
HÍRMONDÓHÍRMONDÓ2022. október2022. október

Színes programkavalkád a Színes programkavalkád a 
VI. Domaszéki Szüreti NaponVI. Domaszéki Szüreti Napon

Domaszék Nagyközségi Domaszék Nagyközségi 
ÖnkormányzatÖnkormányzat

ingyenes,ingyenes,
közéleti , információsközéleti , információs

 havi kiadványa havi kiadványa
XXXII. évfolyamXXXII. évfolyam

4.oldal4.oldal 19.oldal19.oldal

DODOMAMASZÉKISZÉKI

Településünk 
szépkorúit
köszöntötte

az önkormányzat

Nem lesz egyszerű 
feladat, de időben 

elkezdtük a 
felkészülést

16.oldal16.oldal

A bringapálya
I. Háziversenyét
rendezték meg
Domaszéken

14.oldal14.oldal



Kormányablak busszal kapcsolatos tájékoztatás
Legközelebb 2022. október 26-án, szerdán érhetőek el Domaszéken a Kormányablak 

Busz szolgáltatásai. 12.30 és 15.30 óra között várják az ügyfeleket a polgármesteri 
hivatal parkolójában, a Köztársaság téren. Időpont-foglalásra nincsen szükség, az ügy-

intézés érkezési sorrendben történik. A következő ügyek intézésére van lehetőség:

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. november 4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. november 16.

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható telefon-

szám: 06-20/852-0659; 
sürgős esetben: 112

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk

Tisztelt Termelők!
! MUNKAREND VÁLTOZÁS !

Október 17-től a Teleház helyett újra 
a Polgármesteri Hivatalban leszek 

elérhető, a Tanácsteremben, az alábbi 
beosztásban:

Hétfő: 08:00-16:00 
Kedd: 08:00-16:00

Pénteken: nincs ügyfélfogadás, csak 
telefonon leszek elérhető! 

Üdvözlettel; Papp Tamara Falugazdász

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!

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
  november 1., december 6.

Szelektív hulladék:
   november 7., december 5. 

VÉRADÁS
2022. október 26-án 14.00 és 17.00 óra 
között az Országos Vérellátó Szolgálat 

véradást szervez a Domaszéki Sportcsar-
nok épületében, (6781 Domaszék, Dózsa 
György utca 12.) melyre minden érdeklő-
dőt sok szeretettel várnak. A véradáshoz 
szükséges a személyi igazolvány, a TAJ 

kártya és a lakcímkártya. 

- személyi igazolvány igénylése;
- lakcímváltozás bejelentése;
- jogosítvány (vezetői engedély) 
  ügyintézés;
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos                                                                                                                                      
  ügyek;
- diákigazolvány igényléséhez 
  szükséges NEK adatlap felvétele;
- útlevél igénylése;
- ügyfélkapu regisztráció

Telefonszám: 06-80/922-334;
Legküzelebbi 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
Szeptember 27-én tartotta soros ülését a képvise-
lő-testület. Meghallgatásra és elfogadásra került a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda tájékoztatója és 
munkaterve, a Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója 
az iskolai és a művészeti iskolai nevelésről, vala-
mint a könyvtár tájékoztatója.
A rezsiköltségek optimalizálása keretében több 
döntés is született. A Sárkányhegyi Közösségi 
Színtér egyéb rendezvények esetén érvényes bér-
leti díját 50.000 forintra emelte a testület 2022. 
október 15. és 2023. március 31. között. Ugyan-
ebben az időszakban a könyvtár működési rend-
je úgy módosul, hogy az olvasók a digitálisan 
elérhető katalógusból választhatják ki az olvasni 
kívánt könyveket (elektronikus úton, telefonon), 
amelyeket a könyvtáros a Polgármesteri Hivatal 
épületében ad át. Szintén fenti időszakban a Te-
leház, a vasút-és helytörténeti kiállítás épülete, a 
sportpálya öltözője, a polgárőr faház és az állat-
orvosi rendelő épülete zárva tart – amennyiben 
lehetséges, teljes fagymentesítés mellett, egyéb 
esetekben temperáló fűtés alkalmazásával. Dön-
tés született még a sportcsarnok terembérleti díjá-
nak 15.000 Ft/órára emeléséről, amely intézkedés 
szintén 2022. október 15-étől hatályos.

A testület elfogadta a 2022. évi költségvetés I. mó-
dosítását, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztön-
díjpályázat 2023. évi fordulójához csatlakozást, az 
Alföldvíz Zrt. 2023-2037. közötti gördülő tervét, 
a külterületi utak pormentesítéséhez kapcsoló-
dó pályázat önerejének megemelését, valamint a 
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás társu-
lási megállapodásának módosítását. Döntés szüle-
tett lakossági kérelmek tárgyában, valamint arról 
is, hogy a Polgármesteri Hivatal 2022. december 
19. és december 30. között igazgatási szünetet tart 
majd. Ennek részleteiről későbbi lapszámunkban 
számolunk be.
A képviselők döntöttek még egyes miniszteri ki-
tüntető címekre történő jelölésekről, valamint 
hosszasan megvitatták a közeljövő fontos teendőit 
az önkormányzat költségeinek csökkentése céljá-
ból.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülés tervezett időpontja 2022. október 25. 
(kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó

Megújul a Domaszéki Kincskereső Óvoda játszóte-
re, valamint bővülni fog az óvoda konyhájának ka-
pacitása is. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
még az idei év elején, 46 millió forintos, vissza nem 
térítendő támogatást nyert a fejlesztés lebonyolítá-
sához az Európai Unió TOP Plusz programjának 
keretében. A beszerzések mellett gépjármű-parko-
lóhelyek kialakítása és a konyha belső átalakítása is 
megvalósul.
A Domaszéki Kincskereső Óvodába új játszótéri 
eszközök érkeznek, többek között játszóvár, polly-
ball, mászókák és mérleghinta. Az önkormányzat 
célja a fejlesztéssel egyfelől bővíteni az óvodában 
megtalálható játszótéri eszközök számát, így mind 
a két óvodaépület udvarán telepítésre kerülnek 
majd az új játékok. 
Másfelől cél a modernizálás: a korszerű eszkö-
zök alkalmasak arra, hogy fejlesszék a gyermekek 
mozgáskoordinációját, valamint érdekes, újszerű 
élményt nyújtva lekössék őket és ezáltal a gyerme-
kek minél több időt tölthessenek el a szabadban. 
A projekt részeként az óvoda mellett 4 db normál 
méretű szabvány parkoló és 1 db szabvány méretű 
mozgássérült parkoló kerül kialakításra.
A fejlesztés keretében megvalósul az óvodai kony-
ha kapacitásbővítése. Jelenleg a konyha 300 főt ki-
szolgálni képes kapacitása a maximumon üzemel, 
így indokolttá vált a bővítés. 
Ezt a meglévő gépek és eszközök cseréjével, vala-
mint a gépek cseréje miatt szükségessé váló belső 
átalakítási munkákkal biztosítja az önkormányzat.

Ez azért is fontos lépés, mert a kapacitásbővítés 
lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a konyha szol-
gálja ki az általános iskola diákjainak étkezteté-
sét is. A játszótér és az óvodakonyha fejlesztésére 
összesen 46,15 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat az európai uniós TOP Plusz program ke-
retében. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2022 
októberében kezdődnek.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Fejlődik a Domaszéki Kincskereső Óvoda

Az óvoda játszótere mellett a főzőkonyha
 kapacitása is bővülni fog
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Sziráki Krisztián: Nem lesz egyszerű feladat,
 de időben elkezdtük a felkészülést

25%-os energiamegtakarítást irányozott elő Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az elkövetkező téli időszakra. Elsődleges feladatá-
nak tekinti a gyermeknevelési, egészségügyi, valamint szociális intézmények zavartalan működtetését, emellett a kevésbé kihasznált és 
energetikailag korszerűtlen épületek üzemen kívül helyezését tervezi. Sziráki Krisztián polgármesterrel beszélgettünk az energiaár-rob-
banás következményeiről.
Az elmúlt hónapokat meghatározta az 
energiaár-robbanással kapcsolatos dis-
kurzus. A kormány módosította az ener-
giaárakra vonatkozó szabályozásokat. A 
vállalkozások és a háztartások egy része 
mellett az önkormányzatokat is rendkí-
vüli kihívás elé állítja a drágulás. Telepü-
lésvezetők, polgármesterek sorra jelentik 
be a drasztikus intézkedési terveket. Ho-
gyan tekint Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat a különösen nehéz időszak-
nak ígérkező tél elébe? 

A kormányzat a rezsicsökkentés módosítása 
során legkevésbé a lakossági rezsicsökken-
téshez nyúlt hozzá. Ennek több ezer milli-
árdos tehertétele van az országos költségve-
tésre nézve, azonban a vállalkozások és az 
önkormányzatok is igen nehéz helyzetbe ke-
rülnek. A tőlünk keletre lévő háborús hely-
zetnek köszönhetően a piaci árszabás olyan 
energiaárakat generál, amelyek komoly ki-
hívások elé állítanak bennünket az elkövet-
kezendő időszakban. Ennek ellenére nagyon 
fontos az, hogy az önkormányzati működést 
megőrizzük és még ha némileg módosult 
formában is történik, de elmondható legyen 
az, hogy Domaszék önkormányzata a lehe-
tőségeihez mérten a lehető legstabilabban és 
lehető leghatározottabban próbál úrrá lenni 
ezeken az elszabadult világpiaci árakon.

Ilyen helyzetben mit tekint az önkor-
mányzat elsődleges feladatának?

Önkormányzatként elsődleges feladatunk 
az, hogy a sok kötelező feladat közül a leg-
fontosabbakat, lehetőleg változatlan formá-
ban elvégezzük. A gyermekekre vonatkozó 
ellátás, mint az óvoda és a bölcsőde költség-
hatékony, de mégis komfortos működtetése 
az elsődleges cél. A következő nagyon fon-
tos cél, hogy az egészségügyi intézménye-
ket, vagyis azokat a háziorvosi praxisokat, 
amelyek jelenleg itt Domaszéken működ-
nek, megőrizzük és segítsük az orvosainkat, 
hogy ezáltal biztosítani tudjuk a helyi la-
kosság számára a folyamatos egészségügyi 
ellátást. A szociális ellátás, a szociális étkez-
tetés is egy prioritás azzal együtt, hogy az 
óvodában működő konyha az óvodai étkez-
tetés mellett a szociális ellátást is biztosítja, 
tehát ez is egy fontos dolog, amit nekünk 
biztosítanunk kell. Továbbá, akik az önkor-

mányzat kötelékében dolgoznak valamilyen 
szinten, azok továbbra is megmaradjanak és 
lehetőleg ne a humán erőforráson kelljen a 
megtakarításokat kezdenünk.

Ezekre az intézményekre, szolgáltatások-
ra vonatkozóan milyen eljárások, intéz-
kedések várhatóak?

A gyermeknevelési intézményekben ér-
telemszerűen speciális igények merülnek  

 

föl. Nem szeretnénk azt, hogy egy rosszul 
megválasztott és az intézményre erőltetett 
alacsonyabb hőmérséklet olyan egészség-
ügyi problémákat okozzon, ami miatt a gye-
rekek indokolatlanul sokat lesznek esetleg 
betegek, ezért az intézményvezetőkkel kö-
zösen a 22 fokos hőmérsékletre helyeztük a 
hangsúlyt, ez alá nem mehet a hőmérséklet 
abban az időszakban, amikor a gyerekek 
ott vannak. Ennek a hőfoknak egy részét 
igyekszünk a hűtő-fűtő klímaberendezések  
fűtőfunkcióját kihasználva megteremteni és 
igyekezni, hogy minél kevesebb gázt fogy-
asszunk. Erre a téli szünet fog inkább lehe-
tőséget kínálni, de nyilván az is egy fontos 
dolog, hogy az újrakezdés előtt néhány nap-
pal fokozatosan elkezdjük a felfűtést, tehát 
a gyermekek  a téliszünet után nem egy hű-

vös épületbe fognak majd megérkezni, ha-
nem ott már egy komfortos hőmérséklet áll 
majd a rendelkezésükre.

Melyek azok az intézkedések, amelyek 
révén költségmegtakarítást remél az ön-
kormányzat?

