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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2023. február 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2023. február 15.

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

Közérdekű Információk

További információ:
FBH-NP Nonprofit Kft. Vaskút

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

A Domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartási ideje:

Vasárnap, hétfő: ZÁRVA 
Kedd, szerda, csütörtök, péntek, 

szombat: 8.00 - 16.00

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

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

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

A betegek ellátása időpont foglalás

alapján történik, mely az alábbi

időszakban kérhető, egyeztethető:

Hétfő: 14.00-16.00

Kedd, szerda: 9.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-18.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Ilyó-Kovács Katalin

Telefonszám: 62/652-407

e-mail: gyermekorvos@domaszek.hu

Mobil elérhetőség munkaidőben:

0630/431-3383 (konzultáció)

Hétfő: 12.00-16.00

Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-11.00

Szerda: 11.00-15.00 

csecsemő tanácsadás

Péntek: 10.00-13.00

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal:facebook.com/gyermekorvos 

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

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

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Farkas Attila

Telefonszám:0630/972-3016

Hétfő, csütörtök: 12.00-13.00

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

Kijelölésre került Domaszék háztartási szennyvíz begyűjtője

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatában kijelölte 
Pataki Sándor egyéni vállalkozót (székhelye: 6762 Sándorfalva, Szent Imre u. 24/a., adó-
száma: 63447680-2-26; továbbiakban közérdekű szolgáltató) Domaszék település közigaz-
gatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésé-
nek ellátására. 
• Folyékony hulladék szállítás, ártalmatlanítás esetén a díj 1m3 mennyiségre vetítve: 
       1977 Ft/m3; alapdíj: 2090 Ft/forduló. 
• Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által 

kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg.
A  közérdekű szolgáltató  elérhetősége:  Telefon: +36-20/386-7075

E-mail: pataki03.sandor@gmail.com

A Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal hatékonyabb működéssel 

kívánja a rezsiemelkedés által okozott 
kiadásokat csökkenteni, ennek következ-

ményeként 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

Ügyfélszolgálati telefonszám:
 06-80/922-334

Műszaki hiba bejelentés:
06-80/922-333

E-mail.: ugyfel@alfoldviz.hu 
6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Ügyfélszolgálat

Zöldhulladék elszállítás időpontok:  
  február 7., március 7.

Szelektív hulladék elszállítás 
időpontok: 

   február 6., március 6. 
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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

Stabil pozícióban, de nem könnyelműen 
vágunk neki az évnek

Ismét egy új esztendő küszöbén állunk, amely jó 
alkalom arra, hogy előre tekintsünk és tervet al-
kossunk az elkövetkező időszakra vonatkozóan. 
Az elmúlt három évben jóformán megszokhattuk, 
hogy a mindennapi feladatok mellett olyan kihívá-
sokkal is szembe kellett néznünk, amelyekre nem 
volt bevált módszer vagy előké-
szített stratégia.
Egyedül a 2022-es év mutatott 
némi enyhülést e tekintetben. 
Igyekeztünk ezért megragadni 
minden eszközt, hogy megva-
lósítsuk elképzeléseinket. Átad-
tuk Domaszék újonnan felépült 
judo csarnokát, átfogó fejlesztés 
valósult meg közösségi házunk-
ban és sportcsarnokunkban, az 
eddigi legnagyobb léptékben 
folytattuk úthálózat-fejlesztési 
programunkat és bővítettük az 
óvodakonyhát. De ami legalább 
ennyire fontos, a közösségi élet 
és a helyi identitás felpezsdíté-
sére és gondozására is kiemelt 
figyelmet fordítottunk. Kiváló 
alkalmat kínált minderre településünk alapításá-
nak 70. évfordulója. A „Domaszék70” elnevezésű 
kezdeményezéshez örömmel csatlakoztak helyi és 
civil szervezetek és magánszemélyek is, amelynek 
eredménye egy egész éven át zajló értékteremtés 
lett, így elhatároztuk, hogy a jubileumi évet kö-
vetően is kiemelt terület marad a helyi identitás 
gondozása.
2023 év elején azt látjuk, hogy idén sem dőlhetünk 
hátra, hiszen szeretnénk megvalósítani az idei év-
ben ránk váró fejlesztéseket, ám meg kell óvnunk 

településünk stabilitását is, mindeközben a jövőbe 
mutató, kínálkozó lehetőségek kiaknázásáról sem 
feledkezhetünk meg. Ezek közül bármely szem-
pontnak a figyelmen kívül hagyása nemkívánatos 
következményekkel járhat. 
Azonban kellően átgondolt programmal, jól előké-

szített költségvetéssel és megfe-
lelő tájékozottsággal céljaink 
elérhetőek. 
Nem kérdés, hogy ennek része 
az energetikai költségoptima-
lizálás, amely már az elmúlt 
hónapokban kezdetét vette: kö-
zösségi intézményeink felfűté-
sét átmenetileg szüneteltetjük; 
az önkormányzati munkavégzés 
átszervezésével két épületet is 
kiiktattunk a téli hónapokra; a 
következő hetekben pedig meg-
indul a kijelölt szakaszokon a 
közvilágítási lámpatestek szá-
mának ideiglenes ritkítása. Min-
den esetben a fő elv az ésszerű, 
hatékony, ám a lakosság igénye-
it szem előtt tartó intézkedések 

bevezetése. Hiszen a célunk az, hogy a problémát 
megelőzzük, és ne utólag kelljen orvosolni azt.
Stabil pozícióban, de egy pillanatig sem könnyel-
műen vágunk ezért neki az évnek, bízva abban, 
hogy erőfeszítéseinket siker koronázza majd és 
2023 is rengeteg előrelépést, örömteli pillanatot, 
találkozást tartogat számunkra. 
Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog 
új esztendőt!

                              Sziráki Krisztián 
polgármester

A 2022-es év utolsó testületi ülésére december 13-
án került sor. A képviselők elfogadták az önkor-
mányzat 2023. évi rendezvénytervét és a testület 
2023. évi munkatervét. Hosszas vita és egyeztetés 
után sor került a közterületek használatáról szóló 
rendelet módosítására, amely főleg annak 2. szá-
mú mellékletét érintette. Ezt cikkünk végén külön 
is megtalálhatják.
A grémium döntött egy önkormányzati tulajdonú 
földterület haszonbérbe adásáról, valamint jóvá-
hagyta a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda 2022. évi közbe-
szerzési terveit. Szükségessé vált a helyi szociális 
rendelet módosítása is, mert a szociális törvény-
ben 2023. január 1. napjától az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege helyébe a szociális 
vetítési alap összege lépett, mint viszonyítási alap, 
ezt pedig a helyi szabályozásban is át kellett venni. 
Ezen kívül egy új bekezdés is került a rendeletbe: 
„krízishelyzetbe került kérelmező részére >>>  folyt. 

Meghívó!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST 

tart 2023. január 31-én, kedden 17:00 órai 
kezdettel a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 

épületében, (6781 Domaszék, Dankó Pista tér 11. )
melyre ezúton tisztelettel meghívok 

minden érdeklődőt.
Napirend:

1.) Mihálffy Béla, a térség országgyűlési 
képviselőjének a tájékoztatása; 

2.) Gémes László, a Csongrád-Csanád 
Vármegyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója; 

3.) Beszámoló a 2022. évben elvégzett munkáról 
és a megnyert páláyzatokról;

4.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről; 
5.) Kérdések, hozzászólások. 

Előadók:Sziráki Krisztián polgármester, 
képviselő-testület tagjai, meghívott vendégek.                                                                                                                                        

                                     Sziráki Krisztián polgármester 
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képviselő-testületi döntéssel megállapított 
összegű rendkívüli települési támogatás ál-
lapítható meg, amennyiben életkörülménye-
iben olyan váratlan, rendkívüli válsághely-
zet következik be, mely életkörülményeit 
súlyosan, negatívan befolyásolja, illetve 
váratlan kötelezettségeinek teljesítését elle-
hetetleníti.”
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának 
tagjaként a testület jóváhagyására volt szük-
ség a társulási székhely, Deszk egészség-
ügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
szóló önkormányzati rendeletének módosí-
tásához. 
A testület tudomásul vette még a domaszéki 
temető szolgáltatói árjegyzékének módosí-
tását is, a polgármesteri jelentés keretében 
pedig szó esett a folyamatban lévő pályáza-
tok aktuális állásáról és a rezsicsökkentést 
célzó további elképzelésekről.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu 
honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek me-
nüpontjában megtekinthető. 
A 2023-as év első, közmeghallgatással egy-
bekötött, nyílt képviselő-testületi ülésének 
tervezett időpontja 2023. január 31. (kedd), 
17.00 óra, helyszíne a Sárkányhegyi Közös-
ségi Színtér épülete, melyre szeretettel vár-
juk a tisztelt lakosságot.

dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó 

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről 
Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi 
iparűzési adó devizában történő megfizeté-
séről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alap-
ján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai 
dollár devizanemben is megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak 
a cégeknek, amelyeknek bevétele részben 
vagy teljes egészében devizában érkezik be. 
A Korm. rendelet által biztosított új lehető-
ség – elsősorban az említett cégek számára 
– megkönnyíti az önkormányzatok felé tel-
jesítendő helyi iparűzési adó befizetését. 
A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. 
január 1-jétől kezdve már nemcsak forint-
ban, hanem amerikai dollárban vagy euró-
ban is be lehet fizetni. 
A devizában történő befizetés lehetősége 
minden cég számára elérhető lesz. 
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékes-
sé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi 
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Ma-
gyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-
tár) által a helyi iparűzési adót bevezetett il-
letékes önkormányzat részére e célból euró 
vagy amerikai dollár devizanemben történő 
adófizetésre nyitott számlára történő átuta-
lással is teljesítheti.

Önkormányzat neve: Domaszék NK. 
Önkormányzat; számla száma: 
10028007-00345291-02120018

Számla IBAN száma: 
HU35 1002 8007 0034 5291 0212 0018

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fi-
zető félnek minden esetben fel kell tüntetnie 
az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 
karakter hosszúságú nemzetközi pénzfor-
galmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlave-
zető („account with institution”) Magyar 
Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, 
valamint a Kincstár levelező („corres-
pondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti 
Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA 
átutalás esetén a kedvezményezett bankja 
BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB 
BIC kódját kell feltüntetni.
A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesíté-
se érdekében a számlájára utalt euró- vagy 
amerikai dollár összegnek a Magyar Nem-
zeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető 
bankjához történő beérkezésekor érvényes 
árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti 
Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti 
Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár 
számláján jóváírt forintösszegét haladékta-
lanul átutalja az önkormányzat – pénzfor-

galmi szolgáltatójánál vezetett – helyi ipa-
rűzési adóbeszedési számlájára.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adó-
számláján a Kincstár által az önkormányzat 
– pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – 
helyi iparűzési adóbeszedési számlájára át-
utalt összeget tünteti majd fel befizetésként. 

