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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. december 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2022. december 14.

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk

Tisztelt Termelők!
! MUNKAREND VÁLTOZÁS !

A FALUGAZDÁSZ a Polgármesteri 
Hivatalban érhető el, a 

Tanácsteremben, az alábbi 
beosztásban:

Hétfő: 08.00-16.00 
Kedd: 08.00-16.00

Pénteken: nincs ügyfélfogadás, csak 
telefonon érhető el a falugazdász! 

Tel.: 0670/399-9524
Üdvözlettel: Papp Tamara

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 
szombat: 8.00-16.00

Telefonszám: +36-79/524-821 
e-mail.: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben az 

önkormányzattal, 
közügyekkel, 

közösségünkkel 
kapcsolatos kérdésük, észrevételük, 

javaslatuk van, azt a
forum@domaszek.hu

e-mail címre legyenek szívesek 
megküldeni. Önkormányzatunk örömmel 

válaszol kérdéseikre.
Együttműködésüket köszönjük!

Közvilágítás 
hibabejelentése 

Telefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő vonala: 

62/565-881 
(4-es menüpont, 

a nap 24 órájában 
hívható)

Belterületi hulladék-elszállítás 
2022. évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
december 6.

Szelektív hulladék:
december 5. 

Telefonszám: 06-80/922-334;
Legküzelebbi személyes ügyfélszolgálati 
pont: 6724 Szeged József Attila sgt. 115.

A KAB busszal kapcsolatos
tájékoztatás

A Csongrád-Csanád megyei 
Kormányhivatal tájékoztatja a 

kedves ügyfeleit, hogy a Mobilizált 
Kormányablak Ügyfélszolgálat műkö-
dése a téli időszakra,  2022. október 

29. napjától  2023. március 17. nap-
jáig felfüggesztésre kerül.
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

118-as mellék: 
kereskedelmi és ipari ügyek;
e-mail.:
nemeth.laszlo@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
2022. október 13-án soron kívüli ülést tartott a 
képviselő-testület, amelynek fő témája az energia-
árak növekedésével kapcsolatos intézkedések meg-
hozatala volt. Ennek keretében döntés született az 
enlékműveket megvilágító lámpatestek lekapcsolá-
sáról, illetve a közvilágítási lámpatestek időszakos 
ritkításának kezdeményezéséről. 
Ezek egyelőre a lakosságot nem érintik, a konk-
rét változásokról a későbbiekben felvilágosítást 
adunk. Rövid tanácskozást követően a testület arra 
az elhatározásra jutott, hogy a 2022. évben nem 
rendezi meg a Böllérnap és Katalin-bál elnevezé-
sű rendezvényt, valamint a 2022. november 1. és 
2023. március 31. közötti időszakban rendezendő 
bálakat elhalasztja, a Domaszéki Sportcsarnok ki-
bérlése ilyen célból a megadott időszakban nem 
lehetséges. A képviselők határoztak még a polgár-
mesteri hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjé-
nek változásáról is, utóbbiról külön tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 
Döntés született új mezőőri gépjármű beszerzésé-
ről, egy korábbi határozat módosításáról, valamint 
egy kérelem elutasításáról. Soros ülését október 25-
én tartotta a testület, amelyen elfogadásra került a 
Domaszéki Települési Értéktár Bizottság 2022. évi 
munkájáról szóló beszámoló, a 2023. évi belső elle-
nőrzési terv, az önkormányzat beruházásainak át-
tekintéséről szóló beszámoló, továbbá a Domaszé-
ki Kincskereső Óvoda Módosító Okirata és Alapító 

Okirata. A képviselők döntöttek a Dankó Pista tér 
15/B/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bér-
leti jogára vonatkozó pályázat kiírásáról, kezde-
ményezték Domaszék Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatának módosítását, valamint hozzájáru-
lásukat adták mesterséges itatók létesítéséhez és 
fenntartásához, egy zártkerti ingatlan külterületbe 
való átvezetéséhez, illetve a régi mezőőri gépjármű 
értékesítéséhez. 
A grémium hatályon kívül helyezte az állatok tar-
tásáról szóló rendeletet, valamint apró módosítá-
sokat hajtott végre az önkormányzat tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek 
mértékéről szóló, illetve a köztemető és a temetke-
zés rendjének helyi szabályozásáról szóló rendele-
teiben. 
A polgármesteri jelentés keretében további tájé-
koztatás történt a költségek csökkentését célzó 
intézkedésekkel kapcsolatban, illetve a képviselők 
megismerkedhettek az idei év települési rendezvé-
nyeinek költségeivel.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülés tervezett időpontja 2022. november 29. 
(kedd), 14.00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme

dr. Németh László 
hatósági és igazgatási előadó

Tájékoztatás a Domaszéki Polgármesteri Hivatal év végi 
munkarendjéről és az ügyfélfogadás változásáról

A Domaszéki Polgármesteri Hivatal hatékonyabb 
működéssel kívánja a rezsiemelkedés által okozott 
kiadásokat csökkenteni, ennek következménye-
ként az alábbiakban felsoroltak szerint fogadja a 
hivatal az ügyfeleit megváltozott munkarendben:
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00 -16.00
Kedd: 8.00 -12.00

Szerda: 8.00 -16.00

Csütörtök: 13.00 -16.00
Péntek: ZÁRVA 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy decem-
ber 19-től december 30-ig a polgármesteri hiva-
talban IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ, az ügy-
félfogadás is szünetelni fog. Az ünnepek utáni első 
ügyfélfogadási nap: 2023. január 2. , hétfő. 
                                        Megértésüket köszönjük.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal

A kommunális hulladék belterületi elszállítására 
vonatkozó tájékoztatás

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét arra, hogy a ve-
gyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során 
melléktermékként keletkező salak és hamu nem 
kommunális hulladék, a hamu hulladék nem he-
lyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyi-
ben kollégáink hamu hulladékot találnak a hul-
ladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül 
kiürítésre! A hamu, salak és kazánpor egyrészt a 
hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a 
tehergépjárművek működőképességére is veszélyt 
jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és elői-
dézheti a további hulladék begyulladását. 
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy 
a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, 

mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tar-
talmaz, az akár a komposztban is hasznosítható. 
Társaságunknak csak a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékok tekintetében áll fenn szolgál-
tatási kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme a 
háztartási hulladék és a települési hulladék cso-
portjába sorolható be a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján.

Megértésüket köszönjük. 
FBH-NP Kft. 6521 Vaskút 0551/2 HRSZ  
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Aszfaltút épül az ipari terület irányában

                               
Az ipari területre vezető útszakasz aszfaltozása    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Hamarosan befejeződnek az ipari területhez 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
munkálatai. Kiépítésre került az ipari terü-
lethez vezető út, valamint ezzel párhuzamo-
san a csapadékvíz elvezetését is biztosító 
csatornahálózat. 
Az 1,7 km hosszan kiépülő, aszfaltos útsza-
kasz a 6,2 hektáros ipari terület megköze-
lítését szolgálja majd, a helyszínt az 55-ös 
út felől teszi megközelíthetővé. A megfelelő 
teherbírás, a hosszútávú használhatóság, va-
lamint a későbbi bővítési lehetőségek miatt 
a projektgazda Domatisz Nonprofit Kft. 6 
méter széles úttest kiépítése mellett döntött.

A projekt keretében 7 db, 8.000 m2 és 1 ha 
közötti méretű telek kerül kialakításra kiépí-
tett villamoshálózattal, vízellátással és gáz-
hálózat kiépítési lehetőséggel. 
A mai épületenergetikai trendeknek megfe-
lelően a beruházás a villamos működtetésű 
energiatakarékos fűtési rendszereket pre-
ferálja, ugyanakkor termeléstechnológiai 
igény esetén a terület közvetlen közelében 
futó, nagy szállítási kapacitású gerincveze-
tékek által a gázhálózat kiépítése is megva-
lósítható.
Az ipari terület kialakítása stratégiai fon-
tosságú beruházás Domaszéken. A projekt 

2018-ban indult el és várhatóan 2023-ban 
zárul le. A településen alapított és működő 
termelő és ipari vállalkozások száma az el-
múlt évtizedben folyamatosan növekedett, 
a településvezetés ezért találta indokoltnak 
egy ipari terület létesítését, amely megfelelő 

Új gépjármű erősíti Domaszék mezőőri szolgálatát
A mezőőr feladatai közé tartozik a termőföldek őrzése és a termőföldön lévő termények, termékek, felszerelések, eszközök, ha-
szonállatok, építmények, földmérési jelek védelme, melyek ellátásához  a domaszéki tanyavilágban hatalmas területet kell bejárni, 
emiatt szükségessé vált a régi gépjármű lecserélése korszerű, a mai követelményeknek megfelelő példányra.

                                
Módra Tamás mezőőrt segíti munkájában az új gépjármű   

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2022 áprilisában támo-
gatást igényelt a mezei őrszolgálatának a fejlesztési költségei 
fedezetére, mely igény pozitív elbírálásban részesült az Agrár-
minisztérium és Magyarország Kormánya által, 76%-os támo-
gatási intenzitás mellett.
2022 júliusában az önkormányzathoz megérkezett 6.351 E Ft 
támogatás, amely az alábbi költségeket fedezi a mezőőri felada-
tellátással kapcsolatban: használt gépjármű beszerzése 3.955 E 
Ft értékben, üzemanyag-költség, bérköltség és járulékai, forma-
ruha juttatás 2.395 E Ft értékben. Az önkormányzat a támoga-
tási forrás felhasználásával sikeresen beszerzett az előzőekben 
leírt feladatok ellátásához egy 6 éves, Suzuki Vitara típusú sze-
mélygépjárművet, melyet Módra Tamás mezőőr ( Telefonszá-
ma: 0630/631-1989 ) azonnal használatba is vehetett. A modern 
autó rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely a tanyasi 
– gyakran a szélsőséges időjárásnak köszönhetően –, járhatat-
lanná vált utak, bejárók, földterületek megközelítését segíti. A 
nyári melegben a klímával ellátott autóval a megfigyelési fel-
adatok is könnyebben elláthatóak, melyek akár a rendőrség, 
akár a polgárőrség munkájának a hatékonyságát is megnövelik. 

