
                XXX. ÉVFOLYAM   10. SZÁM       DOMASZÉKI INGYENES KÖZÉLETI INFORMÁCIÓS, INTERAKTÍV HAVI ÚJSÁG         2020.10.14.

Idősek köszöntése településünkön

Száll az idő, száll, elszállt felettünk,
Észre sem vesszük: megöregedtünk.

A múlt időkön el-eltűnődünk,
Öreg embernek ugyan mit hozhat?
Megszokta már a jót s a rosszat -

Inkább a rosszat!

Mi már csak élünk, de nem remélünk,
Jöhet akármi, mi már nem félünk.

Nagy földi jókra mi már nem vágyunk,
Elég, hogy szép volt ifjúságunk.

A  70 év felettieknek ajándékcsomaggal kedveskedtek a képviselő-testület tagjai        Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Ha bús is tán fölöttünk az égbolt,
De ifjúságunk vidám volt, szép volt -

Ó, milyen szép volt!

Szép ifjúságnál a szép öregség
Szebb, azt minékünk elhinni tessék,
Ezt is, azt is mi megtapasztaltuk.

Nem csak örömet, bút sem sokalltuk.
Így értünk mi meg szép öregséget,
Áldunk érette, ó, Uram, Téged, -

Téged, ó, Téged! 

Benedek Elek: Öreg ember újévi éneke / részlet / Településünkön évről-évre megrendezésre 
kerül októberben az idősek napja, melynek 
célja, hogy itt helyben is középpontba he-
lyezzük a méltóságteljes öregkort. Így tör-
tént ez az idei évben is, csak egy kicsit 
másképpen. 
A járványügyi helyzetre való tekintettel 
sajnos az Önkormányzat felelősséggel nem 
tudta vállalni a rendezvény megtartását a 
megszokott helyen és időben, a sportcsar-
nokban, hiszen éppen ez a korosztály a leg-
veszélyeztetettebb. Viszont valamivel 
mégis szerették volna meglepni legidő-
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Nyugdíjas klub hírei
Idősek napja alkalmából nagy szeretettel  
köszöntök minden szépkorút. Sajnos a jár-
ványhelyzet miatt csak így tudom köszön-
teni a klubtagságot. 
Köszönöm a tagság nevében Polgármes-
ter úrnak és a képviselőknek, hogy sza-
badidejükben személyesen vitték a cso-
magokat a hetven év felettieknek és a  
szépkorúaknak!! 
Az erősödő  járvány miatt még nem lesz 

klubnap a Sárkányhegyi Közösségi ház-
ban. Ha lehet és szép lesz az idő, a kemen-
cénél  szervezünk egy napot a hónap vége 
felé, erről értesítek mindenkit. Kérésem, 
hogy aki szeretne a szülinapi képekből, az  
szóljon, mert úgy rendelünk. 

Szeretettel köszöntöm a Teréziákat, Teriké-
ket, Tecákat! Isten éltesse őket erőben, 
egészségben, boldogságban.

Dsida Jenő: Az öreg óra énekel (részlet)
Hej, más volt hajdan 50 éve!
Hej, az volt ám a szép idő!
Termett a bor a búzakéve,

Volt búcsú, névnap, esküvő!
Más voltál te is nagyanyóka,
Szemed ragogott, mint a nap,
Ajkadon csengett, sírt a nóta,

Virág fonta be a hajadat.
Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető

Szépkorúak jubileumi köszöntése Domaszéken

A  90  éves Bálint István Antalt köszöntötte dr. Pálfi Tímea jegyző és Sziráki 
Krisztián polgármester        Fotók: DOMASZÉKI HírTér

A 95 éves Pintér István köszöntése

A hamarosan 100 éves Varga Istvánné 
köszöntése

Az idei évben jubileumot ünneplő szépko-
rúakat személyesen köszöntötte Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat nevében dr. 
Pálfi Tímea jegyző és Sziráki Krisztián 

polgármester. 
A 90. életévét idén betöltő Bálint István 
Antal otthonában, családja körében fogad-
ta köszöntésünket. 

sebbjeinket, ezért október 1-jén és az azt 
követő napokban az önkormányzat kol-
légái, a tanyagondnokok, a képviselő-testü-
let tagjai és Sziráki Krisztián polgármester 
400 helyszínen közel 650 fő 70 év feletti 
domaszéki idősnek ajándékcsomaggal ked-
veskedett, mely a Zabosfai Zöldségesbolt 
által felajánlott gyümölcsöt, édességet és 
egy emléklapot foglalt magában. 
A látogatás célja nemcsak e kis csomag át-
adása volt, hanem az is, hogy személyesen 
fejezhessék ki a nagyrabecsülést, tisztele-
tet, és elismerést irántuk. Bízunk benne – 
és a kedves szavak és a hálás tekintetek is 
erről erősítenek meg bennünket –, hogy a 
jelképes ajándékon túl maga a személyes 
találkozás jelentett igazán jó érzést szá-
mukra. 
De miről is szól ez a nap? Az idősek napja 
az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletük magában foglalja elfogadásu-
kat, támogatásukat, szeretetüket és annak 
kifejezését, hogy társadalmunknak ők is 
hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy 

szükségünk van rájuk. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők ren-
delkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 
Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, tö-
rekszünk egymás mélyebb megértésére, 
jobb megismerésére, hogy lássuk meg és 
keressük egymásban az értékeset, az elsajá-
tításra, a követésre méltót.
A fiatal nemzedék az elődök által megalko-
tott világba születik bele. Munkánkat az 
elődök eredményeire építve végezzük. Éle-
tünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő 
előrehaladtával saját utódainknak értéke-
sebb világot, példát tudunk átadni. Min-
dennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta 
mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorsá-
got. Szebbé és reménytelibbé teszik életün-
ket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik 
átadásával, véleményük, bölcsességük 
megosztásával.

Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, 

hogy felülvizsgáljuk időseink irányába ta-
núsított, néha-néha bizony elmaradozó 
gondoskodásunkat. 

A mindennapi tennivalók mellett sajnos 
hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkez-
zünk róla: törődéssel tartozunk az idősek 
felé. Pedig a figyelem kijárna mindennap, 
és nem is csak családi szinten. A jeles alka-
lom mindenesetre emlékeztethet arra, hogy 
a régen halogatott dolgokat megtegyük 
szeretteinkért.

Nagyon jó egészséget és szerettei körében 
eltöltött sok vidám évet kíván minden do-
maszéki idősnek Sziráki Krisztián polgár-
mester és a képviselő-testület tagjai: Ábra-
hám Zoltán, Ábrahám Zsolt, Dobó Tamás, 
Dr. Gulyás-Zóka Veronika, Kardos Rol-
land, Kispéter Géza, Ótott-Kovács Tamás, 
Simon-Jójárt Renáta.
   Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat nevében, Tombácz Zoltán 
szerkesztő
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Láthatóan jó egészségnek örvend és sok 
régi kellemes emléket elevenített fel a kö-
szöntés alkalmával.
Az idősek világnapja alkalmából már ha-
gyománnyá vált, hogy külön megtiszteljük 
településünk legidősebb lakosait. Az idei 

évben 3 idős domaszéki lakost is köszön-
tött otthonában, Sziráki Krisztián. A leg-
idősebb lakosok: Zádori Lajosné 101 éves 
és Pintér István 95 éves. Varga Istvánné 
pedig idén tölti 100. életévét, ezért őt is 
köszöntöttük ezen a kerek évfordulón. 

