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

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2023. március 16.

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940 

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

Közérdekű Információk

További információ:
FBH-NP Nonprofit Kft. Vaskút

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

Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben az 

önkormányzattal, 
közügyekkel, 

közösségünkkel 
kapcsolatos kérdésük, 

észrevételük, javaslatuk van, azt a
forum@domaszek.hu 

e-mail címre legyenek szívesek 
megküldeni. Önkormányzatunk örömmel 

válaszol kérdéseikre.
Együttműködésüket köszönjük!

A Domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartási ideje:

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

szombat: 8.00 - 16.00

Munkalap1

Oldal 1

Orvosi rendelők és elérhetőségeik

I. számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kovács Zsuzsanna 

Telefonszám: 62/284-040

Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00

Kedd, csütörtök: 12.30-16.30

6781 Domaszék, Dózsa György utca 33.

II.számú háziorvosi körzet
Rendel: Dr. Kőrösi Gábor

Telefonszám: 62/584-272

Hétfő, szerda: 13.00-17.00

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 10.00-14.00

6781 Domaszék Petőfi Sándor utca 12.

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

(Szilágyi utca felől)

Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

Hétköznap 16.00-tól, másnap 7.30-ig;

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti 

napokon reggel 7.30-tól, 

másnap reggel 7.30-ig.

Fogorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kispéter Anett

Telefonszám: 62/284-457

A betegek ellátása időpont foglalás

alapján történik, mely az alábbi

időszakban kérhető, egyeztethető:

Hétfő: 14.00-16.00

Kedd, szerda: 9.00-12.00

Csütörtök:14.00-18.00

Péntek: 14.00-18.00

6781 Domaszék Béke utca 1.

Gyernekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Ilyó-Kovács Katalin

Telefonszám: 62/652-407

e-mail: gyermekorvos@domaszek.hu

Mobil elérhetőség munkaidőben:

0630/431-3383 (konzultáció)

Hétfő: 12.00-16.00

Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-11.00

Szerda: 11.00-15.00 

csecsemő tanácsadás

Péntek: 10.00-13.00

6781 Domaszék Petőfi utca 6/c.

Info oldal:facebook.com/gyermekorvos 

Baleseti, sürgősségi ellátás
Tiszapart Gyermek Klinika

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

Állatorvosi rendelő
Rendel: Dr. Farkas Attila

Telefonszám:0630/972-3016

Hétfő, csütörtök: 12.00-13.00

6781 Domaszék Tömörkény utca 9.

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

    Rendelési idő:

Tájékoztatás háztartási szennyvíz 
elszállításával kapcsolatban

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság határozatában 
kijelölte Pataki Sándor egyéni vállalko-
zót (székhelye: 6762 Sándorfalva, Szent 
Imre u. 24/a., adószáma: 63447680-2-
26; továbbiakban közérdekű szolgálta-
tó) Domaszék település közigazgatási 
területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének ellá-
tására. 
Szállítási díjak:
Folyékony hulladék szállítás, ártalmat-
lanítás esetén a díj 1m3 mennyiségre ve-
títve: 1977 Ft + 27% áfa, alapdíj: 2090 
Ft/forduló + 27% áfa; 
Legkisebb szennyvízszállítási számláz-
ható egység: 5 m3.  
Az elszámolás menete:
A közérdekű szolgáltató a megrendelt 
folyékonyhulladék elszállításakor fu-
varlevelet állít ki, mely tartalmazza a 
megrendelő lakos adatait, az elszállított 
mennyiséget, valamint a megrendelő 
lakos aláírását. A közérdekű szolgáltató 
havi egy alkalommal számlát állít ki az 
önkormányzat részére a fuvarleveleket is 
mellékleve, melyet az önkormányzat fi-
zetési határidőn belül teljesít. A fuvarle-
velek alapján az önkormányzat kiállítja 
a számlát a lakosnak, melyet postai úton 
juttat el a részére, és az kiegyenlíthetővé 
válik az önkormányzat pénztárában.

A  szolgáltató elérhetősége:  
Telefon: +36-20/386-7075

E-mail: pataki03.sandor@gmail.com

A Domaszéki Polgármesteri 
Hivatal hatékonyabb működéssel 

kívánja a rezsiemelkedés által okozott 
kiadásokat csökkenteni, ennek következ-

ményeként az alábbiakban felsoroltak 
szerint fogadja a hivatal az ügyfeleit 

megváltozott munkarendben:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-16.00;

kedd: 8.00-12.00; szerda: 8.00-16.00;
csütörtök:13.00-16.00; péntek: ZÁRVA

Ügyfélszolgálati telefonszám:
 06-80/922-334

Műszaki hiba bejelentés:
06-80/922-333

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

Ügyfélszolgálat

Zöldhulladék elszállítás időpontok:  
  március 7.. április 4.

Szelektív hulladék elszállítás 
időpontok: 

   március 6., április 3. 
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
2023-ban január 31-én találkozott először a kép-
viselő-testület. A Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épületében megtartott közmeghallgatásról külön 
cikkben számolunk be, az ezt követő nyílt képvi-
selő-testületi ülés döntéseit röviden alább ismer-
tetjük.
Mivel egyéb teendői miatt a közmeghallgatást 
nem tudta személyes jelenlétével megtisztelni 
Gémes László, a Csongrád-Csanád Vármegyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, írásos tá-
jékoztatót küldött, amelyet a testület elfogadott. 
A grémium döntött még önkormányzati tulajdonú 
földterületek haszonbérbe adásáról, egy tűzeset 
miatt krízishelyzetbe került lakos megsegítéséről, 
továbbá elfogadta a képviselők vagyonnyilatkoza-
tának átadásáról szóló tájékoztatót, a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása során lefolytatott partner-
ségi eljárás lezárását, illetve a Dél-Alföldi Hulla-

dékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodá-
sának módosítását.
Két önkormányzati tulajdonú bérlakásra (Dankó 
Pista tér 15/C/3. és 15/C/2.) vonatkozó pályázat 
kiírása is elfogadásra került, ezeket is megtalál-
ják lapszámunkban. Ezúton is felhívjuk a kedves 
pályázók figyelmét, hogy csak az önkormányzat 
honlapján található, hatályos pályázati adatlap be-
adása esetén lesz érvényes a jelentkezés.
Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap 
Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képviselő-tes-
tületi ülésé tervezett időpontja 2023. február 28. 
(kedd), 14.00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgár-
mesteri Hivatal Tanácsterme.

dr. Németh László
hatósági és igazgatási előadó

Kibővítésre kerül a Domaszéki Temető területe

Mint köztudott, a Domaszéki Temető bérelhető 
területe folyamatosan csökken az egyre növekvő 
sírhelymegváltási igények miatt. A jelenleg fenn-
álló üres rész a kiváltott 1522 db sírhely mellett, 
körülbelül az eddigi tendenciák alapján 1-1,5 év 
múlva fog betelni, utána már szükség lesz az új 
rész igénybevételére, továbbá a 2012-ben épített 
urnafal kihasználtsága is lassan eléri a 100%-ot, 
amely szintén kapacitás-bővítésre szorul. 
Korábban elvégzésre került a legrégebbi, 1-es 
parcella elhagyott sírjainak a felmérése is abból 
a célból, hogy lehetőség legyen régi, elhanyagolt 
sírokat is újra bérelni, de mint az közben kiderült, 
a hozzátartozók inkább új, tiszta helyeket igé-
nyelnek. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
ezeken a problémákon kíván segíteni azzal, hogy 
egy több parcellából kialakított, új területrészt hoz 
létre, biztosítva ezzel elsősorban a  domaszéki csa-
ládok részére, hogy szeretteiket, hozzátartozóikat 
a közelükben, településünkön helyezhessék örök 

nyugalomra. Az elkerítést és a tereprendezést fog-
ja követni az új parcellák kijelölése, vízvételi pon-
tok kialakítása, és a villamos hálózat létesítése az 
új részben. 
Természetesen az önkormányzat folyamatosan ke-
resi a pályázati forrásokat és a lehetőségeket arra, 
hogy egy új, a mai kor követelményeinek megfe-
lelő ravatalozó is megépülhessen.       

Az önkormányzat arra kéri a hozzátartozókat, a 
lakosságot és a temetőbe kijárókat, hogy az egy-
re szűkülő helyek miatt csak akkor hajtsanak be 
gépjárművel a területre, amennyiben az indokolt: 
ha mozgáskorlátozott személyt szállítanak a hely-
színre vagy a sírhely takarítása azt igényli. El-
lenkező esetben kérik, hogy használják a temető 
melletti parkolót a gépjárműveik tárolására, ezzel 
is megőrizve a temető rendjét, a sétányok tisztasá-
gát, valamint a sírhelyek állapotát.

               Tombácz Zoltán szerkesztő          

2016-ban került megvásárlásra egy 5.500 m2-es terület abból a célból, hogy a jelenleg 1,5 hektáron 
fekvő temető területe kibővítésre kerüljön, a sajnálatosan egyre növekvő sírhely igények kiváltá-
sára. A négy parcellára felosztott régi terület folytatása lesz ez a mostani, melynek elkerítését és a 
területének megtisztítását végzik a Domatisz Kft. és a Domadrón Szövetkezet munkatársai. 

Folyik a temető új területének  a tereprendezése, a bekerítést a Domatisz Kft. és a Domadrón  
Szövetkezet munkatársai végzik     Fotó: DOMASZÉKI HírTér
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Megtartotta idei közmeghallgatását Domaszék Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testülete

Január 31-én közmeghallgatást tartott a képviselő testület a Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében, amely három év után 
ismét a megszokott időpontban került megrendezésre. Az eseményen Sziráki Krisztián polgármester részletesen tájékoztatott a 
településsel kapcsolatos eseményekről és tervekről, továbbá felszólalt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, valamint dr. Szenti 
Szabolcs Sándor és Horváthné Cserfalvi Ibolya rendőrtisztek is.
Sziráki Krisztián polgármester nyitotta meg a közmeghallgatást ja-
nuár 31-én, délután 5 órakor. Megjegyezte, hogy az esemény egy 
nyilvános testületi ülés is egyben, ezért abban a metódusban halad 
majd, ahogyan egy hagyományos képviselő-testületi ülés.

A napirendi pontok felsorolását követően át-
adta a szót Mihálffy Béla országgyűlési kép-
viselőnek, aki elmondta, hogy az elmúlt bő 
fél évben tízszer szólalt fel a parlamentben, 
három törvényjavaslatot nyújtott be, valamint 
háromszor volt vezérszónok. 
Ez utóbbi aktivitások mezőgazdasági jel-
legűek voltak és a jövőbeni mezőgazdasági 
támogatások megkönnyítését irányozzák elő. 
Hangsúlyozta, a legjobb tudása szerint jár 
el, hogy Szeged és a Homokhátság érdekeit 
képviselje a törvényhozásban, választóke-
rületében pedig kiemelten fontosnak tartja a 
személyes jelenlétet. 
Az országgyűlési képviselő elmondta, alá-
írásra került az Európai Unióval a megálla-
podás és elindulhatnak a TOP+ projektek, 
amelyekkel kapcsolatban támogatásáról biz-
tosította a településvezetést.