A legutolsó adatok szerint az országban a mintegy 430 mezei 
őrszolgálatban csaknem 750-en teljesítenek szolgálatot, 98%-
uk 20 ezer, ezen belül 75%-uk 5000 lakosúnál kisebb települé-
sen. Az adatokból is jól látszik, hogy jócskán van még bővülés-

re lehetőség, hiszen rengeteg település nem tart fenn mezei őrszolgálatot. 
Az Agrárminisztérium ezzel a támogatási formával kíván lendületet adni 
új  szolgálatok megalakítására, illetve – ahogyan az Domaszéken is tör-
ténik – a meglévőeknek pedig eszköz- és infrastruktúra-fejlesztési támo-
gatásokkal kívánja megnövelni a feladatellátási hatékonyságát. 

Tombácz Zoltán szerkesztő

infrastruktúrális ellátottsággal tökéletesen 
ki tudja szolgálni azon vállalkozások igé-
nyeit, akik számára fontos a könnyű megkö-
zelíthetőség, az autópálya közelsége, vala-
mint nagy telephely-igénnyel rendelkeznek.

Bata Attila szerkesztő
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Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó Pista tér 15/B/2. szám alatti önkormányzati költségalapú 
bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- lakás bérlője csak magyar állampolgár 
és olyan személy lehet, aki élete folyamán 
legalább 5 év állandó, bejelentett lakással 
rendelkezett Domaszéken; vagy bár nem 
rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de Do-
maszék Nagyközség közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező munkáltatónál lega-
lább 1 éve munkaviszonyban áll (az önkor-
mányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szó-
ló 7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a további-
akban: Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés az-
zal, aki Domaszéken önálló beköltözhető 
lakásingatlannal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti 
joggal rendelkezik, önkormányzati bérla-
kásban bérlő, bérlőtárs vagy jogcím nélküli 
használó (Rendelet 3. § (12) bekezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt 
élveznek azok a pályázók:
- akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér 
(29.220,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér 
fizetését vállalják,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke 
van,
- aki a többi pályázóhoz viszonyítva Doma-

szék közösségi életében nagyobb szerepet 
vállal,
- aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti 
szerződés megkötését (Rendelet 3.§ (6) be-
kezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés 
azzal köthető, aki a pályázatában összessé-
gében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bér-
leti jogviszony határozott időre, legfeljebb 
5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés 
b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű la-
kás esetén kérelmező - bármely jogcímen 
történő pályázat során valótlan adatot közöl, 
vagy az ügy érdemére kiható információt 

hallgat el, úgy a pályázati eljárás során ki 
kell zárni, kérelmét el kell utasítani (Rende-
let 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, össz-
komfortos. A lakás megtekinthető: egyez-
tetett időpontban a helyszínen. Beköltöz-
hető: 2022. december 15. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyközség 
Polgármesteréhez címzetten, dr. Németh 
László hatósági és igazgatási előadónál kell 
benyújtani személyesen (6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan (ne-
meth.laszlo@domaszek.hu), 2022. novem-
ber 25-én 12:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2022. november 29. Az eredményről az 
érintettek határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába a vállalt lakbér 
havi összegének négyszeresét kaucióként 
letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecs-
keház bérleti jogát nem kaphatja meg az a 
pályázó, akinek a helyi önkormányzatnál 
köztartozása van.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete képviseletében:

Sziráki Krisztián polgármester

Madárinfluenza járvány miatti megfigyelési körzet elrendelése
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Ha-
tóság), mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi fel-
adat- és hatáskörben eljáró hatóság Domaszék település teljes 
közigazgatási bel- és külterületére megfigyelési körzetet rendel 
el a mellékelt térkép alapján.
A terület határán a fő utakon „Megfigyelési körzeti zárlat ma-
dárinfluenza miatt” feliratú táblákat kell jól látható módon elhe-
lyezni.
A megfigyelési körzetben az alábbi intézkedéseket kell alkalmazni:
1. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi 
és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfi-
gyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy 
megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a megyei kormányhi-
vatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő 
járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést. 
2. Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi, valamint 
tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül 
fekvő gazdaságokba,   vágóhidakra,   csomagoló    központokba , vagy      tojás-
termékek előállítására szolgáló létesítménybe, az alábbi kivételekkel: 
a)  a     vágóbaromfinak     egy      kijelölt     vágóhídra      szállítása  azonnali   levágás 
céljából a jogszabályban előírtak szerinti feltételek fennállása esetén; 
b) A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően 
hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló ba-
romfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia; 

c) napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba 
vagy gazdaság egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő jár-
ványvédelmi intézkedéseket alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság 
helye szerinti megyei kormányhivatal értesítését követően az hozzá-
járul a napos baromfi fogadásához és a rendeltetési gazdaságot vagy 
egy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá 

   
A megfigyelési körzet határai Csongrád-Csanád megyében,

mely Domaszék területét is érinti
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helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazda-
ságban kell maradnia, vagy bármely más gazdaságban, ha a napos 
baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kívül fekvő baromfitartó 
gazdaságokból származó keltetőtojásból kelt ki, feltéve, hogy a fel-
adó keltető logisztikája és biológiailag biztonságos munkafeltételei 
révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek érintkezésbe az e 
körzetekben található baromfiállományokból származó, és ennélfog-
va más egészségügyi állapotú keltetőtojással vagy napos baromfival; 
d) a keltetőtojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül 
elhelyezkedő kijelölt keltetőbe; feltéve, hogy a tojást és annak csomago-
lását feladás előtt fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket; 
e) egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók 
a kijelölt csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállator-
vos által előírt valamennyi járványvédelmi intézkedésnek megfelel; 
f) tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. 
április 29-ei, 852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fe-
jezetével összhangban történő kezelésre a megfigyelési kör-
zeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek gyár-
tásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-ei, 853/2004/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete X. szaka-
szának II. fejezetében foglaltak szerint foglalkozó létesítménybe; 
g) tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából; az élőállat és 
termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmen-
tések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabá-
lyairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben leírtak szerint. 
3. Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szét-
szórása, amennyiben a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte. 
4. Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogság-
ban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása. 
5. A megyei kormányhivatal a fertőződés lehetőségének kizárása 

esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten 
kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigye-
lési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen 
szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását. 
6. A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járvány-
védelmi intézkedéseket betartva - különös tekintettel a belépéskori 
és távozáskori fertőtlenítésre - csak olyan személyek léphetnek be, 
akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges. 
7. Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, 
trágya, hígtrágya, alom és minden más, a vírussal történt kon-
taminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt 
járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatáro-
zott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni. 
8. Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított 
emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihe-
tők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlá-
tozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak 
az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol: 
nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott 
szárnyassal, és nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, 
ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak. 
9. A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortali-
tást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelen-
tős változásokat haladéktalanul jelenteni kell a járási hivatalnak. 
10. Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető sza-
badon.

Kérjük a tilalmak, korlátozások maradéktalan betartását a 
járvány megfékezése érdekében! 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Elvesztettünk egy művészt, az 56-os forradalmárt
Vitéz Mihály Árpád  szobrászművész 1937. 
március 2-án született Csanádapácán. Gyer-
mek és ifjú éveit az Alföldön, a Csanádi sí-
kon töltötte, ahol a kelő nap Erdély tündér-
kertjét mutatja, „hajnali délibábosan”, ahol 
már lovakat, tanyákat rajzolt. 
Tehetségét a lóimádatban élte, jól rajzolt és 
kitűnő  sportoló is volt. Sújtotta a megbé-
lyegzés, a kulák és értelmiségi származása. 
Egy vidéket járó tehetségkutató, Csohány 
Kálmán fedezte fel, és felkerült Pestre, a 
Képzőművészeti Gimnáziumba. 1957 és 
1964 között a Képzőművészeti Főiskola 
hallgatója volt. Tanulmányai Közép-Ázsi-
ába vezették, őseinek vélt tájaira: Turánba, 
Szibériába, Kis-Ázsiába. Munkásságát a 
természet csodálata motiválta, amiről nem-
csak a szobrai árulkodnak, hanem egy új 
műfajnak, a tájművészetnek is a művelője, 
amit a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán tanított. Több évtizedes budapesti, 
néhány éves pécsi élet után, 2000-ben Sze-
gedre, majd Domaszékre költözött. Több 
köztéri szobra áll az országban: Szegeden, 
Gyöngyösön, Csepelen, Pakson, Eszter-
gomban, Szarvason, Mártélyon. 1971-ben 
megkapta a XIV. Alföldi tárlat nívódíját, 
2010-ben pedig a Magyar Művészetért díjat. 
Egyéni kiállításai voltak 1980-ban Szolno-

kon, 2005-ben Szegeden és 2007-ben Hód-
mezővásárhelyen. Részt vett 1963-ban és 
1965-ben a válogatott csoportos kiállításon. 
Számos közösségi megbízásra és magán 
megrendelésre készített alkotása őrzi mun-
kásságát. 
19 évesen a középiskolás Mihály Árpád 
1956. október 23-án ott volt a Bem szobor-
nál a tüntetésen, másnap fegyverropogásra 
ébredt. A fegyveres harcokban 8 napig a 
Corvin közben, a Körút és az Üllői út keresz-
teződésében fegyverropogás, ágyúdörgés 
és lőporszag közepette harcolt, ahol akkor 
„vérben, vasban és mocsokban vajúdott a 
magyar szabadság”. Személyes elbeszélése 
alapján a harc legveszélyesebb  momentuma 
az volt, amikor a Corvin közben ő és két tár-
sa felmásztak egy orosz páncélosra. 
El akarták foglalni a tankot,  fegyvert fogtak 
a parancsnokra, de a sofőr gázt adott és a 
tank megugrott, majd mindhárman bukfenc-
ezve legurultak az aszfaltra, ketten a tank 
alá, amikor másodpercek alatt lepergett előt-
te az élete. Néhány másodperc múlva hallot-
ta az ordítást a fal mellől „mássz, mássz!!”, 
majd négykézláb kimászott a tank alól. Ek-
kor már mindennel, géppuskával, ágyúval  
elkezdtek lőni. 
Nem is tudta, hogy maradt életben. Harcban 

eltöltött napjairól így írt: „1956. október 24. 
napján, amikor elindultam megküzdeni a 
magam pástján, mindazért a dolgokért, sze-
retteimért, hazámért, ami szent volt előttem.                                                                                                                                         
Hálás vagyok az Istennek, hogy mindezt át-
élhettem, erőt adva a félelem legyőzésére, a 
feledhetetlen 8 napra, amikor képes voltam 
helytállni.”