Szívből gratulálunk az ünnepelteknek, és 
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig élvez-
hessék környezetük fi gyelmét, családjuk 
szeretetét!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület szeptember 22-én tar-
totta soros, nyílt ülését. 
Első napirendi pontként Domaszék egész-
ségügyi helyzete szerepelt, amelyről dr. 
Kispéter Anett fogorvos előzetesen, írás-
ban és a helyszínen, szóban is beszámolt. 
Dr. Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor 
írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. 
A Bálint Sándor Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola képviseletében Józ-
sáné Bánhidi Márta igazgató, Ótottné 
Greguss Éva nyugdíjba vonuló művészeti 
vezető és Pataki Ildikó művészeti vezető 
számoltak be a 2019/2020. tanév esemé-
nyeiről. Elfogadásra került a Kincskereső 

Óvoda 2019/2020. évi nevelési évéről ké-
szült beszámoló, illetve a 2020/2021. évi 
munkaterve. A Domaszéki Könyvtár tájé-
koztatójának elfogadását követően módo-
sításra került a Kincskereső Óvoda alapító 
okirata, illetve az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése. A Domaszék-Röszke Szeny-
nyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2019. évi 
költségvetési beszámolójának elfogadása 
után döntés született a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 
csatlakozásról is. 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete – 
Családi Kör Nagycsaládos Csoport, vala-
mint a Feketeszéli Egyesület részére támo-

gatást szavaztak meg a képviselők, akik 
döntöttek a DOMASZINT Domaszéki 
Vendéglátó Start Szociális Szövetkezet és a 
DOMADRÓN Domaszék Zöldterület-kez-
elő Start Szociális Szövetkezet részére tagi 
kölcsön folyósításáról is. 
Az egyéb, aktuális problémák megbeszélé-
sét követően zárt ülés keretében döntés 
született az Egyenlő Eséllyel ösztöndíjpá-
lyázat elbírálásáról. A képviselő-testület 
soron következő, nyílt ülése 2020. október 
27-én, 13:00 órai kezdettel lesz.

dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Pályázati hírek
Nyertes pályázat a Patika utca aszfaltozására

Hamarosan befejeződik a fedett  terméktér kiépítése
Minden a tervek szerint halad a beruházással kapcsolatban, a 
terméktér fi zikai befejezése, műszaki átadása október végére 
várható. Elkészült a térkövezés, felállításra került az 5 db zsin-
delytetővel ellátott pavilon, az ereszcsatornák és a vízelvezetés 
is kiépítésre került.
A Teleház épületének átalakítása is befejeződött, mely részben a 
terméktér kiszolgáló helyiségeit foglalja magában. Minden pa-
vilon belső megvilágítással fog rendelkezni, ennek kivitelezése 
és a villanyszerelési munkálatok is hamarosan megvalósulnak. 
Elkezdődött a középső terület parkosítása, jelenleg az automata 
öntöző berendezés kiépítése folyik, amit díszfa ültetések fognak 
követni, majd a dísznövények telepítése is meg fog történni.
Összesen 20 db asztal kerül elhelyezésre a terméktéren, mely 12 
db-al több, mint a jelenlegi elárusító helyek száma, ráadásul fe-
dett részre kerülnek, mely védelmet nyújt árusítás közben az eső 
ellen is. 
A kialakításra került fedett tér a hét minden napján lehetőséget 

biztosít majd a helyi vállalkozóknak és termelőknek, hogy helyben 
tudják értékesíteni termékeiket, így a lakosoknak nem kell a környe-
ző települések piacaira elutazni, hogy a friss és minőségi zöldsége-
ket, gyümölcsöket, egyéb élelmiszereket, biotermékeket, virágokat, 
mézet beszerezzék, mert erre, a fejlesztésnek köszönhetően, helyben 
is lehetőség nyílik.
A megnyitás pontos idejéről a DOMASZÉKI HírTér facebook olda-
lán, illetve a település honlapján is tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Bursa Hungarica 2021.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról.
Kérjük az alábbi információkat vegyék fi gyelembe:
Az önkormányzat a 2021. évi pályázatokat a felsőoktatásban 
már tanuló („A” típus) és a továbbiakban tanulni kívánó („B” 
típus) fi atalok számára 2020. szeptember 28-ával írja ki. A pá-
lyázat benyújtása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a htt-

Domaszék Nagyközség Önkormányzata pozitív elbírálásban ré-
szesült a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, amelynek 
keretében településünk 20 millió forint állami támogatást nyert 
el, 75 %-os támogatási intenzitás mellett, a Patika utca aszfalto-
zására. A sikeres pályázatnak köszönhetően a kivitelezés még az 
idei évben megvalósulhat, a kedvező időjárás függvényében. A 
beruházás keretében 4,5 méter szélességben, nemes útpadkával 

ellátott, új aszfaltutat létesítenek. 
A cél az, hogy az útszakasz a megfelelő minőségben a lehető legha-
marabb elkészüljön, és a lakosság rendelkezésére álljon.
A fejlesztéssel kapcsolatos további információkról a Domaszéki Hír-
mondóban és a  DOMASZÉKI HírTér oldalon értesülhetnek.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

ps://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx weboldalon keresztül. Az 
aláírt pályázatok a Domaszéki Polgármesteri Hivatalban adhatók le 
ügyfélfogadási időben. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. 
november 5. 16 óra. A pályázati anyagok és a csatolandó doku-
mentumok listája letölthető a www.domaszek.hu és a www.emet.
gov.hu honlapokról.

További információ: Mészáros-Tanács Anett (ifjúságsegítő 
referens) Tel.: +36-30-338-2162E-mail: domapalya@t-online.hu
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Kenucsapat       Fotó: Kómár - Móna Bernadett Közösen rajzolt szörnyike    Fotó: Mataisz Zsuzsanna

Zenei világnap fellépői  
Fotó: Pataki Ildikó

Programjainkból:

RÉM JÓ KÖNYVEK – író-olvasó ta-
lálkozó Bosnyák Veronikával és Dudás 
Győzővel: A Domaszéki Bálint Sándor Ál-
talános Iskolában a Petőfi  Irodalmi Múze-
um „Köszönjük, Magyarország!” pályáza-
tának keretében egy iskolára hangoló prog-
ramra vártuk az első és második osztályos 
gyerekeket augusztus elején. Az író-olvasó 
találkozón Bosnyák Viktória írónő és Du-
dás Győző grafi kus tartott a gyerekeknek 
játékos, interaktív foglalkozást. A program 
a vidám együttléten kívül az olvasás meg-
szerettetését is célozta. 

Bosnyák Viktória a RÉM JÓ KÖNYVEK 
sorozatból mutatott ízelítőt: játszott, mesélt 
a gyerekeknek, akik a furfangos kérdésekre 
is ügyesen megtalálták a válaszokat. Dudás 
Győzővel pedig megrajzolhatták az aján-
dékba kapott füzetecskébe a közösen ki-
talált szörnyikéjüket, mely „rém” viccesre 
sikerült. A több mint harminc gyerek egy 
vidám élménnyel lett gazdagabb, és már 
nagyon várja az iskolát! /Mataisz Zsuzsan-
na, a program szervezője/

Iskolánkban minden év október 1-jén, egy 
koncert keretén belül megünnepeljük a 
zene világnapját. Yehudi Menuhin he-
gedűművész kezdeményezésére 1975 óta 
világszerte rendeznek koncerteket ezen a 
napon. Felléptek már nálunk kórusok, ze-
nei együttesek. Idén a járványügyi hely-
zetre való tekintettel rendhagyó módját 
választottuk az ünneplésnek. Művészeti 

iskolás diákjaink szórakoztatták diáktár-
saikat iskolarádión keresztül. Hallhattunk 
furulyaduót, több egyéni gitárprodukciót, 
gitár kvartettet, de zongorás növendékeink 
is elkápráztattak bennünket csodálatos ze-
neszámaikkal. A hallgatóság számára nagy 
élmény volt minden egyes zenemű, amit a 
saját tantermükben hallgathattak. Erről ta-
núskodott a termekből időnként kihallatszó 
taps is. Felkészítő tanárainknak és diák-
jainknak szívből köszönjük ezt az ünnepi 
reggeli ébresztőt.

