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Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

legközelebb 2021.09.22-én várja 
ügyfeleit a polgármesteri hivatal par-

kolójában 12.30 - 15.30 óra között.

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021. október 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2021. október 13.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 
telefonszámon hétfőn, kedden és 

csütörtökön 8.00 -15.30 óra között, 
szerdán 8.00 -20.00 óra között, 
pénteken 8.00 -14:00 között, az 

ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, 
valamint személyesen a felsorolt 

ügyfélfogadási időkben, a 
megszokott helyen állnak 

rendelkezésükre. 
A legközelebbi személyes 

ügyfélszolgálati pont: 
6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Munkatársaink a 06-80/922-334-es 

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk

Domaszéki ügyfélfogadási idő:
Hétfő,kedd   8.00 - 16.30

Péntek:  8.00 - 14.00
 Helye: Domaszék Petőfi  Sándor 

utca 1/M. ( Teleház épülete )
Bejárat a Tisza utca felőli oldalon!               
Papp Tamara falugazdász 

Tel.: 0670/399-9524

Belterületi hulladék-elszállítás 
következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
  október 5., november 2., december 7.

Szelektív hulladék:
október 4., november 1., 

december 6.
A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás továbbra is minden héten a hétfői 

napokon történik. 

VÁLTOZÁS!
Hulladékudvar nyitvatartása

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

szombat: 8.00-16.00
Telefonszám: +36-79/524-821 
e-mail.: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

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

Hétfő: 14.00-18.00

Kedd, szerda: 8.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-17.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Temesvári Klára

Telefonszám: 62/584-284

E-mail.:drtemesvariklara@gmail.com

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal: facebook.com/domababakft

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

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

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Herczeg István

Telefonszám:0630/458-1273

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

A személyes megjelenéshez mindegyik 
esetben előzetes telefonos időpont 

egyeztetés szükséges!

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

     Rendelési idő:
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         
            INTÉZMÉNYEK
Domaszék Nagyközségi Könyvvtár
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
2021. augusztus 3-án soron kívüli képviselő-tes-
tületi ülés megtartása vált szükségessé, amelyen 
döntés született arról, hogy a Domaszéki Termék-
tér elnevezésű helyi termelői piac üzemeltetését 
a továbbiakban Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat látja el. Ehhez a helyi termelői piac üze-
meltetéséről szóló önkormányzati rendelet módo-
sítására is szükség volt.

A testület a külterületi helyi közutak fejlesztése, 
valamint a helyi termékértékesítést szolgáló pia-
cok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című 
pályázatokon való indulásról szóló korábbi ha-
tározatokat is visszavonta, illetve módosította; 
előbbi esetében új határozat került elfogadásra. 
A grémium döntött még a zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések tá-
mogatása tárgyú pályázaton indulásról, valamint a 
helyi vízmegtartást segítő, LIFE-MICACC című 
projekt megvalósításához szükséges partnerségi 
megállapodás aláírásáról is.
Az augusztus havi soros képviselő-testületi ülés 
lapzártánkat követően, augusztus 31-én kerül 
megtartásra, az itt született döntésekről októberi 
lapszámunkban olvashatnak.
Minden döntés megtekinthető a https://www.do-
maszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek 
menüpontjában. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülés tervezett időpontja 2021. szeptember 
28. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal Tanácsterme.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Közeledik a helyi adók befi zetésének határideje!
Felhívjuk adózóink fi gyelmét, hogy a második fél-
évi helyi adófi zetési kötelezettségeiket 2021. szep-
tember 15. napjáig kell teljesíteniük.
A magánszemélyek 
kommunális adója 
befi zetéséhez, az erre 
az időszakra szóló 
csekket az I. félévben, 
vagyis márciusban 
kiküldött értesítő tar-
talmazta. Amennyi-
ben a csekk elveszett, 
úgy annak pótlását az 
adocsoport@doma-
szek.hu email címen, vagy ügyfélfogadási idő-
ben a 62/284-011/ 111-es melléken, adócsopor-
tunknál kérheti.
A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak to-
vábbra is banki átutalással kell eleget tenni adófi -

zetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy magánszemélyek is teljesíthetik befi zeté-
seiket banki átutalással, ez esetben az átutalási 

megbízás közlemény 
rovatában az értesítőn 
megtalálható befi zető 
azonosító számot fel 
kell tüntetni. Bank-
kártyás befi zetéssel az 
E-Önkormányzat Por-
tálon keresztül teljesít-
hetik adófi zetési köte-
lezettségüket, ugyanitt 
lehetőség van a számla-

kivonatok elektronikus úton történő megtekintésé-
re, elektronikus ügyintézésre.

Dr. Pálfi  Tímea Ágnes
jegyző

Tájékoztatás az aktuális járványügyi helyzetről
Müller Cecília szerint  a járvány negyedik hul-
lámának küszöbén állunk.  A szakember ki-
emelte, hogy egész Európában emelkednek az 
esetszámok és ez alól Magyarország sem kivé-
tel, hiszen augusztus eleje óta növekedés látszik 
a napi fertőzöttek számában. Hozzátette: min-
denhol a koronavírus delta variánsának terjedése 
okozza az esetszámok emelkedését, itthon is ez a 
változat felelős a megbetegedések 90 százaléká-
ért. Fontos még, hogy a delta variánssal fertőzöt-
tek sokkal több vírust ürítenek, így az oltás mel-
lett nagyon fontos a higiénés szabályok betartása 
– mondta. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a 
vakcinákkal szembeni bizalom növelésével érhető 
el a magasabb oltási hajlandóság, hiszen sokan de-
zinformációk miatt nem merik felvenni az oltást.                                                                                                                                          
   Szlávik János hangsúlyozta: a statisztikák alap-
ján inkább járványügyileg, mint klinikailag, de 
fontos a fi atalok oltása.

