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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. június 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. június 15.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659;
Szolgálati idejükön kívüli bejelentés -    

sürgős esetben: 112

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 email címre
legyenek szívesek megküldeni. 

Önkormányzatunk örömmel 
válaszol kérdéseikre.

Együttműködésüket köszönjük!

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

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

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

A betegek ellátása időpont foglalás

alapján történik, mely az alábbi

időszakban kérhető, egyeztethető:

Hétfő: 14.00-16.00

Kedd, szerda: 9.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-18.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Ilyó-Kovács Katalin

Telefonszám: 62/584-284

e-mail: gyermekorvos@domaszek.hu

Mobil elérhetőség munkaidőben:

0630/431-3383 (konzultáció)

Hétfő: 12.00-16.00

Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-11.00

Szerda: 11.00-15.00 

csecsemő tanácsadás

Péntek: 10.00-13.00

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal:facebook.com/gyermekorvos 

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

Tel.: 62/342-217, 62/342-218

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Herczeg István

Telefonszám:0630/458-1273

Hétfő, csütörtök: 12.00-13.00

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

Közvilágítás 
hibabejelentése 

Telefonos 
ügyfélszolgálat 

hibabejelentő vonala: 
62/565-881 

(4-es menüpont, 
a nap 24 órájában 

hívható)

2022. május 25-én, szerdán ismételten el-
érhetőek Domaszéken a Kormányablak Busz 
szolgáltatásai. 12.30 és 15.30 óra között vár-
ják az ügyfeleket a polgármesteri hivatal par-
kolójában, a Köztársaság téren. 
Időpont-foglalásra nincsen szükség, az ügyin-
tézés érkezési sorrendben történik.

Eboltás!
Értesítem az ebtartó gazdákat, hogy az 
ebek veszettség elleni védőoltását 2022. 
május 16. és május 31. között végzem 
el. Az oltás helye: a Tömörkény utca 9. 
szám alatt lévő rendelő. Az oltás idő-
pontja mindkét héten hétfőtől-péntekig 
10 óra és 12 óra között lesz. Az oltás 
elvégezhető az ebek tartási helyén, a 
gazdával történt megbeszélés szerint. Az 
oltás ára a rendelőben  5.000 Ft, az eb 
tartási helyén pedig 5.500 Ft. Az oltási 
díj tartalmazza a 2 db féreghajtó tabletta 
árát is.

Tisztelettel: 
Dr. Herczeg István állatorvos 

0630/458-1273

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022.évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
   június 7., július 5.
Szelektív hulladék:
   június 6., július 4.
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

Elérhető mellékek és 
e-mail címek:
111-es mellék: adócsoport; 
e-mail.:adocsoport@domaszek.hu

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

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

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

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

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

118-as mellék: 
szervezési és jogi csoport;
e-mail.:
anyakonyv@domaszek.t-online.hu

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Közmeghallgatást tartott Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testülete

Április 26-án megtartotta idei évi közmeghallgatását a képviselő-testület, amelyre egészen pon-
tosan fél évvel a legutolsó közmeghallgatás után került sor. A járványhelyzet enyhülésével a te-
lepülésvezetés szeretne visszatérni a hagyományos, év eleji időponthoz, hogy minél többen részt 
tudjanak venni a személyes találkozásra és beszélgetésre alkalmat adó települési eseményen. A 
közmeghallatásnak idén először a Sárkányhegyi Közösségi Színtér felújított épülete adott ott-
hont, az eseményen részt vett Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is.
Sziráki Krisztián polgármester nyitotta meg a köz-
meghallgatást; köszöntötte a megjelenteket, majd 
átadta a szót Mihálffy Béla országgyűlési képvi-
selőnek, aki megköszönte azt a támogatást, ame-
lyet a választáson Domaszéken is kapott. 
Kiemelte, hogy bár párthoz kötődik és jobboldali 
keresztény érzelmű ember, onnantól kezdve, hogy 
bizalmat szavaztak neki, minden domaszékinek 
képviselője kíván lenni. Elmondta, nagyra becsüli 
a munkát, amit Sziráki Kriszti-
án polgármester és a képvise-
lő-testület végez Domaszéken 
a település érdekében. Záró 
gondolataiban Mihálffy Béla 
partnerségéről biztosította a te-
lepülésvezetést.

Sziráki Krisztián beszámolóját 
általános ismertetéssel kezdte. 
Elmondta, hogy a pénzügyi 
helyzet stabil, az önkormány-
zat jelenleg 294 millió forin-
tos pénzkészlettel rendelkezik, 
amelyből az ismert kötele-
zettségvállalásokat levonva is 
100 millió forint feletti összeg 
marad az önkormányzatnál. 
A tavalyi évhez hasonlóan a 
gépjárműadó-bevételekkel már idén sem szá-
molhatnak, azonban az iparűzési adóbevétel nem 
csökkent, sőt a központi költségvetésből származó 
kompenzációknak köszönhetően némileg növeke-
dett is – tette hozzá.

A polgármester a beszámolót az elmúlt fél év fej-
lesztéseivel, fejleményeivel folytatta:
• Ősszel folytatódott a fásítási program, a ta-

valyi évben összesen 100 darab fa került el-
ültetésre, java részük a Dózsa György utcán 
látható, de más helyszínekre is kerültek. Óha-
tatlan, hogy időnként egy-egy fa eltávolítás-
ra kerüljön, de az a célkitűzés, hogy minden 
ilyen helyett legalább kettő új legyen telepít-
ve – emelte ki a polgármester.

• Mintegy 40 millió forintos, túlnyomórészt 
pályázati összegből került felújításra a sport-
csarnok kiegészítő helyiségeinek a tetőszer-
kezete, valamint a héjazatának a teljes cseréje 
is megtörtént. A projekthez hozzátartozik a 
külső ajtók cseréje is, amely a következő he-
tekben várható.

• Felújításra került a közmeghallgatás hely-

színéül is szolgáló Sárkányhegyi Közösségi 
Színtér épülete, ahol helyiségek lettek egybe-
nyitva, mozgáskorlátozottak feljutását segítő 
rámpa került kialakításra, valamint egy új 
mosdóhelyiség.

• Elkészült a szabadtéri wifi pontok és térfigye-
lő kamerák kivitelezése is. Domaszék kül-, 
belterületén és a zártkertekben is összességé-
ben 10 új helyszínen lett ingyenes internetel-

érési pont kialakítva, minden-
hová került egy-egy kamera 
is. Sziráki Krisztián hozzátet-
te, ezekkel együtt összesen 40 
darab térfigyelő kamera üze-
mel Domaszék közigazgatási 
területén, amelyek a rendőr-
séggel együttműködésben jó 
szolgálatot tehetnek, de bizal-
mát fejezte ki az iránt, hogy 
nemigen lesz ezekre szükség. 
Egyúttal elégedettségének is 
hangot adott a  Domaszéki 
Polgárőr Egyesület tevékeny-
sége kapcsán, akik a telepü-
lésen is és sokszor a határvé-
delemben is fáradhatatlanul 
helyt állnak.
• Folyamatban van a do-

maszéki ipari terület felé vezető út fejleszté-
se. Az 1,7 km hosszú útszakasz aszfaltburko-
latot kap majd, a munkálatok várhatóan őszig 
befejeződnek.

• Szintén elindult, folyamatban van a belterü-
leti úthálózat-fejlesztési program következő 
szakasza, amelynek keretében 1,8 km bel-
területi és 1,2 km zártkertekben lévő útsza-
kasz kap szilárd burkolatot, ezzel pormen-
tesítve az érintett utcákat, lakóövezeteket. A 
polgármester elmondta, mintegy 100 millió 
forint kormányzati támogatás érkezett erre 
a fejlesztésre, ennek hiányában csak kisebb 
volumenben valósulhatna meg ez a fejlesz-
tés. Hozzátette, nemrégiben az önkormányzat 
további 2,8 kilométeres külterületi útszakasz 
fejlesztésére nyújtott be pályázati anyagot, ez 
még elbírálás alatt áll.

• Nem kifejezetten az önkormányzat-
hoz köthető, ám Domaszéken meg-
valósult fejlesztés a Stella Maris Ven-
dégház képzési- és közösségi központ.  
A Kunhalmi állomás mellett felépült, több 
mint 30 fő elhelyezésére is lehetőséget nyúj-
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tó létesítmény egy nemzetközi, határon 
átnyúló pályázat eredménye, amelynek 
a kedvezményezettje a Szegedi Katház 
Nonprofit Kft. volt. A polgármester 
kiemelte,  büszkeséggel tölti el, hogy 
Domaszéket választották e nagyvonalú 
beruházás helyszínéül.

• Szintén külső beruházó, a Nemzeti 
Sportközpontok fejlesztéseként, de az 
önkormányzat aktív részvételével va-
lósult meg a Domaszéki Judo Csarnok, 
amelynek az átadása idén márciusban 
volt. „A domaszéki dzsúdós eredmé-
nyek arra alkalmasak és érdemesek 
voltak, hogy az Országos Judo Szövet-
ség nagy hangsúlyt fektessen egy ilyen 
domaszéki fejlesztésre és a judo közös-
ségét, a sport által kialakuló közösséget 
megőrizze és fejlessze egy ilyen rendkí-
vül szép beruházással” – fogalmazott a 
polgármester.

A néhány hónap alatt is igen szép szám-
ban megvalósult fejlesztések ismertetését 
követően rátért azokra a témákra, amelyek 
foglalkoztatják a lakosságot a mindenna-
pokban. Elsőként a hulladékgazdálkodást 
említette. Elmondta, hogy nemrég még 
problémáról beszélhettek, mára viszont egy 
működőképes, legfeljebb kisebb fennaka-
dásokkal jellemezhető rendszer alakult ki. 
A hulladékudvart illetően a szolgáltatóval 
együttműködve sikerült visszatérni a régi 
nyitvatartásra, amely a szombati napot is 
magában foglalja, így azok is akadály nél-
kül igénybe tudják venni, akik a hagyomá-
nyos munkaidő szerint dolgoznak. Továbbá 
a hulladékgyűjtő zsákok kiosztása is jóval 
gördülékenyebb lett. A polgármester kérte 
a lakosokat, hogy ha bármilyen probléma, 
észrevétel felmerül ez ügyben, azt haladék-
talanul jelezzék az önkormányzat elérhető-
ségein, mert csak így tud hatékonyan eljárni 
a megoldás érdekében.

Fontos változás, hogy április elejével  
dr. Ilyó-Kovács Katalin vette át a gyermek-
orvosi rendelést. Sziráki Krisztián elégedet-
ten nyugtázta, hogy az orvosi praxis átvétele 
a tervezett formában, zökkenőmentesen zaj-
lott le. A doktornő, aki korábbi helyettesítő 
orvosként már nem ismeretlen a domaszéki 
szülők számára, április 1-jével kezdte meg a 
rendelést Domaszéken.

