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Tanévnyitó ünnepség az Általános Iskolánkban

A megnyitó ünnepség és a leendő elsősök iskolai polgárrá 
avatása        Fotó: Domaszéki HírTér

Szeptember 1-jén megkezdte a 2020/2021-es tanévet a Domaszé-
ki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Pálfi  Tímea, a Doma-
széki Polgármesteri Hivatal jegyzője és Sóki Károly plébános úr. 
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő már a júniusi bizonyítvány 
osztásnál bizakodott egy gondtalan tanévkezdésben, mely végül 
majdnem meg is valósult, mert bár némi bizonytalanság övezi az 
idei tanévnyitókat, de a domaszéki diákok lelkesedését még ez 
sem tudta megtörni. Elmondta, hogy az előző időszak utolsó há-
rom hónapját egy mindenki számára ismeretlen, új formában ta-
nulták végig. Ahhoz, hogy biztonsággal továbbléphessen minden-
ki, meg kell vizsgálni, kiben mennyire rögzültek az akkori 
tananyagok, és ha hiány merül fel, azt közösen kell pótolni. 
Ugyanakkor az idei tananyagot is el kell kezdeni felépíteni. Ez 
mindenkitől odafi gyelést, kitartást, szorgalmat kíván. Az iskolai 
programterv reményteli összeállításra került egészen június 22-ig. 
Amennyiben a járványhelyzet engedi, akkor lesz sportnap, hang-
verseny, gyermeknap, tanulmányi versenyek, a nyolcadikosok ta-
nulnának nyitótáncot, vagyis a bál szervezésébe is belefogott a 
tanári testület. A megjelent diákokon látni lehetett, hogy ezen a 
napon bizony már korán ébredtek, és nagy várakozással indulnak 
neki az új tanévnek.
Akik már az utolsó tanévbe, nyolcadikba léptek, ők azért, mert 
közel a felvételi, csak jó jegyeket szeretnének szerezni. Akik még 
csak a közepe táján tartanak, azért, hogy nyolcadik osztályban ne 
kelljen aggódni az elmúlt évek eredményei miatt. Akik pedig elő-
ször léptek be a kapun, mint iskolások, éppen emiatt izgulhattak. 
Pedig nem szabad, nem is kell izgulni, hiszen egy nagy kaland 
várja őket. Az igazgatónő az első osztályosokat külön köszöntötte, 
akik még néha anya, apa pillantását keresték. Ez az ünnepség ki-
emelten az övék is, ugyanis az iskola már nagyon várta őket! 
Megköszönte az első osztályosok szüleinek a bizalmat, hogy a 
domaszéki iskolát választották gyermekük részére. Pedagógus 

kollégák és a maga nevében megígérte, hogy mindent megtesznek 
azért, hogy a gyermekek ügyes, okos, intelligens fi atalokká válja-
nak, s tisztelettel kérte ebben a szülők együttműködését.
A nevelőtestület az évnyitó értekezleten több témát megvitatott, és 
egy programelemben mindenki teljes mértékben egyetértett: egy 
iskola akkor működik jól, ha a pedagógusok erőfeszítéseit megtá-
masztva a tanulók mellett ott állnak szüleik is, és minden nap segí-
tik a munkát, ezzel gyermekeik előrehaladását is. Fontos lenne 
meggyőzni a szülőket is, hogy az egyetlen út a tanulás. Együtt kell 
dolgozni a közös cél érdekében, őszintén, nyíltan kell beszélni 
gyermekeink problémáiról, a hiányosságokat szülő és tanár közö-
sen tudja kiküszöbölni. Hiszen bármilyen problémát meg lehet ol-
dani, ha mindkét félben megvan erre a szándék. Ezért szükséges 
feltétlenül a szoros együttműködés. A kedves szülők segítsék gyer-
mekeiket, beszélgessenek a napi történésekről, nézzék meg min-
den nap a házifeladatokat, kérdezzék ki a verseket, segítsék a lec-
kéket megtanulni. Közös munkával lehet elérni, hogy a tanulóknak 
sikerélménye legyen, az akadályokat könnyebben vegyék. A 
2020/2021-os tanévben a domaszéki iskola 269 tanulója 16 osz-
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Tanévkezdés a járvány árnyékában
Míg vannak országok, amelyek elhalasz-
tották a tanévkezdést, addig Magyarország 
nem tett le arról, hogy szeptember 1-jén 
normál munkarendben, hagyományosan 
kezdődjön el az új tanév. Az iskolák au-
gusztus 17-én egy központi protokollt is 
kaptak, de a helyi szintű járványügyi eljá-
rásrendet maguknak kellett kidolgozniuk. 
Az idő szűkössége ellenére több intéz-
ményben már a múlt héten elkészültek az 
intézkedési tervekkel. Ez alól a Domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola sem volt kivétel, nálunk a 
következő intézkedések léptek életbe szep-
tember 1-től: 
• Szükséges az iskolában a gyakori kéz-

mosás, kézfertőtlenítés;
• Fontos a MASZK viselete a közös te-

rekben, a folyosókon, mosdókban. Az 

udvarra leérve ismét le lehet venni. 
Természetesen órán nem szükséges, de 
lehetséges a viselet.

• Az épületbe csak a tanulók léphetnek 
be tanítási idő alatt;

• Betegen semmiképp nem lehet iskolá-
ba jönni;

Az iskola vezetői mindenkit kérnek a fele-
lős viselkedésre, a testi kontaktusok, lök-
dösődés, szoros sorbanállás mellőzésére, 
továbbá kérik a távolságtartást mindenhol, 
ahol lehetséges ezt tartani.
Ha a több mint háromezer magyar közne-
velési intézmény közül néhányban megje-
lenik a fertőzés, akkor egy-egy osztály, ki-
terjedtebb esetszámok esetén pedig több 
osztály vagy az egész iskola átáll digitális 
oktatásra – közölte a Kossuth Rádió Vasár-
napi újság című műsorában Kásler Miklós, 

tályban tanul, délutánonként 6 napközis csoport indul. A nyár fo-
lyamán a személyi állományban a következő változások történtek: 
• a történelem tantárgy oktatását Balogh Bálint új pedagógus 

fogja ellátni; 
• a nyugdíjba vonuló Bönde Jánosné helyett Jójárt Renáta taní-

tó kezdi meg pedagógus pályafutását;
• a napköziben is régi/új kolleganőt lehet köszönteni, Nagy Re-

gina személyében, aki az elsős csoport napközivezetője lesz;
• a művészeti vezetést pedig a szintén nyugdíjba lépő Ótottné 

