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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. szeptember 9.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. szeptember 21.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben 
hívható telefonszám: 

06-20/852-0659;
 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)

Tájékoztatjuk a domaszéki lakosságot, 
hogy a KAB busz mobilizált kormányablak 
ügyfélfogadása AUGUSZTUSBAN nem 
lesz elérhető Domaszéken.

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
  szeptember 6., október 4.

Szelektív hulladék:
   szeptember 5.., október 3.

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.
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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

Tények és tévhitek az ivartalanításról
Folyamatos probléma, hogy az utcán rengeteg a 
kóbor macska, az Önkormányzathoz pedig rend-
szeresen érkeznek olyan kutyák, akár kölyökku-
tyák is, akiknek a gazdáit nem találjuk meg, mivel 
nincs bennük chip. A macskákra a mai napig sokan 
úgy gondolnak, mint fo-
gyóeszközre, így hagyják, 
hogy szaporulat szülessen. 
A felelős állattartáshoz az 
is hozzátartozik, hogy ak-
kor hagyunk utódokat szü-
letni, ha el is tudjuk tartani, 
akkor is, ha nem találunk 
a kölyköknek gazdikat. 
Azonban a legjobb megol-
dás, ha tenyésztőkre bízzuk 
ezt a folyamatot és gondos-
kodunk arról, hogy ne fialjanak le házikedvence-
ink. Ezt több módon is megtehetjük, pl. elkülöní-
téssel, ivartalanítással, stb. 

Sokan azt gondolják, hogy az ivartalanítás rossz és 
kellemetlen dolog, ami többek között rontja ked-
vencünk kedélyállapotát, a tények azonban ennek 
épp az ellenkezőjét bizonyítják. A beavatkozás 
nem csak a túlszaporodást előzi meg, de sokféle 
betegségtől is megóvja négylábú barátunkat. Az 
ivartalanítás nem divathóbort. Például egyetlen 
nem ivartalanított kutyapár 10 év alatt akár 20 
millió kutyakölyköt eredményezhet (ha évenként 
kétszeri kölykezéssel, alkalmanként négytagú 
alommal számolunk, és feltételezzük, hogy egyen-
lő arányban születnek nőstények és hímek, és a 
nem ivartalanított utódok ugyanilyen ütemben to-
vább szaporodnak). Így már érthető, ha azt mond-
juk, hogy a túlszaporodáson, az utcán kóborló ku-
tyák és macskák számának csökkentésén egyedül 
a menhelyek vagy a jó szándékú örökbefogadók 
nem tudnak segíteni. 
Az ivartalanítás nyújt erre hatékony megoldást, 
arról nem beszélve, hogy számos megbetegedéstől 
és a tüzeléssel járó kellemetlenségektől is megóv-
hatjuk a kedvenceinket.
Az ivartalanítás minimális kellemetlenséggel jár 
együtt, de nagyon sok pozitív hatása van ked-
vencünkre nézve. A nőstény állatok esetében ki-
zárja az életveszélyes és gyakran halállal végződő 
gennyes méhgyulladás lehetőségét, de jelentősen 
csökkenti a rosszindulatú emlőrák kockázatát is. 
Az említett betegségek legtöbbször idősebb kor-

ban alakulnak ki, amikor az operáció és az altatás 
kockázata eleve nagyobb, mint a fiatal, egészséges 
állatok esetében. Mindezen túl csökkenti a tüzelés-
sel összefüggő szökési hajlamot, kanok esetében a 
domináns viselkedést, illetve a különböző dagana-

tos megbetegedések előfordu-
lásának esélyét.

Nem fog neki fájni?
Nem kell félni, hiszen kor-
szerű körülmények között, 
altatással műtik a háziállato-
kat. Az orvosoknak az a célja, 
hogy minimálisra csökkent-
sék a kellemetlenségeket és a 
műtét utáni fájdalomérzetet. 
Mint minden műtétet, az ivar-
talanítást is szigorú állapot-

felmérés előzi meg, amelynek során megmérik az 
állat testsúlyát és testhőmérsékletét, vizsgálják a 
szívműködését és a légzését, áttapintják a hasüre-
gét. Idős vagy beteg pácienseknél a vizsgálati sor 
kiegészülhet vér és teljes kardiológiai kivizsgálás-
sal, valamint a belső szervek ultrahangos és/vagy 
RTG ellenőrzésével. Ezek a vizsgálatok biztosít-
ják, hogy a lehető legkisebbre csökkenjenek a mű-
téti kockázatok. 
Tévhit, hogy a nőstény kutyáknak és macskáknak 
legalább egyszer elleniük kell, hogy boldogok és 
egészségesek legyenek. Továbbá az is tévhit, hogy 
az ivartalanított állatok elhíznak. A hízás ugyanis 
sokkal inkább a mozgásszegény életmóddal és a 
túltáplálással van összefüggésben.

Mi történik a műtét után?
Az állat a műtétet követően az alkalmazott altató-
szerektől és egészségi állapottól függően néhány 
óra múlva már járóképes lesz, és elhagyhatja a 
kórházat, állatorvosi rendelőt. Hogy az állat ne 
piszkálja a sebet, általában műtéti védőgallért kap, 
de a gazdinak is oda kell figyelnie, hogy a cica 
vagy kutya békén hagyja a varratokat. Az állator-
vos elmondja azt is, mi a teendő, ha már otthon 
van a kis páciens. Szerencsére a lábadozási idő 
nem hosszú és kedvencünk fájdalomcsillapítót is 
kap, így gyorsan elfelejti az egész procedúrát.

Forrás: 
https://www.kisallatorvos.hu/aktualis/tenyek_es_

tevhitek_az_ivartalanitasrol
Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 Tájékoztatás az ebösszeírással kapcsolatban
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat a Domaszék közigaz-
gatási területén tartott ebek vonatkozásában 2022. 
július 15. - október 15. napjáig ebösszeírást végez. 
Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel törté-
nik. A júliusi Domaszéki Hírmondóban található 
szórólapon részletesen leírásra került az összeíró 

adatlap kitöltése, mely nyomtatvány megtalálható 
a domaszek.hu oldalon az ügyintézés/nyomtatvá-
nyok/ Egyéb ügyek pont alatt is, valamint aki ren-
delkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu oldalon az 
önkormányzati elektronikus ügyintézési portálon 
keresztül is benyújthatja az adatszolgáltatást. 
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges ki-
állítani és a Polgármesteri Hivatalban kell leadni.
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DÍSZPOLGÁRI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA A FALUNAPON

Díszpolgáraink köszöntése; a képen B-J: Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, Magyar Anna, 
Szűcs Józsefné, dr. Kozma Anna, Sziráki Krisztián polgármester   Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Szombaton, a falunapi ünnepi műsor kere-
tében került sor a díszpolgári és a kitüntető 
címek átadására, melyet Sziráki Krisztián 
polgármester és Mihálffy Béla országgyűlé-
si képviselő megnyitó és köszöntő beszéde 
előzött meg. 

A rendezvényre meghívást kapott dr. Polner 
Eörs és Kormányos Sándor a megyei ön-
kormányzat részéről, továbbá üdvözölték a 
meghívott vendégeket, akik a felvidéki Pa-
lástról (Szlovákia), és az Arad melletti Pécs-
káról (Románia) érkeztek. 
„Születésnapra gyűltünk ma itt össze. Ez 
Domaszék megalakulásának 70. évfor-
dulója, és ez alkalmas arra, hogy kicsit 
végiggondoljuk ezt a települési mércével 
nagyon rövid, de egy ember, egy közösség 
számára mégis hosszú és meghatározó idő-
szakot. Domaszék mindig híres volt arról, 
hogy az itt lakók össze tudnak fogni egy 
ügyért, segítik, vigasztalják, támogatják 
egymást, ha kell. Ezekre a tulajdonságokra 
pedig nagy szükség volt a pandémiás idő-
szakban, és a jövőben is nagy szükség lesz 
rá. A rendezvény színes programkínálatára 
immár korlátozások nélkül össze lehet gyűl-
ni, és ünnepelni, éltetni tudjuk Domaszéket, 
a településünket, amelyet annyira szeretünk,  

amely otthont, barátokat, családot, hagyo-
mányokat ad számunkra. Azonban ez a ren-
dezvény többről szól az idei évben, mint a 
településünk ünnepe. Ez a 70 éves jubileum 
alkalmat ad arra, hogy számot vessünk ar-
ról, hogy honnan indultunk, és  hová jutot-
tunk el. Mennyi erőfeszítés és emberi munka, 
sok-sok áldozat kellett ahhoz, hogy ma itt 
tarthatunk. Egy önálló, önellátó, élő közös-
séggel rendelkező település, ahová nemcsak 
megérkezni jó, hanem itt lenni is, amit mél-
tán hívhatunk otthonunknak és amit önök-
nek köszönhetően nem kell alvó település-
nek hívnunk. Ennek elérésében nagy szerepe 
volt mind a korábban kitüntetett díszpolgá-
roknak, egyéb díjazottaknak, mind pedig a 
most kitüntetésre kerülőknek, de azoknak 
is, akik mindennapi életükkel számukra oly 
természetes tevékenységükkel építik, szépítik 
településünket, mert egy virágos porta, egy 
megöntözött park, mind-mind településünk 
élhetőségét javítja. Hiszem azt, hogy a falu-
nap élményeiből erőt merítve, hitünkben és 
elkötelezettségünkben megerősödve tudunk 
a jövő feladataival szembenézni, felsora-
koztatni magunkban azokat a feladatokat, 
melyekre majd  a következő kerek évforduló 
alkalmával jó szívvel és büszkeséggel gon-
dolhatunk vissza. Azonban ez a nap nem a 

munkáé, a mai ünnep az önfeledt szórako-
zásról és arról szól, hogy kitárjuk szívünket 
és lelkünket, megtöltsük belső lényünket 
szeretettel, és feltöltekezzünk azokkal az ün-
nepi érzésekkel, melyek egy születésnap ter-
mészetes velejárói” – mondta el beszédében 
Sziráki Krisztián polgármester. 