Ezt követően a Rendőrség meghívott tisztjei 
szólaltak fel; elsőként dr. Szenti Szabolcs 
Sándor r. alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság mb. kapitányság-
vezetője. Elmondta, szeretnék meghallgatni a lakosok véleményét, 
hogy a helyiek miként vélekednek a közbiztonságról, van-e olyan 
hely, ahol még van tennivaló. Zárásként tájékoztatott, hogy a tava-
lyi évben mindösszesen három lopás történt a településen, a többi 
eset ittas vezetéshez, illetve 
embercsempészethez volt 
köthető. 
Megítélése szerint rendben 
van a közbiztonság Doma-
széken. Felszólalt még Hor-
váthné Cserfalvi Ibolya r. 
százados, a Belvárosi Ren-
dőrőrs mb. parancsnoka, aki 
a bűnmegelőzésre helyezte 
a hangsúlyt. Arra biztatta a 
lakosságot, hogy szükség 
esetén merjenek segítsé-
get kérni, akár személye-
sen tőle is, illetve a körzeti 
megbízottaktól.

A felszólalásokat követően 
Sziráki Krisztin polgármester kezdte meg az elmúlt egy év esemé-
nyeinek, valamint a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését. 
Elmondta, hogy a költségvetés 1.200 millió forinttal kerül meghatá-
rozásra, ezt a testület február végén fogja elfogadni. A tavalyi évben 

összesen 180 millió forint iparűzési adóbevétel folyt be, az itt mű-
ködő vállalkozások tevékenységének köszönhetően. Megjegyezte, 
hogy ez már egy olyan határon felül van, amely szükségessé teszi 
az önkormányzatnak az ún. szolidaritási hozzájárulás befizetését az 

államkasszába, amely azon települések szá-
mára kerül kiosztásra, akik kisebb iparűzési 
adó erővel rendelkeznek.

A polgármester kitért az energiaárakkal kap-
csolatos cselekvési tervre is. Elmondta, hogy 
aggodalomra nincs ok, hiszen a költségvetés 
stabil, ugyanakkor az önkormányzat nem dől 
hátra, mert vannak olyan kihívások, amelyek-
re szükséges reagálni, és ezekre olyan vála-
szokat kell adni, amelyek nem, vagy a lehető 
legkisebb kompromisszummal járnak majd 
Domaszék lakossága számára. 
Kifejtette, az intézkedések egy része életbe 
is lépett már, elsősorban azok, amelyeket az 
önkormányzat saját működésére vonatkozóan 
vezetett be. Az önkormányzat hivatali dolgo-
zói 3 épületből 2-be költöztek össze, ezzel is 
próbálják a legjobb helykihasználás mellett a 
legtöbb energiát megspórolni. 
A közösségi intézmények felfűtése átmeneti-
leg szünetel. Fontos lépés még a közvilágítási 
lámpatestek ritkítása, amely február-március 

hónapban fog megvalósulni. „Ezekkel az intézkedésekkel próbá-
lunk a nadrágszíjon húzni, de bízunk benne, hogy nem fog olyan 
problémát okozni, amely a lakosság számára kellemetlen változá-
sokkal járna” - tette hozzá, majd kiemelte, minden egyes intézke-
dés és minden egyes lekapcsolt lámpatest megtakarítást fog ered-

ményezni, és ez a cél.

A közmeghallgatáson el-
hangzott, hogy a testület 
nemrégiben módosította a 
kommunális adóról szóló 
rendeletet, amellyel együtt 
adóösszegek emeléséről is 
döntött. Ez leginkább ami-
att volt indokolt, hogy a 
korábbi rendelet összegei 
közel 10 éve kerültek meg-
határozásra. A kommunális 
adóval kapcsolatos tájékoz-
tatások február első felében 
postázásra kerülnek.

A beszámolót az elmúlt egy 
év fejlesztéseivel folytatta:
• Újabb 3 kilométernyi szakaszon történt útfelújítás, amellyel az 

úthálózat-fejlesztési program negyedik üteme is megvalósult. 
Kifejtette, 2020 óta összesen négy ütemben kerültek pormen-
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tesítésre az utak. Az önkormányzat nem fejezte még be, de látja 
már a végét, hogy a programnak köszönhetően a belterületen 
valamennyi utca szilárd útburkolatot kapjon.

• Folytatódott a sportcsarnok átfogó felújítása is, amely már rég-
óta esedékes volt. Az öltözők feletti tetőszerkezet felújítása már 
korábban megkezdődött, amelyet a padlóburkolat csiszolása, a 
faszerkezet állagmegóvó mázolása követett. 

       Ezek a munkálatok részben saját forrásból lettek finanszírozva.
• Elkészült az ipari terü-

lethez vezető, 1,7 kilo-
méternyi aszfaltburko-
latú útszakasz. A terület 
ezzel jóformán készen 
áll arra, hogy fogadja a 
vállalkozásokat.

• Az év végén elindult 
óvoda fejlesztés, TOP+ 
pályázati forrásból va-
lósult meg, mely két fő 
részből áll: az egyik az 
óvoda főzőkonyha esz-
közparkjának a fejlesz-
tése volt, ugyanis úgy 
tervez az önkormány-
zat, hogy az intézmény 
képes lesz ellátni a re-
mélhetőleg belátható időn belül megvalósuló iskolai étkezőt 
is. A projekt további része az óvodai kültéri játékok fejlesztése 
volt, illetve kiegészült egy harmadik résszel is, térburkolattal fe-
dett parkolók kerültek kialakításra az óvoda előtt.

• Beszerzésre került egy Suzuki Vitara típusú mezőőri gépjármű. 
A mezőőrség feladatainak támogatása céljából érkezett kor-
mányzati forrás abban a tekintetben, hogy időközönként szük-
séges a migrációs problémák segítése, hiszen ide is elér a hatása.

• A nyár végén valamennyi utcanévtábla le lett cserélve a belte-
rületen. Az új táblák feleszerelése fontos 
az egységes, tiszta arculat kialakításának 
szempontjából, amely javítja a települé-
si összképet. A munkálatok nem zárultak 
le, a zártkerti részbe már legyártásra ke-
rültek az utcanévtáblák, azok kihelyezé-
se hamarosan megtörténik.

A polgármester hozzátette, hogy „az önkor-
mányzati fizikai állomány munkatársai folya-
matosan talpon vannak, folyamatosan gépen 
vannak. Ha kell, kaszálnak, ha kell, utat ja-
vítanak, számos olyan településüzemeltetési 
feladat van, amit saját hatáskörben a munka-
társak meg tudnak valósítani.”

A fejlesztések után áttért a tavalyi év legfon-
tosabb közösségi eseményeire. Kiemelte, a 
közösség kiemelten fontos része a település-
nek, a közösség építése, szervezése és e kez-
deményezések támogatása. 
Külön kiemelte és köszönetét fejezte ki 
azoknak a helyi szervezeteknek, akik ma-
guk is azon fáradoznak, hogy felpezsdítsék 
a közösségi életet és még kellemesebb hellyé tegyék Domaszéket, 
mint például a kisebb-nagyobb helytörténeti túrák, vagy a kisvasúti 
múzeumnál tartott játékos tanórák szervezői. De indult Domaszékről 
kerékpáros túra, valamint tartottak iskolásoknak szabadtéri biológia 

órát is a vadászok jóvoltából. 
Polgárőrségünk pedig az ország legjobb szervezetének járó díjazást 
érdemelte ki közösségünkért végzett, fáradhatatlan és lelkiismere-
tes munkájáért. 
Említésre került a nemrégiben a MATASZ domaszéki szervezete 
által megszervezett DON-80 Emléktúra, amelynek keretében tele-
pülésünk hősi halottairól is megemlékeztek a résztvevők. 
A tavalyi év Domaszék 70 éves jubileumáról volt nevezetes, amely 

jó alkalmat biztosított vál-
tozatos formában meg-
ismertetni és tisztelegni, 
hogy Domaszék közösségét 
hogyan építették a lakosai.

Természetesen nem maradt 
el az olyan, hagyományos 
rendezvényekkel kapcso-
latos ismertetés sem, mint 
az évről évre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő Falu-
nap, a szüreti nap, vagy a 
település életében izgalmas 
újdonságként megjelenő 
adventi hétvégék, ahová 
motoron érkezik a Mikulás 
és ahonnan elindul az or-

szág legnagyobb fénytraktoros felvonulása.

Sziráki Krisztián zárásképpen ismertette a közeljövőre vonatkozó 
fejlesztéseket, beruházásokat is:
• Folytatódik az útépítési program: 2600 méteren valósul meg 

útépítés a külterületen, 300 millió forintos pályázati forrás 
felhasználása mellett. Három útszakasz fog megvalósulni: a 
hulladékudvar felé vezető útszakasz; a kisvasút állomástól a 
futballpályáig tartó zártkerti szakasz (Viola út); valamint a volt 

kisvasút nyomvonalának az 55-ös úttól az 
autópálya felüljáróig tartó szakasza.
• A termelői piac területén a régi Teleház                                                                                    
épületének felújítása, bővítése fog megva-
lósulni, erre közel 100 millió forintos ösz-
szeget pályázott meg az önkormányzat.
• Válaszul az elmúlt évek aszályos időjá-
rására, vízmegtartásra alkalmas tározók, il-
letve záportározó kivitelezésére is sor kerül. 
Ezek részben a World Wide Fund for Nature 
(WWF) magyarországi mintaprojektjének 
részeként, másik részben pedig 50 millió 
forint támogatás mellett valósulnak meg.
• Megépül a harmadik játszótér az új osz-
tásban lévő Kunhalmi utcában. Az önkor-
mányzat a fejlesztéssel a település nyugati 
felében lakó családok számára kívánja ez-
zel közelebb hozni a játszóterek által nyúj-
tott lehetőségeket, amelyek aktív, gyermek-
barát kikapcsolódást kínálnak.

A felmerült kérdések megválaszolását kö-
vetően a polgármester megköszönte a rész-

vételt és mindenki figyelmébe ajánlotta az önkormányzat és a pol-
gármesteri hivatal elérhetőségeit (ezek lapunk első oldalain szintén 
megtalálhatóak).          
                                                                       Bata Attila szerkesztő
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Madárinfluenza megfigyelési 
körzet feloldása

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állate-
gészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osztály, mint 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészség-
ügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a 
magas patogenitású madárinfluenza betegség 
miatt Domaszék település közigazgatási te-
rületén elrendelt felügyeleti (megfigyelési) 
körzetet feloldja 2023. január 19. napjától a 
mellékelt térkép alapján.

Köszönjük a lakosságnak a járvány megféke-
zése érdekében tanúsított közreműködését! 

Csongrád-Csanád Vármegyei 
Kormányhivatal

Felhívás méhészet éves bejelentési 
kötelezettségének teljesítésére

A méhállományok védelméről és a mé-
zelő méhek egyes betegségeinek meg-
előzéséről és le-
küzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet 2. 
§-a értelmében 
a méhészkedést 
( m é h t a r t á s t ) 
minden év feb-
ruár végéig, az 
újonnan kezdett 
méhészkedést pe-
dig e tevékenység 
megkezdésétő l 
számított nyolc 
napon belül kell bejelenteni a méhek 
tartási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat, fővárosban a kerületi ön-
kormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt 
nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást 
folyamatosan vezeti.
 