A devizában megfizetett helyi iparűzési 
adó megfizetésének napja a Korm. rende-
let 1. § (4) bekezdése alapján az önkor-
mányzat helyi iparűzési adó befizetésére 
szolgáló beszedési számláján való jóvá-
írás napja, azaz az ilyen jellegű utalást 
célszerű majd néhány nappal hamarabb 
indítani.

                      Dr. Pálfi Tímea Ágnes 
jegyző
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Búcsúzik munkájától  dr. Herczeg István
Tisztelt domaszéki állattartók!
Ezúton tájékoztatom önöket, hogy 2022. de-
cember 31-én praxisengedélyemet visszaad-
tam az Állatorvosi Kamarának és megkezd-
tem tényleges nyugdíjas életemet. 32 évvel 
ezelőtt kezdtem Domaszéken dolgozni, itt 
voltam hatósági, majd hatósági feladatokkal 
megbízott állatorvos, végül nyugdíj mellett 
is praktizáltam. Számomra Domaszéken 
dolgozni könnyű munka volt, ennek oka, 

hogy mindig éreztem a helyi gazdák részé-
ről a megbecsülést és a szeretetet. A 32 év 
alatt csupán három gazdára emlékszem úgy, 
hogy nem tudtunk együtt dolgozni, azt hi-
szem, ez a tény önmagáért beszél. Az én ma-
gánéletemben is voltak nehezebb napok, de 
bármilyen probléma nyomott is, mire Do-
maszékre értem, leperegtek rólam a gondok. 
Szeretném, ha tudnák, nem csak azért dön-
töttem így, mert 75 éves vagyok. Dönté-

semet „megkönnyítette” az a tény, hogy 
Domaszéken gyakorlatilag megszűnt a ha-
szonállat praxis. 
Végezetül annyit, hogy Domaszék előtt 3 
munkahelyem is volt, de igazán állatorvos-
nak itt érezhettem magam, és hátralévő éle-
temben mindig örömmel fogok gondolni az 
elmúlt 32 évre.     
                                Boldog új évet kívánok!

Dr. Herczeg István  

Bemutatkozik Domaszék új állatorvosa, dr. Farkas Attila
Dr. Farkas Attila vagyok. 25 éve dolgozom 
állatorvosként úgynevezett „vegyes” pra-
xisban mely azt jelenti, hogy kutya, macs-
ka, egyéb társállatok mellett gazdasági ha-
szonállatokkal is foglalkozom. Valójában 
mára a paciensek legalább 90%-át az ún.    
„társállatok” (kutya,macska, egyéb) teszik 
ki. Rendelőm Szeged-Kiskundorozsma 
Negyvennyolcas u. 11. szám alatt található. 
Az elmúlt 21 évben elsősorban Dorozsmán 
tevékenykedtem. Mivel dr. Herczeg István, 
Domaszék eddigi állatorvosa a múlt év vé-
gével visszavonult, én vállaltam el Doma-
szék területi ellátását. A feladat nem teljesen 
idegen számomra, hiszen közel 20 évig sza-

badság alatt rendszeresen helyettesítettem 
Herczeg doktort. Az eddig megszokott heti 
két rendelést Domaszéken továbbra is meg 
kívánom tartani a szokott helyen és időben, 
hétfő és csütörtök 12-13 óra között. Telefo-
nos egyeztetés alapján természetesen  ház-
hoz is kimegyek hétfőtől szombat délutá-
nig.   Dorozsmán is várom a pácienseket a 
következő rendelési időkben. Hétfő, szerda: 
9-10.30; kedd: 17-18.30; csütörtök, péntek: 
9-10.30 és 17-18 ; szombat: 10-11.  
Kérem forduljanak hozzám bizalommal.

Telefonszámom: 0630/972-3016
Dr. Farkas Attila

Szépkorúak jubileumi köszöntése a településen
Mindig hatalmas öröm és megtiszteltetés 
Önkormányzatunk számára, hogy szemé-
lyesen, otthonukban köszönthetjük fel tele-
pülésünk idős polgárait. 
Előző év december közepén egy 90. jubile-
umról kapott tájékoztatást hivatalunk, mely-
nek kapcsán nagy örömmel vettük fel a kap-
csolatot az ünnepelttel.
Sánta Józsefné szívélyesen fogadta az ön-
kormányzat képviselőinek köszöntését. Er-
zsike néni ásotthalmi születésű, viszont már 

egész fiatalon Domaszékre került. Bár a sors 
nem kímélte Őt, mégis hatalmas erővel és 
méltósággal viselte a terheket. 
Egész életét munkával töltötte, máig aktívan 
tevékenykedik a kertben és a ház körül.

Ezúton is kívánunk számára további jó 
egészséget és minden jót!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Folyamatosan zajlanak a külterületi útjavítások
A Domatisz Kft. és a Domadrón Szociális 
Szövetkezet munkagépei az idei évet a kül-
területi utak javításával kezdték, amit a ked-
vező időjárási körülmények is segítettek. 
Legelőször a kritikus szakaszok kerülnek 
javításra, majd a többi összekötő földút a 
zártkertekkel bezárólag.
Sziráki Krisztián polgármester a Délma-
gyarország kérdésére elmondta: „a Doma-
tisz Kft. és a Domadrón Szociális Szövetkezet 
traktorvontatású munkagépei és földgyaluja 
legelőször a kritikus szakaszokon dolgoznak, 
majd a többi összekötő földút és a zártkertek 
is sorra kerülnek. Szerencsére belterületen 
szinte egyáltalán nincs már földes utcánk, 
így ott ilyen probléma nem merül fel.” A 

munkálatokat önkormányzati költségvetés-
ből végzik, a településüzemeltetésre kapott 
forrás egy részét használják fel erre a cél-
ra. A polgármester megjegyezte, „érdemes 
úgy közlekedni ezeken a szakaszokon, hogy 
az utak minősége minél tovább elfogadható 
maradjon. Szerencsére a nagy munkagépek-

kel közlekedő gazdák jelentős része erre oda 
is figyel, és akár saját maguk után is kijavít-
ják a keletkezett hibákat.”

( szerk.)
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2022. krónikája – Településünk eseményei, fejlesztései, 
fontos pillanatai összefoglalva

Január 14. A   Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat Domaszéken tartotta első 
2022. évi rendezvényét, ahol a környezet-
tudatosság, a sport és a kultúra egységesen 
fontos szerepet töltött be.  
Sziráki Krisztián polgármester az identitás 
szó jelentésének ismertetésével köszöntötte 
az egybegyűlt gyermeksereget az esemény 
megnyitójaként, mely alkalomhoz szoros 
kötődéssel illette településünk nevét, bízva 
abban, hogy „mindenki szeret Domaszéken 
élni, és mindenki tudja azt, hogy miért is jó 
Domaszéken élni.”
A rendezvény zárásaként kihelyezésre ke-
rült a domaszéki Szaszák Kata és Szaszák 
Tamás Balázs, a „Csongrád-Csanád megyei 
identitás erősítése” című rajzverseny nyer-
tes pályaműve, amelynek témája az iskolák 
környezetében való biztonságos közlekedés 
volt.

Február 17. A település alapításának 70. 
évfordulója alkalmából egy kulturális kez-
deményezést indított Domaszék Nagyköz-
ségi Önkormányzat, amelynek keretében a 
település kulturális értékeire próbálta irányí-
tani a domaszékiek és a település iránt ér-
deklődők figyelmét. A Domaszék70 elneve-
zésű kezdeményezés egyik különlegessége, 
hogy egész évben jelen volt a domaszékiek 
mindennapjaiban, ugyanis a szervezők hó-
napról hónapra készültek ismeretterjesztő 
anyagokkal, programokkal, illetve megjele-
nésekkel, amelyek középpontjában Doma-
szék történeti és kulturális értékei álltak.
A cél a települési értékek és identitás – úgy 
mint az épített örökségek, környezeti adott-
ságok és a közösségi szellem – gondozása és 
széles körű ismertetése.

Február 28. A Szeged-Csanádi Egyházme-
gyei Karitász közreműködésével települé-
sünkön is elhelyezésre került több mint 30 
kárpátaljai, háború elől menekülő család. 
Az ideérkező menekültek megsegítésére 
településünk számos háztartásából érkezett 
nagylelkű felajánlás, amelyek összegyűjté-
sében és elszállításában az önkormányzat 
segítkezett.

Március 4. Ünnepélyes házszenteléssel nyi-
totta meg kapuit a Stella Maris Vendégház 
képzési és közösségi központ Domaszéken. 
A több funkciójú épületet, mely egyaránt 
modern képzési központ, közösségi tér és 
szálláshely, Kiss-Rigó László szeged-csa-
nádi püspök szentelte fel. A beruházás az 
Interreg V-A Románia-Magyarország Prog-
ramban meghirdetett „Határon átnyúló kép-
zési központok” című pályázat keretén belül 
valósult meg. A pályázat jóvoltából meghir-
detett képzéseken túl a Stella Maris Vendég-
ház kapui nyitva állnak mindazok számára, 
akik modern kialakítású, vendégszobákkal 
is rendelkező programhelyszínt keresnek. 
A 33 fő elszállásolására alkalmas házat 1 
hektárnyi füves és erdős terület öleli körül, 
amely zavartalan bulik, kültéri csapatjá-
tékok, kellemes séták tágas tere. A kénye-
lemben eltöltött időt a domaszéki tanyavilág 
hangulata teszi különlegessé.

Március 16.  A Móra Ferenc utcai szaka-
szon megkezdődött az úthálózat-fejlesztési 
program negyedik üteme, amely összesen 3 
kilométernyi útszakaszt foglalt magában. A 
fejlesztésben érintett utcák a Szőlő, Liliom, 
Béke, Radnóti utca és a Szegfű út voltak.

Március 25. Elkészült és átadásra került a 
judo csarnok. A létesítmény 336 négyzetmé-
ter alapterületen 213 négyzetméter hasznos 
küzdőtérrel került megvalósításra, amely 

két szabványos méretű tataminak biztosít 
helyet. A meleg vizet a kertben elhelyezett 
kültéri egységgel rendelkező levegő-víz 
hőszivattyú állítja elő 23,0 kW névleges 
fűtőteljesítmény mellett. A padlásterében 
elhelyezett hővisszanyerős szellőztető be-
rendezés, valamint a hozzá kapcsolódó lég-
technikai hálózat gondoskodik a friss levegő 
utánpótlásáról.
Az átadó eseményen részt vett Mihálffy 
Béla országgyűlési képviselő; Magyar 
Anna, Csongrád-Csanád Megye Önkor-
mányzatának kulturális, sport- és ifjúság-
ügyi tanácsnoka; dr. Tóth László, a Magyar 
Judo Szövetség elnöke és Kovács Norbert, a 
Nemzeti Sportközpontok főigazgatója.