A fenti intézkedésekből még nem követke-
zik, hogy a 25%-os előirányozott megta-
karítást hozni tudjuk, viszont mi ennek az 
elérését összintézményi  szinten szeretnénk 
elérni. Ez azt jelenti, hogy lesz jónéhány 
olyan közösségi intézményünk, ahol  egész 
télre át fogjuk alakítani a szolgáltatást, és 
lesz olyan is, ahol szüneteltetjük annak érde-
kében, hogy az adott intézmények, épületek 
esetében a gáz- és villamosenergia fogyasz-
tást a lehető legminimálisabb mértékre tud-
juk csökkenteni. Ezek az intézmények neve-
zetesen a kisvasút emlékházunk; a könyvtár; 
a teleház épület, melyben eddig a falugaz-
dász tartotta ügyfélfogadását; az állatorvosi 
rendelő; illetve a Sárkányhegyi Közösségi 
Színtér, mely csak annak kibérlése esetén 
fog üzemelni. A családi rendezvények eseté-
ben meg kellett állapítanunk egy magasabb 
bérleti díjat annak érdekében, ha az eddig 
lefoglalt családi események esetén a bérlők 
továbbra is szeretnék a rendezvényüket ott  
lebonyolítani. Ezek itt javarészt nem hőszi-
getelt, kevésbé jó hőtechnikai adottsággal 
rendelkező épületek, amelyek egyszerre 
mind nagyon sok energiát fogyasztanak, ha 
fűteni kell őket. 

Itt vannak még az épületeink, ahol a hivata-
li munkát végző munkatársaink dolgoznak. 
Ezek tekintetében négyből kettőt fogunk 
tudni szinte teljesen „lekapcsolni”, és ha 
egy picit szűkösen is, de a másik kettőbe 
tudjuk átrakni a kollégáinkat, ami nyilván 
kismértékű kényelmetlenséggel fog járni, 
de ez még mindig jobb a fűtési időszakban, 
mintha olyan szinten lehetetlenítődne el 
az önkormányzat pénzügyi helyzete, hogy 
esetleg más intézkedéseket kelljen tennünk.

Köztudottan nagy energiafogyasztók a 
sportcsarnok vagy a judo terem. Mi lesz 
ezeknek a sorsa a következő hónapok-
ban?

A két említett intézmény fűtése egy energia-

Sziráki Krisztián polgármesterrel 
beszélgettünk az energiaár-robbanás 

következményeiről
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Külterületi útépítés Domaszéken 
lakossági-önkormányzati összefogással

2020-ban a MOL Nyrt. kutatófúrásba kez-
dett Domaszék külterületének északi részén, 
melynek célja 3200 méter mélységben olaj 
és gáz keresése volt. A fúrópont megközelí-
tése nagy terhelést jelentett volna az érintett 
útszakaszokon, ezért a fúrást végző vállal-
kozó annak megerősítését kérte. Mivel en-
nek jelentős része szilárd burkolattal nem 
rendelkezett, a MOL 2018 decemberében 
a számított forgalomterhelésre méretezve 
megerősítette az utat a Gólyahír út - Sár-
kányhegy utca - Harang utca és az Egyen-
lőség utca folytatásában a fúrótoronyig. A 
munkálatok befejeztével a pormentesítés 
érdekében az önkormányzat stabilizáló réte-
get vitt fel a Gólyahír út és a Sárkányhegy 
utcákban, melyből a jelenlegi Egyenlőség 
utca külterületi folytatása kimaradt. 
Ennek kapcsán, az ezen az úton élő vagy 
gazdálkodó 21 ingatlantulajdonos:

Ábrahám Gábor, Bóka István Antalné, 
Bozóki Zoltán, Börcsök Imre, Bubo-
rék Zsolt, Frank József, Juhász László, 
Kardos Zoltán, Kiri Ferenc, Kiri Zol-
tán, Kotogán Vilmos, Kovács Ferenc, 
Majosházi Gábor, Masa István, Masa 
János, Oláh István, Pappné Tanács Zsu-
zsanna Mária, Tanács Zoltán, Tombácz 
Zoltán, Veress János, Veress Szilárd

példaértékű összefogással kezdeményezte 
az önkormányzatnál a kimaradt szakasz sta-
bilizálásának megkezdését, vállalva, hogy 
mindenki saját lehetőségeihez mérten hoz-
zájárul a kivitelezéshez, mely a beruházás 
összköltségének több, mint felére elegen-

A felújított útszakasz az arra közlekedők komfortérzetének növelése mellett az 
útmenti ingatlanok értékét is növeli      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

dő. Természetesen az önkormányzat kép-
viselő-testülete engedélyezte a rendkívüli 
kezdeményezést, és vállalta a kivitelezési 
díj fennmaradó részének a kifizetését is. En-
nek köszönhetően az elmúlt hetekben már 
el is készült az útszakasz bitumenemulziós 
stabilizálása 660 méter hosszúságban és 4 
méter szélességben, mely jelentősen meg-
növeli az arra közlekedők komfortérzetét. 
A beruházásnak köszönhetően tovább tudott 
nőni településünkön a külterületi pormentes 
útszakaszok hosszúsága, mely nem csupán 
az arra lakók számára nyújtja az ezzel járó 

előnyöket, hanem a településképünk szem-
pontjából is további fejlődési irányt határoz 
meg, melynek a célja a külterületi és a zárt-
kerti úthálózat további fejlesztése. 

A felújított szakaszon közlekedőket arra 
kérjük, hogy a megváltozott útviszonyokra 
tekintettel  fokozott figyelemmel tartsák be  
a KRESZ szabályokat, valamint ügyeljenek 
a megjavított útszakasz minőségének meg-
óvására.  Továbbra is balesetmentes közle-
kedést kívánunk mindenki számára!

( Szerk. )

takarékos VRF rendszerrel működik, amely 
gyakorlatilag egy hőszivattyús rendszert ta-
kar. Ez a rendszer teljes mértékben villamos 
energiával működik, amelyet kiegészítenek 
a sportcsarnokon lévő napelemek is. Azon-
ban a sportcsarnok hőtechnikai jellemzői, a 
hőtartása igen kedvezőtlen, tehát még így is 
egy nagyon-nagyon komoly villamosener-
gia árral kell számolnunk. Ez az összeha-
sonlíthatóság tekintetében, nagyságrendileg 
a sportcsarnok esetében annyit takar éves 
szinten, mint a település közvilágítása. Ez 
eddig 6-7 millió forint között mozgott, s 
ennek szintén vélhető, hogy közel tízszeres 
szorzója lesz. Nagyon könnyű kiszámolni, 
hogy ezzel a kiadással valószínűleg nem 
fogunk bírni. A legnagyobb használója a 
sportcsarnoknak az általános iskola, a test-
nevelés órákhoz valamilyen helyszínt bizto-
sítanunk kell. Itt is alternatív megoldásokat 
kell alkalmaznunk, amellyel kapcsolatban 

döntés a következő testületi ülés alkalmával 
várható.

Mekkora megtakarítást kalkulál az ön-
kormányzat ezekkel az intézkedésekkel?

Mindenképpen szeretnénk összintézményi 
szinten elérni a 25%-os energiamegtakarí-
tást. Nagyon nehezen, nagyon sok kompro-
misszum árán, de úgy gondolom, hogy ez 
elérhető,  és nagy bizalommal vagyok a do-
maszéki lakosság iránt, hogy meg fogják ér-
teni azt, hogy így maradhat működőképes az 
önkormányzat, így maradhatnak meg azok 
a nem kötelezően vállalt feladatok, amelyek 
sok domaszéki családnak a mindennapi bol-
dogulását jelenthetik és így őrizhetjük meg 
likviditásunkat. Nem lesz könnyű dolgunk, 
nem lesz egyszerű feladat, de azt gondolom, 
hogy időben elkezdtük az erre való felké-
szülést, nem tétlenkedtünk, a nyár közepé-

től kezdve árajánlatokat kértünk.  De nem 
könnyítették meg a dolgunkat az energiake-
reskedelemmel foglalkozó cégek sem; olyan 
jellegű segítséget, iránymutatást nem kap-
tunk, amely egyértelműen lefektette volna, 
hogy mi a teendő egy ilyen krízishelyzet-
ben. Magunk és a környékbeli települések 
vezetőivel együtt tudunk, egymástól tanul-
va, egymást segítve olyan megoldásokat ta-
lálni és olyan eredményeket elérni, amelyek 
meggyőződésem, hogy át fognak bennünket 
segíteni a nehezén, és a tavaszi időszakban 
egy új lendülettel tudunk megindulni annak 
irányában, hogy a következő évben már 
sokkal több olyan intézménnyel menjünk 
neki a téli időszaknak, amelynek az ener-
giafelhasználása jóval kedvezőbb, mint je-
lenleg. Ez nyilván egy soha véget nem érő 
folyamat, de törekszünk arra, hogy minél 
jobban és hatékonyabban tudjunk dolgozni.                                                            

   B.A.

ÖNKORMÁNYZAT
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Domaszéki számlálóbiztosok

Berkes Csaba István

Berkes Csaba Istvánné

Ábrahám-Dobó 
Andrea

Dr. Gulyás-Zóka
Veronika

Farkas Nóra

Jójártné Rutai
Szabina

Kálmánné Follmer
Magdolna

Magyari AttilaMagyariné Bende
Henrietta

Simor Enikő

Kónya Melinda

Az Európai Parlament és a Ta-
nács nép- és lakásszámlálásról 
szóló 763/2008/EK rendelete 
teremti meg a népszámlálással 
kapcsolatos kötelezettségeket a 
tagállamok számára. Magyaro-
roszágon a 2021. évi népszámlá-
lásról szóló 2018. évi CI. tv sza-
bályozza, mely kötelezővé teszi 
az adatszolgáltatást. 
Vannak azonban olyan kérdések 
melyekre nem kötelező válaszol-
ni, ezek: az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre 
vonatkozó kérdések. A hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény alapján „Az adatszolgál-
tatás elmulasztásának, illetve a 
hamis adatszolgáltatás jogkövet-
kezményei” rendelkezése alapján, 
aki az adatszolgáltatást késve vagy 
nem teljesíti, úgy jogszabálysértés-
sel érintett adatszolgáltatás címen 
akár 200.000 Ft összegű bírsággal 
is sújtható. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság is részt 
vett a jogszabály előkészítésében, 
így a GDPR követelményeinek 
megfelelően készült el a norma 
szövege és ennek megfelelően tör-
ténik a népszámlálás is. A jogsza-
bályi környezet alapján nem kell 
aggódniuk adataink biztonsága 
miatt.
Fentiekre is tekintettel kérem a 
Tisztelt Domaszéki lakosok se-
gítő közreműködését a számláló-
biztosok munkájában.

dr. Pálfi  Tímea Ágnes
jegyző

Azokat a háztartásokat, ahol nem töltötték ki az online népszámlálási kérdőíveket, a 
fenti számlálóbiztosaink fogják felkeresni október 17. és november 20. között.

Benkő Bernadett
Katalin
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Nyugdíjas búcsúztató: „Kell még egy szó, mielőtt mennél…”
Egy újabb búcsúzó pillanathoz érkeztünk, 
nyugdíjba vonulónkat búcsúztatva mindany-
nyian megálltunk egy pillanatra, hogy újra 
erőt és hitet merítsünk a munkánkhoz, a 
mindennapokhoz, az eljövő évekhez. Szük-
ség van az ilyen alkalmakra, hiszen – ahogy 
Weöres Sándor írja – „A lámpa nem látja 
önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga 
édességét”.

Tanács Éva születése óta Domaszéken él és 
1983-tól 1992-ig a Domaszéki Könyvtár, 
majd 1999-től napjainkig a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal dolgozója volt.
Tanulmányait az általános iskola befejezését 
követően a szegedi Radnóti Miklós Gimná-
ziumban folytatta, ezután pedig a Szegedi 
Tudományegyetemen szerzett Általános 
Szociális Munkás szakon diplomát. 1987-
ben adott életet Viktória és 1989-ben Orso-
lya nevű gyermekeinek.
Több mint 30 évet töltött Domaszéken, a 
köz szolgálatában. Mindvégig nyitott volt 
a szakmai fejlődésre, szívesen fejlesztette 
tudását és a tanultakat a mindennapi gya-
korlatban is alkalmazta. Széleskörű isme-
rettel rendelkezik a szociális segítségnyújtás 
témakörében, bárki nyugodtan fordulhatott 
hozzá problémájával. 
Példaértékű volt az emberekhez való segí-

tő odafordulása. Mindenki számíthatott rá. 
Mindig a segítő szándék vezérelte, szívesen 
és önzetlenül nyújtott segítséget az arra szo-
rulóknak.
A polgármesteri hivatal életében az igaz-
gatási csoport munkájának megszervezése 
mellett az eseti és rendszeres segélyek és 
ellátások ügyeinek intézése is feladatai közé 
tartozott.
Kedves, dolgos, segítőkész egyéniségével 
könnyen kiváló kapcsolatba került munka-
társaival. Megbízhatóságával, rendszere-
tetével nagyszerű, segítő munkatársa volt 
mindenkinek.