Akik elkápráztattak minket a zene világ-
napján: Fekete Fanni, Molnár –Tóth Lilla 
és Horváth Zorán – furulya; Kászonyi Lil-
la, Kun-Péter Emma, Baracsi Gergő, Pataki 
Ádám, Sólya Máté – gitár; Sárszegi Gréta, 
Szalóky Mercédesz Lara, Szaszák Kata, 
Szász Petra, Szász Gréta – zongora. Felké-
szítő tanárok: Lázity Natália, Tolnai Rebe-

ka, Greksa László, Pecznyik István.

És akik még munkájukkal hozzájárultak 
a program sikeréhez: Kneusel-Herdliczka 
Leila, Pataki Ildikó, Kardos Rolland.

6.a osztályos tanulóink közül ketten, 
Kómár Áron és Papp Endre a Szegedi 
Vízisport Egyesület színeiben a Győr-Kad-
ler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon 
serdülő-gyermek kategóriában, 5000 méte-
ren kenu 4-ben indultak és a 16 induló ha-
jóból az előkelő bronzérmet szerezték meg. 
Gratulálunk!

Következő programjaink:

Október 17.: Néptáncfesztivál – Szeged/
Agóra (Topogók és Rece-fi ce néptáncs-
csoport); Október 17.: Országos Online 
Majorette Verseny; Október 22.: Október 
23-a megünneplése iskolai keretben vala-
mint települési ünnepség 11-kor Őszi szü-
net: Október 26-tól november 1-ig (szü-
net előtti utolsó tanítási nap: október 22.; 
szünet utáni első tanítási nap: november 2. 
„A” hét hétfő) 

Köszönet a 2019. évi adó 1% felaján-
lásokért! A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEI-
ÉRT ALAPÍTVÁNY tájékoztatja a tisz-
telt lakosságot, hogy a 2019. évi SZJA 
1%-ából az alapítványhoz befolyt összeg: 
490.555.- Ft. A felajánlásokat ezúton is 
köszönjük, és továbbra is számítunk mind-
azok támogatására, akik személyi jöve-
delemadójuk 1%-ával segíteni kívánják 
munkánkat. Adószámunk: 18461981-1-06                                              
Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, a kura-
tórium elnöke 
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Tisztelt Szülők! 
Szeptember elseje óta a koronavírus elleni 
védekezés részeként járványügyi intézke-
dési terv mentén szervezzük iskolánk éle-
tét.
Ennek főbb részei: 
• az iskolaépületbe nem léphet be szülő, 

idegen;
• a feltétlenül szükséges jelenlét csak 

maszkban és kézfertőtlenítés után le-
hetséges;

• az osztálytermekben és a szabadban, 
udvaron kívül mindenhol viselni kell a 
maszkot;

• reggel érintésmentes hőmérőzés után 

léphet be az intézménybe tanuló és 
dolgozó. Az maximum elfogadható 
testhőmérséklet 37,7 celsius fok;

• betegség jeleivel (láz, köhögés, torok-
fájás, nehézlégzés, fejfájás, hányás, 
hasmenés, …) nem jöhet a tanuló isko-
lába, ill. haza kell vinni;

• orvosi igazolás szükséges a betegség-
ből való visszatéréshez;

• A védekezés érdekében gyakori (szü-
netekben és órák után történő) a tanter-
mek fertőtlenítése; 

• A bejáratokhoz érintésmentes kézfer-
tőtlenítőket helyeztünk el; 

• A szünetekben a tanulók sűrűn kezet 

mosnak;
• A testnevelés órákat lehetőség szerint 

a szabadban szervezzük;
• A teremcserék minimalizálásával a 

csoportok keveredését akadályozzuk. 
Köszönjük a Szülői közösségnek az együtt-
működést a védekezésben. Az intézkedé-
sek a járvány intézményi elterjedését és az 
egészséges iskolai környezet megtartását 
célozzák.

A pedállal működő kézfertőtlenítő állvá-
nyokat szülői felajánlásból kaptuk, köszön-
jük szépen!

Iskolavezetés

Óvodai hírek
A hosszúra nyúlt nyár után beköszöntött az ősz, és minden óvintéz-
kedést betartva kezdtük meg ezt a nevelési évet. Sajnos most sem-
mi sem úgy van, mint az előző években. Elmaradt az Ovi nap, nem 
mehetünk kirándulni, nem járhatunk úszni, és sok más hagyomá-
nyos programunkat sem tudjuk megtartani.
Azonban a sok új szabály hozott olyan helyzetet, ami nagyon jót 
tesz a gyermekek önállósodásának. A reggeli testhőmérés után, a 
szülőtől már a kapunál elválva nagyon sok kispajtás egyedül megy 
be a csoportszobába, még a kapuban álló óvodai dolgozónak sem 
kell bekísérnie. Ilyenkor sokszor a szülővel együtt hallgatjuk a 
hangos köszönését és az örömmel mondott mondatot „Egyedül jöt-
tem!” Óvónéni megdicséri, a szülő pedig boldog, hogy nincs „reg-
geli hiszti”. Ezzel nemcsak önállósága, hanem önbizalma is fejlő-
dik a gyermeknek. Azt gondolom, elmondhatjuk, hogy „minden 
rosszban van valami jó!”

Külön elismerés a „beszoktatós” kiscsoportosoknak és szüleiknek, 
hiszen ők az első nagy próbatétel előtt álltak; főleg azok, akik ed-
dig nem jártak bölcsődébe, és most kezdték el az első közösségi 
életet. Mi óvodapedagógusok nem láttunk még olyan gyereket, aki 
ne tudott volna az óvodába beszokni. Lehet, hogy valakinek keve-
sebb, valakinek több időbe telik, de előbb-utóbb minden gyermek 
képes lesz rá. Vagyis: ha az óvodai beszoktatás nem zajlik le né-
hány hét alatt, azért ne csodálkozzunk… Persze az idén ez is más-
képp alakult, de elmondhatjuk nyugodt szívvel, hogy mindenki 
„remekül” teljesített és szeptember végére minden beíratott kis-
gyermek igazi óvodás lett!
Köszönjük a szülők türelmét, megértését és további együttműkö-
désüket!

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 „Humán kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben a Mórahalmi járásban” pályázat keretein belül 

szeptember első két hetében még elmehettek a gyermekek lovagol-
ni. Köztudott, hogy a lovaglásnak nagyon jó hatásai vannak. A ló 
hátán ülve, annak természetes, harmonikus mozgása az ember há-
romdimenziós mozgásához hasonló, mely az elmozdulásos impul-
zusok révén, az ember medencéjén és gerincoszlopán keresztül 
stimulálja a törzsizmok működését, az egyensúly érzékeléséért fe-
lelős agyi struktúrák működését. Ezáltal javul a mozgásérzékelés, 
az egyensúly és a mozgáskoordináció, a kóros izomtónus korrigá-
lódik. 
A gyerekek nagyon élvezték a lovas tanyán töltött időt és sok új 
ismerettel gazdagodtak! Köszönjük az oktatóknak és a Szenkovsz-
ky családnak a lehetőséget!

