben a 
cél  az iskola udvarán egy szabadtéri fedett 
kiülő beszerzése, ahol az osztályok kultu-
rált módon tudnak szabadtéri tanórát vagy 
egyéb foglalkozást tartani. 

Ennek értéke 2,6 millió forint, és ha minden 
igaz, már júniusban körül lehet ülni az ár-
nyékos kültéri asztalokat”- hangoztatta be-
szédében az igazgatónő.
A rendezvényt a Domaszéki Művészeti Is-

kola előadásai nyitották meg, alsó és felső 
osztályos növendékek mazsorett bemuta-
tóit, egyéni énekes produkcióit tekinthette 
meg a közönség. Ezt követte a várva-várt 
nyolcadikos osztályok báli nyitótánca a két 
osztályfőnök, Dobó Márta és Molnár-Tót-
hné Lakatos Margit vezetésével, mely után 
a szülők is keringőzhettek gyermekeikkel,  
amely pillanat talán a legmeghatóbb részét 
képezte az estének. A rendezvény további 
részében a vacsoráé volt a főszerep, melyet 
bőséges svédasztalon kínáltak a vendégek 
számára. A hajnalig tartó mulatság közben 
sor került az anyukák és kislányaik fergete-
ges ernyős táncára is a „Singing in the rain” 
dallamára, éjfélkor pedig tombolahúzás kö-
vetkezett, melyre rengeteg felajánlás érke-
zett, és amelynek fődíja a „Chicago” című 
szabadtéri előadásra egy 2 személyes belé-
pőjegy volt. 
Az igazgatónő elmondta, hogy ez az este 
alkalom a szórakozásra, de alkalom ez a 

pedagógusok és a szülők közötti ismerke-
désre, kötetlen beszélgetésre. Megköszönte 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzatnak 
és Sziráki Krisztián polgármesternek a tá-
mogatást, a tombolaajándékok felajánlása-
it, és mindazon támogatók segítségét, akik 
munkájukkal vagy támogató jegyek vásárlá-
sával hozzájárultak a rendezvény megszer-
vezéséhez. 
Méltatta a munkatársainak, a pedagógusok-
nak azt az összefogását, mellyel ennek az 
estének méltó helyet biztosítottak.
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A 2022. évi Alapítványi bál támogatói a 
következők voltak, akik tombolatárgyak-
kal, díszítőanyagokkal, segítő munkával, 
szolgáltatással támogatói és vacsorajegyek 
vásárlásával járultak hozzá a sikeres szer-
vezéshez: 
Ábrahám Zsolt és családja, az iskola taná-
rai és dolgozói, Bakacsi Mónika és család-
ja, Bakos Gábor és családja, Bakos Zsolt és 
családja, Bálint András és családja, Baracsi 
Szabolcs és családja, Batta Róbert és csa-
ládja, Benkő Bernadett és családja, Bernáth 
Tímea és családja, Csala Vivien és barátai, 
Csapó Gábor és családja, Csóti-Gyapjas 
Krisztián és családja, Deák Dolli és család-
ja, Deli Zsolt és családja, Dobó Márta és 
családja, Dobó Szilveszter és családja (Vas-
út utca) Dobó Tamás és családja, Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat, domaszéki 
táncos szülők, Domatisz Nonprofit Kft., dr. 
Kovács János és családja, Engi Gábor és 
családja, Finta Ottó és családja,Fődi Imre 

és családja, Fődi István és családja, Gajdács 
Zsuzsa és családja, Godó Orsolya, Gulyás 
Viktor és családja, Hajdú Zsolt és családja, 
Hegedűs Dorka és barátai, Hegedűs Lajos 
és családja, Hevesi Ottó és családja, Hollósi 
Péter és családja, Horváth-Szögi Barbara és 
családja, Hunor Coop Zrt., Huszár Judit, Jó-
zsáné Bánhidi Márta és családja, Juszku Ist-
ván és családja, Kardos Rolland és családja,
Kászonyi Lajos és családja, Katona László 
és családja, Kertészné Gábor Julianna, Kiss 
Csaba és családja, Kiss Gábor és családja, 
Kómár Zoltán és családja, Kónya Edit és 
családja, Kovács Imre és családja, Kovács 
Tibor és családja Laczkó Endre, Lázár 
Anett, Mészáros Gyula és családja, Mészá-
ros István és családja, Mészáros Tibor és 
családja, Miklós Mihály, Négyökrű Gyula 
és családja, Németh László, Némethné Ba-
ranyás Bernadett és családja, Nógrádi Zol-
tán, Ördög József és családja, Ördögh Ka-
talin és családja, Papp Róbert és családja, 

Pataki Árpád és családja, Pataki Szilárd 
és családja, Polgár Szabina, Rotko-Sári 
Zsuzsanna és családja, Sárkány László és 
családja, Sárszegi Attila és családja, Siku-
la Attila és családja,  Simon-Jójárt Rená-
ta és családja, Sipőcz Gábor és családja, 
Sólyáné Baranyás Ágnes és családja, Süli 
Edina és családja, Szász Gábor és családja, 
Szécsi István és családja, Szécsi Tímea és 
családja, Szenes Tibor és családja, Szirá-
ki Krisztián és családja, Takács Csaba és 
családja, Tombácz Zoltán, Tóth Anita és 
családja, Török Kata és családja, Viplakné 
Pásti Mária.

Szeretnénk megköszönni a kedves 
vendégeknek a megjelenést és a 

támogatásokat. 
Reméljük, Mindenki jól érezte magát! 

A filagória hamarosan elkészül, 
erről a következő számban 

adunk tájékoztatást.
Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér

A TÁNCÉ VOLT A FŐSZEREP TELEPÜLÉSÜNKÖN
3 éve nem került megrendezésre a Bálint Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola táncszakos növendékeinek az év végi 
táncgálája – ismertette Józsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató a jú-
nius elsején megrendezett esemény megnyitóján,  mely alkalomból 
nagy örömmel köszöntötte az egybegyűlt szülőket, vendégeket és 
a gyerekeket, akik bearanyozták ezt a délutánt a Domaszéki Sport-
csarnokban. 19 éve működik művészeti oktatás a domaszéki iskolá-
ban, néptánc, társastánc és moderntánc-mazsorett tanszakon. 