Kegyelettel emlékezünk az '56-os 
forradalmárra, vitézre.

Gál Imre
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Október a megemlékezések hónapja volt településünkön
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a képviselő-testület tagjai, 
a helyi civil szervezetek és a Bálint Sándor Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola október 21-én tartotta az 1956-os forradalom 
és szabadságharc megemlékező ünnepségét a Köztársaság téren, 
mely eseményt megtisztelte jelenlétével Mihálffy Béla országgyű-
lési képviselő is. 
A Himnusz elhangzása után Sziráki Krisztián polgármester ünnepi 
gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel, melyben elmondta, hogy 
„kezdetben ellenforradalomnak nevezték a tankönyvek, majd sajná-
latos eseménynek, amit ma forradalomnak hívunk. A rendszerváltás 
során változott meg az események hivatalos értékelése, és 1989. ok-
tóber 23-a óta ez a jeles nap, kettős nemzeti ünnep lett Magyarorszá-
gon. Hiszen ez a nap a forradalom kitörésének napja, és a Magyar 
Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja is. 1956 szelleme mérce, 
ami ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozás-
tól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül elsősorban vala-
mennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Csak magyarként, egy 
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nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak”. Hozzátette, hogy az 
emberek saját felelőssége az, hogy október 23-a ne váljon egy üres 
dátummá, hanem valódi értéket képviseljen, olyan értéket, mely az 
összetartozást és a szolidaritást jelképezi. „Kívánom önöknek, hogy 
e kincsünket, ezeket az értékeket, összefogásra való képességünket, 
a Jóisten segítségével kamatoztatni tudjuk a magyar népünk és a 
kisebb helyi közösségünk érdekében” – tette hozzá beszédének zá-
rásaként a polgármester, mely után az általános iskola tanulói ünne-
pi műsort adtak elő a forradalmi eseményekre emlékezve, mellyel 
hűen felidézték az akkori történéseket. 
Végül az ’56-os emlékműnél koszorúzás zárta a megemlékezést, 
fejet hajtva tisztelegtek a hősök előtt az önkormányzat képviselői, 
Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, a Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Domaszéki Kincs-
kereső Óvoda, a Jázmin Nyugdíjas Klub, a Domaszéki Polgárőr 
Egyesület, a Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat, a Dél-Alföldi ’56-
os Vitézi Rend képviselői, a Feketeszéli Egyesület képviselője és a 
Magyar Tartalékosok Szövetségének Domaszéki Szervezete.

Október 25-én Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képvise-
lő-testülete és a helyi civil szervezetek megemlékezést tartottak a II. 
Világháborúban elhunytak tiszteletére a Köztársaság téri emlékmű-
nél, és fejet hajtottak a Domaszéki Temetőben az elhunyt domaszéki 
díszpolgárok sírjai előtt. 
A sírokra koszorúkat helyeztek el, mécseseket gyújtottak, melyek 
felgyulladó gyertyaláng fényeiben a következőkre emlékeztek a 
jelen lévők: Bába János, Berta Szilveszter, Dobó József, dr. Kálló 

   
Sziráki Krisztián polgármester ünnepi beszéde közben

   
A Bálint Sándor Általános Iskola tanulói színvonalas műsor keretében emlékeztek az 1956-os eseményekre

   
A MATASZ helyi szervezete és a képviselő-testület tagjai 
tisztelegtek a II.világháborús hősi halottak emléke előtt
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VALLÁS „Mostohagyerek” a templomkertben
Nem őshonos ezen a vidéken. Évek óta 
mégis egyre több kertben látható. Még az 
út menti parkokban is felvirít élénkpiros 
virágaival a gránátalma. Lángszínű virágai 
a Lélek lángjaira, termése pedig egybezárt 
rubin piros gyöngyeivel az egybetartozó élő 
szeretetközösségeket jelképezi: családot, 
Egyházat stb. Ez a „mostohagyerek” csak 
az éghajlat-melegedés miatt költözhetett a 
mérsékelt égöv kertjeibe.
Van vagy tíz éve, hogy valaki ajándékba 
adta kicsiny, csenevész bokorként a templo-
munk kertjébe. Nem nagy örömmel néztem 
rá. „Úgyse lesz belőle valami csodaszép, a 
sivár homokon.” De hát a mostohagyerek-
nek is élni kell! Ő egyébként sem „mostoha” 
az egyházművészetben. Számtalan templo-
mi ornamentika és festmény kedvelt eleme. 
Fonatos faldíszekben, aranyos faragvá-
nyokban helyezték el régi korok művészei. 
Kelyheken, szent edényeken gyakran alkal-
mazták az ötvösművészek, a búza kalászai, 
a szőlők fürtjei közé ékes változatosságnak, 
kidomborodó különlegességnek. 
Gondozgattam, ápolgattam jó tíz esztendőt, 
várva, hogy megmutatja nekünk az ő szépsé-
gét. De semmi, a metszés, öntözés ellenére. 
Most, e forró nyárban meg is fenyegettem: 
„Ha így viselkedsz, rőzse lesz belőled!” De 
azért odalöttyintettem egy-egy vödör vizet 
neki. Egy meleg reggelen meg is jelent né-
hány lángszínű rózsácska az egyébként szép 
levélzetű bokron, de hogy többre is képes, 
nem hittem neki. Nagyon meglepett, mikor 
két sötétzöld golyó megjelent a bokor rej-
tekén. Majd egy harmadik is, de az aszály 
elvitte. Kettő, mint jó testvérpár, egymást 
biztatva növekedett, kerekedett és próbálta 
hozni a műalkotásokból jól ismert formáját. 
Minden locsoláskor azt gondoltam: leg-

közelebb lenn találom a napégette földön. 
A kertben játszó gyerekektől is féltettem: 
„Hozzá ne nyúljatok, mert ez gránátalma, 
és így bármikor felrobbanhat!” Kellőkép-
pen kinevettek.
Jött az október, a szüretek és a termény- 
betakarítások ideje. Ősidők óta minden 
templomban van egy vasárnap, a termény-
hálaadási ünnep. Ilyenkor a jó hívek bőven 
hoznak díszítésre szép gyümölcsöket és 
zöldségeket. Hálából és örömmel felvonul-
tatják a legfinomabb szőlőket, a legszebb al-
mákat, még a dísztökök is megjelenhetnek. 
De a mostohagyerek, a gránátalma szóba se 
jöhetett. El se képzelhettem, hogy beérik, 
mire kell, így nem is kerülhetett az oltár di-
csőségébe. 
Szép és áldott volt a hálaadó mise, min-
denki részesedett az Alkotó ajándékainak 
örömében, köszönetet mondhatott munkája 
gyümölcseiért. Az ünnep után egyik hétköz-
napon, egy napfényes reggelen meglepődve 
láttam, hogy a gránátalma felrobbant, pedig 

              
Terményáldás a Szent-Kereszt Templomban     Fotók: Tombáczné Balla Anikó   

A szétrobbant gránátalma    
 

senki nem érintette. Elgondolkodtam rajta, 
hogy mérgében vagy bánatában tette? Amit 
soha nem hittem volna, valóban felrobbant! 
Ez nem vicc, de humoros! Ezt a szépséget, 
ez csodálatra méltó! Egy maroknyi rubin 
piros gyöngyszem, koronával ékesített tok-
ban. Nem Isteni égi csoda ez, csak a termé-
szet törvénye, a gyökerek életet tápláló ere-
je. De a természet törvényeinek létrehozó 
alkotója Ki lehet?  A TEREMTŐ!
                                  Sóki Károly plébános

Antal Attiláné, id. Tombácz Géza, Kiss György és Nagy Mihály. A 
későbbiekben az önkormányzat képviselői a Szegedi Belvárosi Te-
metőben tiszteletüket tették Gálig László díszpolgár sírjánál is. Ők 
voltak azok, akik a közösségünk érdekében kifejtett tevékenysé-

gükkel, magatartásukkal eredményesen elősegítették a településünk 
anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását.
Köszönjük nekik életükben végzett áldozatos munkájukat. 

( szerk.)

   
Az elhunyt domaszéki díszpolgárok sírjainál hajtottak fejet a önkormányzat képviselő-testületének tagjai

ÖNKORMÁNYZAT
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK
OKTATÁS

Programjainkból:
A domaszéki könyvtárban szervezett Me-
sedélelőtt programján a két 4. osztály vett 
részt. Guba-Szűcs Judit könyvtáros be-
mutatta a gyerekeknek a könyvtárat, majd 
diafilmvetítés következett. 
Szervezők: Csúcsné Király Renáta, Turai 
Andrea 

Október 12-én az első és második osztályos 
tanulók bábszínházba látogattak. Mara és 
a pillangófül című bábelőadást tekintették 
meg. Nagyon tetszett mindenkinek az előa-
dás. Kísérő pedagógusok: Csóti Natália, 
Szekeresné Piróth Ágnes és Fehér Erika 

A Hungarikum pályázat keretében először 
a biztonságos és etikus internet-haszná-
latról hallhattak előadást október 12-én 
Krnács Andrástól, majd október 19-én „A 
magyar tanya” című foglalkozáson vettek 
részt a projektben szereplő 3-4. osztályos 
gyerekek. Madarász Ottó tanár bácsi vezeté-
sével megismerkedtek a tanya épületével, a 
tanyasi emberek mindennapjaival. Oldottak 
meg találós kérdéseket, fejtettek keresztrejt-
vényt, raktak ki puzzle-t is.