Amennyiben a méhek állandó tartási he-
lye nem a méhész lakóhelyével összefüg-
gő területen (udvarban, kertben stb.) van, 
a méhész köteles a méhek tartási helyén 
a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási 
helyen lévő méhcsaládok számát egy leg-

alább 40x30 cm nagyságú táblán jól látha-
tó módon feltüntetni. 

Fentiekre tekin-
tettel kérem a te-
lepülésen állandó 
telephellyel ren-
delkező méhé-
szeket, hogy éves 
bejelentési köte-
lezettségüknek a 
hónap végéig te-
gyenek eleget. 

A bejelentő lapot 
a domaszek.hu 
honlapról (Egyéb 

ügyek > Méhészet és növényvédelem) 
letölthetik; az e-Önkormányzat Portálon 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) be-
jelentkezve, Domaszéket kiválasztva, a 
megfelelő űrlapon (ágazat: általános vagy 
egyéb igazgatási ügyek, ügytípus: beje-
lentés, űrlap neve: méhészkedés [méhtar-
tás] bejelentése) elektronikusan beküld-
hetik; illetve a Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben kérhetik az ügyin-
tézőtől.

dr. Németh László 
hatósági és igazgatási előadó
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Dr. Sebők Györgyre, településünk egyik 
alapítójára emlékezünk

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
„Domaszékért” kitüntető címet adott át 
dr. Sebők György részére 2017-ben, aki 
munkásságával az 1950-es évek elején 
oszlopos tagja volt Domaszék megalapítá-
sának. Élettörténetét áttekintve elmond-
hatjuk, hogy a  mozgalmas életútja mö-
gött rengeteg időt fordított a közösségek 
formálására, illetve munkái során számos 
vezetői pozíciót is betöltött, melyek hiva-
tástudatos, lelkiismeretes ellátásáért cse-
rébe számos kitüntetést is átvehetett. 

1925-ben született, általános iskolai ta-
nulmányait Mórahalmon végezte. Közép-
iskolai tanulmányait Szegeden folytatta a 
Dugonics András Piarista Gimnáziumban, 
majd a Magyar Királyi Állami Szent István 
Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában. 1943. 
július 1-től a Szeged Alsóközponti I. fokú 
Közigazgatási Kirendeltségnél kezdett dol-
gozni, először mint szerződéses közellátási 
hivatali alkalmazott, később mint díjnok. 
1947. július 1-től megbízták a Szeged Vá-
rosi I. fokú Közigazgatási hatóság Rúzsa 
járási kirendeltségének vezetésével. 1948. 
március 16-tól Szeged Város Polgármesteri 
Hivatalában, mint polgármesteri titkár kez-
dett dolgozni. Még ebben az évben Kapos-
váron féléves fogalmazói tanfolyamon vett 

részt, melyet kitűnő eredménnyel fejezett 
be. 1949 márciusában a Szeged Városi Ka-
tonai- és Hadigondozó Nyilvántartó Hivatal 
vezetésével bízták meg. Július 1-től a Sze-
ged Városi I. fokú Közigazgatási Hatóság 
Domaszéki Kirendeltségének vezetője. Ő 

szervezte meg a kirendeltség elhelyezését, 
biztosította a működési feltételeket. 
1950. január 1-től a Balástya községi 
elöljáróságon vezetőjegyző, majd 1950. 
október 22-től a Balástyai Községi Ta-
nács tanácselnökének választják meg. 
Tisztségét 1952. február 28-ig töltötte be. 
1951-ben három hónapos tartalékos tiszti 
tanfolyamot végzett. 1952-1954-ig Szege-
den, majd Debrecenben teljesített szolgála-
tot. 1954-től 1961-ig a Szolnoki Kiegészí-
tő Parancsnokságon dolgozott. Szegeden 
1962-ben szerzett oklevelet a JATE Állam- 
és Jogtudományi Karán. 1967-1969-ig a 
KÖTIVIZIG-nél először csoportvezetői, 

majd igazgatási osztályvezetői feladatokat 
látott el. 1969. május 15-én került a Szolnok 
Megyei Tanács apparátusába, ahol az elnöki 
titkári funkciót látta el, először mint osztály-
vezető-helyettes, majd 1972-től a Titkárság 
Elnöki Hivatalát vezette. 1988. december 
31-én vonult nyugállományba. 

Társadalmi vezetői tisztségei között tagja 
volt a Szolnoki MTE (labdarúgó-szakosztály 
elnök), majd a MÁV-MTE elnökségének, 
a Szolnok Városi Klubok és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Érdek-
védelmi és Kulturális Egyesületének, a me-
gyei önkormányzat idősügyi tanácsának (a 
megyei önkormányzat nyugdíjas klubjának 
elnöke), valamint a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szövetségek Szövetségének is.

A 2022. december 30-án elhunyt Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyéért-díjas (2008) dr. Se-
bők György 97 esztendős volt. Egy kiváló 
embert, a végletekig lelkes szakembert ve-
szítettünk el, nyugodjék békében.

Forrás és kép: https://www.szoljon.hu/
helyi-kozelet/2023/01/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei 
Levéltár – Archontológia

Összefoglalta: ( szerk.)

„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak”
Megemlékezés a Don-kanyarban elhunytakra

A II. világháború névvel vagy név nélkül eltemetett hősei napjainkban is tiszteletet érdemelnek. Nem lehet elfelejteni az egyszerű 
emberekből besorozott katonákat, édesapákat, fi atal férfi akat, így azokat a magyar embereket, katonákat, munkaszolgálatosokat 
sem, akik 1942-43 telén a Szovjetunió lövészárkaiban élték meg a háború borzalmait és próbálkoztak meg a lehetetlennel: a Vörös 
Hadsereg feltartóztatásával. Erre emlékezett 80 év távlatában a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) DON-80 elnevezésű 
emléktúrája és rendezvénysorozata, mely január 14-én Domaszékre is ellátogatott.

Szegedről, a Belvárosi Temetőből indult útjára a közel 100 főből álló DON-80 Emlékmenet  
Fotók: DOMASZÉKI HírTér

ÖNKORMÁNYZAT
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A megemlékező menet gerincét a 46. Heim 
Géza Területvédelmi Zászlóalj hivatásos, 
szerződéses és tartalékos katonái képezték, 
melyet Rajos István főhadnagy úr vezetett, 
aki egyben a kiképzőszázad parancsnoka 
is. A Szeged-Domaszék-Mórahalom túraút-
vonal résztvevői között továbbá MATASZ 
képviselők és civilek is részt vettek, akiket 
menetelésük során a helyi tartalékos szerve-
zet tagjai –  Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat támogatásával –  megvendégeltek. 
Kis pihenő után a Köztársaság téri, II. világ-
háborúban elhunytak hősi emlékművének 
koszorúzása következett, ahol megemléke-
ző beszédet mondott Sziráki Krisztián pol-
gármester úr. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nagy 
László őrnagy úr és Kocsis István ny. rendőr 
alezredes úr is, akik szintén a gyalogló me-
netet erősítették támogatásukkal és részvéte-
lükkel Domaszék polgármesterével együtt. 
„Hogyan is történhetett ez?” – kérdezte 
Sziráki Krisztián, aki a II. Magyar Hadsereg 
halálmenetét katasztrófának nevezte. 
A történelem, a katonák családjaikhoz írt 
leveleiből merítette az akkori események 
mozzanatait, melyeknek közös vonása a 
kilátástalanság, ugyanakkor a sorokban fel-
csillan a hit és a család szeretete, hiszen csak 
az utóbbiak támogatták a katonák lelkét, szí-
vét, és adtak nekik erőt a mindennapok kihí-
vásaival szemben, hiszen másuk sem volt. 

Nagyapja 1948. április 15-én kelt levelének 
néhány sorát idézte fel a polgármester, aki 
ugyan nem a Don-kanyarban történt ese-
mények részese volt, hanem az azt követő 
szovjet munkatáborok borzalmait élte át és 
élte túl. Az a néhány sor, amit felolvasott be-
lőle, hűen tükrözte az akkori érzéseket, me-
lyeket a katonák tápláltak családjaik iránt. 
Elmondta, hogy akkoriban ezek a levelek a 
katonák legnagyobb kincsét alkották, me-
lyeket a szívük fölé helyeztek. Ennek a nap-
nak a reggelén ő is a szíve fölé rakta nagyap-
ja levelét, hogy átérezhesse eme hatalmas 
kincs érzését. Megható és megrendítő is volt 
egyben ez az emlék. 

Dudás Ferenc százados úr, a Magyar Hon-
védség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gya-
logdandár református lelkésze elmondta és 
hangsúlyozta, hogy az előző és az azt meg-
előző generációnak is szembesülnie kellett a 
háború borzalmaival. 
„A mi életünk egy kegyelmi időszak, hiszen 
sem nekünk, sem a szüleinknek nem kellett 
szembenézni ezekkel a borzalmakkal, melye-
ket az elődeink átéltek. Az elhunytak emléke 
legyen áldott örökkön-örökké” – kívánta 
beszédében.

Az emberi veszteségekről a mai napig eltérő 
számokat lehet hallani. Vannak történészek, 
akik 100-120 ezer főben, és vannak újab-
ban, akik ennél kevesebben, 50 ezer fő kö-
rül jelölik meg a halottak számát. Az tudni 
lehet, hogy nagyon sokan tűntek el a nagy 
szovjet síkságon, vagy kerültek szovjet ha-
difogságba és haltak meg a Don-kanyarban, 
távol a hazájuktól. 
A jelenlegi ismeretek szerint kijelenthető, 
hogy a II. Magyar Hadsereg felkészültségé-
ben és felszereltségében nem volt alkalmas 
arra, hogy a nagyhatalmak által megvívott 
háborúban bármilyen szerepet vállaljon – 
mondják ki felelősen hadtörténészek, kato-
nai szakértők. 

A történészek szerint egyre több leírás tá-
masztja azt alá, hogy a harcok területére 

Az emberi veszteségekről a mai napig eltérő 

Sziráki Krisztián polgármester megható beszédet mondott a hősi halált halt 
katonákra és a nagyapjára emlékezve    Fotók: DOMASZÉKI HírTér

visszaköltöző lakosság tisztelettel eltemette 
a katonáinkat, és ezt önként, emberbaráti 
szeretetből tették. Talán remélve és bízva 
abban, ha a fi aikat, férjeiket éri ugyanilyen 
sors magyar területen, cserében a magyar 
asszonyok ugyanígy tesznek szeretteik 
nyughelyének ápolásában.