Az igazgatónő elmondta, hogy az iskola ismét jelen szeretne lenni a 
művészeti oktatás ezen részével a település kulturális életében, szí-
vesen fellép helyi civil szervezetek rendezvényein és a falunapon. 
„Visszük Domaszék hírnevét Zákányszékre, Szegvárra, a Deszki Ma-
ros Menti Fesztiválra, pörgetjük a szoknyánkat a Szegedi Néptánc-
fesztiválon, illetve a gálaműsorban a Nemzeti Színházban. Dobtuk a 
botot Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Kiskunmajsán és szándéko-
zunk megrendezni azt a programot, melyben hozzánk is ellátogatnak 
más településekről, más városokból és országokból is táncosok”- 
hangoztatta Józsáné Bánhidi Márta. 

Kispéter Éva, Horváth-Szögi Barbara, Horváth Péter tanították 
be a bemutatott produkciókra a gyermekeket, melyek az egész év 
eredményei, és számtalan plusz órát, hétvégét szántak a tanulók a 
betanulásukra a kollégákkal együtt. Megköszönte Sziráki Krisztián 
polgármesternek, a képviselő-testületnek és az önkormányzatnak a 
támogatását, az állandó helyszínt, a szállítás biztosítását és az anyagi 
támogatást, mellyel egész éven át, sokszor a hétvégeken is támogat-
ták a művészeti iskola oktatását. A művészeti szülői közösségnek is 
megköszönte az összefogását, mellyel mindig támogatták a fellépé-
seket. 
Pataki Ildikó, a művészeti iskola vezetője elmondta, hogy az óvodá-
ban a járványhelyzet miatt egy ideig szünetelt a néptáncoktatás, de 
az idei évben ismét volt lehetősége Kispéter Éva néptáncoktatónak 
a kicsikkel foglalkozni. Ennek a gyümölcse, vagy ahogy az igazga-
tónő fogalmazott, a „desszertje” volt ezen a délutánon a kis ovisok 
kezdő műsora.

Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

A Kincskereső oviban a május hónap vál-
tozatos programokat, élményekben gazdag 
napokat hozott. Csoportszinten mindenki 
megemlékezett a Madarak és fák napjáról 
élményszerző kirándulásokkal, játékokkal, 
beszélgetésekkel, verselgetésekkel és él-
ményrajzok készítésével. 
A Pillangó csoportosok a Füvészkertben in-
dultak felfedező kirándulásra. Többféle vé-
dett növényt ismertek meg és a játszóterezés 
sem maradt el. 
A Katica csoportosok az Alsóvárosi Táj-
házban egy hagyományőrző foglakozáson 
vettek részt, és elsajátították a kalácssütés 
praktikáját.
A Csemete csoportosok a Giligor család jó-
voltából lángosozni mentek Szegedre, míg 
a Mókus csoportosok első közös kirándulá-
sukat tették meg az Agóra játszóházban és a 
Kövér Béla Bábszínházban.
A Bagoly csoportosok piknikeztek a ki-
serdőben és elsétáltak a Domaszéki Vasúti 
Múzeumba megnézni, közlekedési témájuk 
keretén belül, a legendás kisvasutat. 
A Kistérségi Óvódák Egyesülete pályázati 
forrásból tette lehetővé, hogy 11 településen 
a Léghajó színház előadása csaljon mosolyt 
a gyerekek arcára.  Köszönjük az Egyesü-
letnek! 
A „70 éves Domaszék” program kerete-
in belül nagycsoportos óvodásaink a „Mit 

Csoportok megemlékezései a Mada-
rak és a fák napjáról 

Fotók: Domaszéki Kincskereső Óvoda
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visz a kisvonat?” programon vettek részt a 
Domaszéki Vasút- és Helytörténeti Kiállítá-
son Bönde Jánosné, Ótottné Greguss Éva és 
Ördögné Piroska vezetésével. A gyerekek 
megismerkedtek a kisvasút legendás törté-
netével, megnézhették a kiállított tárgyi em-
lékeket, beöltözhettek vasutasnak és játékos 
feladatokat oldottak meg. Köszönjük szépen 
a szervezőknek a lehetőséget! Hatalmas él-
mény volt a gyermekeknek.
Az idén Mórahalmon került megrendezésre 
a Kistérségi Óvodák Vers- és Mesemondó 

versenye, amelyen a környező 11 település 
óvodásai mutatták meg tehetségüket. Tartal-
mas délelőttöt töltöttek el a versenyzők, a 
szülők és a pedagógusok.  Óvodánkból Fá-
bián Kitti Csemete csoportos óvodásunk a 
„Legjobb mesemondó” címet, míg Mészá-
ros Emili Méhecske csoportos óvodás a „Jó 
mesemondó” címet szerezte meg a 6-7 éves 
korosztályban. Ugyanitt Lippai Anna Nap-
raforgó csoportos óvodásunk Különdíjban 
részesült. Köszönjük szépen a felkészítést 
és a részvételt!

Programjaink:
    • Június 10. Gyermeknap
    • Június 14. Madársuli bemutató
    • Június 20. Nevelés nélküli munkanap
    • Június 21-től Nyári élet
Szeretnénk megköszönni minden szülő-
nek az egész nevelési évben nyújtott segít-
ségét!A nyárra szép élményeket, jóleső fel-
töltődést nyújtó pihenést kívánunk minden 
családnak!

A Domaszéki Kincskereső 
Óvoda dolgozói

Eseménydús Május a bölcsődében

A május elejei anyák napi ünnepség után folytatódtak a programok 
bölcsődénkben. Május 11-én nyílt napot tartottunk, ahová nagy sze-
retettel vártuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. 
Bemutattuk nekik intézményünket, hogy bepillantást nyerjenek 
a bölcsőde életébe. 13 kisgyermek érkezett szüleivel együtt, majd 
a bemutatkozás után szabad játék, homokozás és gyurmázás várt 
a kicsikre. Szüleik eközben megismerkedhettek a kisgyermekne-
velőkkel és dajkákkal, információt kaphattak a beiratkozással, be-
szoktatással kapcsolatban, és feltehették az esetlegesen felmerülő 
kérdéseiket. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és ha-
marosan mindannyian kis közösségünk tagjai lesznek.