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Álta-
lános Iskola idén 11. alkalommal rendezte 
meg a Természettudományos kalandtú-
rát. A 4. évfolyamosokat (Junior kategória) 
Asbóth Lilla Ágnes, Forster-Ungvári Ákos, 
Forster-Ungvári Hanna, Jenei-Szűcs Luca, 
Ótott-Kovács Ábel, a 8. évfolyamosokat 
(Senior kategória) Huszák Zsófia, Kardos 
Lora, Kászonyi Lilla, Kiss Bence és Nyári 
Levente képviselte. 
Az 5 fős csapatok Szeged város területén 
található állomásokat érintve haladtak, ahol 

                                
A felsős angolt tanulók Halloween-partyt rendeztek    Fotó: Cseri-Kucsara Petra

                               
„Robotcsámborgás” és robotika bemutató     Fotó: Polgár Szabina

Mesedélelőtti program a könyvtárban   
Fotó: Csúcsné Király Renáta

   Kalandtúrázóink   
Fotó: Csúcsné Király Renáta

természettudományos tartalmú feladatokat 
kellett megoldaniuk. Az állomások a Junior 
kategóriában 200-300 m, míg a Senior ka-
tegóriában 500-600 m távolságban követték 
egymást. A két kategória csapatai más útvo-
nalon haladtak, más állomásokon oldottak 
meg feladatokat, összesen mindkét kategó-
riában 12 állomást kellett érinteniük. Így az 
alsósok útvonalának teljes hossza kb. 4 km, 
a felsősöké kb. 7 km volt. Záróakkordként 
mindkét csapat a Tudástárban tartott érdekes 
kísérleti bemutatón vett rész, amely a hang 
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terjedését szemléltette különféle eszközök 
segítségével. Fantasztikus élménnyel gazda-
godtunk. Kísérő pedagógus: Csúcsné Király 
Renáta 

Programozás és digitalizálás gyermekek 
és fiatalok számára Európában - ez a Meet 
and Code programsorozat központi témája.
A Meet and Code 8 és 24 év közötti fiata-
lok számára nyújt lehetőséget, hogy megis-
merkedhessenek a programozás izgalmas és 
szerethető oldalával. Az események az EU 
Code Week keretében zajlottak 2022.10.08. 
és 23. között.

A Domaszéki Óvoda és Iskola Gyermekei-
ért Alapítvány a nyertes pályázat keretében 
a Kincskereső Óvoda nagycsoportosainak 
és a Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kola és AMI alsó tagozatosainak szervezett 
ROBOTCSÁMBORGÁS címmel robotika 
bemutatót, melyet Fári János gimnáziumi 
tanár, szakértő tartott. 
Ezen kívül a nyert összegből vásárolt 4db 
Scottie Go! fejlesztő társasjátékot. A játék 
minden érzékszervet bevonva vezeti be a 
gyerekeket a programozás és logikus gon-
dolkodás világába, segíti az algoritmusok 
megértését.
A Meet and Code programot az SAP, a 
NIOK Alapítvány, valamint a TechSoup 
Europe hálózat tette lehetővé. A program-
ról készült videót iskolánk Facebook ol-
dalán tekinthetik meg. 

2022. október 28-án iskolánk felső tagoza-
tos, angolul tanuló diákjai játékos Hallo-

A futóversenyen az iskola leggyorsabbjai    Fotók: Dobó Márta
ween-party keretében ismerkedhettek meg 
ezzel az eredetileg angolszász ünneppel. A 
csapatoknak különböző feladatokkal kel-
lett készülni, bemutatták jelmezeiket, angol 
nyelvű plakátot készítettek, a Halloween 
jegyében ijesztő ételeket találtak ki. A prog-
ram második részében töklámpást kellett 
faragniuk a tanulóknak. 
Az összejövetel zárásaként értékeltük az el-
készült alkotásokat, a gyerekek egymásnak 
is bemutatták fantasztikus töklámpásaikat, 
melyet természetesen haza is vihettek. Az 
eredményhirdetést követően, a rendkívül jó 
hangulatú, vidám party végén mindenkitől 
ijesztő csokival köszöntünk el.
A program szervezői: Cseri-Kucsara Pet-
ra, Molnár-Tóthné Lakatos Margit, Kardos 
Rolland

Iskolánk gyorslábú tanulói mezei futóver-
senyen vettek részt Ruzsán. Kellemes őszi 
időben versenyeztek a csapatok. Futóink si-
keresen szerepeltek, 3 domaszéki csapat is 
(az I. és II. helyezett csapatok) továbbjutott 
a megyei fordulóra. 
A versenyen a következő eredmények szü-
lettek: 
II. kcs. egyéni eredmény: 
Asbóth Lilla 2. hely
csapat: Asbóth Lilla, Klépity Johanna, Masa 
Ramóna, Kiri Míra, Baukó Szofia 1. hely
III. kcs. egyéni eredmény: 
Benák Hanna 3. hely
lány csapat: Csóti-Gyapjas Laura, Kómár 
Alexandra, Benák Hanna, Deli Alíz, Kardos 
Kata 3. hely
fiú csapat: Motzwickler Noel, Zádori Ádám, 

Zádori Bálint, Juhász Dominik, Benák Ta-
más 2. hely
IV. kcs. egyéni eredmény: 
Papp Endre 1. hely, Kómár Áron 2. hely
csapat: Papp Endre, Kómár Áron, Kato-
na-Pritz Gábor, Szaszák Balázs 1. hely
A megyei forduló Hódmezővásárhelyen 
került megrendezésre. Mindhárom csapat 
derekasan helytállt és teljesítette a kijelölt 
távot. Legeredményesebben Papp Endre 
szerepelt, aki korcsoportjában a IV. helyen 
ért célba, így továbbjutott az országos for-
dulóra.
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Művészeti iskola programjaiból
Október 7-én néptáncosaink közül a To-
pogók csoportja az Idősek napja alkalmából 
szervezett rendezvényen lépett fel. Mező-
földi táncokat mutattak be, nagy sikert arat-
tak a vendégek körében. 
A másik, hagyományos települési prog-
ramon, október 8-án, a Szüreti napokon is 
részt vettek néptáncos tanulóink. A Rece-fi-
ce, a Kiskaláris és a Csillagfürt csoportok 
fergeteges flashmob táncukkal lepték meg a 
közönséget.  Mindkét programhoz a felké-
szítő tanár Kispéter Éva volt. 

Következő programjaink:

2022. november 7. Iskolanaptárba 
 készülő rajzok leadási határideje
2022. november 15. Fogadóóra az 
 iskolában 16.30 -17.30
2022. november 17. Pályaorientációs nap                                                                                                                                              
  tanításmentes nap - kisbusz, napközi,                                                                                                                                         
          ebéd van, művészeti óra nincs
2022. november 21. Zrínyi Matematika   
          Verseny iskolai fordulója 14 óra
2022. november 22. Bálint Sándor Nap
2022. november 22. Határtalanul 2021                                                                                                                                             
          Témanap
2022. november 22. Területi verses 
           mesemondó verseny 14 óra
2022. november 28. Adventi 1. 
            gyertyagyújtás 7.45 óra
2022. december 2. Adventi 
 kézműveskedés 15 óra
2022. december 2. Középiskolai írásbeli  
 felvételire jelentkezés határideje
2022. december 5. Adventi 2. 
 gyertyagyújtás 7.45 óra
2022. december 1-9. Szülői értekezletek
2022. december 12. Adventi 3. 
 gyertyagyújtás 7.45 óra
2022. december 16.  Karácsonyi 
 hangverseny 15.30 óra
2022. december 19.  Adventi 4. 
 gyertyagyújtás 7.45 óra
2022. december 20. Idegen nyelvi 
 teadélután 14 óra
2022. december 21. Téli szünet előtti  
 utolsó tanítási nap
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
László Gyula: Szálló levelek

Lehullott egy falevél
szelek hátán útrakél,

hegyen- völgyön átrepül
ha elfárad, lecsücsül.

Elszunyókál, szendereg,
aztán jönnek új szelek:

libeg, pörög, messze száll,
világ végén majd megáll.

A gyönyörű őszi idő nagy örömet jelent a 
gyermekeknek, hiszen még nagyon sok időt 
tölthetnek a szabadban. A csoportok, kihasz-
nálva a kora őszi jó időt, közelebbi és távo-
labbi helyekre szerveztek kirándulásokat. 
Élményszerző kirándulásokon  megfi gyel-

ték az ősz színeit, az időjárás változásait, a 
növények, állatok alkalmazkodását az új év-
szakhoz. A gyermekek az idényjellegű mun-
kákból is kiveszik a részüket. Az oviudvar 
remek terepet biztosít a környezetünkért ér-
zett felelősség megalapozására, erősítésére. 
A Pillangó csoportosok a háziállatok téma-
körében Mígh Attila és Ábrahám János ta-
nyáján jártak, míg az őszi betakarítási mun-
kákról Balogh Imréék tanyáján szerezték a 
hasznosabbnál hasznosabb tapasztalatokat. 
Köszönjük a családoknak, hogy vendégül 
látták a gyerekeket!
A Mókus csoportosok a Szegedi Agórában 
töltöttek el egy kellemes délelőttöt, ahol ki-
próbálták a játszóházat.

Október közepén a Szegedi Szimfonikus ze-
nekar fúvósai koncerteztek a gyerekeknek. 
A hangszeres bemutatón közelebbről meg-
ismerhették a fagott, hegedű, nagybőgő, 
cselló hangszereket. Természetesen a közös 
zenélés, tapsolás, éneklés sem maradt el.

A hónap vége felé észrevétlenül besetten-
kedik beszélgetéseinkbe, verseinkbe, éne-
keinkbe, játékainkba a Mikulás és a köze-
ledő Karácsony. Kezdetét veszi az Adventi 
készülődés is. Szeretettel várjuk a szülőket 
a hagyományos Adventi délutánunkra 2022. 
november 26-án, pénteken 15 órától, ahol 
gyermekeikkel közösen készíthetik el a kö-
zelgő ünnep díszeit.

Programjaink az elkövetkezendő idő-
szakban:
    • 2022. november 8-11. között szülői 
       érkezletek a csoportokban
    • 2022. november 25. Adventi készülődés
    • 2022. december 6. Mikulás-várás

Az őszi idővel kapcsolatos programokon vesznek részt az óvodás gyermekek           Fotók: Koczkás Orsolya

Kísérletek kavalkádja az Agórában
A SzeReTeD (Szegedi Regionális Ter-
mészettudományos Diáklaboratórium) 
természettudományos családi napot ren-
dez 2022. november 19-én 9.30 órától a 
Szent-Györgyi Albert Agórában.
A program legfőbb célja, hogy a gyerme-
kek és szüleik minél sokszínűbb formában 
átélhessék a kísérletezés és a felfedezés él-
ményét. A rendezvényen diákok vezetésé-
vel kísérletezhetnek a résztvevők. Ezen a 
délelőttön az érdeklődők bepillanthatnak a 
diáklabor életébe, ezzel hozzájárulva a ter-
mészettudományok kísérleti tapasztalatszer-

zésen alapuló népszerűsítéséhez.
A rendezvényen több mint 50 asztalon – 
szinte az AGÓRA összes termében – végez-
hetnek természettudományos kísérleteket 
a látogatók délelőtt 9.30 és 12.30 között. 
Huszonöt különböző interaktív kísérleti 
helyszínen a gyerekek 8. osztályos diákok 

vezetésével kísérletezhetnek. Azok számá-
ra, akik saját kísérleti eszközt szeretnének 
építeni - amit haza is vihetnek - tíz helyszí-
nen különböző témájú barkácsasztalok áll-
nak majd rendelkezésre.
Vállalkozó kedvű látogatók a természettu-
dományos ötpróbán mérhetik össze tudá-
sukat. Nyolc helyszínen logikai és fejlesztő 
játékokkal ismerkedhetnek a látogatók. A 
legkisebbeket a 6 év alattiak terme várja 
majd, ahol életkoruknak megfelelő termé-
szettudományos játszóház fogadja őket. 