Hozzátette: míg a korábbi variánsok csak a tüne-
tek megjelenése előtt egy nappal fertőznek, addig 
a delta variáns már az azt megelőző két napban is.
Elmondta: úgy látja, "sikk lett", és egyre na-
gyobb igény van az oltásra a fi atalok körében. A 
szülőknek a főorvos azt javasolja, ha gyermekük 
akarja az oltást, akkor is adassák be neki, ha ők 
maguk nincsenek beoltva.Tudatta: tíz nagyváros-
ban emelkedett a szennyvíz koronavírus-koncent-
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rációja, vagyis legalább tíz nagyvárosban az elkövetkező hetekben 
emelkedni fognak az esetszámok. Egyelőre lassan, de jelenleg is 
emelkednek a számok, ugyanez történt az előző hullámban, és ezt 
követően berobbant a járvány - tette hozzá.
Ha az esetszámok nagyon megemelkednek, elképzelhető, hogy 
újra kell maszkot hordani - mondta a főorvos, hozzátéve, bízik 
abban, hogy lezárások, bezárások nem lesznek.
Kitért arra is, hogy Izraelből érkezett hírek szerint a három oltással 
beoltottak között csökkentek az esetszámok, de ez egyelőre nincs 
bizonyítva. Magyarországon fel lehet venni a harmadik oltást, ami 
egyértelműen javasolt az időseknek, az immunhiányosoknak, a da-
ganatos betegeknek, a szervátültetetteknek vagy az olyanoknak, 
akik immunrendszerüket elnyomó gyógyszert szednek - fűzte hozzá 
Szlávik János. 
   Mivel a járványhelyzet nagysága a közeljövőben nehezen 
előrejelezhető, emiatt településünkön nehéz feladattá vált az elkö-
vetkező rendezvényeket megtervezni. Lehet, hogy 2-3 héten belül 
szigorodnak a megtartások feltételei, de az is lehetséges, hogy nem. 

Bízunk benne, hogy az utóbbi fog történni, de kérjük a lakosság 
megértését és türelmét, amennyiben egy előre meghirdetett ren-
dezvény a járványhelyzet erősödése miatt elmarad, vagy éppen 
szigorú korlátozások alá fog esni.  

Forrás: koronavirus.gov.hu, kormany.hu
( szerk. 2021.09.01.)   

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakosságot, hogy 
Önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt a 
Nagyközségi Könyvtárban nyitvatartási időben 
a koronavírus elleni vakcina-regisztrációban! 

Kérjük a regisztrációhoz vigyék magukkal személy-
azonosító igazolványukat, lakcímkártyájukat, 

TAJ kártyájukat!
 További tájékoztatás: Tel.: 0670/466-3792

FELHÍVÁS a Domaszéki Hulladékudvarral, a belterületi hulladék 
elszállítással és szelektív gyűjtéssel kapcsolatban

Tájékoztatjuk a domaszéki 
lakosságot, hogy a Domaszéki 
Hulladékudvar nyitvatartási 
ideje az alábbiak szerint ki-
bővült, módosult 2021. szep-
tember 1-től:

HÉTFŐ:   ZÁRVA
KEDD:   8.00 - 16.00
SZERDA:   8.00 - 16.00
CSÜTÖRTÖK:  8.00 - 16.00
PÉNTEK:   8.00 - 16.00
SZOMBAT:  8.00 - 16.00
VASÁRNAP :  ZÁRVA

Továbbá felhívjuk a fi gyelmet, 
hogy a belterületi szelektív hulla-

dékgyűjtő szigetek 2021. október 
1-től megszüntetésre kerülnek!
A továbbiakban a hulladékudvarban lesz le-
hetőség a szelektíven gyűjtött hulladékot el-
helyezni. A megszüntetett lerakók helyére 
a fenti határidő után elhelyezett szemét- 
lerakás illegálisnak minősül, mely tevé-
kenység szankciót von maga után. 

A belterületi házhoz menő szelektív gyűj-

tés esetén a kézzel mozgatható, bekötegelt 
papírhulladékot, és az átlátszó zsákban el-
helyezett szelektív hulladékot elszállítja a 
szolgáltató, amennyiben az a szelektív kuka 
mellé kerül kihelyezésre az elszállítás idő-
pontjában.

Zöldhulladék elszállítása esetén szintén 
elszállítja a szolgáltató a kuka mellé kihe-
lyezett, kézzel mozgatható tömegű összekö-
tegelt zöldhulladékot, gallyakat.

Mezőgazdasági termelés során keletke-
zett fóliahulladék a Mórahalmi Átrakóál-
lomáson ( 6782  Mórahalom 081/1 Hrsz ) 
térítési díj ellenében leadható. A fóliahul-
ladék, fátyolfólia újrahasznosítása nem 
lehetséges, így sem a szelektív gyűjtőbe 
való elhelyezése, sem a hulladékudvarba 
történő beszállítása nem lehetséges.         

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Gépkezelő-karbantartót keres a Domadrón Szociális Szövetkezet
A munkakörbe tartozó lényeges 

feladatok:
Útjavítási, útépítési feladatokban 
való részvétel, gépi zöldfelület-keze-
lés, és mindennemű, a település üze-
meltetésével kapcsolatos feladatban 
való aktív közreműködés.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű

Elvárások:
Mezőgazdasági vontató üzemelteté-
si, javítási tapasztalat;

Szakmunkás végzettség;
Megbízhatóság;
Pontosság;
Önálló munkavégzés;
Jó problémamegoldó képesség;
Büntetlen előélet;

Amit kínálunk:
hosszútávú munkalehetőség;
8 órás munkarend;
bejelentett munkaviszony;
250.000 Ft kezdő bruttó fi zetés;
Munkakezdés: 2021. október 15.

Jelentkezését, - szakmai önéletrajzzal 
a domadron@gmail.com email címre 
várják 2021.szeptember 30-ig! 

Érdeklődni: Ótott-Kovács Tamás  
Tel.: 0630/563-4773
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Talán kevesen tudják, de Domaszék te-
lepülés-karbantartási feladatait két cég 
látja el: az önkormányzati tulajdonú 
Domatisz Nonprofit Kft-vel karöltve a 
DOMADRÓN Szociális Szövetkezet mu-
katársai végzik el nap mint nap azt a 
munkát, amely településünk rendezettsé-
gét és kellemesen otthonos légkörét szol-
gálja.

A 2017-ben alakult DOMADRÓN egyik fő 
feladata és célja a településüzemeltetésben 
való aktív részvétel, együttműködésben az 
Önkormányzattal, elsősorban bel- és kül-
területi utak javításával és zöldterület-gon-
dozási feladatokkal. Emellett innovatív 
szolgáltatást is nyújt: drónberepüléssel te-
rületrendezési és földmérési feladatokat tud 
ellátni a térségben. Cikkünkben a szociális 
szövetkezet településrendezéssel kapcsola-
tos tevékenységét járjuk körül.