Gyermeknap a bölcsődében
Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük, így a bölcsiben 
is gyereknapot tartottunk. Ez a nap egy kicsit a megszokottaktól el-
térően telt. Ezen a pénteken tényleg kis bölcsiseink körül forgott a 
világ. Volt itt minden, amitől egy apróság felhőtlenül tudta élvezni 
ezt a különleges napot. Egész délelőtt szólt a zene, bubipartyt ren-
deztünk, de aszfaltkrétázhattak is, és még egy gyönyörű csillámteto-
válást is kaphatott, aki kérte.
Ez alkalomból Domaszék Nagyközségi Önkormányzat jóvoltából új 
játékokkal bővült intézményünk „gépparkja”, új dömperek és fű-
nyírók várják ezentúl a kis „karbantartókat”. A kisgyereknevelők a 
saját csoportjukat is meglepték különféle ajándékokkal és lufikkal, 
úgyhogy minden adott volt a vidámsághoz és jókedvhez. 
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, 
valamint az intézmény minden dolgozójának, hogy ilyen öröm-
teli napot tudtunk a kicsiknek szervezni.

Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető

Az intézményben nyílt napot tartottak a leendő bölcsisek és 
szüleik részére  Fotók: Maczka-Németh Orsolya
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Hosszas közigazgatási előkészületek után, 1952. január 1-jén,  
község jött létre Doma homokján, Domaszék. A cél ezúttal 

sem volt merőben más, mint a korábbi évszázadokban tett kísérle-
teké: központosítani és átláthatóbbá tenni a tanyavilágot, abban a 
reményben, hogy az évek, évtizedek alatt sikerül felszámolni azt. A 
falu azonban csak nagyon lassan kezdett beépülni. 1957 októberéig 
25-en igényeltek házhelyet, és még 1960-ban is Domaszék népessé-
gének 99,7 százaléka külterületen élt. Ennek egyik oka igen prózai 
volt, a tanyán élő domaszékiek egyszerűen nem érezték szükségét 
annak, hogy beköltözzenek a faluba. Másrészt a hivatalos, közigaz-
gatási ügymenetek (pl. kisajátítások) rendkívül lassú és nehézkes 
lefolyása is hátráltató tényező volt, amelyek sokszor a helyiek ellen-
állásába ütköztek, sőt az 1956. október 28-án kigyulladt Tanácsháza 
épületében is rengeteg okirat vált a lángok martalékává.
A következő évtizedekben azonban a tendencia megváltozott. A 
‘60-as években 7, a következő évtizedben pedig további 15 száza-
lékkal javult a belterület lakosságaránya. Lassan tehát, de elkezdett 
benépesülni a falu, és ezzel együtt kialakult egy részben új, de min-
denképpen sajátos domaszéki életforma.

A falu beépülése

Domaszék falu központját az államigazgatás hozzávetőlegesen 
a bajai műút 10 és 12 kilométerköve között jelölte be, abban 

az időben erdős, fás, szőlős és semlyékes területekkel körbevett he-
lyen. A domaszéki tanyavilág addigi központjának a maitól nagy-
jából 2 kilométerre fekvő Zöldfást tekintették a lakosok, hiszen ott 
volt a település egyetlen temploma és az egyik, ám igen kedvelt 
tanyasi iskolája, a Zöldfás iskola is. A település iránt érdeklődő fe-
jében hamar megfogalmazódik a kérdés, hogy miért éppen a mai 
helyen lett kijelölve a központ. A helyi szájhagyomány úgy tartja, a 
korabeli politikai-ideológiai nézet miatt lett így, ugyanis „abban az 
időben az volt a divatos falu, ahol nem volt templomtorony”.

A faluban legelőször a központtal együtt a Dózsa György utca és an-
nak két oldala kezdett kiépülni: Duna, Tisza, Maros, Rákóczi, Lenin 
(mai Kertész) utcák. Utóbbi területet addig egy akácerdő uralta, ám 
szépen lassan házak kezdtek kinőni az egykori fák helyén. Az utcák 
beépülésének egy valódi hulláma érkezett el az 1970-es évek első 
felében, amely beszámolók alapján két fontos eseményre vezethető 

Mindennapok a szocializmus évtizedeiben
vissza. Az egyik a belterületi iskola építése volt, amellyel együtt a 
domaszékiek azt is tudni vélték, hogy a tanyasi iskolák is hamaro-
san megszüntetésre kerülnek. Igyekeztek hát a szülők minél köze-
lebb kerülni az iskolához, hogy a gyerekeiknek ne kelljen naponta 
kilométereket sétálni oda és vissza. Egy 1968-as döntés nyomán 
azt is tudni lehetett, hogy a közkedvelt kisvasút napjai is meg van-
nak számlálva. Emellett a döntés a teherforgalommal együtt a kö-
zösségi közlekedést is a közutakra terelte, így azt, aki gyakran járt 
Szegedre vagy a szomszédos településekre, a tanyavilágot átszelő 
vasút helyett a település központjában megálló busz vitte el.
Ebben az időszakban született döntés a községi tanácsban az úgy-
nevezett kiskertek kialakítására és értékesítésére is. Ezek a telkek 
a településközponttól nyugatra elhelyezkedő külterületi, olykor ta-
nyás részeken lettek kialakítva, 1000-1500 négyzetméteres terület-
tel, kifejezetten háztáji típusú gazdálkodás céljából, azaz zöldséges 
és kisebb gyümölcsös művelésére. A kiskertek igen népszerűnek 
bizonyultak a városi lakosság köreiben, ugyanis 1970-72 között 
mintegy 200 vásárlási igény érkezett be ezekre a földekre, túlnyo-
mórészt szegedi és környékbeli lakosok részéről. A kiskertekbe az-
után sokan kisebb épületeket, házakat építettek, ahol meg tudtak 
szállni ittlétük alatt, vagy ahol akár állandó jelleggel is lakhattak.