Április 9-10. A Domaszéki Sportcsar-
nokban került megrendezésre a helyi Judo 
Ifjúsági Sport Egyesület által meghirdetett 
serdülő nyílt regionális judo verseny, mely-
re az ország minden pontjáról közel 250 
versenyző jelentkezett. Az eseményt Sziráki 
Krisztián polgármester nyitotta meg. A ver-
seny 4 szőnyegen egyszerre zajlott, minden 
súlycsoport első három helyezettje érem dí-
jazásban részesült.

Április 26. Domaszéken április 26-án a Sár-
kányhegyi Közösségi Színtér épületében 
közmeghallgatást tartott az önkormányzat 
képviselő-testülete, melyre már korábban 
sok szeretettel invitálta a lakosságot Sziráki 
Krisztián polgármester. 
Az eseményen megválasztott országgyűlési 
képviselőként részt vett Mihálffy Béla is, 
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aki megköszönte a domaszékieknek a vá-
lasztáson nyújtott támogatást.

Május 20. Megújult Domaszék egyik leg-
fontosabb közösségi tere, a Sárkányhegyi 
Közösségi Színtér épülete. A fejlesztés há-
rom fő elemből állt: a magasföldszinten 
lévő helyiségek egybe lettek nyitva, így 
ezentúl három kisebb terem helyett egy, de 
jóval nagyobb áll a bérlők és látogatók ren-
delkezésére. Ezen felül akadálymentesített 
rámpa és mosdó is kialakításra került

Május 21. Domaszékről rajtolt a 2022. évi 
Homokhátság Kör. A Homokháti Bringa- 
klub szervezésében ez volt az első nevezési 
díjas esemény, ahol rajtszámot, induló cso-
magot, frissítőpont lehetőséget, érmet, em-
léklapot kaptak a résztvevők. Az online ne-
vezés során összesen mintegy 150 résztvevő 
indult el a Deák Ferenc utcából, különböző 
távokon. A sporteseményre Szegedről és a 
környező településekről is sokan jelentkez-
tek, de még Budapestről és a Dunántúlról is 
érkeztek kerékpárosok.

Május 23-június 2. Domaszék megalaku-
lásának 70 éves évfordulója alkalmából já-
tékos ismeretszerző programot szervezett a 
falu nagycsoportos óvodásainak és általános 
iskolás tanulóinak a Domaszék Szebb Jövő-
jéért Közalapítvány „MIT VISZ A KISVO-
NAT?” címmel. 
A helyszín a sárkányhegyi Vasúttörténeti 
Múzeum és környezete volt. Délelőttönként 
gyerekek jöttek és mentek a „högyre”. Szak-
szerű tájékoztatást kaptak a múzeum vasút-
tal kapcsolatos régi tárgyairól, eszközeiről, 

és a jelen vasutas életéről is hallhattak. A 
programban összesen több mint 300 gyerek 
vett részt. A játékos ismeretszerzést szerve-
zőként, lebonyolítóként 14 felnőtt segítette.

Június 24. Harmadik alkalommal került 
megrendezésre Domaszék Nagyközsé-
gi Önkormányzat szervezésében a családi 
Kertmozi, szabadtéri filmvetítés, ezúttal az 
Árpád téren. A tavalyi évhez hasonlóan is-
mét egy Disney-klasszikus, az Aladdin című 
film legújabb feldolgozása került vetítésre a 
gyerekek legnagyobb örömére. Este kilenc 
óra előtt 10 perccel kezdődött a film, de 
előtte is számos program színesítette a ren-
dezvényt; a gyermekek buborékot fújhattak, 
aréna pályán vízipisztolyozhattak, kézmű-
veskedhettek, rajzolhattak és nem maradha-
tott el a világító szentjánosbogarak készítése 
sem az égő bambuszfáklyák fényében.

Július 25. Szombaton a falunapi ünnepi mű-
sorok keretében került sor a díszpolgári cí-
mek átadására. Domaszék Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének döntése 
alapján díszpolgári címet kapott dr. Kozma 
Anna orvos, Magyar Anna programtervező 
matematikus, közgazdász, a Csongrád-Csa-
nád Megyei Értéktár Bizottság elnöke, a 
megyei közgyűlés tanácsnoka, a Régiók 
Európai Bizottságának alelnöke, valamint 
Szűcs Józsefné Gizike, önkormányzatunk 

nyugalmazott csoportvezetője, anyakönyv-
vezetője. „Ifjúságért” kitüntetésben része-
sült Kardos Lászlóné nyugalmazott tanító.

Október 7. Szívélyesen és vidám hangulat-
tal fogadta Sziráki Krisztián polgármester, 
dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármester és 
dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző a helyi időse-
inket a Domaszéki Sportcsarnokban meg-
rendezett idősek napi rendezvényen, mely  
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
szervezésében valósult meg az idősek világ-
napja alkalmából.
A rendezvényen személyesen köszöntötték 
Domaszék két legidősebb lakosát. Gratulál-
tak nekik, és nagyon jó egészséget, családi 
körben eltöltött boldog éveket kívántak szá-
mukra. 
Gál Imre, a helyi Jázmin Nyugdíjas Klub 
elnöke is köszöntötte a szépkorúakat ünnepi 
beszédében, majd felesége, Gál Terike vers-
sel örvendeztette meg a jelenlévőket. 
A műsorok zárása után egy ünnepi ebédet 
fogyaszthattak el együtt a jelenlévő vendé-
gek.

Október 15. A domaszéki polgárőrség lett 
az év polgárőr egyesülete 2022-ben. 
A díjat az Országos Rendőr-főkapitányság 
Teve utcai székházában ünnepélyes keretek 
között vehette át Varga Pál, a domaszéki 
egyesület elnöke. A domaszéki szervezet az 
országban működő mintegy 3000 polgárőr-
ség közül lett kitüntetve, amelynek legfőbb 

indokaként a lakossággal való kapcsolattar-
tást és a domaszékiek 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-
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mánya 24 órás szolgálatot biztosít, telefo-
non éjjel-nappal elérhetőek.

November 9. Utolsó szakaszához érkezett 
az aszfaltút építése az ipari terület irányá-
ban. Az 1,7 km hosszan kiépülő útszakasz 
a 6,2 hektáros ipari terület megközelítését 
szolgálja majd, a helyszínt az 55-ös út felől 
teszi elérhetővé. A megfelelő teherbírás, a 
hosszútávú használhatóság, valamint a bő-
vítési lehetőségek miatt a projektgazda Do-
matisz Nonprofit Kft. 6 méter széles úttest 
kiépítése mellett döntött.

November 22. Megkezdődtek a Domaszéki 
Kincskereső Óvoda munkálatai. A fejlesz-
tés keretében megújult az óvoda játszótere, 

szabványos parkolóhelyek kerültek kialakí-
tásra, valamint az óvodakonyha bővítése is 
megtörtént. 
A fejlesztésre összesen 46,15 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert a Do-
maszék Nagyközségi Önkormányzat az eu-
rópai uniós TOP Plusz program keretében.

December 4. Motoron érkezett a Mikulás 
Domaszékre. Advent második vasárnapján 
a domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola 
ünnepi műsora várta a Mikulást, aki feldí-
szített motorján gördült be a Köztársaság 
térre és hallgatta meg az iskolások énekét, 
amely után természetesen nem maradt el a 
szaloncukor sem. A Mikulás ezután feldíszí-
tett motoros kíséretével járta körbe Doma-
szék utcáit.

December 11. Második alkalommal ke-
rült megrendezésre a domaszéki adventi 
fénytraktoros felvonulás. Az eseményt a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda adventi 
műsora előzte meg, amely alatt valósággal 
megtelt a Köztársaság tér karácsonyi díszbe 
öltözött traktorokkal, kamionokkal. 
Az első nagysikerű rendezvény után, 2022-
ben összesen 40 munkagép vett részt a fel-
vonuláson, amellyel minden bizonnyal a do-
maszéki a legnagyobb traktoros felvonulás 
lett az országban. A látványos és hangulatos 
menetelést a helyi és országos média is fi-
gyelemmel követte.

Bata Attila szerkesztő

Tűzifa vásárlás csak biztonságosan
Már javában tart a fűtési szezon, de a korábbi évekhez képest már 
nem csak a tűzifát keresik a vásárlók, hanem megnövekedett a ke-
reslet a fa- és papírbrikett iránt is. 
A mai online világban egyre több a hirdetőfelületeken meghirdetett 
tüzelő. A hatóságok a portálok üzemeltetőivel összedolgozva pró-
bálják a csalásokat már a hirdetés feladása előtt kiszűrni, de mindig 
akad egy-egy jogszerűtlen, csaló hirdetés.
A korábbi évekhez képest a házaló kereskedők tevékenysége 
manapság már ritkább, azonban kisebb településeken, vidéki vá-
rosokban még előfordulhat, hogy illegális fakitermelésekből, fa-
lopásokból származó házalók kínálnak olcsó tüzelőt a gyanútlan, 
elsősorban az idős, vagy az egyedül élő embereknek. 
A csalók különböző kedvezményeket ígérve próbálják becsapni a 
vevőket, de az is előfordulhat, hogy a vételárat, vagy a vételár egy 
részét előre elkérik későbbi szállítást ígérve, azonban tényleges ki-
szállításra a későbbiekben már nem kerül sor.
A hatósági ellenőrzések és megelőző intézkedések mellett fontos, 
hogy maguk a vásárlók is megfelelően felkészültek legyenek a tűzi-
fa vásárlás előtt.

Annak érdekében, hogy ne váljon senki csalók áldozatává, fogad-
ják meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ság tanácsait:
• Vásárlás előtt javasolt tájékozódni a tüzelőanyag aktuális árá-

ról az erdészeteknél, valamint a nagyobb Tüzép telepeken! 
• Lehetőség szerint a régi megszokott, illetve ellenőrzött helyről, 

telepről vásárolja meg a téli tüzelőjét! 
• Tűzifát csak szállítójeggyel, számlával vegyen át!  
• Lerakodás előtt alaposan nézze meg a kiszállított fát! 
• Ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegye a tü-

zelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége!  A fa víz-
tartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget! 

• Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített 

mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más mérlegelést hitelesítő do-
kumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen! 

• Ha frissen kitermelt faanyagot vásárol, igyekezzen minél hama-
rabb felhasítani és fedett, szellős helyen tárolni, hiszen ősszel és 
télen a faanyag már lassan szárad a szabadtérben. 

• Ne utaljon előre pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek! Fizetésre 
csak a fa lerakása után kerüljön sor! 

• Ha házaló faárustól vásárol, mindenképpen írja fel a gépkocsi 
rendszámát és lehetőség szerint a vásárlás lebonyolításához 
kérjenek segítséget ismerőstől, szomszédtól! 

• Az árust az udvaron ne hagyja felügyelet nélkül és a házba ne 
engedje be! 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesít-
se a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!