Greguss Éva helyett Pataki Ildikó veszi át.
Az osztályfőnöki teendőket ebben a tanévben a következő tanárok 
látják el: 
1.a: Török Gabriella, 1.b: Mataisz Zsuzsanna, 2.a: Turai Andrea, 
2.b: Csúcsné Király Renáta,  3.a: Jójárt Renáta, 3.b: Polgár Szabi-
na, 4.a: Madarász Ottó, 4.b: Kardosné Volford Klára, 5.a: Nagy 
Hevesi Ákos,  5.b: Ferlingné Dósa Anett, 6.a: Huszár Judit, 6.b: 
Marosné Alberti Anikó, 7.a: Dobó Márta,  7.b: Molnár-Tóthné L. 
Margit, 8.a: Kardos Rolland, 8.b: Laczkó Endre.
A napközis csoportokat az 1. osztályban Nagy Regina, a 2. évfo-
lyamon Csóti Natália, a 3. osztályban Fehér Erika, míg a 4. évfo-
lyamon Nagy Zsolt vezetik, a felső tagozatban a napközis felügye-
letet Balogh Bálint és Kertészné Gábor Julianna pedagógusok 
látják el. Negyedik éve, hogy minden tanuló ingyenesen jut a tan-
könyvekhez. A tankönyvek jó része könyvtári állományban van, 
ezért minden tanulót nyomatékosan kérnek a tanárok, hogy vi-
gyázzon a könyvekre, beleírni nem lehet, és év végén olyan álla-

potban hozzák vissza, mint amilyet év elején ők szeretnének kapni.
Harmadik évét indítja a KRÉTA elektronikus napló, amely bővült 
a művészeti blokkal is. A digitális oktatásban is szerepet kapott, és 
továbbra is ebben lesz az összes iskolai adminisztráció elvégezve. 
Bevezetésre kerül a Nemzeti Alaptanterv, a NAT, felmenő rend-
szerben idén az 1. és az 5. évfolyamon. Tankerületi engedélyt ka-
pott az iskola, így a mindennapos testnevelés keretein belül heti 
1-1 óra táncoktatás kerül bevezetésre, az idei évben már a teljes 
alsó tagozatban.
Továbbra is érvényben van 16 óráig tartó benntartózkodás kötele-
zettsége. A szülő kérelmére az igazgató ez alól felmentést adhat. 
Kiemelt fi gyelmet fog fordítani az iskola a szelektív hulladékgyűj-
tésre, ehhez használni kell a folyosókra kitett gyűjtőedényeket, va-
lamint a használt elemek gyűjtésére is lesz lehetőség. Sóki Károly 
plébános úr szívhez szóló üzenetben fogalmazta meg a tanévkez-
dés varázslatos erejét. Elmondta, hogy amikor meghallja az is-
kolakezdést, mindig megdobban a szíve, pedig 56 évvel ezelőtt 
csengettek be neki utoljára. Az iskola arra való, hogy az ember to-
vábblépjen, és gazdaggá tegyen testileg, lelkileg és szellemileg. Az 
évnyitó ünnepség zárásaként a két első osztály tanítói, Török Gab-
riella és Mataisz Zsuzsanna pedagógusok iskolai polgárrá fogadták 
az új első osztályosokat. 
Az átadott ajándék Domaszék Nagyközségi Önkormányzat támo-
gatása, melyet köszönettel fogadott Józsáné Bánhidi Márta iskola-
igazgató.

Forrás: Domaszéki HírTér

az emberi erőforrások minisztere. Vagyis a 
kormány továbbra sem tervezi, hogy a ta-
vaszi átálláshoz hasonlóan egyszerre, min-
den intézményben elrendeli a tantermen 
kívüli oktatást. A miniszter hangsúlyozta: 
kerülni kell a diákok nagy létszámú csopor-
tosulását, meg kell tartani a másfél-kétmé-
teres távolságot, szájmaszkot kell viselni és 



3

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
gyakran kell kezet mosni. Szerinte néhány 
osztályban így is előfordulhatnak fertőzé-
sek, de annak csekély a valószínűsége, 
hogy egy-egy iskola minden osztályában 
egyszerre alakuljanak ki. A Pedagógusok 
Szakszervezete egyetért azzal, hogy a vé-
dőnői szolgálatot is meg kellene erősíteni 
az intézményekben. 

A járvány anyagi hatásai a 
családokra nézve

Bár a különböző üzletek, áruházláncok ak-
ciókkal is készültek az iskolakezdésre, idén 
is sok család csak hitelfelvétellel tudja 
megkezdeni a tanévet. Egy kétgyermekes 
család például 40-80 ezer forintot költhet 
ebben az időszakban, de az első osztályt 
kezdő kisdiákok szüleinek még ennél is 
mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk, 
a beiskolázás náluk a 100 ezer forintot is 
meghaladhatja. A megkérdezettek 9%-a 
csak kölcsönből tudja fedezni a kiadásokat. 
Extra kiadást jelenthet a tantermen kívüli 
digitális oktatás esetleges újbóli elrendelé-
se miatt a különböző számítástechnikai 
eszközök beszerzése is. Az elektronikai ter-
mékeket árusító áruházláncok már most 
úgy látják, hogy idén jelentősen meg fogja 
haladni az előző év azonos időszakának 
forgalmát ezeknek a termékeknek a köre. A 
legkeresettebb eszközök a notebookok, 
okostelefonok, webkamerák és a tabletek. 
Bár készleteiket jelentősen megnövelték, a 
koronavírus okozta magas kereslet hatására 

egyes, a tanuláshoz köthető eszközöket ne-
hezebbé válik beszerezni.
Nem a tanszerek a drágák, hanem a fizeté-
sek alacsonyak nagyon sok családban, vé-
lekedett a Szülői Hang Közösség. Az is-

kolakezdés és az ahhoz kapcsolódó 
kiadások előre tervezhetők, de a legszegé-
nyebb rétegekben élők nehezen tudnak fél-
retenni és számukra nem is a tanszerek a 
legfontosabbak. Az elmúlt napokban civil 
szervezetek, valamint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma több mint 100 ezer rá-
szoruló diákhoz juttatott el tanszercsoma-
gokat. 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
még a járvány első hullámakor 10 db table-
tet osztott szét helyi rászorulók részére.
A tanév elkezdődött, mely annak is köszön-
hető, hogy sikeres volt a járvány elleni vé-
dekezés első szakasza. Más országokkal 
ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges 
megbetegedéseket és a több ezres halálese-
teket. A sikeres védekezés érdekében a ma-
gyar emberek együttműködőek voltak, be-
tartották a szabályokat és az ajánlásokat. 
Nem kerülte el a vírus településünket sem, 
azonban a hatékony intézkedéseknek és a 
fegyelmezett, egymásra is odafigyelő kö-
zösségünknek hála, egyszer már sikerült 
megakadályozni a terjedését Domaszéken.
Európában most a járvány második hullá-
ma érzékelhető, ami már Magyarország aj-
taján is kopogtat. A járványveszély azon-
ban nem szűnt meg, sok országban és 
hazánkban továbbra is nő a fertőzések szá-
ma, így a járványügyi készültség fenntartá-
sára, a beutazási korlátozásokra és az alap-
vető védelmi intézkedésre továbbra is 
szükség van. Nem kivétel ez alól Domaszék 
sem: Szeged közvetlen vonzásterében élve, 
a társadalmi és gazdasági folyamatok ak-
tív résztvevőiként településünkön is fontos, 
hogy az egészségügyi javaslatokat és elő-
írásokat továbbra is betartva, kiemelten 
ügyeljünk magunk és közösségünk egész-
ségére!