Korábban az évről évre felmerülő útjavítá-
si problémákat Domaszéken részben kül-
ső vállalkozó bevonásával oldották meg. 
Megfelelő gépesítettség hiányában, illetve 
a viszonylag magas vállalkozói díjak miatt, 
a teljes (több mint 200 kilométernyi) külte-
rületi úthálózat csak kis részét tudták meg-
felelő állapotban tartani. Korszerű gépekkel 
(önjáró gréder) és motivált kollektívával a 
teljes Domaszéki úthálózaton túl egyéb te-
lepülések külterületi útjavítási munkáit is el 
tudja látni a DOMADRÓN, valamint kisebb 
építőipari megbízásokat is vállalhat. Mér-
földkő volt a szövetkezet számára a 2021 ta-
vaszán megvalósult belterületi útépítés Do-

A DOMADRÓN a partner a településrendezésben

maszéken. Az építkezés első fázisát, vagyis 
az útalapkészítést teljes egészében a szövet-
kezet és a Domatisz Kft. munkatársai végez-
ték el. A beruházás így nem csak időben és 
költséghatékonyan készült el, de olyan kom-
petenciával gazdagította a DOMADRÓNT, 
amelynek hasznosítására bizonyosan lesz 
igény a jövőben. Az útépítés során a gépál-
lományban lévő gréder is bevetésre került, 
amely a mindennapokban földutak javítását 
és hóeltakarítási feladatokat is elvégez.
Az egész éves időszakot tekintve a DO-
MADRÓN tevékenységének javát a zöld-
terület-kezelési feladatok teszik ki. E téren 

a munkafolyamatok igen szerteágazóak és 
mindennaposak. A települési zöldterület-ke-
zelés szinte minden formájában részt vesz a 
szövetkezet, amelyek közül a legjellemzőb-
bek: fejlesztési területek előkészítése, fásí-
tás és virágosítás, köztisztasági munkálatok, 
fűnyírás, árokásás és takarítás, ágvágás. A 
feladatok ellátásában nélkülözhetetlen a 
korszerű, rendszeresen karbantartott gép-
park, amely egy 90 lóerős munkagéppel és 
egy nullfordulókörös gyűjtőkosaras fűnyíró 
géppel gazdagodott az elmúlt egy évben. 
Utóbbi nagyobb zöldfelületek gondozásá-
ban kerül használatra (mint például a do-
maszéki futball pálya), a munkagép pedig a 
jellemző településrendezési feladatokon túl 
ágvágást is tud végezni, ami a külterületi, 
erdőkkel-fákkal szegélyezett utak járhatóvá 
tételében különösen hasznos.

A DOMADRÓN Szociális Szövetkezet va-
lamennyi feladatai közül szívügyének tekin-
ti a település-parkosítást, amely a fásítási és 
virágosítási feladatokat, valamint öntözési 
rendszer kiépítést foglal magában. A szövet-
kezet munkatársai örömmel végezték el az 
55-ös úton lévő, Domaszék bekötőútjánál 
elhelyezkedő körforgalom virágosítását, va-
lamint a tavaszi fásítási programban elnyert 
facsemeték elültetését is.

A szociális szövetkezet fennállása óta segíti 
Domaszék település-karbantartási munká-
latait és folyamatos fejlesztésekkel, újítá-
sokkal igyekszik mind jobban kiszolgálni a 
helyi igényeket és a beérkező megbízásokat.

B.A

A település-fenntartási feladatok közé tartozik a zöldterület kezelése    
Fotó: DOMASZÉKI HÍrTér

A DOMADRÓN Szociális Szövetkezet az útépítéseken is aktívan részt vett    
Fotó: DOMASZÉKI HÍrTér
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Becsengettek a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában

A két elsős osztály osztályfőnökeikkel, Madarász Ottóval és Kardosné Volford Klárával a tanévnyitó ünnepségen  
Fotó: DOMASZÉKI HÍrTér

Szeptember 1-jén megkezdődött a helyi 
iskolások számára a 2021/2022-es tan-
év, mely a már megszokott tanévnyitó 
ünnepséggel indult. 262 tanuló, összesen 
16 osztályban és 6 napközis csoportban 
kezdte meg a tanévet, melyből a két első 
osztály 41 gyermeket foglal magában.                                                                                                                                         

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető 
köszöntötte a megnyitó ünnepségen a szü-
lőket, a pedagógusokat, a megjelent óvó-
nőket, Sziráki Krisztián polgármestert és 
Sóki Károly plébános urat. Újra együtt lehet 
az iskola és ez most különös jelentőséggel 
bír. Nemcsak azért, mert egy új tanév kez-
dődik – ami nagyon fontos –, hanem azért 
is, mert maszk nélkül, kicsit ol-
dottabban, szülőkkel állhatnak 
itt  együtt a diákok szeptember 
első reggelén. Az igazgatónő el-
mondta, fontos, hogy a diákok 
az órán odafi gyeljenek, hallgas-
sanak a tanárokra; fontos, hogy 
eldöntsék a fejükben azt, hogy 
ezt igenis megcsinálják és vég-
hez viszik. Kérte a gyerekek-
től, hogy legyen napirendjük, 
ne feküdjenek le egyetlen este 
sem úgy, hogy a „készen van 
minden” érzés nem tölti el őket.  
A tanári kar úgy készült erre a 
tanévre, hogy remélhetőleg vé-
gig az iskolában lehet tanulni, 
ezáltal a programterv június 24-
ig összeállításra került. 
  A veszély nem múlt el, csak tá-
volabbra került; a pedagógusok, 
iskolai dolgozók 95 százaléka felvette az ol-
tást, a diákok átoltása is folyamatban van, 
ettől függetlenül, bármikor bekövetkezhet 
a digitális oktatás, erre fel kell készülni. A 
nyár folyamán 6 tanterem került kifestésre, 
és a többi terem is alapos fertőtlenítésen, 

tisztításon esett át. 
Ismertette, hogy aktualizálásra kerültek 
a járványügyi szabályok, melyek közül a 
legfontosabbak a következőek:
• Az iskolába érve kezet kell mosni, 

vagy fertőtleníteni kell azt;
• Nem lesz testhőmérséklet-mérés;
• A maszk viselete sem kötelező,                       

de ajánlott;
• Az épületbe egy átlagos napon a ta-

nulókon kívül, csak előre egyeztetett 
időpontban léphetnek be felnőttek a 
tanítási idő alatt; / ez  alól kivételek az 
első osztályosok szülei /