Forrás : Police.hu (fotó: tuzifarengeteg.hu)

ÖNKORMÁNYZAT
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Farsang farka
A farsangi idő végét, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepétől (mely a karácsonyi 
ünnepkör végét is jelenti) hamvazószerdáig 
terjedő időt nevezték így népi szólásmódban 
öregjeink.
„Mit lehet tenni farsang farkán?” - kérdez-
tük jó apánkat gyerekes kötekedéssel. Ami-
kor a szép téli ünnepeknek vége, a szaloncu-
kor elfogyott, és a hóember sárgarépa orrát 
is megették a nyulak. A válasz egyszerűen 
hangzott: „Jót tenni és jót enni.”  - Na és 
aztán? „Meg lehet fordítani: jót enni és jót 
tenni.” Mert ilyenkor ennek van az ideje.
Ezt próbáltam megfontolni, mikor kezdő 
papként városi szolgálatomban egy nagy-
családos anyuka rám bízta gyermekeit far-
sang farkán. „Csak egy napra, Tisztelendő 
bácsi, hiszen hittanról ismeri őket! Hivata-
los ügyeinket kell intéznem, mert egyedül 
nevelem őket azóta, hogy ide költöztünk. Itt 
senkim nincsen, csak Jézus és az Ő egyháza. 
Tudja, hol lakunk, s a gyerekek beengedik. 
Ők ilyen mai ’kulcsos’ gyerekek. Én dolgo-
zok, ők pedig önállóak.” - Jól van, de csak 
egy napra, mert a hét végén én leszek ügye-
letes a plébánia irodáján. 
Így hát a jelzett napon jó melegen öltözve 
várt rám az öt gyerek: két középiskolás lány-
ka, két felső tagozatos legényke és egy még 
óvodás, a Csilla. A megbeszélés szerint a 
híres Nagyerdőre vitt a csilingelő villamos, 
majdnem a Ludas Matyiról nevezett vidám-
park ajtajáig, amely úgy várt minket, mintha 
éppen csak miattunk építették volna. Ki is 
próbáltunk mindent, amire bátorságunk és 

pénzünk elégnek bizonyult. Jól el is fárad-
tunk, ha mástól nem, hát a sok nevetéstől. 
Ragyogva sütött a nap, de a hó tartotta magát 
a fagyos erdei talajon. Így aztán célba vettük 
az állatkertet is. A kisállat óvodában jól el-
időztünk, és át is fáztunk, mert a majomház 
minden érdekessége és melege ellenére túl 
büdösnek bizonyult melegedés céljára. Így 
a friss levegőn futkostunk, és bátorításként 
énekeltük a nagy cívis város sajátos kedvelt 
énekét: „Debrecenbe kéne menni, pulyka-
kakast kéne enni!” A kis változtatás megér-
tette velem, hogy nemcsak a Nagytemplom 
harangja, hanem az éhes gyomrunk is jelzi, 
hogy ideje van egy jó meleg ebédnek. A csó-
nakázó tó vendéglője közeli jó lehetőséget 
kínált.  Benn a jó melegben megrendeltük a 
nagyon kívánt pulykakakast, rántva, és ro-
pogós sült krumplival. A nagy adagok után a 
pincér édességnek még egy-egy franciakré-
mest is felszolgált, amit a kis Csilla kicserél-
tetett magyar krémesre, mert ő még nem tud 
„franciául” krémest enni. Kellő derűvel ez 
is teljesült, mindenki örült az öt gyereknek.
Kívül-belül jól átmelegedve nekivágtunk az 
erdő ezüstfenyős részének, mert közte jól ki-
épített gyermekjátszótér volt, pihenő és na-
pozó padokkal. Mindenki hamar megtalálta 
a kedvenc helyét. A gyereknevetés vagy a 
nap ragyogó fénye odacsalt ebéd utáni sétá-
ra két jámbor, beszélgető nénikét. Látható jó 
kedvvel gyönyörködtek a gyerekek játéká-
ban. Egymást közt hangosan beszélgettek: 
„Nézd, milyen fiatal apuka és mennyi szép 
gyereke van! Pedig az enyémek se voltak 

akármilyenek!” –„Ugyan, nem látod, ez a 
Szent Anna templombeli fiatal pap, annak 
nincs felesége, ezek nem az övéi!” - „Na de 
a mi görög papunknak van, és az is nagy-
családos!” - „Az más dolog, ezen ne vitat-
kozzunk, mert ez a pápára tartozik. A római 
szertartású pap attól lehet nagycsaládos, ha 
jól végzi lelki munkáját és sok báránykát ve-
zet a Jézushoz. Ő mondta Szent Péternek: 
Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat, 
ha szeretsz engem!”
Ez alatt mi el is húztunk a parkból, mert az 
idő sürgetett. Miért? Útba esett egy mozi. 
Mert a nagyobbak beprogramozták maguk-
nak, hogy meg kell nézni a korai műsort: 
Óz, a csodák csodája. A filmben egy igen 
gazdag, igen elkényeztetett lány minden-
képp meg akarja találni a boldogság kék 
madarát. De hiába keresi, hiába üldözi, mert 
azt nem lehet megfogni. 
A fiúk hazafelé beszélgetve azt mondták, 
hogy nincs is kék madár, az csak mese. A két 
nagyobb bizonygatta, hogy van. Még bioló-
gia órán is tanulták, az a neve: kék szalakó-
ta. De a boldogság kék madarát csak belül, a 
szívünkben lehet megtalálni. 
Otthon édesanyjuk már időben érkezett, 
és boldogan ölelte magához mindegyiket, 
mintha száz éve nem látta volna őket. Anyai 
örömmel rakta eléjük a meleg vacsorát. 
Csillogó szemmel hallgatta, hogy csemetéi 
boldogan mesélik farsang farki élményei-
ket. Még azt is, hogy a római pápa is lehet 
nagycsaládos, ha jól végzi, amit Jézus rábí-
zott. 
                                  Sóki Károly, plébános

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe: 
február 2. Templomainkban február 5-én 
vasárnap lesz gyertyaszentelés.
Hamvazószerda ebben az évben február 
22-én lesz. Templomainkban február 26-án 
vasárnap is lesz hamvazkodás. 

Karácsonyi ünnepi műsor a Szent Kereszt 
Templomban

A Szent Kereszt templomban 2022. december 21-én karácsonyi ünnepségen vettek részt 
az iskola tanulói. A ministráns és a hittanos tanulók jól felkészülve előadták a karácsonyi 
misztériumjátékot, melyet Kodály Zoltán karácsonyi pásztortáncával zártak. A gyerekek 
áhítatos csendben figyelték a csodálatos előadást, majd a műsor végén nagy tapssal köszön-
ték meg ezt a szép karácsonyi produkciót, ami felkészítette lelküket a karácsony csodájára. 
Ugyanezzel a színvonalas pásztorjátékkal lepték meg az egybegyűlteket december 24-én 
az éjféli karácsonyi, és a január 8-i vasárnapi szentmiséken a hívek legnagyobb örömére. 

A karácsonyi pásztorjátékot előadó tanulók és hittanosok    
Fotók: Tombáczné Balla Anikó
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK

A december hónap végre meghozta a várva 
várt, meghosszabbított téli szünetet! Az őszi 
szünet elmaradása miatt már nagyon várta 
diák és pedagógus egyaránt. Előtte azonban 
még iskolánk programtervében szereplő él-
vezetes programokon vettek részt tanulóink. 
Ilyen volt az alsó tagozatosok Mikulástól 
kapott mozilátogatása, melynek keretében 
mind a 7 alsós osztály szülők által, személy-
gépkocsikkal történő szállítással a Belvárosi 
moziban a Tündéri bajkeverő c. fi lmet tekin-
tette meg. Köszönjük a szállításban részt-
vevő szülők segítségét! 
Felsőseink hagyományukhoz híven egymást 
ajándékozták meg osztályközösségeikben, 
valamint Christmas Tea Partyn vettek részt 
osztálykeretekben tanóráikon, ahol kipró-
bálhatták a hagyományos angol teaivást: a 
teát tejjel ízesítették. 
Jézus születésének ünnepére hittanos tanít-
ványaink az idén is pásztorjátékkal tették a 
karácsonyi ünnepségünket meghitté a Szent 
Kereszt Templomban.  

Programjainkból:
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a 
Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
megvalósuló HUNGARIKUMOK felfede-

zése Domaszéken és lakóhelyünk környé-
kén NTP-INNOV-22-0248 pályázat kere-
tében december 7-én Kovács Attila mé-
hész előadásán vettek részt a kiválasztott 
tanulók. A gyerekek megismerkedhettek a 
méhcsalád életével, a méhek fontos szere-
pével, melyet a növények beporzása jelent. 
Megkóstolhatták a lépesmézet, az akácmé-
zet, melyet a hungarikumok közé tartozó 
akácfa virágzatának nektárából készítettek a 
szorgos kis rovarok. Felpróbálhatták a mé-
hészek munkájához nélkülözhetetlen védő-

felszerelést is. A bemutató után a gyerekek 
méheket alkottak hungarocell tojásokból. A 
foglalkozást Polgár Szabina tanító néni irá-
nyította. 
December 14-én, a karácsonyhoz közeled-
ve Csúcsné Király Renáta és Turai Andrea 
tanító nénik vezetésével a méz egyik fel-
használási módját, a mézeskalács készítést
próbálhatta ki a csapat az alsóvárosi Nap-
sugaras tájházban. Remek ráhangolódás 
volt a karácsonyi ünnepekre, csodálatos 
illatok és formák idézték a karácsonyi han-
gulatot. Rénszarvasok, csillagok, harangok 
sültek gyönyörű ezüst és havat megjelenítő 
fehér habdíszekkel. A gyerekek nagy szere-
tettel lesték el a mézeskalács készítésének 
hagyományait. A kisült mézeskalácsokat ott 
helyben megkóstolták, de mindenki vihetett 
haza, a családjának néhány mézeskalács fi -
gurát. Feledhetetlen élmény volt. Köszön-
jük a szállítást Ferling Józsefnek! 

Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 
2022/23-as esztendőt költőnk, Petőfi  Sán-
dor emlékévvé a magyar költészet egyik 
legkiemelkedőbb és legismertebb alakja 
születésének 200. évfordulója alkalmából. 
2022. november 22-én a Bálint Sándor Nap 
keretében iskolánkban Petőfi -vetélkedővel 
tisztelegtünk nagy költőnk emléke előtt. A 
felső tagozatos tanulók 5 fős csoportokban 
mérkőztek meg egymással, Petőfi  Sándor 
életével és műveivel kapcsolatos kérdésekre 
kellett választ adniuk. Az 5-6. évfolyamon a 
6.a és 6.b csapatai, a 7-8. évfolyamon a 8.a 
és 8.b csapatai voltak a legeredményeseb-
bek, ők részesültek jutalomban.
A már hagyománnyá vált sulinaptárunk 
rajztémája is Petőfi  Sándor verseinek il-
lusztrálása volt. Sok-sok rajzból választot-
tuk ki azokat, melyek a 2023-as naptárunkat 
díszíthetik. Alkotóik a következők:
Címlap: Molnár-Tóth Lilla (7.b) és Kun-Pé-
ter Emma (7.a); Január: Bakos Petra (7.a); 
Február: Gábor Klára (6.a); Március:

Bognár Léna (3.a); Április: Benák Hanna 
(5.a); Május: Benák Emma (4.a); Június:
Jenei-Szűcs Luca (4.a); Július: Benkő Bog-
lárka  (2.a); Augusztus: Süli Katalin (8.a); 
Szeptember: Fábián Kitti (1.a); Október: 
Csúcs Márk (1.a) ; November: Fábián Vivi-
en (2.a) December: Pintér Tímea (2.a) 

Kihelyezett biosz-óra a Domaszéki 
Vadásztársaságnál

„December elején a 7-8. évfolyam bioszóra 
keretében a tanárokkal együtt ellátogatott 
a domaszéki vadászházhoz, ahol különféle 
szemléletes előadásokat tartottak nekünk. 
Az első állomáson Kasper Máté Európa-baj-

A tanulók a méhek életével és a mézeskalács-készítés rejtelmeivel ismerkedhettek    
Fotók: Mataisz Zsuzsanna

A naptárrajz díjazottjai     
Fotó: Cseri-Kucsara Petra

nok szarvasbőgő különféle vadfajok hangját 
szólaltatta meg: a dámszarvas és gímszar-
vas bőgését. Ezen felül még más vadfajok-
ról: pl. az őzről általános jellemzést tartott, 
az állatok lakhelyéről, párzási szokásaikról 
és területük megvédéséről. 
Második állomáson Kiss Levente, a Do-
maszéki Vadásztársaság vadászmestere 
bemutatta a Domaszéken leggyakrabban 
előforduló vadfajokat. Nagyon érdekes volt 
az előadás, mert olyan dolgokat mesélt el, 
amiket csak vadakkal foglalkozó emberek 
ismernek. 
Felhívta a fi gyelmünket arra, hogy ezen va-
dak és a környezetük megóvása nem csak a 
vadászok, hanem mindenki feladata.
Harmadik állomáson Bitó Mátyás, a doma-
széki vadőr fogadott minket. Matyi a sérü-
lésmentes csapdázásról és annak szükséges-
ségéről tartott nagyon szemléletes előadást. 
Érdekes volt látni a csapdákat működés köz-
ben! 
Az utolsó állomás az ebédlőasztalhoz veze-
tett, ahol Bodnár László főztje várt minket. 
A fi nom gulyásleves után lekváros sütemény-
nyel köszöntek el a vadászok.
Nagyon hasznos és érdekes volt ez a 
bioszóra, remélem másnak is lesz hasonló-
ban része!” - írták Kiss Balázs és Kiss Ben-
ce 8.a osztályos tanulók
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Szaszák Tamás Balázs, iskolánk 7.a osz-
tályos tanulója több vívóversenyen is részt 
vett: Olaszországban, Brescia, U14-es kor-
osztályban 102 induló közül 8. helyen vég-
zett, majd december 10-11-én egy másik 
nemzetközi vívóversenyen, a 40. CVET-
KOV MEMORIAL Európa Kupán már ka-
tegóriájában 1. helyezést ért el. Gratulá-
lunk Balázs vívósikereihez!

Művészeti programjainkról:
December 16-án néhány zenész növen-
dékünkkel ellátogattunk az óvodába, ahol 
egy kis hangversenyt tartottunk. A fellépők 
között volt, aki zongorázott, volt furulyás 
növendékünk és gitárosaink közül is többen 
színpadra léptek.

December 16-án megtartottuk már szoká-
sos karácsonyi hangversenyünket, amellyel 
mi is szerettünk volna segíteni az ünnepekre 
való hangolódásban. Erre az időre zeneszó-
val telt meg az iskola épülete. Zongorás, 
szintetizátoros, furulyás, fuvolás, gitáros 
növendékeink varázsoltak megható pillana-
tokat a nagyszámú közönség számára. 

December 4-én társastáncosaink részt vet-
tek a Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola 
által szervezett Mikulás Kupán.
Nagyon szépen szerepeltek és nagyon szép 
eredményeket értek el.

Az eredmények:
Baukó Szofia – Cha cha cha 2. hely, Tangó 
és Rumba is 1. hely
Mígh Izabella – Bécsi keringő 1. hely
Benák Emma – Bécsi keringő 2. hely
Kiss Nóra – Bécsi keringő 4. hely
Fábián Kitti és Szabó Dominik – Angol ke-
ringő és Cha cha cha is 1. hely
Ördög Vivien és Horváth Zorán – Tangó 3. 
hely, Rumba 2.hely, Slow fox és Quick step 
is 1. hely
Hegedűs Dorina és Schmidt Szabolcs – 
Slow fox és Quick step is 2. hely
Sólya Réka és Zádori Ádám – Bécsi keringő 
5. hely, Slow fox 2. hely
Deli Alíz és Zádori Bálint – Bécsi keringő 6. 

hely, Slow fox 1. hely
Klépity Johanna és Rostás Máté – Slow fox 
és Quick step is 3. hely
Török Tímea és Kiss Árpád – Bécsi keringő 
4. hely

Hálásan köszönjük a iskolánknak 
felajánlott fenyőfákat Juhászné Illés 

Andrea szülőnek!

Következő programjaink:
2023. január 20.  Az első félév vége

Szaszák Tamás Balázs az első helyen    
Fotó: Szaszákné Darók Katalin

A művészeti iskola karácsonyi hangversenye az iskolában    
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Hangverseny az óvodában és a Mikulás Kupa táncverseny résztvevői   
Fotó: Kudliman Zsüliett, Zádori Mónika, Pataki Ildikó

2023. január 21. Írásbeli felvételi a 8. 
          osztályosoknak
2023. január 23. Félévi osztályozó 
           értekezlet; ezen a napon rövidített órák
         lesznek, délutáni felügyelet 
         igényfelmérés alapján
2023. január 27. A félévi értesítők kiosztása
2023. február 2. 16:30-17:30 Iskolába 
          csalogató 
2023. február 6. Félévzáró értekezlet, 
          Tanítás nélküli munkanap
2023. február 24. Farsang osztálykeretben
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Tisztelt Szülők! A 2023. évi Tisztelt Szülők! A 2023. évi 
hagyományos Szülők-Nevelők Bálját hagyományos Szülők-Nevelők Bálját 

elsősorban a takarékossági megfontolások elsősorban a takarékossági megfontolások 
miatt február 11. helyett miatt február 11. helyett 

később tartjuk.később tartjuk.
ÚJ IDŐPONT: 2023. március 25. ÚJ IDŐPONT: 2023. március 25. 

Jegyvásárlás az intézményben 2023. Jegyvásárlás az intézményben 2023. 
március 16-21 között. március 16-21 között. 

Részleteket később tudunk közölni.Részleteket később tudunk közölni.
Jótékonysági bálunkra szeretettel várunk Jótékonysági bálunkra szeretettel várunk 

minden kedves szülőt és minden kedves szülőt és 
érdeklődőt! érdeklődőt! 

A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 
nevében ezúton is köszönjük az eddigi 
felajánlásokat, és továbbra is számítunk 

mindazok támogatására, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával segíteni kívánják 

munkánkat.
Adószámunk: 18461981-1-06 

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, 
a kuratórium elnöke  

Újévi köszöntőnk a 2023-as évre egy
 magyar népköltés - ezzel kívánunk 

községünk minden lakójának 
békés, boldog új esztendőt!          

                 Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet,
töltse meg a szívetek:

az új esztendőben!

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

Balla Piroska: Köszöntő mondóka – az új évre
Itt az új év, megérkezett, ajándékot hoztam neked!
Hüvelykujjam egészség, mutatóujjam békesség, 

középsőujjam boldogság, gyűrűsujjam vidámság,
a kisujjam szeretet, odaadom mind Neked!

Elindult az újév, minden kisgyermek kipihenve, teli élmény-
nyel érkezett az óvodába a hosszú szünet után. Az új játékok 
varázsa még mindig tart, a legkisebbektől a legnagyobbakig 
mindenki ismerkedik velük, nem győzzük megtanulni az újabb-
nál újabb szabályokat. Mivel az idő a szokásostól enyhébb volt, 
ezért eddig igyekeztünk az udvarra is minél előbb kimenni, hogy 
a futó-fogó játékokkal erősítsük gyermekeink állóképességét, 
kitartását, erőnlétét, reagálás gyorsaságát, téri tájékozódását. Az 
új évben nagy öröm, hogy birtokba vehetik az udvarokra telepí-
tett játékokat. 
Karácsony előtt a mi tennivalónk a gyermekekkel a rákészü-
lés, a meglepetések előkészítése, a ráhangolódás volt, hogy 
majd otthon, együtt a családdal kiteljesedhessék a várva várt 
csoda. Gazdag programmal, szeretetteljes légkörben éltük meg 
advent időszakát. Az óvodai karácsonyi ünnepségen és a Falu 
gyertyagyújtásán is a Napraforgó és  Katica csoportos gyerekek 
műsora szórakoztatta a közönséget. A közös gyertyagyújtás után 
minden csoport birtokba vette a csoportszobájuk karácsonyfá-
ja alá került játékokat. Sok támogatást kaptunk a szülőktől 
ahhoz, hogy mindenki számára emlékezetes maradjon az ün-
nep. Köszönjük szépen a segítséget! Pár nap visszaszokás és 
ráhangolódás után ebben a nevelési évben is megrendezzük 
Mese-heteinket januárban. A hagyományos Mesemozi, a szü-
lők, nagyszülők mesélése, mesejátéka, a Mesebolt, a Hétpróba 
mind-mind olyan élményt fog nyújtani a gyermekeknek, amely 
által fejlődik képzeletük, figyelmük de igazából az egész sze-

Csoportok karácsonya az oviban  Fotó: Koczkás Orsolya

mélyiségük. A mesélés fejleszti a gyermek szókincsét, formálja gondo-
latvilágát, világnézetét. Mesélés közben a gyereknek használnia kell a 
képzelőerejét, a saját fantáziavilága szerint alkotja meg a szereplőket, a 
helyszíneket, a szituációkat. 
A Mesehét zárásaként ismét megrendezzük a Kincskereső Mese-
mondó versenyt. Várjuk a bátor, lelkes,  mesét szerető kispajtások 
jelentkezését! Nevezni minden korcsoportban az óvónéniknél lehet.