„A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben,

ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.

Egy korszak lezárult, 
de oly sok szép vár még!

Gondoltál már arra: – Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?

Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit álmaidba

elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most, 
mert nyugdíjas lettél!”

Aranyosi Ervin

Nagyon sok boldog és jó egészségben eltöl-
tött nyugdíjas éveket kívánunk Neki, szere-
tett családja körében!

A Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
kollektívája

VALLÁSIsten kertje 
(Mindenszentek ünnepére és Halottak napjára)

A temető az „Isten kertje”, életszentség te-
rem benne. Az Alkotó, a teremtő Isten terve 
az emberről a megszentelődés. Az Üdvös-
ségtörténet: a halandó ember sorsa a szüle-
tés, a sarjadás, a serdülés, az érlelődés. 

A kiteljesedés és az életet termő örök szere-
lem, mely átsegít az elmúlás határán. Mind-
ez Isten szemében egy nagy, világméretű 
„szüret”, Isten kertjében ünnepi, drága nagy 
és szent dolog. 
A szentté, igazzá érett embergyümölcsöket 
betakarítja a „Főkertész”, aki atyai szeretet-
ből ültetett, virágoztatott, érlelt, és elhelyez 
örök szentséges „kamrájába”, mennyei 
csarnokába. Ebben a tudatban, a hit általi bi-
zonyosságban viselhető el a halottak napja: 
november 2-a, és minden gyász és fájdalom.
Mert „Egyikünk sem él és egyikünk sem 
hal meg önmagának. Amíg élünk, az Úrnak 
élünk, és ha meghalunk is, az Úrnak halunk 
meg. Életünkben és halálunkban egyaránt 
az Úré vagyunk.” - írja Szent Pál a rómaiak-
nak. (Róm.14.7-9)

Maga Jézus, mint megváltónk mondja: 

„Aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog.” 
„Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a 
Fiút és hisz benne, örökké éljen.” (Jn.6.38-
40) „Aki Őbenne hisz, megszentelődik, 
amint Ő maga is szent.” 
Ez az áldott gyümölcsérlelődés édesedik, 
keseredik, ujjong és sajog halálig. Méltóvá 
érik a lélek az égi boldogságra. Ők már tehát 
szentek: a hétköznapi Mindenszentek. Ezért 
van a halottak napja előtt a Mindenszentek 
ünnepe. Ez a gyógyszere a halálnak, az el-
múlás félelmeinek és borzadásainak. Ez a 
nap a „védőoltás”! Nem betegség után kell 
a védőoltás, hanem előtte. Így épül egy-
másra a két szent nap. A gyakorlatban szin-
te egybeolvad, mint a gyertyák viasza és a 
virágok illata. Az üdvözültek napja ez. Ők 
a „jó harcot megharcolták, a hitet megtar-
tották és most készen vár rájuk az igaz élet 
koronája” (2Tim. 4.6-8). Ezért van az, hogy 
a kicsi gyertya fénye képes átvilágítani a 
gyász legsötétebb éjszakáját is. 

Nem csak a tesszalonikiaknak írta Szent Pál 
apostol: „Testvéreim! Nem akarjuk, hogy az 
elhunytak sorsa felől tudatlanságban legye-

tek, nehogy úgy gyászoljatok, mint a többiek, 
akiknek nincsen hitük és nincsen reményük. 
Ha Jézus meghalt és feltámadt, akkor Isten 
azokat is, akik Jézus hitében hunytak el, vele 
együtt feltámasztja.” (Tessz. 4.13-14.) 

Az Isten kertjében nem csak a holtak tes-
te nyugszik meg, hanem az élők lelke is, a 
hit fényében. Ezért nem szabad elrabolni a 
tiszta hit vigaszát a küzdő és jóakaratú em-
berektől. Az örök találkozás hite semmivel 
nem pótolható a helyes és boldog élethez, a 
beteljesedés, a hazatérés öröméhez. 

Sóki Károly 
plébános

Ünnepi miserend
November 1-én, Mindenszentek ünnepén 
      12 órától:  Sírszentelések a temetőben
      13 órakor: Szentmise a temetőben az ott                                                                                                                                              
                        nyugvó elhunytakért
November 2-án, Halottak napján szentmise
       este 16.30 órakor: az összes elhunytért                                                                                                                                       
       a Szent Kereszt templomban.

ÖNKORMÁNYZAT
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK

Kerékpártúrán Mórahalmon az ötödik osztály   Fotó: Cseri-Kucsara Petra

Hungarikum projekt
  Fotó: Polgár Szabina

A Magyar Népmese Napját a Magyar 
Olvasástársaság kezdeményezésére ünne-
peljük. Cél, hogy a népmesék fennmaradja-
nak, és hogy a mesékben élő bölcsességet 
a következő generációk is megismerjék. A 
jeles ünnepnapnak Benedek Elek születés-
napját, szeptember 30-át jelölték ki. A leg-
jelentősebb magyar mesegyűjtőként írásban 
rögzítette a magyar mesevilágot. Gyűjtő- és 
alkotómunkája példaképül szolgál szellemi 
örökségünk ápolása terén nekünk, domaszé-
ki pedagógusoknak is. 

Programjainkból:
Iskolánkban az alsó tagozatosok szeptem-
ber utolsó hetében játékosan, változatos 
munkaformákkal, feladatok segítségével a 
népmesék birodalmába vándoroltak. Néztek 
rajzfilmeket, olvastak népmeséket, azután 
illusztrálták, elbábozták, dramatizálták azo-
kat, testnevelés órán kiállták a hárompróbát, 
írásórán helyesírási hétpróba zajlott. A ne-
gyedik évfolyamosok az óvodásokra is gon-
doltak. Lehetőséget és szívélyes fogadtatást 
kaptak az óvodában, ahova azért látogattak 
át, hogy a kicsiknek népmeséket olvassanak 
fel és hajtogatott könyvjelzőiket ajándékul 
átadják. 
Intézményünk nagyon fontosnak tartja, 
hogy a nagycsoportos óvodások és szüleik 
számára az óvodából iskolába történő átme-
net a lehető legkönnyebben történjen. Ezért 
a Sulicsalogató programunkat megkezd-
tük, segítséget nyújtva azzal, hogy iskolán-
kat, a leendő tanítókat megismerjék. Szep-
tember közepén a leendő tanító nénik és az 
intézményvezető látogatott el az óvodába, a 
nagycsoportosok szülői értekezletére. Egy 

héttel később a gyerekek és szüleik felke-
resték az iskolát. És míg az ovisoknak a 
tanító nénik játékos kézműves foglalkozást 
tartottak, a szülők az igazgatónő vezetésé-
vel az intézményt körüljárva ismerkedtek az 
épülettel. 
A kellemes őszi időben az 5. évfolyam ke-
rékpáros kirándulást tett Mórahalomra. A 
gyerekek megtekintették a Petőfi kiállítást, 
amely kapcsolódik az idei Bálint Sándor 
nap kiemelt témájához. Majd a tanulók csa-
patokban derítették fel az 1000 Év Parkjá-
ban található maketteket és egy feladatlap 
kitöltésével mérték össze megfigyelőképes-
ségüket. 
Iskolánk idén ismét csatlakozott az Európai 
Diáksportnaphoz szeptember 30-án. Előző 
években pozitív fogadtatása volt a prog-
ramnak a tanulók részéről. Ebben az évben 
óvodásokat is vendégül láttunk a rendezvé-
nyünkön. A sportnapra egy közös zenés be-
melegítéssel hangolódtunk rá, amit az iskola 
két tanítványa, Császár Barbara és Csó-
ti-Gyapjas Flóra vezényelt le. A diákok 
mellett iskolánk pedagógusai is csatlakoz-
tak a mozgáshoz. Az élvezetes bemelegítés 
10 percig tartott. A 2022 méteres futás út-
vonalát a faluban jelöltük ki. A polgárőrség 
biztosította az akadálymentes lebonyolítást. 
A célba érkezés után a tanulók frissítőket és 
müzli szeletet vehettek át, amit a sportnapot 
támogató Domaszék Lakosságának Egész-
ségesebb Életéért Alapítvány biztosított. A 
jól megérdemelt pihenő után az alsó tagoza-
tosok és az óvodások a település sportcsar-

nokában egy játékos sportversenyen vehet-
tek részt. Tíz csapat vetélkedett egymással. 
A feladatok teljesítéséért papírból készített 
gyümölcsöket kaptak, amiből a végén egy 
őszi gyümölcskosarat tudtak összeállítani. A 
felső tagozatban sportvetélkedőket rendez-
tünk, amelyekben az osztályok mérhették 
össze erejüket. A helyszínek az iskola udva-
rán kerültek kialakításra. Mindenhol két pe-
dagógus vezette a vetélkedőket. A hat sport-
ág, amiben összemérhették az osztályok az 
erejüket, a következők voltak: kispályás 
labdarúgás, korsárlabda, tollaslabda, sakk, 
asztalitenisz, kerékpáros ügyességi verseny. 
A versenyeket nagyon élvezték a tanulók és 
mindent megtettek a legjobb eredmény el-
éréséhez a szabályok engedte kereteken be-
lül. Köszönjük az óvónők, polgárőrök és 
az alapítvány munkatársainak segítségét! 

OKTATÁS
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Az európai diáksport napon és a zene világnapján az iskola tanulói   Fotók: Kardosné Volford Klára és Pataki Ildikó

Szlovákiában a nyolcadik osztályosok a Határtalanul pályázat keretében

A Domaszéki Óvoda és Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány a Nemzeti Te-
hetség Program és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támogatásával a HUN-
GARIKUMOK felfedezése Domaszéken 
és környékén NTP-INNOV-22-0248 pá-
lyázatában egy egész tanéven átívelő, pro-
jektközpontú műhelyfoglalkozás-sorozatot 
valósít meg. A foglalkozásokat az iskola 
tanítói, illetve meghívott szakemberek tart-
ják. A 16 fő harmadik és negyedik osztályos 
tanuló megkezdte az ismerkedést a témá-
val, a hungarikumok fogalmával. Játékos 
kincsvadászatban vettek részt a gyerekek: 
QR kódokat kerestek, minden kód egy-egy 
hungarikumról szóló videót rejtett. Párban, 
tabletekkel dolgozva beolvasták a kódokat, 
megtekintették a videókat, majd beszámol-
tak társaiknak a látottakról. A hungariku-
mokat csoportosították és egy gondolattér-
képen jelenítették meg az interaktív táblán. 
Köszönjük a Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzatnak és a szülőknek a tableteket! 
A következő alkalom a biztonságos inter-
nethasználatról szól. A helyi értékek ki-
emelt hangsúlyt kapnak a projektben, így 
októberben a magyar tanya lesz a foglal-
kozások témája. 
„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, 
bárhol megérthet.” /Claude Debussy/„Nem 
sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha 
ketten összedalolnak. Aztán mind többen, 
százan, ezren, míg megszólal a nagy Har-
mónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor 
mondjuk majd igazán: ÖRVENDJEN AZ 
EGÉSZ VILÁG!” /Kodály Zoltán/„Yehudi 
Menuhin világhírű hegedűművész kezde-
ményezésére és javaslatára az UNESCO 
október 1-jét A zene világnapjának nyilvá-
nította. Mindez 1975-ben történt, azóta a 
világ minden pontján ezen a napon különös 
figyelmet szentelnek annak a csodának, amit 

zenének hívnak. Yehudi Menuhin 1975-ben 
az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsban 
töltött be elnöki tisztet és így hívta életre 
a Zenei Világnapot, amelyet idén 47. alka-
lommal ünnepelhetünk.” Erre emlékeztünk 
október harmadikán, hétfőn iskolánkban. 
A szünetekben tanulóink kedvenc dalaikat 
énekelték, így teremtve kellemes hangulatot 
az iskolában. A dalok sorát a nyolcadikosok 

éneke zárta, mellyel a Határtalanul prog-
ramunkra készültünk. Ghymes: Kézfogás 
számával méltón képviselték a határon túli 
magyar kapcsolatokat is és a zenei világna-
pot is.