Munka és megélhetés

A tanyasi, gazdálkodó életmódból eredően a község alapítása-                                                                                                                                       
  kor a domaszéki lakosság szinte egésze kötődött valamilyen 

szinten a mezőgazdasághoz, mint megélhetést biztosító tevékeny-
séghez. Míg a korábbi időszakban ez az életforma általános volt itt 
és az alsótanya vidékén, a falu kialakulása, valamint a szocializ-
mus évtizedeinek gazdasága valamelyest formálta a domaszékiek 
munkavégzését. A mezőgazdaság, a termelői tevékenység azonban 
továbbra is jellemző maradt. 
Egyfelől voltak, akik továbbra is próbáltak ugyanúgy gazdálkodni, 
ahogyan korábban is tették vagy felmenőiktől megtanulták. Volt, 
hogy valaki beköltözött tanyáról a belterületre, és utána is nap 
mint nap kijárt művelni a földet, gondozni az állatokat. Másfelől 
nagy munkáltató volt helyben a Szőlőfürt Mezőgazdasági Szak-
szövetkezet, amelynek központi telephelye a Vasút utca és Viola 
út által közrefogott területen helyezkedett el. A szövetkezetben 
különböző munkakörökben dolgozhattak az emberek: irodán, trak-
torosként, tehergépkocsi-vezetőként, vagy éppen szerelőként, de 
működött Domaszéken fűrészüzem, mezőgazdasági laboratórium, 
építőbrigád, műanyagüzem, savanyító üzem és varroda is. Az itt 
dolgozók munkaidőben a fi zetésükért dolgoztak, majd hazamentek 
és intézték a saját gazdaságukat. A szövetkezet felvásárlótelepet 
is működtetett, ahol a termelőtől felvásárolták a terményeket és 
gondoskodtak a további értékesítésről. Továbbá jelentős számban 
voltak azok, akik bejártak Szegedre nagy cégekhez dolgozni. A 
legnagyobb munkáltató üzemek közé tartozott ekkoriban a MÁV, 
a konzervgyár, a textilgyár, a kábelgyár és a gumigyár. Az otthoni 
gazdálkodás az ő esetükben sem volt másképp, sőt, az itt dolgozók 
olyan megoldást is gyakran alkalmaztak, hogy egy nap több mű-
szakot ledolgoztak, amiért cserébe a rákövetkező egész napot az 
otthoni munkálatokra fordíthatták. 
A jellemző termények errefelé a különböző gabonafélék és takar-
mánynövények mellett a krumpli, paprika és paradicsom voltak, 
gyümölcsből pedig elsősorban őszibarackot és szőlőt termeltek a 
gazdák. A házak – különösen a tanyák – körül természetesen min-
dig voltak olyan haszonállatok, mint a tyúkok, kacsák, sertések és 
sok helyen a lovak, szarvasmarhák.

Tanácsi vezetők a Tanácsháza előtt 
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Gyermekélet, oktatás

A termelői élet sok munkával jár, és ebben az időben is általá-                                                                                                                                          
  nos volt, hogy a gyerekek besegítettek a szülőknek az ottho-

ni feladatokban. Ez nagyon gyakran a földben végzett vagy háztáji 
munkát jelentett (pl. kapálni, palántázni, paprikát szedni, ellátni az 
állatokat), de a nagyobbaknak sokat kellett vigyázni kisebb testvé-
reikre is, hiszen a nyári időszakban akár egész napokat is otthon 
töltöttek felnőtt nélkül. Ritkán, de megesett, hogy a szülők az isko-
lából is kikérték egy-egy napra a gyermeket, hogy tudjon segíteni a 

munkálatokban. Sőt, a kerti és háztáji munkavégzés még az iskolai 
napirendnek is része volt! A diákok ilyenkor egy-egy tanítónak se-
gítettek a munkavégzésben, elsajátítva eközben a kisebb-nagyobb 
teendők fortélyait.
Ám a gyerekeknek a tanulásban is helyt kellett állni. Egyre inkább 
kezdett eltűnni az a szülői álláspont, hogy elég, ha a gyerek megta-
nul írni, olvasni, számolni, s inkább a házi és gazdálkodói munkában 
jeleskedjék. A ‘60-’70-es években már legalább olyan fontos volt 
az iskolai teljesítmény, mint az otthoni. A szülők arra buzdították 
gyermekeiket, hogy tanuljanak ki mesterséget, szerezzenek minél 
magasabb végzettséget, hogy könnyebben tudjanak boldogulni az 
életben. Ha a gyermek minél hamarabb le akarta tudni az iskolát, 
volt, hogy a tanítók próbálták lebeszélni erről őt és a szülőket. Amíg 
a belterületi iskola meg nem épült, nem ritkán megesett, hogy a ta-
nyasi iskolákban egy tanárra és egy tanteremre négy osztály jutott. 
Míg az egyik osztály a tananyagot hallgatta, a többiek feladatokat 
oldottak meg. A rend és fegyelem fenntartása elengedhetetlen volt 
ehhez, és akkoriban a nevelői felfogás is merőben más volt, így a 
szigor és a fegyelmezés a mindennapok része volt az iskolákban. Ez 
persze nem tartotta vissza a fi atalokat a csínyektől és az ugratások-
tól, akik olykor még tanítóikat is megviccelték.

Közösségi élet és mindennapok

A szocializmus évtizedei, a modernizálódás az élet legtöbb  te-                     
rületén hozott kisebb-nagyobb változást, de leginkább talán a 

közösségi és kulturális élet tekintetében gyakorolt hatást. A tanya-
világban korábban jellemző népi, általában egyházi események köré 
szőtt ünnepek és hagyományok háttérbe szorultak és előtérbe ke-
rültek az állami ünnepek és a közösségi események. Ezek egyik fő 
helyszíne az egykori kultúrház volt, ahol a domaszékiek időről időre 
összejöttek, hogy kikapcsolódjanak és együtt töltsék az időt. Itt ta-
lálkoztak a focisták, az ifjúsági klub, vagy éppen a helyi KISZ tagjai, 
de volt az épületben mozi, sőt televízió is, amit közösen nézhetett a 
falu népe, ha éppen népszerű tévéfi lmet vetítettek. „Mindenki hozta 
a demizsonját, a pogácsát, és amikor odaért az idő, akkor kinyitot-
ták az emelvényen lévő tévédobozt, elkezdődött a Rózsa Sándor és 