Köszönjük szépen Szatmári Attilának a csapok szerelését és a Süli 
családnak a játékok felajánlását!

Koczkás Orsolya óvodavezető

JUDO hírek
Győrben nagy óvintézkedések mellett ren-
dezték meg az U23-as Országos Bajnoksá-
got. Egyesületünk 3 versenyzővel képvi-
seltette magát. 
Nagyon szép sikerek születtek, mivel Gu-
nics Endre 81 kg-ban imponáló fölénnyel a 
dobogó legfelső fokára állhatott, és ezzel 
megszerezte egyesületünk 65. egyéni Ma-
gyar Bajnoki  címét. 
A +100 kg ban  Földi Csanád  az előkelő 3. 
helyet szerezte meg. A még csak ifjúsági 

korcsoportú Nagy Bencének még kicsit 
erős volt ez a mezőny, de derekasan helyt-
állt. Egyesületünknél az edzések szeptem-
bertől megkezdődtek, és  továbbra is várjuk 
azokat a lányokat és fiúkat, akik kedvet 
éreznek a küzdősportok iránt.  Edzéseink  
H-SZ-P napokon  du. 16.00 - 18.00 között 
vannak megtartva. 
Mindenkit szeretettel várunk a sportcsar-
nokban.

Szabó Miklós és Balogh Kinga edzők 
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Domaszéki foci  hírek

A legutóbbi meccsen a csapat egy elhunyt régi játékosra, Németh Zoltánra 
emlékezett       Fotó: DomaszékiHírTér

Kedves domaszéki lakosok! 
A megyei bajnokságok már javában zajla-
nak, a hazai csapatunk is kemény küzdel-
meken van túl eddig, de még a java hátra 
van.  A hazai mérkőzéseken igen sok ember 
kint szokott tartózkodni és szurkolni. To-
vábbra is arra kérem a lakosságot, hogy jöj-
jenek ki, és együtt drukkoljanak a labdarú-
gó csapatunknak. A focicsapat minden 
héten keményen edz és próbálja hozni a 
várt eredményeket. Mivel egy fejlődő csa-
patról van szó és sok fi atallal rendelkezik, 
akik még most játsszák első mérkőzéseiket 
a felnőttek között, nem mindig sikerül a 
győzelem.  A csapat sosem adta fel eddig a 
küzdelmet és továbbra sem fogja, minden 
energiánkat abba fektetjük, hogy egy ütő-
képes labdarúgó csapata legyen a falunak.
Felhívom a lakosság fi gyelmét, hogy a fo-
cipálya nem kutyasétáltató!
Az öltöző rongálása jogi következménye-
ket vonhat maga után!  
 Köszönöm, tisztelettel: Kasza Márk Gábor 

Csongrád-Csanád megyei IV. osztály Homokháti csoport
Feketeszéli Domaszék SK 2020. évi mérkőzései - tabella

Hittantábor Domaszéken
Augusztus végén a Domaszéki Szent Ke-
reszt Templomban hittantábort szervezett a 
Plébánia, melyet 21 ifjúsági hittanos lelkes 
munkája tett emlékezetessé a résztvevő 46 
gyermek számára. 
Sok játékkal, énekkel, vetélkedővel telt az 
idő, illetve szép, ötletes kézműves munkák 
is kikerültek a gyermekek kezéből, me-
lyekhez a kalocsai népművészetből merí-
tettek ihletet. 
A felhasznált energiát elsősorban a plébá-
nián pótolták a résztvevők, ebédre pedig a 
Rózsakert Vendéglő fogadta őket sok sze-
retettel. 
Mindezek mellett jutott idő a gyerekek lel-
kének ápolására is, amit a türelmes szeretet 
megtapasztalása segített minden nap. 
A szervezők és a gyerekek is hálás szívvel 
és szeretettel gondolnak a szép napokra, és 
hálát adnak Istennek a remek hangulatért és 
azért, hogy az összegyűltek közül minden-

kit megóvott egészségben. A tábor tagjai 
köszönik az Ifjúsági Önkormányzat szere-
tetszolgálatát és a szülők, nagyszülők min-
den segítő szeretetét és annak bizonyítéka-
it: a sok fi nom gyümölcsöt és süteményt, 
amivel segítették az esemény lebonyolítá-
sát.        

Szent Kereszt Plébánia Domaszék
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Domaszék kulturális örökségei

A Sárkányhegyi Vasútmúzeumnál került kiállításra az egyik, kisvasúton 
közlekedő Mk48-as típusú mozdony       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

A Vasútmúzeumunk sok érdekes titkot 
rejt, hétköznaponként 9.00 és 12.00 

óra közt, előzetes bejelentkezés 
alapján várja látogatóit és az 

érdeklődőket   

Minden év szeptemberében tartják orszá-
gunkban a kulturális örökség napokat, 
mely az Európai Örökség Napok (Europe-
an Heritage Days) magyarországi ese-
ménysorozata, amelyet immár ötven or-
szágban rendeznek meg évről - évre 1999 
óta. Ilyenkor olyan intézmények nyitják 
meg kapuikat, melyek a nyilvánosság elől 
egész évben rejtve vannak, olyan raktárak 
mélyére lehet betekintést nyerni, ahova 
hétköznapi emberek egyébként be sem lép-
hetnek, s olyan kulisszatitkokat lehet meg-
ismerni, melyeket az év többi napján mély-
séges titoktartás övez.
Domaszékkel kapcsolatban is sok-sok régi 
történet látott már napvilágot, melyek 
ugyan nem titkosak, de a továbbiakban ta-
lán fény derülhet arra a kérdésre, hogy tele-
pülésünk miért éppen ott alakult ki, ahol 
most helyezkedik el, illetve mi is az a töm-
lősíp, amelynek használatát a múlt század 
első felében Domaszék környékén is sokan 
elsajátították.
Domaszék, megalakulása óta, mindig egy 
fejlődő, növekvő településnek számított, 
melynek középpontjában régen és ma is a 
közlekedés fejlesztése állt. Míg manapság 
szinte minden földi jármű rendelkezésére 
áll a lakosságnak (kerékpár, motorkerék-
pár, személyautó), az 1920-as évekre ez 
nem igazán volt jellemző. Bizony, a 100 
évvel ezelőtti élet sokkal nehezebb volt a 
közlekedés szempontjából, mint mostan-
ság, melyről sajnos sokszor már nem is 
akarunk tudomást venni. Nagyszüleinknek 
sokszor órákat kellett gyalogolnia, mire el-
értek egy településközpontba, vagy egy vá-
rosi piacra, és nem kövesúton, hanem a ki-
terjedt tanyavilágban homokban, sárban, 
hóban és gyakran teljes sötétségben, télen 
és nyáron. A tehetősebb réteg ugyan ren-
delkezett lovaskocsival, lovakkal, így azok 

segítségével könnyebb volt a közlekedés, 
de nem volt sokkal gyorsabb. Voltak olyan 
családok, akik 40-50 kilométer távolságra 
laktak Szeged központjától, így hozzájuk 
sokszor még az orvos sem jutott el, ha baj-
ba kerültek.