• Betegen semmiképpen nem lehet is-

kolába menni;
• Mindenkitől felelős viselkedést vár-

nak el.
  A kis első osztályosok izgatottan ültek az 
első sorokban, néha apa-anya pillantását 
keresve. Az igazgatónő elmondta, hogy az 

iskola az elkövetkezendő időszakban fo-
kozottan fog rájuk fi gyelni. Megköszönte 
a szülőknek, hogy megtisztelték a bizal-
mukkal és a domaszéki iskolát választot-
ták gyermekeik részére. Az iskola mindent 
megtesz azért, hogy a gyermekek ügyes, 
okos, intelligens felnőtté váljanak, ehhez 
kérte a szülők együttműködését. 
  Sziráki Krisztián megjegyezte, hogy min-
denki, aki itt van, egy cél érdekében van 
jelen; azért, hogy tudást szerezzen.  Ehhez 
kívánt sok kitartást, a küzdelmekhez erőt, és 
a gyerekeknek  sikerekben gazdag élmény-
dús tanévet. Bízik benne, hogy amikor majd 
nyáron a tanévzárón kell számot adni erről 

az évről, akkor majd azt fogja 
mindegyikük mondani, hogy 
megérte. 
  Sóki Károly plébános úr sa-
ját történetével csalt mosolyt a 
gyerekek arcára, majd elmond-
ta, hogy minden kezdet nehéz, 
de minden kezdetnek megvan 
a maga ereje és a varázsa. A 
kezdés felébreszti a vágyat, ami 
ezen a napon elhozta a gyerme-
keket erre az ünnepségre. Eb-
ben az új tanévben  bizalmat, 
jókedvet kívánt nekik, mert az 
övék lesz a világnak minden 
kincse, az itt megszerzett tudás 
által. Iskolai polgárrá avatták 
az első osztályosokat, melyhez 
Domaszék Nagyközségi Ön-

kormányzat is hozzájárult egy 
kis ajándékkal, majd ők is beáll-

tak sorban a többi osztály közé.
  Kívánunk mi is a tanévhez kitartást, erőt 
és legfőképpen egészséget az összes tanár, 
diák és szüleik részére!

Tombácz Zoltán szerkesztő

Az iskolai polgárrá avatás pillanatai    
Fotó: DOMASZÉKI HÍrTér
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Indul az óvoda, kezdődik az iskola - Hangolódjunk rá!
Véget ért a kalandos nyár, elkezdődtek a 
hétköznapok: várnak a bölcsis és ovis já-
tékok, becsengettek az iskolába és indul a 
munka… Minden család életében valami 
új kezdődik szeptemberben, hiszen akár ki-
csik, akár nagyok a gyerekek, új csoportot 
vagy osztályt kezdenek meg ilyenkor. 

A legnagyobb izgalommal, viszont azok 
vannak, akik új intézménybe szoktatják be 
gyermekeiket. Sokszor nem is a gyermek 
szorong az iskola- és ovikezdés miatt, ha-
nem a szülő: hogyan veszi majd csemetéje 
az akadályokat; vajon lesznek-e barátai; ho-
gyan fogadja majd gyermekünket az új kör-
nyezet, a nevelők; sikerül-e neki az új kö-
zösségbe való beszokás, beilleszkedés. Akár 
bölcsiről, akár iskoláról vagy oviról legyen 
szó, egy egészséges szintű félelem minden-
kiben ott van, hiszen az újtól, ismeretlentől 
mindenki tart. 

Nagyon fontos, hogy pozitívan álljunk a 
változáshoz! A bölcsire, ovira és iskolakez-

désre ne úgy gondoljunk, mint valami bor-
zasztó és végzetes dologra, hanem úgy, mint 
az életünk természetes részére. Lényeges, 
hogy azzal a meggyőződéssel álljunk neki 
gyermekünk bölcsődébe, óvodába szok-
tatásához, hogy ott neki jó lesz, csak meg 
kell szoknia ezt az új életformát. Ha mi 
higgadtan viszonyulunk a helyzethez, ő is 
megnyugszik majd, hamar megszokja az új 
környezetet, szabályokat.

Gyermekeink pontosan érzik, mi, szülők 
milyen belső bizonytalanságot, szorongást 
élünk át egy új élethelyzet (amit az iskola-, 
óvoda-, bölcsődekezdés okoz) kapcsán, és 
ez könnyen átragad rájuk, ami megakadá-
lyozza őket abban, hogy jól érezzék magu-
kat, hiába veszik körbe őket pajtásaik. 

Higgyük el, ha mi megnyugszunk és ezt a 
higgadtságot gyermekünk is megtapasztal-
ja, könnyen veszi majd az akadályokat és 
jól fogja magát érezni az új közösségben. 
Bízzunk a nevelőkben és pedagógusokban, 

mert ők is, ahogy mi is, csak a legjobbat 
akarják gyermekünknek.
Az elengedés nem könnyű, de gondoljunk 
arra, hogy az ő fejlődésüket ez szolgálja leg-
jobban: új barátokat szerezhetnek, új kap-
csolatokat alakíthatnak ki, saját élményeket, 
tapasztalatokat gyűjthetnek. 

Mindenkinek eredményes tanévet és 
élményekben gazdag bölcsi, ovi kezdést 

kívánunk!
        

(szerk.)

ZSIBONGÓ – ISKOLAI HÍREK
Simon Emil: Hónapok 

Szeptember legelső iskolai hónap,
munka a diáknak, meg a tanítónak.

Vissza-vissza tér még egy-egy kedves emlék,
s távolinak látszik, noha most volt nemrég.