nagy borozgatás és süteményezés közben megnéztük” – idézi fel a 
közös tévézés élményét egy visszaemlékezés.
A kultúrház otthonául szolgált majálisoknak, állami ünnepsé-
geknek. Ilyenkor valódi népünnepélyek kerekedtek a helyiek és 
iskolások színpadi műsoraival színezve. Ezekre az eseményekre 
esetenként a szegedi konzervgyár küldöttsége is meghívást kapott, 
akik fontos partnerei voltak a helyi Szőlőfürt Szakszövetkezetnek. 
Az ünnepségek jó alkalmat biztosítottak az együttműködés és a 
baráti viszony elmélyítésére.
De voltak itt még esküvők is. A hagyományos sátras lakodalmak

egyébként még léteztek ebben az időszakban is. Beszámolók sze-
rint ezek akár „két hétig is eltartottak”, hiszen a lakodalmas ház 
szomszédsága, rokonsága már napokkal a nagy nap előtt összejött, 
hogy segítsen a sátrak felállításában, az esemény előkészítésében, 
majd az esküvő napján a főzésben és a felszolgálásban. A rákövet-
kező héten pedig következett a pakolás és a sátrak elbontása, ami 
szintén több napig is eltarthatott.
Mindemellett igen jelentős volt a vallásos, egyházi élet Domaszé-
ken. A felnőttek közül továbbra is sokan eljártak a templomba, a 
gyermekek többsége pedig az elsőáldozás szentségét is felvette. 
Ez még azokban a családokban is gyakori volt, akik nem voltak 
különösebben vallásosak. A bérmálkozáson már kevesebben estek 
át, azonban ebben az esetben is sokan voltak, akik a népi hagyomá-
nyokra tekintettel mégis megejtették. Továbbra is az év kiemelke-
dő ünnepe volt a Karácsony, a Húsvét és az Úrnapja, ilyenkor min-
dig megtelt a Zöldfás templom. A vallásosabb családok gyermekei 
ministránsként is részt vettek az egyházi életben.

A település tehát a ‘60-as évektől kezdve szépen lassan elkezdett                                                                                                                                        
 beépülni és kialakult a falusi élet, amely magában hordozta 

a korábbi évtizedek jellegzetességeit – úgy mint a gazdálkodó 
életforma, vagy bizonyos népi-vallási tradíciók – mégis formáló-
dott, modernizálódott. Az oktatás előtérbe kerülése, a különböző 
szakmák űzésének lehetősége, valamint a közösségi események 
felértékelődése egy fejlődő közösség és település alapjait fektet-
te le. Domaszék ettől kezdve folyamatosan gyarapodott, épültek a 
házak, újabb és újabb utcák jelentek meg a falu térképén. A község 
Szegedhez való közelsége, falusias környezete jelentős vonzerővel 
bír a városból kiköltözni kívánó emberek számára – csakúgy, mint 
egykor.

Források:
Bálint Ibolya - Doma homokján
Bönde Jánosné és Jáger István 
visszaemlékezései
DomArchív
                      Bata Attila szerkesztő

Háttérben a Lenin (mai Kertész) utca 1977-ben Anyák napi ünnepség 1984-ben a Kultúrházban 
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Tisztelgés a múltnak a jelenben élőkkel, a jövőben bízva
MIT VISZ A KISVONAT?

Játékos, ismeretszerző programon az ovisok és az iskolások a Vasútmúzeumnál  
Fotók: DOMASZÉKI HírTér

Domaszék megalakulásának 70 éves év-
fordulója alkalmából játékos ismeretszerző 
programot készítettünk a falu nagycsoportos 
óvodásainak és általános iskolai tanulóinak. 
Helyszíne a sárkányhegyi Vasúttörténe-
ti Múzeum és a környező park volt. 2022. 
május 23. és június 2. között délelőttönként 
gyerekek jöttek és mentek a „högyre”. Szak-
szerű tájékoztatást kaptak a múzeum vasút-
tal kapcsolatos régi tárgyairól, eszközei-
ről, a jelen vasutas életéről, és a vasutasok 
munkájáról is hallhattak. (MÁV - Kalmárné 
Nagy Ibolya: motiváció, „pályaorientá-
ció”). Képeket raktak ki a múlt és a jelen 
vonatairól, néhány találós kérdés megfejtése 
után „meglengették” a mozdony zászlóját. 
Énekelve „vonatoztak” kincset: színes, szü-
linapos kavicsokat kerestek a fűben. TOTÓ 
segítségével emlékeztek a múltban ezen a 
vidéken élő emberek mindennapi életére. 
Elmondták, miért szeretnek ebben a faluban 
élni. Összegyűjtötték, mit mutatnának meg 
a Domaszékre érkező látogatóknak. 

Megvalósult létszám: 
303 fő gyerek + 24 felnőtt kísérő
(51 óvodás gyerek + 8 fő óvodai dolgozó; 
252 iskolás gyerek + 16 fő pedagógus)

A programban aktívan részt vett szer-
vezőként, lebonyolítóként, segítőként: 
Bönde Jánosné, Bata Attila, Engi Józsefné, 
Guba-Szűcs Judit, Kalmárné Nagy Ibolya, 
Kalmár Róbert, Kónya-Bába Andrea, Léder 
Jánosné, Nagyné Volford Irén, dr. Németh 
László, Ótottné Greguss Éva, Ördög Ist-
vánné, Pataki Ildikó, Tombácz Zoltán, Var-
ga-Asztalos Ágnes.
A programsorozat támogatói: 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 
Domaszéki Értéktár Bizottság, Domaszék 
Szebb Jövőjéért Közalapítvány, MÁV, Do-
maszéki Bálint Sándor Ált. Isk. és AMI, Do-
maszéki Kincskereső Óvoda
Ezúton is köszönetet mondunk minden szer-
vezőnek, résztvevőnek és támogatónak!