HATÁRTALANUL
A Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói 2022. szep-
tember 27-30-áig a Határtalanul! „Ta-

nulmányi kirándulás hetedikeseknek” 
pályázat keretében Szlovákiába, felvidéki 
területekre utaztak. Pályázati azonosító: 
HAT-KP-1-2021/1-000099 Bejártuk a ha-
táron túli magyar terület egy részét. Első 
napon meglátogattuk az ipolynyéki Balassi 
Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát, 
megismerkedtek a gyerekek ottani diákok-
kal, kirándultunk Besztercebányán, Selmec-

OKTATÁS
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Az őszi szünet a 
kormányrendelet alapján 

elmarad!

bányán. Második napon a Szlovák paradi-
csomban túráztunk, egy kis szórakozásra is 
volt lehetőség, boboztak a gyerekek. Harma-
dik napon a Béla cseppkőbarlang kincseiben 
gyönyörködtünk, Késmárkon tiszteletünket 
tettük Thököly Imre fejedelem síremlékénél 
és megtekintettük a Thököly várat. Utolsó 
napon pedig a Betléri Andrássy kastélyhoz 
látogattunk el, és Krasznahorkaváralján az 
Andrássy Mauzóleumban is jártunk. Szál-
lásuk a felsőerdőfalvi BADO panzióban 
volt, ahol teljes ellátásban és étkezésben 
részesült a csapat. Esténként a diákok nap-
lót írtak arról, amit hallottak, láttak a nap 
folyamán. Activity partit szerveztek a pe-
dagógusok, és a kirándulások eseményeivel 

kapcsolatos kvízkérdésekkel is készültek. A 
pályázat célja szerint ápoltuk a kapcsolatot 
a külhoni diáksággal iskolalátogatás útján, 
tisztelegtünk az őseink előtt koszorúkkal és 
gyakoroltuk a toleráns és kooperatív maga-
tartást. Gazdag élményekkel tértek haza a 
gyerekek, ezzel bővítve a korábban tanult 
ismereteiket. (Huszár Judit és Marosné Al-
berti Anikó osztályfőnökök)

Következő programjaink:
2022. október 12.: Bábszínház; 
2022. október 14.: Robotcsámborgás, 
          interaktív robotika bemutató 10 óra 
2022. október 15.: Szombat, áthelyezett    
           munkanap "B" hét hétfő rövidített    

         órákkal, napközi nem lesz, kisbusz  
         12 órakor indul;
2022. október 20.: Iskolába csalogató 
         program II. 16.30 óra;
2022. október 21.: Október 23-i ünnepség,                                         
         11 óra, ünneplő öltözetben;
2022. október 25.: Papírgyűjtés 7-15 óráig
2022. október 31.:  Pihenőnap;
          (október 15-én dolgozzuk le) 
2022. november 15.: Fogadóóra minden                                                                                                                                           
           pedagógusnál, 16:30-17:30

Dudás Eszter: Levéltánc

Ring a levél jobbra- balra,
Táncot lejt az esődalra.

Forog körbe, csak úgy pörög,
Földre esik s közben zörög.
Süni cammog, észreveszi,
Télre bizony jó lesz neki.

A nagy nyári kánikula után az ősz bekö-
szöntével rengeteg újabb ismerettel, tapasz-
talattal gazdagítjuk gyermekeink tudását. 
A gyerekek szeretnek kincseket gyűjteni, 
felfedezni a körülöttük lévő világot. 
Az őszi időszak a kincsek gyűjtésére sok le-
hetőséget kínál. A barna gesztenyék és mak-
kok, az utakon található kavicsok, színes 
falevelek, tobozok és a különböző méretű 
és színű tökök játékos tevékenységre invi-
tálják a gyerekeket. 
Több csoportunk kirándult a Vadasparkba, 
ellátogattak a Mars téri piacra, krumplit 
szedtek, terméseket gyűjtöttek. Az oviba 
visszaérve a kirándulást követő napokon az 
új ismeretek feldolgozása, mélyítése a fel-
adatunk.

Gyerekek örömteli és vidám hangulatban a XIX. Ovinapon a Domaszéki Kincskereső Óvodában    Fotók:DOMASZÉKI HírTér

Ilyenkor a sült tök és almás süti illata belen-
gi az óvodát, miközben a gyerekek termés-
bábokat készítenek, vagy egyszerűen csak 
játszanak az ősz kincseivel, a gesztenyék-
kel, makkokkal, falevelekkel.
Az idei évben XIX. alkalommal rendez-

tük meg rendhagyó  Ovi napunkat. Sziráki 
Krisztián polgármester úr köszöntő szavai 
után egy közös bemelegítéssel kezdtük a 
napot, majd amíg a szülők a bográcsok kö-
rül serénykedtek, főztek és csapatkiáltást 
szőttek, addig a gyerekek lovaskocsikáz-
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Bölcsődei hírek
A hatékonyabb munkavégzés érdekében 
2022. szeptember elsejétől bölcsődénk a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvo-
dái és Bölcsődéi fenntartásában működik 
tovább, mely egy újonnan létrejött szervezet 
a Társuláson belül. Az intézmény főigazga-
tója Marótiné Balog Zita, a Szatymazi Óvo-
da vezetője irányítja majd szervezetünket, 
akire tapasztalt óvodavezetőként bármiben 
lehet számítani és szakmai tudásával a to-
vábbiakban ő fogja támogatni bölcsődénk 
működését.
Kisebb szervezet lévén bízunk benne, hogy 
rugalmasabban fogunk tudni együttműköd-
ni azáltal, hogy átláthatóbbá válik így az 
intézmény működése, mely mindenképpen 
pozitív hatással lesz hosszútávon bölcső-
dénk mindennapjaira is.

A fenntartóváltáson kívül további két fon-
tos változást is hozott a szeptember hónap. 
Nagy örömünkre megtörtént bölcsődénk 
névadása, Minimanó Bölcsődévé váltunk, 
valamint mivel bölcsődénk tárgyi és sze-
mélyi feltételei lehetővé tették, férőhely-
számunkat 30 főről 32 főre bővítettük. Ez-

zel elő tudjuk segíteni, hogy minél többen 
igénybe tudják venni településünkön ezt a 
szolgáltatást, támogatva ezzel a munkába 
visszatérő édesanyákat, illetve a szociális 

helyzetüknél fogva erre rászorult gyerme-
keket és családokat.
A 2022/2023-as gondozási-, nevelési évre 
13 gyermek maradt itt a bölcsődében, kö-
zülük ketten időközben már átmentek az 
óvodába a többi, elballagott kispajtás után. 
A szeptember minden évben a beszoktatás 
ideje intézményünkben, idén ezidáig 12 új 
kisgyermek kezdte meg a bölcsődét a Nyu-
szi, Katica és Csiga csoportokban. Hozzájuk 
csatlakozik még ebben az évben további 3 
gyermek. Ezt követően a következő beszok-
tatási időszak 2023 januárjában lesz, ekkor 
várjuk a többi, bölcsibe készülő kisgyerme-
ket. Reményeink szerint január végére a 32 
fős létszámot el fogjuk érni és teljes lesz a 
Minimanó Bölcsőde kis csapata.

Ezúton szeretném tájékoztatni a települé-
sen élőket, hogy a továbbiakban elérhető a 
bölcsőde vezetékes telefonon is, a követke-
ző telefonszámon: 62/388-488. Bármilyen 
kérdéssel, beiratkozással kapcsolatban ke-
ressék nyugodtan intézményünket.

Maczka-Németh Orsolya
Bölcsődevezető

A fenntartóváltás után Minimanó 
Bölcsőde lett az intézmény új neve

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

tak, kincset kerestek, ugrálóvárban ugráltak, 
munkagépeket néztek, akadálypályán csúsz-
tak-másztak és arcfestésen vettek részt.
Szeretnénk köszönetet mondani minda-
zoknak a szülőknek, akik segítettek abban, 
hogy rendezvényünk idén is színes, vidám 
és eredményes legyen!
Külön szeretnénk köszönetet mondani 
támogatóinknak: Domaszék Nagyközségi 

Gyerekekek mellett a szülők is aktív részesei voltak az ovinapnak

Önkormányzat, Domatisz Kft., Domadrón 
Kft., Domaszint Kft., Kölyökidő Alapít-
vány, Csiga Duó zenekar, Engi Gábor és 
természetesen az összes szülő!
Óvodánkban minden évben megemléke-
zünk Benedek Elek születésnapjáról, ami 
a Magyar Népmese Napja. A népmesék 
egyedülálló, gazdag világa egyszerre nyújt 
szórakozást a gyerekeknek, elrepíti őket a 

fantázia birodalmába és az élet igazságai-
ra tanít. Az idei évben a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanulói 
látogattak el a nagycsoportosokhoz, és sok 
érdekes, kedves mesével ismertették meg a 
gyerekeket. Köszönjük szépen a gyerekek-
nek és tanítóiknak!

Programjaink az elmúlt és az elkövetke-
zendő időszakban:
- 2022. október 8.:  Szüreti Napi fellépés;
- 2022. október 13.:  Ortopédiai szűrés;
- 2022. október 19.:  Szegedi Fúvósok 
   bemutató műsora
- 2022. október 19-21-ig.: papírgyűjtés;
- 2022. október 25-27.: Óvodások fotózása
                          Koczkás Orsolya óvodavezető

Mesenapon az iskolásokkal
  Fotó: Koczkás Orsolya

OKTATÁS
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DOMASZÉK70

Domaszék története: Fejlődés és új lendület a ’90-es években

 Bojárhalmi utca a Kodály 
Zoltán utca irányában (1995)

A Rózsakert Étterem a településünk 
arculatát szépítette a '90-es években

Domaszék új faluközpontja az 1970-80-as években folyamato-
san és gyorsuló ütemben beépült. Létrejött a „falu”, ami a te-

rebélyes domaszéki tanyavilág magját alkotta, és amelyre az itt élő 
emberek is egyre inkább úgy tekintettek, mint egy központra, ahol 
ügyeiket intézhetik, vásárolhatnak és a falubeliekkel találkozhatnak, 
akár csak futólag is. 
Korábbi történeti írásainkban kiderült, hogy a kezdetben (1960-as 
években) még igen lassacskán és nehezen épülő belterület gyarapo-
dásának az első nagy lendületet a kisvasút megszüntetése és a műkö-
dését nagyjából ezzel egyidőben megkezdő általános iskola felépü-
lése adta. Ezek következtében a tanyán élő családok arra törekedtek, 
hogy beköltözhessenek a faluközpontba, ugyanis a gyerekeknek a 
tanyasi iskolák fokozatos megszűnésével már 
mindenképpen az új iskolaépületbe kellett 
járni, másfelől a tanyavilágot átszelő kisvas-
útra sem ugorhattak már fel, útjukat megrö-
vidítendő. A falu beépülését mintegy megko-
ronázta a Szent Kereszt Templom felépülése, 
amely nem csak az egyébként jellemzően 
vallásos lakosok egy régi kívánságának betel-
jesülését jelentette, de a Zöldfás templomtól 
messze kijelölt faluközponttal kapcsolatos, 
máig élő helyi szóbeszéd tekintetében drámai 
fordulatot is hordoz magában. Mindazonáltal 
a modern stílusban épült templom Domaszék 
impozáns és emblematikus építménye lett. Településünk közben 
egyre vonzóbbá vált a környékbeli településen élők, leginkább a 
Szegedről kiköltözni vágyók számára. Így ért bennünket a rendszer-
váltás hajnala.

