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

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. október 19.

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, szeptember 28-án várja 
ügyfeleit a polgármesteri hivatal parkoló-
jában, 12.30 és 15.30 óra között.

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
  október 4., november 1.

Szelektív hulladék:
   október 3., november 7.

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

Önkormányzati hírek
Augusztus 18-án szükségessé vált egy soron kí-
vüli képviselő-testületi ülés megtartása, mert az 
egyre dráguló építőanyag-költségek miatt további 
forrásokat igényel az ipari terület megközelítő út-
jának aszfaltozása. Ezen kívül döntés született az 
óvoda fejlesztése során eszközök beszerzése tár-
gyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről, 
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az iskolai 
közétkeztetést biztosító cég kérelmének elfogadá-
sáról, amelynek értelmében szeptember 1-jétől az 
étkezés díjai is emelkedtek. Ennek kapcsán ren-

deletmódosításra is szükség volt. Sor került még 
egy lakossági kérelem elutasítására, illetve a nyár 
folyamán a képviselőkhöz érkezett lakossági ész-
revételek megtárgyalására is.
A https://www.domaszek.hu honlap Önkormány-
zat/Jegyzőkönyvek menüpontjában minden döntés 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testü-
leti ülés tervezett időpontja 2022. szeptember 27. 
(kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László  
hatósági és igazgatási előadó

 Lakossági tájékoztatás ebösszeírásról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az ál-
latok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Domaszék köz-
igazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 
2022. július 15 - október 15. napjáig ebössze-
írást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” mód-
szerrel történik.
Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírása-
kor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró 
nyomtatványon szereplő adatokat az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. 
Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtat-
vány (ebösszeíró adatlap) a domaszek.hu oldalon 
az ügyintézés/nyomtatványok/ Egyéb ügyek pont 
alatt is letölthető, papír alapon megtalálható a 
Domaszéki Hírmondó júliusi számában, valamint 
aki rendelkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu ol-
dalon az önkormányzati elektronikus ügyintézés 
portálon keresztül is benyújthatja az adatszolgál-
tatást. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szüksé-
ges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már 
bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást tel-
jesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem 

történt változás. Ezúton is felhívom az ebtartók, 
ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. 
napjától minden négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel megjelölve tartható. 
Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szí-
veskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Szíves-
kedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi 
módok egyikén megküldeni: a) postai úton, vagy 
személyesen a Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. címre, vagy b) 
ügyfélkapun keresztül. 
(A https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon ki kell vá-
lasztani Domaszék Nagyközségi Önkormányza-
tot, ágazatnál az általános vagy egyéb igazgatási 
ügyet, ügytípusnál az ebnyilvántartást, majd az 
űrlapkeresés után az „eb összeíró adatlap” online 
kitöltését kell választani.) 

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével 
segíti munkánkat!

Köszönettel,
dr. Pálfi Tímea Ágnes

jegyző
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Szépkorút köszöntött az önkormányzat

Nyári Jánosnét köszönti szépkorúvá válásának alkalmából unokája, 
Sziráki Krisztián polgármester és dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Fotó: DOMASZÉKI Hírtér

Mindig különleges és megtisztelő érzés, 
amikor településünk nevében is kifejezhet-
jük hálánkat, és köszönthetjük kerek évfor-
dulójukat betöltő idős polgárainkat. Jó érzés 
hallani a régi történeteket, látni a büszke 
arcokat, ahogy a családról, az unokákról, 
a  dédunokákról beszélnek. A köszöntések 
alkalmával igyekszünk minél többet meg-
tudni az ünnepeltről: kérjük, hogy meséljen 
magáról, a régi dolgokról, munkahelyekről, 
családról, a településről.   

A mostani köszöntés mégis más. Most nem 
volt szükség arra, hogy a régi dolgokról kér-
dezzük az Ünnepeltet, hiszen e sorok írója 
maga is jó ismerője, és sok esetben bizonyá-
ra részese is lett volna az elmesélt történe-
teknek.

Nyári Jánosné Kispéter Mária, sokaknak 
Manci néni, unokáinak azonban csak Ma-
muci, egész életét Domaszéken élte. Egy, a 
Nagyszéksós-tó közelében lévő tanyán szü-
letett, majd házasságkötését követően költö-
zött a jelenlegi otthonába.
Párja, Nyári János és közte 20 év korkülönb-
ség volt, de ennek ellenére példaértékű életet 
éltek, melynek része volt a sok küzdelem, de 
minden nehézségen átsegítette őket a jó Is-
tenbe vetett hit, ami egész életüket áthatotta.
Manci néni aktív részese, és támogatója volt 

a helyi egyházközségnek, a Rózsafűzér tár-
sulatnak is tagja. Sajnos mostanában már 
nehezen mozog, templomba ritkán jut el, de 
ahogy mondani szokta családjának: "Érte-
tök és helyöttetök is imádkozok."
Amit élete során családjáért tett, azt most 2 

lánya, 3 unokája és 3 dédunokája próbálja 
megszolgálni.

Isten éltessen sokáig születésnapod alkal-
mából, drága Mamuci!

Sziráki Krisztián   

Befejeződtek a sportcsarnok felújítási munkálatai

A belső faszerkezet és a parketta újrafestése teljes mértékben megtörtént, ezen kívül lecserélésre került a nyílászárók és a 
külső tetőszerkezet egy része    Fotók: DOMASZÉKI Hírtér, Samu Tibor-Szépítész-Ker Kft.

Már 2018-ban megindultak azok az elő-
készítő munkálatok, melyek a Domaszéki 
Sportcsarnok fenntarthatóságát célozták 
meg, melynek eredményeként napjainkra 
ezek a törekvések sikeresen meg is valósul-
tak. 

2021. év végén kezdődött meg az öltözők 
feletti tetőszerkezet javítása, mely a folya-
matos beázások miatt már égetően szükség-
szerűvé vált. A beruházás 2022 első félévé-
ben befejeződött, melyet a gyors ütemben 
elkészült nyílászáró-csere követett. Az 5 db 

külső kétszárnyú és az öltözőfolyosók vé-
gein lévő egyszárnyú ajtók impozánsan, a 
modern építészeti követelményeknek meg-
felelően szolgálják ki az épület funkcióit. 
Ez a két beruházás közel 40 millió forintból 
valósult meg, melyhez a belügyminiszté-



5Domaszéki Hírmondó   2022. szeptember

ÖNKORMÁNYZAT

Megújult utcanévtáblák segítik a közlekedőket településünkön

Új utcanévtáblákat kapott településünk, melyekhez a Domatisz Kft. 
és a Domadrón Szövetkezet munkatársai már korábban elvégezték a 
tartókeretek felújítását; mindegyik újra lett festve, és ahol szükséges 
volt, ott megtörtént a vasak lecsiszolása, alapozása is az állagmeg-
óvás és a hosszabb élettartam végett. Ezeket a munkálatokat előzte 
meg a táblák megtervezése, legyártása, melyek felfrissült, korszerű 
megjelenésben tájékoztatják a Domaszék utcáin közlekedőket és 
színesítik egyben településünk arculatát.

Sziráki Krisztián polgármester elmondta, hogy „az utcanévtáblák 
cseréje mellett azért döntött az önkormányzat, mert a korábbi táblák 
állapota jelentősen megromlott. A tájékoztatás és az utcakép szem-
pontjából is szükségesnek bizonyultak az új táblák." A 85 db tábla 
jóval tartósabb lesz, mint az eddig kihelyezettek, hiszen a felirato-
zás teljesen UV álló, a tábla anyaga pedig alumíniummal erősített 
műanyagból készült, mely teljesen rozsdamentes, és amennyiben 
a későbbiekben szükséges, újra hasznosítható és feliratozható.  „A 
névtáblák cseréje nem áll meg a belterületen, a zártkerti utcákban 
folytatjuk majd a megkezdett munkát” - tette hozzá a polgármester.

Korábban már tájékoztatásra került a lakosság, hogy az utcanévtáb-
lák megújításához hasonlóan, ők is cseréljék le a nem megfelelően 
látható házszámtábláikat, illetve ahol az egyáltalán nem található, 
pótolják azt, főleg a külterületen. Elmondhatjuk, hogy a kezdemé-

nyezés elérte a célját, az utcákat és a tanyavilágot járva egyre keve-
sebb az olyan ingatlan, melyeket nem lehet beazonosítani, ezzel az 
ingatlan-tulajdonosok is sikeresen hozzájárultak ahhoz, hogy akár a 
postás, vagy akár egy segítségre siető is könnyebben tudjon tájéko-
zódni az adott területen.  
Bízunk benne, hogy a tendencia tovább folytatódik, minél többen 
csatlakoznak a kezdeményezéshez, és egyre kevesebb számozatlan 
ingatlan lesz látható a településünk utcáin és külterületén, megköny-
nyítve a közlekedők és a tájékozódók dolgát.                       (szerk.)