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő két 
okból örült, hogy itt lehetett; az egyik, hogy 
végre hosszú idő után, korlátozások nélkül 
együtt lehet a domaszékiekkel és mindenki 
jól érezhette magát. A másik, hogy a tele-
pülés jubileumi születésnapján állhatott a 
lakosság előtt, egy születésnapon, mely az 
elmúlt 70 évét jelképezi Domaszéknek. A 
képviselő elmondta, hogy szerinte az elmúlt 
70 év köszönhető a település eddigi veze-
tőinek, a település képviselő-testületeinek, 
a plébánosoknak, akik a hitet hozták a do-
maszékiek közé, és a tanároknak, óvoda-
pedagógusoknak és minden olyan ember-
nek, akik bármilyen formában is dolgoztak 
ezért a nagyszerű közösségért. „Itt egy élő 
és nagyon erős közösség alakult ki, amihez 
gratulálok, melyet mi sem bizonyít jobban, 
mint ez a rendezvény, melyre a nagy meleg 
ellenére is nagyon sokan eljöttek. Gratulá-
lok azoknak, akik ezt a rendezvényt finan-
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szírozták, akik megrendezték, szervezték és 
köszönöm szépen azoknak, akik eljöttek, és 
megbecsülik ezt a munkát, mert az  a legna-
gyobb  megbecsülés, ha a településen élők 
ezt értékelik és részt vesznek a közösségi 
rendezvényeken. A jó Isten adjon erőt ahhoz, 
hogy a 70. születésnap után is sok-sok évti-
zeden át fent tudják tartani ezt a nagyszerű 
közösséget és át tudják majd adni az utóda-
iknak, akik felnövekednek ebben a nagysze-
rű és virágzó községben”- mondta Mihálffy 
Béla megnyitó beszédében. 
A díszpolgári és kitüntető címeink ado-
mányozása a legmagasztosabb közösségi 
ünnep. Ilyenkor köszönetet mondunk, s 
elismeréssel honoráljuk azon településbeli 
honfitársainkat, akik példaértékű életpályá-
jából közösségünk erőt meríthet, és nagykö-
vetként öregbítik Domaszék hírnevét itthon 
és a nagyvilágban. Idén július 23-án három 
kiváló domaszéki vehette át településünk 
legrangosabb kitüntetését. 
Díszpolgári címben részesült Dr. Kozma 
Anna orvos, aki jelenleg nyugdíj mellett 

továbbra is magas szakmai színvonalon 
gyógyítja a betegeit, kiemelt hangsúlyt fek-
tetve a prevencióra. Dr. Kozma Anna bete-
geit nem csak gyógyítja, kezeli a tüneteket, 
mellyel felkeresik, hanem teljeskörűen tájé-
koztatja őket egy adott problémával kapcso-
latban. Azt mondják, egy igazán jó orvos-
nak erőt kell adnia, meg kell tudnia győzni 
és bátorítani a beteget, hogy elhiggye, hogy 
meg tud gyógyulni. 
Dr. Kozma Anna orvoslása ezt a szellemisé-
get képviseli. Domaszék háziorvosi praxisa 
mellett civil tevékenysége is meghatározó. 
1998-ban létrehozta a Domaszék Lakossá-
gának Egészségesebb Életéért Alapítványt, 
mely számos egészségmegőrző, prevenciós 
és sport tevékenységet támogatott, többek 
között a domaszéki gyerekek évek óta az 
alapítvány által szervezett úszótáborban 
sajátítják el az úszás élményét. Domaszék 
fejlődését önkormányzati képviselőként is 
szolgálta.
Díszpolgári címben részesült Magyar 
Anna, programtervező matematikus, köz-
gazdász, a Csongrád-Csanád Megyei Érték-
tár Bizottság elnöke, a megyei közgyűlés ta-
nácsnoka, a Régiók Európai Bizottságának 
alelnöke, és ugyanezen bizottságban az Eu-
rópai Konzervatívok és Reformisták frakci-

ójának alelnöke. 2006-ban választották meg 
a Csongrád Megyei közgyűlés elnökévé, 
mely pozíciót 2014-ig töltötte be, emellett 
2010-2014 között a Magyar Országgyűlés 
képviselője volt. Ez idő alatt megszilárdí-
totta a megyei önkormányzat költségveté-
sét, hatékonyan megszervezte a működést, 
és számos fejlesztés történt ez idő alatt, 

mint például a Szentesi Légimentő Bázis 
kialakítása, az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark nagy volumenű felújítása. 
Mindeközben korábban nem látott mérték-
ben támogatta a helyi kulturális és törté-
nelmi értékek megőrzését és műalkotások 
létrejöttét, melynek megható példája a sze-
gedi Rákóczi téren található Don-kanyar-
nál elesett Csongrád megyei áldozatoknak 
emléket állító alkotás. A múlt értékeinek 
őrzése mellett mindig figyelmet szentelt és 
lehetőséget adott a fiatal szakembereknek, 
akiket mentorként segített és segít annak ér-
dekében, hogy amit ő már megtanult, átadja 
nekik, ezzel segítve az előrejutásukat. 2014 
óta – megtartva a Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzatnál alelnöki, majd tanácsno-
ki tisztségét, a helyi és regionális önkor-
mányzatok nemzetközi fórumain képviseli a 
megye és a településünk érdekeit egyaránt. 
2018-ban a hazai érdekek ,,következetes és 
sikeres nemzetközi képviselete terén végzett 
értékes munkája” elismeréseként A Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 
kitüntetésben részesült.
Díszpolgári címben részesült Szűcs Jó-
zsefné Gizike, akinek nevét szinte minden-
ki ismeri már, akinek bármilyen kötődése 
van Domaszékhez. Gizike tősgyökeres do-
maszékiként közel ötven évet töltött a köz 
szolgálatában, a Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal dolgozójaként. Tanulmányait Do-
maszéken, a Zöldfás Általános Iskolában 
kezdte el, majd a szegedi Közgazdasági 
Szakközépiskola gyors és gépírói általános 
ügyviteli szakán folytatta, ahol tanulmánya-
it 1972. június 13-án fejezte be. 1972-től a 
közalkalmazottak szakszervezetének tag-
ja lett, majd társadalmi feladatként a helyi 
MHSZ klub gazdaság felelősének választot-
ták. 1972-ben rövid ideig a Szegedi Kazán-
javító Ktsz-nél dolgozott, majd ugyanebben 
az évben október 9-én pénzügyi előadóként 
került felvételre a Domaszék Községi Ta-

nácshoz. 1991. május 21-én Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád Megyei Köztársasági 
Megbízott Hivatala szervezésében anya-
könyvi szakvizsgát tett. Ezek után lett a 
helyi adócsoport vezetője egészen 2013-ig, 
amikortól anyakönyvvezetői és igazgatási 
ügyintézői poszton dolgozott 2021 nyaráig. 
Anyakönyvvezetőként a különböző családi 
események miatt szinte minden domaszéki 
családnak volt valamilyen kapcsolata vele. 
Munkája során több száz párt esketett ösz-
sze. Gizike különösen rá tudott hangolódni 
a házasulandók lelki világára, így mindig 
megtalálta azt a mondanivalót, mellyel sze-
mélyessé és feledhetetlenné tette az ifjú pár 
nagy napját. Egy személyes, útravaló üzenet 
egy anyakönyvvezetőtől, aki már sok-sok 
nagy napnál volt jelen. Ezt adta Ő. A Doma-
széki Polgármesteri Hivatal kollektívájának 
oszlopos tagjaként megbízhatóságról és se-

gítőkészségről tett tanúbizonyságot minden 
helyzetben.
Köszöntjük Kardos Lászlóné nyugalmazott 
tanítót, aki ,,Ifjúságért” kitüntetésben ré-
szesült. Tanítóként, osztályfőnökként doma-
székiek generációit oktatta, nevelte. Munka-
bírása, szorgalma, elhivatottsága példa volt 
a diákok, a szülők és a kollégák előtt is. 
Nyugdíjba vonulása előtt, a Magyar Kultúra 
Napján kimagasló szakmai díjban részesült. 
Kardos Lászlónét Karácsony Sándor-díjjal 
tüntették ki, melyet a Parlamentben vehetett 
át az akkori oktatási minisztertől, kiemel-
kedő pedagógiai munkássága elismeréséül. 
Sajnos az eseményen nem tudott jelen lenni, 
ezért a kitüntető címet a legközelebbi képvi-
selő-testületi ülés keretében veheti majd át.
 
„Bízom abban, hogy a falunapi forgatag lel-
ki felüdülést és élményekkel teli szabadidőt 
hoz mindannyiunk számára. Ezúton köszö-
nöm meg minden segítőnek, támogatónak, 
civil szervezeteknek és baráti társaságok-
nak, minden egyes szervezésben résztvevő 
kollégámnak, hogy időt és energiát nem kí-
mélve dolgoztak azért, hogy mind a három 
napi program igazán maradandó élménye-
ket nyújthasson mindannyiunk számára” - 
hangoztatta Sziráki Krisztián gondolatainak 
zárásaként.

Forrás:DOMASZÉKI HírTér
(Szerk.)
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DOMASZÉK 70 ÉVES LAKOSAIT KÖSZÖNTÖTTE AZ ÖNKORMÁNYZAT

Jubileumi születésnapi ebéden a Rózsakert Vendéglőben a 70 éves domaszékiek   Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Egy közös, kellemes hangulatú születésna-
pi ebédre invitálta a 70 éves domaszékieket 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, te-
lepülésünk fennállásának 70 éves évfordu-
lója alkalmából. 
Az esemény helyszíne a Rózsakert Vendég-
lő volt, ahol Sziráki Krisztián polgármester 
és dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző szívélyesen 
és sok-sok szeretettel fogadta a meghívott 
vendégeket. 

Nagyon jó volt látni, hogy sokan elfogadták 
a meghívást ezen a szép, kerek évfordu-
lón, és együtt ünnepelhették a település és 
saját maguk születésnapját is a jelenlévők. 
„Mindig jó érzés az, ha van valakivel egy 
picit összefogni, van lehetőség arra, hogy 
egy-egy születésnapot közösen ünnepeljünk 
és elhívhassuk a barátainkat, és találkoz-
hassunk rég nem látott olyan emberekkel is, 
akiket eddig nem ismertünk, pedig itt laknak 

néhány utcával arrébb”- mondta a polgár-
mester köszöntő beszédében. 
Ez a nap ékes példája volt a közös ünnep-
lésnek és annak is, hogy részt vettek rajta 
olyan személyek is, akiket lehet, nem so-
kan ismertünk, de rettenetesen nagy tudást 
és értéket hordoznak. Ezt az értéket hozta 
magával Molnár Miklós domaszéki lakos 
is, aki szalagos verklijének segítségével egy 
nagyszerű muzsikával örvendeztette meg a 
megjelenteket. És nemcsak maga a zenegép 
volt különleges, hanem az egész dal szelle-
misége is, ami szólt belőle, mely a régmúltat 
idézte fel a hallgatók csillogó szemeiben. 

Ezt követően a DomArchív képeiből egy 
Domaszék történetét felidéző vetítés-so-
rozat kezdődött, mely Sziráki Krisztiánt is 
megérintette, és elmondta, hogy a vetített 
képek alkotják a település történelmét, te-
lepülésünk képzeletbeli évkönyvét és fo-

tóalbumát. „Bízom abban, hogy az Önök 
fotóalbumaiban is sok olyan kedves emlék 
van, melyekre szívesen emlékeznek vissza”- 
mondta a polgármester. 
A megemlékezést egy tartalmas ebéd követ-
te, mely után a születésnapi torta is a közép-
pontba került nagy taps kíséretében. Miután 
már mindenki elfogyasztotta az ebédet, még 
egy meglepetés következett: mindegyik 70 
éves ünnepeltet egy kis ajándékkal örven-
deztettek meg a szervezők, mely szintén vi-
dám mosolyt csalt az arcokra. 