Általános tudnivalók a 
járványügyi helyzetről és 

intézkedésekről
A vírus behurcolásának veszélye miatt a 
kormány szeptember 1-jei hatályba lépés-
sel tovább szigorítja a Magyarországra tör-
ténő beutazást. Főszabály szerint külföldi 
állampolgár nem léphet be Magyarország-
ra, a külföldről hazatérő magyar állam-
polgároknak pedig 14 napos hatósági 
házi karanténba kell vonulniuk, amelyet 
csak önköltségükre elvégzett 2 db negatív 

PCR-laboreredmény esetén lehet feloldani. 
A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási 
sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, pa-
tikák, drogériák a megszokott rendben fo-
gadhatják a vásárlókat. Ugyanakkor to-
vábbra is fontos az idősek védelme. 
Kérjük az időseket, hogy fokozottan figyel-
jenek magukra! A maszk viselése tovább-
ra is kötelező az üzletekben, illetve a tö-
megközlekedési eszközökön. A maszkot 
helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró 
sál, vagy kendő is. A vendéglátó üzlet benti 
részeiben – ahol a vendégek is tartózkod-
nak – a dolgozóknak maszkban, vagy 
maszkot helyettesítő eszközben kell lenni-
ük. Az üzletek, vendéglátóhelyek, szállás-
helyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők 
stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek. 500 
fő feletti zenés, táncos rendezvény to-
vábbra sem tartható. Újraindultak az 
egészségügyi ellátások. Több a magyar 
családokat és a gazdaság talpra állását segí-
tő átmeneti intézkedés életben marad. Pl. 
az év végéig életben marad a hitelmoratóri-
um. A járványügyi készültség alatt is mű-
ködik az Operatív Törzs, és szükség esetén 
járványügyi bevetési egységet rendel ki 
oda, ahol a fertőzés felüti fejét. Megszűnt 
az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi 
dolgozók, a katonák, a kormánytisztviselők 
utazási tilalma. 
Ha valaki külföldre utazik, akkor javasol-
juk, hogy tájékozódjon a  konzuliszolgalat.
kormany.hu honlapon a célországban aktu-
ális járványügyi helyzetről és utazási korlá-
tozásokról.    

Forrás: koronavirus.gov.hu
Összeállította: Tombácz Zoltán szerkesztő

Kézműves tábor a könyvtárban
Ismét kézműves tábor volt  a domaszéki könyvtárban. Az augusz-
tusi hónap sem telt el foglalkozás nélkül. Nagy sikert aratott a 
rózsababa készítése és a maci,  amit mézes csuporral a kezében 
alkottak meg a gyerekek. 
Nagyon jó hangulatban telt el a kézműves hét és köszönöm ezút-
tal is, hogy eljöttetek!  Sok sikert a tanuláshoz a továbbiakban.
                                            Farkas Ildikó a papírcsodák alkotója
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„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
20 éves a Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub

A Jázmin Nyugdíjas Klub jelenlegi tagjai az alapítókkal együtt ünnepeltek         
Fotó: Domaszéki HírTér

2020. augusztus 29-én, szombaton, egy 
nagyszerű hangulatú rendezvény keretében 
ünnepelte 20. születésnapját a Domaszéki 
Jázmin Nyugdíjas Klub a Rózsakert Ven-
déglőben. A helyiek mellett a környező te-
lepülésekről is részt vettek társklubokból 
meghívott nyugdíjas vendégek, akik érke-
zését Ördög Istvánné Piroska vezető üdvö-
zölte és megköszönte. A rendezvényt to-
vábbá megtisztelte jelenlétével Sziráki 
Krisztián polgármester, Szalai Antal Nyug-
díjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Csongrád-Csanád megyei Szövetségének 
elnöke és Dr. Gulyás-Zóka Veronika képvi-
selő. 
Polgármester úr üdvözölte a megjelenteket, 
és elmondta, hogy ő is 20 éve van jelen a 
település életében, akkoriban az Ifjúsági 
Önkormányzat munkájában tevékenyke-
dett. „Az akkor már működő nyugdíjas 
klub, egy másik korosztálynak az igényei 
mentén, a település érdekeit szolgálva, éle-
tét színesebbé téve ténykedett azon, hogy 
Domaszék élhetőbb és egy igazán jó közös-
séggel legyen megáldva. Ehhez szükség 
volt erre a szervezetre, melynek tevékeny-
ségét a nehéz időszakok sem törték meg.  
Ez kizárólag annak volt köszönhető, hogy a 
Jázmin Nyugdíjas Klub tagjait mindig 
olyan emberek alkották, akik igazán elhi-
vatottak a közösség iránt, szeretnek tenni 
azért, hogy a közösségük igazán szép le-
gyen, hogy településünk egy igazi baráti 
hangulatot adjon annak, aki ide érkezik.” 
Áldást és egészséget kívánt a tagok és csa-
ládtagjaik részére, hogy még nagyon soká-
ig tovább tudják folytatni ezt a közösség-
építő tevékenységet, elsősorban Domaszék 
és a saját javunkra. Szalai Antal elnök úr 
szerint ez a fajta nyugdíjas klub mozgalom 
az országban  már korábban, a hetvenes 

években elindult. Megköszönte azt, hogy a 
2000-es évek elején itt helyben is voltak 
olyan önkéntesek, nyugdíjasok, akik létre-
hozták ezt a közösséget. „Ha nincs egy 
olyan vezető erő, aki egy ilyen szervező-
dést összefog, akkor az nehezebben műkö-
dik.” Ezzel a mondattal  Ördögné Piroska 
önzetlen munkájára utalt, aki már 10 éve 
nagyon nagy alázattal végzi ezt a feladatot, 
mely munkakörben igazából nem is lehet 
nyugdíjba vonulni. Az alapító tagok is 
megjelentek a rendezvényen, akiknek egy 
kis meglepetéssel készültek a szervezők. 
Virágcsokrot és oklevelet vehetett át Tóth 
Gyuláné, Tombácz Gézáné, Oltványi An-
talné, Tóth Imréné, Farkas Ferencné, Kal-
már Ferencné, Papp Szilveszterné és Pintér 
Istvánné. Sziráki Krisztián polgármester úr 
is megköszönte a nyugdíjas klubban vég-

zett munkáját Ördög Istvánnak és Ördög 
Istvánnénak, további sok-sok erőt kívánva. 
Ezek után Ördög Istvánné Piroska kiemelt 
két személyt a klub életéből, akik a műkö-
dés sikerében jelentős szerepet töltenek be: 
Gál Imrét, aki énekel és fát farag, és felesé-
gét, Gál Terézt. Verset is írtak a klubok éle-
téről, illetve erre az eseményre, melyet fel 
is olvastak. Majd a klub kórusának előadá-
sa után fi nom ebédet kapott mindenki, és a 
vendégek elfogyaszthatták az évfordulóra 
készített 100 szeletes csokitortát. A jó han-
gulatot zenéjével Nyári Zoltán biztosította. 
A rendezvény legfőbb támogatói: Doma-
szék Nagyközségi Önkormányzat, Doma-
széki Rózsakert Vendéglő, Németh Mag-
dolna Sarki Diszkont, Baranyás Pincészet.