A tájékoztatás és az utcakép szempontjából is szükségesnek bizonyult az új táblák kihelyezése
Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

rium 20 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosított. 
Az idei év nyarán tovább folytatódtak a fej-
lesztések: elsőként az épület belső faszer-
kezete került újramázolásra, majd pedig 
a küzdőtér elhasznált parkettája kapott új 
lakkréteget, a régi lecsiszolása, eltávolítá-
sa után. Távirányítású robot csiszológépek 
végezték ezt a munkát, melyek a csarnok 
sportterének padlóját fedő parkettáról a még 
megmaradt régi lakkot egyenletesen eltá-
volították, helyet adva az új rétegnek, mely 
teljesen újszerűvé varázsolta az épület belső 
részét. 
Végül a külső részen található öltözők és 
a folyosók tisztasági festése is megtörtént, 
hogy az épületet látogatók komfortérzete 
teljes legyen. 

Ez utóbbi beruházásokat az önkormányzat 
teljes egészében saját költségvetéséből fi -
nanszírozta, melyre már annak tervezésekor 
is 35 millió forintot elkülönített. 

További fejlesztések és karbantartások is le-
zajlottak  a 2022-es évben az épületen, ilyen 
volt az intézmény teljes villamos hálózatá-
nak a biztonságtechnikai felülvizsgálata, 
melynek keretében az irodai munkaállomást 
ellátó villamosenergia-hálózat teljesítmé-
nyének növelése is megtörtént. Folyamatos 
a vizesblokkok és az épület megvilágításá-
nak a részleges karbantartása is. 

A sportintézmény a munkálatok befejezté-
vel tisztán és megújultan várja a sportolni 
vágyókat, továbbá a rendezvények megtar-

tásához is kellemes légkört és korszerű hát-
teret tud majd biztosítani.
                          Tombácz Zoltán szerkesztő
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Beiskolázási támogatás 
az első osztályosok 

részére

A 2022/23-as tanévre is igényelhető a beis-
kolázási támogatás az első osztályosok 
számára. Az igénylést már július 1-jétől be 
lehetett nyújtani, de akik valamilyen okból 
később tudják csatolni a gyermek iskolalá-
togatási igazolását, azok 2022. szeptember 
30-ig még megtehetik.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat fel-
adatának tekinti, hogy a domaszéki diákok 
megfelelő körülmények között, a lehető leg-
jobb oktatásban részesüljenek. Ennek része 
a szükséges tanszerek megléte, ugyanakkor 
a helyi általános iskolával való rendszeres 
együttműködés és támogatás gyakorlata is 
nélkülözhetetlen. 

MÁR KÉRHETŐ A II. FÉLÉVI
KISÁLLAT-IVARTALANÍTÁSI 

TÁMOGATÁS
Magyarországon sokkal több állatot szapo-
rítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez 
is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma 
nem csökken. 
A felelőtlen állapotoknak, a gazdátlan kutya, 
cica egyedszámának csökkentésére ivarta-
lanítással van esély. Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület 2022 második felében 300 állat 
ivartalanítását támogatja. 
Ennek köszönhetően több ezer potenciá-
lisan túlszaporított állattal lesz kevesebb. 
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egye-
sület vezetője kiemelte: évek óta szélma-
lomharcot vívnak az állatvédők a felelős 
állattartásért, sajnos legfőképpen falvakban, 
illetve városok külső területein szabadon 
szaporodhatnak az állatok. 
Az állatmenhelyek, a gyepmesteri telepek 
felelőtlen emberek miatt nehezen működ-
nek. 
2022. év elejétől az állatok szaporítása 
egyébként is büntethető cselekmény, így 
mindenkit a kóborrá váló állatok számának 
csökkentése érdekében az állatok ivartalaní-
tására buzdítunk.

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének támoga-
tását? Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, 
állataikat udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költ-
ségek támogatását. Jelentkezni 2022. november 10-ig 
(vagy a támogatási keret kimerüléséig) a +36209298181 
telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, 
pontos cím, email megadásával lehet. Az állatvédelmi 
támogatásról bővebben a www.zug.hu Állatbarát Web 
Kuckó oldalon lehet informálódni. 
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK
Mint a villanydróton gyülekező fecskék, 
akik útra készek dél felé, úgy jelentek 
meg iskolánkban szeptember első napján 
diákjaink. Ők is nagy útra készülnek: a 
2022/23-as tanévre. Van köztük, akinek 
ez az első, van, akinek épp az utolsó tan-
éve lesz az iskolánk falai között. Pedagó-
guskarunk az előttük álló évre is nagy-
szerű, gyerekbarát, élményeket nyújtó 
programtervvel várja az alsó és felső               
tagozatosainkat. 

Programjainkból:
2022. augusztus 21-én az iskola mazsorettes 
nagylányai a Távirányítású Vitorlázó Repü-
lő-modellek Európa-bajnokságának meg-
nyitóján szerepeltek. 
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kola 8. osztályos tanulói még 2021. de-
cember végén nyertek a Határtalanul! 
„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”-
pályázaton. Szlovákiába, felvidéki terüle-
tekre utazhatunk. Pályázati azonosító: HAT-
KP-1-2021/1-000099 Az eredeti tervekhez 
képest most kerültünk a megvalósításhoz, 
hiszen közbeszólt a COVID és a háborús 
veszélyhelyzet. 2022.09.27-30-ig használ-
juk fel a pályázatban elnyert 2.976.000Ft-ot. 

A programunk szerint bejárjuk a határon 
túli magyar terület egy részét, kirándulunk 
Besztercebányára, Selmecbányára, Kés-
márkra, Rozsnyóra, Lőcsére, Betlérre. Tú-
rázunk a Szlovák paradicsom nevű nemzeti 
parkban, bobozunk a Magas-Tátrában. 
A tartalmas programjainkat a felsőerdőfalvi 
BADO panzióban pihenjük ki, ahol teljes 
ellátásban és étkezésben részesül a csapat. A 
pályázat célja szerint ápoljuk a kapcsolatot 
a külhoni diáksággal iskolalátogatás útján, 
tisztelgünk az őseink előtt koszorúkkal, és 
gyakoroljuk a toleráns és kooperatív maga-
tartást. Programfelelős tanárok: Huszár Ju-
dit és Marosné Alberti Anikó
Következő programjaink:
Szeptember 26-30.: Mesehét az alsó 
 tagozaton
Szeptember 27-30.: Határtalanul pályázati  
 program a 8. évfolyam számára
Szeptember 30.:  Nemzetközi 
 Diáksport nap

Október 3.: Zenei Világnap

FIGYELEMFELHÍVÁS A 
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDDEL 

KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!

Ebben az évben is megkülönböztetett figye-
lemmel kell lennünk a vírusos megbetege-
désekre. 
A Járványügyi eljárásrendünk némi vál-
toztatással továbbra is érvényben van, az 

megtalálható az iskola honlapján. 
https://domaszeksuli.edu.hu/

Ennek legfontosabb pontjai: 
• Az iskolába csak láztalan, koronavírus 

megbetegedés tüneteit (láz, köhögés, 
nehézlégzés, torokfájás, íz- és szaglás-
vesztés, …) NEM mutató tanuló, neve-
lő és egyéb iskolai dolgozó jöhet.

• Ha a tanulón az iskolában észlelünk 
betegségre utaló tüneteket, őt a közös-
ségből elkülönítjük, majd a szülőt érte-
sítjük, akinek a lehető legrövidebb időn 
belül kell elvinni gyermekét az intéz-
ményből. 

• A szülők azonnal kötelesek az iskolát 
értesíteni, ha gyermeküknél vagy csa-
ládtagjánál koronavírus-gyanú vagy 
igazolt fertőzés van.

• Kérjük a szülőket, hogy reggel, érke-
zéskor csak az iskolakapuig kísérjék 
gyermeküket!

• Szülők előre egyeztetett időpontban 
léphetnek az iskolába. 

• A maszk viselése nem kötelező, de 
megtiltani sem fogjuk.