A faluhatár alakulása

Domaszék belterülete lényegében kezdettől fogva nyugatra 
terjeszkedett. Legelőször a „fő utca”, a Dózsa György és an-

nak közvetlen környezete került telkesítésre (pl. Maros, Lenin [ma 
Kertész], Rákóczi). Érdekesség, hogy az egykori Lenin utca tulaj-
donképpen egy összekötő útszakaszként is 
szolgált a Szőlőfürt Termelőszövetkezet és az 
országút között. Így a TSZ dolgozóinak von-
zó lakóhelyként szolgált az utca. Ezt követően 
azonban folyamatosan Mórahalom irányában 
terjeszkedett a falu: következtek a Kossuth, 
Rózsa és Móra utcák, illetve kissé északi 
irányban a Dankó tér környéke. Az 1990-es 
évek elején a falu széle, illetve az akkori „új 
osztás”, a Bojárhalmi, Kodály Zoltán, Arany 
János és Deák Ferenc utcák által határolt öve-
zet volt. Előbbiekben szinte alig volt még 
épület, de a Bartók Béla utca is beépülőfélben 
volt ekkor, amikor is a település 3200 lakost számlált, de a többség 
(55%) még mindig a külterületen élt. Az önkormányzat a közmű-
vesítés mihamarabbi kialakításával próbálta segíteni az építkez-
ni vágyó telektulajdonosokat. A házhelyek kialakítása az elsőként 
megválasztott polgármester, Dobó Szilveszter és a képviselőtestület 
fontos vállalkozása volt, ugyanis a telkesítés komoly összegek meg-
előlegezését kívánja meg az önkormányzattól, amely persze az ér-
tékesítés során megtérül. Azonban a rendszerváltás nyomában hala-
dó gazdasági nehézségek az építkezési kedvet is csökkentették, így 
eleinte lassabban épültek be az utcák. Az önkormányzat 1995 végén 
jelentette be, hogy valamennyi telek elkelt és egyelőre nem tervez 
újabbakat kialakítani. Az évtized második felére pedig az egyre ro-
hamosabb tempóban épülő új, szebbnél szebb házakban bővelkedő 

településrész a falu kis ékessége és arculatának fontos része lett.
A növekvő település és gyarapodó lakosság vonzotta a vállalko-
zókat és a szolgáltatások kibővítésére ösztönzött. 1994-ben meg-
nyílt a gyógyszertár, 1995-ben megkezdte működését a domaszéki 
benzinkút, később a Rózsakert Étterem, az évtized vége felé pedig 
körvonalazódik, majd kialakításra kerül a II-es számú háziorvosi 
rendelő.                          
                             Fontos fejlesztések

A domaszékiek 1990-ben, az első szabad önkormányzati válasz-
táson Dobó Szilvesztert választották meg polgármesternek, 

aki számára nem volt új a tisztség, hiszen azt megelőzően tanácsel-
nökként ő látta el a településvezetői faladatokat. A polgármester és 

képviselő-testülete nagyívű tervekkel és be-
ruházásokkal kezdte meg négyéves ciklusát. 
Az egyik ebből a már említett telkesítés volt, 
a másik pedig a sportcsarnok megépítése.
Voltak egyéb fejlesztések is (pl. csapadékvíz- 
elvezető csatornarendszer építése) és felme-
rülő igények (pl. új könyvtárépület), de a tor-
nacsarnok abszolút prioritást élvezett. Nem 
is csoda, hiszen az építmény akkor 39 millió 
forintos áron épült meg, amely ma megköze-
lítőleg 400 millió forintos kiadást jelentene. 
Ráadásul a gazdasági nehézségek miatt az 
államháztartásból és a telekeladásokból szár-

mazó bevételek is elmaradtak a várakozásoktól. A testület azonban 
kitartott elhatározása mellett. Megálmodói a tornacsarnok számára 
az „általános iskolával szemben fekvő fi atal, értékes faállományú 
parkosított telket” nézték ki, mint a „településközpont potenciá-
lis fejlesztési lehetőségekkel” rendelkező helyszínét. Sőt, az ere-
deti tervek valójában egy épületkomplexumot vázoltak, amely 
a tornacsarnok és a faluház épületrészeiből áll. A kiviteli tervek 
elkészülte és a kivitelezővel való megállapodást követően, 1992 
őszének elején megkezdődött az építkezés. Az építkezés és a biztos 

befejezés fi nanszírozásához az önkormányzat 
alapítványt hozott létre, amelynek vezetésére 
Kisvárdai László iskolaigazgatót jelölte ki. 
Az alapítvány számos és összességében tete-
mes felajánlásokat fogadott a lakosság, úgy 
magánszemélyek, mint vállalkozások részé-
ről. Az eredetileg tervezett időpontra, 1993. 
május 31-ig ugyan nem sikerült befejezni az 
építkezést, ám eközben területnövekedésből, 
a tartószerkezet módosításából és a felülvi-
lágító ablak megépítéséből adódódan a szer-
ződésben módosításokra is sor került. Az új 
építmény végül 1994 februárjában készült el, 

ünnepélyes átadójára pedig március 12-én került sor.
A fejlesztések szimbolikus elemeként a településvezetés javaslatot 
tett Domaszék második világháborús hősi halottainak emlékmű-
vére, amelynek helyszínéül a Községháza előtti parkot jelölte ki. 
A 2x1 méteres, 15 cm vastag gránitoszlop a lakossággal és a le-
származottakkal együttműködésben valósult meg. Átadója Gyulay 
Endre püspök felszentelésével 1994. október 23-án volt megtart-
va. Az emlékmű elsősorban emlékezetpolitikai célokat valósított 
meg, történetesen megemlékezni és tisztelegni kívánt azon eltűnt 
domaszéki katonák előtt, akiknek nevét negyven évig homály fed-
te. Másfelől a megépültét gondozó Emlékbizottság nem titkoltan 
egy településközponti park kialakítását is szándékolta, amelynek 
az emlékmű egyszerű, de nemes díszeként szolgálhat.
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Dobó Szilvesztert többször is kitüntette 
bizalmával a lakosság

a számítógépes terem kialakításában, így felső tagozatban már a 
számítástechnika óra is a tanterv része lehetett. Emellett angol és 
német nyelvet is tanulhattak itt a diákok. A domaszéki iskolában 
tanuló gyermekek tanulmányi és sportteljesítménye jellemzően jó, 
olykor kiemelkedő is volt.  A Szegedről történő nagy számú kite-
lepüléssel együtt megjelent az a tendencia, hogy a Domaszéken 
élő diákok egy része a közelség és a szülők ingázása okán nem ide 
járnak iskolába. 

Közösségi élet és mindennapok
Ismét megállapíthtjuk, hogy az előző időszakhoz – vagy ha úgy 
tetszik, rendszerhez – képest a legmarkánsabban talán a közös-
ségi élet változott meg. Háttérbe szorultak, vagy egyenesen meg-
szűntek az olyan, korábban kiemelkedő népünnepélyek, mint a 
majális vagy a pártállamhoz köthető egyéb alkalmak, szövetkezeti 
összejövetelek. Ám fokozatosan megjelentek és előtérbe kerültek 

azok a rendezvények, amelyek a mából néz-
ve is ismerősek számunkra. Bár a búcsú fo-
galma sosem vált idegenné az egyházi élettel 
való közelséget megtartó domaszékieknek, 
a szocializmus időszaka alatt csekélyebb ri-
valdafényben lezajló templomi ünnepségek 
a rendszerváltás után ismét felkapottá váltak, 
különösen az eseményhez tartozó családi já-
tékok és programok okán. Ezek a búcsúk kez-
detben a Szabadság és a Dankó téren kerültek 
megrendezésre.

Hamarosan megalakul az Idősek Klubja, akik 
rendszeres összejöveteleik mellett bálokat 
rendeznek, majd az évtized közepétől az ön-
kormányzat közreműködésével kialakul a ha-
gyományos, október elején megrendezésre ke-
rülő idősek napi rendezvény. Köztudott, hogy 
a domaszéki falunapok tradíciója évtizedekig 
nyúlik vissza az egykori aratóünnepekhez. Ám 

időszakunkban az első falunapi igénnyel megtartott rendezvény-
sorozatra 1996-ban került sor a településközpont több helyszínén 
DOMANAP címmel, májusi időpontban. Eközben a falu vendég-
látóhelyei is próbálkoztak saját szervezésű eseményekkel, ilyen 
volt a rendszeres szilveszter esti mulatság vagy a július eleji, több-
napos sörfesztivál a presszóban. Ezeken az eseményen bizonyára 
ki-ki megtalálta a maga kedvét, szórakozását, ám nehéz lehetett a 
közönség kedvére tenni, hiszen a számos beköltöző, új lakos eset-
leg más igénnyel érkezhetett, mint a már „jól ismert” domaszéki 
vendégek, családok – már amennyiben kilátogattak a kiköltözők 
ezekre. Mert sokan lehettek azok is, akiket minden ismeretség nél-
kül is idecsábított a település légköre, és időbe telt, míg megta-
lálták a maguk társaságát és ezzel ténylegesen is szerves részévé 
váltak a domaszéki közösségnek.

A                                                                                    rendszerváltás évei és az évtized még a visszatérően nehéz 
körülmények ellenére is fellendülést jelentett a településnek. 

A település nagyívű fejlesztései, a földből sorra kinövő új házak és 
a gyarapodó fi atalság egyre mélyítette Domaszék azon karakterét, 
hogy egy dinamikusan fejlődő, “csendes, nyugodt, rendezett falu”.

1994 végén lezajlottak az önkormányzati választások, Dobó Szil-
veszter polgármestert a lakosság ismét kitüntette bizalmával, így 
munkáját tovább folytathatta. Alighogy véget ért a sportcsarnokkal 
kapcsolatos beruházás, az önkormányzat egy újabb, komoly fejlesz-
tésre szánta el magát, amely jóval kevésbé látványos ugyan, de az 
élhetőség szempontjából annál inkább fontos lépés volt, ez pedig a 
szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű kiépítése a faluban. A mun-
kálatok 1995-97 között zajlottak le, ennek keretében 9,5 kilométer 
vezeték került lefektetésre. Mivel ez nem fedte le a teljes belterületet, 
a következő években sor került még újabb ütemre.

Már az 1990-es években is sarkalatos kérdés volt az utak minő-
sége és karbantartása. Jóllehet, ekkor még közel sem volt ak-

kora kihasználtsága az utaknak, mint manapság, a lakossági igény, az 
infrastrukturális fejlettség és  egyéb szempontok is arra ösztönözték 
a településvezetést, hogy minél több szilárd burkolatú utcát létesít-
senek. Ekkor öt utca rendelkezett aszfaltburkolattal, nyilvánvalóan 
az olyan, nagyobb gépjármű forgalmat le-
bonyolító szakaszok, mint a Dózsa György, 
Petőfi , vagy a termelőszövetkezetbe vezető 
Kertész utca. A falu beépülésével mind na-
gyobb igény mutatkozott további utcák – ne-
vezetesen a Harang, Arany János, és a Deák 
Ferenc – aszfaltozására. Különösen utóbbiak 
voltak indokoltak, ugyanis a domaszékiek 
szerették volna, ha a Szeged és Domaszék 
között közlekedő helyközi autóbusz nem-
csak a Szabadság térig menne el és fordulna 
vissza, hanem az „új osztás” részen is létesí-
tenének megállókat. Ennek azonban feltétele 
volt az aszfaltút megléte. Kezdetben, ahogy 
mást is, az útépítést is háttérbe szorított a 
sportcsarnok felépítése, később azonban az 
önkormányzat igyekezett több fi gyelmet 
szentelni az ügynek, kiegészítő forrásokra 
nyújtottak be pályázati anyagokat több-ke-
vesebb sikerrel. A beszámolók alapján végül 
1998 nyarán sikerült jelentősebb összeget nyerni e célra, azonban an-
nak felhasználásával a domaszékiek 1998 őszén az önkormányzati 
választásokon új polgármestert és új képviselő-testületet bíztak meg.

Gyermekélet, oktatás

Az óvoda 1983. április 30-án került átadásra, 75 férőhellyel és 3 
gyermekcsoport gondozására alakították ki. Az óvoda felépítése 

nagy változást jelentett a helyi kisgyermekesek számára. Korábban 
az óvodáskorúakkal a termelőszövetkezetben működő gyermekmeg-
őrzőkben foglalkoztak, az új intézményben azonban megkezdődött a 
gyermekekkel való szervezett foglalkozás és az iskolára előkészítés 
szakképzett óvónők vezetésével. A Domaszékre jellemző népesség-
növekedés hamar kihívás elé állította a még szinte új intézményt, hi-
szen már az 1990-es évek elején helyhiány alakult ki, amit az önkor-
mányzatnak orvosolnia kellett. Átmenetileg sikerült is, de rövidesen 
ismét szembe kellett nézni a problémával, az évtized közepére 117 
fős gyermeklétszámmal működött az óvoda. A helyhiány miatt nem 
volt ritka az a gyakorlat, hogy azok az óvodáskorúak, akikre a szü-
lők (pl. kisebb testvér miatt) tudtak vigyázni, otthon maradtak. Az 
évtized végére az óvodabővítés igénye egyre sürgetőbb feladat volt 
a településvezetés számára, amely probléma megoldására ugyancsak 
1998 végére látszódott némi megoldás. 