Várják a családokat sok szeretettel!
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Domaszék az ezredfordulón
Tervek és fejlesztések

Az 1998 októberében megtartott önkormányzati választásokon 
új polgármesternek szavazott bizalmat Domaszék, akit 2002-

ben újraválasztottak. Börcsök Lajos a 11 fős képviselő-testület élén 
kezdte meg munkáját, nagyívű tervekkel. Fő programpontjai között 
szerepelt a belterületi csatornázás folytatása, az óvoda bővítése, a 
Dózsa György utca szélesítése, további utcák ellátása szilárd burko-
lattal, faluház létrehozása, több településsel együtt közös szemétle-
rakó megvalósítása, telekosztás, illetve ehhez kapcsolódóan a régóta 
esedékes településrendezési terv elkészítése.
Az Arany János és Deák Ferenc utcák aszfaltozását követően megin-
dult a körjáratos buszközlekedés a faluban – először még a korábbi 
végállomás Szabadság tér kihagyásával, amely megállóhely alig egy 
hónap alatt visszakerült a menetrendbe. 
Érdekesség, hogy a ma ismert, egy oldalon elhelyezkedő buszme-
gállókkal szemben is volt tábla kezdetben, hiszen a Mórahalomról 
érkező járatok fordított irányban mentek végig a településen. Ezt a 
megoldást azonban viszonylag gyor-
san megszüntették.
1999-ben bevezették a kötelező, szer-
vezett hulladékszállítást a belterületen. 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek is 
kialakításra kerültek bel- és külterü-
leten egyaránt. 2000-ben elkészült a 
településrendezési terv, valamint kiala-
kult az új osztás területe. A Rózsakert 
Vendéglőtől nyugat-északnyugatra 70 
telket alakítottak ki, létrejött a Kle-
belsberg Kuno, Hargita, Kunhalmi és 
Szentgyörgyi Albert utca, ennek ered-
ményeként a község lakosságszáma 
átlépte a 4000 főt.
2001. október 30-án átadták a Maros 
és Vasút utcák szilárd burkolatát, 2002-
ben elkészült a Bojárhalmi utca aszfaltozása, a 2004-es falunapon 
pedig megtörtént az újraaszfaltozott József Attila, Jókai, Harang, 
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Juhász Gyula, Bálint Sándor és Rákóczi 
utcák, valamint a Dankó Pista tér átadása is.
A 2000-es falunapon nyitotta meg ajtaját a korábbi tűzoltószertár 
helyén kialakított Teleház, amely sokáig szolgálta a falu lakossá-
gát. Megtörtént a község ivóvíz-ellátását szolgáló kutak felújítása, 
a szennyvízrendszer meglévő elemeinek cseréje, illetve a II. ütem 
megvalósítása. A főtér rekonstrukciója keretében kopjafákat helyez-
tek el, ezeknek és a templom épületének díszkivilágítást szereltek, de 
sor került a közvilágítás felújítására, korszerűsítésére is. A szemétte-
lep eladásra került Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
megkezdődött a hulladékudvar kialakítása. 2003 novemberében át-
adásra került az Úttörő utcai játszótér, 2004-ben pedig felavatták a 
Teleház udvarán a közösségi kemencét. 2005-ben az önkormányzat 
megvásárolta a korábbi Sárkányhegyi Vendéglő épületét, amelynek 
hasznosítására több terv is volt (faluház, klubház, idősek napközi 
otthona, stb.), jelenleg közösségi színtérként működik. Mellette, a 
korábbi állomásépületben kialakításra került a vasút- és helytörténeti 
kiállítás. 2003-ban a Domatisz Kht. is megalakult.
Külön cikket szentelhetnénk a 2000-es évek elején tapasztalható 
belvízhelyzetnek, ami sok álmatlan éjszakát okozott a település ve-
zetőinek és lakosainak is, de a terjedelembe nem fér bele az M5-ös 
autópálya megépítési körülményeinek ismertetése sem. Fontos meg-
említeni a 2002-ben átadott 16 önkormányzati bérlakást, amelyek 
a Dankó Pista téren kaptak helyet. Közülük 4 kisebb „fecskeház”, 

ifjúsági garzonlakás, amelyek létesítése kifejezetten a fi atalok első 
lakáshoz jutását segítette és segíti mindmáig.
1999-ben döntés született a település címerének elkészítéséről, 
amely a mai napig változatlan formában létezik. A díszpolgári cí-
met is 1999 óta osztják ki településünkön, később egyéb kitüntető 
címek alapítása is megtörtént. A településkép pozitív alakításának 
elismeréseként létrehozták a legszebb virágos porta, illetve a leg-
szebb díszkivilágításban tündöklő porta díjakat.
A testvértelepülési kapcsolatok is folyamatosan napirenden vol-
tak. Az 1998-ban az erdélyi Lövétével kialakított együttműködést 
követően történtek puhatolózások német és olasz településsel is, 
végül 2002. október 12-én a lengyelországi Wolbrommal került sor 
ünnepélyesen az egyezség aláírására.

Közösségek, egészségügy

Nemcsak a felnőttek, hanem a fi atalok is tevékenyen részt vet-
tek a település igazgatásában. 1999-ben ifjúsági önkormány-

zati választást tartottak Domaszéken. 
Az első ifjúsági polgármester Aszta-
los Árpád lett, őt 2003-ban Sziráki 
Krisztián követte. Munkájukat orszá-
gosan is elismerték: 2001-ben „Az év 
ifjúságbarát települése” kategóriában 
megosztott második-harmadik helye-
zést, 2022-ben „Az év ifjúságbarát 
települési önkormányzata” kategóri-
ában első helyet értek el, ezzel meg-
kapva az Arany Titán díjat.
Ebben az időszakban több olyan ci-
vil szervezet alakult, amelyek a mai 
napig működnek. Közülük említésre 
méltó a Gazdák és Vállalkozók Do-
maszéki Egyesülete, illetve a Doma-
széki Polgárőr Egyesület. Készült 

települési térkép is, valamint korábbi cikkeinkben többször idézett 
helytörténeti kiadványok (Doma homokján, Oltárkő a katedrán) is 
kiadásra kerültek.
A két háziorvosi körzet mellett, a növekvő gyermekszám miatt 
szükségessé vált a házi gyermekorvosi feladatok ellátását is meg-
szervezni. A pályázók közül a képviselők dr. Nagy Arankát vá-
lasztották ki, aki 1999-ben kezdte meg rendelését, majd az önkor-
mányzattól vásárolt telken felépített magánrendelőjében folytatta 
azt 2000. augusztus 15-étől. Ezt követően került átadásra dr. Koz-
ma Anna új háziorvosi rendelője is, későbbi nevén az Egészségház.

Oktatás, nevelés, sport

Az 1983-ban átadott óvoda 75 férőhelye már a ’90-es években 
is kevésnek bizonyult, mert évről-évre kétszer ennyi gyermek 

jelentkezett felvételre. A bővítés két lépcsőben történt, az addig la-
postetős épület tetőterének kialakításával és újabb csoportszobák 
hozzátoldásával 2000-ben sikerült elérni a 150 férőhelyet, amely 
egy ideig elegendőnek bizonyult.
Az ezredfordulón már valós igényként merült fel a gyermekek 
bölcsődei elhelyezésének szükségessége is. Először a Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány működtetésében 
alakult egy 12 fő befogadására alkalmas intézmény, a további igé-
nyek biztosítására 2002-ben az óvoda földszintjén került kialakí-
tásra egy csoportszoba. 2003 szeptemberében kezdődött meg a kü-
lön bölcsőde építése: az óvoda meglévő, korszerűtlen kazánházát 
a tetőtérbe helyezték, valamint a meglévő épülethez a délnyugati 

   Belvíz miatti csatornaásás a Dózsa György utca irányá-
ba a Rózsa Ferenc utcában
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oldalon hozzáépítéssel bővítést hajtottak végre. A 2004-es répafeszti-
válon történt meg az épület ünnepélyes átadása.
2003. augusztus 1-jével különvált az iskola és az óvoda. Előbbi Bá-
lint Sándor Általános Művelődési Központ néven folytatta, 8 évfo-
lyamos általános iskola és 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatá-
si intézményként, utóbbi pedig a 2004-es, II. OVI-napon vette fel a 
Kincskereső Óvoda elnevezést.
Röszkével közösen családvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatás, házi 
szociális gondoskodás indult, amelynek megszűnését követően, kis-
térségi keretek között indult el a ma is jól működő tanyagondnoki 
szolgálat.