VÁLTOZÁS 2022.09.12-től:
A Nemzeti Népegészségügyi Központ uta-
sítása alapján a következő módon változik a 
covid megbetegedéssel járó eljárásrend:

•  A pozitív tesztet követően az intéz-
ményt értesíteni kell a tanuló megbete-
gedéséről.

• Betegként otthoni elkülönítése szüksé-
ges, a tünet megjelenésétől számított 7 
nap elteltével gyógyultnak nyilvánítha-
tó - amennyiben tünetmentes lett.

• Amennyiben a beteg az 5. napon tünet-
mentes, negatív Ag teszteredmény  után 
az elkülönítés feloldható.

• Ha a tünet megjelenését megelőző 2 
napban a tanuló az iskolában tartózko-
dott, a vele kontaktusba került, tünet-
mentes tanulók látogathatják az intéz-
ményt, olyan kitétellel, hogy 5 napon át 
maszkot kell viselni.

• Ha a kontaktszemélynél tünet jelentke-
zik, az egészségügyi intézkedések meg-
tétele szükséges.

Köszönjük az együttműködést, vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra! 

Iskolavezetés

Mazsoretteseink a Távirányítású Vitorlázó Repülő-modellek 
Európa-bajnokságának megnyitóján     Fotó: Marosné Alberti Anikó

Tanévnyitó ünnepség 
az iskolában

Szeptember 1-jén tartotta a 2022/2023-as 
tanévnyitó ünnepségét a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, mely rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Sziráki Krisztián polgármester 
és Sóki Károly plébános. 

Rendhagyóra sikeredett az első tanítási nap 
az iskolában, hiszen az esős idő nem tette 
lehetővé az osztályok számára, hogy fel-
sorakozzanak az udvaron, ezért mindenki 
a tantermében, a helyén várta az esemény 
kezdetét. Kivéve azt a 31 első osztályost, 
akik a felső emelet folyosóján ünneplőbe 
öltözve foglalták el helyüket az első csen-
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gőszóra várva. A nagyobb iskolások is sze-
retettel fogadták őket, mi sem bizonyította 
ezt jobban, mint az a néhány vers és előadás, 
amit miattuk gyakoroltak be és nekik adtak 
elő a rendezvény első felében.

15 osztállyal, 7 napközis csoporttal indul a 
tanév 183 napja, 257 tanuló részvételével. 
Négy új pedagógus érkezett az iskolába: ter-
mészettudomány, fizika oktatására, illetve 
napközis foglalkozások megtartására Bullás 
Erika tanárnő; matematikát tanít majd dr. 
Darányi Mária tanárnő; Domaszéken kezdi 
pedagóguspályáját testnevelés tanításában 
Horváth Csaba tanár úr; illetve a legkiseb-
bek közé érkezett és segíti kibontakozásukat 
Szekeresné Piróth Ágnes tanító néni. 

Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő köszöntő 
beszédében kitért a sarkalatos kérdésekre is. 
„Az utóbbi hetekben a médiában, a világ-
hálón mindenféle hírek keringtek az évkez-
déssel, az iskolai élettel kapcsolatban. Eze-
ket szeretném tisztázni: nem szándékozunk 
digitális oktatást bevezetni, de mindenkinek 
oda kell figyelni az egészségére. Nem mérték 
fel az iskolánk fával való fűtésének lehetősé-
gét, erről egyetlen szó sem volt az évindító 
tankerületi értekezleten; nem lesz hőmérsék-
let-stop az épületben, de természetesen ta-
karékoskodni fogunk, ahogy eddig is, ehhez 
viszont szükséges az észszerű öltözködés” - 
tájékoztatott beszédében az igazgatónő.

Sziráki Krisztián polgármester is üdvözölte 
az elsősöket és megjelent szüleiket, aki el-
mondta, hogy „újdonságok mindig vannak 
és azt hisszük, hogy fel vagyunk készülve 
minden váratlan eseményre, de számtalan 
ismeretlen tényező és körülmény következ-
het be, amit láthattunk az előző évek tapasz-
talatai alapján is, és ilyenkor újra át kell 
gondolni és értékelni a dolgokat. Mindig 
megpróbáljuk  a szülőkkel, a gyermekek-
kel, valamint önkormányzatunkkal közösen 
megtalálni azokat a megoldásokat, melyek a 
gyermekeknek megfelelő oktatást és megfe-
lelő minőségű tudást biztosítanak."

Sóki Károly plébános egy Weöres Sándor 
verssel köszöntött mindenkit az új tanév 
kezdetén, aki nagyon szép, tartalmas és bol-
dog tanévet kívánt a gyermekeknek. 

Végezetül nem maradhatott el a kis elsősök 
iskolai polgárrá avatása sem, mely részeként 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat fel-
ajánlásából vásárolt kis ajándékot vehettek 
át a gyermekek.

Összeállította: Tombácz Zoltán szerkesztő
Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

Tanévnyitó ünnepség az iskola emeleti folyosóján    Fotók: DOMASZÉKI HírTér
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DOMASZÉKI KINCSKERESŐ ÓVODA HÍREI
Tóthárpád Ferenc: Megnyílott az óvoda

 
Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.  

Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,

hát… amikor széjjelnézek,  
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs ide!”

El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…  

Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,

s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
  Ebben a klassz oviban

minden rendben – csakugyan!

Eltelt az első hét az óvodában, tele az első 
napok izgatott élménybeszámolóival, meg-
történtek a várva várt viszontlátások, újra 
találkozhattunk egymással – óvónénik, daj-
kanénik, gyerekek. 
Nagyon jó volt átélni, hogy a gyerekek 
örömmel üdvözölték egymást, minket, szin-
te mindannyian odaszaladtak, átöleltek, a 
bátortalanabbak mosolyogva köszöntek és 
mondták: én is itt vagyok! 

A kiscsoport első pár hete nem könnyű idő-
szak sem a szülő, sem a gyermek számára. 
Az óvodába lépéssel kezdődik meg az az 
életszakasz, amikor a gyermek kilép a csa-
lád közösségéből és elindul azon az úton, 
mely során lassacskán egyre több és egyre 
tágabb közösségek tagjává válik. 
A szülők is sokat tehetnek azért, hogy a 
háromévesük hamar megbarátkozzon az új 
környezettel, és elfogadja anya és apa hiá-
nyát. 
Fontosak a szabályok, hiszen ezek a gyer-
mekek testi és lelki épségét szolgálják. Kis-
csoportban az otthonról hozott szabályok 
a kiindulópontok, amikből aztán nagycso-
portos korra eljutunk odáig, hogy akár saját 
szabályokat is alkothatnak egy-egy társasjá-
ték során. 
Ha úgy érkezik az óvodába egy kicsi, hogy 
otthon semmi szabály nincs, mert mindent 
megengednek neki, akkor annak a gyermek-
nek a beszokás is sokkal nehezebb lesz. Ha 
otthonról nem hozott olyan szabályrend-
szert, ami segíthetne neki eligazodni az új 
terepen, akkor nincs miből gazdálkodnia, 
folyamatosan falakba ütközik, és minden 
egyszerre zúdul a kisgyermekre. A sorrend-
beliség és az időrendbeliség azért is nagyon 

fontos, mert a kisgyermeknek ez ad bizton-
ságot. Ez által fogja megtanulni azt is, mikor 
érkezik érte anya vagy apa, hogy mennyit 
kell majd rájuk várni az óvodában. Kiscso-
portban ez a mantránk: megreggelizünk, ját-
szunk, ebédelünk, alszunk és aztán itt lesz 
anya. Célszerű, ha ezt az öt napirendi pontot 
a szülő is minden alkalommal elmondja a 
kiscsoportosnak úton az ovi felé. Ha mindez 
rögzül a kicsi fejében, és azt látja, hogy nap-
ról-napra így is történik, akkor biztonságban 
érzi majd magát és gördülékenyebb lesz a 
beilleszkedés.
A nyári időszakban is fontos volt számunk-
ra, hogy az óvodai életet olyan tartalommal 
töltsük meg, amely bár egy kicsit eltér a 
megszokottól, mégis színes, változatos és 
élményekkel teli.
Különböző projektek színesítették a gyere-
kek napjait. Megismerkedhettek közelebbről 
a Föld apró csodáival, a Dínók korával, a 
Föld népeivel, legfőképpen az Indiánokkal, 
a Vízi élet lehetőségeivel, a nyári hűsítőkkel 
(fagyi, strand, limonádé), a Kalózkodással, 
a Lovagok és udvarhölgyek és a Buborékok 
világával. 
Sokat tartózkodunk a szabadban, a rugalmas 
napirend alakításával lehetőséget biztosítot-
tunk arra, hogy a gyermekek jól szervezet-
ten tölthessék mindennapjaikat.
A régi épület lépcsőházának festése és lam-

bériázása elkészült a nyár folyamán és 2 
csoportszoba is kifestésre került. Köszönjük 
szépen!