Forrás: Domaszéki HírTér

Csongrád Megyéért Díjat kapott Kispéter Géza önkormányzati 
képviselő, volt polgármester. Kispéter Géza a kimagasló elisme-
rést jelentő díjat augusztus 20-án, a Csongrád-Csanád Megyei 
Önkormányzat Szent István napi ünnepi megemlékezésén és dí-
játadó ünnepségén vehette át Gémes Lászlótól, a Csongrád-Csa-
nád Megyei Közgyűlés elnökétől.

Csongrád Megyéért Díjat vehetett 
át Kispéter Géza Idősek Világnapja

Október 1-jén ünnepeljük az idősek világnapját, melyről 
hagyományaink szerint Domaszéken is meg szoktunk emlékez-
ni, illetve vendégül szoktuk látni a helyi időseinket. Sajnos a 
rendezvény lebonyolítása ügyében is felelős döntést kellett hoz-
ni, mely azt eredményezte, hogy a jelenlegi járvány fokozódása 
miatt, és mivel veszélyeztetett korosztályról van szó, önkor-
mányzatunk felelősséggel nem tudja vállalni az ünnepség meg-
tartását. Viszont valamivel mégis szeretnénk meglepni önöket, 
ezért ezen a napon (október 1-jén, csütörtökön) minden doma-
széki 70 év feletti polgárunknak kedveskedni szeretnénk egy kis 
ajándékkal, melyet kollégáink házhoz fognak szállítani. Remél-
jük, hogy ez a gesztus pótolni fogja azt az űrt, mely a rendez-
vény elmulasztása miatt keletkezik, és bízunk benne, hogy meg-
értik ezt a döntést a nyugdíjasaink, hiszen felelősségel tartozunk 
egymásért, és számunkra az önök egészsége a legfontosabb.                                                                                                                                                                                      

Sziráki Krisztián polgármester                                                   
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Szépkorúak jubileumi köszöntése településünkön

„Egy szép idős arc, egy gyönyörű idős 
kéz, a helyesen meghozott korábbi dön-
tések ezreinek lenyomata. - Megöreged-
ve újra lesz idő. Lesz idő arra, hogy meg-
örüljünk egy napsugárnak, egy kicsi 
lepkének, az egyik unoka kacagásának. 
Lesz idő újra felfedezni a legszebb, a leg-
tisztább, a leggyermekibb érzelmeket, 
amelyeken a felnőttkor taposásában 
rendre átrohan az ember.”

Csermely Péter /2011/
A fenti gondolatokat folytatva, mindig ha-
talmas öröm és megtiszteltetés az Önkor-
mányzat számára, hogy személyesen, ott-
honában köszöntheti fel idős polgárait. Ez 

idén sem történt másként, hiszen augusz-
tusban két jubileumi születésnapost is fel-
köszönthettünk. 
Egyikük Rozsnyai Gézáné, aki április 24-
én ünnepelte 90. születésnapját. Sajnos a 
vírushelyzet miatt csak most kerülhetett sor 
az ajándékátadásra, de szívélyes fogadtatá-
sunk nem maradt el. A Rozsnyai család ap-
raja-nagyja jelen volt és büszkén fi gyelték, 
ahogyan Sziráki Krisztián polgármester és 
dr. Pálfi  Tímea jegyző köszöntik őt. Életút-
ja során sok nehézség és öröm érte, 2 gyer-
meke, 3 unokája és 5 dédunokája teszik 
boldoggá mindennapjait. 
A másik ünnepelt Tóth Gyuláné, aki au-

gusztus 5-én töltötte be 90. életévét, melyet 
nagy családja körében méltó módon meg is 
ünnepeltek. 4 gyermeke, 8 unokája és 6 dé-
dunokája lehet rá büszke. Életvidáman és 
családja szerető gondoskodásában tölti 
mindennapjait, melyet szívesen mesélt el 
nekünk. A kedves fogadtatást követően sok 
régi történetet halhattunk tőle, melyeket 
már csak ők mesélhetnek el, és ezek már a 
település történetének/történelmének ré-
szei. Ezúton is kívánunk hosszú boldog, 
egészségben eltöltött éveket számukra, 
szerető családjuk körében.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Nyugdíjba vonuló pedagógusokat búcsúztatott a 
Bálint Sándor Általános Iskola

A tanévnyitó ünnepség keretein belül kettő 
nyugdíjba vonuló pedagógust búcsúztatott 
munkájuktól a Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola vezetése, tanárai és diákjai. Bönde Já-
nosné és Ótottné Greguss Éva letöltötte azt 
az időszakot, ami után a megérdemelt pihe-
nés, a nyugdíj következhet. 

Bönde Jánosné Aranka néni éppen 40 
éve, 1980. szeptember elsején lépett be a 
Tápéi Általános Iskola kapuján, hogy kis 
alsótagozatosokat tanítson meg írni, olvas-

ni. Csak néhány évet töltött ott, mert szere-
tett volna visszajönni kedves falujába, Do-
maszékre. 1986. augusztusában már helyet 
is kapott a Domaszéki Községi Iskola ne-
velőtestületében, ahol azóta is formálja a 
fecske és csésze vonalakat, és tanítja a 
szorzótáblát, a virág részeit. 
Annyi generációt tanított, hogy napjainkra 
már egykori tanítványait szülőként köszön-
ti az iskolában, ők pedig nagy szeretettel 
bízzák rá saját gyermekeiket is egykori ta-
nítójukra. Teszik ezt azért, mert 40 év alatt, 
bár rendszerek és pedagógiai módszerek 
jöttek-mentek, új tankönyvek, új irányza-
tok jelentek meg, számos dolog változott, 
de egy dolog mindig állandó maradt: Aran-
ka néni mérhetetlen szeretete a gyerekek 
iránt. Ez a szeretet az, ami hivatássá és va-
lóban életpályává varázsolja a sokszor ki-
hívásokkal, nehéz feladatokkal teli min-
dennapokat. 
Minden pedagógus kiemelkedő valamiben. 
Aranka néni legkülönlegesebb képessége 
az, hogy ő nem a szemével, hanem a szívé-
vel képes látni. Biztosan ennek köszönhe-

tő, hogy minden gyerekhez megtalálja a 
kulcsot és gondoskodó szeretetétől meg-
szelídül a legvadabb kisgyerek is. Neki 
soha nem osztálya, hanem osztályközössé-
ge van, ahol kiemelkedő szerep jut az egy-
másra fi gyelésnek, elfogadásnak, gondos-
kodásnak és az örök emberi értékeknek.
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő a 40 
dolgos év végeztével kiérdemelt Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet adott át részére, 
melyet Kásler Miklós miniszter úr aláírásá-
val látott el. 