Nagyon boldog új évet kívánunk minden családnak egészségben, 
bőségben, szeretetben, hitben, békességben, harmóniában!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében: 
Koczkás Orsolya óvodavezető

Az ovisok karácsonyi előadása a III. adventi vasárnapon  
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

OKTATÁS
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Karácsony a Minimanó Bölcsődében
A karácsonyi készülődést bölcsődénkben 
is lelkesen fogadták a kispajtások, számos 
alkotás, gyönyörű dekoráció született, me-
lyekkel ünnepi díszbe öltöztették a csoport-
szobákat a kisgyermeknevelők. 

Amikor a gyermekek elérik azt az életkort, 
hogy ők is hozzá tudnak tenni a közös készü-
lődéshez, mindig szívesen segítenek és aktí-
van kapcsolódnak be a tevékenységekbe. A 
közös munka eredménye pedig közös öröm 
lesz. Leginkább a mézeskalácssütés tetszett 
nekik, nagyon ügyesen nyújtották és szag-
gatták a tésztát, majd díszítették a formákat. 
Karácsonyi dalokkal, énekekkel, adventi 
gyertyagyújtással varázsoltunk még inkább 
ünnepi hangulatot a csoportok életébe. Az 
utolsó napokon a bölcsi karácsonyfája alatt 
minden csoportnak rejtett el ajándékot a Jé-
zuska, amelyeket nagy örömmel bontottak 
ki és vettek birtokukba a gyermekek.

A téli szünet után az új évben is sok feladat 
vár ránk, januárban újabb beszoktatási idő-
szak kezdődik majd. Hét új gyermek érkezik 
ismét a csoportokba, így teljes lesz a bölcső-
de létszáma, immáron az emelt férőhely-
számmal 32 gyermek fogja bölcsődés életét 

tölteni nálunk. Nagy szeretettel várjuk az 
újjonan érkező kisgyermekeket és szüleiket.
Bízunk benne, hogy sikeres, eredményes év 

vár ránk, boldog gyermekekkel és elégedett 
szülőkkel!

Maczka-Németh Orsolya Bölcsődevezető

OKTATÁS

KÖZÖSSÉGNyugdíjas Klub hírei
Kedves domaszékiek, klubtagok, 

nyugdíjasok! A Jázmin Nyugdíjas Klub 
nevében boldog új esztendőt kívánok!

Az elmúlt esztendőben minden akadály elle-
nére igyekeztünk terveinket megvalósítani. 
A teljes siker elmaradt, és ebben az évben  
az érvényben lévő országos ajánlások betar-
tásával, a klubtalálkozásaink előreláthatóan 
bizonytalanok, és csak ügyeskedni tudunk, 
hogy mégis létrejöhessenek. 
A decemberi összejövetelek sikeresek vol-
tak, a karácsonyi ünnepet megtartottuk. 
Minden klubtag szerény ajándékcsomagot 
kapott. 
Ezen a délutánon pezsgős hangulatban bú-
csúztattuk az elmúlt esztendőt, egy kis ha-
rapnivaló is került a tányérokra.
Jó hangulatban búcsúztattuk a múltat, új ter-
vekkel és reményekkel várjuk az újeszten-
dőt, 2023-at. 
A klubtagok pénzadományaiból Nyári Zol-
tánné és Ótott Kovács Imréné tartós élelmi-
szert vásároltak, és a Jázmin klubhoz három 
személy (Mikuska Pál, Fülöp Ildikó, Sutus-
né) által eljuttatott adományból csomagok 
készültek, amit a hátrányos helyzetű szemé-
lyek kaptak.
Az új esztendőben is szeretettel várunk min-
den  kedves nyugdíjast, hogy csatlakozza-

nak a nyugdíjas klubhoz és vegyenek részt a 
klub életében. Legyünk hálásak minden na-
pért, mert úgy sem tudjuk, mit hoz a holnap. 
Mi nyugdíjasok boldogan veszünk részt a 
falu életében. 
Domaszék nagyközség e szép ország része, 
amely európai és keresztény.  
Ez az ország, a Kárpát-medence éke a világ-
nak, dolgos, szorgos kezek építik, tartják a 

vállukon, hogy mindörökre büszkén valljuk 
identitásunkat.  
A következő klubnapok január hónapban 
elmaradnak, de ha lehetőség adódik találko-
zásra, akkor mindenkit telefonon vagy sze-
mélyesen értesíteni fogunk.

Üdvözlettel:
Gál Imre klubvezető 

A Jázmin Nyugdíjas Klub tagjai az év végi záró rendezvényen
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Egy kis segítség is sokat számít – karácsonyi adománygyűjtések 
településünk rászorulói részére

A karácsony örömünnepét előzi meg az ad-
venti várakozás időszaka, mely az elcsen-
desedésről, a hétköznapi rohanás lelassu-
lásáról, az ünnepre való készülésről, hitről, 
reményről, szeretetről és külső-belső valódi 
párbeszédekről szól.  Sajnos vannak olyan 
családok, emberek is, akik valamilyen ok-
ból – szegénység, betegség, egyedüllét – 
nem tudják megélni a varázst, az örömet és 
a boldogságot, melyet lehet, hogy csak egy 
évben egyszer, ebben az időben tudnának át-
élni. Ezeken az embereken, családokon pró-
bálnak segíteni településünkön a helyi civil 
szervezeteink gyűjtései, melyekhez nagyon 
sokan csatlakoztak magánszemélyként, 
vagy éppen valamilyen gazdasági társaság-
ként adományokkal, felajánlásokkal. 

„Mindig arra építünk, amink van, és ami a 
szociális kapcsolatrendszeren keresztül ér-
kezik hozzánk”- vallja Szalma Éva, a Csa-
ládi Kör Nagycsaládos Csoport domaszé-
ki vezetője.  Az elmúlt időszak történései 
alapján az egyesület számított arra, hogy a 
korábbi évekhez képest erre a karácsonyra 
kisebb mértékű segítség érkezik a családok-
hoz. A téli hónapok, az ünnepek és az évkez-
dés nagyobb feladat elé állítja a családokat, 
ez érzékenyebb időszak mindenki számára. 
Ezért is szervezte a jótékonysági gyűjtését 
a klub erre az időszakra. Helyben most ke-
vesebb volt a felajánlás, de azok a legjobb 
helyre kerültek: oda, ahol több pici gyer-
meket is nevelnek, melyért külön köszönet 
jár az ajándékcsomagokat készítő helybéli 
családok számára. A Családi Kör Nagycsa-
ládos Csoport tagjai, ahogy minden évben 
ilyenkor, maguk is készítettek ajándékcso-
magot más családoknak. Ezek átadására a 
csoport adventi összejövetelekor került sor. 
Az országos egyesületen keresztül termelői 
adományokhoz és tisztasági, tisztálkodási 

termékekhez is jutottak a domaszéki nagy-
családosok, melyek  elszállításában Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzattól kapott 
a családi kör segítséget.
Szalma Éva elmondta, hogy „a legtöbb 
családunk óvodás, iskolás gyermeket nevel, 
így velük együtt részt vehettünk az adventi 
ünnepségeken, de csoportunk családjai is 
összejöttek erre az alkalomra a helyi Presz-
szó Vendéglőben, akiknek hálásak vagyunk 
a befogadásért és a finom pizzákért.  Előké-
szítettük a Luca napi búzavetést, madárete-
tőt, karácsonyi asztali díszeket, ajándékokat 
készítettünk, énekeltünk, beszélgettünk. A 
gyerekeink csodaszép könyvekből, játékok-
ból, míg a szülők jó minőségű ruhaneműk-
ből válogathattak. Ünnepi összejövetelün-
ket megtisztelte Gál Imre és felesége, akik 
verssel, énekkel, muzsikával segítettek az 
ünnepre hangolódásban. Örömmel fogad-
tuk őket, szeretnénk tartósabbá tenni velük 
a kapcsolatot.” 

A Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub is 
részt vett a jótékonykodásban; „Tápláló 
Szeretet” címmel szerveztek gyűjtést első-
sorban a rászoruló kisnyugdíjasok részére. 
A klubtagok pénzadományaiból Nyári Zol-
tánné és Ótott-Kovács Imréné tartós élel-
miszert vásároltak, és a klubhoz eljuttatott 
3 személy felajánlásaiból csomagok készül-
tek, amelyet hátrányos helyzetű személyek 
között osztottak szét. A Domaszéki Polgár-
őrség tagjai az idei évben a részükre eljutta-
tott támogatásokat átadták a nyugdíjas klub 
részére, és segítséget nyújtottak a civil szer-
vezetek számára a rászorulók címeire törté-
nő felajánlások kiszállításával.

A helyi angyalok, Szabóné Szemendei Va-
léria és férje, Szabó Zoltán, már jóval az 
ünnepek előtt elkezdték szervezni a kará-
csonyi támogatási akciójukat. Az ő gyűjté-
sük különleges, hiszen olyan címeket keres-
nek ilyenkor, ahol rászorulók élnek, ahol a 
családok nem tudják megélni a karácsony 
ünnepét valamilyen oknál fogva. Ezeket a 
címeket átadják a felajánlók részére, akik 
közvetlenül juttatják el az ajándékaikat a 
rászoruló, elsősorban kisgyermekes csalá-
dok részére.   Közel 30 olyan helyet sikerült 
találni, ahol a szintén 30 angyal találkozha-
tott azzal az örömmel, melyet az ajándékok 
átadása okozott, mely elmondásuk szerint 
felemelő és boldog érzést nyújtott mind a 
támogatónak, mind a támogatottnak. Leg-
főképpen a tanyavilágba és a kiskertekbe 
juttattak el a rászorulók részére tartós élel-

miszert, édességet, gyümölcsöket, házi lek-
várokat és savanyúságokat, de volt, aki rán-
tott hússal és meleg étellel is kedveskedett 
az angyalok részéről. Olyan is akadt, aki az 
előző évben még rászorulónak számított, 
de közben sikerült munkahelyet találnia, és 
ezen a karácsonyon már ő is angyallá vált, 
és meg tudott lepni egy családot felajánlá-
sával. Az angyalok szeretnék, és azon dol-
goznak közös erővel, hogy az évben több 
ilyen hasonló gyűjtési akció is meg tudjon 
valósulni a részükről Domaszéken. 