Hagyományainknak megfelelően 2022. 
szeptember 16-án, pénteken rendezzük 
meg a XIX. Ovinapunkat, melyről képes 
beszámolót a következő lapszámban lát-
hatnak.

A rendezvény 8.15-kor ünnepélyes megnyi-
tóval kezdődik, majd a közös reggeli torna 
után színes programok várják a gyerekeket, 
amíg a szülők ismerkedhetnek egymással és 
közösen elkészíthetik az ebédet. 
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

Koczkás Orsolya
óvodavezető
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DOMASZÉK70

A domaszéki templomok rövid története
A Szent Kereszt templom felszentelése alkalmából mondott 

szentbeszédében Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök 
megemlítette, hogy Szent István törvénye szerint minden tíz falunak 
kellett egy templomot állítania, Domaszéknek immáron kettő is van. 
Hogyan jutott el idáig a vallásosságáról egyébként is ismert helyi 
közösség az elmúlt évszázadban?

Korábbi cikkünkben már volt szó a tanyasi iskolák kialakulá-
sának folyamatáról. Ezek már megnyitásuk pillanatában vá-

lasztottak védőszentet (például Bojárhalmon Szent Mihályt, Bel-
ső-Feketeszélen Szent Imrét, Belső-Domaszéken [Kalazanci] Szent 
Józsefet, Zöldfásnál Szent Szeverint), s szinte kezdettől fogva volt 
keresztjük is. Szeged-Alsótanya teljes lakossága egyházi tekintet-
ben Alsóvároshoz, a Ferencesek Plébániájához tartozott 1894-ig. 
Azonban az iskolák megépülésükkel az istentiszteleteknek is helyt 
adtak, csak a nagyobb ünnepekre, pl. a Havas Boldogasszony nap-
ján tartott búcsúra mentek be az emberek a városba – 1927-től a 
szintén korábban tárgyalt kisvasút segítségé-
vel. Domaszék kapitányság egésze, valamint 
Feketeszél kapitányság nagyobb része az ön-
állóvá lett alsóközponti (ma Mórahalom) plé-
bániához került, ám misézni továbbra is jöttek 
Szegedről jezsuita, piarista atyák, nagyobb 
ünnepeken néha röszkei vagy lengyelkápolnai 
(ma Zákányszék) pap.
A misék időpontját a Tanyai Híradó című he-
tilapban tették közzé. Ha jó volt az idő, akkor 
az iskola udvarán deszkából ácsolt oltár állt, 
szépen leterítve. Ha az időjárás rosszra fordult, 
akkor a tanteremben tartották meg a misét. A 
katedrát a tábla alá, a falhoz tolták, rajta a taná-
ri asztalt megfordították, hogy az a fele álljon 
kifelé, amelyik egyébként befelé szokott, erre 
került a szép terítő. Oltárkő nélkül azonban 
nem lehetett misézni. A Belső-domaszéki isko-
lához például Révay József öreg piarista atya a 
negyvenes években mindig a reggel 9 órai vo-
nattal jött, aktatáskájában hozva az oltárkövet, 
a többi kellékkel együtt. A kőlapot gondosan el 
kellett helyezni a tanári asztalon, a terítőre, s 
ettől vált a hétköznapi bútordarab oltárrá.
Nemcsak az iskoláknál, hanem az utak mentén felállított keresztek-
nél is voltak szabadtéri misék hajdanán. A Kunhalmi iskola mellet-
ti útelágazásnál állított Szemmáry-keresztnél aratóünnepi; a ruzsai 
útnak a Kiskundorozsma felé vezető leágazásánál lévő (nagy) Pál-
fy-keresztnél Páduai Szent Antal napi; a volt röszke-sarki Szécsi-ke-
resztnél szeptember harmadik vasárnapi szentmise volt.

A Zöldfás templom

Az 1930-as évek elején Feketeszélen, Domaszéken még nem 
volt templom, de a hívők egyre nagyobb szükségét érezték. 

Templomépítő Bizottságot alakítottak, amelynek egyházi elnöke 
Széll József lengyelkápolnai plébános, világi elnöke Balla Imre, 
ügyvezető elnöke pedig Koncz Ede tanító volt. Utóbbi a Zöldfás 
iskolában dolgozott, ezen épület mellé került a templom, melynek 
telkét Schütz István pékmester adományozta. Aranka nevű lányának 
férje, Ördögh Zoltán – aki szerencsésen megmenekült mindkét vi-
lágháborúból – emlékét őrzi a templomkertben található nagy, mű-
kőből készült kereszt. A telek megszerzése és a tervek elkészítése 
után építőanyagot kellett vásárolni. Idősebb Berta Szilveszter (aki-
től egyesek szerint az egész templomépítés ötlete származik), aki-

nek szatócsboltja volt a közelben, elindult gabonát gyűjteni. Amit 
kapott, felrakta a lovas kocsira, akitől kapta, annak nevét felírta a 
gyűjtőívre. Mikor megtelt a kocsi, bement a városba és értékesítet-
te, amíg össze nem jött egy fuvarnyi építőanyag ára. Akkor vettek 
téglát, cserepet, fát, ami éppen sorra került, hazahozták és elraktá-
rozták Kotogány Imre tanyáján, aki a leendő templom szomszédja, 
egyben lelkes patronálója volt. Később többen bekapcsolódtak a 
gyűjtésbe, például Lovászi Mihály, Simon András és Balla Ádám 
domaszéki gazdák is. A már említett Koncz Ede tanító gondosan 
feljegyezte, kik adakoztak, így tudható, hogy még Csorváról (ma 
Ruzsa), Lengyelkápolnáról, Szegedről is érkezett felajánlás.

Az építkezés 1938 tavaszán kezdődött, s még abban az évben, 
ősszel, be is fejeződött. A templomot tervezte és egyben a 

főépítészi teendőket is ellátta Ábrahám István építőmester, aki a 
közeli Pipacs-villában lakott. A templom alapkövének letétele al-
kalmából az egyházi szertartást Kocsis József premontrei kanonok 
végezte, aki minden nyarát itt töltötte, mivel testvérének volt birto-

ka a közelben. Eredetileg tornyot is terveztek 
az épület főbejárat felőli végéhez, az alapját 
is megépítették. Az épületnek az oltár felőli 
végéhez képzeltek el egy szentélyt, amely-
be bolthajtás alatt lehetett volna belépni. A 
bolthajtás ma is látható, ha a volt iskola felől 
nézzük a templomot. Sajnos nem jött össze 
azonban annyi pénz, hogy ezek a tervek va-
lósággá válhattak volna. A templomban kis 
réztáblákon örökítették meg az adományo-
zók neveit: a padokon, a stáció képek alatt. 
A templom főoltára dr. Fülöp Pál ajándéka, 
a nagyobb harang pedig Daka Vince jelentős 
adományának segítségével került a temp-
lomba. A kisebb harang a Zöldfás iskolánál 
szólt hajdanán, onnan vitték be.
A Zöldfás templom védőszentjéül a kör-
nyék lakossága Szent Antalt szerette volna, 
azonban éppen 1938-ban Magyarországon 
Eucharisztikus Világkongresszust tartottak, 
egyben az esztendő Szent István Emlékév 
volt, így ezt a nevet kapta. A templomot dr. 
Móri Glattfelder Gyula akkori megyés püs-
pök szentelte fel szeptember 18-án, mert 

augusztus 20-ára, I. Szent István király szentté avatása évforduló-
jának napjára nem lett teljesen készen. A Templomépítő Bizottság 
pedig átalakult Templom Gondozó Bizottsággá, amire azért volt 
szükség, mert nem volt plébánia, még állandó pap sem. A Zöldfás 
templom eleinte a lengyelkápolnai plébániához tartozott, majd tíz 
évvel a felszentelést követően, 1948-ban saját papja lett a Zöldfás 
templomnak: Nagy János atya, aki kialakította a plébániát. Rövid 
időre ide helyezték Kovács Lajost, őt követte Csonka Ferenc, majd 
Gyulai Endre, Orosz Lőrinc, Varga Ferenc, Laczkó Ferenc, Sóki 
Károly.