Kiterjedt  tanyavilága volt a Dél-Alföld-
nek, igaz  akkoriban még Szeged része volt 
a domaszéki terület, melyet alsó-tanyának 
neveztek. Szeged területe a múlt század 
elején a többszöröse volt a mainak. Északi 
irányban egészen Kistelekig, nyugati 
irányban pedig tulajdonképpen a mai me-
gyehatárig terjedt a város határa. Akkori-
ban még nem voltak itt települések, csak 
elszórt tanyák, és egy közigazgatási köz-
pont Szeged-Alsóközpont néven a mai 
Mórahalom területén.
Ezek alapján jól látható, hogy nagyok vol-
tak a távolságok, a közlekedést meg kellett 
oldani valahogy. A megoldást a vasútépítés 
jelentette, melynek terveit az alsó-tanyák 
összekötésére már 1890-ben elkészítették, 
de a megvalósítás közel 40 évet váratott 
magára. Sok kritika érte a vonalvezetést, és 
állandó vita tárgya volt, hogy keskeny vagy 
normál nyomtávú vasútvonalat építse-
nek-e. Több lehetőség is felmerült, például 
az 1920-as években kis híján megszavaz-
ták a trolibuszhálózat kiépítését a mai Mó-
rahalomig. Végül 1926 márciusában elin-
dult a keskeny nyomtávú vasútvonal 
építése, melyet 1927. január végén fejeztek 
be. Az első vonat február elsején indult el a 
síneken.
Kettő vonal épült. Egy északi, mely Doma-
szék, Zákányszék, Ruzsa érintésével Pusz-
tamérgesig haladt. Pusztamérgest az erede-
ti tervek szerint nem érintette volna a vasút, 
mivel nem volt Szeged része, de a környék 
lakói adományt gyűjtöttek, és tulajdonkép-
pen kifizették a vasútvonal 5 km-es meg-
hosszabbítását a településig. Kuriózumnak 
számított akkoriban, hogy ezen a vonalon 
működött az ország első dízel-elektromos 
mozdonya, a Láng Gépgyár által gyártott 
M1-M4, és itt működött az ország második 
fénysorompója. A másik vonal a déli volt, 

mely Feketeszél, Széksós, Mórahalom, 
Kissoron át  Ásotthalomig ért. 1947-ben 
bővítették ki a déli vonalat a Halasteleki 
Iskoláig. A sínpálya hosszúsága 77,7 kilo-
méter lett.
A vonal rendkívüli jelentőségű volt a sze-
gedi térség történetében. A szórványta-
nyákból a kisvasút állomásai mellett ala-
kultak ki azok a települések (Domaszék, 
Mórahalom, Ásotthalom, Ruzsa, Kissor), 
amelyek 1950-től kezdve folyamatosan ön-
állósodtak és elszakadtak Szegedtől. A vo-
nat a Belvárosi híd lábától, a mai Roosevelt 
tértől indult. A kisvasút innen kikanyaro-
dott a Tisza-partra, végighaladt a Klinikák 
előtt, majd a mai Árvízi emlékmű magassá-
gában áthaladt az akkori vasúti híd egyik 
pillérje alatt, és a Tisza-pályaudvar melletti 
Közraktárak mellett érte el az Átrakó-pá-
lyaudvart, ahol fűtőház, igazgatósági épü-
let, javítóműhely is volt. Majd Szentmi-
hálytelek érintésével jutott Kunhalomra 
(Domaszék), ahol a vonal kettéágazott. A 
vonalon kezdetben a Budapesti Láng Gép-
gyár M1-M4 típusai, majd a Győri Rába 
gyár Mk48-as mozdonyai futottak, utóbbit 
az 1950-es évek elejétől egészen 1961-ig 
gyártották. Domaszéken a Sárkányhegyi 
Vasútmúzeumnál az Mk48-1004-es pálya-
számú mozdony tekinthető meg, restaurált 
gyári állapotában.
Elmondható, hogy a vasútnak igen nagy 
szerepe volt a mostani környezetünk kiala-
kulásában, mely mellett jelentős gazdasá-
gélénkítő hatást is gyakorolt Szegedre és 
környékére. A vasút lehetővé tette a termé-
nyek nagy mennyiségben való szállítását, 
így a városi lakók friss, tanyasi termékek-
hez juthattak, a vidéki termelők pedig vá-
sárlókhoz. A hideg és csapadékos évsza-
kokban ráadásul a tanyai lakosok, gazdák 
számára sokszor a vasút jelentette az egyet-
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Pintér József,  egykori  domaszéki  
bördudás  Sárosi  Bálint  

1967-ben  készült  felvételén.  Zenetudomá-
nyi  Intézet,  Budapest,  6987. sz.

Nagy Gábor egy domaszéki rendezvényen 
fújja a dudáját, nagy sikert aratva

len összeköttetést Szeged városával, így 
ezekben az időszakokban különösen nagy 
szolgálatot tett a vasút. A gyors és rendsze-
res összeköttetéssel könnyebbé vált a hiva-
talos ügyintézés is a nyomvonal mentén 
élők számára.
A kisvasút fenntartását azonban örökös vita 
övezte. Egyesek Európa egyik leggazdasá-
gosabb vasútvonalának nevezték, míg má-
sok egyenesen csapásként értékelték. Szá-
mítások alapján ugyanis évente 3-400 ezer 
pengő veszteséget termelt a szegedi költ-
ségvetés terhére. A ’70-es években aztán 
utakat építettek és elkezdték fejleszteni a 
közlekedést, egyre több busz közlekedett, 
melyek szintén a városközpontba futottak 
be. A veszteség termelése és a közlekedés 
fejlődése miatt a szegedi kisvasút meg-
szüntetését az 1968-as közlekedéspolitikai 
koncepció mondta ki. A vonal ezt követően 
hét évig még élt, 1975. augusztus 31-én 
azonban végérvényesen megszűnt. Az utol-
só járat szeptember 1-jén gördült ki és bú-
csúzott el a használóitól. F. Szabó András 
múltunk egy darabjáról a következő érzel-
mes, ugyanakkor tanulságos versében így 
írta le a kisvasút történetét: 

Keskeny vasúti pályát a pusztára építették,
a környező tanyavilágot is szebbé tették.

Hetven kilométer Szeged és Pusztamérges 
között, négy éves munka után, mozdony 

püfögött.

A vonal elágazott Kunhalomtól -Ásottha-
lomig, összesen száztíz kilométer távolsá-
gig. Közel ötven éven át szelte át Doma-

széket, segítette a közlekedést, gazdaságot 
és a népet. 

Vasúti szakaszon, tizenegy állomás, hét 
megállóval,rakodóhely, tizenhárom táblás 
fel és leszállóval.Érkező és induló állomás 

Szeged, Rudolf tér zsibongó,
tanyasi lakosok termékei, s minden eladó. 

Vonat sebessége a harminc kilométert is 
elérte, hosszú utazás volt, volt aki ezt is 

megélte. Vasutat ismeretlen okból hetven-
ötben leállították, innentől az utasokat 

autóbuszok szállították.

Harmincöt év után, az állomások magá-
nyosak, egykori vasút vonalairól, irányt 
mutatnak. Felújított állomás épületében 

Domaszéken, régi emlék-tárgyak kiállítá-
sa, asztalon és széken.  