Az általános iskola osztályaiban az igazgatói tájékoztatások alapján 
összesen 250-300 diák tanult. Helyhiány ekkor még nem jelentkezett, 
azonban mind több igény mutatkozott a korszerű oktatásra, amely-
ben az önkormányzat is partner volt. Közreműködött többek között 

Forrás:
Bálint Ibolya - Doma homokján;
Domaszéki Hírmondók - 
        (1991-1998);
DomArchív
                                      Bata Attila
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Színes programkavalkád a VI. Domaszéki szüreti Napon
A VI. Szüreti Napot ünnepelték Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat szervezésében 
október 8-án, melyet a szikrázó napsütés és 
a szép idő is bearanyozott. A lovasok és az 
érdeklődők a Köztársaság téren gyülekeztek 
már reggel 8 órakor, a polgármesteri hivatal 
melletti területen, hogy lovaikkal, fogataik-
kal felhívják a figyelmet erre a nagyszerű 
rendezvényre. 
Sziráki Krisztián polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket és ismertette, hogy ezek 
a hagyományok - a szüret, a lótartás szépsé-
gei, a lovas kultúra - melyeket ilyenkor pró-
bálnak ápolni, az ősz velejárói. Hozzátette, 
hogy igyekeztek egy autentikus rendezvényt 
összeállítani erre a napra, ahol mindenki 
megtalálhatta a magához legközelebb álló 
elfoglaltságot, legyen szó akár szőlőprése-
lésről vagy kukoricamorzsolásról. 

A programkavalkádot a fogatosok felvonu-
lása indította, 11 kocsifogat és 13 hátasló 
vett részt településünk körbejárásán, mely 
még mindig nagyon nagy népszerűségnek 
örvend, amit mi sem bizonyított jobban, 
mint az, hogy az összes kocsin lévő helyet 
elfoglalták a vendégek és az érdeklődők. 
A helyi nyugdíjas klub szendvicsekkel, az 
önkormányzat pedig sós süteményekkel, 
pogácsákkal, kávéval kínálta a felvonulá-
son résztvevőket. Az indítást megelőzően a 
lovak menetlevelei leellenőrzésre kerültek, 
majd a rendőrség és a polgárőrség szakszerű 
irányításával elkezdődött a falu körbejárása 
a lakosság örömére, akik már kapuikban, 
bejáróikban várták a feléjük érkező foga-
tokat, melyekből kihallatszott az élő zenés 
szép muzsika szó. A felvonulás végén a fo-
gatosok visszaálltak a kiindulási helyre, és 
tovább szórakoztatták a kilátogatókat egész 
délelőttös lovaskocsikázással, falujárással. 

A Domaszéki Kincskereső Óvoda ovisai a 
fogatos felvonulás befejeztével saját mű-
sorral készültek, a rendezvény helyszínén a 
Katica és a Napraforgó csoport a közös szü-
reti előadásukat mutatta be, amelyre nagyon 
sokan kíváncsiak voltak. A  kicsik egyfor-
ma ruhában, szépen felöltözve énekeikkel, 
verseikkel kápráztatták el szüleiket, melyre 
nagyszerűen felkészítették őket az óvónő-
ik és a dajkáik. A műsorért jutalmul csokit 
és rágcsálnivalót is kaptak, melynek elfo-
gyasztása után el is foglalták a helyüket a 
népi fajátékok között, ahol idejüket játékkal 
és szórakozással töltötték. 

A szervező önkormányzat a szüreti nap ke-
retein belül az idei évben is meghirdette a 
hagyományos őszi sütemények versenyét, 

A programokat a 11 kocsifogat és a 13 hátasló felvonulása indította

A legnépszerűbb a nagycsaládosok sátra volt, kóstolási lehetőségeket kínáltak
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melyen „Domaszék legfinomabb desszert-
je” díjra lehetett pályázni. Fantasztikus 
művek érkeztek a zsűri asztalára, melyeket 
igazi változatos őszi alapanyag-kínálat jel-
lemzett. A sütik tartalmaztak répát, tököt, 
szőlőt, diót, mogyorót és olyan hozzávaló-
kat, melyek nem hiányozhatnak ősszel egy 
gondos háziasszony vagy nagymama kony-
hájából. Nehéz dolga volt  a zsűrinek, hiszen 
minden alkotásban jól látszott a befektetett 
munka, melyből sem az időt,  sem az energi-
át nem spórolták ki a készítők. Végül négy 
különdíjat sikerült szétosztani, melyet a 
Magyar Tartalékosok Szövetségének doma-
széki csapata, Dobó Szilveszterné, Czinkota 
Lászlóné és a Minimanó Bölcsőde csapata 
nyertek. A harmadik helyen Magyari Ferenc 
és kislánya, a második helyen Kónya Me-
linda és Veres Dominik, míg az első helyen 
Szekeresné Sztarek Tünde végzett. A szer-
vezők nagyon köszönik a versenyzők rész-
vételét, és mi is gratulálunk még egyszer az 
elért eredményekhez! 
A programok folyamatosan zajlottak a déle-
lőtt folyamán, nem maradhatott el a szüreti 
bemutató mustkészítéssel, a kicsik kézmű-
ves sátorban foglalhatták el magukat, neme-
zelhettek, kukoricát morzsolhattak, darál-
hattak és kipróbálhatták az íjászat fortélyait 
is. Közben a nagycsaládosok egyesületének 
sátrában folyamatosan süteményeket, ivó-
leveket kínáltak, főzték a birsalmalekvárt, 
melyet szintén kóstolni lehetett egy szelet 
kenyérrel és répalével. 

A szervezők még az ebéd előtt rendezték meg 
a gyermekeknek meghirdetett aszfaltrajz-
versenyt is, „Szüreteljünk együtt” címmel. 
Az ilyen versenyeket érdemes kihasználni a 
kicsiknek, hiszen értékes nyeremények ke-
rültek kiosztásra két kategóriában is, olyan 
ajándékok, melyeket a későbbiekben akár a 
tanuláshoz, az iskolában is fel tudnak hasz-
nálni. 11 órától csikós bemutatót lehetett 
megtekinteni, ahol betyár ruhába öltözött lo-
vasok mutatták be a köztük és lovaik közötti 
szoros kapcsolatot, melynek köszönhetően 
az állatok szófogadóan engedelmeskedtek 
parancsaiknak, és még az ostorok csattogá-
sától sem riadtak vissza feladatuk elvégzése 
során. A rendőrség is tartott a gyermekek ré-
szére egy kis rögtönzött bemutatót, melynek 
nagyon nagy lett a népszerűsége a kisebbek 
körében, különösen a rendőrségi sziréna 
használata a kiállított gépjárműben, szinte 
teljesen körbefogták a gyerekek a járőröket. 

Az utolsó program a helyi fiatalokból ver-
buválódott néptáncegyüttes meglepetés 
előadása volt, és mondhatni, hogy kicsit kö-
zelebb hozta a szívünkhöz a régi népi mű-
vészeti értékeket, mely által érezhető volt, 

Az ovis Katica és Napraforgó csoportok szüreti műsora nagy sikert aratott

Voltak gyerekek, akik egész délelőtt visszajártak kukoricát morzsolni

Lendületes és energikus táncműsorral készültek a domaszéki fiatalok
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hogy a zene együtt lélegzik a tánccal. Kö-
szönjük a színvonalas előadást! 
A programok után a szüreti ebédet is el le-
hetett fogyasztani, mely alföldi gulyásleves 
volt egy kis süteménnyel. Mondanunk sem 
kell, hogy a nagy sátor asztalai megteltek és 
mindenki, aki ezen a napon az ebédnek ezt a 
formáját választotta akár a családjával, akár 
a barátokkal, az igazán jól lakhatott. 
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy telepü-
lésünk lakóinak egy kellemes napot tudtak 
a szervezők biztosítani, és  reméljük, hogy 
a jövőben is sok falubeli fog hozzájárulni 
eme hagyomány megőrzéséhez és jó hangu-
latban, sok résztvevővel fognak továbbra is 
lezajlani a szüreti mulatságok Domaszéken. 

A szüreti rendezvény nem jöhetett volna létre a segítők és  a támogatók nélkül, 
akik a következőek voltak: Ábrahám János és családja, Ábrahám Roland, Ábrahám 
Zsolt és családja, Asztalos Ferencné, Baranyás Pincészet, Bodnár László és családja, 
Czérna Pálné és családja, Dobó Tamás és családja, Domadrón Szociális Szövetkezet, 
Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány, Domaszéki Értéktár Bizottság, Domaszéki 
Körzeti Megbízottak, Domaszéki Lovasok Baráti Köre, Domaszéki Nagycsaládosok 
Egyesülete, Domaszéki Polgármesteri Hivatal, Domaszéki Polgárőrség, Domaszint 
Szociális Szövetkezet, Domatisz Nonprofit Kft., Engi Gábor és családja, Farkas Győző 
és családja, Feketeszéli Egyesület, Jázmin Nyugdíjas Klub, Kalmár Zoltán vállakozó, 
Kardos Rolland és családja, Márki László, Ótott-Kovács Tamás és családja, Ótottné 
Greguss Éva, Ördög Attila, Ördög Istvánné, Papp Róbert és családja, Pintér Árpád 
és családja, Rappai Péter és családja, Samu Tibor vállalkozó, Simon-Jójárt Renáta és 
családja, Sziráki Ferenc és családja, Trója János és családja, Varga Szabolcs és családja

Forrás és képek: DOMASZÉKI HírTér, ( Szerk. )

Az idősek világnapját ünnepelték Domaszéken
Szívélyesen és vidám hangulattal fogad-
ta Sziráki Krisztián polgármester, dr. Gu-
lyás-Zóka Veronika alpolgármester és dr. 
Pálfi Tímea Ágnes jegyző a helyi időseinket 
a Domaszéki Sportcsarnokban megrende-
zett idősek napi rendezvényen október 7-én, 
pénteken, mely Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat szervezésében valósult meg 
az idősek világnapja alkalmából. 

Sziráki Krisztián polgármester köszöntő 
beszédében elmondta, hogy „a külsőségek 
világát éljük és közben megfeledkezünk 
olyan tulajdonságokról és értékekről, ame-
lyek éppen az idősödéssel járnak együtt, és 
milyen jó, hogy együtt járnak. A derűs élet-
szemlélet, a bölcs világlátás, a tengernyi ta-
pasztalat, türelem, kitartás, hit csupa olyan 
tulajdonság, melyet csak az életkor előre-
haladtával lehet megszerezni, és csak ezzel 
együtt tudjuk magunkévá tenni. Az időskor 
egy nagyon fontos életszakasz, ajándék an-
nak, aki meg tudja élni a lényegét. Szeretni 
tudás, türelem, megértés művészetének bir-
tokosai önök, ezekhez szükségesek a szemé-
lyes kapcsolatok, a közösségek és az olyan 
közösségi események, mint a mai nap. Kö-
szönjük mindazokat az értékeket, amelyeket 
önök őriztek meg nekünk, amelyeket átad-
nak nekünk, és mindazt, amivel felvérteznek 
és gazdagítanak minket.”  Megköszönte 
minden idősnek, hogy könnyeikkel, verej-
tékükkel, szorgalmas munkájukkal, áldoza-
tukkal a nehéz időkben is megteremtették és 
biztosították a fiatalabbaknak, gyermekeik-
nek, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, 
gyarapodhassanak. Ezzel megadták szá-
mukra azt a lehetőséget, hogy nyomdokaik-
ba léphessenek. 
A korábbi hagyományokhoz híven a ren-
dezvényen személyesen köszöntötték Do-
maszék két legidősebb lakosát, a 100 éves 
Igumanovic Borbálát, valamint a 97 éves 

A jó beszélgetések és az örömteli találkozások helyszíne az idősek napi rendezvény

Sziráki Krisztián polgármester szívélyesen és tisztelettel fogadta az érkezőket



17Domaszéki Hírmondó   2022. október

KÖZÖSSÉG

Pintér Istvánt. Gratuláltak nekik, és nagyon 
jó egészséget, családi körben eltöltött bol-
dog éveket kívántak számukra. Pintér István 
nem tudott jelen lenni a rendezvényen, őt a 
későbbiekben személyesen fogják felkeres-
ni és felköszönteni az önkormányzat kévi-
selői.