A polgármester beszámolójában kitért a fej-
lesztési elképzelésekre is, amelyek megva-
lósítása a közeljövőben várható:
• Beadásra kerültek a pályázati anyagok 

a kispiac fejlesztése céljából. A pro-
jekt a piac melletti, egykor Teleházként 
működő épület bővítését célozza olyan 
módon, hogy ez a piac számára is hasz-

nálhatóvá váljon. Ehhez kapcsolódóan 
a projekt részét képezi a piachoz közeli 
lakóházak zajvédelmének biztosítása, 
valamint az ingatlan Petőfi utcai front-
ján egy egységes parkolókkal kialakí-
tott, díszburkolattal ellátott terület ki-
alakítása.

• Szintén elbírálás alatt van egy pályá-
zat, amely az új osztásbeli Kunhalmi 
utcában kialakítandó játszótérhez biz-
tosítana forrást. A helyszínválasztást a 
polgármester úgy indokolta, hogy ez 
a rész esik a legmesszebb a meglévő 
játszóterektől és sportlétesítményektől, 
Domaszék fiatal és fiatalos lakossága 
pedig igényli a jól használható közös-
ségi tereket, játszótereket.

• Továbbra is és folyamatosan szem előtt 
van az M5-ös autópálya feletti kerék-
páros átvezetés projektje, amelyet a 
polgármester is sajátjaként gondoz. 
A közmeghallgatáson bemutatta és a 
hallgatóságnak részletesen ismertette a 
Magyar Közút vezetésével elkészített 
terveket, amelyek jelenleg engedélye-
zés alatt állnak.

• Az engedélyezési folyamat is megkez-
dődött az iskolai étkező kialakítására 
vonatkozóan. Ez az étkezőkomplexum 
az iskola udvarán belül kerül majd ki-
alakításra. Az épület több mint 400 m2 
területű lesz és 120 fő egyidőben tör-
ténő étkezését fogja biztosítani. Fontos 
előnye lesz, hogy az iskolában étkező 
gyerekeknek nem kell majd máshová 
átsétálni, hanem az iskolaingatlanon 
belül, az udvaron átsétálva lehet majd 
megközelíteni ezt az épületet.

• Folytatódik a fásítási program, valamint 
a település központi részének parkosí-
tása. A domaszéki emberek értékelik és 
igénylik a zöldnek a látványát, a minél 
több fás szárú növényt. Ezért minden-
képpen indokolt a megfelelő elgondo-
lás szerinti telepítés, parkrendezés.

Ezt követően áttért a közösségi események-
re, rendezvényekre. Kiemelte az országos 
médiafigyelmet is vonzó adventi esemé-
nyeket, amelyeknek az volt a célja, hogy 
a kedvezőtlen járványhelyzet ellenére egy 
kis újdonságot, melegséget, érdekességet 
csempésszen a domaszékiek karácsonyi ké-
szülődésébe. Sziráki Krisztián megjegyezte, 
meglepően nagy népszerűségnek örvendett 
mind a két ilyen rendezvény és ez arra köte-
lez, hogy ebben az évben is, legalább ilyen 
színvonalon kerüljön megszervezésre az ad-
venti eseménysorozat.

A  polgármester kitért az Ukrajnában saj-
nálatos módon kitört háborúra is. Tájékoz-
tatott, hogy a Katolikus Karitász segítség-

nyújtásában Domaszéken is elszállásolásra 
kerültek menekültek. 
A hír hallatán a domaszéki lakosság ismét 
hihetetlen segítőkészségről és összefogás-
ról tett tanúbizonyságot, rengeteg adomány 
gyűlt össze a menekültek javára napról nap-
ra. Voltak, akik nem hagyományos módon 
adományoztak, hanem például egy internet-
szolgáltató többlet sávszélességet biztosí-
tott, vagy éppen palacsintát sütöttek a hely-
színen, mint ahogy azt a szatymazi Rácz 
László tette.

Sziráki Krisztián beszámolóját az év legna-
gyobb szabású kezdeményezésével, a Do-
maszék70 ismertetésével zárta. Elmondta, 
hogy a település idén ünnepli alapításának 
70. évfordulóját, ez alkalomból indult a 
kezdeményezés, amelynek keretében olyan 
események, megjelenések és akciók kerül-
nek megvalósításra, amelyek által jobban 
megismerhetik és megőrizhetik Domaszék 
értékeit.

A felmerült kérdések megválaszolását kö-
vetően a polgármester megköszönte a rész-
vételt és mindenki figyelmébe ajánlotta az 
önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
elérhetőségeit (ezek lapunk első oldalain 
szintén megtalálhatóak), és arra buzdította 
a lakosságot, hogy kérdés vagy probléma 
esetén ezeket használják – adott esetben a 
közösségi média helyett –, mert így tud az 
önkormányzat érdemben fellépni a megol-
dás és a fejlődés érdekében.                 
         B.A.

Köszönöm a sok támogatást és biztatást, 
amit a választási kampány alatt Önöktől 
kaptam! Történelmi győzelmet arattunk, 
nemcsak országosan, hanem itt, a Ho-
mokhátságon is. 
Ez a felhatalmazás komoly felelősséggel 
is jár, sok feladatunk van, nagy munka 
előtt állunk. Minden ügyben, amely Do-
maszék további fejlődését elősegíti, szá-
míthatnak rám!

ÖNKORMÁNYZAT

Kedves Domaszékiek!

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő
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Április 26-án közmeghallgatással egybekö-
tött, nyílt képviselő-testületi ülésre került 
sor a megújult Sárkányhegyi Közösségi 
Színtér épületében. 
A lakossági fórumon elhangzottakról külön 
cikkünkben olvashatnak, ahogy az utána el-
fogadott, új környezetvédelmi rendeletről is. 
A rövid tanácskozáson a testület döntött 
még a Domaszéki Kincskereső Óvoda Ala-

pító Okiratának módosításáról, amelynek 
értelmében az intézmény férőhelyeinek 
számát 190 főre emelik, illetve egy gumi-
kerekes forgókotró beszerzési eljárásának 
elfogadásáról, amely nagy szolgálatot tehet 
a jelenleg is zajló útépítések mellett a min-
dennapi településüzemeltetési feladatok el-
látásában is. 
Minden döntés a https://www.domaszek.hu 

honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek me-
nüpontjában megtekinthető. 

A következő nyílt képviselő-testületi ülés 
tervezett időpontja 2022. május 24. (kedd), 
14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.                  

dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó

Önkormányzati hírek

A kutyatartás általános szabályai
Május 6-án tartják Magyarországon a fele-
lős állattartás napját, melynek célkitűzése, 
hogy minden évben ezen a napon felhívja az 
emberek figyelmét a felelősség fontosságá-
ra, a szabályok betartására. Magyarországon 
sokan nem gondoskodnak megfelelőképpen 
állataikról, több tízezer kutya kóborol or-
szágszerte. Ezekkel a szabályokkal, kötele-
zettségekkel kapcsolatosan szeretnénk fel-
hívni olvasóink figyelmét a következőkre.
Az állattartó köteles a jó gazda gondossá-
gával eljárni, az állat fajának, fajtájának és 
élettani szükségleteinek megfelelő életfel-
tételekről gondoskodni, azok kialakítása 
során tekintettel lenni korára, nemére és 
élettani állapotára. 
Az állat igényeinek megfelelő mozgástér 
biztosítása kiemelten fontos követelmény a 
kutyatartás során. A kikötve tartás, valamint 
az állandó kennelben tartás káros az állat 
szocializációja szempontjából. A kutyát úgy 
kell tartani, hogy az lehetővé tegye termé-
szetes viselkedését, ugyanakkor a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szokásrend-
jét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az 
állattartó mindenkor gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhelyezésé-
ről, esetleges szökésének megakadályozásá-
ról. A táplálékot az adott fajtának, az egyed 
korának és élettani állapotának megfelelő 
összetételben, mennyiségben kell biztosíta-
ni. 
Tilos a
• kistestű ebet 10 m2-nél, 
• közepes testű ebet 15 m2-nél, 
• nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb terüle-

ten tartósan tartani, 
valamint a tartósan csoportosan tartott ebek 

esetén számukra egyedenként legalább 6 
m2 akadálytalanul használható területet kell 
biztosítani. 
A szabadban tartott állatok számára biztosí-
tani kell olyan helyet, ahol azok „veszély” 
esetén, valamint az időjárás káros hatásaival 
és az egészségre ártalmas hatásokkal szem-
ben védelmet találnak. A nyári melegben 
biztosítsunk kutyánknak a kertben olyan 
árnyékos helyet, ahová elhúzódhat a tűző 
nap elől, a házát is tegyük olyan helyre, ahol 
nem melegszik fel, valamint mindig álljon 
rendelkezésére megfelelő mennyiségű és 
minőségű tiszta ivóvíz. 
Az állattartó gondoskodni köteles az állat 
szakszerű gondozásáról. A szakszerű és 
jogkövető gondozás fogalomkörébe esik 
kutya esetén a mikrochippel történő egye-
di megjelölése, valamint az eb életkorának 
megfelelő veszettség elleni oltás megléte és 
széles spektrumú féreghajtó szerrel történő 
kezelése. 
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az ál-
lattartó a közterületről mindenkor köteles 
eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, 
köztisztasági szabálysértést követ el. 
Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek 
az állatra történő rögzítésére nyakörv vagy 
hám használható oly módon, hogy az az 
állat testi épségét, egészségét ne veszélyez-
tesse. Belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak 
pórázon lehet vezetni, valamint közterületen 
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes. 
A jelenlegi jogszabályi környezet ugyan le-
hetőséget ad arra, hogy a szökésmentes tar-

tást az idő egy részében „láncon tartással” 
kivitelezzük, de az alkalmankénti megkötés 
esetén is oda kell figyelni arra, hogy meg-
kötve tartott állat számára is biztosítsuk a 
zavartalan pihenés és sérülésmentes moz-
gás, valamint a folyamatos ivóvízellátás le-
hetőségét. 
A lánchossz megválasztásánál figyelembe 
kell venni a kutya méretét. Általánosságban 
elmondható, hogy egy kistestű kutyának (pl. 
tacskó) 4 m, egy közepes termetűnek (pl. 
golden retriever) 6 m és egy nagy testűnek 
(pl. komondor) legalább 8 m lánchosszban 
kell gondolkodni. Ügyeljünk arra, hogy az 
állat mozgásigényét legalább naponta egy-
szer úgy is kielégítsük, hogy a láncról levé-
ve megfuttatjuk, sétálunk vele. 

Forrás: Kutyakötelesség: útmutató a felelős 
kutyatartás jogszabályi előírásaihoz, 

Felelős kiadó: NÉBIH
dr. Pálfi  Tímea Ágnes jegyző

Tisztelt Domaszékiek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. 
május 1. napjával hatályba lépett Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a környezetvédelemről szóló 
6/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete, 
mely alapján külön felhívjuk a Tisztelt La-

kosság figyelmét az alábbi szabályok betar-
tására:

Avar és kerti hulladék égetése 
   Domaszék területén tilos!