Programjainkból:

Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte 
a Mezőberényi Mazsorett Együttes. 
A kétnapos rendezvényen formabontó 
konferencián és egy különleges kiállításon 
összegezték az eltelt negyed évszázad 
történetét. 
2021. július 24-én, szombaton pedig 
nagyszabású jubileumi fesztiválnak, 
mazsorett versenynek adott otthont a 
mezőberényi Liget. A rendezvényen 15 
település (Dány, Domaszék, Dunaföldvár, 
Hódmezővásárhely, Kakucs, Kiskunmajsa, 
Kömlőd, Makó, Miskolc, Mórahalom, 
Ruzsa, Szeged, Tatabánya, Zagyvarékas és 

Mezőberény) 16 mazsorett együttese vett 
részt 200 versenyzővel. A „Jubileum Open 
– Mazsorett Fesztivál” népes mezőnyében 
a Domaszéki Majorette Csoport remekül 
szerepelt. 
Eredmények:
Master cadet bot csapat: Ezüst minősítés
– közös koreográfi a a Classicon KTSE-vel 
(Kiri Mira, Schmidt Beatrix, Fekete Vanda, 
Krnács Nikol)
Master senior acrobatic bot szóló: Molnár 
Dorka 4. hely
Master senior bot csapat: Arany minősítés
- közös koreográfi a a Classicon KTSE-vel 
(Csala Vivien, Kószó Zsófi a, Pördi Kíra, 
Rózsa Lilla, Tillinkó Nikolett, Molnár 
Dorka, Molnár Dorina)
Senior bot mini formáció: 3. hely (Csala 
Vivien, Kószó Zsófi a, Pördi Kíra, Rózsa 
Lilla, Molnár Dorka, Molnár Dorina)
Master senior bot szóló: Pördi Kíra 6. hely; 

Csala Vivien 7. hely
Master senior bot duó: 6. hely (Rózsa Lilla 
– Tillinkó Nikolett)
Felkészítő tanárok: Horváth Péter és Szögi 
Barbara.  (Fotó: Kispéter Éva)
Minden fellépőnek gratulálunk a szép 
teljesítményhez! A szülőknek köszönjük 
a versenyzők szállítását, az egész napos 
helytállást!

A néptáncos gyerekek a nyár 
folyamán két korosztályban vettek részt 
néptánctáborban.

Az alsós korosztály még június végén 
egy 3 napos napközis táborban vehetett 
részt a Domaszéki Sportcsarnokban. A 
néptáncos foglalkozások mellett sport- 
játékok, kézműves programok foglalták 
le a gyerekek szabad energiáit. A táborban 
a szülők által biztosított nagyon fi nom 
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gyümölcsöket fogyaszthatták a táncosok 
tízóraira és uzsonnára. A tábor zárásaként 
egy videófelvétel készült, amit a 
szülők is megtekinthettek, valamint 
idén szerencsére már a Falunapon is 
megmutathatták a gyerekek, mit tanultak 
a tábor három napja alatt.

A felső tagozatos táncosok Mórahalmon, 
a Csipak Erdei Iskolában táborozhattak
augusztus 9-13-ig.  A gyerekek egy 
remek hangulatú táborban vehettek részt 
a Domaszéki Bálint Sándor Általános 
Iskola támogatásával. Az öt nap alatt az új 
táncanyag tanulásán túl remek barátokat 
szereztek, másik műhely munkájába is 
bepillantást nyerhettek, métáztak, valamint 
egyéb sportjátékokat is megismerhettek. Az 
egyik legizgalmasabb program a Mórahalmi 
Szent Erzsébet Gyógyfürdőben a strandolás 
volt, valamint a következő este egy remek 
hangulatú élőzenés táncház a Szekeres Band 
és a Rézhúros Banda jóvoltából. A pénteki 
zárónapon bemutatóval várták a táncosok 
a szülőket. A  Gálaműsoron a táborban 
résztvevő táncosok és pedagógusaik is 
bemutatkoztak egy-egy produkcióval a 
lelkes közönség előtt. Nagyon köszönjük 
a szülők támogatását és a tízóraira, 
uzsonnára elfogyasztható gyümölcsöket 
(szilva, barack, dinnye, stb…). 

KALENDÁRIUM ÓPERENCIÁN 
INNEN ÉS TÚL

A 2020/21. tanévben az 1.b-sek a 
Magyarság Óperencián innen és túl 
nemzetközi eTwinning projektben vettek 
részt. Elkészült a munkát összefoglaló 
Kalendárium, mely egy digitális, lapozható 
könyvben sok képpel, kattintható videókkal 
és egyéb digitális tartalmakkal mutatja be a 
tíz hónap tevékenységeit.
A projektben magyarországi, felvidéki, 
erdélyi, horvátországi osztályok, valamint 
tengeren túli tanodák, magyar iskolák vettek 

részt: Birminghamből, Buenos Airesből, 
Sydneyből és Bostonból.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
kiírt Határtalanul! pályázaton iskolánk 
Erdélyi panoráma című, HAT-20-01-1052 
azonosító számú projektje 2020. június 18-
án 2 995 000 forint támogatást nyert. Ennek 
felhasználásával, amennyiben a járványügyi 
helyzet lehetővé teszi, iskolánk nyolcadik 
osztályos tanulói részt vehetnek egy 
tanulmányi kiránduláson. 

 Az utazás célja és témája, hogy a tanulók 
megismerjék a határon túli magyarság 
összetartó erejét, a székely nép életét és 
Erdély szépségeit. Az 5 nap során az iskolai 
tananyaghoz kapcsolódóan, ám rendhagyó 
formában ismerkedhetnek meg történelmi 
és irodalmi nagyjaink munkásságával is. A 
szeptemberi utazást megelőzően előkészítő 
foglalkozásokon, programokon, vetélkedőn 
vesznek részt a gyerekek: ellátogatnak a 
Magyarság Házába Budapestre, valamint 
az erdélyi származású Gál Imre bácsi mesél 
nekik szülőföldjéről. 

A kirándulás során számos történelmileg és 
földrajzilag nagy jelentőségű helyre jutnak 
el diákjaink, többek között ellátogatunk 
a nagyszalontai Csonka toronyba, Tordán 
a sóbányába, megcsodáljuk a Medve-tó, 
Szent Anna-tó, Gyilkos-tó és a Békás-szoros 

szépségét, kirándulunk az ezeréves határhoz, 
útba ejtjük Csíksomlyót, Csíkszeredát, 
Madéfalvát, Segesvárt, valamint túrázunk 
a Madarasi Hargitára. Gyimesbükkön 
közös programot szervezünk a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Vigasztaló Szentlélek 
Gyermekvédelmi Központban gondozott 
gyerekekkel, akikhez adománnyal és 
ajándékkal érkezünk. Amennyiben ehhez 
tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel, 
tisztálkodószerekkel szeretnének 
hozzájárulni, felajánlásaikat szeptember 
18-ig várjuk az iskolában. Előre is 
köszönjük!