Ezúton is köszönjük az ünnepelteknek, 
hogy részt vettek ezen a hangulatos kis ren-
dezvényen, és bízunk abban, hogy egy fe-
lejthetetlen kis emlékkel a tarsolyukban és 
jókedvűen tértek haza szerető családjukhoz.

Forrás:DOMASZÉKI HírTér
Tombácz Zoltán szerkesztő

DÍJAK, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA TELEPÜLÉSÜNK LAKOSAI RÉSZÉRE
A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány a Falunap és Doma-
szék 70. születésnapja alkalmából három domaszéki fiatal teljesít-
ményét ismerte el oklevéllel, könyvvásárlási utalvánnyal és egy kis 
ajándékkal. 
A tavalyi évben mindhárman - saját területükön - olyan sikert értek 
el, amellyel kiemelkedtek korosztályukból, és ezzel Domaszék hír-
nevét is öregbítették. 
Büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk! 

A díjakat a kuratórium tagjai: Ótottné Greguss Éva elnök, Ördög 
Istvánné és Ördögh Anett adták át.

• Sztancsik Mária a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub tagja-
ként a 2021. évi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el, 
az Országos Bajnokságon a különböző úszásnemekben reme-
kül teljesített, arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett.

• Ördögh András Gábor az SZTE Gazdaságtudományi Karának 
hallgatója, egy három fős csapat tagjaként részt vett a nemzet-
közi BESPIRITED versenyen, és csapatával a kiemelkedő első 
helyezést érték el. A versenyen többek között kreatív üzleti 
jellegű feladatok és virtuális cégirányítás is szerepelt, mellyel 
sikerült elnyerniük a szigorú zsűri jutalmát. 
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• Süli Ádám a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ta-

nulójaként részt vett annak a csapatnak a munkájában, mely 
aranyérmet nyert az IGEM nemzetközi szintetikus biológiai ver-
senyen. Egy projektet kellett benyújtania a csapatnak, olyan esz-
közzel vagy szoftverrel, amely jobbá teszi a világot. A radnótisok 
egy, a rákdiagnosztikában úttörő eljárást fejlesztettek ki.

Ezek után a rendszeres véradók díjazása következett.
A véradás jelentősége felbecsülhetetlen, így megköszönjük telepü-
lésünk véradóinak az önzetlen és odaadó segítséget, a Vöröskereszt 
helyi szervezetének és az egészségügyi dolgozóknak pedig a véra-
dások megszervezését. Nem könnyű időszakkal küzdöttek meg az 
elmúlt másfél évben, hiszen a járványhelyzet korlátozásai a véradást 
is érintették. 
A következő személyek kaptak segítségükért elismerést:
10-szeres véradók: Asbóth Norbert, Janzsó Gábor, Pópity István, 
Rabi András, Török Ildikó Krisztina, Varga Bernadett; 
20-szoros véradók: Balázsné Ábrahám Tünde, Kiss Zoltánné, Nasz-
radi Andrásné; 
30-szoros véradó: Kónya Tamás; 
40-szeres véradók: Engi Antal, Dohány Csaba; 
50-szeres véradók: Ábrahám-Tandari László, Ördögh István József; 
60-szoros véradó: Nógrádi László István; 
70-szeres véradó: Kiri Roland; 
90-szeres véradó: Nyári Zoltán; 
100-szoros véradó: Sánta László Ferenc; 
110-szeres véradó: Tóth István Szilveszter. 
Köszönjük szépen a véradók segítségét, és mi is arra bíztatunk min-
denkit, aki csak teheti, kövesse őket ebben az életeket mentő, kitün-
tetett feladatban. 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat egy régi hagyományt sze-
retett volna feleleveníteni azzal a kezdeményezéssel, hogy elisme-
résben részesítse azokat a családokat, akik saját kertjük kiemelkedő 
gondozásával, munkájukkal hozzájárulnak településképünk szebbé 
tételéhez. Minden díjazottnak különösen hálásak vagyunk azért, hogy 
időt és energiát nem kímélve a közösségért tesznek, ennek köszönhe-
tően elismerő oklevelet és ajándékot kaptak a következők:
Bodnárné Oláh Gyöngyi, Bóka Bernadett, Borsos Géza és neje, Dobó 
Józsefné, Dobó Szilveszter és neje, Engi András és neje, Fenyvesi 
Gábor és neje, Fodor Ernőné, Gábor Józsefné, Geishauer-Ambrus 
Viktória, id. Simon-Jójárt Imre és neje, Kiri István és neje, Kiss Sán-
dor és neje, Koznás Miklós és neje, Lippainé Tandari Rózsa, Márton 
Géza és neje, Pap Imréné, Pintér István és neje, Rácz János és neje, 
Simon József és neje, Solymosi Margareta, Szalma József és neje, 
Szekeres Imre és neje, Sziráki Ferenc és neje, Tanács János, Temes-
vári József és neje, Tímárné dr. Ostrogonac Klaudia, Tóth Károly és 
neje, Trója Jánosné, Varga Jenő Ferencné, Volford József és neje, Vő-
neki István és neje.

Végezetül az első három helyezett a Virágos Domaszék pályázat ke-
retében és a szakmai zsűri megítélése alapján: 

Damu Jenő és neje - I. helyezett, 
Dobó Imre és neje - II. helyezett, 

Bóka Istvánné - III. helyezett.

Köszönjük a munkájukat, mellyel a településképünket építik, szépí-
tik, és számítunk rájuk a jövőben is!

Forrás: DOMASZÉKI HírTér
( szerk. )

Sztancsik Mária, Ördögh András Gábor és Süli Ádám 
kiemelkedő teljesítményükért vehették át elismeréseiket

  Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Kiemelt véradóink: Tóth István Szilveszter, Sánta László 
Ferenc és Nyári Zoltán     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Virágos Domaszék pályázat első három helyezettje
  Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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A DOMADRÓN a partner az útépítésben

Az útburkolat céljára leggyakrabban alkalmazott eljárás az aszfalt, 
azonban ennek költségei igen magasak; amikor egy-egy utca fej-
lesztése a cél, akkor megfelelő eljárás lehet, ugyanakkor hosszabb, 
akár több kilométeres útszakaszok építése, felújása esetén olyan 
költséghatékony technológiákat is alkalmaznak, mint a bitumene-
mulziós záróréteg. Bármelyiket is válassza a beruházó,

az útépítési munkálatok során az útalap-készítés a leg-
sarkalatosabb pont, ugyanis az útalap minősége meg-
határozó az elkészült útfelület tartósságát illetően.

Megfelelő és stabil útalappal, kellő minőségű zúzalékkal feltöltve 
jelentősen megnő az utak élettartama, legyen szó aszfalt, bitume-
nemulziós vagy egyszerűbb, földút-stabilizáló technológiákról. A 
DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Start Szociális Szö-
vetkezet felkészült és tapasztalt munkatársaival, valamint a szük-
séges munkagép-állomány birtokában, a földtükör kialakításától a 
kőzúzalék tömörítéséig, egyenletes minőségben készíti el az útala-
pot, legyen szó aszfaltburkolattal vagy egyéb záróréteggel ellátandó 
szakaszról. Azonban még a legnagyobb gondosság mellett épített 
utak állaga is megromolhat szélsőséges időjárás vagy terhelés kö-
vetkeztében. Különösen nagy ennek kockázata, ha az útalap vagy a 
záróréteg nem a megfelelő minőségben készült. Az állagromláson 

belül is kiemelkedik az ún. kátyúképződés. A folyamatos terhelés 
és a szélsőséges időjárási viszonyok ezt a folyamatot jelentősen fel-
gyorsítják. Ezekben az esetekben fontos a kátyúk mihamarabbi ja-
vítása, hogy a lehető legkevesebb kárt és kényelmetlenséget okozza 
a közlekedőknek vagy éppen az úttest üzembentartójának.

A Homokhátságon azonban az útkarbantartás és felújítás jellemző-
en nem merül ki a belterületi vagy szilárd burkolatú útszakaszok-
ban. A legtöbb település tetemes külterületi (tanyai) úthálózattal 
rendelkezik, Domaszék esetében ez nagyságrendileg 200 kilomé-
ter. A külterületi földút-hálózat karbantartása ezért minden évben 
rendkívüli feladat, amelyhez elengedhetetlen a hatékony munka-
végzés. A földutak javíthatósága rendkívüli mértékben függ az idő-
járási tényezőktől, ugyanis száraz melegben a talaj, illetve a homok 
túlságosan laza és porol, míg a sok csapadéktól sáros, szintén la-
zább szerke zetű a szükségesnél. 
A téli fa  gyos időszakban pedig a keménysége miatt művelhető 
nehezen. Ezért az év folyamán csak 3-4 hónapnyi – sokszor nem 
egybefüggő – időszak áll rendelkezésre ennek elvégzésére. A DO-
MADRÓN Szociális Szövetkezet rendszeresen vállal külterületi 
útkarbantartási feladatokat, amelyeket a szükséges gépállomány és 
tapasztalat birtokában hatékonyan el tud látni.
  További információ: www.domadron.hu

Megháromszorozódott a szabadtéri tüzek száma
Idén az elmúlt éveknél korábban kezdődött 
a szabadtéri tüzek időszaka, február 1-től 
július közepéig összesen 11.146 szabadtéri 
tűznél avatkoztak be a tűzoltók. Ez azt je-
lenti, hogy az elmúlt év azonos időszakához 
képest háromszor több alkalommal kellett 
ilyen jellegű káreseménynél beavatkozniuk 
a katasztrófavédelem tűzoltóegységeinek. 
Az  idei évben eddig összesen 47 ezer 364 
hektáron pusztított tűz. Az eddigi legna-
gyobb területű szabadtéri tűz július 19-én 
a Hortobágyon keletkezett, ahol több mint 
750 hektárnyi terület égett le. A tüzet száztíz 
tűzoltó huszonnyolc tűzoltó járművel, csak-

nem négy napon át oltotta. A legtöbb erőt és 
eszközt július 21-én a Kiskunhalas mellet-
ti erdőtűznél kellett bevetni, ahol összesen 
negyvennyolc tűzoltójárművel majdnem 
száznyolcvan tűzoltó dolgozott.
Eddig idén szabad területen keletkezett 
tűzesettel összefüggésben 55 ember sérült 
meg és heten haltak meg.
A szabadtéri tüzek oltása rendkívül idő-, lét-
szám- és technikaigényes. Az idei kiemel-
kedő eseményszámok rendkívüli módon 
megterhelik a tűzoltói állományt, és igénybe 
veszik az alkalmazott technikai felszerelése-
ket, járműveket. A legtöbb ideig Bács-Kis-

kun és Csongrád-Csanád megyében volt 
érvényben fokozottan tűzveszélyes időszak, 
összesen százhárom napon át, vagyis az ed-
dig eltelt időszak felében, jelenleg augusz-
tus 1-től országos tűzgyújtási tilalom van 
érvényben. 
Az aszály különösen tűzveszélyes időszaká-
ban közös felelősség a természeti és épített 
környezet megóvása, aki viszont hanyag-
ságból vagy szándékosan kárt okoz, az óriá-
si értékek pusztításáért felelős.