Talán a kisvasút kiépítése és használata is 
szerepet játszott abban, hogy Domaszék hí-
rét egyre messzebb vitték dudásaink. Nem 
hiába címerünk egyik jelképe a bőrduda, 
hiszen a XX. század első felétől egészen a 
rádiókészülékek elterjedéséig Domaszéken 

is nagy hagyománya volt a bőrdudának. Az 
egész Dél-Alföld erről a hangszerről volt 
híres abban az időben, Szentestől Szege-
dig, Domaszéken át Ruzsáig. Az országban 
ez a terület volt a harmadik legnagyobb a 
dudások körében.
Felénk a hangszerek díszeként speciális 
dudafejeket készítettek ember-, menyecs-
ke-, kosfejes formára faragva, melyet min-
den esetben festéssel is díszítettek. Az esz-
köz levegőellátását fújtatóval biztosították, 
amelyet mindkét oldalon bőrrel (kecske, 
birka, kutya) fedett párnával láttak el, és a 
játékosok bőrszíjjal rögzítették az oldaluk-
ra. Bonyolult felépítése miatt igen nehéz 
volt őket hangolni. Nem hiába jött létre a 
népszerű mondás, miszerint „két dudás 
nem fér el egy csárdában”, ami azt jelentet-
te, hogy a régi kocsmákban nem igazán tu-
dott két zenész egyszerre dudálni, mert ál-
talában mindenki saját maga készítette, és a 
méretbeli, hangmagassági, hangtisztasági 
különbségek lehetetlenné tették a közös já-
tékot.
Az eredeti, régi dudák tehát durván fara-
gott, de rendkívül gazdagon díszített és cif-
rázott fejei szarvas állatot mintáztak, ami 
kétségkívül a kecskére hasonlított a legjob-
ban. Ennek azonban semmi köze nem volt 
ahhoz, hogy a tömlő milyen állat bőréből 
készült. A magyar hagyományok szerint el-
sősorban birkabőrt használtak tömlőnek, 
éspedig kifordítva, hogy a belül lévő gyap-
jú a befújt levegő nedvességét fölszívja. 
Állatfejet azért faragtak a dudára, mert a 
bőr nyaki részébe bekötött sípszár játék 
közben derékszögben megtörné a bőrt, így 
a sűrű gyapjún keresztül a levegő nem jut-
na el a sípokig. Ennek elkerülésére egy fa-
ragott fejet készítettek, melynek derék-

szögű furata van, így ezt használva a bőr 
nem törik meg, és a sípok elegendő levegőt 
kapnak. Az már a magyar pásztorok alkotó 
fantáziáját dicséri, hogy ezt a derékszögű 
fadarabot állatfej (ritkábban emberfej) for-
májúra faragták.
Nagy Gábor „Gondolatok a szögedi bőrdu-
dáról” című tanulmányából kiderül, hogy 
Domaszéket három híres dudás is képvisel-
te: Varga Ferenc (1850-1940), Pintér József 
(1896-1976), és Daka János (1910-1977). 
A régi iratokban és feljegyzésekben Pintér 
József szolgált a legtöbb leírással erről a 
mesterségről. Az írásokból kiderül, hogy 
Csatló Papp Ferenc volt Domaszéken és 
környékén a legjobb dudakészítő mester. 
Jól jellemezte a népszerűségét a hangszer-
nek, hogy ez a négy zenész Pintér József 
domaszéki tanyájának egy kilométeres kör-
zetében lakott és az öreg Csatlóhoz járt 
mindenki felhangoltatni a dudáját. Főleg 
disznótorokban került elő, de lakodalom-
ban, névnapi, születésnapi köszöntésekkor 
és húsvét hétfőjén is használták. Az egyház 
is alkalmazta az érces hangon szóló esz-
közt, főleg az éjféli miséken karácsonykor. 

A duda képe mindig is a pásztorélethez, a 
falusi környezethez, a „néphez” kapcsoló-
dott a köztudatban, így alkalmassá vált 
nemzeti, nemzetiségi, regionális identitá-
sok, azonosulások átélésére, kifejezésére.
A XX. század során a hagyományos falusi 
közösségek felbomlása, a közös szórako-
zás új színtereinek, eszközeinek megjele-
nése, a modern hangszerek tömeggyártása, 
a rádió, a hanglemezek elterjedése a duda 
jelentőségét háttérbe szorította. 
Az 1970-es években kezdődött Euró-
pa-szerte az a folyamat, amit Magyarorszá-
gon táncház-mozgalom névvel jelölnek, 
melynek során egy új generáció újra felfe-
dezte, újra magáévá tette többek között ezt 
a nagy múltú hangszert is.

Forrás: DomArchív
Írta: Tombácz Zoltán szerkesztő
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50 éves osztálytalálkozó  1970-2020 

1962. szeptemberében a domaszéki Bajai 
úti iskolában 13 tudásra éhes gyermek 
kezdte meg általános iskolai tanulmányait. 
Az írás-olvasást és a számtant Sütő Mi-
hályné Klárika néni tanította. (Ő sajnos 
már nem tudott velünk lenni.) 
Ezután Dr. Kálló Antalné, (volt  Hegyvári 
Ferencné) lett a tanárnénink, aki 1970-ben 

A múlt és a jelen találkozása. Balról az 1970-ben ballagó osztály a felső sorban, jobb oldalon pedig 
a 2020. évi 50 éves találkozón jelen lévők    Fotó: DomArchiv

ballagtatta az osztályt. 
2020. szeptember 6-án a Rózsakert Ven-
déglőben ez az osztály 50. éves találkozóját 
tartotta meg.  
Sajnos öt fő már nem tudott velünk ünne-
pelni, 2 osztálytársunk betegség miatt hi-
ányzott, így 6 fővel, és Dr. Kálló Antalné 
Gizi nénivel, településünk díszpolgárával 

idéztük fel az iskolás éveket. Kedves, jó 
hangulatban töltött pár óra volt.
Köszönjük Gizi Néninek, hogy megtisztelt 
bennünket a jelenlétével. 
Kívánjuk neki, hogy 5 év múlva ismét jó 
egészségben együtt ünnepeljen velünk.

Szirákiné Nyári Mária

DomArchív felhívás
Mint azt korábban is jeleztük, Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzat DomArchív 
néven megkezdte a településünk archív do-
kumentum és képanyagainak bővítését, 
gyűjtését. Ennek a kezdeményezésnek 
egyik hozománya, hogy a helyi újságunk, a 
Domaszéki Hírmondó teljes kiadott példá-
nyai elérhetőek mostantól a lakosság szá-
mára a települési honlapon a https://tinyurl.
hu/3DyK/ (QR kód) linken. 

Érdemes a régi példányokba beletallózni, 
hiszen Domaszék történéseit, fejlődését  
folyamatosan nyomon követte akkor is és 
most is a „kis újságunk”, és mindig izgal-
mas dolgokat rejt a múlt felidézése. 
Nagyon köszönjük Németh Lászlónak a ki-

tartó gyűjtő munkáját, melynek segítségével 
össze tudtuk állítani a teljes eddig megjelent 
példányszámát a Domaszéki Hírmondónak 
a kezdetektől napjainkig.
          

DOMASZÉKI HírTér és a 
Domaszéki Hírmondó szer-
kesztősége nevében: 

Tombácz Zoltán

Az idősek védelmébenVigyázat, Csalók!
Kifejezetten az idősek a célpontjai olyan 
csalási formáknak, amelyek veszélyeiről a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Tár-
sulata „Vigyázat Csalók” címmel tartott 
bűnmegelőzési témájú előadást 2020. szep-
tember 25-én Szőregen, a Tömörkény Ist-
ván Művelődési Házban. 
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnmegelőzési Osztályának ko-
ordinálásában lezajló előadáson több tucat 
időskorú vett részt, amely az áldozattá vá-
lás veszélyeit mutatta be humoros, élmény-
szerű formában. 
A színdarabot követően szó esett az úgyne-

vezett „unokázós” csalásokról, melynek 
lényege, hogy az elkövetők többnyire az 
éjszakai órákban, unokájuknak vagy egyéb 
közeli hozzátartozójuknak kiadva magukat 
hívják fel telefonon az idős embereket és 
balesetre vagy tartozásra hivatkozva csal-
nak ki tőlük készpénzt vagy pénzzé tehető 
értéktárgyakat. 
A program a „Pusztán hatan – „Újratöltve”, 
avagy hat megye rendőrségi összefogása az 
alföldi külterületen és tanyákon élők biz-
tonságáért hatmegyés, BM NBT által tá-
mogatott pályázat keretén belül valósulha-
tott meg.