Rozsnyai Gézánét és Tóth Gyulánét köszöntötte Sziráki Krisztián polgármester és dr. Pálfi  Tímea jegyző        Fotó: DomaszékiHírTér      
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Ótottné Greguss Éva, mindenki Éva néni-
je, szintén 40 évet töltött ezen a pályán. 
Szegeden, a Szirmai Általános Iskolában 
kezdte a tanítást 1980. augusztus 27-én, 
ahová még főiskolásként vették fel. A dip-
loma megszerzése után is jónéhány évet 
dolgozott abban az intézményben, amikor 
családi élete úgy alakult, hogy Domaszékre 
költözött. Ha már ide jött lakni, ide szere-
tett volna jönni dolgozni is. 1994-ben lépett 
be a domaszéki iskolába friss, energikus 
tanítóként, azonnal vidámságot, lendületet 
hozva a tantestületbe. Éva nénit mindenki 
egy megbízható, pontos, precíz, önmagával 
és másokkal szemben is egy nagyon magas 
mércét felállító tanítóként, munkatársként 

ismerhette meg, aki munkájára minden te-
rületen nagyon igényes. Pályafutása alatt 
emberi és nevelői magatartása, stílusa min-
dig kifogástalan, példaértékű volt. Óráit az 
igényesség, gondosság, tervszerűség, krea-
tivitás, a gyermekekkel való sokoldalú tö-
rődés, értékközvetítés, élménynyújtás jel-
lemezte. Az igazi telitalálat a művészeti 
iskola vezetésének Éva nénire való rábízá-
sa volt 2007-ben. 13 éve koordinálja 120-
130 növendék órabeosztását, varrja flittere-
iket, szervezi a külföldi szállást az Európa 
Bajnokságra, ragasztja a csillogó kará-
csonyfákat, konferál hangversenyen, újsá-
got ír, táncszoknyákat és rajzokat válogat, 
apró ajándéktárgyakat készít gyerekekkel, 

szülőkkel együtt. Az iskola meghatározó 
egyénisége, aki nagy űrt hagy maga után. A 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a későb-
biekben a  vezető beosztása miatt a tanke-
rületi igazgató asszony fogja átadni ünne-
pélyes keretek közt.  

A nyugdíjba vonulóknak kívánunk jól 
megérdemelt pihenést; kívánjuk, hogy le-
gyen idejük mindarra, amire az iskola miatt 
nem tudtak időt szakítani. Kívánjuk, hogy 
az élet adja vissza azokat az örömöket, 
gondoskodást, jóságot, amit a lényükkel 
másoknak és a tanítványoknak adtak.

Forrás: Domaszéki HírTér 

Egészségügyi napok - szűrővizsgálatok
2020. szeptember 18-án  13 órától uroló-
giai (prostata) szűrővizsgálatot végez uro-
lógus szakorvos. A vizsgálat térítésmentes.

Nőgyógyászati szűrővizsgálat 2020. 
szeptember 19-én lesz reggel 8 órától. A 
vizsgálat térítés ellenében történik. 
A vizsgálat díja 2000 ft, ami a cytológiai  
vizsgálat díja. 

2020. okt. 05-én 13-tól 17 óráig szemé-
szeti vizsgálatot végzünk. Kérjük, azok 
jelentkezzenek, akiknek látásuk romlott az 
utóbbi időben és szemüveget szeretnének 
felíratni. A vizsgálat ingyenes, a szemüveg-

keret helyben kiválasztható, a szemüveg 
megrendelhető. Az elkészített szemüvege-
ket rendelőnkbe kb. 2-3 hét múlva kiszállít-
ják.
Valamennyi vizsgálat a Dózsa György  ut-
cai háziorvosi rendelőben történik. Kérjük, 
TAJ kártyájukat hozzák magukkal. A vizs-
gálatokra előzetesen a 284-040-es telefo-
non lehet bejelentkezni rendelési időben,  
ekkor telefonos elérhetőséget is kérünk. 

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy orrot, 
szájat eltakaró maszkban jelenjenek meg. 
A beosztást igyekszünk úgy készíteni, hogy 
néhány embernél több egyszerre ne legyen 

a rendelőben. Amennyiben a járványügyi 
helyzet változik, elképzelhető, hogy a vizs-
gálatokban is lesz változás. 
Szeretettel várjuk kedves betegeinket!

Dr. Kovács Zsuzsanna és munkatársai

Domaszéki Óvoda hírei
Aranyosi Ervin: Hogyan lettem óvodás 

(részlet)
 

Anyukám egy napon kézen fogott engem.
Mondta: – Itt az idő, óvodába mennem.
Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam,

– Na jó, én nem bánom, indulhatunk! 
– szóltam. Ott, az óvodában, óvónéni várt 
rám. S láttam sok kis arcot, – tán magamat 

látnám? Néhányuk megszeppent, na de 
mind kíváncsi,

Ők is pont most kezdtek Óvodába járni.

Az óvoda falait újra vidám gyermekkacaj 
és dalolás töltötte meg augusztus 31-én.  A 
beszoktatós apróságok folyamatosan jön-

nek az óvodába, a „visszatérő” gyermekek 
örömmel fogadták a legkisebbeket, vala-
mint lelkesen meséltek barátaiknak kedves 
nyári élményeikről, kalandjaikról. 

Nagy örömünkre ebben a nevelési évben is 
sok kisgyermek iratkozott be intézmé-
nyünkbe, így minden csoportunk 20-23 fős 
létszámmal indulhatott. Mint eddig is, leg-
fontosabb feladatunk, hogy nyugodt, derűs 
légkört biztosítsunk a gyermekek testi és 
értelmi fejlődéséhez. 

A nyár folyamán megtörténtek a karbantar-
tási és felújítási munkálatok. A közösségi 
szolgálatot teljesítő középiskolások segí-

tettek a selejtezésben, lomtalanításban. Kö-
szönjük munkájukat! Külön köszönet Mol-
nárné Kotogán Edinának és Kotogán 
Vilmosnak az elszállításban nyújtott segít-
ségükért!

A koronavírus-járvány jelenlegi megléte 
miatt szigorúbb körülmények között telnek 
napjaink. Mivel a vírus cseppfertőzéssel, 
direkt módon terjed, így a terjedése szem-
pontjából a legnagyobb veszélyt a megbe-
tegedett köhögő, tüsszögő ember, gyermek 
jelenti. 
Ezért az elsődleges és legfontosabb meg-
előző intézkedés, hogy az intézménybe ki-
zárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

Önkormányzati hírek
Augusztusban két alkalommal tartott soron 
kívüli ülést a képviselő-testület. 4-én meg-
történt a Domadent Kft. feladat-ellátási 
szerződésének jóváhagyása, amelynek ér-
telmében szeptember 1-jétől a területi fo-
gászati és iskolafogászati feladatokat dr. 
Kispéter Anett fogorvos látja el. A Doma-
szék Szebb Jövőjéért Közalapítvány kura-

tóriumi elnöki tisztségére Ótottné Greguss 
Évát, kuratóriumi tagoknak Ördög István-
nét és Ördögh Anettet választották. 

Zárt ülésen született döntés Kispéter Géza 
volt polgármester szabadságmegváltása 
ügyében, illetve az óvodavezetői pozíció 
esetében Koczkás Orsolya ismételt kineve-

zését egyhangúlag fogadta el a testület.
14-én került sor a Domaszék Szebb Jövőjé-
ért Közalapítvány alapító okiratának, vala-
mint a gyermekorvosi rendelő bérleti szer-
ződésének módosítására.

Dr. Németh László szervezési és 
jogi csoportvezető
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gyermek és dolgozó jöjjön. Kérjük a szülők 
együttműködését a szabályok betartásában, 
hogy ezt a nevelési évet a hagyományos 
módon, együtt tudjuk végigcsinálni!