Forrás: katasztrofavedelem.hu
(szerk.)

Útalap készítés a Radnóti utcában  Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Földmérési munkálatok a Béke utcában  
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Az útépítési és útfelújítási munkálatok az elmúlt időszakban az egyik leggyakoribb fejlesztési tevékenységek közé kerültek a 
homokháti településeken. A tendenciát jól mutatja, hogy Domaszéken az elmúlt három évben mintegy 6 kilométernyi útszakasz 
újult meg a kül- és belterületen. A környező települések számára természetesen nem kevésbé fontos, hogy jó minőségű, pormentes 
útszakaszok biztosítsák a közlekedést.
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OKTATÁS

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK
Programjainkból:
Mint minden évben, művészeti iskolánk 
táncosai ebben az évben is meghívást kap-
tak a Falunapra, 2022. július 23-ára. Az 
idén a Domaszék 70 programban szereplő 
Nemzetközi Néptáncfesztivál záróblokkja-
ként léptek fel néptáncosaink. Modern- és 
társastáncos növendékeink pedig a főműso-
ridőben mutatták be produkcióikat. Tudjuk, 
hogy a nyáron szervezett programokra nem 
egyszerű összegyűjteni a tanulókat, ezért 
külön örültünk annak, hogy nagyon sok 
szülő komolyan vette kérésünket, és lehető-
vé tette, hogy gyermeke a többiekkel együtt 
részt vegyen a falunapi ünnepségen.
Minden táncosunknak és felkészítő pedagó-
gusainknak (Horváth Péter, Horváth-Szögi 
Barbara és Kispéter Éva), valamint termé-
szetesen az érintett szülőknek nagyon kö-
szönjük és gratulálunk a színvonalas műsor-
hoz!

A 2022/2023-as tanévvel kapcsolatos 
információk:

Étkezés és napközi egyeztetés, térítési 
díj megállapítás: 2022. augusztus 24-25. 
(szerda-csütörtök) 8-17 óráig. A befizetés 
szeptember hónapban történik.
Kérjük, az ingyenes étkezésben részesülő 
tanulók is jelezzék étkezési szándékukat!
A kedvezményekre jogosító határozatok 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
tartós betegség, stb.) lejárati határidejére 
szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani 
és a határozatokat az iskolába behozni! Le-
járt határidejű határozatok nem jogosítanak 
a kedvezmények igénybevételére!

Tankönyvosztás:
2022. augusztus 24-25.  (szerda-csütör-
tök) 8-17 óráig. 
A tankönyveket minden tanuló részére in-
gyenesen biztosítja az állam.

Pótvizsga: 
2022. augusztus 24. szerda 8.00 óra. A 
pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt és az 
alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenni, 
valamint a tantárgyhoz szükséges felszere-
lés is legyen ott a pótvizsgázó diáknál!

Tanévnyitó ünnepség: 
2022. szeptember 1. csütörtök 8.00 óra 
(megjelenés ünnepi, fekete-fehér öltözet-
ben). 
Első tanítási nap: 
2022. szeptember 1. csütörtök (a tanévnyi-

tó után); napközi, étkezés és kisbusz is lesz 
már ezen a napon.

Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: 
2022. augusztus 22-étől naponta 8-13 óráig

Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggeszt-
ve augusztus 18-a után! Kérem, figyeljék a 
kiírásokat, valamint az iskola honlapját és 
Facebook oldalát!

Minden családnak a nyár hátralevő részében 
még kellemes kikapcsolódást, jó pihenést 
kívánok! 

Józsáné Bánhidi Márta 
intézményvezető

KÖZÖSSÉGNYUGDÍJAS KLUB HÍREI
2022. július 2-án a klub néhány tagja részt 
vett Algyő szervezésében a nyugdíjas talál-
kozón a Faluházban. A nagy melegre való 
tekintettel nem busszal mentünk, hanem 
személykocsikkal.

2022. július 4-én a Domaszéki Jázmin 
Nyugdíjas Klub felköszöntötte azokat a 
tagokat, akiknek az elmúlt félévben volt a 
születés- és névnapjuk. Ez alkalommal a 
Sárkányhegyi  Közösségi Színtérben  finom 
ebéddel, melyet a Domaszint készített, és  
süteménnyel kedveskedtünk az ünnepeltek-
nek és a tagságnak, a jó hangulatról Nyári 
Zoltán klubtagunk gondoskodott.
 
Megtiszteltek jelenlétükkel Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat polgármestere 
és jegyzőnője, akik ajándékot hoztak a klub 

részére, és felköszöntötték az ünnepelteket, 
köszönet érte. 
Lezajlott a jól megszervezett hagyományos 
Domaszéki Falunapok, és a 70 éves Doma-
szék Jubileumi évfordulójának megünneplé- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se.  A Jázmin Nyugdíjas Klub sok látványos
előadáson részt vett, éjfélbe nyúló koncer-

tek szórakoztatták a szép számmal jelenle-
vő közönséget. A Jázmin Nyugdíjas Klub 
tagjai szombaton a Domaszék Nagyközségi  
Önkormányzat jóvoltából részesültek a falu 
ebédjéből.  Ebéd után pedig a falu ünnepi 
tortájából részesültünk, amit ez alkalommal 
is nagyon szépen köszönünk, nagyon finom 
volt.

A soron következő klubnapok: 
szeptember  5-én és 19-én, hétfőn, 14 órától.
Szeretettel várunk és hívunk minden kedves 
nyugdíjast, legyen tagja a klubnak, legyen 
részese közösségi életünknek.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a férfi-
kórus tagjai szeretnének lenni. 

Gál Imre 
klubvezető

A klub tagjai a falunapi rendezvényen
  Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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DOMASZÉK70

Oktatás-nevelés és iskolaépítés a szegedi határban

Az Általános Iskola 1980/81-es tanév ballagási ünnepsége  Bojárhalmi Iskola egy osztályképe

Általános iskolai osztálykép 1975-76 II.osztály  Tanítási órán köpenyben az Általános Iskolában 

Azokat a földeket, amelyek ma körülvesznek bennünket Doma-
széken, már a 18. század első harmadától művelték, a század 

közepére pedig már épületeket is emeltek a városból kitelepülők. A 
lakóépületek a 19. században a szőlőtelepítés terjedésével szapo-
rodtak el. Az itt élő gyermekeknek rangra való tekintet nélkül arra 
volt szükségük, hogy ott járhassanak iskolába, ahol laknak, meg 
kellett tanulniuk írni, olvasni és számolni. 

Nem volt egyszerű a megoldás, hiszen a kezdetekben csak ván-
dortanítók foglalkoztak a nebulókkal, egy-egy arra alkalmas 

tanyában. Néhol több gazda szövetkezett a tanítótartásra, és a tanító 
hetenként való ellátása a gazdák közt sorba ment. A 19. század kö-
zepére az alsótanyai gazdák már többet szerettek volna annál, mint-
hogy a gyermekek megtanuljanak írni, olvasni, számolni, hiszen a 
városokban ekkor már valódi iskolákat működtetett a tanács, még 
ha nem is túl sokat. Azt sem volt könnyű elérni, hogy ez a külterüle-
ten is így legyen. Miután a tanyák felszámolásának kérdése nem járt 
sikerrel, felvetődött az úgynevezett pusztai iskolák felállításának 
terve, melyet hatásos eszköznek láttak arra, hogy egy természetes 
központosítás létrejöjjön, és ez hosszútávon új községek kialakítá-
sát tette lehetővé. Az akkori hatóság úgy vélte, hogy a betyárvilág 
nagymérvű terjedésének egyik oka, hogy a tanyai gyermekek ok-
tatás-nevelés nélkül nőnek fel. Mivel a tanyarendszert nem sike-
rült felszámolni, így Szeged város tekintetes tanácsa kénytelen volt 
eleget tenni a gazdák óhajának, és az 1850-es évek elején iskolákat 
létesített a határhoz tartozó külterület legsűrűbben lakott részein. 
Ebben az időszakban Tóth János kegyesrendi tanár felügyelte a 

szegedi népiskolákat, majd rábízták a tanyai iskolák igazgatói fel-
adatainak ellátását. Az iskolákat a tanyai lakosság adóztatásából tar-
tották fent, melynek a szülők rendben eleget is tettek. Ekkoriban a 
taníttatás még nem volt kötelező, egészen 1868-ig. Ám a kiegyezés 
évében, 1867-ben megalakult Andrássy Gyula kormánya, amely-
ben Eötvös József lett a közoktatásügyi miniszter, akinek eltökélt 
szándéka volt, hogy véghez viszi az oktatás átalakítását és a tan-
kötelezettség megszilárdítását a népiskolai közoktatásban. Ennek 
az intézkedésnek óriási jelentősége volt a jövőre nézve, hiszen a 
törvénybe foglaltakat végre is hajtatták az érintettekkel. 

Domaszék község mai területén elsőként, 1853. április 19-én 
nyitotta meg kapuit Feketeszélen a Bojárhalmi iskola. A város-

tól 12 kilométernyi távolságra mérték ki a telkét, ahol helyet kapott 
egy 60 m2-es tanterem és egy tanítói lakás is. Az épületet vályogból 
és vert fallal emelték, tetőszerkezete fából készült. Az első tanító 
Sperlyák János volt, aki a kezdetektől egészen 1880 decemberéig 
tanított itt. A nyitás után két esztendővel már 150 tanuló iratkozott 
be az iskolába. A következő években még összesen 7 tanyai iskola 
nyitotta meg kapuit, melyek néhány éven belül kicsinek bizonyul-
tak, a tanulók létszáma a legtöbb helyen elérte a 150-200 főt is.
Az iskolák megnyitásának sorrendje:
Bojárhalmi iskola (Szeged-Alsótanya) 1853. április 19.
Kisivánszéki iskola (Belső-Domaszék) 1854. április 1.
Feketeszéli iskola (Belső-Feketeszél, Balogh) 1854. november 1.
Zöldfás iskola (Homokszőlőki) 1856. január 12.
Csala iskola (Külső-Feketeszél) 1898. október 2.
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DOMASZÉK70

Régmúlt idők ünnepségei (úttörő, ballagás) a Domaszéki Általános Iskolában

Forrás: Bálint Ibolya - Oltárkő a katedrán; 
Bönde Jánosné;
www.domaszekert.hu

                       Varga-Asztalos Ágnes
                                          szerkesztő

Bajai úti iskola (Klebelsberg iskola) 1928.
Kunhalmi iskola (Császár úti Tóth János) 1935.
Az iskolaépítéseket folyamatos bővítések követték, hiszen a kezdeti 
időkben volt, hogy egy tanítóra 150 tanuló is jutott, 1-6. évfolyamig. 
A huszadik század elején a fordulatot ismét egy rendkívüli képes-
ségű, széles látókörű, határozott elképzeléseket formáló kultuszmi-
niszter hozta, ezúttal Klebelsberg Kunó. Tevékenysége nem csupán 
a saját korára hatott meghatározóan, hanem előre mutatott az egész 
évszázadra. Az első világháborút követően, a durván megcsonkított 
ország elveszítette gazdasági erejének nagy részét, a hiányt pótol-
ni - Klebelsberg szerint - csak tanulással, azaz magas színvonalon 
képzett, sokoldalú tudással felvértezett emberek tömegével lehetett 
volna. Ennek érdekében 1926-ban 5000 iskolai objektum építését 
tűzte ki célul, valamint véleménye szerint a tanyai iskolákban taní-
tók egzisztenciájának megszilárdítása is alappillére volt a további 
fejlődésnek.