A Domaszéki Sportegyesület 1999-ben új vezetőséget választott. 
Két szakosztályban, labdarúgás és kézilabda sportágakban folyt 

a munka, különös hangsúlyt fektetve az utánpótlás-nevelésre. Az elő-
készítő és serdülő korú ifjú labdarú-
gók szép sikereket értek el, magasabb 
szinten jegyzett ellenfeleket is legyőz-
ve nyertek tornákat a környéken. A 
nagypályás csapat azonban kevésbé 
volt eredményes, általában a megyei 
3. osztályban szerepelt csak. 
Mivel a sportpálya eredetileg csak 
egy elkerített ősgyep volt, a 2000-es 
évek elejére gyakorlatilag használha-
tatlanná vált, szükségesnek bizonyult 
a teljes gyepcsere, öntözőrendszer ki-
alakítása. Ez pályázati pénzből, illetve 
a csapatot egyébként is szponzoráló 
vállalkozók segítségével meg is való-
sult, a 2004. szeptember 11-ei átadást 
követően az öltöző épülete is felújításon esett át. 
A női kézilabda jóval eredményesebb volt a településen: a helyi lá-
nyokból, asszonyokból verbuvált csapat, néhány „idegenlégióssal” 
kiegészítve, szép sikereket ért el, évekig az NB2 középmezőnyében 
szerepelve. Mondhatjuk, ők helyezték fel Domaszéket az ország 
sporttérképére. Ugyancsak az NB2-ben szerepeltek egy rövid ideig 
a helyi futsalosok, illetve nem túl sokáig kosárlabda-szakosztály is 
működött a településen.
Szintén hírét viszik Domaszéknek judósaink, akik Domaszéki Budo 
ISE néven alapítottak egyesületet (2005 óta Judo ISE), első magyar 
bajnoki címüket 2004-ben ünnepelhették.
1999-ben csatlakozott először Domaszék a „Kihívás napja” (Challen-
ge Day) rendezvényhez, amelynek lényege, hogy adott napon minél 
többen sportoljanak legalább 15 percet. A kezdeti lelkesedés ered-
ményeként valóban egész nap pattogott a labda, lendültek a kezek 
és lábak a sportcsarnokban és az iskolai sportpályán is, ahol többek 
között teremlabdarúgásban, kézilabdában, asztaliteniszben, futásban 
tehették magukat próbára, akik kedvet éreztek ehhez.

Települési rendezvények

Önkormányzati szervezésben, minden júniusban répafesztivált, 
júliusban pedig falunapot tartottak, ahol óriás bográcsban főtt 

a falu ebédje és neves előadók szórakoztatták a kilátogatókat. 2000-
től kezdve a nemzetközi néptáncfesztivál fellépői is emelték a szín-
vonalat. A helyi presszó szervezésében sörfesztivál is zajlott, amely 
2002-ben, az akkor 50 éves település három naposra bővült ünnepi 
eseményeinek utolsó napjává lett, majd gyakorlatilag be is olvadt a 
rendezvénysorozatba. 2005-ben azonban nem volt falunap a pénz-
ügyi nehézségek miatt. Minden októberben megtartásra került az Idő-
sek napja a sportcsarnokban, 2001-ben pedig a falukarácsonyt is itt 
rendezték. A Dankó Pista téren pedig 2003-ban és 2004-ben is amatőr 
fogathajtó versenyt láthattak a kilátogatók.

1998. december 19-én tartották az első, Domaszéki Disznótoros 
elnevezésű rendezvényt. A vendéglő udvarán tartott böllérver-
senyt este a sportcsarnokban svédasztalos vacsora követte, amely-
nek keretében került sor az eredményhirdetésre is. 2000-ben, a 
harmadik alkalommal alakult ki a ma is használatos Böllérnap és 
Katalin-bál elnevezés, ekkor óriás fl ekkensütőn készült az ebéd 
a falubeliek megelégedésére. Az esti mulatozásra az évek során 
olyan sztárvendégeket sikerült idecsábítani, mint Korda György 
és Balázs Klári vagy Koós János és Dékány Sarolta.
Az első, akkor még közös iskolai és óvodai bálat (Szülők-Nevelők 
Bálja) 1999. február 13-án tartották a sportcsarnokban. A pozitív 
fogadtatás eredményeként ezt követően minden évben megren-
dezték az eseményt. A két intézmény említett különválását köve-
tően, 2004 óta önálló eseményeken szórakozhatnak a vendégek. 

Az óvodabál helyszíne kezdetben a 
Rózsakert Vendéglő volt, az iskolás 
szülők pedig a KarneBál elnevezé-
sű rendezvényt látogathatták, szo-
kásosan a sportcsarnokban.
Az Első Domaszéki Szüreti Bálat 
1999. szeptember 25-én tartot-
ták, a frissen alakult Domaszékért 
Ifjúsági Egyesület Farsangi bálat 
szervezett 2003-ban és 2004-ben. 
Szintén utóbbi évben volt a Do-
maszéki Jótékonysági Judo Bál 
is. 2003. augusztus 20-án Attila, a 
hunok királya címmel történelmi 
táncjátékot láthatott a közönség, 
amelyben a helyi Domafa mellett a 

Zabosfa, Halas és Kecel Táncegyüttesek vettek részt. Az Ifjúsági 
Önkormányzat 2004. szeptember 4-én tartotta első nyárzáró bu-
liját a Szabadság téren, tehát elmondhatjuk, ebben az időszakban 
különösen sok lehetősége volt a mulatni, szórakozni vágyóknak, 
hogy kikapcsolódhassanak.

Egy korszak vége

A fejlesztések közül sokáig napirenden volt a bajai utat a ruzsai 
úttal összekötő szakasz megépítése, ezzel a Domaszék-Zá-

kányszék közötti átjárás megkönnyítése. 
Végül csak a domaszéki szakasz valósult meg, annak költségei, 
nem várt kiadásai viszont annyira megterhelték a költségvetést, 
hogy képtelenség volt az eredeti tervet teljesíteni, a mindennapi 
működés feltételeit kellett biztosítani. Egyéb problémák is fel-
merültek, amelynek eredményeként Börcsök Lajos polgármester 
2005. április 12-én Bába János alpolgármesterrel együtt lemondott 
tisztségéről. 
A júniusi időközi választáson a falu lakossága Kispéter Géza mel-
lett döntött – egy korszak lezárult, egy újabb elkezdődött Doma-
széken.. 

dr. Németh László

Tudtad-e? 
• Hogy 1956-ban a Domaszéki Tanácsháza is leégett?
• Hogy a focipálya melletti épület adott otthont az egykori 

Kultúrháznak?

   Óriásbográcsban fő a falu ebédje 2001-ben a Falunapon

Forrás:
Domaszéki Hírmondó 

( 1998-2005 )
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Bartók Csaba: A célkitűzéseim mindig magasabbak,
 mint amennyi ma elérhetőnek látszik

Országos, Európa- és világbajnokságon is teljesített a Tisza Volán SC domaszéki sportlövője. Az országos bajnok sportoló úgy véli, 
még nem érte el teljesítménye csúcspontját, ezért töretlenül készül a további versenyekre. Álma, hogy a felnőtt olimpián is érmet 
szerezzen. Bartók Csabával beszélgettünk.

Több bajnokságon is voltál az elmúlt hónapokban. Milyen ta-
pasztalatokkal tértél haza?
A Tisza Volán SC-ről azt kell tudni, hogy az idén kezdtük el gya-
korlatilag a sportlövő szakosztálynak a működtetését, ahol egyben 
vezetem is a szakosztályt, illetve vagyok a versenyzője is. 
A közelmúltban három fontosabb verseny is volt: egy országos baj-
nokságunk, ahol egyéniben bajnoki címet, csapatban három bron-
zérmet sikerült elérnem különböző versenyszámokban. 1. helyezést 
központi gyújtású pisztoly versenyszámban értem el, sportpisztoly-
lyal és standard pisztollyal értünk el csapat-
ban 3. helyezést.

Az országos bajnokságot követően az első is-
mételten nagy verseny Wroclawban volt, itt 
sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt én szeret-
tem volna, se nagy kaliberű versenyszámban, 
se a gyorstüzelésű versenyszámban. 
Viszont most másfél hete jöttünk haza Kairó-
ból, a világbajnokságról, ott már azt az ered-
ményt tudtam hozni, amire egyébként képes 
vagyok. Benne lett volna az is, hogy több le-
gyen, de az majd a jövő zenéje, hogy szintet 
tudjak ugrani magammal szemben is.

A sportlövészetben hogyan zajlik a gya-
korlás, a felkészülés és egy verseny?
A sportlövészetben szinte minden hónap sze-
zon. Lövünk légfegyverrel és tűzfegyverrel 
is; nyáron a tűzfegyveres versenyszámok 
vannak előtérben, hiszen az inkább külté-
ri része a sportlövészetnek, szabad levegőn 
vagyunk, utána pedig télen bevonulunk zárt 
térbe, és olyankor vannak a légfegyveres ver-
senyszámok. 
Most például éppen vége lett a vb-nek, és már most, két hét múlva, 
a Magyar Sportlövő Szövetség rendezésében lesz egy nemzetközi 
verseny, a XVIII. Hungarian Shooting Open, ahol mi is indulni fog-
gunk légpisztolyos versenyszámokban. 
Utána újra gőzerővel felkészülés, mert februárban már légfegyve-
res országos bajnokság lesz, azt követően Európa-bajnokság. Aztán 
kezdődik előről: tűzfegyveres válogatók, EB, VB – most kivételesen 
jövőre is lesz világbajnokságunk. A legtöbben munka mellett űzzük 
ezt a sportot, így edzésekre ki-ki attól függően is jár, hogy milyen 
szinten van. Vagyis elsődlegesen mindenki dolgozik és utána a sza-
badidejében edz, de próbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, 
hogy a legjobb eredményt elérjük.

Mi ennek a sportágnak a filozófiája? Mire nevel?
Elsősorban önkontrollra. Tehát itt egy vehemensebb, izgágább sze-
mélyiség nagyon nehezen tud érvényesülni, vagy ha olyan, akkor 
legalább a lőállásban át kell tudjon alakulni egy kifejezetten nyugodt 
lelkiállapotba. A célzásnál is, de önmagában az egész verseny alatt. 
Azt szoktuk mondani, hogy minden egyes lövés egy külön verseny. 
Ha adott esetben van egy rossz lövésünk, akkor azt el kell tudni fe-
lejteni, hogy az már megtörtént, azon változtatni már úgysem lehet 

és felkészülni a következő lövésre. Ne legyen az, hogy elvonja a 
figyelmünket és utána az befolyással van a többi lövésre is, hanem 
ellenkezőleg; oké, megtörtént, de lépjünk túl rajta, a következők-
ben próbáljuk azt a hibát, ami akkor bekövetkezett, kiküszöbölni 
és jobb kört elérni. 
Tehát a koncentrációnak kulcsszerepe van a sportlövészetben. Ha-
zánkat több kiváló sportoló is képviseli a sportágban. A teljesség 
igénye nélkül, mert hála Istennek sokan vannak, Péni István bu-
dapesti sportlövőnk, Pekler Zalán, Bajos Gitta, többszörös olimpi-

konunk Sidi Péter, illetve a koronglövészetet 
egykor erősítő Igaly Diána – Isten nyugosz-
talja.