Következő programjaink:
Szeptember 2-10.: Szülői értekezletek
Szeptember 21-25.: 
     Határtalanul a 8. évfolyam számára
Szeptember 24.: Sportnap
Szeptember 30. Népmese Napja és Zenei                                                                                                                                            
     Világnap
                                    Az iskola vezetősége

Táborozás a Csipak Erdei Iskolában Mórahalmon    
Fotó: Kispéter Éva

Felújítási munkálatok bölcsődénkben
A bölcsőde életében az augusztusi egy hetes bezárás sok változást 
hozott. A hátsó terasz jelentős részének újraburkolása nagyon 
szükségessé vált, amely méreténél fogva meglehetősen költséges 
és időigényes projektnek bizonyult. A szünet lehetőséget biztosított 
a munkálatok elkezdésére, amelyek a hónap végén be is fejeződtek.
A hátsó udvar kerítésének elhelyezkedése nem volt a legideálisabb, 
ezért az teljes egészében áthelyezésre került, így segítve a kisgyer-
meknevelők gyermekekre történő biztonságosabb rálátását. 
A csoportszobákban az évek alatt sok kis láb taposta már a padló-
szőnyegeket, ezért indokolttá vált azok cseréje, amelyre most lehe-
tőségünk nyílt, ezzel új színt és egy kis megújulást hozva mindhá-
rom csoportunkba.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat és a Domadrón 
Szociális Szövetkezet dolgozóinak segítségét és munkáját, amivel 

hozzájárultak, hogy egy szebb és biztonságosabb környezetben fo-
gadhassuk a gyermekeket az új nevelési évben. 
                                        Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető
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Bemutatkozik településünk új bölcsődevezetője
Tisztelt domaszéki lakosok!
Szeretnék bemutatkozni Önöknek: Macz-
ka-Németh Orsolya vagyok, a bölcsőde új 
vezetője 2021. július 1. napjától. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy azon a telepü-
lésen láthatom el ezt a szép és felelősségtel-
jes feladatot, ahova 32 éve születtem és ahol 
felnőttem. Jelenleg is itt élek a családom-
mal, férjemmel és négy éves kislányommal.
Eddigi munkatapasztalataim nagy részét 
a szociális szférában szereztem, emellett 
dolgoztam bölcsődében és kormánytisztvi-
selőként is. Elmondható, hogy valamennyi 
munkahelyemen nagyon jó csapatba kerül-
tem, minden területen sokat tanulhattam ve-
zetőimtől és kollégáimtól egyaránt.
Bölcsődénk működésének alapelve a gyer-
mekközpontúság, így a gyermekek érdeke 
és az ő biztonságuk áll mindenek felett. Ve-
zetőként célom, hogy a hozzánk járó gyer-
mekek jól érezzék magukat és szeretetteljes, 
biztonságot nyújtó légkörben tölthessék el 
bölcsis éveiket.
  Kis település lévén fontosnak tartom in-
tézményünk minél kedvezőbb megítélését, 
a pozitív szülői visszajelzéseket, ezek mind 
szükségesek ahhoz, hogy a szülők bizalom-
mal legyenek a bölcsőde felé és nyugodt 
szívvel tudják ránk bízni gyermekeik gon-
dozását, nevelését.
  Olyan vezető kívánok lenni, aki egy jó han-
gulatú munkahelyi közösség tagjaként tudja 
összefogni a csapatot. Célom továbbá, hogy 

Maczka-Németh Orsolya (bal szélen) és kollégái fontosnak tartják a szülők pozitív 
visszajelzéseit és az intézmény kedvező megítélését    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

a bölcsőde dolgozói szeressenek itt dolgoz-
ni és szívesen lássák el ezt a szép és felelős-
ségteljes hivatást. Fontosnak tartom ezért a 
folyamatos erkölcsi elismerésüket és pozitív 
megerősítésüket munkavégzésük során.

  Bízom benne, hogy a hosszú távú célok 
megvalósítása érdekében a fenntartóval és a 
helyi önkormányzat vezetőivel is sikeresen 
tudunk együttműködni.

Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető

KÖZÖSSÉG

Anyák napi ünnepség 1984-ben 
a Kultúrházban

Iskolaudvari faház építése 1979-ben

Örömmel jelentjük be, hogy elkészült Do-
maszék digitális településtörténeti-archívu-
ma, mely több száz képpel, hivatkozással 
mutatja be múltunk emlékeit, értékeit. 

Az archívum honlap címe: 
https://domarchiv.domaszek.hu/

Az oldalra látogatók a kezdőképernyőn 
rendszerezve, feliratozva tekinthetik meg a 
képeket, többek között helyszíneink, múl-
tunk, közösségünk, örökségünk kategóriák-
ban. További különlegessége, hogy a rajta 
elhelyezett hivatkozásokat megnyitva, egy-
szerűen elérhetőek az eddig kiadott telepü-
lési kiadványok, illetve  a Domaszéki Hír-
mondó összes száma az első megjelenéstől 
számítva 1991 évtől. 

A Települési Arculati Kézikönyv és a Szent 
Kereszt Templom története is színesítik az 
oldalt, de a „Doma Homokján” című Do-

maszék történetéről szóló könyv is elérhető 
róla digitális formában. Ez a nagy „fény-
képalbum” a domaszékiek közös albuma, 
amely élménydúsan számol be múltunkról, 
s idővel majd jelenünkről is, a mostani és 
az eljövendő idők számára egy nagy-nagy 
értéktárat alkotva. Ízelítőül és kedvcsináló-
ként szeretnénk ezzel a néhány képpel ked-
veskedni olvasóinknak:

Domaszéki Hírmondó Szerkesztősége

Egykori tejcsarnok épülete 
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Programok:
10 órakor Ünnepi szentmise a Szent Kereszt Templomban,

 a szentbeszédet Forgó Miklós kunszentmártoni plébános atya fogja mondani;

14 órától a helyi termelői piac helyszínén
gardróbfrissítés és bababörze; 

14-18 óráig a Sportcsarnok mögötti területen 
az önkormányzat népi fajátékokkal, ugrálóvárral, Euro Jumpinggal várja  a 

Kedves Családokat! 