Tombácz Zoltán 
szerkesztő

ÖNKORMÁNYZAT
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Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó Pista tér 15/C/2. szám alatti önkormányzati költségalapú 

bérlakás bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan 
személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év 
állandó, bejelentett lakással rendelkezett Doma-
széken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki 
lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigaz-
gatási területén székhellyel rendelkező munkál-
tatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll.
(az önkormányzat tulajdonában lévő önkormány-
zati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 
7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továbbiakban: 
Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki 
Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlan-
nal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányad-
dal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, 
önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy 
jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) be-
kezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez-
nek azok a pályázók:
- akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér 

(37.020,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fize-
tését vállalják,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,
- aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék 
közösségi életében nagyobb szerepet vállal,
- aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerző-
dés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét összeg-
ben kell megjelölni. 
Bérleti szerződés azzal köthető, aki a pályáza-
tában összességében a legkedvezőbb ajánlatot 
teszi. Bérleti jogviszony határozott időre, legfel-
jebb 5 évre köthető (Rendelet 3. § (8) bekezdés 
b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű lakás 
esetén kérelmező - bármely jogcímen történő pá-
lyázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy 
érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pá-
lyázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell 
utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, összkom-
fortos. 
A lakás megtekinthető: egyeztetett időpont-

ban a helyszínen. Beköltözhető: 2023. április 
13. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyköz-
ség Polgármesteréhez címzetten, dr. Né-
meth László hatósági és igazgatási 
előadónál kell benyújtani személyesen (6781 Do-
maszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan  
(nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2023. március 
16-án 17:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 
2023. március 28. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésé-
vel egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hi-
vatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének 
négyszeresét kaucióként letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház 
bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, aki-
nek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2023. január 26.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:
Sziráki Krisztián polgármester

Pályázati felhívás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Domaszék, Dankó Pista tér 15/C/3. szám alatti önkormányzati költségalapú 

bérlakás bérbeadására
Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
- lakás bérlője csak magyar állampolgár és olyan 
személy lehet, aki élete folyamán legalább 5 év 
állandó, bejelentett lakással rendelkezett Doma-
széken; vagy bár nem rendelkezik domaszéki 
lakóhellyel, de Domaszék Nagyközség közigaz-
gatási területén székhellyel rendelkező munkál-
tatónál legalább 1 éve munkaviszonyban áll (az 
önkormányzat tulajdonában lévő önkormányza-
ti lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló 
7/2020. (VI. 17.) önk. rendelet [a továbbiakban: 
Rendelet] 3. § (11) bekezdés)
2.) Nem köthető lakásbérleti szerződés azzal, aki 
Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlan-
nal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányad-
dal és azon haszonélvezeti joggal rendelkezik, 
önkormányzati bérlakásban bérlő, bérlőtárs vagy 
jogcím nélküli használó (Rendelet 3. § (12) be-
kezdés).
3.) A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez-
nek azok a pályázók:
- akik a Rendeletben előírt legkisebb lakbér 
(37.020,- Ft/hó) mértékénél nagyobb lakbér fize-
tését vállalják,
- akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van,
- aki a többi pályázóhoz viszonyítva Domaszék 
közösségi életében nagyobb szerepet vállal,
- aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerző-

dés megkötését (Rendelet 3.§ (6) bekezdés)
4.) A pályázatban a bérleti díjat konkrét ösz-
szegben kell megjelölni. Bérleti szerződés az-
zal köthető, aki a pályázatában összességében a 
legkedvezőbb ajánlatot teszi. Bérleti jogviszony 
határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető (Ren-
delet 3. § (8) bekezdés b) pont).
5.) Amennyiben a pályázó - közérdekű lakás 
esetén kérelmező - bármely jogcímen történő pá-
lyázat során valótlan adatot közöl, vagy az ügy 
érdemére kiható információt hallgat el, úgy a pá-
lyázati eljárás során ki kell zárni, kérelmét el kell 
utasítani (Rendelet 3. § (13) bekezdés).
6.) A lakás 60 m2-es, két és fél szobás, össz-
komfortos. A lakás megtekinthető: egyeztetett 
időpontban a helyszínen. Beköltözhető: 2023. 
április 6. napján.
7.) A pályázatokat Domaszék Nagyköz-
ség Polgármesteréhez címzetten, dr. Né-
meth László hatósági és igazgatási 
előadónál kell benyújtani személyesen (6781 Do-
maszék, Köztársaság tér 1.) vagy elektronikusan  
(nemeth.laszlo@domaszek.hu), 2023. március 
9-én 17:00 óráig.
8.) A pályázatok elbírálásának határideje: 
2023. március 28. Az eredményről az érintettek 
határozat formájában értesülnek.
9.) A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésé-
vel egyidejűleg a Domaszéki Polgármesteri Hi-

vatal pénztárába a vállalt lakbér havi összegének 
négyszeresét kaucióként letétbe helyezni. 
10.) Költségalapú bérlakás, valamint fecskeház 
bérleti jogát nem kaphatja meg az a pályázó, aki-
nek a helyi önkormányzatnál köztartozása van.

Domaszék, 2023. január 26.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete képviseletében:
Sziráki Krisztián polgármester
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK
Az iskolai év feléhez értünk. 
Álljunk meg egy kicsit! Kedves Szülők! 
Nézzék meg: hogyan sikerült az iskolában 
gyermeküknek teljesíteni, mennyit fejlődött 
tavaly óta! 
A gyerekek kézhez kapták félévi értesítő-
jüket, melyben vagy szöveges, vagy érdem-
jeggyel történő értékelésben részesültek 
magatartásukról, szorgalmukról, tanul-
mányi előmenetelükről. Ez egy megálló, 
jelzés, hogy fejlődik-e, jó felé halad-e 
a tanuló, min kell esetleg változtatni az 
évvégi célok eléréséhez. Fontos, hogy 
családban is beszélgessenek erről! Jó-e 
így, vagy változtassanak a tanuláshoz való 
hozzáálláson, a segítség formáján a máso-
dik félévben? Mindenképpen legyen szó ar-
ról otthon, hogy az iskolai sikerességhez mi 
szükséges! Célszerű az időbeosztást esetleg 
átszervezni, hogy megpróbálják megterem-
teni azt az egészséges egyensúlyt, melyben 
a gyermeknek jut elég ideje a tanulásra, 
mellette pedig tud eleget pihenni, sportol-
ni és szórakozni is! Természetesen olyan is 
van, ahol ez kiválóan működik, és ennek a 
félévi értesítőben nyomát is lelhetik! 

Programjainkból:

NTP pályázat – padlórobotok Domaszé-
ki Óvoda és Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány a HUNGARIKUMOK 
felfedezése Domaszéken és lakóhe-
lyünk környékén NTP-INNOV-22-0248 
pályázatát az iskola tanítói valósítják meg, 
külső szakemberek bevonásával. A pályázat 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a 
Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
valósul meg. A megnyert támogatás egy 
részét padlórobotok beszerzésére fordítot-
tuk, mely nem csak a pályázatban résztvevő 
gyerekek számára nyújt élvezetes tanulási 
lehetőséget. Iskolánk minden alsó tagoza-
tos tanulója –  a Digitális kultúra tantárgy, a 
Kódolás hete és a Digitális témahét kereté-
ben is –  ismerkedhet a kódolás, robotika 
alapjaival. Az eszközök használatával fe-
jlődik téri tájékozódó képességük, algo-
ritmikus gondolkodásuk, együttműködé-
si készségük. A hungarikumokkal való 
ismerkedés közben szerzett tudásuk 
rendszerezésére használtuk a padlóroboto-
kat. A pályán elhelyezett képeken az eddigi 
foglalkozásokon említett különleges mag-
yar értékeinket fedezhették fel. (A fotókat 
a Pixabay oldalról töltöttük le, ügyelve a 
jogtisztaságra.) A gyerekek a hungarikumok 
közötti összefüggéseket  keresték. Indokolás 
után programozták a padlórobotokat, minte-
gy megerősítve a kapcsolódási pontokat. A 

következő foglalkozáson Neumann János 
munkásságának –  életkori sajátosságok 
szintjén történő –  megismerése után az in-
ternet etikus használatáról tanult a csoport, 
megismerte a Pixabay weboldalt, ahonnan 
jogszerűen, ingyenesen tölthetnek le ké-
peket. Kipróbálták a WordArt alkalmazást, 
mellyel szófelhőket készítettek a hungari-
kumokhoz kapcsolódó fogalmak, szavak 
felhasználásával. 

A második félévben a foglalkozás-so-
rozat a Tisza folyó megismerésével foly-
tatódott. A Tisza élővilágának emléknap-
ja február 1. Már a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban tett látogatás alkalmával 
foglalkoztak a gyerekek a tiszavirággal, 
mely szintén a hungarikumok közé tartozik. 
A nagy ciánszennyezés miatt a kérészek 
élőhelye veszélybe került. A Tisza folyó 
jelentős szerepet tölt be Szeged életében. 
A csoport –  Kovalcsik Tamás jóvoltából 
–  a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és 
Földtudományi Intézetében Dr. Kiss Tímea 
szenzációs előadásán vehetett részt, mely az 
1879-es szegedi nagy árvíz történetéről 
szólt. Megtudták, hogy mely pontokon tört ki 
a Tisza; mikor, melyik közeli település került 
víz alá Szeged közelében; és hogyan árasz-
totta el a folyó a várost. Hogyan vészelték át 
az emberek a katasztrófát és kezdték újra- 
építeni a várost. A szegedi utazást Csúcsné 
Király Renáta és Turai Andrea felügyelte. 
Köszönjük a szállítást Ferling Józsefnek! A 

Tiszáról, tiszavirágról szerzett ismereteket 
Török Gabriella irányításával művészi ak-
varellekben örökítették meg a gyerekek.  

A Domaszéki Kincskereső Óvodában 
Mesehetet szerveztek. Hétfőn iskolások 
mondtak mesét az ovis csoportokban, az 
alsó tagozat minden osztályát képviselte 
egy-egy mesemondó: 1.osztály: Fábián 
Kitti, Molnár Aletta; 2.a osztály: Miklós 
Petra; 2.b osztály: Kiss Zsófia Linda; 3.a 
osztály: Gergulics Eszter; 3.b osztály: 
Kispál Bernadett; 4.a osztály: Forster-Un-
gvári Ákos és 4.b osztály: Masa Ramóna. 
Csütörtökön a leendő elsős tanító nénik 
– Csúcsné Király Renáta és Turai Andrea 
– hallgatták meg az óvodások meséit az 
óvodában rendezett mesemondó versenyen. 
A Domaszéki Általános Iskola csapata 
január 28-án terematlétika versenyen vett 
részt az algyői sportcsarnokban. Az U10-es 

A digitális témahét keretein belül a robotikával ismerkednek a gyerekek
    Fotó: Mataisz Zsuzsanna

A Tisza élővilágának emléknapján 
résztvevő tanulók

    Fotó: Csúcsné Király Renáta
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csapat az előkelő ötödik helyezést szerezte 
meg. Az U12-es csapatnak pedig sikerült a 
dobogó legfelső fokára felállni. 
U10 csapat tagjai: Benkő Boglárka, Miklós 
Petra, Kiss Zsófia Linda, Csóti-Gyapjas 
Kevin, Kiss Botond, Ördög Patrik, Sze-
keres Bence, Sziráki Péter
U12 csapat tajai: Asbóth Lilla, Benák 
Emma, Kiri Mira, Klépity Johanna, 
Deák Ákos, Hollósi Dávid, Rappai Leven-
te, felkészítő tanár: Nagy Hevesi Ákos 
A Bolyai Természettudományos Csa-
patversenyen iskolánkat 3 csapat képvi-
selte. A 8. osztályos Okos Tojások csapat 
5. helyezést, a 7. osztályos Sütött csülkök 
15. helyet értek el a megyei fordulón. A 7. 
évfolyamos Földrengetők nevezetű csa-
pat pedig olyan eredményesen szerepelt, 
hogy az országos döntőbe jutott, melyet 
Kecskeméten rendeznek meg. Csapattagok: 
Csiszár Fanni, Gergulics Bence 7.a, Mol-
nár-Tóth Lilla és Nagy Benjámin 7.b. 
Gratulálunk nekik! Felkészítő pedagógu-
sok: Ferlingné Dósa Anett és Kardos Rol-
land.