Belterületen, kertműveléshez kapcsoló-                                                            
dó zajkeltő géppel (különösen: kapálógép, 
fűnyíró gép, láncfűrész, kerti traktor stb.) 
munkát végezni:

a) hétköznap 07:00-20:00 óra között,
b) szombaton 08:00-20:00-között,
c) vasárnap és munkaszüneti napon 09:00-
14:00 óra között lehetséges.

A jogszabály teljes szövegét a Nemzeti Jog-
szabálytárban tekinthetik meg. 

dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Környezetvédelmi tájékoztatás
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Folyamatosan zajlanak az útépítések településünkön

Március első felében a Domaszéki HírTér  
közösségi oldalunkon számoltunk be arról, 
hogy településünkön megkezdődött az úthá-
lózat-fejlesztési program negyedik üteme. 
Az első ütemben valósult meg a Sárkány-
hegyi utca és a Gólyahír út portalanítása, 
a második ütem a Patika utca aszfaltozását 
foglalta magában, a harmadik ütem a 2021. 
évben elkészült Rózsa Ferenc, Duna, Tisza, 
Tömörkény, Úttörő utcák és a Szőlő utca 
egy részének szilárd burkolattal történő 
ellátását biztosította, és el is érkeztünk az 
idei évünkhöz, vagyis a negyedik ütemhez, 
melyben a Móra Ferenc, Liliom, Béke, Rad-
nóti utcák, a Szőlő utca ki nem épített szaka-
sza és a zártkerti Szegfű út kap majd szilárd 
útburkolatot. 
Szembetűnő, hogy az idő haladtával egy-
re nagyobb léptékűek a beruházások, mely 
a sikeres pályázatoknak és a kormányzati 
költségvetési támogatásoknak is köszönhe-
tő, valamint annak, hogy az önkormányzat 
szeretné véghez vinni a lakosságnak tett ígé-
retét, hogy Domaszék mielőbb egy tisztább, 

portalanabb, ezáltal élhetőbb, egészsége-
sebb településsé váljon.
A tavalyi 1,2 km-es szakaszt követően az 
idei 3 km (amely a zártkerteken átvezető 
Szegfű utat is magában foglalja) is nagy 
feladatnak ígérkezett, melyet ugyan meg-
könnyített a járványügyi helyzet enyhülése, 
de nem várt akadályokat emelt a háborús 
konfliktus, amelynek egyik legjelentősebb 
következménye az üzemanyagok felhaszná-
lásának korlátozása volt – ez  kissé  lelassí-
totta az építési folyamatokat. 
De ezt a problémát is sikerült leküzdeni, 
így további jelentősebb akadály nélkül ha-
ladhattak tovább a munkálatok, melyek lap-
zártánkkor már az első fázis befejezésénél 
tartottak. 
A munkagépek éppen az utolsó sorra kerülő 
szakaszon, a Béke utcában fejezték be a 40 
cm mély útalap készítését geotextíliával ki-
bélelve, melyre egyenletesen betonzúzalék 
került elterítésre. 
Továbbra is saját kivitelezésben valósul 
meg a beruházás, tehát az anyagbeszerzés-

től kezdve az útalapkészítés befejezéséig az 
összes folyamat az önkormányzati erőforrá-
sok, munkagépek teljes bevonásával történt. 
Ehhez társultak a lakossági felajánlások és 
hozzájárulások, amelyek ugyancsak jelentős 
mértékben segítik a fejlesztés előrehaladá-
sát. 
A fejlesztések következő fázisában a bitu-
menemulziós réteg kerül majd felvitelre, 
melynél ismételten lezárásokra, forgalom-
korlátozásokra kell számítani az érintett 
szakaszokon, melyhez továbbra is kéri az 
önkormányzat a lakosság megértését és tü-
relmét. 

A bitumenemulziós záróréteg szilárd, por-
mentes útfelületet biztosít az utcákban, 
megtermtve ezzel a komfortos közlekedés 
és a tisztább utcák feltételeit. 
Az útépítési eljárás további fontos előnye, 
hogy a záróréteg könnyen javítható, a ké-
sőbbiekben pedig akár aszfaltréteg is kerül-
het az útalapra.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Készül az útalap-réteg a Móra Ferenc és a Béke utcában      Fotók: DOMASZÉKI HírTér
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 
idén április 25. és 29. között hirdette meg 
a Fenntarthatósági Témahetet, mellyel a 
fenntarthatóság üzenetét terjeszti iskolai 
keretek között.  Célunk, hogy a diákok 
figyelmét koncentráltan ráirányítsuk a 
Föld védelmére. 

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész 
életen át tartó tanulási és szocializációs 
folyamat, amely tájékozott és tevékeny ál-
lampolgárokat nevel, akik kreatív, prob-
lémamegoldó gondolkodásmóddal ren-
delkeznek, eligazodnak a természet-és 
környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 
terén, és etikusan felelős elkötelezettséget 
vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, 
tetteikért. Ezek az intézkedések biztosít-
ják az egészséges környezetet és a hatékony 
gazdaságot a jövő számára.” (Czippán 
Katalin – Havas Péter – Victor András)  
A szemléletváltásra a gyerekek a legfogékon-
yabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás 
korban  megismerjék a téma jelentőségét 
és tudatában legyenek   személyes érin-
tettségüknek. Hiszen kis odafigyeléssel ők 
is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Programjainkból:
Április 8-án, délután – a meghirdetett prog-
ram nevéhez méltóan – valóban Tavaszi 
Zsongás töltötte be az iskola földszinti ter-
meit, folyosóját.
Húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek 
részt az alsó tagozatos gyerekek. Szüleikkel 
közösen számos kreatív ötletet valósíthat-
tak meg a tanító nénik iránymutatása mel-
lett. Pom-pom nyuszik, műanyag kanálból 
készült nyuszi figurák, csibék, vidám tava-
szi ajtódíszek, nyuszis kulcstartók, nemez 
tulipánok sorakoztak az osztálytermekben 
kialakított műhelyekben. Sokan készítettek 
nyuszit, mely müzliszeletet rejtett, vagy filc-
virágot, pillangókat.
Mindeközben a folyosón folyamatosan pör-
gött a Szerencsekerék, amellyel csak nyerni 
lehetett: apróbb ajándékok, édességek talál-
tak gazdára, a kis zacskók izgalmas megle-
petéseket rejtettek.
Köszönet Kómár-Móna Bernadettnek a 
segítségért!  
Ugyanezen a napon délután Üllésen, a 
Fontos Sándor Napok keretében területi   
versmondó- és rajzversenyen vettek részt 
tanulóink. Illusztráció kategóriában Ben-
ák Hanna 4. a osztályos tanuló 2. helyezést 
ért el.  (Felkészítő tanár: Csóti Natália)
A Petőfi-szavalóversenyen 1. helyezést 
Kiss Bence 7. b, 2. helyezést Török Tímea 

5.b tanuló kapott. (Felkészítő tanár: Viplak-
né Pásti Mária) Gratulálunk!
Április 11-én, József Attila születésnapján 
ünnepeljük a magyar költészet napját. 
Iskolánk tanulói is tisztelegtek a magyar 
líra előtt. Reggel háromnegyed 8-tól meg-
zenésített versek szóltak az iskolarádióban. 
Az első óra elején rövid megemlékező mű-
sort hallgathattak meg a tanulók, melyben 
elhangzott József Attila Születésnapomra 
című költeménye is. Az első szünetben az 
alsó tagozatosok, a másodikban pedig a fel-
sősök szavalták kedvenc verseiket társaik-
nak az iskolarádión keresztül.  

A Teleki Pálról – egykori miniszterelnökről 
és földrajztudósról – elnevezett  Teleki Pál  
Földrajz-Földtan Országos Versenyt im-
már 2 éve online rendezik meg a Covid mi-
att. Megyei döntőbe jutott iskolánk három 
7. b osztályos tanulója: Kardos Lora 4. , 
Kászonyi Lilla 7.,  Kiss Bence 10. helye-
zést értek el. Kardos Lora díjazása az évzá-
ró ünnepségen fog lezajlani. Felkészítőjük: 
Nagy Zsolt

A domaszéki általános iskola tanulói április 
11-én és 12-én atlétika, többpróba verse-
nyen vettek részt Ruzsán. Az alsós tanulók 
rövidtávfutásban, távolugrásban, kislabda-
hajításban és váltófutásban versengtek. Fel-
sőben rövid és hosszútávfutásban, távolug-
rásban, kislabdahajításban és a legnagyob-
bak súlylökésben mérettek meg. 
A verseny mindkét napján szép időjárás 

fogadta a versenyzőket. Nagyon színvona-
las és rendkívül szoros küzdelmeket vívtak 
egymással a gyerekek. 
Csapat eredmények:

II. kcs. lány csapat 1. hely
versenyzők: Baukó Szofia, Masa Ramóna, 
Klépity Johanna, Kómár Alexandra, Csó-
ti-Gyapjas Laura, Deli Alíz

II. kcs. fiú csapat  2. hely
versenyzők: Hollósi Dávid, Böröcz Barna-
bás, Schmidt Szabolcs, Juhász Dominik, 
Nagy Simon, Zádori Ádám, Zádori Bálint

III. kcs. lány csapat 2. hely
versenyzők: Benák Hanna, Csóti-Gyapjas 
Flóra, Császár Barbara, Kardos Kata, 
Szász Petra
              III. kcs. fiú csapat  2. hely
versenyzők: Gergulics Bence, Juhász-Fü-
löp Dávid, Kiss Ádám, Szaszák Balázs, 
Nagy Benjamin

IV. kcs. lány csapat 1. hely
versenyzők: Dobó Gréta, Dobó Pálma, 
Horváth Hanna, Négyökrű Nóra, Pelyva 
Renáta, Varga Bíbor
              IV. kcs. fiú csapat  1. hely
versenyzők: Katona-Pritz Gábor, Kó-
már Áron, Papp András, Papp Endre, 
Sabján Kristóf, Takács Marcell, Török 
Marco 

Egyéni eredmények
1. hely Deli Alíz, Csóti-Gyapjas Laura, 
Pelyva Renáta, Takács Marcell  
2. hely Juhász Dominik, Varga Bíbor, 
Török Marco   
3. hely Papp András 

Húsvéti kézműves foglalkozáson a gyerekek szüleikkel  Fotók: Mataisz Zsuzsanna
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(Felkészítő tanáraik: Dobó Márta, Laczkó 
Endre és Nagy-Hevesi Ákos) 
 
Szegeden a Rókusvárosi II. Számú Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
rendezte az alsó tagozatosok matematika 
versenyét. Iskolánkat két tanuló képviselte: 
Juhász Benedek 2. b osztályos tanuló a kö-
zépmezőnyben végzett. Felkészítője: Mata-
isz Zsuzsanna. Asbóth Lilla 3.b osztályos 
tanuló a kiváló III. helyezést érte el. Felké-
szítője: Csúcsné Király Renáta. 