A Szent Kereszt templom

A templom felszentelése után is voltak azonban még egy ideig 
misék például a Klebelsberg-iskolánál, hiszen aki arra lakott, 

annak messze volt Zöldfás. A Feketeszéli Mezőgazdasági Egyesü-
let közgyűlésén 1939 januárjában azt javasolta dr. Balogh István 
akkori alsóközponti plébános, hogy Feketeszélen építsenek temp-
lomot. Tíz tagú építési bizottságot is választottak, majd Szeged 
város polgármesterének előterjesztették az indítványt. Azonban 
kitört a második világháború, így az újabb templom építésének 

Zöldfási Szent István király templom
Fotó: Tóth Norbert

Oltárkő a katedrán
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Domaszéki Szent Kereszt templom
Fotó: Tóth Norbert
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váza, amelyet 22-én emeltek a helyére. „Tornya lett a falunak”, ami-
re olyan régóta vártak a hívek. 1987-ben megérkezett a fűtésrend-
szer, az épületen pedig dolgoztak a tetőfedők, kőművesek, ácsok, 
bádogosok, villanyszerelők, asztalosok és segédmunkások. Érde-
kesség, hogy a tetőt borító több ezer pala a csorvási templom felújí-
tása során maradt meg, ezt ajánlotta fel Sóki Károly ottani plébános 
– aki 1999-ben éppen Domaszékre került áthelyezésre, ahol a mai 
napig szolgál, Kondéné Angyal Margit kántor segítsége mellett.
1987. szeptember 13-án ismét búcsúszentmisére gyűltek a hívek, 
ezúttal dr. Udvardy József nyugalmazott és Gyulai Endre új megyés 
püspök celebrált. 1987 karácsonyát követően egy hónapig játszot-

ták a gyerekek a pásztorjátékot a környék-
beli településeken, ezzel 110.000 forintot 
gyűjtve. Felajánlásukból készült a Szentlé-
lek eljövetelét ábrázoló ablakkép. A másik 
három üvegképet a Községi Tanács VB., 
a Szőlőfürt MG. Szakcsoport, illetve Csá-
szár Illés és felesége adományozták.
1988 márciusában egy Amerikában élő do-
rozsmai magyar felajánlott egy használt, 
elektromos orgonát ajándékként. Tavasszal 
felgyorsultak az események, megtörtént a 
külső-belső vakolás, a szigetelés és beto-
nozás, a kubai márványpadló lerakása, a 
fűtés szerelése, illetve a két kisebb harang 

is felkerült a toronyba. Július 12-én, egy nap alatt elbontásra került a 
régi kápolna, szeptember 1-jén pedig elkészült az oltár mögötti, 282 
cm magas Nagy Kereszt, amelynek corpusát Perczel Dénes tervező 

készítette francia rézlemezből. 1988. szep-
tember 11-én Gyulai Endre megyés püspök 
felszentelte a templomot. A jeles eseményre 
70 plébánia kapott meghívót, 15 különjárati 
busz érkezett, közel 5000 hívő vett részt rajta 
(néhányan külföldről is), közöttük 30 pap. Dr. 
Udvardy József nyugalmazott püspök, aki a 
legtöbb segítséget adta a templom építéséhez, 
sajnos betegsége miatt nem tudott részt venni 
az eseményen.

Először csak a templom készült el, a plé-
bánia továbbra is a Zöldfásnál üzemelt. 

1989-ben sikerült elfogadtatni annak engedé-
lyezési terveit, majd 1990 májusának végén 
történt meg a beköltözés. Közben a legna-
gyobb, 325 kg-os harang is felkerült a torony-
ba. Az apróbb munkálatok még 1991-ben és 
1992-ben is folytak, elkészült a melléképület 
és a garázs. A templom telkét adományozó 
Kószó Etelka 2002-es halálát követően lebon-

tásra került a kis ház, majd 2009-ben a Szőlő utca felőli kertvégek 
10-10 méteres sávjainak megvásárlásával kialakult a templomkert 
mai mérete és kinézete.
Felsorolni is hosszú lenne, kik segítették kétkezi munkával, ado-
mányokkal a templom felépülését. A legjelentősebbek neveit vörös 
márványtábla őrzi a templom falán. A helyi közösség erejét mutatja, 
hogy bő 80 év alatt az „iskolai” szentmiséktől odáig jutottak, hogy 
két, gyönyörű Isten Házában is imádkozhatnak.

dr. Németh László
Felhasznált irodalom:
Bálint Ibolya – Oltárkő a katedrán
Engi Józsefné – A domaszéki Szent 
Kereszt templom története

ötlete évtizedekre feledésbe merült. Közben, 1952. január 1-jével 
megalakult az önálló Domaszék község, melynek központját sokan 
a Zöldfás környékére álmodták, de „felső nyomásra” a templomtól 
minél messzebb jelölték azt ki. Az 1970-es évekre már egyre job-
ban benépesült a falu, a lakosok pedig már nem szívesen mentek ki 
„messzire” a templomba, inkább a faluban hallgattak volna szent-
misét. Az évtized közepén Kószó Istvánné és leánya, Kószó Etelka 
felajánlották a főutcán lévő, központi fekvésű telkükön lévő pa-
rasztházukat kápolna kialakítása céljára. A több mint 800 négyszö-
göl házas ingatlant 30.000 forintért vásárolta meg az egyház úgy, 
hogy az átalakított melléképületet halálukig lakják a hátsó kerttel, a 
gyümölcsöst háborítatlanul haszonélvezik, 
és évi 6000 vagy havi 500 Ft életjáradékot 
kapnak. 

1976 őszén az 1963 óta Zöldfáson szol-
gálatot teljesítő Varga Ferenc plébános 

atya irányításával álltak neki a kápolna 
belső kialakításának. Több mint 100 férfi  
és asszony dolgozott társadalmi munká-
ban, ennek eredményeként karácsonyra a 
kápolna berendezve készen állt és a „Jézus 
Szíve” nevet kapta. Varga Ferenc továbbra 
is szorgalmazta, hogy legyen templom a 
falu szívében is. Elképzelését sokan támo-
gatták, így dr. Udvardy József, majd Gyu-
lai Endre megyés püspök is, aki hajdan a Zöldfás templom plébáno-
sa volt. Azonban Varga atya ezt már nem érhette meg, 1982. április 
1-jén elhunyt. Az addigi segédlelkészt, Perlaki Flóriánt áthelyezték 
a Békés megyei Dombegyházára, ahonnan 
a helyére az ottani plébános, Laczkó Ferenc 
érkezett, Máriai Franciska kalocsai iskolanő-
vér és Elekes Klára kántor, házvezető nő kí-
séretében. Laczkó atya elődjéhez hasonlóan 
szívén viselte a templomépítés ötletét. 1983-
ban püspöki közreműködéssel szóban, majd 
1984-ben írásban is megérkezett az elvi en-
gedély. A terveket eredetileg Koczor György 
mérnök készítette el – ám az engedélyezési 
tervrajz nem készült el időben, így erre másik 
tervezőt kellett választani. Ő Perczel Dénes 
lett, aki korábban a gyáli templomot tervez-
te, amelyet az egyházközség vezetői előzete-
sen meg is tekintettek. Decemberre elkészült 
az új templom makettje, majd a mórahalmi 
ÁFÉSZ leszállította a megrendelt 200.000 
db jugoszláv gyártmányú, kisméretű téglát, 
980.000 forint ellenében. Ennek árát a ház-
szentelés során tartott gyűjtésből fi nanszí-
rozták. 1985-ben megérkezett az építési engedély is. A püspökség 
400.000 forintot adott az alapozáshoz, Bécsből pedig 377.000 fo-
rintnyi adomány érkezett. Az építésvezető a makói Báló József lett, 
a kivitelező pedig a Makói Egyházközség kőműves csoportja. Az 
alapterület kitűzését követően, 1985. szeptember 15-én dr. Udvardy 
József szeged-csanádi megyés püspök celebrálta az alapkő-letételi 
ünnepséget. Már másnap elkezdődött az alapozás, amelyet novem-
berben a falazás követett. A két munkafolyamat alatt kb. 280 ember 
dolgozott társadalmi munkában nagyjából 3000 munkaórát.
1986 áprilisában kezdte meg a makói kőművesbrigád a munkálato-
kat, májusban pedig a Hídépítő Vállalat betonozta a felső koszorút. 
Szeptember 14-én már a falak között, de tető nélkül tartották az új 
templom búcsúját, a szentbeszédet dr. Katona István mondta. No-
vemberben a földön, két részletben összeszerelésre került a torony 