Ismét Iskolába csalogató volt iskolánkban 
február 2-án délután. Ezen a foglalkozáson 
iskolánk több arculatát is megmutatta. 
Játékos angol foglalkozást tartott Cseri- 
Kucsara Petra, ahol a gyermekek megismer-
hették a színeket, számokat és a köszönési 
formákat. Egyensúlyt fejlesztő gyakor-
latokat végezhettek a nagycsoportosok: 
padon járás, karikába ugrás, célba dobás, 
gátugrás volt a feladat, melyet Nagy Heve-
si Ákos koordinált. Ez idő alatt a szülőknek 

Az iskolába csalogató programon játékos angol foglalkozást és egyensúlyi fejlesztő gyakorlatokat 
tartottak a nagycsoportos ovisoknak           Fotó: Csúcsné Király Renáta és Turai Andrea

Józsáné Bánhidi Márta és Pataki Ildikó tar-
tott ismertetőt. 
Következő programjaink:
2023. február 6.                                                                                                                                                         
     Félévzáró értekezlet, Tanítás nélküli 
     munkanap
2023. február 22.                                                                                                                                                   
     Felsőoktatási jelentkezési határidő
2023. február 24.  
     Farsang osztálykeretben
2023. március 1.                                                                                                                                                   

     Óvodások látogatása az iskolában
2023. március 9.   
      Iskolába csalogató IV.
2023. március 6-10.  
      Pénz Hét
2023. március 9.  
      Börze
2023. március 14.
      Március 15-i ünnepség, ünneplőben
2023. március 16-22.  
      Tárt kapuk - nyílt napok

Terematlétika versenyen az Algyői Sportcsarnokban
          Fotó: Nagy-Hevesi Ákos
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Bemutatkoznak a leendő első osztályosok tanítói

Csúcsné Király Renáta2018 óta dolgozom a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskolában. Tanítónak lenni 
a legnemesebb hivatás, frissességet, üde fo-
gékonyságot, az érzelmek el nem nyűtt ősi 
teljességét jelenti számomra. Felismertem, 
hogy milyen nemes feladat egy kisgyerme-
ket bevezetni a betűk, számok varázsába.                                                                                                                                       
Minél több dolgot megmutatni a világból, 
hogy sikeresen megtalálják a számukra leg-
megfelelőbb utat.

Meggyőződésem, hogy a szakmai felké-
szültség mellett jóságra, kedvességre, türe-
lemre, szeretetre van szükség, és kinyílik a 
gyerek érdeklődése, tudásvágya, fantáziája.
Úgy gondolom, hogy a sikeres élet egyik 
feltétele az, hogy biztos alapokról induljon 
az ember, s ezeket az alapokat bizony jórészt 
itt, az alsó tagozaton szerzik meg.

Fontos feladatom mindent megtenni, hogy 
zökkenőmentes legyen az óvoda-iskola kö-
zötti átmenet. Munkám során olyan módsze-
reket alkalmazok, amelyekben játékosság, 
fokozatosság, sok-sok pozitív megerősítés, 

vidámság, következetesség, csoportmun-
ka, kooperatív technikák jelennek meg, és 
mindezeket nagyon tudatosan építem fel.
Mivel a hétköznapok nagy részét az iskolá-
ban töltik a gyerekek, ezért számomra min-
dig nagy jelentősége van, hogy apró-cseprő 
dolgaikkal bizalommal forduljanak hoz-
zám, problémáikra vagy éppen örömeikre 
meghallgatást, megértést, megoldást találja-
nak. Igyekszem összetartó, egymást segítő, 
támogató osztályközöséget teremteni.

Célom, hogy magabiztos tudással rendelke-
ző, önálló, felelősségteljes és kiegyensúlyo-
zott emberekké váljanak.
Arra törekszem, hogy tanítványaim szíve-
sen jöjjenek iskolába. 

Fontos számomra a szülőkkel való együtt-
működés, hiszen közösen emelhetjük siker-
re a gyermeket. Hiszek a példamutatásban 
és az önállóságra nevelésben.

„Ha meg tudod álmodni, 
meg is tudod tenni!”

Walt Disney 

Turai Andrea Tanítói képesítésemet a Kecskeméti Tanító-
képző Főiskolán szereztem. Ez a pálya még 
középiskolás koromban szólított meg, ami-
kor alkalmam nyílt egy alsós osztály min-
dennapjaiba pár alkalommal bepillantanom. 
Akkor tudtam, hogy ez az, ami felé indul-
nom kell.

A Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-
kolában már negyedik éve dolgozom, nap-
közisként kezdtem, majd lehetőségem nyílt 
Pataki Ildikó kolléganőmtől átvennem az 
akkori másodikos osztályát. 
Remek, összeforrott, egymást segítő kö-
zösséget kaptam, és ezt igyekszem azóta is 
szem előtt tartani, továbbvinni ezt a szelle-
miséget. 
Sajnos gyorsan elröppent ez a három év, és 
hamarosan szárnyat bontva indulnak tovább 
a felsős létbe, feljebb lépve egy magasabb 
szintre. Csak remélni tudom, hogy az alsós 
lét nem merül feledésbe bennük, és megma-

rad összességében jó emlékként, ami elkísé-
ri őket egy jó darabig.
A tanítás valójában egy kihívásokkal teli 
munkakör, hiszen a tananyag leadása mel-
lett maximálisan figyelnünk kell a gyermek 
lelkére, milyen hangulatban érkezik aznap 
az iskolába, és ehhez mérten, hogyan tudom 
a legtöbbet kihozni a helyzetből. Ehhez a 
meghallgatás, a  türelem, az  inspiráció, az 
együttműködés elengedhetetlen. És ha nem 
is sikerül minden óra tökéletesen, az emberi 
tényezők figyelembe vételével, attól az még 
igenis tud egy jól sikerült nap lenni.

Aki emberekkel foglakozik, maga is kell, 
hogy önmagát fejlessze, képezze, hiszen 
rengeteget változott a világ és folyamatosan 
változik! 
Igaz, amikor azt mondják: egy dolog az ál-
landó, a változás. Ezzel szembesülünk évek 
óta én és a kollégáim, és igyekszünk lépést 
tartani ezzel a sokszor nem könnyű világgal.

A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden tanévben kiemelt figyelmet fordít a leendő első 
osztályosok megismerésére és iskolára való felkészítésükre. Évről évre egy több hónapon át tartó, komplex programsorozattal ké-
szülnek, mellyel az iskolába csalogatják az óvodás gyermekeket, akik így játékos formában, a szüleikkel közösen ismerkedhetnek 
meg a tanítókkal és az iskolával is. Ezt követően az első év folyamán igyekeznek feltérképezni, hogy a gyermekek miben kiemelke-
dőek, mihez van leginkább tehetségük, mert ennek felismerése nagyban befolyásolja a további célirányos fejlesztési lehetőségeket.  
A tanítók a kötelező tananyag mellett egyéni szakirányuk alapján bevezetik a gyermekeket első osztálytól kezdődően, játékos 
formában az angol nyelv, a matematika, a történelem vagy a környezetismeret érdekességeibe is. A gyermekek tehetséggondozását 
első osztályos kortól kezdve kiemelten kezeli az iskola. Alapelvük, hogy változatos pedagógiai módszerekkel, játékossággal, de 
mindenekelőtt szeretettel neveljék a gondjukra bízott gyermekeket.A leendő első osztályos tanítók mindig nagy izgalommal, oda-
figyeléssel és szeretettel várják a domaszéki gyermekeket, és fő céljuk, hogy megszerettessék az iskolát, illetve tudásvágyuk egyre 
inkább erősödjön az iskolában eltöltött évek alatt.
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„Fontos, hogy diákjaink olyan képességek birtokába kerüljenek, amit máshol 
nem biztos, hogy megkapnak” – Interjú Józsáné Bánhidi Márta igazgatóval

Igazgató asszony 15 éve vezeti a Domaszéki Bálint Sándor Általá-
nos Iskolát. Mit sikerült felépíteni ennyi idő alatt?
Azt gondolom, hogy egy stabil tanári csapatot mindenképpen. Az azt 
megelőző időben néhány év alatt közel húsz pedagógus jött-ment. 
Az elmúlt tíz évben szinte csak amiatt ment el valaki, ha szült vagy 
GYES-en lévő kolléganőt helyettesített. Azt gondolom, jól kiismer-
tük egymást, és nagyon jól tudunk egymásra támaszkodni. Amikor 
átvettem az iskola vezetését, azt akartam, hogy nagyobb rend legyen. 
Én inkább az intézményvezetésnek az iskolásabb 
részét, a szabályokat akartam tartani, hogy az isko-
lának a normális működéséhez, ami szükséges, azt 
csináljuk meg. A tantermekben egyébként koráb-
ban sem volt gond, mindig is színvonalas oktatás 
folyt Domaszéken. A tankerületek előtti időkben, 
amikor még a homokhátsági iskolákkal ápoltunk 
szorosabb kapcsolatot, mindig az élvonalban vol-
tunk teljesítmény tekintetében. Éppen ezért, erre 
építve kezdtünk el egyre több figyelmet és erő-
forrást összpontosítani a tehetséggondozásra és a 
tanulmányi versenyeken való részvételre, és úgy 
gondolom, ezt mindenki komolyan veszi.

Hogyan zajlik a tehetséggondozás az iskolában?
Azokat a diákokat, akiknek van ambíciója ebbe 
az irányba, a szaktanár az adott tantárgyból mene-
dzseli, felkészíti, viszi, segíti. Ezen felül minden évben 15-20 gyer-
meket kiemelünk, és egy egész éves program, általában 30 foglal-
kozás keretében külön is foglalkozunk velük, felkészítjük őket. Ez 
az egyik oldala, a másik pedig a tényleges tantárgyi versenyeztetés, 
amikor vannak matematika, fizika, természettudományi, nyelvi verse-
nyek. Ezek jellemzően a Kazinczy szép kiejtés, Simonyi helyesírási, 
vagy a Zrínyi matematika versenyek. De részt veszünk a Bolyain, ami 
csapatverseny – ezen épp most egy csapatunk bejutott az országos 
döntőbe –, illetve a Varga Tamás matematika versenyen is kifejezet-
ten eredményesen szokott szerepelni iskolánk, mely a 7-8. osztályo-
soknak szól, hogy csak néhányat említsek. Ez nekünk fontos, és a 
diákjaink is olyan képességek birtokába kerülnek, amit máshol nem 
biztos, hogy megkapnak. Természetesen vannak más iskolák is, ahol 
odafigyelnek erre, de sok, köztük megyeszékhelyi iskola versenyzői-
vel például sohasem találkozunk.