Hogyan indult el a sportlövő karriered?
Most már 16-17 éve, hogy elkezdtem a 
sportlövészetet. Nálunk a családban anyai 
és apai ágon is sok sportoló volt és van is, 
például édesapám, testvérem, nagyszüleim. 
Természetes volt számomra, hogy valamit 
sportoljak, így sok más testmozgást kipró-
báltam korábban: fociztam, kézilabdáztam, 
kosaraztam, úsztam, kajakoztam is. 
Számomra azért szimpatikusabb az egyéni 
sport, mert ha én teljesítek, akkor az az én 
eredményem, de ha én nem teljesítek, az az 
én bukásom. Nincs kit hibáztatni. Egyszer 
ajánlották, hogy van sportlövészet és íjászat 
Szegeden, próbáljam ki. Akkor még megvolt 
a lőterünk az Etelka soron, Szeged Városi 
Lövészklub néven, oda mentem le először. 
Megtetszett a környezet, megtetszettek az 
emberek és ott ragadtam. 

Azóta is megvan ez a szerelem a sportág 
iránt, a lőpor iránt, és küzdünk az elemekkel. 

Most egy kicsit nehezebb a helyzet helyszín tekintetében, mert tűz-
fegyveres lőterünk nincs egyáltalán. Ilyen szempontból valamilyen 
szinten egy igazi csoda, hogy mind Európa-bajnokságra, mind vi-
lágbajnokságra megadta a szövetség a lehetőséget, hogy a csapattal 
utazhassak. Most kitartóan próbálkozunk azzal, hogy hátha valahol 
sikerül helyet kapnunk vagy kiépítenünk.

Milyen tervekkel vágsz neki a következő évnek?
Jelenleg a jövő évi bajnokságokra való felkészülésen dolgozom. A 
hosszútávú célkitűzéseim viszont mindig egy kicsit magasabbak, 
mint amennyi ma elérhetőnek látszik. 
Egyszer, 2010-ben volt lehetőségem egy nagyon komoly világver-
senyen részt venni: ez az első nyári, szingapúri ifjúsági olimpia 
volt, amelyet ugyanúgy négyévente rendeznek meg ugyanazokban 
a versenyszámokban, csak az ifjúsági korosztályoknak. 
Nekem a legnagyobb vágyam, álmom, amiért dolgozom, hogy egy 
rendes, nagy olimpián is kint tudjak lenni. 
Sok munka van előttünk, de egyelőre a küzdelem, a kitartás meg-
van bennem, hogy ez a célom beteljesüljön.

Bata Attila szerkesztő

Bartók Csaba sportlövész verseny 
közben Magyarországot képviselve   
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A domaszéki polgárőrség lett az év polgárőr 
egyesülete 2022-ben

Rangos elismerésben részesült a Domaszé-
ki Polgárőr Egyesület, amelyet az év pol-
gárőr egyesületének járó díjjal jutalmaztak. 
A díjat az Országos Rendőr-főkapitányság 
Budapest Teve utcai székházában ünnepé-
lyes keretek között vehette át október 15-én 
Varga Pál, a domaszéki egyesület elnöke. 
A domaszéki szervezet az országban mű-
ködő mintegy 3000 polgárőrség közül lett 
kitüntetve, amelynek legfőbb indokaként a 
lakossággal való kapcsolattartást és a doma-
székiek elégedettségét jelölték meg a díjat 
adományozók.
Varga Pál elmondta, amikor átvette a szer-
vezet vezetését, két fő célkitűzése volt, az 
elérhetőség és a láthatóság. Azóta a doma-
széki polgárőrség lelkes és elhivatott állo-
mánya 24 órás szolgálatot biztosít, telefo-
non éjjel-nappal elérhetőek. 
A közösségi oldalon és más csatornákon 
keresztül pedig a lakosság folyamatosan 
tájékozódhat a polgárőrség tevékenységé-
vel és munkájával kapcsolatban, így tudják, 
bármilyen helyzetben számíthatnak a tele-
pülés polgárőreire. „Pár éve még nem volt 
valódi kommunikáció a településen élőkkel, 
így amikor átvettem az elnökséget, az volt 
az egyik első feladatom, hogy ezt kiépítsem. 
Úgy érzem, sikerült. Továbbá igyekszünk fi-
atalítani a csapatot, több új tagot felvettünk, 

az ő lelkesedésük sokat lendített a szekerün-
kön” – fejtette ki az elnök a Móra-Net TV 
kérdésére.
Korábban számos cikkünkben, a Domaszé-
ki Hírmondóban és a közösségi médiában, a 
Domaszéki HírTéren is beszámoltunk arról, 
hogy a helyi szervezet milyen kitartóan és 
sikeresen végzi a munkáját. Volt szó bal-
esetnél történt forgalomirányításról, illegális 
bevándorlók elfogásáról, elveszett lakos fel-
kereséséről, viharkárok elhárításáról. Mind-
egyik feladatban bizonyított az egyesület, 
hogy helyt tudnak állni és maximálisan el 
tudják végezni az azokkal járó feladatokat. 
Sokszor időt, energiát nem kímélve, akár a 
családjukat is hátrahagyva igyekeztek a ri-
asztások és a lakossági bejelentések alapján 
a megjelölt helyszínekre, mely feladatokat a 
hátérvédelmi szolgálati részvétel, és a 2020-
2021-es években a járványügyi védekezések 
segítése is kiegészítették. 
Ezekért a munkákért már korábban is jutal-
mazta és eszközökkel támogatta az OPSZ 
az egyesületet, de egyik sem ért fel ezzel a 
kitüntetéssel. Ráadásul a rengeteg tenniva-
ló mellett az egyesület egyik, kitűzött céljai 
közé tartozik a szegény emberek, családok 
megsegítése, támogatása, mely által minden 
évben karácsonykor nagyszabású adomány-
gyűjtést folytattak nagy sikerrel a szervezet 

tagjai. Így tesznek az idei évben is, gyűjte-
nek, hogy segíthessenek. 

Gratulálunk mi is ehhez az országos siker-
hez, és kívánjuk, hogy a kitüntetés ereje to-
vább növelje az egyesület fényét a kitartás, a 
bajtársiasság, a fegyelem és a csapatmunka 
szellemében. 

Forrás: Móra-Net TV, Varga Pál, 
( szerk. )

Varga Pál, az egyesület elnöke, kezében a 
kitüntetéssel az ORFK székháza előtt

Domaszéki JUDO ISE hírei
Az októberi hónapban az Ausztriai Welsben szerepelt csapatunk, 
ahol hárman is döntőbe verekedték magukat, de sajnos egyikük-
nek sem sikerült az „i”- re rátenni a pontot, így Asbóth Lilla, Ve-
csernyés Csongor és Olasz Atilla ezüstérmesek lettek. Bronzérmet 
szerzett Kardos Kata és Böröcz Barnabás.
A következő versenyünk a Hargita lábánál, Szentegyházán, Er-
délyben volt. A versenyen több mint 600 gyermek indult, melyen 
jól szerepeltek a mieink. A 2015-ös születésűeknél Böröcz Bog-
lárka  első helyezést ért el, a 2013-14 születésűeknél Makra Kata, 
Rappai Levente, Ördögh Marcell,  Arany Dominik aranyérmesek 
lettek és Vecsernyés Csongor ezüstérmes.
A 2011-12 születetteknél Olasz Atilla és Böröcz Barnabás az 5. 
helyen végzett. 2009-2010-ben születetteknél Kardos Kata ezüst- 
érmes lett, Fehér Balázs 5. helyezést ért el.
Cegléden Serdülő Magyar Bajnokságot rendeztek, ahol  Fehér Ba-
lázs 36 kg-ban a pontot szerző 5. helyen végzett.
Másnap Budapesten, az UTE termében rendezték meg a máso-
dosztályú felnőtt Országos Bajnokságot, ahol 81 kg-ban Gunics 
Endre ezüstérmes, +100 kg-ban Földi Csanád bronzérmes lett.

Szakosztályunk felnőtt versenyzőjét nagy megtiszteltetés érte, 
ugyanis kiutazhatott Kazahsztánba a TURÁNI népek  speciális 
birkózó versenyére, ahol hat nemzet sportolói mérték össze tudá-
sukat  csapatverseny keretei között. Sajnos a magyar csapat nem 
jutott be a 4 közé a nekik szokatlan  versenyrendszerben, de Endre 

Gunics Endre Kazahsztánban is győzni tudott, ahol 
Magyarországot és Domaszéket képviselte   

Fotók: Kazah Állami Televízió
egy győzelemmel és egy vereséggel nagyon szépen helytállt és egy 
egész életre szóló élménnyel gazdagodott. Gratulálunk neki!                                  
           Szabó Miklós edző
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Jázmin Nyugdíjas Klub hírei
A nyugdíjas klub részt vett  az 1956-os For-
radalom és Szabadságharc tiszteletére ren-
dezett ünnepi megemlékezésen, és koszorút 
helyezett el az '56-os emlékműnél.
Idősek Világnapját ünnepelték október 
7-én,  melyen a nyugdíjas klub tagjai is részt 
vettek.
Másnap, október 8-án, a szüreti mulatságon 
a Jázmin Nyugdíjas Klub hölgytagjai zsíros 
kenyérrel és finom, forró teával kedvesked-
tek a résztvevőknek.
Jelzést kaptunk, hogy a klub tevékenysége 
2022. november 1-től a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Színtér épületében szünetelni fog. 
Időben léptünk, és előre hoztuk október 17-
ére a második félévben lévő  névnapi és szü-
letésnapi köszöntéseket. A klub tagsága által 
készített JÁZMIN GULYÁS volt felszolgál-
va, amit finom sütemény (Tiramisu szelet) 
követett. Ez alkalommal a klub meghívásá-
nak eleget téve megtiszteltek jelenlétükkel 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
polgármestere, Sziráki Krisztián, és dr. Pálfi 
Tímea Ágnes jegyzőnő. A polgármester ígé-
rete szerint, remélhetőleg tavasszal, a jó idő 

beálltával folytathatjuk tevékenységünket. 
Az okokat a múlt találkozáson ismertettem 
a tagokkal.  Addig is próbálunk ideiglenes 
helyiséget keresni a találkozásokra, tekintet-
tel a közelgő ünnepekre. 
Október utolsó napján megtartott találkozón 

mindannyian felköszöntöttük Horváth Jó-
zsef és Julianna házaspárt a  61. HÁZAS-
SÁGI évfordulójuk alkalmával. Ezúton is 
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk 
nekik a klub nevében.