Bönde Jánosné szervező
Domaszéki Értéktár Bizottság

DOMASZÉK70
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Csongrád-Csanád megyei nyugdíjas 
klubok találkozója 

A Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub szer-
vezésében a sportcsarnokban került megren-
dezésre május 16-án az „Életet az éveknek” 
Csongrád-Csanád megyei nyugdíjas klubok 
találkozója.
  A rendezvényre Algyőről, Ásotthalomról, 
Bordányból, Mórahalomról, Röszkéről, 
Szeged-Kiskundorozsmáról és Szeged-Pe-
tőfitelepről is érkeztek vendégek. „Ott, ahol 
a lélek álmodik, a szív sem öregszik”– idézte 
fel Gál Imre, a helyi klub vezetője a megnyi-
tó beszédében, aki sok szeretettel köszöntöt-
te a megjelenteket, akiknek jó szórakozást 
és hosszú életet kívánt. Elmondta, hogy az 
idősek biztonságot és szeretetet a gyerme-
kektől és az unokáktól kaphatnak, és szeret-
ni a legcsodálatosabb dolog a világon. Soha 
ne érezze senki túl öregnek magát ahhoz, 
hogy új álmai legyenek – emelte ki gondo-
lataiban Gál Imre.
Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester 
is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, 
aki elmondta, hogy mindenkinek ki kell 
kapcsolódnia egy kicsit a mindennapokból, 
kell egy kis beszélgetés, szórakozás, hogy 
jól érezze magát és feltöltődjön, ebből erőt 
merítve az elkövetkező napok kihívásaihoz, 
nehézségeihez. Szalai Antal az „Életet az 
éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád-Csa-
nád megyei Egyesületének elnöke is részt 
vett az eseményen, aki köszöntő beszédé-
ben kellemes délutánt kívánt jó egészség-
gel és étvággyal, a szép számmal megjelent 

A nyugdíjas klubok nemcsak Domaszéken, hanem a környéken is 
rendkívül  aktívak      Fotók: DOMASZÉKI HírTér

nyugdíjas klubok tagjainak. Örült, hogy újra 
együtt lehettek, mert ugyan egymást érik a 
rendezvények, de mindenki, mindig talál-
kozni szeretne a nyugdíjas társaival, amit 
egy szükséges jó dolognak tart. Megköszön-
te a helyi klubvezetőnek a hangulatos szer-
vezést, és az önkormányzatnak, hogy min-

dig segít, amikor kell.  A köszöntő beszédek 
után Gál Terike „Tűnődés” című versével 
kedveskedett a megjelenteknek, majd a fi-
nom ebéd következett, a vígadni vágyók pe-
dig Nyári Zoltán jókedvű, mulatós nótáira 
akár táncra is perdülhettek.                    Forrás:

DOMASZÉKI HírTér

Nyugdíjas Klub hírei
Májusi hónap sikeresen kezdődött, bátran 
mondhatjuk, hogy mozgalmas, szórakoztató 
volt. Sikeres volt a Csongrád-Csanád me-
gyei nyugdíjas klubok baráti találkozója itt 
Domaszéken, május 16-án. 
Engedélyt kértünk Sziráki Krisztián Polgár-
mester Úrtól, hogy a nagyszámú jelentkező 
vendéget, a sportcsarnokban tudjuk fogadni 
és ellátni. Az engedélyt megkaptuk, azonkí-
vül az önkormányzat néhány alkalmazottja 
segített a spotcsarnokot otthonossá vará-
zsolni és a hölgyek segítettek a vendégek 
kiszolgálásában.  A finom ebédet a Doma-
szint Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet  
Faragó Marika vezetésével biztosította. A jó 
hangulatról Nyári Zoltán gondoskodott, to-
vábbi támogatóink: Baranyás József és Far-
kas Győzőné Gabika. Hálás köszönet min-
den segítőnek, jótevőnek. Reméljük, hogy 
minden résztvevő jól érezte magát. 

Május 23-ára meghívásunk volt Röszkére, 
megyei nyugdíjas klubok baráti találko-

zójára, ahol 28 fővel képviseltük a Jázmin 
Nyugdíjas Klubot. A Domaszék Nagyköz-
ségi Önkormányzat biztosította a kisbuszt a 
nehezen közlekedő nyugdíjasok szállításá-
hoz, köszönet érte.  A vendégfogadás példás 
volt, mindenki jól érezte magát, eltekintve 
attól, hogy 12-re ebédre hívtak, meg is ér-
keztünk, de délután 3 órakor szolgálták fel 
az ebédet. 

Meghívásunk van 2022. július 2-án, szom-
baton 11 órára, az algyői faluházba, megyei 
nyugdíjas klubok találkozójára. Jelentkezési 
határidő július 20.  Indulás Domaszék Köz-
társaság térről a Volánbusszal 8:35-kor.

Tervezés/szervezés alatt van a 3 napos ki-
rándulás Palócföldre, augusztus 26., 27., 
28., péntek, szombat, vasárnap. 
A következő klubtalálkozók:
2022. június 20. hétfő 14 órától.
2022. július 4. hétfő 13 órától, amikor a 
félévi szülinap és névnap megünneplésére 

kerül sor a Sárkányhegyi közösségi házban. 
2022. szeptember 5. hétfő 14 órától.
2022. július 4-től augusztus 31-ig klubtalál-
kozót nem tartunk. Minden kedves nyugdí-
jasnak jó egészséget, jó pihenést kívánok!

Addig is szükség esetén állok rendelkezé-
setekre, elérhetőségem tel: 06-30/961-7551 

vagy 62/284-211
Üdvözlettel Gál Imre

KÖZÖSSÉG
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Domaszékről rajtolt az idei Homokhátság kör
Május 21-én, szombaton lezajlott az idei 
Homokhátság Kör a Homokháti Brin-
gaklub szervezésében. A túrán két táv-
ra lehetett nevezni: a kiskör 30, míg a 
nagykör 73 km hosszúságúra lett tervez-
ve. Az előbbi három települést érintett: 
Domaszékről elindulva Mórahalmon és 
Zákányszéken haladtak keresztül a brin-
gások. A nagykörösök azonban több mint 
hat települést érintettek. A kerékpárosok 
mellett voltak, akik gyalogosan teljesítet-
ték a 30 kilométeres szakaszt. A kritikus 
pontokon a közlekedést és a biztonságos 
átkelést polgárőrök biztosították.