Engi András (balra) és Laczkó Ferenc atya 
végzik az új templom falazási munkálatait 
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Két teljesen eltérő helyszín, egészen más 
tematika, különböző érdeklődési kör, mégis 
mennyire azonos célok!
E két élmény egyazon hétvégén ért. Az 
egyik az augusztus 12-én tartott hittanos tá-
bori záró misén, a Szent Kereszt templom-
ban, a másik augusztus 13-án, a  8. Zákány-
széki TraktorShown való részvétel kapcsán, 

Az összetartozás élményét erősítették a domaszékiek

A Zákányszéki Show-ra induló Domaszéki Traktorosok Baráti Köre és a hittan táboron résztvevők a 
Szent Kereszt Templomban   Fotók: Simon-Jójárt Renáta és Kónya Tamás

Játékos, izgalmas napok a Sárkányhegyi táborban

Az ötnapos táborban 20 gyermek vett részt, akik hasznos, érdekes és számos élménnyel gazdagodtak  
Fotók: Ótottné Greguss Éva

Augusztus első hetében tábort szerveztünk 
6-11 éves domaszéki gyerekeknek. A tábor 
céljai között a legfontosabbak, hogy hasz-
nos és érdekes programokat kínáljunk a gye-
rekeknek; illetve, hogy segítsünk megoldani 
a szülőknek a nyári szünetben gyermekeik 
biztonságos elhelyezését. A táborban húsz 
fő vett részt, és kapott játékos, izgalmas íze-
lítőt közlekedés témakörben. 
A hétfő reggeli ismerkedést gyalogtúra kö-
vette, melynek célja a Zöldfás templom, il-
letve a régi Zöldfás iskola megismerése volt. 

Beültünk a régi tanterembe, majd kincseket 
kerestünk a templomkertben. Délután a já-
téké és a kézműveskedésé volt a főszerep. 
Kedden a Momalisa kutyaiskola bemuta-
tóján vettünk részt. Többek között megta-
nultuk azt is Viczei Erikától és segítőitől, 
hogyan kell viselkedni, ha kóbor kutyával 
találkozunk. Ezután a Vasútmúzeumban 
néztünk szét. Minden gyerek irányíthatta a 
kisvasút működő makettjét is. Délután egy 
kis mozizás következett, majd Kispéter Éva 
néptáncpedagógus tartott a csapatnak egy 

remek hangulatú néptánc foglalkozást.
Szerdán kerékpártúrára indult a csapat, 
melynek célja a mórahalmi Ezer Év Parkja 
volt. Ott múzeumpedagógiai foglalkozáson 
ismerkedtünk a híres épületekkel, majd eze-
ket megkerestük kint a parkban is. Délután 
kötetlen játékkal és kézműveskedéssel pi-
hentük ki a több mint 18 km-es biciklitúra 
fáradalmait.
Csütörtökön egész napos kirándulásra indul-
tunk. Először kisbusszal bementünk Szeged-
re, és a nagyállomás épületével ismerked-

amit a domaszéki traktoros baráti kör kö-
zösen szervezett. Ez pedig az összetartozás 
élménye. Felemelő érzés és megtiszteltetés, 
hogy együtt  lehettünk részesei ezeknek a 
programoknak.
Ezek az események újra és újra megerősí-
tést adnak arról, hogy Domaszék közössége 
milyen összetartó, milyen csodás emberek 

lakják, akik idejüket és sokszor pénzüket 
áldozzák azért, hogy mások számára mara-
dandó, értékes, emlékezetes és nem melles-
leg Domaszék hírnevét is öregbítő kezde-
ményezéseken vegyenek részt.
Köszönöm Nektek! Isten tartsa meg jó szo-
kásotokat!

Sziráki Krisztián polgármester
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tünk. Kalmárné Nagy Ibolya MÁV forgalmi 
technológiai szakelőadó közreműködésével 
és Zseni Gábor területi forgalomirányítási 
főnökségvezető jóvoltából bemehettünk az 
irányító-helyiségbe is, és megcsodáltuk a 
rengeteg műszert, a monitorokon láthattuk 
a távkezelt állomásokat. Az izgalmak nem 
értek véget, mert az állomás előtt felszáll-
tunk a tramtrainre, és meg sem álltunk Hód-
mezővásárhelyig. Útközben megfigyeltük, 
hogyan változik át közlekedési eszközünk 
villamosról vonatra és vissza. Vásárhelyen 
fagyiztunk, majd a tramtrainnel és egy hely-
közi busszal értünk vissza Sárkányhegyre.
Pénteken különbuszra szálltunk, és Sze-

geden újabb közlekedési eszközt, a hajót 
próbáltuk ki. A sétahajóval egészen a Ma-
ros-torkolatig mentünk, majd egy forduló 
után a Boszorkány-szigetet is megnéztük. 
A déli jól megérdemelt pizzázás után Kó-
szó Zsófia, a Domaszéki Majorette Csoport 
tagja tartott búcsúbulit. A fergeteges táncos 
zumba-parti után elköszöntünk a táboro-
zóktól, abban a reményben, hogy jövőre is 
találkozunk.
Köszönjük a sok segítséget, édességet, gyü-
mölcsöket, munkát, kísérést, kerékpár-pum-
pálást, szervezést: Varga Renáta, Kiss Alíz, 
Ördög Istvánné Piroska, Varga-Asztalos 
Ágnes, Sziráki Krisztián, Kónya-Bába And-

rea, Kalmárné Nagy Ibolya, Kispéter Éva, 
Ábrahám-Tandari Zoltán, Ördögh Anett, 
Borsos Géza, Viczei Erika, Kószó Zsófia, 
Domatisz Kft., Domaszéki Könyvtár, Léder 
Jánosné Marika, Asztalos Ferencné, Bor-
bély-Bönde Gabriella, Fehér Erika pedagó-
gus és az általános iskola (kölcsön-játékok) 
és a Szülők.
A háromszori étkeztetésben a Sarki Disz-
kont és a Rózsakert Vendéglő volt segítsé-
günkre.

Szervezők: Domaszék Szebb Jövőjéért 
Közalapítvány és Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat; Bönde Jánosné és 
Ótottné Greguss Éva

Sziráki Krisztián polgármester vezetésével 
a hivatal dolgozóiból verbuválódott lelkes 
csapat idén is részt vett a polgármesterek 
főzőversenyén, ami a deszki falunapoknak 
immár hagyományos programja. 

A megérkező domaszéki csapatot Király 
László, Deszk polgármestere fogadta, majd 
a köszöntőt követően elfoglalták helyüket a 
sátor alatt, amelynek homlokzatán felirat je-
lezte, mely település finomságait kóstolhatja 
meg az arra sétáló.
A bográcsos olykor egészen sokáig fő, ezért 
az előkészületekkel nem lehetett késleked-
ni. Rögvest megkezdődött a vöröshagyma, 
paradicsom, paprika és a többi titkos hoz-
závaló gondos felszeletelése. A feladat nem 
kevesebb, mint helytállni és lehetőleg he-
lyezést elérni a főzőversenyen. Ezt minden 
versenyző komolyan vette, de az első ter-
mészetesen a jó hangulat volt. Az egymás 
szomszédságában főző települési csapatok 
olykor egymással is hosszas beszélgetések-
be elegyedtek egy-egy koccintás kíséreté-
ben.
Mialatt a bográcsos főtt, a domaszéki höl-
gyek egy igazi ínyencség-kínálatot állítottak 
össze településünk ízeiből a kínálópulton: 
karikákra szeletelt kolbász és szalámi, vala-
mint lekváros és mézes kenyér különleges-
ségeket kóstolhattak az érdeklődők, amiket 
friss szőlővel, paprikával vagy paradicsom-
mal, és legvégül egy kis limonádéval kísér-
hettek le. Talán mondani se kell, a kínálat 
rendkívül kapós volt, nem egyszer még sor-
ban is álltak az emberek a domaszéki sátor 
előtt. Feltűnően hosszú időt töltött nálunk a 
zsűri is. Szilágyi Annamária színművésznő 
többször is hangsúlyozta és méltatta a kíná-
latot. A többi zsűritag eközben kizökkenthe-
tetlen komolysággal ízlelte a már majdnem 
kész pörköltet.
Az eredmény nem maradt el: a domaszéki 

Településünk is képviselte magát Deszken 
a polgármesterek főzőversenyén

A domaszéki csapatot Király László, Deszk polgármestere köszöntötte 
Fotók: Borsos Géza, Bata Attila

ízek idén is sokakat levettek a lábáról, a pol-
gármester marhapörköltje az utolsó falatig 
elfogyott és a tálalásért külön elismerésben 
is részesült a csapat.
A kóstolóhoz a friss és finom hozzávalókat 

Száraz Ferdinánd, Fogasné Börcsök Brigit-
ta, Ótott-Kovács Tamás, Király Imre és Né-
meth Péter biztosította, amelyeket ezúton is 
szeretnénk megköszönni.