A második világháború időszakában a gyermekévek sem teltek 
gondtalanul. Az iskolába járás a tanyai iskolákban két részre 

szakadt, az alsósok  délelőtt, a felsősök délután jártak iskolába. A ta-
nulmányok elvégzése mellett az otthoni feladatokat is teljesíteniük 
kellett a gyermekeknek, hiszen a kötelesség volt az első, a játék csak 
ezután következhetett, melyet sokszor csak az iskolába vezető úton 
tehettek meg társaikkal. "Keserű kenyeret ettek a tanítók is, melyet 
nehezen kerestek meg. A tanyai néptanító gyakorlatilag ugyanúgy 
élt, mint tanítványai, ugyanúgy küzdött a mostoha körülményekkel, 
mint a gondjaira bízott gyermekek szülei. Talán ezért is volt annyi-
ra megértő és együttérző azokkal az emberekkel, akik között akár 
évtizedekig élt. S mert ilyen volt, az emberek nagyon jól ismerték. 
Tisztelték, szerették, megbecsülték és sohasem feledték" – emlékezik 
meg munkájában Bálint Ibolya a régi tanítókról. 
A szocializmus éveiben egyre fontosabb lett a családok életében 
gyermekeik oktatása, tanulmányi előmenetelük. A település meg-
alakulását követően egyre többeknek volt igénye arra, hogy gyer-
mekeik ne csak elemi iskolába járjanak. Ezt a szemléletet a tanítók 
is igyekeztek népszerűsíteni és megértetni diákjaikkal és azok szü-
leivel. Ha egy tanulóról tudták, hogy nem áll szándékában tovább-
tanulni, tanárai megpróbálták rábeszélni, hogy legalább egy szakké-
pesítést szerezzen magának. Az 1960-as évek közepére, akik tovább 
akartak tanulni, felső tagozatra már a Zöldfás iskolába iratkoztak át, 
mert ott korszerűbb oktatásban részesültek.

Egy kisiskolás emlékei arról, hogy miért is volt jó a Zöldfás isko-
lába járni: "Rengeteget játszottunk a szabadban. A Dékány suli ud-

varát alakították ki sportpályának. Főszerep a focié és a kézilabdáé 
volt. Az osztályok egymás elleni meccseket vívtak. Tanáraink közül 
néhányan aktívan beálltak közénk játszani. A környező települése-
ken szervezett sport programokra rendszeresen vittek bennünket. 
Pl. Ruzsán, Mórahalmon már akkoriban is voltak versenyek. Hi-
degben, télen sokat pingpongoztunk, volt asztal meg ütők. Még a 
kötélmászást is gyakoroltuk az udvaron, ez jól jött később a közép-
iskolában.
A tanulásban is sok segítséget kaptunk. Láttunk kémiai, fi zikai kí-
sérleteket, /nagyon szerettük/, kötöttünk sálat, varrtunk szoknyát, a 
fi úk fúrtak- faragtak, de az alapozás volt a fő cél. Elmentünk ta-
nulmányi versenyekre, mondtunk verset, ünnepi műsort adtunk, jó 
énekkarunk, furulyacsapatunk volt. Az osztályok „Ki Mit Tud-ra” 
színdarabokkal készültek, bábműsorokat is készítettünk. Év közben 
mi is gyűjtöttünk papírt, vasat. Gyereknapon biciklivel mentünk az 
akkori „Szikibe”, kisvonattal a rúzsai erdőbe. Nyáron is felkerestük 
a „gyakorlati kertet”, hogy locsoljuk, kapáljuk a tavasszal ültetett 
növényeket, leszedjük a barackot. Pedagógusainktól rengeteg gya-
korlati és elméleti ismeretet szerezhettünk, hála és köszönet érte kö-
zel ötven év után is."

Ekkoriban már felmerült a központosítás, ahogy a falu növeke-
dett, szükségesnek látszott egy belterületi iskola megépítése. 

Mindez 10 éven keresztül terv maradt csupán, de 1975-re elkészült 
a Petőfi  utcai, 8 tantermes általános iskola. 1981-től már csak egy 
iskola működik Domaszéken, melyet néhány év elteltével még bő-
víteni kellett. Az iskola napjainkban is megérett a bővítésre, hiszen 
közel 300 gyermek koptatja évről évre padjait, mely a folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetően, korszerű felszerelésével megállja a 
helyét a környező iskolák sorában is.

Szent-Györgyi Albert gondolatai ma is helytállóak, és az alábbia-
kat mindig fontos szem előtt tartani:

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy fel-
ébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.” 
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KÖZÖSSÉG

Falunapi forgatag és közösségi ünnep Domaszék 70. születésnapján
2022. július 22-én, a már hagyománnyá vált traktorfelvonulással vet-
te kezdetét Domaszéken a település 70 éves évfordulójáról is elneve-
zett Jubileumi Domaszéki Falunapok. Traktorok hada lepte el délután 
17 órakor a Köztársaság teret, melyből olyan sok volt, hogy egy gom-
bostűt sem lehetett közöttük leejteni, úgy megtöltötték a kijelölt vá-
rakozó helyet. Örömteli pillanat volt ez a szervezők számára, hiszen 
ebből látszott, hogy ez a hagyomány igen népszerűvé vált a gazdák 
körében, mely minden évben kicsit fejlődik és növekszik.
Sziráki Krisztián polgármester megköszönte a megjelenteknek, hogy 
eljöttek és a rendkívüli időjárásra való tekintettel is vették a fárad-
ságot, hogy megmutassák a gépeiket, hogy együtt kezdhessék el 
megünnepelni Domaszék 70 éves fennállását a falunapok keretében. 
Továbbá megköszönte a Domaszéki Traktorosok Baráti Körének a 
szervezést, hiszen a felvonulás utáni vacsorát és a hűsítő italokat is 
ők biztosították. 
A környező településekről is szép számmal érkeztek gépcsodák, me-
lyek szintén a kígyózó menetoszlop részét képezték, és a falut ke-
resztül-kasul körbejárva, ámulatba ejtették a házaik előtt nézelődő 
lakosságot is. Családok, jóbarátok mind együtt utaztak a gépeken, 
vidáman és jókedvűen vettek részt mindannyian ebben a nem min-
dennapi megmozduláson, mely a helyiek összefogását is erősítette. 
Voltak itt fiatal és öreg traktorok is, utóbbiból az egyik gép gazdája 
elmondta, hogy nem kell tiszta ruhát felvenni ha beül a jó öreg masi-
nába, mert egyből szerelni kell rajta valamit, de 40 év után is eljön a 
kerekén és végig tud vele vonulni a fiatalabb társaival együtt. 
Elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült esemény kerekedett ebből 
a programból, melyet egy jó hangulatú, kötetlen, vidám beszélgetés 
zárt egy finom vacsorával egybekötve, minden résztvevő és család-
tagjaik számára.

A tavalyi falunap után, az idei évben másodszor lobbantak fel a lán-
gok a szaftos húsok alatt a kispiac területén, melyek köré jóbarátok, 
rokonok, családok, kollégák gyűltek össze egy finom vacsorára, 
vagy éppen magáért a verseny szelleme kedvéért. „A forró hangu-
latot nemcsak az időjárás, hanem a grillsütők is fokozzák”- mondta 
megnyitó beszédében dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester, aki 
köszöntötte a versenyzőket és a megjelenteket, és kellemes sütöge-
tést kívánt részükre. Az ételek zsűrije Rostás Attila, a szegedi Cirmi 
Kézműves Gasztrokocsma séfje volt, aki technikai tanácsokkal és 
ötletekkel is ellátta a csapatokat. Nem volt egyszerű dolga a végső 
döntésben, mindegyik csoport nagyszerű alkotásokkal rukkolt elő. 
Az ételek alapját általában a sertéshúsok, csirkehúsok, halak alkották, 
melyekből számos különlegesség készült, mint a körteragu, mexikói 
tarja, halpogácsa, sült oldalas, grillkolbász, juhtúrós-tejfölös füstölt 
cheddarsajtos tortillatekercs, továbbá a csevap és a sült löncshús sem 
maradt ki a repertoárból. Ezeket az alkotásokat varázslatosan díszí-
tették a csapatok friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, melyekkel ki-
váló ízeket ötvöztek az elkészült grill ételek.
A végső döntés nagyon szoros volt, apróságok döntöttek a helyezések 
megítélésében.
Ajándékot és elismerést kapott a részvételért a 3D Domaszéki Duci 
Daliák csapata; a Domaszéki MATASZ csapata; a Domaszéki Polgár-
őrség csapata; a KolbiBari csapata és a Márton Család.
III. helyezést ért el a Minimanó Sütöde és az Ovisokk csapata holt-
versenyben, a II.helyezést a Domaszéki Judo ISE kapta, míg I. he-
lyen szintén holtversenyben a Húsimádók és a Csevap csapat végzett. 
Gratulálunk!
Bodnár László és Bodnár Gábor is elismerést kaptak a nagyszerű va-
csoráért, amit az önkormányzati segítő dolgozóknak készítettek.
A szervezők nevében is nagyon köszönjük, hogy a meleg ellenére a 

Traktorfelvonulás rekordszámú résztvevővel

Másodszor lobbantak fel a lángok a Barbecue sütögetésen
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csapatok eljöttek és készültek erre a rendezvényre, és vendégül lát-
ták az ismerőseiket, az önkormányzatot, és a zsűrit is sok szeretettel 
fogadták.
 
Az iskola udvarán a nagysátor előtt egy helyi lakos, Kovács József 
régi kukoricamorzsolóját és működését csodálhatták meg a kiláto-
gatók. A hosszú szíjhajtással működő gépcsoda különösen a gyere-
kek figyelmét kötötte le. 