KÖZÖSSÉG

Első lett a domaszéki bográcsos Pécskán
Ahogy az elmúlt években sokszor, idén is 
képviseltette magát Domaszék a testvérte-
lepülés Pécska ünnepi főzőversenyén. Az 
Aradhoz közeli Pécskán hagyományosan 
augusztus 20-án tartják az Új Kenyér Ün-
nepét, amelyet ebben az évben háromnapos 
rendezvénysorozat formájában bonyolítot-
tak le. A rendezvény üde színfoltja a főző-
verseny, amelyen hagyományosan helyi 
egyletek, szervezetek, valamint testvértele-
pülések is részt vesznek. A domaszéki kony-
ha és ízlés bemutatása Száraz Ferdinánd és 
csapata gondjaira volt bízva, mégpedig egy 
hamisítatlan sertéspörkölt szervírozásán ke-
resztül!

A megérkezést a testvértelepülés szívélyes 
fogadtatása követte. Hamar asztalra, majd 
vágódeszkára került a szervezők által bő-
ségesen biztosított alapanyag is, a csapat 
pedig sietve előkészítette a hozzávalókat. 

Mindeközben a zsűri szorgosan mustrálta az 
előkészületeket és afelől érdeklődött, hogy 
mi fog készülni, mi a titkos recept - ez utób-
biról persze senkitől sem kaptak részletes 
felvilágosítást. Az étel elkészülte után elin-
dult a körbekóstolás, az ételekből a résztve-
vők és a megjelentek kedvük szerint kóstol-
tak. Természetesen a zsűri sem maradt éhen, 
minden csapat beszolgáltatta a maga főztjét, 
ezek alapján mérlegelhettek, kié a legfi no-
mabb, a legpikánsabb és így tovább. Végül a 
domaszéki csapat séfjét, Száraz Ferdinándot 
szólították először, hogy vegye át a helyezé-
sért járó díjat. 

A domaszékiek tehát nem tértek haza üres 
kézzel, ám az ilyen közösségi rendezvénye-
ken hatványozottan igaz: a részvétel a fon-
tos! Hogy találkozhatunk egymással; hogy 
közelebb kerülhetünk más közösségekhez 
és ápolhatjuk baráti kapcsolatainkat; hogy 

Száraz Ferdinánd a pécskai 
zsűri körében 

ápolhatjuk kultúránkat, hagyományainkat, 
merítést adhatunk és kaphatunk belőlük. 
Mindezzel együtt Pécskára mindig jó visz-
szatérni!

B.A.

Domaszék Búcsúja - a Szent Kereszt felmagasztalása
A kereszt a leggyalázatosabb halál, a rab-
szolgahalál eszköze és jele. Mégis ez az a 
jel, amely az Isteni Irgalom jele lett és temp-
lomunk felszentelési névadója.
A Názáreti Jézus keresztje a megváltás je-
leként képes beragyogni az egész Földet és 
átvilágítani évezredeket. 
„Két irdatlan fa összeróva, nincs rajta sem-
mi, semmi szép, a Golgotán ragyog, világít 
és fényét szórja szerteszét.”  Honnét e fény, 
mely szétsugárzik? Isten szívéből értünk tör 
elő! Egy durva bitófa, de Krisztus vére áz-
tatta, ezért szíven ragad és fogva tart. Meg-
ajándékoz az Istenhez tartozás örömével. A 
megváltás jele, mert a rajta végigcsordult 
vér a megváltás ára. Csendben pihent a többi 
rabszolgakereszttel valahol elfeledve Nagy 

Konstantin császár idejéig. Csak csodás 
gyógyulás, isteni jel derített fényt hollétére 
és azonosítására. Ez lett „felmagasztalásá-
nak” alkalma és ünnepe. Tisztelete évszá-
zadokon át növekedett. Világszerte kicsiny 
metszeteit kereszt alakban helyezik ereklye-
tartóba, mert tisztelik és tapasztalják vonzó 
erejét. Templomunkban is fő helyen őrizzük 
aranyozott, ötvös kézimunka tartójában. Így 
a búcsú ünnepe templomunk névnapja. 
Ki által szent tehát a kereszt? 
„Jézus Krisztus, te az emberek felé tártad 
karodat a keresztfán. Tedd elfogadhatóvá 
jócselekedeteinket, és add, hogy hirdessük 
megváltásod művét szerte a világon!”

Sóki Károly plébános

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat mindenkit sok szeretettel vár 
Szent Kereszt templomunk búcsúünnepére szeptember 12-én!
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Civil Szervezeteink

Nyugdíjas klub hírei
Első félévben névnapjukat ünneplő klubtársainkat köszöntöttük augusztus másodikán a 
közösségi házban. A fi nom ebédet a Domaszint Vendéglátó Start Szociális Szövetke-
zet dolgozói készítették. Hálásan köszönjük a szakácsnőnek és kollegáinak, hogy friss  
csipetkével főzték a gulyáslevest! Már második alkalommal bizonyították be, hogy 
pontosak és precízek, ezért legközelebb is tőlük rendelünk ebédet.
Budapesten voltunk 2021. augusztus 24-én, a Vigadóban egy órás operett előadáson, majd 
egy hajóúton vettünk részt, ahol a Dunáról nagyon szép panoráma tárult elénk. Tartalmas 
szép napot töltött együtt kis csapatunk. Mindenkit szeretettel várunk közénk! 
Klubnapok: szeptember 13., 27., október 4., mindig 15 órától a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban

Tisztelettel: Ördögné Piroska
klubvezető

A klubtagok a Pesti Vigadóban jártak 
egy operett előadáson

Ifjúsági Önkormányzat - DOMAKUPA

Balról jobbra haladva a DOMAKUPA 1-3. helyezett csapata    
Fotó: Csiszár Csanád

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat ebben az évben má sodik al-
kalommal rendezte meg a DomaKupát a Sportcsarnokban. 