A tankerületek kialakításával a Domaszéki Bálint Sándor Isko-
la a szegedi iskolákkal közös irányítás alá került. Mi az, amiben 
más, mint a szegedi intézmények?
Ez egy családias iskola, mindenki ismer mindenkit. Viszonylag kis 
létszámú osztályok vannak. Azt gondolom, hogy nagyon sok tanuló 
számára ez előnyös, ahogyan az is, hogy helyben vagyunk. Itt vannak 
a barátai a gyerekeknek, innen jöttek az óvodából, és ez egy nagy 
könnyebbség tud lenni a gyerekek számára is az iskolakezdésnél, 
hogy ismeri a kis padtársát vagy osztálytársait. Nyilván itt is van-
nak különbségek, de azért mégis mindannyian domaszéki gyerekek. 
Tanítás után tudnak találkozni vagy együtt mennek haza, egy olyan 
közösséget tudnak építeni, amit iskolán kívül is fenn tudnak tartani. 
Teszem azt, a városba bejáró diákok vasárnap délután nem biztos, 
hogy átmennek az osztálytársakhoz vagy szombat délután együtt tud-
nak biciklizni. Ezek a kapcsolatok nem alakulnak ki egymás között 
vagy sokkal lazábbak lesznek. Azt gondolom, hogy a továbbtanulá-
si mutatóink is jók, minden évben bejutunk neves gimnáziumokba 
is, ahol tanulóink abszolút megállják a helyüket. A Radnóti Miklós 
Gimnáziummal például intézményes szinten is jó a kapcsolatunk, 
évről-évre kapunk tőlük visszajelzéseket, amelyek megerősítik ezt a 
tapasztalatot.

Hamarosan megkezdődik a beiratkozás, zajlanak az iskolába 
csalogató programok szerte az országban. Milyen oktatói és is-
kolai környezet várja a domaszéki diákokat?
Oktatóinkat tekintve 100%-os a szakos ellátottság. A végzettség 
az egy alap, hogy meg kell lennie, de nagyon örülünk annak, ha 
valaki elvégez plusz szakot. Most például van egy kolléganő, aki 
kémia szakosként került ide, de végzi az egyetemet matematikából. 
Jelenleg nyolc olyan kollégánk van, aki egyetemen szerezte tanári 

képesítését. Odafigyelünk arra is, hogy a reál és 
humán tantárgyak oktatása minden évfolyamon 
kiegyensúlyozott legyen. Fontosnak tartjuk, 
hogy iskolánkban korszerű környezet fogadja a 
tanulókat. Évekkel ezelőtt egy pályázat kereté-
ben modern számítógépekkel szereltük fel szá-
mítástechnika termünket, valamint interaktív 
táblákkal a tantermeket. Ezt az eszközt úgy kell 
elképzelni, mint egy okostelefont vagy tabletet, 
ami segít a tanulókhoz közelebb hozni a tananya-
got, interaktív feladatok segítségével. Tapaszta-
lataim szerint az oktatói munkát és a tanulmányi 
versenyekre való felkészítést is nagyban segítik 
ezek az eszközök.

20 éve művészeti iskola a domaszéki. Milyen 
lehetőségeket foglal ez magában?

Megközelítőleg a diákok a fele aktív tanulója a művészeti iskolának. 
Három terület van: a táncos, képzőművész és zenész. A néptánc az 
egy fix és abszolút kiegyensúlyozott része. Már egyetemet is elvég-
zett, dolgozó diákok járnak vissza néptáncolni. Már semmi kötele-
zettségük nincs benne, nincsenek beiratkozva, de mégis járnak és a 
közösséget alkotják. A művészeti iskola egyébként nem kötelező, 
ezt mindig elmondjuk a nyílt napokon, de van szülő, aki már úgy 
érkezik, hogy ha jön a gyereke, akkor például társastáncra szeretne 
járni. Ennek persze örülünk. De a művészeti iskolán túl kiváló lehe-
tőségek vannak a gyerekek számára a sportban is, például a fociban 
vagy az atlétikában, amelyben diákolimpiák rendszeres résztvevői 
vagyunk. De említhetném a judót vagy a grundbirkózást is. Igyek-
szünk együttműködni a külső sportegyesületekkel is, hogy ha a gye-
rek sportolni szeretne, akkor megadjuk számára a lehetőséget.

Napjainkban jellemző, hogy a szülők több figyelmet fordítanak 
a gyermekek iskolai munkájára. Tapasztalatai szerint hogyan 
érinti ez a szülő-tanár kapcsolatot?
Ezt mi is tapasztaljuk, és ez egy pozitív irány. Szerencsére a techni-
ka, a kommunikációs eszközök segítségünkre vannak ennek a fenn-
tartásában. Igyekszünk olyan eseményeket létrehozni, amelyeken a 
szülők is részt vehetnek. Egyrészt ismertetjük velük az iskolát, ami 
nyitott könyv előttük. Én szoktam szülői munkaközösségi megbe-
szélést tartani év elején és év közben is, de minden osztályfőnök 
létrehozza a közösségi platformon az osztálycsoportot, amelyben 
aktívan részt is vesznek a szülők. Ezeknek köszönhetően, mondhatni 
napi szintű a kommunikáció. 

Ha már együttműködés: a településvezetéssel is köztudottan jó 
viszonyt ápol az iskola. Hogyan jellemezné ezt a partnerséget? 
Úgy gondolom, hogy kiemelkedő. Bár a tankerületek kialakítása óta 
az iskola nem az önkormányzat irányítása alá tartozik, mégis úgy 
érezzük, hogy továbbra is sajátjaként gondoskodik az intézményről. 
A magunk részéről is igyekszünk együttműködni, például a telepü-
lési rendezvényekre, ünnepségekre mindig színvonalas műsorokkal 
készülünk, hiszen egy településért vagyunk és ezzel a partnerséggel 
egymást erősítjük.

Bata Attila szerkesztő
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A gyermekeket már az óvodában bevezetik a tanulás 
játékos formájába a mesehét keretein belül

A X. alkalommal megrendezett mesehét legizgalmasabb része a zárásként megtartott mesemondó verseny volt, 
a képeken a rendezvény résztvevői       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

„A mese örök. A mese pedig azért örök, 
mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek 

vannak, addig a mese is lesz, és a gyerekek 
sem változnak lényegesen, alapállásuk 

örök. Mert mi a gyerek viszonya a világ-
hoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja 
hódítani, és ebben segít többek között a 

mese is.”    Csukás István
Az utóbbi két hétben óvodánkban minden a 
meséről szólt. A MESE, amely sokrétű, gaz-
dag, mély értelmű műalkotás. A gyermek a 
mesén keresztül megtanulja felismerni az 
események közötti összefüggéseket, megta-
nulja értelmezni a történeteket, és átlátni az 
egyszerű emberi kapcsolatokat.

X. alkalommal került megrendezésre a 
MESEHÉT óvodánkban. A gyerekeknek 
Hét próbát kellett teljesíteniük, hogy a má-
sodik hét végén a meseboltban fabatkáért 
mesét vásárolhassanak. Megismerkedtek 
egymás kedvenc mesehősével, meséjével, 
mese zenéjével. Bemutathatták kedvenc 
mesekönyvüket és elmondhatták kedvenc 
meséjüket. Idén sem maradt el a mesemo-
zi, ahol magyar népmesékkel ismerkedtek a 
gyerekek. 
Mivel sok év után semmiféle akadálya nem 
volt, így a szülők, nagyszülők, testvérek 
meséje, bábjátéka is színesítette a program-
sorozatot. Az iskolások is szívesen jöttek 
vissza „régi” óvodájukba, hogy újra cso-
portjukban  mesélhessenek a kisebbeknek. 
A Mesemondó verseny sem maradt el, ahol 
a szülők által megtanított hosszabb-rövi-
debb kedvenc meséket mondták el bátran 
a gyerkőcök. Zárásként pedig az óvónénik 
mesejátéka csalt széles mosolyt minden 
kispajtás arcára.  

Fogadják szeretettel a csoportok 
beszámolóit!

Méhecske csoport (2,5-3 évesek)
A kis Méhecskések nagyon várták a mese-
hét programjait. A legnagyobb élményük a 
szülők meseolvasása és bábozása volt. Izga-
tottan jöttek a mesemoziba is a titkos úton 
és a popcorn is gyorsan elfogyott közben. 
Nagy szemekkel hallgatták egy régi ovi-
sunk szépséges meséjét. Kipróbálták, hogy 
milyen a színpadon állni, sőt néhányan már 
az önálló mesemondással is próbálkoztak. 
Szeretnénk megköszönni a szülőknek a sok 
-sok segítséget, mesekönyveket, diafi lme-
ket, fi nomságokat.

Mackó csoport (2,5-3 évesek)
Január közepén kezdődött a mesehét projekt 

az óvodában. Első héten délelőttönként a 
szülők jöttek mesélni a gyerekeknek. Nagy 
izgalommal várták, minden alkalommal. 
Volt mesemozi is az irodában, ott néztünk 
Bogyó és Babócát, a dajka néni pedig pat-
togtatott ki nekünk kukoricát. Mindennap 
különböző feladatokért kaptak nyomdát, 
ezt kellett gyűjtögetniük 7 napon keresztül. 
Minden nap egy-egy mesét olvastunk, bá-
boztunk, játszottunk. néztünk a gyerekek-
kel. Második héten akadálypályán vettek 
részt a gyerekek, ahol különböző ügyessé-
gi feladatokat kellett megoldaniuk. Hétfőn 
az iskolások jöttek mesélni nekünk. A házi 
mesemondóban is részt vett a csoportunk, 4 
kisgyermek mondott mesét. Nagyon ügye-
sen kiálltak és kis segítséggel elmondták, 
majd jutalomként emléklapot és kis köny-
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vet kaptak. Pénteken a mesehét zárásaként 
az óvó nénik készültek egy kis előadással a 
gyerekeknek. Az összegyűjtött nyomdákat 
beváltottuk egy mesére, amit otthon a szü-
lőkkel olvastak el. Összességében nagyon 
tetszett a gyereknek ez a két hét, sokat mó-
káztunk, játszottunk együtt. 

Bagoly csoport  (4 évesek)
A mesék birodalmában jártunk! Az első 
héten az erdei állatokkal éltünk át mesé-
ket, majd mesemoziba és könyvtárba lá-
togattunk, mindenki megépítette a saját 
mesevárát, majd szülők báboztak nekünk! 
Egy hétbe azonban nem fért bele a sok szí-
nes program. Meseországban teljesítettük 
a 7 próbát, és zseblámpával a csoportban 
megkerestük az összes kincset, majd fabat-
káért a meseboltban meséket vásároltunk. 
Az idén már bátrabbak voltak a Baglyocs-
kák, így sok kedves mesét hallottunk tőlük. 
Pénteken zárásként az óvónők mesejátéka 
nevettette meg a gyermekeket. Alvás előtt 
pedig szülők és iskolás testvérek olvasták a 
mesét csoportunkban. 