Igazi őrült hangulatot varázsolt a színpadra a Mystery Gang rocka-
billy zenéje a péntek esti napon. A trió mindent beleadott az előa-
dásba, sugárzott az erő a hangjukból, mely a közönséget is felvil-
lanyozta és lázba hozta. Stílusuk színes, a rockabilly és a rock and 
roll zenéit ötvözi, mely mellé bejött a garage és a modern nagyváros 
lüktetését hozó jungle hatás is. Aki ezt a műfajt, irányzatot szereti, 
biztosan nem csalódik a zenéikben. 
Megalakulásuk óta itthon és külföldön több mint 1800 koncertet 
adtak, köztük olyan jelentőseket is, mint például 2009 januárjában a 
Művészetek Palotája színpadán bemutatott Privát Buddy Holly Sto-
ry. 2010-ben sikerrel szerepeltek többek között Londonban, New 
Yorkban, Milánóban és Párizsban is. 2018 év végén a Wild 50's 
nights album Magyarországon aranylemez lett, és egyúttal elkezdő-
dött az amerikai karrier. Több hónapos los angelesi tartózkodás után 
2019 év elején az együttes lehetőséget kapott a műfaj legnagyobb 
rockabilly fesztiválján, mint fellépő az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Las Vegasban, amelynek sikere kapcsán a 2020-as évben már a 
nagyszínpadon kaptak helyet főműsoridőben, áprilisban.
Itthon kedvelt előadók a rockfesztiválokon és motoros rendezvé-
nyeken, ahol mindig ügyelnek arra a fiúk, hogy rendesen a húrok 
közé csapjanak a közönség legnagyobb örömére. Nagyszerű előa-
dás volt, köszönjük!

A péntek esti előadásokat az óvodás szülők fantasztikus műsora 
követte, amelyet elsőként már korábban az ovibálon is előadtak. 
Neonfényben úszott a színpad és aki végignézte, mind azt mond-
ta, hogy varázslatos volt. 11 szülő lelkesedésének, kitartásának volt 
köszönhető ez a nagyszerű koreográfia, mely izgalmas, vizuális 
élményt nyújtott a nézőknek. Hatalmas tapsvihar zárta a produk-
ció végét, a vendégeknek is tetszett ez az újfajta modern színpadi 
előadás, melyet a táncok mellé kiválasztott zenei stílus még inkább 
lenyűgözővé és különlegessé tett.

A szombati programok mindjárt egy versennyel kezdődtek, a szer-
vezők EXATLON akadálypályát építettek a kispiac területén, mely 
kihívásra 13 kisgyermek jelentkezett. Mindegyik bátor versenyző 
sikeresen teljesítette a feladatokat: az asztalon futást és az alattuk 
átbújást, a labda terelést, a gördeszka húzást saját súlyuk alatt, a 
karikákban szökdelést és a célbadobást. A feladatok teljesítése időre 
zajlott, és ezt az eredményt vette számításba a zsűri az értékelésnél. 
Végül mindenki jutalmat kapott, a legjobbak érmet, édességet és 
kreatív eszközöket. 
Mi is gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekért és azért 
is, hogy a meleg sem tántorította el őket a jelentkezéstől, így ki-
tudták használni ezt az alkalmat, hogy élményekkel és trófeákkal 
gazdagodhassanak.

Színvonalas programnak lehettek szemtanúi azok, akik a nagy me-
leg ellenére már szombat délelőtt kilátogattak a 70 éves Domaszék 
falunapi rendezvényhelyszínére. Lengyelországból és Lettország-
ból érkeztek táncosok, akik egészen elképesztő energiával és len-
dülettel vették birtokba a színpadot és környékét, és a csodálatosan 
díszített ruháikban méltán és büszkén hirdették országukra és a vá-

Egri Péter és a Mystery Gang péntek esti koncertje

Nagy sikert aratott az ovis szülők péntek esti előadása

Exatlon verseny nyertesei
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rosukra jellemző népi vonásokat. 
Az első fellépő a Zambrów ifjúsági fúvószenekar volt, akik Lengyel-
országból, Zambrów városából érkeztek, amely az ország északkeleti 
részén található 23.000 fős lakosságszámmal. A Fúvószenekar 1997-
ben alakult a jelenlegi karmester Krzysztof Witkowski kezdeménye-
zésére - aki a zenekar karnagya is egyben -, a város önkormányzatá-
val együttműködve. 
A zenekar fellépett többek között Olaszországban, Németországban, 
Fehéroroszországban, Litvániában, Lettországban, Észtországban, 
Finnországban, Csehországban, Görögországban és Spanyolország-
ban. 
Másodikként a Rība néptánc csoportja Lettország fővárosából adta 
elő produkcióját, ők Rīgából érkeztek, amely a Baltikum legnagyobb 
városa, fontos kulturális, oktatási, politikai, pénzügyi, kereskedelmi 
és gazdasági központja a régiónak, lakosainak száma 615.000 fő.
A csoport elsősorban idősebb korosztály számára alakult és az ak-
tív működését 2017-ben kezdte meg, azóta minden évben állandó 
részvevői a Rigai Lett Dal- és Táncfesztiválnak. Fennállása alatt az 
együttesnek ez az első külföldi turnéja Magyarországon.
A harmadik előadás az Ostrołęka dal- és néptáncegyütteshez fűződik, 
akik Lengyelországból, Ostrołęka városból érkeztek, amely járási 
jogú város a mazóviai vajdaságban, a Narew folyó partján, egyúttal 
az ostrołękai járás központja is, mely Északkelet-Lengyelország fon-
tos adminisztrációs központja, lakosainak száma: 53.000 fő.
Az együttes létrejöttének története közel négy évtizedre nyúlik visz-
sza, amikor is a társulat a helyi kulturális központban megalakult 
„Ostrołęka” Gyermek Dal- és Táncegyüttes néven, majd ezt köve-
tően Ostrołęka Néptánccsoporttá alakult. A csoport nagyon sok ese-
ményen, koncerten vett részt nemcsak Lengyelországban, hanem 
határaikon túl is. Európában Spanyolországban, Németországban, 
Oroszországban, Finnországban és Ukrajnában jártak fesztiválokon.

A fantasztikus produkciókat a nép- és katonazenészekből verbuváló-
dott Szélműves Zenekar folytatta, amely Szeged és környéke meg-
határozó koncert és táncház zenekarává nőtte ki magát. A különleges 
hangszerösszeállítás, illetve a különböző zenei stílusokban gyűjtött 
tapasztalatok adják meg a zenekar esszenciáját. Zenéjük magva a 
moldvai csángó népzene, de koncertjeiken megszólalnak az erdélyi, 
román és zsidó népzene dallamai is. Sodró lendületű táncházaikon a 
hangszerelésnek, előadásmódnak és a moldvai népzene sajátos erejé-
nek köszönhetően olyan energiák szabadulnak fel, amelyek a laikus 
és rutinos néptáncos közönséget egyaránt táncra késztetik. A zenekar 
célja, hogy széles körben megismertesse a néptánc felszabadult és 
bensőséges hangulatát, valódi közösségi élményt hozzon létre.
Számfira Máté és Számfira Nagy Zita néptáncosok mindketten álta-
lános iskolás koruk óta táncolnak, Zita táncantropológusként végzett, 
Máté pedig a Táncművészeti Egyetemen. A Hatetudnád Tánctanoda 
és több környező néptánccsoport művészeti vezetői. 2021. július 2-án 
Bartók Béla életműve előtt tisztelegtek többek között az autentikus 
magyar népzenét játszó Por Zenekarral együtt az Újszegedi Sza-
badtéri Színpadon. Bartók Béla születésének 140. évfordulójára egy 
olyan gálaműsort szerettek volna összeállítani csoportjaikkal, amely 
a Kárpát-medence népzenéjének egy jókora szeletét mutatja be, a fol-
klorista és zeneszerző fülén keresztül. A délelőtti produkcióknak ők 
voltak a záró előadói, a nemzetközi néptáncosokat a délután folya-
mán 16.30-tól újra megtekinthette a nagyközönség.

Még az év elején arra buzdítottuk Domaszék közösségét, hogy indul-
junk el egy olyan közös úton, mely az egész 2022-es évet átszövi, és e 
jeles évfordulót ünnepli. Elindítottuk a helyi újságunkban a DOMA-
SZÉK70 rovatot, melyet ha valaki figyelmesen olvasott, megismer-
hette Domaszék múltját és jelenét, melyet mindig kiegészítettünk egy 

A Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevői

Domaszék 70 éves születésnapi tortája
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„Tudtad-e hogy?” kérdéssorozattal, mely szintén a településünkkel 
kapcsolatos érdekességeket, különlegességeket foglalta össze né-
hány találó mondatban. 
A folyamatos múlt- és jelenidézés célja, hogy több figyelmet for-
dítson közösségi létünk alapjaira, kulturális örökségünkre, és építő-
leg, megerősítőleg hasson domaszéki identitásunkra; hogy rohanó 
mindennapjainkban néha meg-megálljunk olyan értékek mellett, 
amelyek erre érdemesek. Most sikerült egy kicsit megállnunk, mely 
alkalommal az önkormányzat a jubileumi falunap keretében egy 
300 szeletes tortával lepte meg a lakosságot, mellyel méltóképpen 
kívánta megünnepelni településünk 70 éves születésnapját.

A szombati esti programok között mutatta be produkcióit a Doma-
széki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Pataki Ildikó vezetésével, melyet már nagyon izgatottan várt a 
közönség. A néptánc, társastánc és moderntánc szakon tanuló nö-
vendékek adták elő a rengeteg munkával és energiával betanult 
előadásaikat szüleik legnagyobb örömére. Elsőként a Domaszéki 
Néptáncegyüttes Csillagfürt-Kiskaláris csoportja lépett fel, amely 
nagyrészt középiskolás, egyetemista, sőt mára már dolgozó fiata-
lokból áll. A tánc és egymás iránti szeretetük, elkötelezettségük mit 
sem változott az elmúlt 10-15 évben, hiszen már annyi ideje év-
ről-évre megmutatkoznak a különféle rendezvények kulturális mű-
soraiban. Az iskola Topogók csoportja, 4.-5. osztályos gyerekekből 
áll. A táncosok több alkalommal szerepeltek az Agórában szerve-
zett rendezvényeken, falunapon. Mezőföldi táncokat mutattak be, 
melyek koreográfiáját Kispéter Éva készítette. A táncosok minden 
produkcióját a Rézhúros Banda kísérte, ezúton is köszönjük a re-
mek muzsikát! A művészeti iskola legkisebb táncosait a Hetrefitty 
csoport képviselte. A gyerekek egy része már óvodás kora óta tanul 
táncolni, közösségben játszani, énekelni. A néptáncosok záró pro-
dukciójában a Rece-fice csoportot láthatták, akik már több alkalom-
mal nagy sikerrel szerepeltek a deszki Maros-menti Fesztiválon, 
Szegeden az Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon, 
ahonnan idén országos Ezüst minősítéssel térhettek haza. Az iskola 
társastáncszaka tavaly indult újra, tehát a táncosok között vannak 
olyanok akik két éve, és vannak, akik idén csatlakoztak a csoport-
hoz. A Pro-Art farsangi házi versenyén nagyon szép eredményeket 
értek el. Egyéni és páros táncban is több első, második és harmadik 
helyezést is szereztek. A rendezvényen cha-cha-chát, rumbát, an-
golkeringőt és tangót adtak elő. 
A mazsorettesek közül a legfiatalabbak, vagyis a kadet korosztály, 
Junior solo kategóriában Schmidt Beatrix léptek fel. További fellé-
pő volt a Master Senior Mini csoport, akik több versenyen is első 
helyezést értek el. A Kvalifikációs Országos Bajnokságon ezüstmi-
nősítést kaptak. Szóló produkciót adott elő: Horváth Hanna, Pördi 
Kira, Molnár Dorka és Csala Vivien, mindannyiuk kiváló verse-
nyeredményekkel büszkélkedhetnek. A Junior Duo Kategóriát kép-
viselte Krnács Nikol és Sikula Dzsenifer, akik első fellépésükön a 
mórahalmi főnix Openen 3. helyezettek lettek arany minősítéssel. 
Rózsa Lilla és Tilinkó Nikolett először duóban, majd Pördi Kirával 
együtt Trióban POM-POM táncukkal és varázslatos fellépésükkel 
kápráztatták el a közönséget. 