Lezajlott a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
eredményhirdetése is. Asbóth Lilla (3.b) 
15. helyezést, Süli Péter (4.a) 13. helyezést 
ért el, ezért részt vehettek a díjazottaknak 
szervezett ünnepségen. Felkészítőik: Csúcs-
né Király Renáta és Jójárt Renáta tanítók. 
Minden évben megszervezésre kerül az 
e-Hód - Hódítsd meg a biteket! címmel 
egy Nemzetközi informatikai és számí-
tógép-készség verseny MINDENKINEK. 
Idén felső tagozaton minden osztállyal in-
dultunk informatika óra keretében. A leg-
eredményesebb Pataki Ádám 8.a osztályos 
tanuló lett  a 7-8.osztályos Kadét életkor-ka-
tegóriában, 10. helyezést ért el, így részt 
vehet a budapesti döntőn. Felkészítő peda-
gógusa: Marosné Alberti Anikó
Minden tanulónknak, aki iskolánk hírne-
vét tovább erősítette a versenyeken való 
eredményes részvételével, szívből gratu-
lálunk! Köszönjük a kedves Szülőknek a 
szállításban való részvételt!

A Domaszéki Bálint Sándor Általános Isko-
la hatodik évfolyamos diákjai április 21-én 
a Lázár Ervin program keretében elláto-
gathattak a Fővárosi Nagycirkuszba. A Ra-
in-Esőcirkusz című előadást tekintették meg  
két felvonásban. Az előadás világszínvona-
lú produkciókat tartalmazott. Zsonglőrök, 
akrobaták, erőművészek, artisták és kutya-
idomárok szórakoztatták a nézőközönséget. 
A diákokat és a kísérő pedagógusokat egya-
ránt elkápráztatta a színvonalas műsor. 

Április 26-án, kedden a Lázár Ervin Prog-
ram keretében az első évfolyamosok a 
sportcsarnokban Tiszavirág című bábelőa-
dáson vettek részt. 

Szintén a Lázár Ervin Program kerete-
in belül a Szegedi Vadasparkban járt a 4. 
évfolyam, ahol a magyarországi őshonos 
állatokról hallottak érdekességeket, illetve 
izgalmas feladatok segítségével fedezhették 
fel és járhatták be a parkot. 

A Fenntarthatósági Témahét keretében 
papírgyűjtést és kerékpáros napot szerve-
zett a diákönkormányzat Nagy Hevesi Ákos 

tanár úr vezetésével. Az első évfolyamos 
tanulók kincseket gyártottak szüleikkel hul-
ladékból. Az elkészült munkákból kiállítást 
tartottak a folyósón, a negyedikesek pedig 
plakátokat alkottak.

A művészeti iskola híreiből:
A mazsoretté volt a főszerep a Tánc Világ-
napja előtti hétvégén április 23-án, ugyanis 
19 csapat 188 produkciójának adott otthont 
a Hódtói Sportcsarnok Hódmezővásár-
helyen, ahol a helyi Crystal Dance Club a 
Magyar Majorette Szervezetek Szövetsé-
gével közösen rendezett országos bajnok-
ságot. A tét nagy volt, mert a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtók a nyári Európa Baj-
nokságra kvalifikálhatták magukat, mely 
június 22-26. között kerül megrendezésre 
Horvátországban, Zadar városában. Ezen 
a jeles eseményen iskolánk Majorette Cso-
portjainak minden tagja részt vett és kiváló-
an teljesítettek. 

Eredményeink a következők: 
Master Senior Flag Csapat – Csala Vivi-
en, Kószó Zsófia, Molnár Dorina, Molnár 
Dorka, Pördi Kíra, Rózsa Lilla, Tillinkó 
Nikolett (zászlós koreográfia közösen a 
Classicon Kulturális Tánc és Sportegye-
sület Senior lányaival): ARANY minősí-
tés – Sikeres EB KVALIFIKÁCIÓ

IRÁNY AZ EURÓPA BAJNOKSÁG!!!
Basic Cadet Bat Mini (Benkő Boglárka, 
Miklós Petra, Kiri Mira, Ábrahám-Tan-

dari Flóra, Ábrahám-Tandari Adél, Siku-
la Larina) – ARANY minősítés
Master Senior Acrobatic Bot Szóló:
Molnár Dorka - 4.hely ARANY minősí-
téssel
Master Senior Bot Szóló:
Csala Vivien 7. hely ARANY minősítéssel
Pördi Kíra 13.hely EZÜST minősítéssel
Master Senior Bot duó/trió:
Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett 8.hely 
EZÜST minősítéssel
Master Senior POM duó/trió:
Pördi Kíra, Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett 
5.hely ARANY minősítéssel
Felkészítő tanárok: Horváth-Szögi Barbara 
és Horváth Péter

Fontos Sándor-emléknap
Üllésen rendezték meg a Fontos Sándor-em-
léknapot, ahol művészeti iskolánkat három 
zongorás növendékünk képviselte. Nagyon 
szép eredményeket értek el, a zsűritől sok 
dicséretet kaptak.
Eredményeik:
Dobó Gréta-Dobó Pálma 
négykezes – I. helyezés
Bakos Petra szóló – I. helyezés
Dobó Gréta szóló – I. helyezés
Dobó Pálma szóló – II. helyezés
Felkészítő tanáruk: Lázity Natália tanárnő

Kedves Támogatók!
Régóta dédelgetett álmunk egy kültéri osz-
tályterem kialakítása a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola és AMI udvarán, 
ami tanórák megtartása mellett közösségi 

Tanulóink atlétika többpróba versenyen Ruzsán   Fotók: ruzsai szervezők
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programok helyszíne is lehet.
Az Önök felajánlásaiból már majdnem ösz-
szegyűlt az a közel 2.500.000 Ft, amelyből 
megvásárolhatjuk a 6,4m×3,8m alapterüle-
tű, 20 tanulónak helyet adó pavilont.

Köszönjük a Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzatnak a telepítéshez 

felajánlott segítséget!

Kérjük, segítse célunk megvalósítását 
adója 1%-ának felajánlásával, illetve a 

május 21-én megrendezésre kerülő 
alapítványi bál látogatásával!

Domaszéki Óvoda és Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány

Adószámunk:18461981-1-06

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett 
– kuratóriumi elnök

 Következő programjaink:
2022. május 18-31. 
Kompetenciamérések 6. évfolyam
2022. május 20. 
Néptáncfesztivál az Agórában
2022. május 21. Szülők-nevelők bálja
2022. május 24.  
Évzáró hangverseny 17 óra
2022. június 1. Táncgála 17 óra
2022. június 3.  
Nemzeti összetartozás napja
2022. június 3. 
Határtalanul! pályázat projektzárása
2022. június 9-10. 
Osztálykirándulások
2022. június 14. Gyereknap
2022. június 15. Ballagási főpróba 
2022.június 18. Ballagás 10 óra
2022. június 24. Tanévzáró, 
bizonyítványosztás, művészeti évzárás

Master Senior Flag csapat       Fotó: Pataki Ildikó
Fontos Sándor napokon Üllésen

      Fotó: Viplakné Pásti Mária

Az iskolarádió versmondói
Fotó: Csúcsné Király Renáta

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Donkó László: Tavasz éke

Barkabontó 
napsugárka, 
mézet gyűjtő 
kis bogárka, 
rügyfakasztó 
boldog zápor, 
csöpp levélke 
almaágról, 

fehér szirma 
meggyvirágnak, 

tavasz éke 
a világnak.

Élményekben gazdag április van mögöt-
tünk, amikor még folytattuk az „Ébred a 
természet” háromhetes projektünket, sé-
táltunk, kirándultunk és készültünk tavaszi 
ünnepeinkre.
Május első vasárnapja mindenki számára 
nagyon fontos nap, hiszen ilyenkor köszön-
tik az édesanyákat, nagymamákat, felnőttek 
és gyerekek egyaránt. Természetesen mi 
sem feledkeztünk meg a tavaszi ünnepek 
legszebbikéről, az Anyák napjáról. Az ün-
nepi előkészületek alatt az óvodában meg-
teremtettük a meghitt hangulatot, ezzel is 
erősítve az anya-gyermek közötti érzelmi 

kötödést. Mindenki szíve csordultig telt sze-
retettel, amikor az ajándékot készítette és a 
verset tanulta az ő anyukájának. Az elmúlt 
évhez hasonlóan az idén is az apukákkal 
szövetkezve varázsoltuk igazi családi ünne-
pé, meghitté ezt a napot. Köszönjük segít-
ségüket!

Két év után újra lehetőségünk volt jóté-
konysági Majálisoló rendezvényünket 
megtartani a Domaszéki Sportcsarnok-
ban. Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgár-
mester, az óvodai szülői közösség elnöke 
szeretettel üdvözölte a megjelenteket, aki 
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Ovibálon a fellépő csoportok örömteli pillanatai      Fotó: DOMASZÉKI HírTér

nagyon megköszönte a szervezőknek az 
eseményt, a gyerekeknek a műsorokat, a 
dolgozóknak a felkészítést, és a sok ado-
mányt és felajánlást, ami beérkezett, amely-
ből az óvodai udvari játékok lesznek fej-
lesztve, bővítve. A köszöntő beszédek után 
a Óvodai angol csoportunk Raffai Erika irá-
nyításával mutatta be a nevelési év alatt ta-
nultakat, majd a  nyolc óvodás csoport adta 
elő a jól előkészített, színvonalas műsorát, 
melyet a szülők örömkönnyekkel fogadtak. 
Az előadások után minden csoport a szüleik 
által készített finomságokból csemegézhe-
tett, hogy legyen erejük a további önfeledt 
szórakozáshoz a bálon, ahol további zene, 
tánc várta őket és a megjelent vendégeket. 
A jó hangulatot és a talpalávalót a rendezvé-
nyen a Jaffa Trió Zenekar biztosította, a fi-
nom vacsoráról pedig a Rózsakert Vendéglő 
gondoskodott, melyet az est további részén 
a szülők és a dolgozók meglepetés műsora 
színesített, és nem maradhatott el a tombo-
lahúzás sem, melyen számos nagy értékű 
ajándék talált gazdára.

Nagyon köszönjük a lelkes 
szülőknek a műsort!