Mókus csoport
A Mókus csoportos (4 évesek) gyerekek 
diavetítőn nézhettek mesét, jártak mesemo-
ziban és bábelőadást is néztek az óvodában. 
Néhány szülő élt a lehetőséggel, és eljöttek 
mesélni a gyerekeknek, akik minden mesét 
érdeklődve hallgattak. A kicsiknek az egyik 
legnagyobb élmény a domaszéki könyvtár-
látogatás volt, csodálva nézték a sok köny-
vet és szívesen hallgatták a könyvtáros néni 
meséjét. Bogyó és Babóca meseszereplői 
tették érdekessé a 7 próba záró feladatát, az 
akadálypályát. Ezután megkapták a gyere-
kek a megérdemelt 7. pecsétet és a fabatkát, 
amiért kaphattak egy mesét a meseboltban. 
Az óvó nénik, a tehetséggondozásokra járó 
gyerekekkel nagyon aranyos és szórakoz-

tató előadással lepték meg az óvodába járó 
gyerekeket. Bár csak második éve járnak a 
Mókus csoportos gyerekek óvodába, mégis 
akadt két bátor kislány, akik jelentkeztek a 
Mesemondó versenyre. Néhányan ügyesen 
elbábozták egyik kedvenc meséjüket, illetve 
el is dramatizáltak egy másik mesét. Büsz-
kék vagyunk rájuk!

Pillangó csoport
A mesehetek a Pillangó csoport 4-5-6 évesei 
számára is izgalmasan teltek.  Az első hé-
ten a gyermekek sok-sok mesét hallhattak 
a szülők jóvoltából a délelőtti vagy a pi-
henés előtti mesék alkalmainál. Köszönjük 
Némethné Dobó Erikának, Masáné Fődi 
Arankának, Daru Mártinak, Simor Enikő-
nek, Darázs Beatrixnek, Jenovai-Györök 
Krisztinának, Balogh-Szatmári Gabriellá-
nak, Nagyné Mátyás Melindának a kedves 
történeteket.  Fabatkáért a Pillangó csoport 
hősei is teljesítették a 7 próba feladatait. Pe-
cséteket gyűjthettek többek között kedvenc 
mesekönyvük bemutatásáért, mesekocka 
segítségével saját mese kitalálásáért, jól is-

Nagy örömet és vidámságot okozott a mesehét minden egyes csoportnak      
Fotók: Domaszéki Kincskereső Óvoda
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mert mesék eseményeinek sorrendbe állí-
tásáért, mesepuzzle összeállításáért, mesés 
Dooble társasjátékért, bábelőadásokért. A 
meseboltban barátságról szóló mesék várták 
a gyerekeket.  Nagy lelkesedéssel készültek 
a Házi Mesemondó versenyre a csoportból 
igen sokan. Gratulálunk a bátorsághoz és a 
szebbnél szebb mesékhez Németh Norbert-
nek, Nagy Leventének, Terhes Majának, 
Simor Zsombornak, Masa Grétának,  Csa-
mangó Petrának, Jenovai Simonnak, Sziráki 
Nórának, Balázs Rékának, Míg Anna Csen-
gének, Balogh Letíciának. 
 

Csiga-Biga csoport
Különleges hét volt a mesehét, hiszen a 
gyermekeknek lehetőségük volt a 7 próbát 
teljesíteni. Kedvenc mesekönyvet hozhattak 
be. Mesemoziban is jártunk, ahol magyar 
népmeséket néztünk meg. Ellátogattunk a 
könyvtárba is. Az óvodában a gyermekek 
szívesen hallgatták a Négy vándor mesét, és 
teljesítették az ehhez kapcsolódó feladato-
kat. Meseboltban is voltunk, ahol fabatkáért 
mesét vásárolhattak. A gyermekek elmond-
hatták kedvenc meséjüket, bábozhattak és 
közösen eljátszottuk A Kesztyű című me-
sét. A gyermekek örömmel vettek részt a 
mozgásos akadálypályán. A mesehét végén 
pedig a többi csoporttal együtt megnéztük a 
mese előadást.

Napraforgó csoport
A Napraforgó csoport 6-7 éves gyerme-
kei is izgatottan várták, milyen programok 
lesznek a mesehetek alkalmából. A magyar 
népmesék világából merítettünk ötleteket a 

mesemozihoz, amit nagy örömmel fogadtak 
a gyerekek. Saját készítésű fakanálbábok-
kal bábszínházat rendeztünk, ellátogattunk 
Szegedre, ahol  az Aranytollú madár inter-
aktív mesedramatizálást élvezhettük. Le-
küzdöttük  a 7 próba akadályait, és örömmel 
vettünk részt az óvónénik mese előadásán. 
A szülők is szívesen jöttek mesélni, vendé-
geink voltak az iskolások és a mesemondó 
versenyen is megmérettetük magunkat. Na-
gyon tartalmas két hetet zártunk.

Katica csoport
Nagy izgalommal készültünk  a mesehét 
két hetes projektjére, az évek óta ismétlődő 
programok – mint a mesemozi, mesebolt, 
fabatka-gyűjtés, 7 próba, stb. – mellett új 
tevékenységekkel is színesítettük ezt az idő-
szakot. A programok, tevékenységek ösz-
szefűzésének fő témaköre, nagycsoportosok 
lévén, az olvasóvá nevelés volt. Így a gye-
rekek behozták a kedvenc mesekönyvüket, 
ők is barkácsolhattak kis könyveket, amit 
a meseerdőben helyezhettek el, rendeztünk 
könyvvásárt, látogatást tettünk a Domaszéki 
Könyvtárban. 
Mesét nem csak mi, óvónőként meséltünk a 
gyerekeknek, hanem szülőként Dénes Bea, 
Kozák Gabriella is, valamint csoportunkból 
11 gyermek, akik a mesemondó versenyen 
is bemutatták kedvenc meséjüket. 

Részt vettünk Szegeden, az Agóra szerve-
zésében Az aranytollú madár című interak-
tív meseelőadáson. A projekt zárásaként a 
mese és ének tehetséggondozó programban 
részt vevő gyermekeink nagy lelkesedéssel 

készültek a pénteki meseelőadásra, ahol a 
kollégákkal, gyerekekkel közösen előadtuk 
a mesebolt című mesét.
A X. Kincskereső mesemondó verseny 
eredményei 5-7 éves kategóriában 
I. csoport:
I. hely: Papp Noel (Napraforgó csport)
II. hely: Gémes Csilla (Katica csoport)
III. hely: Szekeres Hanna (Csiga- Biga csoport)
Különdíj: Simor Zsombor (Pillangó csoport)
II. csoport:
I. hely: Bozóki Gergő  (Katica csoport)
II. hely: Balotai Balázs (Katica csoport)
III. hely: Veres Dominik (Katica csoport)
Különdíj: Terhes Maja (Pillangó csoport)
Köszönjük szépen Csúcsné Király Rená-
tának és Turai Andreának, hogy vállalták 
a zsűri feladatait!
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő 
szülőknek a sok szép, kedves meséhez!

Programjaink: 
Február 1. Bűvész előadás
Február 7. Leendő tanítók látogatása a                                                                                                                                                
     nagycsoportokban
Február  17. Farsang
Március 10. Iciri-Piciri játszódélután a 
      leendő ovisoknak

Kérjük amennyiben lehetősége van, Ön is 
támogassa óvodánk alapítványát személyi 
jövedelemadója 1 % - nak felajánlásával!

Domaszék Óvodásaiért Alapítvány
Adószám: 18473580-1-06

Bankszámlaszám: 56900013 – 10111534 

Segítségét előre is köszönjük!

KÖZÖSSÉG Jázmin Nyugdíjas Klub hírei   
A farsang elnevezés a középkori német pol-
gári körökből ered, de az Anjouk és Mátyás 
király udvarában is ünnepelték már, itáliai 
hatásra. A farsang nemcsak a mulatozás, 
hanem a párválasztás időszaka is volt, és 
gyakran tartották ekkor a szerelmespárok az 
esküvőjüket. Erre utal az ünnepnapok elne-
vezése is, hiszen a menyegzős vasárnap volt 
a neve a vízkereszt utáni első vasárnapnak, 
míg a vővasárnapon, vagyis a farsangva-
sárnapon, az ifjú férj az após kontójára fo-
gyaszthatott.
A falvakban a legények szervezték a batyus 
bálokat, mindenki finom ételt-italt vitt ma-
gával, ez volt a BATYU, amit elfogyasztot-
tak. Erre az alkalomra az egész falu népe 
készült. A lányok bokrétát adtak szívük vá-
lasztottjának, aki, ha elfogadta a felkérést, 
azt a kalapjára tűzte farsangvasárnapon.
A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, 
amely a 40 napos nagyböjt kezdete. A ke-
resztények ilyenkor nem esznek húst, nem 

mulatnak, és 40 napon át böjtöt tartanak, 
egészen húsvét vasárnapig. Az én nagyma-
mám hamvazószerda reggel minden főzésre 
használt edényt újra kimosott, és 40 napig 
zsíros eledelt nem fogyasztottak, böjtöltek. 
Ez idő alatt azért minden munkát elvégez-
tek, nem nyavalyogtak, ha nem volt friss a 
kenyér. Nagyon megszólták azokat a férfi-
akat, akik ittas állapotban, énekelve mentek 
haza. Ahogy karácsonykor a betlehemezés, 
úgy farsang idején is elterjedtek a népi já-
tékok. A Cibere vajda és Konc király egy 
Európa-szerte elterjedt dramatikus játék. 
Cibere vajda neve a böjti ételt, a ciberét jel-
képezi. Egy rúdra kis zsákot kötöttek tele 
hamuval, Konc király pedig a húsos, zsíros 
ételeket jelképezi, szintén egy rúdra száraz 
csontokat kötöztek. Ők ketten küzdenek 
meg egymással vízkeresztkor és húshagyó-
kedden, vagy a farsangi utcai felvonuláson. 
A győztes kiléte nem volt titok, hiszen elő-
ször Konc király, második alkalommal pe-

dig Cibere vajda nyerte a párviadalt, ami a 
böjtöt jelentette.

Minden kedves klubtag figyelmébe aján-
lom, hogy 2023. február 20-án, hétfőn 14 
órától BATYUS farsang búcsúztatót tar-
tunk a Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
épületében. Szeretettel várunk minden 
kedves régi és új tagot. 

Szervezés alatt van az Országház látogatása, 
az utazás vonattal történne. Terveink között 
szerepel a szarvasi arborétum látogatása. 
Meghívást kaptunk Röszkéről 2023. má-
jus 20-ára, nyugdíjas klubok találkozójára, 
részvételi hozzájárulást még nem közöltem.
Szeretettel várunk minden kedves doma-
széki nyugdíjast, csatlakozzon a nyugdíjas 
klubhoz és legyen részese tevékenységünk-
nek.