A ví rushelyzetre, valamint mindenki egészségére való tekintettel 
hosszabb idő után örömünkre szolgált, hogy megtudtuk valósítani 
rendezvényünket. Az egésznapos sporteseményre 6 csapat nevezett, 
akik nemcsak Domaszé krő l, hanem a té rsé g telepü lé seirő l is é rkez-
tek. A küzdelmes nap végén nemcsak az első há rom helyezettet dí -
jaztuk, hanem a legjobb kapust, a legjobb já té kost é s a gó lkirá lyt is. 

A elő ké szü letekben é s a lebonyolí tá sban már segítséget nyújtottak 
az Ifjúsági Önkormányzat leendő tagja is.

Ezúton szeretnénk megköszönni a csapatok sportszerű részvételét, 
valamint az Önkormányzat és Németh László közreműködését a 
rendezvény sikeres megvalósításában.

Bízunk benne, hogy hamarosan újabb programlehetőségről tudunk 
beszámolni a Kedves Lakosság számára!
                                      Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat csapata

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES  JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu        Minden információt bizalmasan kezelünk!
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MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése  

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
Érzékenyítő foglalkozás a szentesi 

Kalandtáborban
A szentesi Dózsa-ház Közösségi Tér adott 
helyszínt annak a fogyatékosságügyi ta-
nácsadók által tartott szemléletformáló 
rendezvénynek, amelyen a Kalandtábor 
alsó tagozatos résztvevői ismerkedtek meg 
játékos keretek között a különböző fogyaté-
kosságokkal. A júliusban tartott érzékenyí-
tő foglalkozás elsődleges célja volt, hogy 
a gyerekek elfogadóbbá és segítőkészebbé 
váljanak a fogyatékos emberek irányába. 
Ezenfelül, hogy a hétköznapokban termé-
szetesebben forduljanak a fogyatékosságuk 
miatt támogatásra szoruló társaikhoz. Ennek 
elérése érdekében a Csongrád-Csanád me-
gyei fogyatékosságügyi tanácsadók többfé-
le játékkal készültek a fiatal résztvevőknek, 
amelyeknek köszönhetően könnyed, de 
mégis informatív módon beszéltek erről a 
fontos témáról. Ezt segítette továbbá, hogy 
az egyes érintett fogyatékossági területeket 
olyan hétköznapi életből vett példákkal mu-
tatták be a MONTÁZS projekt szakemberei, 
amelyekkel a gyermekek is bármikor talál-

kozhatnak, különösképpen az iskolában.
  A foglalkozás során a gyerekek kipróbál-
ták többek között, hogy milyen szavak és 
cselekvés nélkül, csupán a szem mozgásá-
val kommunikálni egy adott szituációban. 
Emellett a beszédfogyatékos, látás- vagy 
mozgássérült emberek mindennapjaiba is 
belekóstolhattak a különböző játékok alkal-
mával. Az iskolások egyik kedvence a ha-
landzsa mese volt, amikor is a tanácsadók 
történetébe behelyettesített szavakat kellett 
kitalálniuk. Az alkalomnak mégis a leg-
fontosabb része az volt, hogy a résztvevő 
fiatalok folyamatosan kérdezhettek a fogya-
tékosságügyi tanácsadóktól a különböző fo-
gyatékosságokat illetően. A gyermekeknek 
több kérdésük is volt, amelyek tisztázásával 
jobban megértették, átérezték érintett társa-
ik nehézségeit. A gyerekek nagyon aktívak 
és fogékonyak voltak az egész nap folya-
mán. Örültek a program adta lehetőségnek, 
melynek köszönhetően a jövőben képesek 
lesznek természetesen kezelni azokat a tár-
saikat, akik a fogyatékosság miatt segítségre 
szorulnak.

  A MONTÁZS projekt keretében ország-
szerte 22 helyszínen működnek Informá-
ciós és Koordinációs Pontok (IKOP-ok), 
amelyek naprakész információkkal segítik 
a fogyatékos embereket és családjaikat. Az 
egyes helyszíneken fogyatékosságügyi ta-
nácsadók állnak az érintettek rendelkezésére 
személyesen, telefonon és e-mailben is.

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpo-
litikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.  
Telefon: +36 1 450 3237  www.nfszk.hu    
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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

             PIETAS
                   TEMETKEZÉS

                 6722 Szeged, Bartók tér 10.

               (Attila utcai buszmegállónál.)  

                      www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992; Hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig,
 Pénteken: 8-14 óráig. Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

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

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

Thong Thai Massage

Elérhetőség: 0630/643-2249
6791 Szeged, Dorozsmai út 176.
Facebook: ThongThaiMassage

Lepd meg párod vagy magad
egy Masszázs ajándékkártyával!

Már bérlet is kapható!

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 284-011 (119 m.)             

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

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő, grafi ka és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Sziráki Krisztián, Varga-Asztalos Ágnes,  
Kardosné Volford Klára, Koczkás Orsolya 
Korrektor: Tanács Éva, Dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!

  
Megjelenik havonta 

 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

Reisal Szerviz 
Domaszék

  - Teljes körű gumiszerelés 
  - Műszaki vizsgára való felkészítés
  - Műszaki vizsgáztatás
  - Olaj-, levegőszűrő, pollenszűrő csere
  - Alvázvédelem olasz, IMPA festékkel
  - Keréktárcsa javítás (görgőzés)
  - Váltó, motor, futómű javítás
  - Számítógépes autódiagnosztika

A helyben vásárolt gumi felszerelése,         
valamint az olaj, olajszűrő csere 

díjmentes!
  Telefonos időpont-egyeztetés 

      szükséges!!!
Nyitva tartás: 

Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig
Szombaton és vasárnap is várom a 

Tisztelt Autótulajdonosokat!
Mónus István autószerelő mester

Tel.: 06-30/9533-864
Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

 Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!

Balázs Roland 
Tel.: 0670/248-4376

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeptember 6-tól a Petőfi  utcai 

(Petőfi  utca 12.) orvosi rendelőbe 
várok minden kedves régi és új 

vendéget Sok Szeretettel!

- női, férfi , gyermek hajvágás;
- balayage és különleges melír 

  technikák;
- keratinos tartós hajegyenesítés

Időpont egyeztetés minden 
esetben szükséges.

Bankkártyás fi zetés lehetséges!
Kónya Edit

0630/299-7224

Mórahalmi kertészetbe, hosszú 
távra, bejelentett munkára, munka-
erőt keresünk, rész- vagy teljes mun-
kaidőben.

Érdeklődni: 06-30/549-2976
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