Köszönetet mondunk minden Szülőnek, 
Nagyszülőnek segítségükért, amellyel 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez! A 
befolyt összegből az udvari játékokat, fel-
szereléseket szeretnénk bővíteni.
Majálisoló rendezvényünk támogatói:
Jenei-Szűcs Lili és családja, Dudás Lász-
ló és családja, Hegedűs Emma és Boglár-
ka és családjuk, Nagy István és családja, 
Tikviczki Alíz és családja, Timkó Áron 
és családja, Temesy Hidegkonyha, Gi-
ligor  Alíz és Maja és családjuk, Kalmár 
Roland és családja, Márton Marcell és Za-
lán és családjuk, Lázár Gábor és családja, 
Fekete Ferenc és családja, Fábián Zsolt és 
családja, Nádasdi Leila és családja, Botos 
Olivér és családja, Polyák Róbert és csa-
ládja, Szekeres Róbert és családja, Majos-

házi Gábor és családja, Bálint Norbert és 
családja, Landberger László és családja, 
Juhász Róbert és családja, Ördög Attila és 
családja, Medikémia Zrt., Flora 2002 Kft., 
Farkas Annamária, Szegedi Vadaspark, 
Domaplast Kft., Ábrahám Zsolt, Árendás 
Kertészet, Mórahalom Város Önkormány-
zata, Varga Béla, Hunor Coop Zrt., Masa 

Tibor és családja, Elitmobil Gumicentrum 
Kft. - Terhes Dominik, Terhes József és 
családja, Rappai Péter és családja, Nagy 
Krisztián és családja, Balogh Imre és csa-
ládja, Bognár Hédi és családja, Masa Gréta 
és családja, Sziráki Krisztián és családja, 
Sziráki Ferenc és családja, Ótott-Kovács 
Tamás és családja, Gulyás Anna és csa-
ládja, Molnár Gergely és családja, László 
Andor és családja, Ripp Miléna és család-
ja, Ábrahám-Tandari Nóra és családja, Ró-
zsa Virágüzlet, Molnárné Kotogán Edina, 
Kotogán Vilmos, Strausz Alex és családja, 
Mészáros Emili és családja, Lakatos Van-
da és családja, Balázs Levente  és Réka és 
családjuk, Fábiánné Pataki Beáta és csa-
ládja, Kónya-Bába Panna és családja, Bár-
kányi Tamás és családja, Rostás Rupi és 
családja, Kormos János és családja, Kónya 
Edit és családja, Szabó Miklós és családja, 
Tímár László és családja, Kónya Melinda 
és családja, Dr. Kovács János és családja, 
Nádasi Csaba és családja, Kovács Pál e.v., 
Szatmári Attila és családja, Magyari Fe-
renc és családja, Marosi Tamás és családja, 
Király Imre, Némethné Baranyás Ágnes

Az elkövetkezendő időszak programjai:
Május 10-11. Óvodai beíratás
Május 16. Léghajó színház előadása, a 
Kistérégi Óvodák Egyesületének támogatásával
Június 3. Napraforgó csoport búcsúzása
Június 4. Csemete és Méhecske csoport 
búcsúzása
Június 10. Gyermeknap

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - ának felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 
Segítségét előre is köszönjük!

Koczkás Orsolya óvodavezető
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Anyák napi készülődés a bölcsődében
Kovács Barbara: Amit legjobban szeretek

Szeretek hintázni, szeretek rajzolni, 
de legjobban szeretek hozzád odabújni. 

Szeretem a fagyit, szeretem az epret, 
de legjobban szeretem a 

mosolygó szemedet. 
A játszás, a kirándulás, 

ez mind nagyon jó nekem, 
mégis az a legjobb, ha te átölelsz engem!

Ezzel a kis verssel szeretnénk köszönteni 
minden Édesanyát, Anyák napja alkalmá-
ból. 

A bölcsődénkben nagy előkészületek előz-
ték meg ezt a jeles ünnepet, hiszen a gyer-
mekekkel közösen mondókát gyakoroltunk, 
amelyet többen közülük nagyon ügyesen 
megtanultak. Meglepetésként pedig kézzel 
és szívvel-lélekkel készült ajándékot készí-
tettek a kisgyermeknevelők a gyermekek 
bevonásával. 
Volt, ahol kéz- vagy láblenyomat segítségé-
vel varázsoltak egyedi ajándékot, egy másik 
csoportban muffinpapírból készült fényké-
pes virágalkotás az Édesanyáknak. 
Valamennyi ajándékra kis köszöntő versike 
is került. 
Nagy izgalommal várták a gyermekek az 
ünnepséget, melyre május 6-án, egy szép 
tavaszi napsütéses délutánon került sor. 
Hosszú kihagyás után ez volt az első ren-

Anyák napi ünnepség a bölcsődében    Fotó: Maczka-Németh Orsolya

dezvény a pandémia óta, amelyen a szülők 
személyesen is megjelenhettek, aminek na-
gyon örültünk. A szülők az udvaron gyűltek 
össze, majd a gyermekek együtt vonultak ki 
eléjük a teraszra, zene kíséretében. 
Egy kis körtáncolás után következett a ver-
ses köszöntő, végül minden gyermek átadta 

az ajándékát az Édesanyjának, egy szép vi-
rág kiséretében.
Nagyon megható ünnepség volt, amit a 
szülők elérzékenyülve figyeltek, hiszen ez 
gyermekük első kis közösségi szereplése 
volt.

Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető

KÖZÖSSÉGPedagógus nap -  Június 5.
2022. június 5. vasárnap, pedagógus nap. 
Ez a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk 
mindazon nevelőkre, akik meghatározó sze-
repet töltöttek be életünk alakulása során. A 
diák míg tanul, általában nem méltányolja 
kellőképpen a pedagógusait, csak később 
érti meg, milyen jelentőséggel bír életében 
a kapott nevelés, a fáradhatatlan tanítás. Ké-
sőbb szülőként már tudjuk, hogy mekkora 
szerepük van gyermekeink életében, hiszen 
egészen kicsi koruktól kezdve második 
otthonukká válik először a bölcsőde és az 
óvoda, mely időszak fejlődésük szempont-
jából az egyik legmeghatározóbb. Az óvó-
nők gondoskodó szeretete a hétköznapok 
során próbálja pótolni az anyai szeretetet 

és féltő gondoskodásuk, érzelmi nevelésük 
létfontosságú a kisgyermekek életében. Ezt 
követően iskolások lesznek, ahol egyre ko-
molyabb kihívásokkal kell szembenézniük 
a gyermekeknek, de ezeken a nehézségeken 
már a tanítók, tanárok érzelmi biztonságot 
nyújtó gondoskodása segíti át őket. Minden 
nap tanulnak valami újat és minden nap fej-
lődik személyiségük, melyet minden egyes 
pedagógus formál.
Idén ezúton kívánunk méltóképpen megem-
lékezni és megköszönni a helyi oktatási-ne-
velési intézmények pedagógusainak a fárad-
hatatlan munkát, az utóbbi időkben mutatott 
alkalmazkodást, és hogy minden helyzetben 
számukra első a gyermek.

Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat, 
Isten segítse Önöket és hivatásukat egész 
életük során!

Sziráki Krisztián polgármester
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány
 2022. július 4 és 15 - között úszótábort  szervez.

A tábor a korábbi évekhez hasonlóan kéthetes, de egyhetes turnusokra is lehet jelentkezni. Hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 4 
óráig tart. Gyülekező reggelente fél 8 és 8 között a sportcsarnok előtt. Úszóoktatók: Dobó Márta és Nagy-Hevesi Ákos testnevelő taná-
rok.  A tábor Mórahalmon, az Erzsébet Fürdőben lesz, a résztvevők helyben meleg ebédet kapnak. Befizetés június 21-én kedden 16-tól 
18-ig, valamint június 22-én szerdán 7-től 9-ig. Érdeklődni : a  30/256-1604  telefonszámon lehet.  

Dr. Kozma Anna, a kuratórium elnöke
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DOMASZÉK70

Népélet a domaszéki tanyavilágban, az 1900-as évek első felében

A feje tetejére állt világban nem volt könnyű az élet, sem a város-                                                                                                                                           
  ban, sem a tanyavilágban. Ebben az időszakban már igencsak 

népes volt, az ekkoriban Szeged-Alsóközpontnak nevezett, ma rész-
ben Domaszék területe, hiszen egyre többen költöztek ki birtokaikra 
és rendezkedtek be az itteni életre.

A tanyatelek, a ház és a berendezése

Az itt megtelepedő parasztember gondosan választotta meg a he-
lyet, ahová a tanyáját építette. Magas fekvésű, partos földet kere-
sett, ahol nem kellett félnie a vizektől. „Mivel a tanyai embör jó-
szágtenyésztéssel is foglalkozott, csak úgy töreködött, hogy legelő 
lögyön a tanya mellett. Úgy próbáltak építeni, hogy a ház hátuljá-
nál szántó lögyön, a tanya elejin 
mög legelő, gyöp.” Így fogal-
maznak az akkoriban itt építkező 
időseink. Szerették úgy építeni 
lakóházaikat, hogy annak elülső 
homlokzata a dűlőútra nézzen. 
Az istállót többségében a lakó-
ház hossztengelyére merőlege-
sen építették, hiszen ez felfogta 
az északi-északnyugati szeleket, 
hófúvásokat és a tanyaház eleje 
valamelyest védetté vált. Jelleg-
zetes kiegészítő építmények még 
a gémes kút, a góré, a hambár és 
az ólak, melyek alapkövei a ta-
nyai gazdálkodásnak. A népesség 
növekedésével, illetve a haszonállatok tartásának terjedésével meg-
jelentek a birtokok körüli kerítések is, még a század elején, hiszen 
nem akarták, hogy állataik más földjére menjenek. A bekerített ta-
nyáknak legalább 2 nagykapuja és több kiskapuja is volt. „Szombat 
délután a serdülőkorú lányok vagy a surbankó fi úk a tanyaudvart 
végtől-végig felsöpörték.”
Szeged környéke abba a nagy kiterjedésű alföldi övezetbe tartozik, 
ahol a föld és sárfalak voltak általánosan elterjedtek, emellett a ta-
nyai ember sokkal inkább a természeti környezet adta nyersanya-
gokból építkezett. Ebben az időben a szobák padozata jellemzően 
döngölt agyag, illetőleg székföld, amit naponta locsoltak, hogy ne 
verjék föl a port. A szoba berendezése jellemzően 2 ágyból, 2 karos-
padból, 1 asztalból, fali tükörből és a háromfi ókos sublótból állt. Ez 
a szoba, a kemencéhez viszonyítva, szinte mindenütt, úgynevezett 
sarkos elrendezéssel volt kialakítva, a család összes tagja egy szo-
bában lakott, csak a módosabb gazdáknál volt több szoba és iparo-
soktól beszerzett bútorzat.

Gazdálkodás, feldolgozás, értékesítés

E vidék talaja változatos, általában gyenge minőségű homoktalaj,  
melyen homokos partok és lapos vízállások váltogatták egy-

mást. A terület elegyengetése, termővé tétele nehéz fi zikai munkát 
igényelt. Ezt általában télen végezték. A szegényebbek homokot ta-
licskáztak. A laza, homokos talaj sok csapadékot igényel, így a nö-
vények itt jobban függnek az időjárás viszontagságaitól. A tavaszi 
"bűti szelek" ellen úgy védekeztek, hogy a dűlőutak mentén akác-
fákat ültettek, a tanyák köré pedig szőlőt telepítettek. A háború alatt 
és azt követően nagyon nehéz éveket éltek meg a Szeged-alsótanyai 
gazdálkodó családok, hiszen ha a nehézségek ellenére sikerült is 
termelniük, akkor sokszor az eladással volt probléma. Szerencsére 

az első békeévekben a gazdaságok gyorsan talpra álltak, ezt az ak-
koriban megépített kisvasút is elősegítette. 