Szombat este már mozdulni is alig lehetett a falunap helyszínén, 
annyian várták a 21 órakor kezdődő sztárvendég fellépését, aki nem 
más volt, mint a Kossuth-díjas Nagy Feró a zenekarával. Ferónak 
óriási a rajongótábora az országban és határainkon túl is, mi sem 
bizonyította ezt jobban, mint az, hogy Budapestről és Győrből is 
többen eljöttek, hogy Domaszéken megnézhessék a koncertjét, ami 
kivételesen hosszúra, több mint másfél órára sikeredett a lelkes 
közönségnek köszönhetően. A Beatrice együttes egy gitárszólóval 

A Domaszéki Művészeti Iskola előadásai
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csigázta fel a színpad előtt tömött sorban állókat, majd előbújt az éne-
kes, és korát meghazudtoló erővel és dinamikával kezdte meg a kon-
certjét. Zenéit vidám „színészi” koreográfiák is átszőtték, melyek to-
vábbi jókedvet kölcsönöztek a nézők számára. Volt, hogy „rendőrök” 
között térdepelt, keresztre is feszítették, még egy „bálna is repült” a 
közönség szórakoztatására, de akármilyen pózba is került a színpa-
don, a hangja mindig hamisíthatatlan volt. Dübörgött a sátor, de még 
Domaszék is, amikor a dobosa szóló produkcióba kezdett, óriási volt 
a hangnyomás a hangfalak előtt, szinte lüktette a közönséget. 
Talán kevesen tudják, hogy a 76 éves Nagy Feró, az 1960-as évektől 
kezdve énekel, rock és punk zenekarokban. Többször feloszlott az 
1970-ben alapított Beatrice, mely legutoljára 1987–ben alakult újra. 
Ő alapította meg az Ős-Bikini-t, melynek 1985-ig volt a frontembere, 
majd D. Nagy Lajos lépett a helyére. A telt házas élő koncert végén 
természetesen rajongóit is megörvendeztette, autogramokat osztott és 
szelfiket készíthettek vele, hogy ez az élmény és Domaszék 70. szüle-
tésnapja minél tovább emlékül szolgáljon mindenki számára. 

Nemcsak a szombat esti Beatrice koncerten volt főszereplő a dübör-
gés, hanem vasárnap délután is, hiszen a domaszéki helyi motoros 
baráti társaság felvonulásra hívta a környéken lévő baráti motoros 
klubokat, csoportokat. Egy motoros mindig kitalál valamit, hogy mo-
torra tudjon ülni, ez a délután erre kiváló indok volt, és nemcsak a fa-
lunapi programmal összefüggésben, hanem azért is, mert Domaszék 
ebben az évben ünnepli fennállásának 70 éves évfordulóját, emiatt 
ez egy jubileumi találkozó is volt egyben, melynek keretében szép 
számmal gyűltek össze a gépeket kedvelők és tulajdonosaik is. Az 
időjárás is kedvezett az eseménynek, így a felvonulást megelőzően 
már egy órával elkezdhettek gyülekezni a résztvevők, éppen ezért 
érdemes volt a nézelődőknek is hamarabb kijönni, hiszen így meg 
tudták csodálni a motorokat. Az ismerkedésről, tapasztalatcseréről is 
szólt ez az esemény, ezért is inkább egy találkozó hangulatát idézte, 
a felvonulás pedig csak megkoronázta azt. A felvonulás a településen 
keresztül zajlott szinte az összes aszfaltos és portalanított utcában, 
melyet nem lehetett nem észrevenni és nem meghallani. A gurulást 
színesítették a résztvevők gázadásaikkal, és nem maradhatott el egy-
két ponton a gumifüstöltetés és a gumiégetés sem, fokozva a házuk 
előtt nézelődő lakosság izgalmát a hanghatások hallatán. A polgár-
őrség és a rendőrség biztosításának hála teljesen problémamentesen 
zajlott a felvonulás, a szervezők nevében köszönjük a közel 200 mo-
torosnak, hogy eljöttek és hangulatot adtak a rendezvénynek. 

Ha azt írtuk, hogy a motoros találkozót a felvonulás koronázta meg, 
akkor a Streetfighter Show hab volt a tortán, és egyben a Jubileumi 
Domaszéki Falunapok záróeseménye is. Mondhatjuk, hogy ez a ren-
dezvény már-már hagyomány településünkön, de ez egy olyan stí-
lus, életérzés, melyet nem lehet megunni, akit egy kicsit is érdekel a 
motoros élet, az biztosan figyelemmel kíséri a hasonló bemutatókat. 
Településünk méltán híres a motoros szeretetéről, mely összefogja, 
erősíti, bátorítja a téma iránt érdeklődő helyi baráti társaságokat. 

Az önkormányzat támogatásában Palatinus Attila került meghívásra 
erre a rendezvényre, aki a teljes járműpalettáját bevetette a nézők elé-
gedettségének megnyerésére. Attila 2009 óta foglalkozik versenysze-
rűen a Stunt Riding-gal. Az eredményei között van Magyar Bajnoki 
cím és sok-sok dobogós helyezés a Magyar Bajnokságban. 
A versenyzés mellett foglalkozik reklámfilmek készítésével, és rend-
szeresen jár itthon és külföldön is motoros bemutatókat tartani feszti-
válokra, falunapokra, céges, családi és autós-motoros rendezvények-
re egyaránt. Egyszóval imádja ezt az akrobatikus sportot, és ezt ki is 
mutatta látványos showelemeivel a domaszéki közönségnek. 
A műsort Sziráki Krisztián polgármester végig konferálta, a bizton-

Nagy Feró és a Beatrice berobbantak a koncertjükkel

A vasárnapi motoros felvonulás és Palatinus Attila 
Streetfighter Show bemutatója 
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ságra pedig a helyi Streetfighters Fanatic motoros baráti társaság 
és a helyi polgárőrség tagjai ügyeltek végig a show folyamán. 

Akinek az eddig közzétett programok közül egyik sem tetszett és 
nem volt megfelelő, további számos lehetőség állt a rendelkezésé-
re, hogy megtalálja a magához leginkább közelebb álló szórako-
zási lehetőséget. A jubileum fényében a szervezők a gyermekekről 
sem feledkeztek meg, pénteken csillámtetoválással, kézműveske-
déssel, szombaton ingyenes ugrálóvárakkal és buborék partyval 
kedveskedtek számukra. 
A pénteki napot Pipicz Dani és a Lagzi Band zenekara zárta, iga-
zi lakodalmas hangulatot varázsolva a zene kedvelőinek. Közben 
mindkét napon a nagy sátorban  a Domaszint Szövetkezet jóvoltá-
ból finom illatok hívogatták az ott lévőket egy kellemes vacsorára, 
vagy éppen egy finom, hideg italra. 
A szombati napon volt lehetősége a falu ebédjét is elfogyasztania 
a lakosságnak, a menü öt nagy bográcsban főtt; marhapörköltet tá-
laltak főtt burgonyával és savanyúsággal, a visszajelzések alapján 
mindenki nagyon meg volt elégedve az ízekkel, az étel kiválóra 
sikeredett, hála Szekeres János ruzsai pörköltfőzőnek. 
A színpadon délután 16.30 perckor kezdődtek újra a programok, 
melyből még nem említettük meg Oláh Szabinát, aki egyéni pro-
dukciójával a Zumbára hívta fel a figyelmet. Az estét Dj Cino retro 
diszkója zárta, akinek már a neve garantálta az igazi utcabál han-
gulatot. 
Mindkét napon a helyszínen Hungarikum és Vasút történeti kiállí-
tás is megtekinthető volt. 

Vasárnap reggel kilenc órakor a Domaszéki Szent Kereszt Temp-
lomban Sóki Károly plébános úr jóvoltából falunapi jubileumi 
szentmise volt megtekinthető. A mise különlegessége az élő zenén 
kívül az volt, hogy utánna szeretetvendégség várta a híveket, me-
lyen egy kis frissen sült kalácsot, süteményt lehetett elfogyasztani. 

Végezetül, köszönjük az összes támogatónak, segítőnek és min-
den, a szervezésben résztvevő kollégának, hogy időt és energi-
át nem kímélve dolgoztak azért, hogy a pénteki és a szombati 
program igazán maradandó élményeket nyújtson a domaszé-
kiek számára. Ők a következőek voltak: Baranyás Virágüzlet, 
Bodnár Gábor, Bodnár László, Börcsök Lajos, Czérna Pálné, 
Domadrón Szociális Szövetkezet, Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat dol-
gozói, Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány, Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Domaszéki Kincskereső Óvoda Szülői Közössége, Domaszéki 
Polgárőr Egyesület, Domaszéki Presszó Vendéglő, Domaszé-
ki Traktorosok baráti köre, Domaszint Szociális Szövetkezet, 
Domatisz Nonprofit Kft., Jójárt József, Kalmár Zoltán, Képvi-
selő-testület tagjai és családjaik, Klimaj Zoltán, Kovács József, 
Módra Gábor, Németh Péter és családja, Ördögh Imre, Pertu 
Pálinkaház Kft., Pintér Árpád, Pintér Szilveszter, Pintér Tamás, 
Prókai Zsolt, Rappai Péter, Rostás Attila, Rostásné Németh 
Katalin, Rózsa Zsolt, Samu Tibor, Sebal Utánfutó Centrum, 
Streetfighters Fanatic, Sziráki Ferenc és családja, Ujvári Pincé-
szet, Varga Szabolcs.

Bízunk benne, hogy a jubileumi falunapi forgatag lelki felüdü-
lést és élményekkel teli szabadidőt hozott mindenki számára, és 
reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és tudtunk a 
szívének kedves programmal szolgálni, méltó ünnepet varázsolni 
ebből a különleges hétvégéből.