A Szeretetláda Karitatív Egyesület –  
Somi Béla domaszéki lakos vezetésével, aki 
a 2015-ben alakult egyesület alapító tagja, 
és egyben az elnöke is 2019-től – legfon-
tosabb tevékenysége a Szeged városában 
kihelyezett ételadományozó ládák üzemel-
tetése, javítása, karbantartása és mindene-
kelőtt élelmiszerrel való feltöltése.
Ezen tevékenységük keretében 2022. év-
ben mintegy 2.000 kg pékárut és mintegy 
2.500 kg zöldséget és gyümölcsöt helyeztek 
el hétvégeken a ládákban egy nagy adomá-
nyozási szerződés keretében. Ezen kívül 
nagy mennyiségű élelmiszer érkezett egyedi 
adományozók jóvoltából; tartós élelmiszer, 
konzerv és sütemény, ezek mértékét még 
megbecsülni sem tudták. Ezek egy része a 
ládákba került, más része az egyedileg tá-
mogatott családokhoz.
Az egyesület egyedileg támogatott heti 
rendszerességgel 43 sokgyermekes, nehéz 
sorsú családot, gyermekeiket egyedül neve-
lő édesanyákat. Ennek keretében adtak már 
élelmiszeren kívül mosógépet, centrifugát, 
hűtőszekrényt, bútorokat, kerékpárt, egyéb 
lakásfelszerelési cikkeket, játékokat és 
konyhai eszközöket, természetesen mindezt 
adományokból.
Érkeztek a számlájukra pénzadományok is, 
ebből tüzelőt és közüzemi díjakat fizettek ki, 

  A Családi Kör Nagycsaládos Csoport 
gyűjtése és felajánlásai

  A Szeretetláda Karitatív Egyesület 
aktívan támogatta a rászorulókat 

karácsonykor is
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illetve a jeles ünnepeken átadott élelmiszer-
csomagok összeállítására használták fel a 
beérkezett pénzt. 
2022. évben 80 adag babgulyást főzött az 
egyesületnek a Domaszéki Kincskereső 
Óvoda konyhája a Domaszint Szociális 
Szövetkezet, melyhez minden alapanyagot 
a szervezet biztosított, és 70 fő rászorulót 
sikerült melegétel osztás keretében megven-
dégelni. 
Továbbá több száz kiló zöldség (burgonya, 
répa) folyamatosan érkezett az egyesülethez 

adományként kedves domaszéki termelő 
barátoktól, melyet ezúton is nagyon köszön 
Somi Béla elnök.

Jelen írásunkban a nagyobb összefogást 
igénylő szervezetek munkáját mutattuk be, 
melyek tagjai, vezetői az ünnepek alatt sem 
pihentek, nem tétlenkedtek, hanem időt, 
családot, energiát nem kímélve azon fá-
radoztak, hogy valamilyen módon szebbé 
tegyék karácsonyukat a rászoruló családok-
nak, gyerekeknek. 

Egyöntetű elmondásuk szerint azért is meg-
éri felajánlani, mert hatalmas öröm látni 
azon boldog arcokat, akiknek egy kicsit 
szebbé tudják varázsolni a karácsonyát. 
Sziráki Krisztián polgármester is megkö-
szönte Advent negyedik vasárnapján a hála 
jegyében mindenkinek –  aki részt vett ebben 
a kitüntetett feladatban – az erőfeszítését, 
melyet más családok boldogsága érdekében 
folytatott és elmondta, hogy kétségtelen, 
hogy jó helyre kerültek a felajánlások.

Tombácz Zoltán szerkesztő

Az adventi fények beragyogták Domaszéket

Az advent harmadik vasárnapján megtartott fénytraktoros felvonulás beragyogta Domaszéket

Az előző lapszámunkban már beszámoltunk az első és a második 
adventi eseményekről, most bemutatjuk a másik kettő vasárnap este 
történéseit is, melyek együtt a teljes karácsonyi ünnepkört alkot-
ták. A szervezők a programok megalkotása során törekedtek arra, 
hogy az ünnep jelképei: a hit, a remény, az öröm és a szeretet vará-
zsa megjelenjen a vasárnapi estéken, és segítségükkel a karácsony 
szelleme átjárja a jelenlévők szívét-lelkét a karácsonyra hangolódás 
jegyében. 
December 11-én egy hatalmas közösségi élményt varázsoltak a 
szervezők advent harmadik vasárnapján Domaszéken, amit mi sem 
bizonyított jobban, mint a Köztársaság térre kilátogató vendégsereg 
jókedve, vidámsága és kíváncsisága. A jelentős érdeklődés oka a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda vendéglátása és előadása, illetve a 
fénytraktorosok felvonulása volt. 
Még Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a 
rendezvényen, aki egy kedves karácsonyi Ady-verssel lepte meg a 
közönséget. És a lehető legjobbkor jött, hiszen mindenki erre a nap-
ra készült; az ovisok a fantasztikus előadásukkal, a szülők sütemé-
nyekkel, forró italokkal, a traktorosok pedig a gépeik díszítésével, 
rendbetételével. 
Sziráki Krisztián polgármester köszöntő beszédében hálásan meg is 
köszönte a szervezők és az aktívan résztvevők munkáját, akik időt 
és energiát sem kíméltek, hogy munkájuk gyümölcsével kitűnjenek 
és örömet szerezzenek a domaszékieknek. 
A Köztársaság téren eközben szépen lassan felsorakoztak az ünnepi 
díszbe öltözött traktorok, különleges karácsonyi hangulatot kölcsö-
nözve az adventi ünnepségnek. A kilátogatók kíváncsian körbesétál-
tak, megcsodálták a nem mindennapi látványt, a tulajdonosok pedig 
örömmel meséltek a díszítésről és a technikai részletekről egy-egy 
érdeklődő kérdésre. A Katica és a Napraforgó csoportok látványos 
gyertyafényes előadása és a harmadik gyertya felgyújtása után dü-
börögni kezdtek a gépek, felgyulladtak a rajtuk lévő ünnepi fények, 
és a sorba állás után elindultak, hogy elkápráztassák a település ut-

cáin a lakosságot felvonulásukkal. Több mint 40 munkagép indult 
útnak tömött sorban, a traktorok, kamionok fegyelmezett menete-
lését a helyi polgárőrség és a rendőrség is biztosította. A felveze-
tő jármű hangos zenéje már messziről jelezte az utcákban a menet 
közeledését, így mindenki kint tudott lenni időben, hogy megélje 
ezt az egyedülálló látványt, melyet egy pár éve még elképzelni sem 
tudott Domaszék. Hiszen az idei évben került másodszor megrende-
zésre a fénytraktoros felvonulás, a tavalyi 12 résztvevő száma most 
mintegy 40-re nőtt, ráadásul kamionokkal is kiegészült a csapat. Így 
együtt sikerült egy olyan élményt alkotnia a felvonulóknak, mely 
felrázta a lakosságot, akik minden utcában várták a felvonulást és 
jókedvvel integettek a gépjárművek vezetői felé. 

December 18-án, advent negyedik vasárnapján a szeretet fénye ra-
gyogta be Domaszéket, amikor gyerekek és szüleik, családok és ba-
rátok látogattak ki a Köztársaság térre az adventi készülődés utolsó 
állomására. A szeretet napja volt ez, mely átjárta a szíveket és a ka-



Domaszéki Hírmondó   2023. január16

KÖZÖSSÉG

rácsony hangulatára készítette fel az embereket. Azok, akik esetle-
gesen nem tudtak olyan körülmények között ünnepelni, hogy ezt az 
ünnepet valójában megélhessék, azoknak sikerült örömet és boldog-
ságot csempészni a szívükbe a helyi karácsonyi angyaloknak, akik 
önmaguktól szerveződve, több civil szervezettel is együttműködve 
segítettek és támogattak – ismertette köszöntő beszédében Sziráki 
Krisztián polgármester. Hozzátette, hogy a négy vasárnap nagyon 
sokan segítettek és dolgoztak azért, hogy valóban örömbe burko-
lózhasson az emberek szíve. Kívánta mindenkinek, hogy élje meg a 
karácsony élményét, azt a szeretetet ami körülvesz ilyenkor minden-
kit, és ne csak ezen az egy alkalommal, hanem vigyék magukkal, és 
a karácsony elmúltával is emlékezzenek erre a magasztos érzésre. 
Az este hangulatát emelte a fiatalokból összeállt helyi angyalkórus, 
akik teljesen önállóan készültek fel, hogy néhány kedves zeneszám-
mal mosolyt csaljanak az arcokra.  A helyi háziasszonyok palacsin-
tái  mellett óriás palacsinta sütéssel is készültek a szervezők, mely 
önmagában is nagy kuriózumnak számított. Természetesen nem 
maradhatott el a forralt bor és a tea kínálása sem, de forralt fahéjas 
almalevet is kóstolhattak a kilátogatók.
A gyermekeket szalmalabirintus várta, és ha a kicsik nyitott szem-
mel jártak, akkor a téren elrejtett 70 világító csillagot beválthatták a 

A két vasárnap hatalmas forgatag ünnepelt, a szervezők színes programokkal várták a Köztársaság térre kilátogatókat

A  Képviselő-testület tagjai és családjaik, a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói, a Bálint Sándor Általános Iskola mun-
katársai és a gyermekek szülei, Bata Attila, Bödör Andrea, Bön-
de Jánosné, Dobóné Hegyesi Eszter, Domaszék Szebb Jövőjéért 
Közalapítvány, Domaszéki Értéktár Bizottság, Domaszéki Ifjú-
sági Önkormányzat, Domaszéki Jázmin Nyugdíjasklub, Doma-
széki Kincskereső Óvoda munkatársai és a gyermekek szülei, 
Domaszéki Polgárőr Egyesület, Domaszéki Traktorosok Baráti 
Köre, Farkasné Kapás Alexandra, Kalmár Zoltán és családja, 
Kalmárné Nagy Ibolya, Kispéter Zoltán, Kószó Zsófia, Lippa-
iné Tandari Rózsa, Ótottné Greguss Éva, Ördög Imréné, Pintér 
Árpád és családja, Pintér Tamás és családja, Sándorné Balázs 
Melinda, Streetfighters Fanatic és a Domaszéki Motorosok

kézműves asztalnál szebbnél-szebb karácsonyi díszekre és kézmű-
ves ajándékokra.  
Az adventi esték bensőséges hangulata, varázsa most sem jöhetett 
volna létre a jólelkű támogatók és segítők nélkül, akik a követke-
zőek voltak: 

Forrás és fotók: DOMASZÉKI HírTér, Petya Agro Tv, Tombácz Zoltán

Domaszéki az év megyei önkéntese
Az Év megyei Önkéntese – Közösségi Önkéntese elismerésben ré-
szesült a domaszéki Kalmár Eszter, aki a díjat a Csongrád-Csanád 
megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház nonprofit szerve-
zettől vehette át 2022. december 28-án, a szegedi Szent-Györgyi 
Albert Agórában. Az eseményen a díjazottak mellett azok családjai, 
az őket jelölő szervezet képviselői, valamint a pályázatot kiíró egye-
sület képviselője voltak jelen.
Kalmár Eszter az elmúlt hónapokban rendszeresen segítette a társa-
dalom hátrányos helyzetű tagjainak felkarolását célul kitűző Nem 
Adom Fel alapítvány szegedi szervezetének munkáját, a programok 
lebonyolítását, a résztvevők hazajutását, illetve fotók készítésével 
örökíti meg az események legszebb pillanatait.  E nemes munkának 
elismeréseként jelölte őt az Alapítvány a megyénkben meghirdetett 
pályázatra.