Gál Imre, a helyi Jázmin Nyugdíjas Klub 
elnöke is köszöntötte a szépkorúakat, aki 
elmondta, hogy „az élet csak arra vár, hogy 
megnyíljunk a csodái előtt és érdemesnek 
érezzük magunkat mindarra a jóra, ame-
lyet számunkra tartogat.” Hozzátette, hogy 
„minden egyes évünk különleges, hiszen 
csak egyetlen egyszer élhetjük át. Senki se 
bánkódjon azért, mert idősödik, mert ez 
olyan kiváltság, ami nem mindenkinek ada-
tik meg.” Felesége, Gál Terike, Szakály Éva 
- Alkudozás című versével köszöntötte a je-
lenlévőket, majd a Bálint Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
népdalokkal, és az alsósok csoportjából a 
Topogók néptáncegyüttes mezőföldi nép-
táncokkal szórakoztatták a  megjelenteket. 
A felkészítő tanárok Kneusel-Herdliczka 
Leila és Kispéter Éva voltak. 
A műsorok zárása után következett a min-
denki által várt finom ebéd; a menü birka-
pörkölt volt, melynek illata az egész környé-
ket betöltötte. Természetesen az ebéd mellől 
nem maradhatott el a finom bor sem, de aki 
azt nem engedhette meg magának, az sok-
féle üdítő italból is választhatott. A jóllakott 
vendégeknek ezután még egy kis desszerttel 
is kedveskedtek a szervezők, mellyel tel-
jessé vált a pénteki ebéd. A desszert külön-
legessége az volt, hogy azt a polgármester 
szülei készítették, külön erre az alkalomra.  
A rendezvényen Mihálffy Béla országgyűlé-
si képviselő is tiszteletét tette, aki a sütemé-
nyek szervírozásában személyesen is segít-
kezett. A talpalávalót és  a hangulatos zenét 
Kiss Szilárd biztosította, akinek nótáira a 
rendezvény végén még táncra is perdültek 
a vendégek. 

A rendezvény támogatói a követke-
zőek voltak: Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat és a képviselő-testület 
tagjai, az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal munkatársai, a Családsegí-
tő- és Védőnői Szolgálat munkatársai, 
Domaszék tanyagondnokai, a Domatisz 
Nonprofit Kft, a Domadrón Szociális 
Szövetkezet, a Domaszint Szociális 
Szövetkezet, a Baranyás Pincészet, 
Sziráki Ferenc és családja, Czérna Pál-
né és családja, valamint Kalmár Zoltán 
vállalkozó

Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér
( Szerk.) A művészeti iskola tanulói néptáncokkal kedveskedtek az időseknek

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő a tálalásban segédkezett

A 100 éves Igumanovic Borbálát a rendezvényen sikerült felköszönteni
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Nyárzáró bulit tartottak településünkön

Akik nélkül nem valósulhatott volna meg a buli      Fotók: Savanya Alexandra

2022. szeptember 16-án, három éves kiha-
gyás után a Domaszéki Ifjúsági Önkormány-
zat  a Domaszéki Presszó közreműködésé-
vel megszervezte a már-már hagyományos 
nyárzáró bulit. 
  Az egész eseményt a „házibuli” tematika 
jegyében tartottuk. Ez megmutatkozott a 
széleskörű zenei kínálatban is.  Az est há-
zigazdája Gábor Zsolt (DJ CINO), továbbá 
segítsége, Bakos Roland (DJ RLND) volt, 
ezúton is szeretnénk megköszönni munká-
jukat.  A teraszon sörpongra, fröccspongra 
nyílt lehetőség, emellett pedig igen jó han-
gulatú beszélgetéseket folytathattak a részt-
vevők. A meghívásunk közel 150 főhöz ért 
el, túlnyomó többségben Domaszék apra-
ja-nagyja, de a környező települések is nagy 
számmal vettek részt. Nagyon örülünk, 
hogy ennyien eljöttek, szerintünk nagyon 
jól sikerült a rendezvény. Már az este folya-
mán is azt a visszajelzést kaptuk, hogy mi-
lyen remek csapatot és összejövetelt sikerült 
szerveznünk. Meggyőződésünk, hogy köz-
ségünk igényli és szívesen is vesz részt ilyen 
jellegű eseményeken, ahol helybeli, esetleg 
környező településeken élő fiatalokkal tud 
találkozni. 
  Ennek apropóján itt is köszönjük, hogy tá-
mogattatok minket és a jelenlétetekkel meg-
tiszteltetek. Bízunk benne, hogy a következő 
nemzedék is megtartja ezt a „hagyományt”, 
amit a korábbi generáció elindított. 

DIÖ csapata

A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány őszi programjaiból
Szeptember 29-én Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzattal közösen részt vettünk a 
Csongrád-Csanád megyei identitás erő-
sítése rendezvénysorozat harmincegyedik, 
záró állomásán, melyet Csanádpalotán tar-
tott a Megyei Önkormányzat. A másfél éve 
tartó rendezvénysorozat záróprogramján a 
korábbi rendezvényeknek helyszínt adó te-
lepülések is képviseltették magukat. Meg-
jelentek a szegedi Rózsahölgyek, a szegvári 
Vándorló Szeretet Egyesület, Domaszék, 
Kiszombor, Szentes, Derekegyház, Árpád-
halom, Csongrád, Pitvaros, Apátfalva, Ma-
gyarcsanád, Kövegy, Maroslele, Makó és 
Kistelek önkormányzatai.
Kis küldöttségünk tagjai érdeklődéssel né-
zelődtek, ismerkedtek a többi kiállítóval, 
résztvevővel. A nagyszabású, egész napos 
rendezvényen Domaszék bemutatkozása 
remekül sikerült. 
Szívesen álltak meg az érdeklődők, hogy 
megnézzék községünkről a kisfilmet, kós-
toljanak egy kis birs és kajszi pálinkát a 
domaszéki Pertu Pálinkaház kínálatából,  

 
vagy belelapozzanak a kiállított írásos anya-
gokba. A paprikafüzér, a sárgarépa is helyet 
kapott asztalunkon, de a legnagyobb elis-
merést Ördög Istvánné Piroska frissen sütött 
fonott kalácsa, és a kalácshoz kínált illatos 
domaszéki birslekvár kapta.

Október 8-án a domaszéki Szüreti nap ren-
dezvényein is részt vett alapítványunk. A 
régi hagyományok szerint, üstben főzött 
illatos birslekvár itt is nagy sikert aratott. 
Ördögné Piroska, Asztalos Ferencné, Bön-
de Jánosné és önkormányzati segítőik nagy 
szakértelemmel készítették ezt a hagyomá-
nyos finomságot. 
Sokan megkóstolták, és megálltak egy jó 
kis beszélgetésre, egy kis lekvárkavarásra. 
A kézműves asztalnál Kalmárné Nagy Ibo-
lya és Ótottné Greguss Éva irányításával ré-
pához kapcsolódó dolgokat készíthettek az 
érdeklődő gyerekek. Az aszfaltrajzverseny 
szintén a szürethez, az őszhöz kapcsolódott. 
A sok szép rajz közül nagy feladat volt kivá-
lasztani a két korosztályból a 3-3 legjobbat.    
Kisebb ajándékot minden résztvevő gyer-
mek kapott az önkormányzat jóvoltából. A 
zsűrizés nehéz feladatát a tavalyi évhez ha-
sonlóan Szigetiné Elekes Klára és Ótottné 
Greguss Éva vállalták.

Ótottné Greguss Éva
a kuratórium elnöke

Domaszék bemutatkozása Csanádpalotán
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A bringapálya I. Háziversenye
Szeptember 23-án, pénteken délután került 
megrendezésre a Domaszéki Bringapálya 
I. Háziversenye. Az esemény nagy érdek-
lődésre tartott számot, hiszen az időjárás is 
nagyon kedvező volt és sok gyermek sze-
rette volna megmérettetni magát a pályán. 
Természetesen az esemény a megfelelő elő-
írások biztosításával zajlott, mentők és pol-
gárőrök is teljesítettek szolgálatot a helyszí-
nen, illetve védőfelszerelésben lehetett csak 
pályára gurulni.
Két kategóriában, rollerrel vagy kerékpár-
ral lehetett nevezni a versenyre, ezen belül 
pedig 4 korcsoportot határoztak meg a szer-
vezők, egészen a 4 évestől a 16 éves korosz-
tályig. Közel 30 versenyző nevezett a prog-
ramra. A pályán való versenyzést az elméleti 
bemelegítés előzte meg, hiszen a szervezők 
közlekedésbiztonsági totóval készültek a 
gyermekeknek, amelynek helyes kitöltésé-

Sok kisgyermek szerette volna magát megmérettetni a bringapálya I. Háziversenyén      Fotók: DOMASZÉKI HírTér

ért ajándékot is kaptak. 
17 órakor a nevezők nagy örömére kezdetét 
vette a gyorsasági verseny. A versenyzőket 
egyenként szólították a rajtvonalhoz és 2 
mért kört kellett teljesíteniük. Az időered-
mények összesítése alatt a Hódmezővásár-
helyről érkezett Alföldi Kerekesek Egyesü-

lete tartott egy lélegzetelállító kerékpáros 
bemutatót, mely nagyon élvezetes és látvá-
nyos elemeket is tartalmazott. A bemutatót a 
kerékpárok és rollerek szépségversenye kö-
vette, majd Sziráki Krisztián polgármester 
és dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester 
átadta a győztesek érmeit és ajándékait.

A nemzetközi autómentes nap alkalmából a 
szervezők kiemelték, hogy különösen nagy 
a jelentősége hasonló programok szervezé-
sének és a kerékpáros közlekedés folyama-
tos népszerűsítésének.

Forrás:DOMASZÉKI HírTér
( szerk. )

Az illatos domaszéki birsalmalekvár készítése
Manapság a birsalma inkább a nosztalgi-
agyümölcsök közé sorolható, pedig szám-
talan jó tulajdonsága van ennek az ókori 
népek által aranyalmaként emlegetett gyü-
mölcsnek.
Története egészen az ókorig nyúlik vissza, 
hiszen már az ókori görög mondákban is 
említést tesznek róla. A legtöbb történetben, 
ahol alma kerül megemlítésre, ott nagy va-
lószínűséggel birsalmáról volt szó. 
A termékenység szimbóluma, a trójai há-
ború kirobbantója (ez volt az az aranyalma, 
amit Párisz herceg Aphroditénak ajándéko-
zott), az oszmán korban a szultánok asztalán 
kompótként vagy húsok köreteként előfor-
duló finomság a magyar konyhában is már 
régóta fontos szerepet játszik, de rohanó vi-

lágunkban ez is lassan feledésbe merül. 
A kora újkori szakácskönyvek telis-tele 
vannak birsalmás receptekkel, legyen szó 
birsalmasajtról, likőrről, lekvárról vagy be-
főttről, mégis manapság éttermekben sem 
nagyon találkozunk vele és nem vesszük 
meg, mert többnyire nem tudjuk, hogy mit 
is kezdjünk vele.
Fanyar íze miatt a birsalmát nyersen általá-
ban nem fogyasztjuk, és feldolgozása sem 
túl egyszerű kemény gyümölcshúsa és a fe-
lületén lévő molyhos bevonat miatt. 
Ennek ellenére számos terméket állítanak 
elő belőle, úgymint a pálinka, bor, lekvár, 
birsalmasajt, gyümölcszselé, kompót, de 
a savanyú káposzta ízesítésére és alacsony 
pektintartalmú gyümölcsök mellé a lek-

várba is birsalma kerül. A birs széleskörű 
európai elterjedésére utal Nagy Károly ne-
vezetes okmánya, Capitulare de Villis (Kr. 
u. 800), mely a birset termesztett gyümölcs-
ként írta le. 

Magyarországon a birsre vonatkozó legko-
rábbi adat az 1300-as évekből származik. 
Jóval később, a XVII. században jelenik 
meg a birs olyan értékes gyümölcsfaként, 
melyet határjelnek használtak. Leginkább 
az Alföldön, de az északi megyékben is ked-
velt gyümölcs lett. 

A mai Domaszék területén szinte nem ta-
lálni olyan tanyaudvart vagy kertet, ahol 
ne lenne legalább egy birsalmafa. Ennek 
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apropóján önkormányzatunk az idei szüre-
ti nap alkalmával elkészítette saját birsalma 
lekvárját, melyet a rendezvényre kilátoga-
tók meg is kóstolhattak, és feleleveníthették 
vagy megismerhették ezt a semmihez sem 
hasonlítható, különleges ízvilágot.

Az illatos domaszéki birsalma lekvár 
elkészítése:

3 kg birs 
90 dkg kristálycukor
1 fahéjrúd
1 liter víz
3 db szegfűszeg

A birsalmákat megtisztítjuk és nagy éles 
késsel négybe vágjuk, magházukat kivág-
juk. Kisebb kockákra vágjuk és a vízzel, 
fűszerekkel feltesszük főni. Amikor megpu-
hult, a víz egy részét leöntjük, a fűszereket 
kivesszük és botmixerrel pépesítjük. 
Ezt követően ízlés szerint hozzáadjuk a cuk-
rot és legalább 1,5 órán át sűrűn kavargatva, 
alacsony lángon főzzük. 
Forrón üvegekbe töltjük, majd néhány perc-
re fejre fordítjuk a lezárt üvegeket, ezt köve-
tően pedig kidunsztoljuk. 