Gyermekélet a tanyavilágban

A parasztcsaládokban felnövekedett gyermekek igen korán, 4-5 éves 
koruktól kezdve kivették részüket a családi munkamegosztásból. A 
kisebbekre eleinte apróbb feladatokat bíztak: megitatni a csirkéket, 
a lehullott gyümölcsöt felszedni, behozni a szemeteslapátot, szőlő-
metszéskor a vesszőt gyűjteni, krumpliásáskor a termést felszedni. 
Komolyabb feladatokat 8-9 éves korukban kaptak. „Örültünk, hogy 
segíthettünk. Kukoricavetéskor tavasszal, ha mást nem, abból a kis 
bögréből vagy kosárból... odaadták azt a kis magot, aztán elbal-

lagtunk ott a kapa mellett. Apukám 
vágta, én mög dobtam... Ez más-
hol is így vót.”
A gyerekek feladata volt még a 
gyomlálás, szőlőkaparás, a ku-
korica fattyazása, szőlőkötözés 
– még szinte ki sem látszottak a 
tőkék közül, már akkor segíteniük 
kellett ezekben a munkálatokban 
szüleiknek. Ez a téli időszakban 
sem volt másként, mindig akadt 
feladat a ház körül. Gyerekek és 
felnőttek összeültek esténként 
egy-egy kas kukorica mellé, elő-
fordult, hogy még a szomszédok 
is átjöttek segíteni és beszélgetni 

közben „... hazamöntünk az iskolából azt ebédöltünk, este mög hoz-
zá köllött fogni vagy havat hányni, vagy kukoricát morzsolni kéz-
zel... Azt mondták: Kend is nagyon szeret önni, nagyon szereti a 
kolbászt mög a hurkát, tessék gyünni, azt morzsolni.”
Az életkor haladtával fokozatosan elkülönültek a kisfi úkra és a kis-
lányokra háruló feladatok. Míg a gazdasági munkákon felül a lá-
nyok egyre inkább a konyhában segítettek, úgy a fi úk édesapjukkal 
tartottak, a tehenek, lovak gondozásába, ólak, istállók takarításába 
és a szántásba-vetésbe vonták be őket. A lányok 11-12 éves korukra, 
míg szüleik kinn a földeken dolgoztak, már önállóan ebédet tudtak 
készíteni, emellett pedig az egyéb ház körüli munkát is el tudták 
végezni. „Azt mondták, hogy addig nem szabad elmönni a bálba, 
míg nem tudok főzni. Aztán hát nagyon iparkodtam mögtanulni...”

Az iskola szerepe

Az otthon, a családi környezet mellett a gyermekek másik sze-
mélyiségformáló színtere az iskola volt. 

A mai Domaszék területén az 1900-as évek elejétől kezdve, a belte-
rületi általános iskola megépüléséig, összesen 8 tanyai, elemi iskola 
létesült. 
Az iskolák általában egy tantermesek voltak, melyben 6 osztályt jár-
tak a gyerekek. A fő tantárgyak az írás-olvasás, számolás és mérés, 
földrajz, történelem, ének, rajz, torna, kézimunka és hittan voltak. A 
diákok tarisznyában vagy tápéi gyékényszatyorban vitték magukkal 
a holmijukat, az uzsonnával együtt, ami rendszerint kenyér, túró, 
lekvár, esetleg szalonna volt. „A szülőknek az vót a fontos, hogy 
szorgalmas lögyön a gyerök. Nem annyira a tanulásra fi gyeltek föl, 
hanem, hogy hogy áll az otthoni munkákhoz, szeret-e mosogatni, 
takarítani, libákat őrizni. De azér vótak szülők, akiknek fontos vót, 
hogy tudjon a gyerök. Aztán vót aki azt mondta, hogy a pézt mög 

Egysoros négyosztású tanyasi lakóház
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DOMASZÉK70

Tudtad-e?

• Hogy a címerben látható bőrduda a XX. század első
felében élt híres domaszéki bőrdudásokra emlékezik.

• Hogy 1927-tól 1975-ig rendszeres vonatjárat is közle-
kedett Szeged és Domaszék között.

• Hogy a II. világháború alatt Domaszék is menedékül 
szolgált a légitámadások elől menekülő városi lakos-
ságnak.

• Hogy a község a Feketeszél nevet is kaphatta volna.

tudja számolni, az mán jó, az a tudás mán elég.”
A tanyai iskolák nemcsak az oktatás, hanem a művelődés és a vallá-
sos élet színterei is voltak. Könyvtárukból a diákok nemcsak maguk, 
hanem szüleik számára is kölcsönözhettek könyveket. Az iskolák 
tanítói hatalmas tekintéllyel rendelkeztek és nagy tiszteletnek ör-
vendtek.
Az iskolába járás jó játékalkalmat is teremtett, hiszen hazafelé me-
net az úton a gyerekek jól kibirkózták magukat, télen pedig olykor 
addig korcsolyáztak az út menti vízállások jegén, míg csak a szülők 
elébük nem mentek. Lehetett fogócskázni, gombozni, tipózni, kör-
játékokat játszani, télen hógolyózni. Minden alkalmat megragadtak, 
hogy a feladatok elvégzése után játékkal tölthessék az időt.

Családi és közösségi élet

Az esztendő ünnepeit az alsótanyaiak mindenkor megtartották.            
Még azokban a nehéz esztendőkben is, amelyekben főként a 

vallásos ünnepek megtartását til-
tották. Ennek ellenére a vasárnapi 
templomba járás a családok számára 
ünnep volt, illetve a vasárnapi csa-
ládi ebéd is mindenütt elkülönült a 
dolgos hétköznapoktól. A hagyo-
mányokat őrizték és akkoriban so-
kaknak ezek az ünnepek jelentették 
csak a szórakozást. Luca napjához 
rengeteg hagyomány kapcsolódott, 
többek között azon az estén indultak 
el a betlehemezők is. A század ele-
jén csak 14-16 éves legények jártak, 
gyalog mentek tanyáról tanyára. Já-
tékukat tanítók állították össze. Ez a 
hagyomány egészen a század végéig szokásban maradt a települé-
sen. A Szent Család-járás is Lucától szentestéig tartott. A tanyavilág-
ban több asszonycsoport is szerveződött, ők is házról-házra jártak. 
Karácsony szentestéjén az éjféli misére mentek, majd a karácsonyi 
étkezések különösen gazdagnak számítottak és kultikus célzatok-
kal készült az ételek java. Alsótanyán szilveszterkor kerek tepsiben 
kerek kalácsot kell sütni, hogy az esztendő (benne az élet is majd) 
kerek legyen. Emlékezések szerint a századfordulón legények jártak 
újévet köszönteni, a köszöntésért a gyerekek aprópénzt, a legények 
bort kaptak. A víz-, só- és házszentelés hagyománya ma is eleve-
nen él, a plébános akkoriban is heteken át járt tanyáról tanyára házat 
szentelni. A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszaka 
Domaszéken is a lakodalmak és bálazások ideje volt. A hajdani idők 
fi ataljai már karácsony táján kinézték egymást, mikor mise után a 
templom előtt csoportosan sétálgattak. A lányok 16 éves kortól, a 
legények pedig akkor mehettek először a bálba, amikor apjuk előtt 
vágták rendre a lucernát, illetve a nehezebb gazdasági munkákat már 
önállóan is el tudták végezni. Ebben az időszakban vasárnaponként 
hangosak voltak a kocsmai báltermek, tamburán és bőrdudán is ját-
szottak. 

A húsvéti ünnepkör és böjti időszak követte a nagy mulatozásokat, 
melyhez szintén nagyon sok népszokás tartozott. Máig élő hagyo-
mány, hogy a legények húsvét másnapján locsolkodni jártak. A nap-
raforgó szárából ricaszár-locsolót készítettek, melybe szappanos vi-
zet töltöttek, ezzel suhintottak a lányok felé. A locsolásért aprópénz 
vagy piros tojás járt. A húsvétot a pünkösd követte. A kislányok a 
kismisét követően indultak el pünkösdölni. Kettesével jártak, fejü-
kön mezei virágkoszorú volt, kezükben pedig zöld bodzaágat tar-
tottak. Minden tanyába bementek, éneküket édesanyjuktól  vagy 
az idősebb lányoktól tanulták. Ez a hagyomány a század  közepén

teljesen elhalványult. Hagyományosan a bérmálást is pünkösdkor 
tartották, ehhez még ma is kötődik a szentség felvétele itt a telepü-
lésen is. 

A közösségi élethez hozzátartoztak a környékbeli templomok                                                                                                                                        
 búcsúi, a híresebb kegyhelyek búcsújárásai, illetve a vásárok 

is. Jelentős családi események közé tartoztak ekkoriban a tanyai 
névnapozások. Jellemzően virágot vittek az ünnepeltnek, főleg a 
módosabb családoknál volt divatos a névnapköszöntés. „A szögé-
nyebbek is mögünnepölték az embör névnapját, de azok nem hí-
vogatták a rokonságot a köszöntésre, mint a gazdagok. Ott aztán 
vót birkapaprikás, kalács, mög hát bor. Mög aztán tamburazene és 
tánc hajnalig is.” A családok és a szomszédság számára a disznó-
tor is jó alkalom volt az összejövetelre, majd a munka végeztével 
a mulatozásra is. Mindenkinek megvolt a dolga, a munkálatokat 
mindig a gazda és gazdasszony irányították. Nagyobb családokban 
két-három disznót is levágtak. Ilyen helyeken akár fél lakodalomra 

való nép is összejött, aztán vigadoz-
tak hajnalig. A lakodalmi készülő-
dés szintén nagy társasági esemény 
volt, hiszen a lakodalmas házaknak 
minden rokon és környékbeli segéd-
kezett. A század elejétől fennmaradt 
hagyomány, hogy a fi ús és a lányos 
háznál külön lakodalmat tartottak, 
ez a szokás napjainkban már kezd 
halványulni. Ettől függetlenül a há-
zasságkötéshez rengeteg olyan nép-
hagyomány, szokás kapcsolódik, 
melyek többsége a mai napig él. 

Sokféleképpen lehet megítélni  a 
múlt század elejének viszontagságos körülményeit, viszont az el-
mondható, hogy aki dolgozni akart és élni, az dolgozhatott és gya-
rapodhatott. Olykor elképzelhetetlenül nehéz körülmények között, 
kevés lexikális tudással, mégis az elődeiktől kapott útravalóval 
megteremthették a vidéken élők is az elfogadható, szerény jólét 
feltételeit, fedelet a fejük fölé és ételt az asztalukra. Ezen felül a fo-
lyamatos fejlődés és az általuk megteremtett javak lehetővé tették, 
hogy gyermekeik már könnyebben és jobban tudjanak boldogulni 
az életben.