A Szegedi Rendőrkapitányság bűnmegelő-
zési feladatokat ellátó kollégáinak segítsé-
gével  „BikeSafe” kerékpár-regisztrációra 
is sor került. 
Ennek célja a kerékpár-eltulajdonítások 
megelőzése, azok számának visszaszorítá-
sa, és a felderített esetek kapcsán megtalált 
biciklik beazonosítása. A regisztráció al-
kalmával a kétkerekűek mindegyikére egy 
biztonsági matrica kerül jól látható helyre, 
ami vizuálisan megjeleníti a regisztráció 
tényét. A kerékpár tulajdonosa egy adatlap 
kitöltésével nyilatkozik saját, valamint bi-
ciklije adatairól. 

Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály e-mail: barka@csongrad.police.hu
112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107
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Recept-tár
Domaszéki hagyományokat őrző, régi családi receptek gyűjteménye

Szilvás-mákos torta 
Az ősz meghatározó alapanyagai közé tar-
tozik a mák és a szilva is, hiszen ilyenkor 
van a szezonjuk. Egyenként is nagyon nagy 
népszerűségnek örvendenek a hagyomá-
nyos magyar gasztronómiában, de párosítá-
suk minden várakozásunkat felülmúlja. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ez a 
recept már szakácskönyvben is megjelent 
korábban. 
Hozzávalók:
Tésztához: 12 tojásfehérje, 10 tojássárgája, 
10 ek. kristálycukor, 2 ek. méz, 9 ek. liszt, 
3 ek. darált mák, 2 ek. zsemlemorzsa, 1 
csomag sütőpor, 10 dkg puha vaj
Krémhez: 7 dl tej, 2 tojássárgája, 15 dkg 
kristálycukor, 3 csomag vaníliás cukor, 3 
ek. liszt, 15 dkg vaj, 10 dkg porcukor 
Töltelékhez: 1 kg érett szilva megmosva, 
felezve, kimagozva, kristálycukor, fahéj íz-
lés szerint
Elkészítés:
A szilvát előző este megmossuk, megfelez-
zük, kimagozzuk, majd beleforgatjuk a fa-
héjas kristálycukorba. Ezt követően egy 
lezárt edényben, 1 éjszakára a hűtőbe tesz-
szük.

Tészta: A tojássárgákat a cukorral kikever-
jük, hozzáadjuk a vajat és a mézet, és ezek-
kel is jól elkeverjük. 
A lisztet összekeverjük a sütőporral, a 
zsemlemorzsával, a darált mákkal, és hoz-
zákeverjük a tojássárgás keverékhez. Ezu-
tán felverjük a tojások fehérjét kemény 
habbá, egy kis mennyiséggel lágyabbá tesz-
szük a tésztát, majd a többi habot is óvato-
san hozzákeverjük úgy, hogy ne törjön ösz-
sze a hab. Egy kerek tortaformát kivajazunk, 
először belerakjuk a szilvát, majd erre önt-
jük rá a tésztát, és megsütjük (kb. 40-45 
perc, miközben a sütőajtót nem szabad ki-
nyitni, mert összeesik a tészta). Amikor 
megsült, kiborítjuk egy tányérra és hagyjuk 
kihűlni.
Krém: A két tojássárgáját kikeverjük a cu-
korral, vaníliás cukorral és a liszttel, hozzá-
adjuk a tejet és sűrű krémet főzünk belőle. 
Kikeverjük a vajat a porcukorral, és ha ki-
hűlt a krém, hozzákeverjük.
A torta összeállítása: A kihűlt tésztát két 
lapra vágjuk, és a felső lapot áttesszük arra 
a tányérra, amin tálalva lesz (úgy, hogy a 
vágott fele legyen felül). Megkenjük a 
krém egy részével, majd ráborítjuk a másik 

lapot úgy, hogy a szilvás réteg középre ke-
rüljön (a krémre). A torta külsejét bevonjuk 
a maradék krémmel, és beszórhatjuk darált 
dióval, mákkal, illetve díszíthetjük ízlés 
szerint gyümölccsel is. Továbbra is kérjük, 
hogy akinél hasonló, féltve őrzött családi 
recept lapul, ossza meg velünk, hogy minél 
több családhoz eljuthasson és hagyomá-
nyaik részévé válhasson! A receptet elküld-
hetik a domaszekujsag@t-online.hu e-mail 
címre, a recept történetével együtt.

Varga-Asztalos Ágnes szerkesztő
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Eladó 20 darab némakacsa, fél és egy éve-
sek, egy BMX gyermek kerékpár, gyerme-
kágy, 2,8 m2-es asztal két paddal, szőlőp-
rés, szőlődaráló, 2db 54 literes üvegballon 
és 200 literes műanyag hordók. 
Érd.: 0630/259-9337

***
Keresek Domaszéken a faluban eladó há-
zat 20 millió forint irányárig.
Tel.: 0630/259-9337

***
Alma ( Idared és Golden ) eladó. 
Érd.: 0620/412-5956

***
Kukorica eladó. Érd.: Tisza utca 14., vagy 
a 0630/420-4676-os telefonszámon.

***
Eladó egy 300 kg-os utánfutó, olasz férfi  
kerékpár, Zepter víztisztító, öntöttvas kerti 
bútor, két darab pad asztallal, elektromos 
láncfűrész és vízszivattyúk.  
Érd.: 62/284-377; 0630/831-9146

***
6 méteres vas fóliaváz rávaló fóliával el-
adó. Ugyanitt bérbe kiadó a virágsaroknál 
1 hold szántóföld.
Érd.: 0630/394-9324; 62/284-790

***
Matematika tanárnő 40 éves tapasztalat-
tal korrepetálást, középiskolai felvételi elő-
készítést vállal. Érd.: 0630/2282-164

***
Mórahalmi tanya kertészkedésre alkal-
mas 3,4 hektár földdel, öntözési lehetőség-
gel Domaszéktől 6 km-re eladó. 
Érd.: 30/562-0089 

Településünk közösségi média és 
hírportálja, melyet Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

              Elérhetőség a facebookon: 
     https://www.facebook.com/DomaHir/

HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (118 m.),              

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Módra Tamás ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.

Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 
Tombácz Zoltán

Szerkesztőbizottság tagjai: 
  Ótottné Greguss Éva, Koczkás Orsolya, 

Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: Tanács Éva, 

Dr. Németh László   
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.
  Megjelenik havonta 
 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. november 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. november 11.

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

www.domaszek.hu

PIETAS
TEMETKEZÉS

6722 Szeged, Bartók tér 10.
(Attila utcai buszmegállónál)

www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543;

 06-62/424-992
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig,

 Pénteken: 8-14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

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

Dr. Herczeg István állatorvos
telefonszáma: 30/458-1273

     https://www.facebook.com/DomaHir/

Teret adunk a 
helyi híreknek!

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - 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!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
06-30/9533-864
6781-Domaszék
Bojárhalmi u. 7.