B.A.
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Domaszéki Búcsú ünnepe

A szent kereszt felmagasztalásának ünnepi pillanatai és a szentelt kalácsok, kenyerek kóstolása 

„Jézus Krisztus, te az emberek felé tártad karodat a keresztfán. Tedd 
elfogadhatóvá jócselekedeteinket, és add, hogy hirdessük megváltá-
sod művét szerte a világon!” 
Ezekkel a gondolatokkal kezdődött településünkön szeptember 11-én 
vasárnap, 10 órai kezdettel templomunk szent keresztjének a felma-
gasztalása, névnapjának a megünneplése, búcsú szentmise keretében. 
Az eseményt megtisztelte jelenlétével és segítsége volt a szentbeszéd 
elmondásában  Sóki Károly plébánosnak dr. Kisházi-Kovács László, 
a Szegedi Bálint Sándor Szeretetház lelkésze és Laczkó Ferenc plé-
bános, templomunk építője is. 
Szépen felöltözött ministránsok gyűrűjében, ünnepélyes keretek kö-
zött zajlott az esemény, melynek részeként megtörtént a kenyér- és a 
kalács-szentelés is, melyekből népviseletbe öltözött gyermekek adtak 
kóstolót a szertartás végén az egybegyűltek részére. 

Aki az ünnepi szentmisét követően a búcsúebéd mellé egy kis desz-
szertre vágyott, az kilátogathatott a sportcsarnok mellé, ahol a han-
gulatos műsorkínálat mellett akár gumicukorral is megtölthette a 
táskáját. Az önkormányzat által biztosított helyszínen sok izgalmas 
és szórakoztató élmény várta a gyerekeket és szüleiket is egyaránt. 
Aki nem találta meg a kedvencét a kirakodó árusok portékai között, 
az fagyizhatott, kürtőskalácsot ehetett, forgózhatott, célba lőhetett, 
ugrálóvárazhatott, vagy akár a népi fajátékok mellett csillámtetová-
lással ki is festhette magát. 
A nap fénypontja viszont a délután 17 órakor kezdődő erőemberek 
bemutatója volt, ahol még az érdeklődők is megfoghattak egy-két 
súlyt, kipróbálhatták erejüket. Így tett Sziráki Krisztián polgármester 
is, akit a versenyzők is meglepődve figyeltek, hogy milyen jól telje-
sít. Az egyik leglátványosabb része a programnak a kőgolyópako-
lás  volt; mint ahogy a kamionhúzásnál, ennél a számnál is többféle 
változat létezik, attól függően, hogy a szervezők mennyire akarják 
megerőltetni a versenyzőket. Leggyakoribb a golyópakolás állvány-
ra, amely egy igazi klasszikus szám. Itt időre kell felrakni többféle 
nehézségű kőgolyót, változó magasságú állványra. A másik látvá-
nyos rész a lengősúly cipelés, amerikai nevén „Yoke”, ami tükörfor-
dításban "járom"-ot jelent. Így a nevéből is lehet következtetni, hogy 
mint egy igavonó állat, a versenyző egy keretet cipel adott távolságra, 
időre. A gyorsaság, a stabilitás és az erős lábak létfontosságúak ennél 
a számnál. Az eszköz sokkal kevésbé stabil, mint amilyennek látszik: 
a versenyzőnek ki kell egyensúlyoznia a lépteiből fakadó brutális bil-
legést. 
A szervezők bíznak benne, hogy egy izgalmas és eseménydús dél-
utánt sikerült összeállítaniuk,  melyen a lakosság megtalálta a szá-

Búcsús forgatag és az erőemberek bemutatója

mára legizgalmasabb, legérdekesebb programot, és élményekkel 
gazdagon tért haza erről a szeptemberi, nyárbúcsúztató rendez-
vényről.                                              Fotók: DOMASZÉKI HírTér, 

Tombáczné Balla Anikó, Rappainé Nagy Klaudia (szerk.)  
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Visszapillantás a „kincskereső” nyári hittanos táborra
Először is hálát és köszönetet mondunk 
Istennek, hogy augusztus 8-12-ig szépen 
zajlott le a táborunk. 73-an ajándékoztuk 
egymásnak időnket, jókedvünket és szolgá-
latunkat.
Köszönettel és hálával gondolunk azokra a 
dédszülőkre, nagyszülőkre és atyákra, akik 
áldozatos munkájukkal megteremtették kö-
zös otthonunkat: a templomot és a plébániát, 
hogy legyen hol megszervezni, lebonyolíta-
ni egy-egy tábort, közösségi programokat. 
Köszönet a szülőknek, akik segítik fenntar-
tani templomainkat, ezzel folytatják elődeik 
példáját, és felelősséget vállalnak a követ-
kező generációért. 
Köszönetet mondunk az ifjúsági hittanosok-
nak, akik szeretetükkel, türelmükkel, mo-
solyukkal és segítőkészségükkel széppé és 
felejthetetlenné tették a tábor napjait. 
Már a plébániai tábort megelőző ifis tábor-
ban szorgalmas és kitartó munka folyt, na-
pokig készítettük elő a programokat, miköz-
ben közösségünk is erősödött. 
A gyermekek nyitott szívvel jöttek, és jó-
kedvükkel, kedvességükkel megajándékoz-
tak minket és egymást is. 
Sok-sok játék, ének, tánc, vetélkedő és kéz-
műves foglalkozás tette színessé a progra-
mot. A tábor mottója: „Ahol a kincsed, ott 

                                                                          
Sok-sok játék, ének, tánc, vetélkedő és kézműves foglalkozás tette 

színessé a tábort    Fotó: Kónya Tamás

a szíved” volt. Megpróbáltuk felfedezni 
kincseinket a teremtett világban, környeze-
tünkben, önmagunkban és egymásban, és 
nem utolsósorban Isten ajándékaiban, ami 
építi testünket, lelkünket, gyógyítja kapcso-
latainkat. 
Valljuk, hogy úgy lesz szebb, jobb és élhe-
tőbb világ bennünk és körülöttünk, ha vi-

gyázunk a maradandó, megtartó értékekre!
A táborozó gyermekek és a magunk nevé-
ben is köszönünk minden segítséget és min-
den finomságot, amivel megajándékoztak 
bennünket a szülők és a kedves hívek! 

     Tisztelettel és szeretettel: 
a tábor vezetői

Könyvtári hírek
Idén október 3–9. között 10. alkalommal 
kerül megrendezésre az Országos Könyvtári 
Napok. Az évente lebonyolításra kerülő ese-
ményen a könyvtárak színes programokkal 
várják az érdeklődőket. A rendezvénysoro-
zat célja, hogy az emberek jobban megis-
merjék a könyvtárakat és a könyvtári szol-
gáltatásokat, megszerettessük a gyerekekkel 
az olvasás élményét, hogy később is szíve-
sen térjenek vissza hozzánk.

Az elmúlt évben országszerte 1514 telepü-
lés 1793 intézményében 5067 eseményre 
került sor, melyen közel 220 000 érdeklődő 
vett részt. 

Az idei év témái a következőek:
• Esély az információhoz – 70 évesek a 

megyei könyvtárak
• Esély az emberi méltósághoz
• A múlt ismerete a jövő esélye
• A gyerekek és fiatalok esélyei, jogai
• Esély az egészséges élethez
• A családok esélyei 
• Az állatok esélyei

Bővebb információkat arról, hogy mely 
településen milyen programok lesznek az 

www.osszefogas.ikszkonyvtarak.hu olda-
lon találhat, amely folyamatosan frissül az 
újabb programkínálatokkal.
 