Programjaink:
• szeptember 7-től lovas oktatás a Nap-

raforgó és Katica csoportnak 
• szeptember 21-től úszásoktatás a Mé-

hecske, Csemete, Bagoly, Mókus cso-
portosoknak

• szeptember 25. péntek délelőtt OVI 
nap

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:
Néptánctábor
A művészeti iskola néptáncosai közül az 1., 
2. és 3. évfolyamos korosztály, a Topogók 
néptánccsoport 16 tagja Kispéter Éva nép-
tánc pedagógus vezetésével táborban vett 
részt augusztus 17-től 19-ig. A rövid hét 
minden napján tánccal, koreográfia-tanu-
lással telt a délelőtt. 

Ebéd után, a pihenőidőben lehetett labdáz-
ni, focizni, kártyázni, társasjátékozni, ké-
szültek nemezlabdák, és volt emlék-kavics 
készítés Pataki Ildikó tanárnővel. A délutá-
ni tánc közben jólesett a jégkrém, a pizza, a 
finom szendvicsek. A tábor utolsó délután-

ján előadták a táncosok az elkészült ko-
reográfiát, mellyel már az október 24-25-
26-i Szeged-Agórai Néptáncfesztiválra 
készültek legkisebb néptáncosaink.
Köszönjük a szülőknek a finom sütemé-
nyeket, csokikat, a rengeteg gyümölcsöt, a 
segítséget! Tillinkó Nikolett és Pataki Vik-
tória, a Csillagfürt csoport tagjai asszisz-
tensként vettek részt ebben a táborban is, 
köszönjük munkájukat!

Ezeken a napokon az esti órákban legna-
gyobb táncosaink, a Csillagfürt és a Kiska-
láris néptánccsoport tagjai is összegyűltek, 
felelevenítették táncaikat, készültek a ko-
reográfiák.

Tábori pillanatképek   
Fotó: Kispéter Éva

Nyugdíjas klub hírei
Kirándulni voltunk augusztus 8-tól 11-ig. 
Az úticél a Kékestető, Recsk, Siroki vár, 
Szalajka völgye, Eger volt, majd este túráz-
tunk és szalonnát sütöttünk. Lillafüreden 
az  Anna barlangnál libegőztünk. Bélapát-
falván megtekintettük a Ciszterci Apátsá-
got. Egerben pedig időutazásban volt ré-
szünk: Város a Város alatt. Augusztus 
11-én este nyolc óra körül érkeztünk haza. 
Köszönet Ferling Józsefnek és  Ferlingné  
Dósa Anettnek a jó szervezésért és a szép 
négy napért. Kirándulás után is volt teen-
dőnk, hiszen szerveztük az évfordulós ren-
dezvényt. Húszéves lett a nyugdíjas klub, 

melynek megünneplését a  Rózsakert Ven-
déglőben rendeztük. Rendezvényünket 
megtisztelte Sziráki Krisztián Polgármes-
ter úr, Szalai Antal az Életet az Éveknek 
Csongrád-Csanád megyei elnöke. Köszö-
net az alapító tagoknak, hogy eljöttek és 
együtt ünnepelhettünk. Támogatók  nélkül 
ez a rendezvény nem jött volna létre: Do-
maszék Nagyközség Önkormányzata, Ba-
ranyás Pincészet, Sarki Diszkont Németh 
Magdolna, Rózsakert Vendéglő - Csiszár 
István mesterszakács, felesége Marika és 
csapata. Klubnapok:  2020. augusztus 31.; 
szeptember 14.; 28.; október 12.; mindig 

14 órai kezdéssel a Sárkányhegyi Közössé-
gi Házban. Várjuk szeretettel az új tagokat 
is kis közösségünkbe.

Tisztelettel: Ördögné Piroska

Domaszéki Judo hírek
A karanténhelyzet után a szigorú korlátozásokat betartva megkezdődött a domaszéki 
judósok felkészülése a következő versenyszezonra. A sportcsarnokban június 29-én ke-
rült sor az utolsó judo edzésünkre, amelyet egy jó hangulatú házi versennyel zártunk. 
Ezután pedig megkezdődtek a nyári felkészítő táborok. Július 1-5-ig a csapat egyik fele 
Romániában a Boga-völgyében táborozott, amely kivételesen nem a judóról, hanem a 
túrázásról és a csapatépítésről szólt. Az 5 nap alatt eljutottunk a Csodavárba, a Három-
királyok vízeséshez, a Szamos Bazárba és a Galbina vízeséshez, majd közös főzéssel és 
kártyázással zártuk az estéket. Július 13-17-ig gyerek tábort rendeztünk Balogh Kinga 
vezetésével, az óvodás és kisiskolás csoportunknak. A judo edzések és sportvetélkedők 
mellett minden nap valamilyen programon is részt vettünk. Hétfőn a Füvészkertben vol-
tunk egy csoportos foglalkozáson, kedden ninja pályát építettünk, szerdán meglátogat-
tuk a Bivalyrezervátumot és a Futó-Dobó Lovasközpontot Mórahalmon, csütörtökön 
jóga óra és biciklis ügyességi pálya tarkította a programot, majd pénteken a Játékdzsun-
gelben szórakoztunk, és hazafelé meglátogattuk a Szegedi Repülőteret. Köszönjük a tá-
bor lebonyolításához szükséges segítséget! Ezen kívül még két táborban is voltunk a 
nagyobbakkal: a Tisza-tónál, Tiszafüreden az újpesti csapattal közösen, és Miskolcon, 
nemzetközi táborban készültünk az elkövetkező versenyekre. Szeptemberben elkez-
dődtek az edzések a sportcsarnokban, minden érdeklődőt szeretettel várunk a kez-
dő és a haladó csoportunkba egyaránt.  Érdeklődni Szabó Miklós edzőnél lehet a   
0630/388-1913 számon. Támogatóink: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, Sziráki 
Krisztián polgármester úr; Domaszéki Presszó Császár Roland; Szegedi Repülőtér, Kis-
pál Attila; Kószó Cecília jóga oktató                                  Balogh Kinga és Szabó Miklós
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Domaszék Búcsúja
Búcsú! Milyen magasságos és szélességes 
e szó jelentése és értelme! Első hallásra az 
elköszönés, az eltávolodás, az elmúlás gon-
dolata ül az ember szívére. Nyárbúcsúzta-
tótól a télbúcsúztatóig sokféle érzet és han-
gulat belefér, a legény- vagy lánybúcsúig. 
Belső tartalmát értve viszont valaminek a 
végét, és valami újnak a kezdetét jelenti. 
Bizony így nem ülepszik meg a bánatos 
nosztalgiánál, az elszakadás fájdalmánál! 
Ezért egy-egy falu búcsúja ünneplést, vi-
galmat jelent. Találkozásokat, megújuló, 
éledő kapcsolatokat is jelent. Minden em-
ber találkozhat egymással és Istenével. 
A régi nagy szent búcsúk mennyi reményt, 
szerelmet, boldog házasságok kezdetét je-
lentették. Isten népe nemcsak a körhintánál 
és a vásárban, hanem az Isten házában is 
találkozott, ünnepelt, és legszebb énjét ra-
gyogtatta fel. Letette bűneit, gondjait a 
Szent Kereszt tövébe. Búcsút mondott régi 
rossz szokásainak, és megújult, örvendező 
lélekkel fordult e világi dolgaihoz, életküz-
delmeihez. Örvendezve rábízta magát a ke-
reszten győzelmes és bocsánatot szerző Jé-

zus Krisztusra. Igen, mert ez a mi 
győzelmünknek is záloga. Nem hiába je-
lent meg a Szent Kereszt Nagy Konstantin 
császár előtt: „E jelben győzni fogsz!” És 
valóban győzött, de nemcsak ő, hanem vele 
együtt a megújuló világ. 