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb 
földterületek ásógépezését, rotátorozását 
és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre;                          
Tel.: 30/943-3944

***

Családsegítő szolgálat elérhetősége: 
0662/284-011/125. mellék

***

Domaszéki kiskertekben 3158 m2 ingat-
lan eladó, a Tátika úton, mely 15%-ban be-
építhető. Villannyal, gázzal, fúrott kúttal, 
az ingatlan mellett az úton vezetékes víz-
zel, gyümölcsfákkal rendelkezik. Ugyanitt 
eladó: veszprémi terménydaráló, benzines 
hómaró, 5 fakkos disznó etető, gyári új 
házi vízmű, 100 literes csavaros tetejű ká-
posztás dézsa. Ár: 15 ezer Ft-tól, 3.5 millió 
Ft-ig.
Érd.: 0630/730-0485 egész nap, 
délután.: 0662/284-498  
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Kormányablak Busz Domaszéken október 28-án!
A következő alkalommal október 28-án 
szerdán 12.30 és 15.30 között a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal  parkolójá-
ban (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)
lesznek elérhetőek a KAB busz szolgáltatá-
sai a helyi lakosok részére. A mobilizált 
kormányablak ügyfélszolgálat biztosítja a 
közigazgatási ügyek elintézését települé-
sünkön, illetve a települési ügysegédek ko-
rábbi  szolgáltatásai is teljes körűen elérhe-
tőek, ezen felül pedig további – eddig, 
valamely kormányablakban intézhető – 
ügyek is elintézhetőek. Ilyenek például a 
szociális kérelmek, lakcím-nyilvántartással 
és  a személyes okmányok ügyintézésével  
kapcsolatos beadványok, vagy akár az ügy-
félkapu regisztráció is.     

Méhegészségügyi települési zárlat
Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos 2020. 
október 2. napján mézelő méhek nyúlós 
költésrothadásának megállapítása miatt 
méhegészségügyi települési zárlatot ren-
delt el Domaszék külterületén az 55-ös 
számú főúttól Délre, az E75-ös (M5) au-
tópályától Keletre 1 km mélységig.
A zárlat alatt álló
a) településről tilos méheket, azok nyers 
mézét, virágport, propoliszt, betegségter-
jesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat be-
vinni.
A növényvédelmi beavatkozás következ-
tében szükséges gyors áttelepülés (mene-
külés) szabályai a méhészetek esetében a 
következők:
a) az áttelepülés során a község határának 
elhagyása tilos,
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósá-
gi állatorvosnak haladéktalanul köteles 
bejelenteni,
c) a méhész köteles a méheket tizennégy 
napon belül az eredeti telephelyre vissza-
telepíteni.

A települési zárlat alatt álló valamennyi 
méhészet méhcsaládját – nyúlós költés-
rothadás szempontjából – a hatósági állat-
orvosnak vagy a méhegészségügyi fele-
lősnek kell megvizsgálni. Indokolt 
esetben a járási főállatorvos a megyei 
osztály hozzájárulásával ismételt vizsgá-
lat lefolytatását rendelheti el. A beteg mé-
hcsaládok kiirtása után, a fertőzött méhé-
szetben maradt méhcsaládokon, a zárlat 
tartalma alatt a hatósági állatorvos vagy a 
méhegészségügyi felelős köteles – az áp-
rilis 1. és október 31. közötti időszakban 
– havonta kétszer, kéthetenkénti időköz-
zel ellenőrző vizsgálatot tartani.

DOMASZÉKI

Domaszéki Fogorvosi Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:
Hétfő:       13.00 - 18.00

 Kedd:         8.00 - 12.00
 Szerda:         8.00 - 12.00
 Csütörtök:  13.00 - 18.00
 Péntek:       14.00 - 17.00

A vizsgálatokhoz minden esetben 
időpont egyeztetés szükséges! Bejelent-
kezés és időpontkérés a 62/284-457-es 

telefonszámon lehetséges, munkaidőben. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

KISS VEGYI BOLT
a Deák Ferenc utca 2/A. szám alatt a 

zöldséges épületében. (Bejárat  a 
parkoló felől az udvarban.) 

Kínálatunkból:
- pelenkák: 2-6-os méret; 
- kézfertőtlenítők;
- elemek, rovarirtók;
- kutya-macska eledelek;
- vegyi áruk, háztartási termékek

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek:   8.00-16.00
            szombat:  8.00-12.00

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Pintér-Kiss Erika 

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a domaszéki lakosságot, 

hogy a belterületi hulladékszállítás során 
felmerülő észrevételek és problémák 
hatékony kezelése céljából egy külön 
erre a célra kijelölt e-mail postafi ókot 

hoztunk létre,

hulladekgazdalkodas@domaszek.hu

címen. Amennyiben Önnek is van 
észrevétele, amit továbbítana a szolgálta-
tó felé, vagy úgy érzi, hogy a hulladékel-

szállítás nem megfelelően történt, 
kérjük, jelezze nekünk a fenti e-mail 
címen, és mi segítünk megoldani a 
felmerülő kérdést vagy problémát a 

szolgáltató bevonásával, vagy – ameny-
nyiben lehetséges – saját hatáskörünkön 

belül.

Együttműködésüket köszönjük.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Dr. Herczeg István állatorvos
telefonszáma: 30/458-1273
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Tízéves hazai és külföldi tapasz-
talattal rendelkező kertészeti 
vállalkozásom ezúton kínálja 

szolgáltatásait az új ügyfeleinek.
 - kertépítés;
 - kertek fenntartása, 
   karbantartása;
 - gyepesítés, gyepfelületek 
   ápolása;
 - sövények nyírása, gondozása;
 - növényültetés;
 - földmunka, tereprendezés;
 - műfű lerakása;
 - automata öntözőrendszerek 
                tervezése, telepítése

Ingyenes felmérésért és 
ajánlatért forduljon hozzánk 

bizalommal!
0620/236-3668; 

szilbarni23@gmail.com 

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Fülöp Ildikó: 
0630/984-1764; 

Jánk Benjáminné Piroska:
 0630/621-6871; 

Varga Pál: 06-30-540-8836 

Ebédelni szeretne? Nincs 
kedve, vagy ideje főzni? 

Főzünk Ön helyett!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
újonnan megnyílt óvodai konyhájában, 

Domaszék, Ady Endre u. 14. alatt 
megrendelheti napi, heti vagy 

akár havi ebédjét!
Áraink elérhetőek, konyhánk a XXI. 

századnak megfelelően felszerelt, dolgo-
zóink precízek és kiválóan főznek.

Új és finom ízekkel vár mindenkit a  
DOMASZINT Start Szociális
 Szövetkezet összes dolgozója.

Vállaljuk állófogadások, céges rendezvé-
nyek, ballagások, családi rendezvények 
színvonalas lebonyolítását, ebéd vagy 
vacsoraszállítását. Megrendelt ebédjét 
helyben átveheti, vagy házhoz visszük. 

A következő heti rendelését minden hét 
csütörtök 16 óráig várjuk. 

Napi menü 800 Ft;  
kiszállítás 200 Ft/cím

Heti étlapunkat megtekintheti a követ-
kező helyeken:

Facebook csoport: Ebéd Domaszéken!;
Honlap: https://www.domaszint.hu;

Személyesen az óvodai konyha 
bejáratánál.

Rendelését az alábbi elérhetőségeken 
adhatja le:

Személyesen a konyha bejáratnál, vagy a 
  70/795-7488  telefonszámon, vagy a

   https://www.domaszint.hu weboldalon.
  Próbálja ki! Rendeljen! 

Jó étvágyat kívánunk!

DOMASZINT Domaszéki Vendéglátó 
Start Szociális Szövetkezet