„Az önkéntesség célja az, hogy az ember önzetlenül, elismerést 
nem várva tevékenykedjen a háttérben mások javára; és miközben 
embertársait segíti, ő maga is gazdagodhat a résztvevőktől érkező 
szeretetben, kedves szavakban, illetve a rajtuk látott jókedvben” – 

vallja Eszter, aki önkéntes tevékenységét munka mellett, szabadi-
dejében végzi.                         ( szerk.)
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Megkezdődött a farsangi időszak
A farsang hagyományai évszázadokra tekin-
tenek vissza, hiszen világszerte jeles idő-
szak ez az emberek életében. 
Bár a farsang világi ünnep és ősi hagyo-
mányai a pogány ókorba nyúlnak, mégis 
keresztény egyházi ünnepekkel van szoros 
összefüggésben. 
A katolikus egyházi kalendárium szerint 
a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazó-
szerda közé esik, melyhez számtalan népi 
hagyomány kapcsolódik. Vízkereszt napja 
mindig január 6-a, hamvazószerda azonban 
változó ünnepnap, mindig a húsvétot meg-
előző 40. nap. 
A hagyomány szerint a hamvazószerdát 
megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang 
utolsó napja, amikor még gondtalanul lehet 
lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvé-
tig tartó böjti időszak. 
A farsang napjainkban is legismertebb és 
legkedveltebb étele a farsangi fánk. Ezt a 
finomságot sokféleképpen hívják és talán 
még ennél is több receptje van: erdélyi neve 

pánkó, a Felvidéken siskának, a palócok 
pampuskának nevezik. 
Általában könnyű tojásos tésztából készül, 
de sok más variációja is lehet (burgonyás, 
csöröge, joghurtos). 
A fánk készítésének a magyar vidéken is 
nagy hagyománya van. 
Farsang alkalmából közzétesszük a Dél-Al-
földön leginkább népszerű és széles körben 
elterjedt fánk receptjét.

Nagymama farsangi fánkja:
Fél kg liszt, 3 dkg élesztő, 4 dl tej, 2 ek. cu-
kor, pici só, 5 dkg puha vaj, 3 tojás, 2 ek. 
rum. Az élesztőt cukor hozzáadásával felfut-
tatjuk egy kevés tejben, majd az összes hoz-
závalót egy kelesztőtálban összekeverjük, 
hogy lágy tésztát kapjunk. Nagyon fontos, 
hogy minden langyos legyen, illetve a tejet 
óvatosan adagoljuk, nehogy túl ragadós le-
gyen a tészta. Alapos dagasztást (fakanállal 
vagy géppel) követően legalább 40 percet 
kelesztjük, majd lisztezett felületen, ujjnyi 

vastagra nyújtjuk és egy bögre segítségével 
kiszaggatjuk. Pár percig még újra letakarva 
pihentetjük, kelesztjük. Nem szabad túl ke-
leszteni, mert akkor nem lesz szalagos. Fedő 
alatt forró olajban sütjük úgy, hogy a fánk 
felső fele kerüljön alulra az olajban, majd 
megfordítjuk, és fedő nélkül sütjük tovább. 
A forró fánkokat vaníliás porcukorba forgat-
juk és házi lekvárral kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk a hamisítatlan 
farsangi fánkhoz!

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

10 vidám othoni játék farsangra
Otthon is karneváli hangulatban!

A farsang a nagyböjt előtti vidám időszak, 
mi se szomorkodjunk hát, hanem egy borús 
hétvégi délelőttön vagy délutánon szervez-
zünk otthon farsangi mulatságot! Beda-
gaszthatjuk együtt a fánkot, készíthetünk 
jelmezt és dekorációt, és hogy a mókázás 
se maradjon ki, összegyűjtöttünk jó néhány 
játékot, amelyek a legszomorúbb februári 
napot is felvidítják.
1. A sort természetesen nem más nyitja, 

mint a fánkevő verseny, de csavarha-
tunk egyet rajta és az nyer, aki  a leg-
lassabban eszi meg a fánkot. Termé-
szetesen folyamatosan enni kell, nem 
tarthatunk közben szünetet.

2. A seprűtáncot nem kell bemutatni. Ezt 
úgy játszhatjuk otthon, hogy elkezdi 
egy pár, egy harmadik családtag nekik 
háttal állva ( hogy ne kiálthasson senki 
se csalást) kezeli a zenét. Amikor a zene 
megáll, akinél a seprű van, kieseik a já-
tékból, a nyertes pedig kihív egy másik 
családtagot. Ki tud 5 perc alatt legtöbb-
ször nyerni?

3. A hideg-meleg játék gyerekkorunk 
egyik kedvence volt. Elrejtünk egy tár-
gyat a szobában, amit az egyik család-
tagnak meg kell keresnie. Ha messze 
jár tőle hideg, ha közeledik langyos, ha 
nagyon közel van akkor meleg, ha pe-
dig a  közvetlen közelében, akkor pedig 
forró. Ezt akár mérhetitek időre is, és az 
kap egy plusz fánkot, aki a leggyorsab-

ban megtalálta a tárgyat.
4. Ha például aznap van a nagymosás, 

feltétlenül vessétek be a zoknipárosító 
játékot! Csak szórjatok le a zoknikat a 
szoba közepére, és kezdődhet a  mókás 
munka. Természetesen az nyer, akinek 
a legtöbb zoknit sikerül összepárosíta-
nia, amíg a kupac el nem fogy.

5. A krumpliterelő játékhoz húzunk egy 
rajt- és egy célvonalat a lakásban (pél-
dául újságpapírral). Kell még egy faka-
nál, amivel a rajttól a célig terelgetjük a 
krumplinkat. A leggyorsabb versenyző 
lesz a nyertes.

6. Húzz egy cetlit! A játékhoz egy kis 
előkészítés szükséges. Találjunk ki 
különböző feladatokat, lehetőleg olya-
nokat, amiket minden családtag meg 
tud csinálni. Ez lehet valami egészen 
egyszerű: pl.: mondj egy zöld állatot! 
Vagy valamivel kicsit nehezebb: ugráld 
körbe fél lábon a szobát. A feladatokat 
írjuk fel cetlikre, melyeket dobjuk bele 
kalapba vagy zsákba. A családtagok 
egymás után húznak és teljesíteniük 
kell a feladatokat. Ha többen vagyunk, 
akkor valaki kezelheti a zenét, amíg a 
kalap körbejár, és az húz feladatot, aki-
nél elhallgat a zene.

7. Ha van otthon maradék lufi, lufifújó 
versenyt is rendezhetünk. Ki ér előbb 
a célba? A lufit csak fújni szabad, szi-
gorúan tilos bármelyik testrészünkkel 
hozzáérni.

8. Pingponglabda-hordó versenyt is 
rendezhetünk. Az evőkanálra helyezett 
labdával kell célba érni, természetesen 
úgy, hogy véletlenül sem essen le. Ha 
nincs otthon pingpong labda, akkor 
akár vízzel is megtölthetjük a kanalat. 
Marad egy csepp a végére?

9. Ne csak együnk, igyunk is! Méghozzá 
úgy, hogy két családtagnak bekötözzük 
a szemét és egy-egy műanyag pohárban 
vizet adunk a kezükbe, amit a másikkal 
meg kell itatni. Érdemes fürdőruhában 
nekiindulni enne a játéknak, de megéri, 
mert sok nevetéssel jár.

10. Táncverseny, ami igazából közös tánc 
egy népszerű koreográfiára. Választ-
hatjuk a klasszikus kacsatáncot, vagy 
egy másik manapság népszerű zenét is 
akár.

gyerekprogramajanlo.hu
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Farsangi álarcok - vágd ki és ragaszd össze
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Milyen jogok illetik meg az embert a pszichiátrián?
Kevés kiszolgáltatottabb helyzet létezik ma-
napság, mint amikor valaki bekerül egy pszi-
chiátriai osztályra. Bár ilyen helyzetben min-
denkit megilletnek bizonyos alapvető jogok, a 
tapasztalat szerint ezek nagyon gyakran nem 
érvényesülnek.
Tulajdonképpen az egyetlen hely, ahol az em-
bert bűncselekmény hiányában is megfoszt-
hatják személyes szabadságának alapvető 
jogától, egy pszichiátriai osztály vagy intéz-
mény. Elvileg, a törvény szerint ilyen csak 
akkor történhet meg, ha az illető közvetlenül 
és súlyosan ön- vagy közveszélyes állapotban 
van. A gyakorlat mégis azt mutatja: számos 
olyan helyzet adódhat, amikor valakit jogta-
lanul kényszeríthetnek pszichiátriai kezelésre. 

Egy vagyoni vagy örökösödési vita, válóper 
vagy gyermekelhelyezési per, vagy akár komo-
lyabb konfl iktushelyzet során is előfordulhat, 
hogy az egyik fél – így vagy úgy – kényszer-
beutalót szerez „ellenfelének” a pszichiátriá-
ra, aki aztán, onnan kikerülve, „pszichiátriai 
kórtörténettel” a háta mögött máris hátránnyal 
indul a fenti jogi viták bármelyikében. Ilyen 

esetekre az elmúlt egy-két évtizedben számos 
példa akadt Magyarországon is.
Az ombudsman, vagyis az alapvető jogok biz-
tosa számos alkalommal tett már közzé olyan 
jelentéseket, melyek arról számoltak be: a 
pszichiátriai osztályokon bizony rendszeresen 

sérülnek a kezeltek jogai, időnként egészen 
komolyan. Egy alkalommal például az ember-
jogi biztos azért emelte fel a szavát, mert egy 
nőt – aki otthonában lett rosszul és a pszichiát-
riára szállították – a kórházban levetkőztették, 

bepelenkázták, a bokáinál és a csuklóinál az 
ágyhoz kötözték, majd ájultra gyógyszerez-
ték. Az ombudsman több jogsértést tárt fel az 
ügyben, és ajánlásokat is tett annak érdekében, 
hogy ilyen esetek újból ne történhessenek meg.
Ha valaki kényszerrel kerül a pszichiátriá-
ra, legtöbbször fogalma sincs az őt megillető 
jogokról. A helyzetet rontja, hogy az ápoló 
személyzet ilyenkor az illetőt könnyen köny-
veli el „elmebetegnek”, és gyakran az illető 
kényszerítés elleni tiltakozását is „betegsége” 
részének tekintik.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány közszolgálati céllal olyan informá-
ciós anyagot állított össze, amely közérthető 
nyelvezettel magyarázza el, milyen jogok il-
letnek meg valakit, aki bekerült a pszichiátri-
ára. Az anyag az egészségügyi törvény alapján 
készült, és jó szolgálatot tehet akár a pszichiát-
riára kerülőknek, akár hozzátartozóiknak.

A „Betegjogok” című információs anyag a 
szervezet honlapján itt érhető el:
https://emberijogok.hu/betegjog/