Nem törésszerűen, hanem életteli átmenet-
tel, megújulással. Isten mindig evolúció-
val, fejlődéssel oldja meg az ember sorsát. 
Felhasználja a szent időket és a szent he-
lyeket. Ezért alakultak ki a búcsújáró he-
lyek mindenütt a keresztény világban. A 
kegyelmek áradása és megtapasztalása iga-
zolta ezeket.

A mi búcsúnk nagyon is sajátos és jeles ün-
nep: a Szent Kereszt Templom búcsúja, 
amely gazdag kegyelmi ajándékokkal 
ékeskedik. A Megváltó Kereszt darabká-
ja kereszt formában az oltár fölötti erek-
lyetartóban rejtőzködik. Így aki hittel elé 
járul, mintha Jeruzsálembe zarándokolt 
volna! Meghajolva leteheti vétkeit, hibáit, 
rosszra vivő szokásait, mely eltávolította őt 
szeretteitől és szerető Istenétől. Jobbik énje 
búcsút mond, felülemelkedik a múltbeli 
rosszon, és eltölti őt a győzelem örömével. 
Így e jelben Te is győzhetsz!
  
                                Sóki Károly, plébános
A búcsú ünnepe alapvetően vallási hátterű, 
a római katolikus egyház teológiájához és 
liturgikus gyakorlatához kapcsolódó ese-
mény.  A római katolikus dogmatika szerint 
a búcsú a már megbocsátott bűnökért ki-
szabott tisztítótűzbeli büntetések elengedé-
se. A búcsú rítusához szorosan és igen ko-
rán kapcsolódott a zarándoklat, avagy a 
búcsújárás. Az első zarándoklatok a 3. szá-
zadban a Szentföldre (Jeruzsálembe) tör-
téntek. A magyar népi hagyományban a 
csíksomlyói búcsú vált kiemelkedővé, 
amelynek története egészen 1444-ig nyúlik 
vissza, és mára az összmagyarság legjelen-
tősebb keresztény eseményévé vált.

A búcsúk, búcsújárások jelentősége az idő 
során bővült: a vezeklésen és hálaadáson 
túl a közösségi élmény utáni vágy, a lokális 
vagy nemzeti közösséghez való tartozás él-
ményének megélése. Így alakult ki a napja-
inkban ismert búcsú, amely a vallásos litur-
gia mellett egy közösségi eseménnyé nőtte 
ki magát, ahol hívők és világiak, kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, ré-
szévé válnak közösségüknek. Domaszéken 
hagyományosan szeptember második va-
sárnapján, az idén 32 éves Szent Kereszt 
Templom ünnepén tartjuk meg a búcsút. A 
búcsúnapi programokkal szeretnénk felele-
veníteni régi hagyományainkat: az ünnepi 
szentmisét követően a délutáni órákban a 
családok, a gyermekek és a felnőttek is szá-
mos élményprogram közül válogathatnak 
majd, hogy lelki terheink alól felszabadul-
tan, vidáman tölthessük el együtt e kora 
őszi napot templomunk ünnepén.
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Recept-tár
Domaszéki hagyományokat 
őrző, régi családi receptek 

gyűjteménye
Kelt kalács

Ünnepeink többsége a hagyományok ápo-
lásáról, a népszokások megtartásáról és a 
családi egységről szól. Faluhelyen ezek a 
hagyományápoló szokások még ma is na-
gyon erősen jelen vannak, és a családok 
többsége tovább is adja ezeket, generáció-
kon keresztül. Az ünnepekhez többnyire 
hagyományos ételek is kapcsolódnak, me-
lyek elkészítése még inkább emlékezetessé 
tudja tenni az alkalmakat. A most kiválasz-
tott receptünk, a Domaszéki Szent Kereszt 
Templom búcsúja kapcsán is aktuális, hi-
szen Domaszéken a legtöbb családban 
nagy hagyománya van az ünnepi kelt ka-
lácsnak. Minden családi ünnepen az asztal-
ra kerül, már évtizedek óta. Számos formá-
ban el lehet készíteni, édesen, sósan és 
töltve is, de a legegyszerűbb fonott kalács 
is nyomot hagy emlékezetünkben minden 
alkalommal, amikor megkóstoljuk. Arra a 
kérdésre, hogy mi a titok, amitől annyira 
finom ez a sütemény, a válasz az, hogy a 
SZERETET, amivel készül. 
Hozzávalók / elkészítés:
1 kg liszt (fele finomliszt, fele rétesliszt), 5 
dl tej, 5 dkg élesztő, 1 evőkanál sertészsír, 
2 kávéskanál só és 1 evőkanál cukor.
A langyos cukros tej egy részében felfuttat-
juk az élesztőt, és a többi hozzávalóval ösz-
szekeverve alaposan kidagasztjuk. A tejet 
folyamatosan adagoljuk hozzá, és egy kö-
zepesen lágy tésztát kell, hogy kapjunk. A 
dagasztási idő legalább 15-20 perc, míg 
nem kezd el simulni és hólyagosodni a 
tésztánk. Ezt követően 20-30 percig szoba-
hőmérsékleten, letakarva pihentetjük a 
tésztát. Pihentetés után formázhatjuk hajfo-
natszerűen, kisebb kalácsformára, vagy 
tölthetjük is, bukta formában. Ha édes töl-

telékkel készítjük, akkor a tésztába is tehe-
tünk több cukrot. Régen a domaszéki asz-
szonyok az ősz beköszöntével almával, 
mákkal, dióval töltötték ezeket a kelt tész-
tákat, és feltekerve sütötték ki. Az alap re-
ceptet sóval és köménymaggal hintve is 
készíthetjük. Formázás után újra kelni 
hagyjuk, majd sütés előtt tojással megken-
jük a tetejét, hogy fényes legyen. 200 fokra 
előmelegített légkeveréses sütőben piroso-
dásig sütjük, ez körülbelül 20-25 perc.

Szívből ajánljuk, hogy próbálják meg elké-
szíteni ezt a hagyományos ünnepi kelt kalá-

csot, mely minden alkalmat szebbé tud va-
rázsolni.
A kalácsrecept történetéhez hozzátartozik, 
hogy az 1800-as évek végéig visszavezet-
hető, és családon belül anyáról lányára 
öröklődött. Ezúton kérjük, hogy akinél 
hasonló, féltve őrzött családi recept la-
pul, ossza meg velünk, hogy minél több 
családhoz eljuthasson és hagyományaik 
részévé válhasson! A receptet elküldhe-
tik a domaszekujsag@t-online.hu e-mail 
címre, a recept történetével együtt.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő

Szeptember 14.: ha süt a nap, derűs lesz a tavasz.
Szeptember 29.: Szent Mihálykor a keleti szél, igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály napján itt van még a fecske, 

karácsonyig legelhet a kecske.
Október 21.: ha Orsolya napján szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad.