A Domaszéki Könyvtár is szeretettel vár 
mindenkit ezeken a napokon diavetítéssel 
és meseolvasással egybekötött kézműves 
foglalkozással. 

Jöjjenek el és ismerjék meg közelebbről a 
könyvtárunkat!

Guba-Szűcs Judit
könyvtáros
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Nyugdíjas Klub hírei
Tikkasztó nyári melegnek a vége felé já-
runk, és a klub tagjainak a melegtől eltekint-
ve hiányzott a találkozás, beszélgetés.  Így a 
találkozáson a program közös megbeszélé-
sére került sor az eljövendő időszakra. Első 
őszi találkozáson, 2022. szeptember 5-én, 
sok javaslat, friss ötletek kerültek felszín-
re, amelyből lehetőség szerint minél többet 
próbálunk megvalósítani.  
Két meghívást kaptunk az Ásotthalmi nyug-
díjas klubtól és a Kisteleki nyugdíjas egye-

sülettől. Sajnos mindkét meghívó ugyanarra 
a napra, vagyis 19-ére szól. A csapat Ásott-
halmot választotta, délutáni szüreti mulat-
ság néven.  Ezek a meghívások pontosan 
a következő klubnapra, vagyis szeptember 
19-ére esnek.  Már tudomásukra adtam min-
den jelenlevő klubtagnak, hogy a meghívás-
ra jelentkezők megyünk Ásotthalomra, az 
itthon maradt tagok igénybe vehetik a klub-
helyiséget.
Október 3-án egy gyógyászati segédeszköz- 

tanácsadó jön Domaszékre, a Sárkányhegyi 
Közősségi Színtér épületébe, rövid előadást 
akar tartani, a nyugdíjasok részére.

A következő klubnapok szeptember 19., 
hétfőn és október 3., hétfőn 14 órától.
Szeretettel várunk és hívunk minden kedves 
nyugdíjast, legyen tagja a klubnak, legyen 
részese közösségi életünknek.

Üdvözlettel: Gál Imre 

A Domaszéki JUDO ISE a nyáron nagy si-
kerű  judo tábort szervezett a tagjaiknak, im-
máron az új judo teremben, amelyen közel  
30 judo palánta vett részt. 

Változatos programokkal, játékkal szóra-
koztak a gyerekek, és természetesen judó-
val, valamint befejezésként övvizsgával 
zárult a tábor. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni egyetlen szponzorunknak, Császár 
Rolandnak a támogatását, a fi nom pizzákat, 
valamint a lelkes szülői gárdának is a hozzá-
járulását, valamint támogatását. 

Szeptembertől újraindulnak az edzése-
ink a szokott időben.  Hétfőn, szerdán, 
pénteken délután 16 órától 17.30 óráig 
haladóknak és versenyzőknek, 17.30 órá-
tól  19 óráig a felnőtteknek tartunk edzé-
seket. 5. életévüket betöltött gyerekeknek 
és kezdő gyerekeknek kedden és csütör-
tökön délután 16 órától 17 óráig tartanak 

A domaszéki JUDO ISE hírei

                                
A judo tábor sikeres övvizsgákkal zárult      Fotó: Balogh Kinga

az edzések. A felnőtt edzéseinkre várjuk 
azon fi atalabb és idősebb személyek jelent-

kezését is, akik szeretnék megismerni ezt a 
sportágat.                                Szabó Miklós

„Budapest, Budapest, te csodás!
Te vagy nékem a szívdobogás.
Sehol nincs a világon olyan 

szép város, És ilyen rügyfakadás!”
(Rátonyi Róbert)

HÁROM NAPOS BUDAPESTI 
KIRÁNDULÁST SZERVEZ A 
DÉL-ALFÖLDI ÉRTÉKŐRZŐ
 KÖZHASZNÚ EGYESÜLET.

Időpont 2022.11.02-03-04.

Vezetéssel Budai vár megtekintése, Új 
Néprajzi Múzeum, Zeneháza. 

Este színházműsor megtekintése. 
Közlekedés tömegközlekedéssel Szegedről 

és helyben is 65 év felett ingyenes. 

Szállás Benczúr hotel, 2 ágyas 
szobákban, 14.000-Ft/fő/éj 

svédasztalos reggelivel.

Várjuk az érdeklődőket a következő 
telefonszámon: 0630/145-3470

Készülődés
Mesés, fejlesztő, iskola-előkészítő programsorozat indul a 

Domaszéki Könyvtárban 5 – 7 éves, nagycsoportos gyerekek részére 
október 20-a után a délutáni órákban.

Figyeljétek a híreket!  
Jelentkezni fogunk az időpontokkal!! 

Szeretettel várunk, gyertek:
Judit néni, Éva néni, Aranka néni és VENDÉGEINK                                        
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BÚZA ELADÓ! Ugyanitt 2 főt keresek 
fűszerpaprika szedésre.

Érd.: 0630/420-4676
***

FÖLDTERÜLET ELADÓ! Ásotthalmon, 
a volt Kiss Ferenc Általános Iskolától (je-
lenleg szociális otthon) 2 km-re, a Ruzsai 
úton 2.394 m2 területű, 9,98 AK értékű, 
részben erdős földterület eladó!
Érdeklődni a 0630/306-7219 telefonszámon 
lehet délelőtt 8-12 óra között.

Kerti munkákat, permetezést, 
kerttervezést, szaktanácsadást 

vállalok. Facebook: Patyi Zoltán 
kertmenedzser; 

Telefon: 0620/398-6206

KREATÍV SAROK ÉS KÁVÉZÓ
Megnyílt új üzletünk a Deák Ferenc utca 2/A. szám alatt, a volt Zabosfai 

Zöldséges helyén!
A kínálatból:
-  papír-írószer, ajándék, 
-  virág, parfüm, ékszer;
-  kávé, tea, szendvics, sütemény, 
   péksütemény, üdítők stb,
MINDEN NAP FRISS SÜTEMÉNY!

    
 Domaszék, Deák Ferenc utca 2/A. 

              Tel.: 0670/452-3342
               NYITVATARTÁS:
Hétfőtől- szombatig:  6.30-18.00
                  Vasárnap:  7.00-18.00

NÉZZETEK SZÉT NÁLUNK, VÁRUNK SZERETETTEL!

„Hiperaktív” 
a gyermek? Nem tud 
odafi gyelni az órán? 

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos 
szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, 
hogy gyermekével gond van az iskolában. 
Ilyenkor 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. 
Az utóbbival kapcsolatban viszont számos 
kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, 
nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek 
pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan 
diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak 
elő. 
Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” 
valójában tudatmódosító szerek, olyan 
anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a 
drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E sze-
rek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a 
gyermek kellemetlen tüneteit. Ezek a szerek 
alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit 
elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek 
közelebb, ráadásul számos nagyon kelle-
metlen, sőt veszélyes mellékhatással nehe-
zíthetik a gyermek boldogulását. 
Ebben a témában segít eligazodni a szülők-
nek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek 
az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány jelentetett meg közszolgálati céllal. 

Az informatív anyag megoldási javaslatokat 
nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi 
okot, a valódi megoldást gyermekük számá-
ra. 

A kiadvány ingyenesen megrendelhető, 
illetve letölthető az alapítvány webolda-

láról: www.emberijogok.hu/adhd



HIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

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

Szerkesztő, grafi ka és nyomdai előkészítés: 
Tombácz Zoltán

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

Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: dr. Németh László  

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!

   

Megjelenik havonta 
   egyszer 1700 pld-ban.

    Nyomdai kivitelezés: 
       E-Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

             PIETAS
                   TEMETKEZÉS

                 6722 Szeged, Bartók tér 10.
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                      www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992; Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig,
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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

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, különféle melír-
technikák alkalmazása 
Új szolgáltatás:

Időpont-egyeztetés minden 
esetben szükséges!

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

Figyelem - Változás!

A Rózsa Virág-és Papírbolt
 papír-írószer részlege átköltözött a 
Deák Ferenc utca 2/A. szám alá, a 
Kreatív Sarok és Kávézóba, a volt 

Zabosfai Zöldséges hely,ére. 

Ezután Rózsa Virág- és 
Játékbolt néven találtok 

meg bennünket. 

Továbbra is vállaljuk virágcsokrok 
és koszorúk készítését és kibővít-

jük játék választékunkat!

Rózsa Virág- és Játékbolt
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.

Studex 
füllyukasztás 

és 
orrpiercing 
behelyezés;