Gál Imre klubvezető

   61. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötték a klub tagjai 
Horváth Józsefet és feleségét        Fotók: Gál Imre   

Királydinnyétlenítés Domaszéken a Dankó Pista téri játszótéren
Különleges délutáni összejövetelt szervezett október 21-én, péntek 
délután a Domaszéki Családi Kör Nagycsaládos Csoport: a Dankó 
Pista téri játszótérre „királydinnyétlenítésre” hívta tagjait és bárkit, 
aki úgy érezte, hogy tenni akarásával segíteni tud a játszótér haszná-
lóinak, hogy ne érezzék magukat „tüskés” hangulatban a hintázás, 
vagy éppen a csúszdázás közben. 
   Szalma Éva, a csoport vezetője elmondta, hogy gyakran szervez-
nek összejöveteleket, de ilyen programban még nem volt részük. 
A tagok mellett környékbeliek, szülők és gyerekek is részt vettek 
ebben a közösségi összefogásban, melynek célja a tér megtisztítá-
sa volt. A közel 30 jelenlévő vidáman és jó kedvvel fogott neki a 
feladatnak, átfésülték centiméterről-centiméterre a füves részt. Volt, 
aki a kezével érezte a tüskéket és kis késsel vágta ki a gyomot tö-
vestől; volt, aki a papucsát használta csalinak, de az egyik résztvevő 
ötlete nagyon jó módszernek bizonyult: a szúrós növény termésének 
összeszedésére egy tenyérnyi nagyságú hungarocell földhöz ütöge-
tését javasolta, melybe egyszerre akár 50-100 szúróka is beleakadt, 
melyeket utána késsel vagy bottal a vödrökbe bele lehetett kaparni. 
Akiknek már égtek az ujjai a sok tüskétől, azok a Domaszéki Presz-
szó által felajánlott pizzákból, a nagycsaládosok csokoládéiból, édes 
süteményeiből és almáiból kóstolhattak, enyhítve a finom ízekkel a 
fájdalmat, mely igazi piknik hangulatot is varázsolt a kemény mun-
ka hevében. 
Éva néni a gyerekeknek is kedveskedett: a játszótéri vidám mókát 
tetézte azzal, hogy játékokat hozott az eseményre, melyekből min-
den kisgyerek választhatott magának egyet és haza is vihette őket. 
Így hát a nap végére a kisebbek vidáman, a nagyobbak pedig elége-
detten térhettek haza, hiszen sikerült településünk egyik legnagyobb 
játszóterét tisztábbá varázsolni, és nem is kellett túl nagy erőfeszítés 
hozzá. 
    Bár ezzel a villámakcióval teljesen nem lehetett megszabadítani a 
területet a kellemetlen gyomoktól, de látványosan sikerült a ritkítás. 

A közel 30 résztvevővel lezajlott akció eredményesnek 
bizonyult     Fotók: DOMASZÉKI HírTér

A szervezők nevében is köszönjük szépen azoknak, akik eljöttek és 
időt szakítottak erre a feladatra, mellyel hozzájárultak településünk 
szebbé és élhetőbbé tételéhez.

Tombácz Zoltán szerkesztő
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A sütőtök és a sárgarépa - a szezonális szuper-zöldségek
Az ősz legnagyobb ajándékai a sütőtök és a 
sárgarépa, melyek változatos módon elké-
szíthetők, tele vannak hasznos anyagokkal, 
igazi szezonális csemegék az egész család 
számára. Leves, főzelék, szendvicskrém és 
édesség is készülhet belőlük, de egyszerűen 
megsütve is rendkívül egészségesek és fino-
mak. A sütőtök 90%-a víz. Emellett pedig 
tele van a szervezetünk számára nélkülöz-
hetetlen anyagokkal. Rostanyaggal, kálium-
mal, vassal, karotinoidokkal, mangánnal, 
folsavval, C, E, A és B3 vitaminnal támo-
gatja immunrendszerünket, emésztésünket, 
egész testünket.
A sárgarépa igazi vitamin- és ásványi-
anyag-bomba, energiatartalma mindösz-
sze 52 kcal 100 grammban, ami nagyjából 
7 perc szobabiciklizés energiájának felel 
meg. Igen gazdag tápanyagokban, B1-, B2- 

és B6-, valamint C-vitamint tartalmaz, az 
ásványi anyagok közül kalcium és foszfor 
mellett vas is van benne. Béta-karotinból 
– amely az A-vitamin úgynevezett provita-
minja – körülbelül 7-15 mg-ot, szénhidrát-
ból átlagosan 6-7 grammot tartalmaz 100 
grammonként. A sárgarépát érdemes véko-
nyan hámozni, mivel értékes tápanyagainak 
nagy része közvetlenül a vékony külső héj 
alatti háncsszövetben található. Ez sötétebb 
színű, és gyűrű alakban öleli körül a belső, 
szívrésznek nevezett szöveteket.
Az ősz nagyon sok egészséges, vitamindús 
zöldséget és gyümölcsöt kínál nekünk, me-
lyekkel a megfelelő módon készíthetjük fel 
szervezetünket a téli időszakra. Érdemes 
tehát kihasználni a hosszú estéket, hogy 
ezekből a finom alapanyagokból minél több 
kerüljön a tányérunkra, a lehető legváltoza-
tosabb formákban.
A répatortáról sokan gondolhatják, hogy a 
zöldség furcsa lehet egy süteményben, vi-
szont az alábbi recept erre teljes mértékben 
rácáfol. Érdemes elkészíteni, hiszen egy kü-
lönleges ínyencség, és igazi őszi hangulatot 
teremt az egész lakásban.

Mascarponés répatorta - 
egészségesen

Hozzávalók: 
A tésztához
    • 2 db sárgarépa 
    • 3 db tojás 
    • 10 dkg xilit (vagy barna cukor) 
    • 1 dl kókuszolaj (vagy olívaolaj) 
    • 10 dkg darált dió 
    • 20 dkg finomliszt 
    • 1.5 kávéskanál sütőpor 
    • 1.5 kávéskanál szódabikarbóna 
    • 1.5 teáskanál gyömbér 
    • 1.5 kávéskanál fahéj 
    • 1 csipet só 

A mázhoz
    • 25 dkg mascarpone 
    • 2 teáskanál xilit (vagy porcukor ízlés                                              
      szerint) 
    • 1 csomag vaníliás cukor 
    • 1 evőkanál citromlé 

A díszítéshez
    • 1 db sárgarépa 
    • 1 bögre cukor (2 dl-es bögre) 
    • 4 dl víz 
    • 4 teáskanál méz 
    • 1 kávéskanál gyömbér 

Elkészítés
  1. A kókuszolajat robotgéppel összedol-
gozzuk a xilittel, majd a felvert tojásokat 
lassan hozzáadjuk. A répát lereszeljük, és a 
dióval együtt hozzáadjuk a nedves részhez. 
   2. A száraz részt alaposan összekeverjük 

(liszt, gyömbér, fahéj, szódabikarbóna, sü-
tőpor, só). A lisztet hozzáadjuk a nedves 
részhez, és jól összekeverjük. 
  3. Kivajazott és lisztezett sütőformában, 
180 fokon kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. 
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e a 
belseje. 
    4. A máz hozzávalóit elkeverjük és a kihűlt 
tortára kenjük. Ha kicsit hígnak érezzük, ne 
ijedjünk meg, a hűtőben megdermed. 
  5. A kandírozáshoz felrakjuk a cukrot a 
vízzel, a gyömbérrel és a mézzel forrni. A 
répát vágjuk fel, amilyen vékonyra tudjuk, 
kb. gyufaszál vastagságúra, vagy reszelhet-
jük is. Beletesszük a felforralt cukros vízbe, 
és 30 percig főzzük. Akkor lesz kész, ha a 
répaszálak üvegesedni látszanak. Ha kész, 
leszűrjük, és feldíszítjük vele a tortánkat. 
Könnyebb és gyorsabb verzió, hogy tört di-
óval szórjuk meg a tetejét.
   6. Pár órára hűtőben hagyjuk összeállni. 

Nagyon kellemes őszi sütés-főzést 
kívánunk!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

KÖZÖSSÉG

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, 
hogy karácsonyra filézett ponty halászlé, filézett vegyes halászlé, 

hal alaplé, karácsonyra, szilveszterre az étlapon szereplő összes étel 
kínálatunkra, valamint hidegkonyhai 

készítményekre előrendelést felveszünk. 
Az ünnepi rendelés esetén sporttálra, rózsatálra, a 4 db kétszemélyes tálra 

10 % engedményt adunk.
Elérhetőségeink: 62/433-009, 284-584, 284-484, 0620/258-9922

Étkezési utalványokat, OTP, MKB, K&H Szépkártyát, VISA, Mastercard 
és Maestro bankkártyát elfogadunk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Esztendőt kívánunk 
minden kedves Vendégünknek.

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

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

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

Telefon: 06-30/626-1021
Komlós Zsolt

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

Kedves Vendégek és 
leendő Vendégek!

Novemberi AKCIÓ 
November 3-30-ig‼ 

8.00-13.00 óráig történő 
bejelentkezés után, minden 

FODRÁSZATI szolgáltatás 
árából -15% kedvezményt kapsz!
Szombati napokra nem vonatkozik!

Ugyanitt Studex Universal 
füllyukasztás és Medisept orrpiercing 

behelyezés!

Várok mindenkit sok szeretettel! 
Bejelentkezés telefonon:

0630/299-7224
Bankkártyás fi zetés lehetséges!

Domaszék Petőfi  utca 12.
 Egészségközpont emelet

Kónya Edit fodrász

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

Hevesi Imre; 
Tel.: 0630/943-3944

Savanyúkáposzta és hasáb eladó!
Érd.: Rózsa Ferenc utca 2. 

( a szódásnál )
Tel.: 0630/511-0201

Eladó 8 hónapos, 6 lóerős 
beüzemelt rotakapa új 

állapotban, még 1 év garanciával. 
Új ára 160.000 Ft volt, 
eladási ára 120.000 Ft.

Érdeklődni lehet bármikor a 
0620/294-5846-os

 telefonszámon.

Kerti munkákat,
permetezést, kerttervezést, 
szaktanácsadást vállalok. 
Facebook: Patyi Zoltán 

kertmenedzser; 
Telefon: 0620/398-6206

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.