Forrás+képek: DOMASZÉKI HírTér
Összeállította: Tombácz Zoltán szerkesztő

Öt bográcsban főtt a falu ebédje

Pipicz Dani és a Lagzi Band Együttes péntek esti koncertje

Vasárnapi hálaadó szentmise utáni szeretet vendégség
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Borudvar és borkóstolás a falunapi programkínálatban
A Falunapok egyik különleges helyszíne volt 
az idén első ízben kialakított borudvar. A 
borfesztiválokról már jól ismert, hangulat-
világítással felszerelt faházikókban a kör-
nyék borászai várták a borkedvelőket, akik 
a sajtkészítőtől kiváló borkorcsolyát is vásá-
rolhattak. Sőt, a gyümölcspárlatok kedvelői-
nek sem lehetett okuk a panaszra, őket helyi 
pálinkakülönlegességek garmadája várta 
ugyanitt.

A borudvar rögtön a bejáratnál fogadta a Fa-
lunapra kilátogatókat, akik közül sokan be 
is tértek egy pohár finom borra, vagy isme-
rőssel összetalálkozva hamar a faházak mel-
letti asztaloknál folytatták a beszélgetést. A 
kiállító borászok mind a megyéből érkeztek, 
kínálatuk mégis eltérő, így összességében 
színes volt. 
Lehetett kóstolni kiváló minőségű, díjnyer-
tes homoki borokat; különleges, külhoni 
borvidékekről származó nedűket; sőt ritka-
ságnak számító natúrborokat is.
A helyszín további érdekessége volt, hogy 
pénteken és szombaton is borkóstolón ve-
hettek részt azok, akik borozgatás közben 
elmélyült eszmecserét is szeretnek folytatni 
– természetesen nem másról, mint a soron 
lévő tételekről. 

Pénteken este az Ujvári Pincészet fogadta az 
érdeklődőket egy terebélyes fa árnyékában 
előkészített asztaloknál, ami a nyári meleg-
ben igazán kellemes helynek bizonyult. Az 
asztaloknál hűvös víz, borkorcsolya és az 
önkormányzat által külön erre az alkalomra 
készített, díszített borospohár várt minden 
résztvevőt. 

Pintér Tamás borász egy egész estés előa-
dás keretében mutatta be a pincészet borait 
a közben aktívan kóstolgató közönségnek. 
A borász a hét tételesre tervezett kóstolót 
egy nyolcadikkal koronázta meg, a frissen 
aranyérmes rajnai rizlingjük „személyében”.

Szombat este a borkóstolót a Kárpátia Bor-
ház borszakértője, a borbarátok szegedi tár-
saságának vezetője, Telek János prezentálta. 
Ismét szép számmal összegyűltek a borértők 
és borkedvelők, de voltak, akik csak az utol-
só pillanatban szereztek tudomást a kóstoló-
ról és időközben csatlakoztak a társasághoz. 
A tételek előrehaladtával a hangulat is egy-
re oldottabbá vált és vidám beszélgetések 
bontakoztak ki, olykor észrevételek, pozitív, 
vagy éppen negatív kritikák – de ez már csak 
a kóstolóknak a sajátossága. 

Az esemény ismét túlmutatott önmagán, 
néhányan az asztal mellett, további kóstolga-
tással és beszélgetéssel töltötték az időt, míg 
mások elmentek felfedezni a színes Falunapi 
programkínálatot.

B.A.

A pénteki és a szombati napon is borkóstolón vehettek részt az érdeklődők
Fotók: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat hírei
A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat csapata az idei évi aktivitását 
sajnos csak a falunappal tudta megkezdeni. Részt vettünk a traktor-
felvonuláson, és az esti utcabálról, illetve a szombati retro buliról 
sem hiányozhattunk. 2022 második felét szeretnénk megtölteni fia-
talos programokkal. Terveink között szerepel filmvetítés, biciklitúra, 
focikupa, és még sok más meglepetés. Ami már biztos: szeptember 
16-án találkozhatunk a Domaszéki Presszóban egy fergeteges nyár-
záró bulin. Részletekkel hamarosan a közösségi oldalainkon jelent-
kezünk! Ha Te is szeretnél programokat szervezni, jelezd nekünk 
bátran a domszekifjonk@gmail.com email címen, várunk szeretettel 
minden domaszéki fiatalt a csapatunkba! 

A DIÖ tagjai

KÖZÖSSÉG
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Sárkányhegyi tábor
A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány Domaszék Nagyköz-
ség Önkormányzatával összefogva augusztus első hetére tábort 
hirdetett a 6-11 éves korosztályba tartozó gyerekeknek. Témánk 
a közlekedés, ezzel szoros összefüggésben pedig ismerkedés szű-
kebb és tágabb lakóhelyünkkel.
A húsz kis táborozóval első napunkon elgyalogoltunk Zöldfásra, 
megnéztük a régi iskolaépületet és tantermet, kerestünk „kincse-
ket” és kézműveskedtünk is. 
A következő napokban a sok játék mellett izgalmas programok vár-
tak ránk. Kedden a Momalisa kutyaiskola bemutatója, a Vasútmú-
zeum alapos megismerése, valamint egy kis táncház volt. Szerdán 
a mórahalmi Ezer Év Parkjában tettünk látogatást, a legbátrabbak 
kerékpárral tették meg a távot. Csütörtökön a Szeged-Nagyállomás 
kulisszái mögé tekintettünk be, majd tramtrainnel Hódmezővásár-
helyre utaztunk fagyizni. Pénteken a Tiszán sétahajóztunk, és egy 
kis pizzázás után búcsúbulit tartottunk. 
Reméljük sok élménnyel és új ismerettel gazdagodtak táborozóink 
ezen a héten!
                            Ótottné Greguss Éva és Bönde Jánosné szervezők Kincskeresés a Zöldfáson    Fotó: Ótottné Greguss Éva

Közös érdekünk 
a településünk

 parlagfűmentesítése 
Napjainkban hazánk egyike Európa par-
lagfűvel leginkább fertőzött területeinek. A 
rendkívül káros és agresszív gyomnövény 
elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a 
talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelen-
tős terméskiesést okozhat. Magyarországon 
a parlagfű a legtöbb kellemetlen tünetet ki-
váltó allergén, amelytől a lakosság mintegy 
20 százaléka szenved, tehát a gyom elleni 
védekezés és a mentesítés közös ügyünk!
A kertekben és a belterületeken a leghatéko-
nyabb, egyben a leginkább környezetkímélő 
védekezési mód a gyomlálás, míg a gyep-
területeken a rendszeres, vegetációs időben 
3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal 
elvégzett kaszálás lehet célravezető. A tar-
tós eredmény érdekében kiemelten fontos a 
virágzás és a magképződés folyamatos meg-
akadályozása.

Július 1. napjától idén is bárki számára elér-
hető a Parlagfű Bejelentő Rendszer. A rend-
szer interneten és okostelefonon keresztül 
egyaránt kezelhető, azonban a bejelentés 
előzetes regisztrációhoz kötött.
A gyommentesítéssel kapcsolatban a me-
gyei kormányhivatalok, valamint a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara területi szervei nyújtanak további 
információt. A jelenlegi országos helyzet-
képről és a parlagfűről általánosságban a 
NÉBIH honlapján tájékozódhatnak.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal ( szerk.)

KÖZÖSSÉG
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Katonai felvonulás a helyi MATASZ szervezésében a falunapon
A szombati nap egy igazi katonai felvonulással kezdődött, a katonai rendészet szirénázó autói vezették fel a MH. 5. Bocskai István Lövész-
dandár Hódmezővásárhelyi Egységének harcjárműveit, mely által lehetőség volt egy kicsit közelebbről is betekinteni a Magyar Honvédség 
területvédelmi feladataiba, melyet a katonai szervezetet képviselők kiállításokkal, statikus fegyverbemutatókkal és prezentációkkal is 
szemléltettek az érdeklődők számára. 
A honvédség és a tartalékosok szerepéről 
és jelentőségéről, a határvédelemről szólva 
Tóth László Lajos, a MATASZ elnökségi 
tagja is felhívta a figyelmet a nap folyamán, 
aki Budapestről érkezett a helyszínre. A 
Magyar Tartalékosok Szövetségének doma-
széki járási szervezete is jelen volt a pénteki 
és a szombati falunapi eseményen. Az első 
napon díjat és elismerést nyert a csapat a 
barbecue megmérettetésen, melyet kiváló 
hangulat jellemzett, és a csapatszellemet is 
erősítette. 
A MATASZ domaszéki szervezetének idei 
célja Vajda Zoltán ÖTT. szakaszvezetővel 
az élen, hogy kapcsolatot ápoljanak a felál-
ló járási századdal, tevékenységüket bemu-
tassák a részükre, és a közös munka lehe-
tőségét felmérjék velük. Az ifjúság részére 
szervezendő honvédelmi kurzust kívánja 
az egyesület támogatni, és a csapat támo-
gatásával  a katonaélet után érdeklődő fia-
talokat  bevonni a nyílt laktanyalátogatások 
programjaiba, hogy testközelből tudjanak 
tapasztalatot szerezni.  A kiemelt tervek kö-
zött szerepel a hadisírok gondozása is, me-
lyet az egyesület az előzetes felmérések és 
kutatások alapján már 2 éve a tevékenységei 
között tart nyilván, mellyel méltó körülmé-
nyeket kíván biztosítani az elesett katonák 
számára. További kiemelt feladat a taglét-
szám növelés is, mely eddig minden évben 
sikeresen zajlik 5-8 fővel évente, a jelenlegi 

MH. 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Egységének harcjármű-
vei érkeztek meg a katonai rendészet felvezetésével     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

létszám 20 fő. A kapcsolattartás a Honvé-
delmi Minisztérium helyi és területi szerve-
ivel folyamatos. 
A szervezet továbbra is várja a jelentkező-
ket köreibe, felvétel esetén számos izgalmas 

programban vehet részt a tag, kedvezmé-
nyesen juthat el kiállításokra, és akár éles 
lövészgyakorlatokon, háziversenyeken is 
részt vehet.    

Tombácz Zoltán szerkesztő

A Magyar Tartalékos Szövetség domaszéki szervezetének tagjai a falunapon, 
balról Vajda Zoltán ÖTT. szakaszvezetővel     Fotó: DOMASZÉKI HírTér

KÖZÖSSÉG
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HIRDETÉSEK

Búcsúzunk Tőled!
"Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit Tőlünk senki, soha el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet.

Hogy egyszer majd találkozunk Veled!"

Szívünkben emléked örökké él!

- A domaszéki posta dolgozói -

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichiátriai 
betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartá-
sával bomlasztja az osztály rendjét?
Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, 
amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. Ilyen-
kor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a 
problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos 
szakemberekre bízza a dolgot.
Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és 
más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg köz-
szolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, 
pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és 
a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: 
merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük szá-
mára. A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető 
az alapítvány weboldaláról: www.emberijogok.hu/adhd
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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

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. szeptember 10 - ig 3.000 Ft 
feletti vásárlás esetén, 20% kedvez-
ménnyel vásárolhatjátok meg az üzle-
tünkben az iskolakezdéshez 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

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 
földterületek ásógépezését, rotá-
torozását és tárcsázását vállalom. 

Hevesi Imre; 
Tel.: 0630/943-3944

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.