Nagy volt a nyüzsgés a Zabosfai Zöldséges 
előtt a szombat délelőtti órákban. A parkoló 
bejáratánál óriás kékszínű rajtkapu és zász-
lók jelezték, innen indul a Homokhátság 
Kör mintegy 150 résztvevője. A különféle 
kerékpárok szépen lassan felsorakoztak a 
helyszínen, elkezdődött a regisztráció és a 
startcsomag átvétele, amely ásványvizet, 
gyümölcsöt, energiaszeletet és még frissítő-
re beváltható kupont is tartalmazott a kerék-
párra illeszthető rajtszám és egy külön erre 
az alkalomra készített kitűző mellett. Sokan 
érkeztek távolabbi településekről, a fővá-
rosból, a megyéből, sőt még Vajdaságból is, 
akik érkezését a kerékpárokat szállító autók, 
kisbuszok sokasága jelezte. A helyszínen 
a BikeSafe program keretében jelen volt a 
rendőrség is, akik igény szerint segítettek 
a kerékpárok országos rendszerbe való re-
gisztrációjában.

A túra három körben, három különböző 
időpontban indult. Legelőször a gyalogos 
nevezők rajtoltak el, ugyanis rájuk várt a 
leghosszabb menetidő. Őket követték a 
nagykör teljesítésére vállalkozó kerékpáro-
sok, akiket Börcsök Zoltán, a Homokháti 
Bringaklub elnöke 9 óra magasságában kö-
szöntött és indított útjára. Külön köszöntötte 
a túra legfiatalabb résztvevőjét, a mindössze 
6 éves Patrikot, aki a mezőny élén elfoglal-
ta rajtpozícióját és felvezetésével elrajtolt 
a nagykörös csapat is. Legvégül pedig a 
gyakorlott kerékpárosok számára könnyed 
edzésnek is felfogható kiskör teljesítése 
indult meg. A szervezők a rajt alkalmával 
mindig hangsúlyozták: az esemény túra és 
nem verseny.

Az eleinte konvojként suhanó bringások, 
menetelő gyalogosok a kilométerek alatt 
szétváltak, ki-ki kedve és a maga tempó-
ja szerint haladva a távon. Néha azonban 
össze-össze találkoztak a többi túrázóval, 
amelyet hangos üdvözlés, csengetés és ki-

tartásra buzdító szólások kísértek. A részt-
vevőket az út során frissítőpontok várták, 
ahol kuponjaikat frissítő gyümölcslére vagy 
energiaszeletre válthatták. A becsületesen 
letekert, legyalogolt kilométerek után jól is 
esett egy kis energiabevitel, ahogyan a be-
szélgetés és feltöltődés is a következő nagy 
táv megkezdése előtt.

Ahogyan az idő a delet közelítette, meg-
érkeztek az első kerékpárosok, akik siető-
sebbre fogták az iramot, és utánuk sorban, 
apránként a többiek, s legvégül, a délutáni 
órákban a gyalogosok is. A célba éréskor 
kedves mosoly és elismerés fogadta a be-
érkezőket egy emléklap, érem és további 
frissítők kíséretében. A túra után mindenki 

elégedetten pihenhetett meg, hiszen nem 
mindennapi kilométermennyiséget tudhat-
tak maguk mögött. Akinek pedig ez nem 
volt elég, bátran böngészheti a Homokháti 
Bringaklub eseményeit, mert a szervezők 
már dolgoznak a következő túraesemények 
létrehozásán.

B.A.

A három körben induló bringatúrán 150-en vettek részt  
Fotók: DOMASZÉKI HírTér

KÖZÖSSÉG
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Vattacukor, ugrálóvár, csillámfestés – ezek 
a lehetőségek nem hiányozhatnak egy igazi 
családi nap programjai közül, melyek május 
14-én mind rendelkezésére álltak azok szá-
mára, akik kisgyermekeikkel kilátogattak a 
Domaszéki Sportcsarnok környékére.    
    A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
által szervezett programok a helyi termelői 
piacon kezdődtek, ahol a művészeti iskolá-
sok néptáncbemutatóját láthatták az érdek-
lődők az erre az alkalomra felállított május-
fa árnyékában. Közben a füst is bejárta az 
udvart, hiszen a nyugdíjas klub tagjainak 
szorgos kezei fonott kalács sütésébe kezd-
tek, amelyet meg is kóstolhattak a rendezvé-
nyen résztvevők, illetve a piacra kilátogatók 
is. Eközben a sportcsarnokban további nép-
szerű programok színesítették a délelőttöt, 
a kiváló zenei hangulat mellett bikarodeón 
és Exatlon pályán lehetett az ügyességet 
próbára tenni, de aki könnyedebb kikapcso-
lódásra vágyott, az kézműveskedhetett is.                                                 
„Apa, büszke vagyok magamra”- hangzott 
el egy kislány szájából, aki a csarnok előtti 
területen rendezett aszfaltrajzverseny ered-
ményeként nyert oklevelét és nyereményét 
szorongatta a kis kezeiben. 
   Elmondhatjuk, hogy ez a nap egy igazi  
örömünnep volt, ünnepe volt az együttlét-
nek, ünnepe egy élő közösségnek. Lehetőség 
volt kikapcsolódásra és kapcsolódásokra: 
új ismeretségek, barátságok kialakítására, 
a meglévők mélyítésére. És tele volt olyan 
közösségi élményekkel, melyekből minden-
ki szabadon meríthet a dolgos hétköznapok-
ba visszatérve. A szervezők nevében is kö-
szönjük mindenkinek a részvételt, és bízunk 
benne, hogy sok-sok mosolyt és jókedvet 
sikerült az arcokra csalni ezen a szikrázó 
napsütéssel teli napon.

Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér

Majálisoló családi piknik településünkön
KÖZÖSSÉG
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A Győri Olimpiai Sportparkban rendezték a diákolimpia döntőjét. 
A domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola tanulója, Asbóth Lilla 
a döntőben csak bírói döntéssel maradt alul kaposvári ellenfelével 
szemben, így ezüstérmes lett. Kardos Kata az előkelő harmadik, Fe-
hér Balázs és Böröcz Barnabás a pontszerző ötödik helyen végeztek. 
A csapat a szlovákiai Rimaszombaton nemzetközi versenyen lépett 
tatamira. A 10 év alattiaknál Kispál Bernadett és Szabó Miklós re-
mek versenyzéssel aranyérmesek, Asbóth Lilla szintén aranyérmes, 
Olasz Atilla, Fehér Balázs és Csabi Levente bronzérmesek lettek. 
A horvátországi Solin-ba (Split) kapott meghívást csapatunk 
nemzetközi versenyre, ahol 2 aranyérmet nyertünk, Asbóth Lil-
la és Fehér Balázs révén. A verseny után jutott időnk a kikap-
csolódásra is, a gyerekek élvezték az Adria hűs hullámait is. 
A nyáron judo tábort szervezünk gyerekek részére július 11-16-ig, 
az új edzőtermünkben. Várjuk azoknak a lányoknak és fiúknak a 
jelentkezését edzéseinkre, akik szeretik a küzdősportokat.                    

Szabó Miklós és 
Balogh Kinga edzők

Domaszéki Judo ISE hírei

JUDO csapatkép Szlovákiában
    Fotó: Szabó Miklós

Domaszék Lakosságának 
Egészségesebb Életéért Alapítvány

2021. július 4. és 15. között 
úszótábort  szervez.

A tábor a korábbi évekhez hasonlóan két 
hetes, de egyhetes turnusokra is lehet 

jelentkezni. Hétfőtől péntekig reggel 8 
órától délután 4 óráig tart. Gyülekező 

reggelente fél 8 és 8 között a sportcsarnok 
előtt. Úszóoktatók: Dobó Márta és Nagy 
Hevesi Ákos testnevelő tanárok.  A tábor 
Mórahalmon, az Erzsébet Fürdőben lesz, 
a résztvevők helyben meleg ebédet kap-
nak. Befizetés június 21-én kedden 16-

tól 18-ig, valamint június 22-én szerdán 
7-től 9-ig. Részvételi díj:

27.000 Ft /fő/hét 
Érdeklődni : a  06-30/256-1604  

telefonszámon lehet. 
Kozma Anna, a kuratórium elnöke    

ÚSZÓTÁBOR 2022

Köszönet a gyalogtúra 
segítéséért

A 2022. május 14-i kereszttúrán nyúj-
tott segítségért köszönetünket szeretnénk 

kifejezni Sóki Károly domaszéki és Kondé 
Lajos szegedi plébánosnak, valamint Nagy 

Rudolf és Szűcs Géza tanyatulajdonosoknak. 
Megtekinthettük a templomokat, az egykori 
Kunhami Állomást, a volt Balogh Iskolát, 
a kereszteket és viharharangokat, és még 

vendégül is láttak bennünket.                     
                                                                             

Jáger István szervező

KÖZÖSSÉG
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Szőke András humorista szolgálta ki a vásárlókat 
a HUNOR COOP üzletben

Május 27-én, pénteken a domaszéki HUNOR COOP szuper-
marketbe érkezett Szőke András humorista bolti stand-up road-
show-ja! Az üzletlánc új "humoros-Hunoros munkatársa" már 
számos településen megfordult, hogy különleges kiszolgálásban 
részesítse a nevetésre vágyó vásárlókat, miközben egy kis film-
sorozat is készül a fellépéseiről. 
   A Balázs Béla-díjas filmrendező és Karinthy-gyűrűs humorista 
a pult mögül szórakoztatta a betérő embereket, akik a péksüte-
mények mellé dedikált jókívánságokat, a gyerekek pedig ajándék 
lufikat is kaptak. 
  Kiemelt szerephez jutott a cég legújabb jótékonysági akciója 
is, mellyel a vásárlókat buzdítják arra, hogy csatlakozzanak a 
kárpátaljai magyarokat megsegítő gyűjtéshez a szép kárpátaljai 
tájakat ábrázoló képeslapok vásárlásával. A vállalat már koráb-
ban is több milliós segélycsomagokat juttatott el a határon túlra, 
és ezt továbbra is folyamatossá tervezik tenni, hiszen sajnos még 
mindig nagy szükség van kint minden támogatásra.

Hunor Coop beszámolója
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HIRDETÉSEK

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

Reisal Szerviz 
Domaszék

Teljes körű gumiszerelés, műszaki vizsgára való felkészíté
  Műszaki vizsgáztatás, Olaj-, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel, Keréktárcsa javítás                                                                                                                                          

  (görgőzés), Váltó, motor, futómű javítás, 
  Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése, valamint az olaj, 
olajszűrő csere díjmentes!

Telefonos időpont-egyeztetés szükséges!!!
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig.

Szombaton és vasárnap is várom a Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb földterületek ásógépezését, 
rotátorozását és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre; 

Tel.: 0630/943-3944
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Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Módra Tamás ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.

Szerkesztő, grafi ka és nyomdai előkészítés: 
Tombácz Zoltán

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Bata Attila, Kardosné Volford Klára, 
Koczkás Orsolya, Sziráki Krisztián, 

Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: Dr. Németh László, Tanács Éva  

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!

   

Megjelenik havonta 
   egyszer 1750 pld-ban.

    Nyomdai kivitelezés: 
       E-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!

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

Eladó, teljesen új, magyar 
gyártmányú 6 lóerős rotátor, 

kétéves garanciával, gyári és bolti 
számlákkal. 

Ára.: 160.000 Ft
Érdeklődni lehet bármikor a 

0620/294-5846-os 
telefonszámon.

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves 
vendéget Domaszéken, a Petőfi  
utca 12. szám alatti Egészségköz-
pont 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

TANSZERVÁSÁR a 
Rózsa Virág és 
Papírboltban!

Gondoljatok időben az 
iskolakezdésre!

2022. június 25 - július 10 - ig 25% 
kedvezménnyel, július 11 - szeptem-

ber 10 - ig 3.000 Ft feletti vásárlás 
esetén, 20% kedvezménnyel vásárol-
hatjátok meg az üzletünkben az is-

kolakezdéshez szükséges tanszereket, 
írószereket, füzeteket, tolltartókat, 

iskolatáskákat, stb.
Üzletünkben minden megtalálható,
 ami az iskolakezdéshez szükséges!
Tanszercsomagok elkészítését is 

vállaljuk lista alapján!
Rózsa Virág és Papírbolt 
Domaszék, Rózsa Ferenc 

utca 16. Tel.:0670/422-6411