Források: Bálint Sándor - A szögedi nemzet, Bálint Ibolya - Doma 
homokján és Oltárkő a katedrán, Juhász Antal - Népélet Szeged - 

Alsótanya (Mórahalom), A XX. század elején született 
domaszékiek elbeszélései

Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő

Kunhalmi Iskola tanulói 1950-51-ben
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KÖZÖSSÉG

Finomságok a régi magyarok asztalán Pünkösd ünnepén
Úgy gondoltuk, hogy mivel az eddigi években a pünkösd ünnepé-
ről, szokásairól, keletkezéséről írtunk, most megvizsgáljuk, hogy 
ezen az ünnepen milyen finomságok is kerültek az asztalra. 
Pünkösdről a legtöbb embernek a hagyományőrzés jut eszébe, pedig 
gasztronómiai szempontból sem elhanyagolható ünnep. A karácsony 
és a húsvét mellett erre az időszakra is sok finomsággal készültek 
a családok. Mivel húsvét után erősen megcsappant az éléskamra 
tartalma, így a pünkösdi menü sokkal szerényebb volt, mint a többi 
ünnepen. Nem készült temérdek étel, de azt a néhány fogást, amit 
megfőztek, azt főként háztáji állatok húsából és a kertben termesztett 
zöldségekből készítették, így igazán ínycsiklandozó ételek kerültek 
az ünnepi asztalra. Mit főztek a háziasszonyok pünkösd ünnepén? 
Ennek jártunk most utána. 
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény 
ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. 
A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, ára-
dása; ez a kiáradás. A Szentlélek, ezen a napon áradt ki Jézus ta-
nítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte 
meg a keresztények számára.
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz, mint a pün-
kösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdölés és a hun-
garikummá nyilvánított Csíksomlyói búcsú. Ezek népszerűsége mai 
napig töretlen, számos településen még napjainkban is rendszeresen 
megrendezik őket. Viszont a pünkösd nem csak vallási és hagyo-
mányőrzési szempontból fontos ünnep. A magyar gasztronómia terén 
ugyanolyan kiemelkedő esemény, mint a karácsony vagy a húsvét.

Pünkösdi ételek
A húsvéti időszak után erősen megfogyatkozott a spájzok, éléskam-
rák tartalma, így a pünkösdi ételek felhozatala sokkal szerényebb volt 
ugyan, de ízekben rengeteg izgalmat tartogatott. A legtöbb család tar-
tott a ház körül baromfit, tehát ez még a szegényebb rétegeknek is 
hozzáférhető volt, így ez az ünnep sem múlhatott el tyúkhúsleves és 
rántott csirke nélkül.
A főfogás tekintetében már más a helyzet: itt már számított, hogy ki, 
milyen állatokat tartott, illetve az, hogy milyen volt a család anyagi 
helyzete. Azok például, akik juhtenyésztésből éltek, bárányt sütöttek, 
de sokan készítettek birkapörköltet is. A vagyonosabb családoknál 
kerülhetett marhahús is az asztalra, melyhez köretként zöldségeket, 
tésztát tálaltak fel.
Az étkezések végén többféle süteménnyel készülhetett a háziasszony, 
a legnépszerűbb édességnek a fánk, a rétes, a lepény és a fonott ka-
lács bizonyult. Legtöbbször a szezonban éppen aktuálisan termő gyü-
mölcsből készültek ezek a sütemények, ilyen volt péládul az eper és 
a cseresznye is.

1929-ben az alábbi pünkösdi ételek voltak a legnépszerűbbek az 
ország éttermeiben
    • Báránypörkölttel töltött palacsinta 
    • Idei liba bormártásban 
Lássuk, hogyan is készült a második fogás a XX. század elején! 

Idei liba bormártásban

Hozzávalók:
    • 2 bőrös libamellfilé (kb. 800 g) 
    • só, bors 
    • 3 gerezd fokhagyma 
    • 1 közepes fej hagyma 
    • 1 ek. csipkebogyó- vagy áfonyalekvár 
    • 2,5 dl testes, száraz vörösbor 
    • 1 ek. étkezési keményítő 
Elkészítés:
Megmossuk a libamelleket, bőrüket átlósan bevagdossuk. Ezután 
bedörzsöljük sóval, borssal és 3 gerezd áttört fokhagymával. Ezt 
követően mehet egy sütőedénybe, majd hozzádobjuk a gerezdek-
re szelt hagymát és öntünk alá 1 dl vizet. Fontos részlet, hogy le 
kell fednünk a húst, csak ezután sütjük puhára 180 °C-os sütőben. 
Miután megpuhult a hús, levesszük a fedőt és ropogósra sütjük 
kb. egy órán keresztül. Ha megsültek a libamellek, kiszedjük őket 
az edényből, majd a megmaradt zsírt egy lábasba szűrjük. Ezután 
hozzáadjuk a lekvárt a tepsiben maradt sült hagymákra, és a 2 dl 
bort felforraljuk. Ezután jöhet a maradék 1/2 dl borban eldolgozott 
keményítő, majd sózzuk, borsozzuk, 1 perc alatt besűrítjük. A sült 
melleket szeletelve a mártással kínáljuk.

Forrás: https://www.hellovidek.hu/gasztromesek
(Szerk.)

Tisztelt Érdeklődő!  
 

A Dél-Alföldi Értékőrző Közhasznú Egyesület 5 napos, 4 éjszakás nyári tábort szervez a pörbölyi Ökoturisztikai Köz-
pontba a Homokhátság településein élő 8-13 éves diákok részére. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 25.

A tábor vezetését szakképzett tanárok végzik. Az erdei iskola helybeli adottságai, a környékbeli látnivalók és a 
túraútvonalak gazdag program megvalósítását teszik lehetővé. 

Részvételi díj – előreláthatólag: kb. 40 000 forint (utazás, szállás, napi háromszori étkezés).  
A tábor helyszínéről az alábbi hivatkozás alatt tudnak tájékozódni: 
http://turizmus.gemenczrt.hu/a-porbolyi-okoturisztikai-kozpont/

Az Egyesület szeretettel várja a nyári táborozókat!  
Következő telefonszámon lehet érdeklődni, jelentkezni: Dél-Alföldi Értékőrző KHE elnöksége: 0630/145-3470
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Jázmin nyugdíjas klub hírei
Májusi sikeres kezdés a 

Jázmin nyugdíjas klub életében
Korábban meghívást kaptunk az „Életet az 
éveknek” Klubszövetség szervezésében, 
Tavaszköszöntő műsor a Budapesti URÁ-
NIA filmszínházban, „Odavagyok magáért” 
Kautzky Armand és Pholy Boglárka zenés 
előadására, valamint „Mici néni két élete” 
című magyar film vetítésének megtekintésé-
re. A meghívásnak eleget tettünk. Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat polgármestere 
biztosította a kisbuszt, hogy a klub tagjai 
részt vehessenek a 2022. május 4-i rendez-
vényen. A gyönyörű filmszínház épülete, a 
színvonalas előadás és a nosztalgikus film-
vetítés jó hangulata lenyűgözte a résztvevő-
ket, nagyon jól érezték magukat. A műsor 
után megtekintettük a nemrég átadott Ma-
gyar Zene Házát.
2022. május 9-én (hétfőn) klubnapot tar-
tottunk a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
felújított épületében. 2022. május 14-én 
(szombaton) 10 órától „Családi piknik” 
rendezvényen a nyugdíjas klub szorgos 
asszonyai kalácsot sütöttek a piac melletti 

kemencében. 2022. május 16-án (hétfőn) 
az „Életet az éveknek” Csongrád-Csanád 
Megye nyugdíjas baráti klubok találkozó-
ját tartottuk a Domaszéki Sportcsarnokban, 
ebéddel egybekötött, zenés szórakozással. 
Jelentkezett klubok: Bordány, Mórahalom, 
Röszke, Szeged-Petőfitelep, Dorozsma, 
Ásotthalom, Algyő. Mindkét rendezvényről 
a következő számban fogunk beszámolni.

A klub további programjai:
-  május 23. (hétfő) Röszkei klubtalálkozó;
- következő klubnapok: június 6. (hétfő); 
június 20. (hétfő) 14 órától a Sárkányhegyi 
Közösségi Színtér épületében.
Szeretettel várunk minden kedves nyug-
díjast, aki a klub életének részese szeretne 
lenni.

Szeretnél a férfikórus tagja 
lenni? - szívesen várunk, 

jelentkezés korhatár nélkül! 
Pünkösd keresztény ünnep, amelyen a ke-
reszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli.

Budapesten a klub tagjai    
Fotó: Gál Imre

Mindenkinek áldott, békés pünkösdi 
ünnepeket kívánok!

2022. május 8.
Gál Imre

Mindenkit vár a Domaszéki Könyvtár!
„Óh ne mondjátok azt,

hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: 
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember - 

így él: emberben könyv, 
s a Könyvben az Ember.”

Babits Mihály
  Sokan kérdezik tőlem, hogy járnak-e még 
egyáltalán könyvtárba az emberek? Hiszen 
már mindent meg lehet találni a neten. So-
kan mondják, hogy a könyvek elavultak. Ta-
lán ha maguk elé képzelnek egy könyvtárat 
porosodó, molyrágta, pókhálós könyvektől 
roskadozó polcokat látnak.
 Elmondhatom, hogy a valóságban ez 
nincs így, hiszen könyvtárunk állományát 
a legújabb könyvekkel bővítjük az olvasók 
igényeit figyelembe véve. Folyamatosan 
megújulunk, a régi könyveket újabbakra 
cseréljük, a mai kor igényeinek megfelelően 
digitális eszközök (laptop, tablet és okos-
telefon) helyben használhatóak, természe-
tesen interneteléréssel. Igaz, hogy ma már 
néhány kattintással mindent el lehet intézni, 
viszont fontosnak tartom mai rohanó vi-
lágunkban is, hogy egy kicsit megálljunk. 
Időt szakítsunk a kikapcsolódásra, pihenés-
re és feltöltődésre, hogy átadjuk magunkat 
egy-egy történet hatásának. Nem hiszem, 
hogy a könyvtárra ne lenne szükség a jövő-
ben, hiszen amíg a szülők fontosnak tartják 
megszerettetni a könyveket gyermekükkel, 

addig biztosan szükség lesz könyvtárra is, 
ahol családias környezetben együtt lapoz-
gathatják őket. Úgy gondolom, aki gyerek-
korában megszereti az olvasást, az felnőve 
saját gyermekeinek is átadja a könyvek sze-
retetét. Szeretnék pár szóban bemutatkozni 
és bemutatni a könyvtárat. 
Akik még nem ismernek, Guba-Szűcs Judit-
nak hívnak, 2016 óta dolgozom könyvtáros-
ként a Domaszéki Nagyközségi Könyvtár-
ban. Az elmúlt 2 évben GYES-en voltam, 
ez idő alatt Kónya-Bába Andrea vette át a 
helyemet. Március óta már velem is, június 
végéig pedig mindkettőnkkel találkozhat-
nak az olvasók.
  A könyvtár a régi rendőrségi szolgála-
ti lakás épületében várja a látogatókat. A 
könyvtári állomány közel 10 000 kötetből 
áll, melyben találhatóak gyermek és ifjúsá-

gi könyvek, ismeretterjesztő olvasmányok 
és felnőttek számára szak- és szépirodalom 
is. Közel 300 beiratkozott olvasónk van. A 
beiratkozás 16 éves korig és 65 év felett in-
gyenes, pedagógusok és diákigazolvánnyal 
rendelkezők számára 200,- Ft, kedvezmény-
ben nem részesülőknek 400,- Ft. 6 db könyv 
kölcsönözhető egyszerre, egy hónap a köl-
csönzési határidő és kétszer lehet meghosz-
szabbítani.
A Domaszéki Könyvtár lakossági irodai 
szolgáltatásokkal is vár mindenkit, me-
lyek a következők:
Színes és fekete-fehér nyomtatás és fénymá-
solás, szkennelés, fényképnyomtatás és iga-
zolványkép készítés, laminálás, spirálozás, 
névjegykártya készítés, ládacímke készítés.
Kapható Domaszék története színes képek-
kel spirálozott 2720,- Ft, és Domaszék tér-
képe A/3-as méretben 200,- Ft.
A covid időszak alatti bezárást és ideigle-
nes nyitvatartást követően megújult állan-
dó nyitvatartással fogadjuk a látogatókat az 
alábbiak szerint:

Hétfő: Szünnap
Kedd: 9:00 – 17:00

Szerda: 9:00 – 18:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00

Péntek: 9:00 – 17:00
Szombat: 8:00 – 13:00

Guba-Szűcs Judit könyvtáros

Közel 10 ezer könyv várja az olvasókat   
Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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Tavaszi zsongás a Domaszéki Termelői Piacon

  Elmondható, hogy ez a cél teljesült, az el-
adók szerint is kialakultak azok a vevői kö-
rök, akik szívesen látogatják minden héten, 
különösen hétvégén a piacot a friss helyi 
áruk beszerzése végett. Sokszor nem csupán 
a vásárlás a cél, hanem egyfajta információ-
csere is, mely a helyi közéletnek, egymás 
tevékenységeinek megvitatásáról is szól. 
Tehát a közösségi élet szelleme is átjárja a 
kispiacunkat, amely tovább növeli annak ér-
tékét, használhatóságát.
  De mit is lát, mivel szembesül az idelá-
togató? Először is a tárt kapuk után a mo-
solygós arcok mellett egy színvonalasan be-
rendezett teret, ahol két, az eladóknak szánt 
asztalsor foglal helyet, biztosítva számukra 
a színvonalas értékesítést, az eső és a meleg 
napfény ellen védő zsindelytetők alatt. Má-
sodszor friss helyi árukat, zöldségeket, gyü-
mölcsöket, melyekről azt kell tudni, hogy 
mind helyi termelőktől származnak és a he-
lyi földekben termelték azokat. Harmadszor 
pedig egy olyan tudatos vásárlói szokással 
- Erdélyben tipikusan a mi környékünket il-
lették ezzel a kifejezéssel -, mely már ugyan 
kezd kimenni a divatból, de egy piacon még 
mindig megvan rá a lehetőség: az alkudozás 
élményével! Hiszen a jó alku létrejötte si-

Másfél éve került átadásra a Domaszéki Termelői Piac, mely azóta egyre népszerűbb a helyi lakosság körében. Az önkormányzat 
célja a megvalósításkor az volt, hogy korszerű, a piaci árusítás feltételeinek megfelelő helyszínt teremtsen a településközpontban, 
továbbá a helyi termelők és a vevőik között egyfajta személyes kapcsolat alakuljon ki a vásárláskor, így segítve elő a termékeik 
sikeres, folytonos értékesítését. 

ker az eladó és a vevő számára is, egy olyan 
siker, mely szintén közelebb hozza egymás-
hoz a két felet sőt, elégedettséget is ad - si-
keres adásvétel esetén. 
Sokan azért is szeretik még a piacot a maga 
zsongásával, barátságos hangulatával, mert 
már tudják, kihez mennek, kinél vásárolnak; 
mert tudják, hogy ott mindig friss a tojás és 
ízletes a gyümölcs. 
És ráadásul, ha a kuncsaft nem biztos a vá-
lasztásában, akkor akár meg is kóstolhatja 
a gyümölcsöt, ami nagyon fontos szerepet 
játszhat a döntésben. 
  Kispiacunk minden vásárlót és eladót sok 

szeretettel vár hétfőtől-szombatig reggel 6 
órától 18 óráig, vasárnap reggel 6 órától 11 
óráig, továbbá a Domaszéki Termelői Piac 
elnevezésű Facebook oldalunkon minden-
napi ízelítőt adunk az éppen aktuálisan árult 
termékekről és a piac életéről, információ-
iról.

Tombácz Zoltán szerkesztő

A piacon állandó jelleggel kaphatóak a 
szezonális zöldségek-gyümölcsök   

Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszéki JUDO ISE hírei
A múlt havi lapszámunkban már beszámoltunk az április 9-10-én 
Domaszéken megrendezett országos judo bajnokság részleteiről, 
most szeretnénk megköszönni a támogatásokat a következő 
személyeknek, vállalkozásoknak:

EURO HOME BAU KFT, FERROÉP, RAPPAI CSAVAR, 
EU-ROLL KFT., HÓD TRANS, GÉMES TRANS, LOVÁSZ 

TIBOR, Kolibri Nagyker, HUSTIÁK ZSOLT, VARGA PÉKSÉG 
MÓRAHALOM, STAR COPY, ZÁDORI PINCÉSZET, 

SZIRÁKI KRISZTIÁN - hangosítás és 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, 

DR. KOZMA ANNA sportorvos. 

Végül, de nem utolsósorban ezúton is szeretnénk megköszönni 
a lelkes, segítőkész szülői gárdának, hogy a versenyünket ilyen 

sikeresen meg tudtuk rendezni. Köszönjük a sok-sok finom 
süteményt, a húsos tálakat és a hozzájárulásokat. Nélkületek 

nem sikerült volna! Még egyszer köszönjük! 

Továbbra is várjuk a judo iránt érdeklődőket már az új termünk-
ben. Minden nap tartunk edzéseket a következő időpontokban: a 
kezdőknek és ovisoknak  kedd-csütörtök délután 16 órától 17 óráig, 
a haladóknak hétfőn - szerdán - pénteken  16 órától, utána a felnőt-
teknek  17:30-tól 19:30-ig.

Szabó Miklós és 
Balogh Kinga edzők 
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Vágd ki és ragaszd össze a kiskutyát!

10 ötlet otthoni gyereknapra
1. Gyerkőc kaja

Ezen a napon legyen a menü a kedvenc éte-
lük, ráadásul a tálalás lehet vicces és gye-
rekbarát! Egy nyuszi formájú szendvicsnek 
biztos nem tudnak majd ellenállni – ráadásul 
talán észrevétlenül elfogyasztják a "nemsze-
retem” zöldségeket is.

2. Piknik a kertben
Készíthettek egy-két szendvicset, pakolja-
tok össze egy kis ropogtatnivalót, innivalót 
meg gyümölcsöt, és terítsetek meg egy taka-
rón kint a kertben. 

3. Játsszatok együtt a szabadban
Ne gondoljatok valami komplikált dolog-
ra! Vegyétek elő a focit, vagy játsszatok 
kidobót, fogócskát, bújócskát! Taníthattok 
a gyerekeknek olyan régi játékokat, amiket 
ti játszottatok gyerekkorotokban: ipi-apacs, 
számháború, golyózás, ugrókötelezés.

4. Benti játékok
Lehet ez egy közös filmnézés, társasjátéko-
zás vagy közös sütikészítés, esetleg tánco-
lás, bolondozás, arcfestés, jelmezbe öltözés.

5. Közös barkácsolás

Örömet szerezhettek a gyerekeknek azzal is, 
ha együtt készítetek valami olyasmit, ami-
vel aztán később játszani is tudnak. Ha van 
otthon nagy dobozotok, alkothattok belőle 
például terepasztalt vagy beülős járművet.

6. Dekoráljatok együtt
Mi lenne, ha kifestenétek a gyerekszoba ab-
lakát vidám, nyári színekkel, figurákkal? Ne 
izgulj, ha vízfestéket használtok, bármikor 
lemoshatjátok az ablakról nyom nélkül!

7. Lufi minden mennyiségben
A lufi amilyen egyszerű, olyan varázslatos 
játékszer. Minden gyerkőc imádja és sokféle 
játékra alkalmas. Készíthettek például vic-
ces fejeket.

8. Kincskereső játék
Ennek a játéknak az egyszerűbb változata 
(kicsiknek), amikor az udvaron, homoko-
zóban, játszótéren elrejtetek apró tárgya-
kat vagy édességeket (nyalóka, csoki, kis 
műanyag figurák, autók) és ezeket kell a 
gyerekeknek megtalálniuk.
Nagyobbaknak már készíthettek egy térké-
pet vagy egy rejtélyes feladványt (képrejt-
vény, keresztrejtvény, találós kérdés), ami 
alapján el kell jutniuk egy kincslelő hely-
színre. 
Ott aztán a kincsen kívül egy újabb felad-
vány várja őket, ami egy újabb helyszínre 
vezet. Persze ez igényel némi előkészületet, 
dehát ezért van gyereknap...

9. Mozgás
Ha a gyerekek kedvére szeretnétek tenni, 
szervezhettek valamilyen mozgásos prog-
ramot is, hiszen nekik lételemük a mozgás. 
Készíthettek egy otthoni akadálypályát! 
A lényeg, hogy sokféle feladatot kelljen 
teljesíteniük: átbújás valami alatt, átlépés 
valami fölött, kanyarogva szaladás, szökde-
lés páros- vagy egy lábon, célbadobás vagy 
-rúgás, kúszás, mászás, gurulás. Bevethettek 
különböző eszközöket is, mint például a lab-
da, hulahoppkarika, ugrókötél. A gyerekek 
után természetesen a felnőttek is menjenek 
végig a pályán!

10. Utcabuli
Ha nincs éppen a közeletekben semmilyen 
rendezvény, rendezzetek magatoknak bu-
lit! Szóljatok az utcabeli gyerekeknek vagy 
ovistársaknak, unokatesóknak és gyűljetek 
össze valakinek a háza előtt. Készítsetek 
aszfaltrajzokat, játsszatok ugróiskolát, vagy 
éppen rendezzetek apa-fiú focibajnokságot! 
Ha egy kerti asztalra még némi harapnivalót 
is készítetek, garantáltan nálatok lesz a leg-
klasszabb gyereknapi parti!

Varga-Asztalos Ágnes 
szerkesztő
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Utánfutók (750 - 3500 kg), forgalomba 
helyezve, rendszámmal!

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

átvehetőek!
!! Kérjen ajánlatot most !!

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

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves vendéget Domaszé-
ken, a Petőfi  utca 12. szám alatti Egészségközpont 
emeletén. 

Női, férfi  és gyermek hajvágás

        - Festés/szőkítés
        - Különböző melírtechnikák
        - Keratinos hajfeltöltés
Újdonság: - Cocochoco Keratin feltöltés
         - Cocochoco Botox kezelés!
   Időpont-egyeztetés minden esetben szükséges!

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

Reisal Szerviz 
Domaszék

Teljes körű gumiszerelés, műszaki vizsgára való 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.
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 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

6 db fehér, húsjellegű malac eladó.
Érd.: Domaszék, Tanya 111.

Tel.: 0620/463-4549

***
Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 

földterületek ásógépezését, rotátorozását és 
tárcsázását vállalom.

Hevesi Imre; Tel.: 0630/943-3944