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

A szüreti napon üstben főzték a birsalmalekvárt a Domaszék Szebb Jövőjéért 
Közalapítvány tagjai, melyet meg is lehetett kóstolni    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéki JUDO ISE hírei

Kardos Kata Országos Magyar Bajnok    Fotók: Balogh Kinga

Pakson rendezték meg a Judo Szövetség Diák A és Diák B Országos 
Bajnokságát. Nagy örömünkre az A korcsoport (2010-es születésű-
ek) versenyében mindkét sportolónk beverekedte magát a döntőbe. 
A lányoknál 50 kg-ban Kardos Kata minden ellenfelét ipponnal le-
győzve nyerte meg az aranyérmet. A fiúk között 54 kg-ban Kunszabó 
Máté a döntőben veszített, így ezüstérmes lett.
A B korcsoportban (2001-es születésűek) Böröcz Barnabás a pont-
szerző 5. helyen végzett. 
Ugyanitt rendezték meg a Diák C  (2012-es születésűek) Magyar Ku-
páját, ahol két versenyzőnk indult. Mindketten bejutottak a döntőbe. 
Olasz Atilla aranyérmes, Asbóth Lilla ezüstérmes lett.

Egerben a Tóth Péter Emlékversenyen Asbóth Lilla második, Kar-
dos Kata, Olasz Atilla és Böröcz Barnabás bronzérmesek lettek. A 
serdülőknél Fehér Balázs és Csábi Levente 5. helyezést értek el.

Szeptember első hetében a lengyelországi testvértelepülésünkön, 
Wolbromban vettünk részt nemzetközi versenyen. 
A diák korcsoportban Asbóth Lilla, Böröcz Barnabás és Olasz Atil-
la aranyérmesek lettek, Kardos Kata pedig ezüstérmes. A Serdü-
lőknél Fehér Balázs aranyérmes lett.

Gratulálunk!  
Szabó Miklós edző

KÖZÖSSÉG
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Figyeljünk oda 
bankszámláinkra

Az elmúlt napokban több - a kivitelezésben 
újnak mondható - adatszerzési csalást kö-
vettek el ismert bankok ügyfelei ellen bű-
nözők. A rendőrség és a bankszövetség az 
áldozatokkal készült filmekkel hívja fel a 
figyelmet az új módszerekre. A csalók rafi-
náltak, milliárdos nagyságrendben szedtek 
ki pénzt gyanútlan ügyfelekből egyetlen ne-
gyedév alatt. Az internetes banki csalások 
volumene ijesztő mértékben emelkedik. 
  A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai 
szerint 2022 első negyedévében tovább 
folytatódott az elektronikus pénzforgalom-
ban bekövetkezett sikeres visszaélések szá-
mának és értékének növekedése. Ugyan a 
sikeres visszaélések száma és értéke rendre 
775 darabbal, illetve 981 millió forinttal nőtt 
a megelőző év azonos időszakához képest, 
arányuk a teljes átutalási forgalomhoz ké-
pest még mindig elenyésző. Az elkövetett 
1105 sikeres visszaélés 1,5 milliárd forint 
értékben darabszám arányosan a forgalom 
mindössze 0,001, értékarányosan pedig 
0,0005 százalékát teszi ki. 
Mindezek mellett fontos megjegyezni azt 
is, hogy a visszaélési kísérletek egyre na-
gyobb részét sikerül megakadályozni. Míg 
a sikertelen kísérletek aránya a megelőző év 
azonos időszakában darabszámban és érték-
ben rendre 17, illetve 16 százalék volt, addig 
2022 első negyedévében már rendre 41, il-
letve 32 százalékra emelkedett. 
Érdemes minden olyan elektronikus eszkö-
zön lefuttatni egy vírusellenőrzést, amelyen 
telepítve van az e-bank alkalmazása vagy 
amelyről korábban böngészővel lépett be 
az online fiókjába. Indokolt esetben szükség 
lehet a gyári beállítások visszaállítására. 
Olyan távoli elérést biztosító programok 
is lehetnek a számítógépén, telefonján, 
amelyeket nem érez veszélyesnek a ví-
ruskereső, azonban hozzáférést biztosít-
hatnak a csalók számára. Ezeket is el kell 
távolítani, szükség esetén informatikus 
szakember segítségét is érdemes kérni. 
A kibertámadás, az adathalászat bűncse-
lekmény, ezért ha csak a gyanú is felmerül, 
hogy ilyen eset történt, haladéktalanul fel-
jelentést kell tenni személyesen a lakhely 
szerint illetékes rendőrkapitányságon. Az 
online vagy adathalász támadás gyanúját a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet (NKI) felé is jelezze!

Ezek a leggyakoribb módszerek
A főbb csalástípusokról sok helyen jelentek 
már meg figyelmeztetések. Vannak úgyne-
vezett albérletes csalások, amelyek arra 
mennek, hogy az áldozat látatlanban utalja 

át a kauciót és egy havi bérleti díjat, sokszor 
azt is megígérik, ha nem tetszik a lakás, ezt 
visszakapja, hiszen a pénz egy „közjegyző-
nek” a számlájára került. Álláshirdetéses 
csalások is vannak, amelyeknél megbízha-
tó, nagy cégek nevében bonyolítanak le on-
line állásinterjúkat, amelyek után személyes 
adatokat, bankszámlaadatokat kérnek be, 
amelyekkel később visszaélnek.
Az ingatlanos csalásoknál jellemző, hogy 
nem lehet megnézni személyesen a kedve-
ző áron értékesített lakást, ám annak árát 
készenlétbe helyeztetik egy bankszámlán, 
majd a banki adatokat megszerezve le is 
emelik az összeget például az úgynevezett 
SIM-kártyás csalással. Az AnyDesk prog-
ram telepítésére is rávettek már gyanútlan 
ügyfeleket többször a csalók, ez a program 

távoli hozzáférést biztosít az ügyfelek szá-
mítógépéhez és telefonjához, aki feltelepíti, 
és engedélyt ad másnak a használatára, az 
kiszolgáltatottá válik. Az ügyfeleket magu-
kat banki ügyintézőnek kiadó emberek ve-
szik rá a telepítésre általában azzal a mesé-
vel, hogy nincs biztonságban a számlájuk, 
és ez a program megvédi majd őket. 
  Ha úgy gondolja, hogy a számítógépére 
vagy mobiltelefonjára idegen szoftver te-
lepült, akkor minden olyan hozzáférésének 
(e-mail, közösségi oldalak stb.) jelszavát 
szükséges megváltoztatni, melyet arról az 
eszközről használt, vagy jelszavát az eszkö-
zön tárolta. Amennyiben a bankkártyájához 
kapcsolódó visszaélésről szerez tudomást, 
mérlegelje bankkártyájának felfüggesztését 
vagy letiltását.                                 ( Szerk.)

KÖZÖSSÉG
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KREATÍV SAROK ÉS KÁVÉZÓ
Megnyitottuk új üzletünket a Deák Ferenc utca 2/A. szám alatt, a volt 

Zabosfai Zöldséges helyén!
A kínálatunkból:
-  papír-írószer, ajándéktárgyak;
-  virág, parfüm, ékszer;
-  kávé, tea, szendvics, sütemény, 
   péksütemény, üdítők stb,

MINDEN NAP FRISS SÜTEMÉNY!

péksüteményeire, batátás kenyérre és tortákra, süteményekre 
rendelést felveszünk! Megérkeztek óriási választékban a 2023-as 

asztali és falinaptárak, határidőnaplók. 

Ajándékot szeretnél venni, de nem tudod mit? 
Gyere, nézz be hozzánk!  KÉSZ ajándékcsomagok,  bon-bonok, kö-

ves, horoszkópos és Swarovski ékszerek, márkás parfümök, 
ajándéktárgyak, előkészített virágok közül biztos találunk megfelelőt! 

    
 Domaszék, Deák Ferenc utca 2/A.; Tel.: 0670/452-334              

NYITVATARTÁS: Hétfőtől - szombatig:  6.30-18.00;
Vasárnap:  7.00 -18.00

Október hónapban 10% kedvezményt biztosítunk 2000 Ft vásárlás 
felett, ha ezt a hirdetést kivágva, üzletünkben leadjátok!

Nyitási hónap: 
2022. november

Hozza be ezt a kupont, jöjjön 
el utánfutót nézni és 

a vendégünk egy kávéra.

Sebal Utánfutó Centrum
Domaszék, Harangvirág út 2. 

Utánfutó információ és 
ajánlatkérés: 06-70/672-0364

AJÁNDÉK KÁVÉ

Minden nap friss szendvicsekkel,
friss süteményekkel (mentes is)

Nespresso kávékülönlegességek-
kel, forró csokival, teával stb. 

várunk titeket! 
A Varga Pékség adalékmentes

ELF Bar tájékoztató szülőknek 
és pedagógusoknak

A hazai illegális piacon egyre nagyobb te-
ret hódít egy új típusú eldobható elektromos 
cigaretta, egy többféle ízben elérhető, niko-
tinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre 
feltöltött, akkumulátoros, eldobható eszköz. 
Az ízesített, rajzfi lmfi gurával díszített, akár 
magas nikotin tartalmú és az egészségre 
súlyosan ártalmas, illegális termékek egyik 
legnagyobb veszélye, hogy gyakran általá-
nos iskolás gyerekeknek értékesítik. A ter-
mékcsoport legnagyobb veszélye épp az a 
téves látszat, hogy nem veszélyes és nem 
okoz függőséget, sőt, leszokást támogató 
eszközként sem érdemes rá tekinteni.
Miről ismerhetők fel ezek az illegális ter-
mékek?
Legkönnyebben a színes hengeres formájá-
ról ismerhető fel, dobozán gyakran színes 
grafi kával. Olyan elektronikus termékek, 
amelyek töltőfolyadékkal vannak feltöltve 
és a szopókán keresztüli szívás során fel-
szabaduló – gyakran illatában is érezhetően 
ízesített – pára biztosítja az élvezeti értékét. 
Nem összetévesztendő a hevítéses technoló-
giát használó, a Nemzeti Dohányboltokban 
is kapható eszközökkel.
Miért veszélyes ez a termék?
A pontos összetevői ismeretlenek, ellenőri-
zetlenek, egészségügyi hatósági bevizsgálá-
sukra azok forgalmazási tilalma miatt nem 
került sor. Viszont annyi tudható róluk, hogy 
a termékben a szívás hatására nikotin sóval 
átitatott vatta hevül, majd ez a nikotinos pára 
különböző ízesítéssel vegyül. Veszélyessége 
éppen abban áll, hogy nagyon kevés a hite-
les információ a termék összetevőit illetően, 
és hogy a belélegzett, különböző kémiai fo-
lyamatok során keletkező párának mik az 
élettani hatásai. Még a legkisebb, 800 szí-
vásra elegendő töltéssel rendelkező termék 
nikotintartalma is 3-4 doboz hagyományos 
cigarettának felel meg, ezért a használata 
könnyen nikotin túladagoláshoz vezethet. 
Vannak már arra vonatkozó kutatási ered-
mények, amelyek szerint a csomagoláson 
feltüntetett nikotintartalomtól lényegesen 
nagyobb mennyiségben tartalmazhat erős 
addikciós tulajdonsággal bíró idegmérget 
(neurotoxint).
Mivel számolhat, aki Elf Bar terméket 
hirdet vagy forgalmaz?
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forin-
tig terjedő bírsággal sújthatja az elkövetőt.
Mit tegyen, ha Elf Bar termék árusításá-
val találkozik?
Az ingyenesen hívható 1828-as számon 
bárki szabadon bejelentheti az illegális tevé-
kenységet.
                              Forrás: Policemail - 112
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Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992; Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig,
 Pénteken: 8-14 óráig. Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129; Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig

Telefon: 06-30/626-1021
Komlós Zsolt

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

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

Rózsa Virág-Ajándék és 
Játékbolt felhívása

Rózsa Virág-Ajándék 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, 

orrpiercing 
behelyezés;

Mindenszentekre vállaljuk 
kegyeleti díszek készítését 
saját elképzelés alapján is. 

Mécsesek, őszi virágok,
 maradandó sírdíszek nagy 
választékban kaphatóak.

Üzeltünkben bankkártyás 
fi zetési lehetőséget is 

biztosítunk!