Népi jóslatok az elkövetkező időszakra
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2020. július 24.
Mórahalom Városi Önkormányzat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
SEGÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS MENTORÁLÁS A TELEPÜLÉS LAKOSAINAK
„A TÉRSÉG LAKÓI ÉRZÉKELHETŐEN TAPASZTALJÁK MEG, HOGY VAN
KIHEZ FORDULNI A PROBLÉMÁIKKAL”

EFOP-1.5.3-16-2017-00039 AZONOSÍTÓ SZÁMON 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A 
MÓRAHALMI JÁRÁSBAN 

Megvalósítási helyszínek: 
Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz
Megvalósítás időpontja és helye Domaszéken: 2020.09.09.; 10.14.; 11.11.; 12.09.; 2021.01.13.; 02.16.
Minden alkalommal 8.00 órától 13.00 óráig várják a szakemberek az érdeklődőket a Teleház épületében a 
Petőfi  Sándor utcában.
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofi t Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttmű-
ködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok fi -
gyelembevételével.
Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját 
problémák megoldási módjainak közös megtalálására.
Célja: a térségben, elsősorban a nehéz helyzetűek számára, a hétköznapi élethez tartozó élethelyzetekben, mindennapi fel-
adatokban támogatás nyújtása (csoportos és egyéni), valamint kapcsolatok létrehozása; a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
segítése céljából. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósul meg. 
A konzorcium tagjainak nyújtott támogatás: 499 587 521 forint, amely 100 %-os fi nanszírozásban valósul meg. A projekt 
megvalósításának időtartama 2018.02.01-től 2021.05.01-ig terjed.
Módszereink: támogatás és információ nyújtása, felkészítés, tudásátadás és tudás megosztása. A mentorálási folyamat, a pályázati 
céloknak megfelelően 3 fő fókuszt emel ki. Ezekre előzetesen protokollok kerültek kidolgozásra, amelyek a szakértő mentor mun-
káját készítik elő és könnyítik meg. Ezek a kérdéskörök: a család, a munka világa és az egészség.
A program keretében a hátrányos helyzetű családok és egyének kaphatnak mentori segítséget a megoldások kidolgozásához. Hátrá-
nyos helyzetűnek tartjuk azokat, akik egészségükben, munkaképességükben, élethelyzetükben, életkoruknál fogva aktuálisan vagy 
tartósan, különböző nehézségekkel küzdenek. A mentorálás nem szolgálja akut helyzetek megoldását, de segít abban, hogy a tartósan 
fennálló problémákban segítséget kapjon az érintett személy. 
Amennyiben segítségre van szüksége, kérem keresse kollégánkat településén a „Mentori segítségre” meghirdetett időszakokban, 
vagy az alábbi elérhetőségeken:

Móra-Partner Nonprofi t Közhasznú Kft.  
Telefon: 30/5610039
E-mail: mentor@morahalom.hu
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Településünk közösségi média és 
hírportálja, melyet Domaszék 

Nagyközségi Önkormányzat üzemeltet.

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

HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

  Ótottné Greguss Éva, Koczkás Orsolya, 
Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: Tanács Éva, 

Dr. Németh László   
A szerkesztőség az utánközléssel

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

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. október 2.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. október 13.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

szakvélemény készítés!
Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

www.domaszek.hu

PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Teret adunk a 
helyi híreknek!

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Reisal Szerviz 
Domaszék

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

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

díjmentes! 

  Telefonos időpont 
       egyeztetés 
      szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

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

Domaszéki Fogorvosi Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:
Hétfő:       13.00 - 18.00

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

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

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

Eladó 30 éves Suzuki Maruti személy-
gépkocsi, korához képest jó állapotban, 
nincsen szétkorrodálva. Jelenlegi állapotá-
ban 2 hónap műszakival rendelkezik, ára 
130.000 Ft, friss vizsgával 160.000 Ft. Ér-
deklődni lehet: 0670/212-2967

***
Az ősz ne a felesleges kilók gyüjtögetésé-
ről szóljon, hozd formába magad alak-
formáló vagy Pilates órával az egészség-
központban! ( Domaszék, Petőfi  utca 12.)
    Hétfő:       19.00  - 20.00 alakformálás
    Csütörtök: 17.00 - 18.00 Pilates
                      18.00 - 19.00 alakformálás

Szeretettel várok minden 
Kedves érdeklődőt!

Nacsáné Engi Zsófi a aerobic sportoktató
***

Domaszéki kiskertekben a 730. szám 
alatt eladó egy 3.150 m2-es ingatlan 15%-
os beépíthetőséggel.  Villannyal, gázzal 
fúrott kúttal az ingatlanon, mellette az ut-
cában vezetékes vízzel. Ára 3,5 millió fo-
rint. Érd.: 0630/730-458  , 06-62/284-498

***
Domaszéki kertészetbe 1 fő mezőgazda-
sági idénymunkást hosszabb időre keresek. 
Érdeklődni lehet az esti órákban a 
0630/754-6917-es telefonszámon.

***
Költözés miatt eladó Abasári borszőlő, 
disznóvájúk, kacsák, önetetők és sokfajta 
ingóság. Érd.: 0630/259-9337
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Tízéves hazai és külföldi tapasz-
talattal rendelkező kertészeti 

vállalkozásom ezúton az alábbi 
szolgáltatásait kínálja 

az új ügyfeleknek.
 - Kertépítés
 - kertek fenntartása, 
   karbantartása
 - gyepesítés, gyepfelületek 
   ápolása
 - sövények nyírása, gondozása
 - növénybeültetés
 - gépi és kézi földmunka, 
   tereprendezés
 - műfű lerakása
 - automata öntözőrendszerek 
                tervezése, telepítése

Ingyenes felmérésért és 
ajánlatért kérem forduljon 

hozzánk bizalommal!
0620/236-3668; 

szilbarni23@gmail.com 

www.tobbminthaz.hu 

Villanyszerelés 

Lakossági és ipari villanyszerelés, 
vezérléstechnika, karbantartás, 
hibaelhárítás.  Látvány-, és 

célvilágítások tervezése, kivitelezése. Új és meglévő 
létesítmények kivitelezése, átalakítása. 

info@tobbminthaz.hu            +36 30 862 5184  

 

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 

0630/984-1764;
Jánk Benjáminné Piroska:

 0630/621-6871;
Varga Pál: 06-30-540-8836

DOMASZÉKI

FELHÍVÁS!
Továbbra is folytatódik az 

önkormányzat hátsó udvarában a 
zöldhulladék gyűjtő kukák kiosztása, 
( hétfő - csütörtök 8.00 – 16.00 óráig ) 
mellyel kapcsolatban kérjük keressék 
bizalommal Rappainé Nagy Klaudiát 

a hivatal II. számú épületében. (az 
önkormányzat és a posta közötti 

épület). A következő elszállítás ideje: 
szeptember 14.!