Üdvözlettel
Gál Imre klubvezető
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Megtartotta alakuló ülését a 
Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat

Az újonnan alakult Ifjúsági Önkormányzat tagjai, és a választott ifjúsági 
polgármester, Ábrahám Dominik, eskütétel közben    Fotók: DOMASZÉKI HírTér

2023. február 1-jén megalakult a Domaszéki 
Ifjúsági Önkormányzat frissen megválasz-
tott testülete. A testület Ábrahám Dominik 
ifjúsági polgármester vezetésével és tíz ifjú-
sági képviselővel kezdte meg működését. 
Az ifjúsági képviselők név szerint: Bozó-
ki Máté, Dobó Boglárka, Módra Barna-
bás, Pocskai Réka, Simon-Jójárt Bence,     
Szilágyi Vivien, Szűcs Máté, Tillinkó Ni-
kolett, Trója Gábor és Varga Dóra.

A domaszéki ifjúság követeit Sziráki Krisz-
tián polgármester, dr. Pálfi  Tímea Ágnes 
jegyző és Ábrahám Zsolt önkormányzati 
képviselő köszöntötte a Polgármesteri Hi-
vatalban, amelynek üléstermében a testület 
ünnepélyes keretek között letette az esküt, 
majd a tagok átvették megbízólevelüket. 
Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai egyhan-
gúlag elhivatottságukat fejezték ki abban, 
hogy minél jobban aktivizálják a helyi ifjú-
ságot, és együttműködjenek a Domaszék 
Nagyközségi Önkormányzattal. 

Sziráki Krisztián, aki egykor maga is ifjú-
sági polgármesterként segítette a helyi fi a-
talok közösségét, köszöntőjében elmondta, 
hogy több, mint 20 éve, 1999-ben jött lét-
re Domaszéken az Ifjúsági Önkormányzat, 
és azóta is folyamatosan működik, töretlen 
hozzáállással. 
A polgármester üdvözölte a testületi tagok 
lelkesedését, és bizalmát fejezte ki, hogy ezt 
a hagyományt tovább fogják vinni, és jó öt-
leteikkel, elképzelésekkel fejleszteni is tud-
ják ennek a szervezetnek a működését.

Domaszéken 1999-ben alakult meg az első 
Ifjúsági Önkormányzat 12 taggal, és immár 
a hetedik ciklusát kezdi meg a szervezet. 

Túljelentkezés esetén a testület választása 
titkos szavazással történik, amelyen 14 és 
24 év közötti helyi fi atalok vehetnek részt, 
a mandátum 4 évre szól. 

Az Ifjúsági Önkormányzat a települési költ-
ségvetésben elkülönített pénzből gazdálko-

dik, véleményt nyilvánít és javaslatot tehet 
minden olyan ügyben, amely a fi atalokat 
érinti. Szabadidős programokat, tanfolya-
mokat szervez. 
A szervezet sikeres munkájáért korábban 
Arany Titán díjat is kapott.

( szerk.)

Túljelentkezés esetén a testület választása dik, véleményt nyilvánít és javaslatot tehet 
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvéd�sztképző Kar
Közpon� szám: +36 (1) 432-9000
Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
Web: hhk.uni-nke.hu
E-mail: hhk@uni-nke.hu

Pályakövetésre vonatkozó információk:
felveteli.uni-nke.hu/hhk/

HADTUDOMÁNYI ÉS
HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A Nemze� Közszolgála� Egyetem Hadtudományi és Honvéd�sztképző 
Kara (HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást végző intézménye, 
amely a – haderőfejlesztésnek köszönhetően egy dinamikusan fejlődő 
és XXI. századi haditechnikát alkalmazó – Magyar Honvédség számára 
képez katonai vezetőket, parancsnokokat. A kar a korszerű ismeretek 
átadásán túl nagy hangsúlyt helyez a katonai hagyományápolásra
és erősí� a hallgatók haza irán� elköteleze�ségét. A honvéd �sztjelöltek 
– a felvétel napjától – szerződéses katonaként a Magyar Honvédség 
tényleges katonai állományába tartoznak, az MH Ludovika Zászlóaljnál 
töltenek be szolgála� beosztást, az aktuális évfolyamnak megfelelő 
al�sz� rendfokozatot viselnek, így tanulmányaik melle�
a katonai éle�el is megismerkednek. Életük szoros napirend mentén 
zajlik: 24 órás szolgálatokat adnak, készenlé� feladatokat látnak el
és gyakorlatokon vesznek részt. A HHK honvéd �sztjelöltjei a 
felsőoktatásban szinte egyedülálló módon rendszeres havi illetményt 
(alapilletmény + tanulmányi díj) kapnak, melynek mértéke évfolyamtól 
és tanulmányi eredménytől függ. A hallgatók a tanulmányi napokon 
ingyenes étkeztetésben (reggeli + ebéd) részesülnek, kollégiumi 
elhelyezésük térítésmentes, így nem kell albérletre költeniük. 
Tanulmányaik során eltölthetnek egy szemesztert egy hasonló képzést 
biztosító európai felsőoktatási intézményben is, amennyiben sikeresen 
pályáznak az ERASMUS+ programban. Emelle� lehetőség van külföldi 
hadseregek katonai tanintézetében is tanulmányokat folytatni, szakmai 
gyakorlatot teljesíteni.

ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEK

A Magyar Honvédség – a hallgatói jogviszony létesítésével egyidőben – 
szerződéses szolgála� viszonyt létesít a �sztjelöltekkel, akik a tanulmá-
nyaik sikeres befejezését követően megkapják hadnagyi rendfokozatukat 
és első �sz� beosztásukat. Mindezzel köteleze�séget is vállalnak:
a Magyar Honvédség állományában kell szolgálatot teljesíteniük legkeve-
sebb �z évig.

HALLGATÓI ÉLET

A �sztjelöltek mindennapjait számos esemény színesí�. Ilyen például a 
gólyatábor, a gólyabál, a gyűrűavató bál, a kollégiumi hét, a vetélkedőna-
pok és a sportnapok. A katonáktól joggal elvárt fizikai állóképesség 
fenntartását nagyban megkönnyí�k a Nemze� Közszolgála� Egyetem  
szakosztályai. A tudományos élet ugyancsak fontos szerepet kap a 
kampuszon: a hallgatók szakmai konferenciákon és előadásokon, 
Tudományos Diákköri versenyeken vehetnek részt.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

• 18 – 25 ÉV KÖZÖTTI ÉLETKOR
• CSELEKVŐKÉPESSÉG
• MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG
• EGÉSZSÉGI, PSZICHOLÓGIAI, FIZIKAI ALKALMASSÁG
• SIKERES PÁLYAORIENTÁCIÓS BESZÉLGETÉS
• REPÜLŐALKALMASSÁGI VIZSGA 
 (ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAK ESETÉN)
• B2 SZINTŰ KOMPLEX NYELVVIZSGA VAGY
 AZZAL EGYENÉRTÉKŰ OKIRAT 
 (ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAK ESETÉN: ANGOL;
 KATONAI VEZETŐI, KATONAI LOGISZTIKA ÉS KATONAI
 INFOKOMMUNKÁCIÓ SZAKOK ESETÉN:
 ANGOL, NÉMET, VAGY FRANCIA) 
• HOZZÁJÁRULÁS A NEMZETBIZTONSÁGI
 ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ
• SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLATI VISZONY
 VÁLLALÁSA ÉS FENNTARTÁSA

ALAPSZAKOK

Katonai vezetői
Ezen alapszak célja, hogy olyan felsőfokú végze�ségű katonai vezetőket 
adjon a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszerze� 
általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismereteik birtokában 
fegyvernemi és szakalegységeket vezetni.

Választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, 
műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi.

Katonai logisz�ka
A szakon olyan katonai logisz�kai és katonai pénzügyi vezetőket képez-
nek, akik a megszerze� ismeretek birtokában képesek a logisz�kai 
szakalegységek vezetésére, logisz�kai támogatási és különböző gazdasá-
gi-pénzügyi folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és 
ellenőrzésére hazai és nemzetközi környezetben. 

Választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechni-
kai, katonai pénzügyi.

Katonai infokommunikáció

A katonai infokommunikáció alapképzési szakon olyan katonai informa-
�kai, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési, katonai 
infokommunikációs és információvédelmi szakembereket képzünk, akik 
alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és annak 
há�érintézményei, valamint a védelmi szféra informa�kai, katonai 
infokommunikációs (híradó), rádióelektronikai felderítő, elektronikai 
hadviselési eszközeinek és rendszereinek üzemeltetésére, az üzemfenn-
tartás vezetésére, továbbá az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk 
kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Aki i� szerez 
diplomát, egyszerre lehet katona, parancsnok és magas műszaki 
felkészültséggel rendelkező szakember.

Választható specializációk: katonai kommunikáció és információvéde-
lem(két modullal: távközlés és katonai információbiztonság), katonai 
informatika, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés.

Állami légiközlekedés
Az i� végze�ek alkalmasak a Magyar Honvédség pilóta beosztásainak 
ellátására, a honvédségben repülésirányító és repülőműszaki munka-
körök betöltésére, a légi járművek üzemeltetésére, légi vezetési, 
valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezé-
sével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére 
(képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok).

Szakirányok: állami légijármű-vezető, katonai repülésirányító, 
katonai repülőműszaki szakirány.

ALAPKIKÉPZÉS

Az első évfolyamra felve� hallgatók 5 hetes kötelező alapkiképzésen 
vesznek részt. Olyan elméle� és gyakorla� ismereteket szereznek, 
amelyeket a katonai életben és hétköznapokban is hasznosítani tudnak.

KÖZÖSSÉG
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                   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!

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

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

Telefon: 06-30/626-1021
Komlós Zsolt

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

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!!!

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig.
Szombaton és vasárnap is várom a Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester; Tel.: 06-30/9533-864
 Domaszék Bojárhalmi u. 7.

ÚJ ÉV, TAVALYI ÁRON!
Cserépkályhák, kandallók, 

tűzhelyek, kemencék építését,
karbantartását továbbra is 

vállalom. Nyugdíjas áron egy 
ritka szakma mestere!

Márton Ferenc
Tel.: 0630/978-4033

62/253-901 este

Fodrászat, fülbelövés 
és orrpiercing

a Domaszék, Petőfi  utca 12. 
szám alatti egészségközpont

emeletén található fodrászatban.

Szolgáltatások:

- Universal fülbelövés;
- Medisept orrpiercing;
- Női, férfi  és gyermek fodrászat;

Kónya Edit
Bejelentkezés: 0630/299-7224

Előzetes bejelentkezés szükséges
Bankkártyás fi zetés lehetséges

Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért 

Alapítvány mentális egészségügy meg-
fi gyelő szervezeteként több mint 27 éve 
küzd a pszichiátriai jogsértések ellen.
Alapítványunk elsődleges feladata, hogy 
a pszichiátriai intézményekben történő 
egyéni visszaélések, emberi jogi sérel-
mek, valamint betegjogok megsértése 
esetén jogi segítséget nyújtson a sértet-
teknek. 
Az elmúlt bő negyed évszázad során 
több ezer jogsértési esetet tártunk fel, és 
rengeteg esetben sikerült jogi úton fele-
lősségre vonni, elmarasztalni a vétke-
seket. Amennyiben ön vagy családtagja 
pszichiátriai kezelésekkel kapcsolatos 
jogsértés áldozata lett, lépjen velünk 
kapcsolatba, segítünk!

Panaszával telefonon is fordulhat 
hozzánk az alábbi telefonszámokon:

061/342-6355
0670/ 330-5384




