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KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

Tájékoztatjuk a domaszéki lakosokat, 
hogy a mobilizált Kormányablak Busz 

ügyfélfogadása településünkön a 
járványügyi helyzet miatt határozatlan 

ideig szünetel!

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2022. január 7.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni! 
A megjelenés várható időpontja: 2022. január 19.

A Domaszéki Polgárőrség
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

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

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

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

ügyfélfogadási időkben, a 
megszokott helyen állnak 

rendelkezésükre. 

A legközelebbi személyes 
ügyfélszolgálati pont: 

6724 Szeged József Attila sgt. 115.

Ügyfélszolgálat

Közérdekű Információk
Belterületi hulladék-elszállítás 
2022.évi következő időpontjai:

Zöldhulladék:  
 január 4., február 1., március 1., április 5.

Szelektív hulladék:
 január 3., február 7., március 7, április 4.
A belterületi kommunális hulladékszál-
lítás továbbra is minden héten a hétfői 

napokon történik. 

Hulladékudvar nyitvatartása
Vasárnap, hétfő: ZÁRVA

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

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

A domaszéki fogászati rendelő 
az alábbi, módosított 

nyitvatartási idővel üzemel az 
ünnepek idején:

2021. dec. 23. 8-10 óra
2021. dec. 24-26. zárva
2021. dec. 27-31. 8-10 óra
2022. jan. 1-2. zárva

Minden esetben előzetes telefonos 
bejelentkezés szükséges!

62/284-457

Egyéb fogászati ellátás ebben az 
időszakban:

Ingyenes sürgősségi ügyelet
(dec. 24-26., jan. 1-2.):

Fogorvostudományi Kar
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.

+36 (62) 54-5283
Térítéses ellátás:
Dentha Fogászat

Szeged, Osztrovszky u. 12.
30/206-9532

Köszönjük az egész éves bizalmat! 
Áldott, békés ünnepeket és 

sikerekben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánunk!

Domadent Kft. munkatársai

Tájékoztatjuk  a domaszéki lakossá-
got, hogy Önkormányzatunk tovább-
ra is segítséget nyújt a Nagyközségi 
Könyvtárban nyitvatartási időben a 
koronavírus elleni vakcina-regisztrá-
cióban! Kérjük a regisztrációhoz vigyék 

magukkal személyazonosító 
igazolványukat, lakcímkártyájukat, 

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



3Domaszéki Hírmondó   2021. december

Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek

Igazgatási szünet
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 17/2021. (XI. 2.) önkor-
mányzati rendelete értelmében a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 2021. december 27-31-
ig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt egy fő anya-
könyvvezető naponta ügyeletet tart születési és 
halálesetek anyakönyvezésére. Az ügyelet mű-
ködéséről részletes tájékoztatást az igazgatási 
szünet megkezdése előtt az önkormányzat a hon-
lapján tesz közzé.

Fentiek értelmében 2021. évben az utolsó, szemé-
lyes ügyintézésre nyitva álló munkanap decem-
ber 22., szerda. December 23-án, csütörtökön, 
a megszokottaknak megfelelően ügyfélfogadás 
nincs. December 24-e pihenőnap, munkavégzés 
nincs.
A következő év első munkanapján, 2022. janu-
ár 3-án szintén a megszokott módon, 8 órától 16 
óráig tart a személyes ügyfélfogadás.

Kérjük, intézésre váró ügyeiket ne halasz-
szák az utolsó pillanatokra, keressék időben 

kollégáinkat!

Novemberben két alkalommal ülésezett a 
képviselő-testület. 2-án, soron kívüli ülésen 
született döntés a 2021. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről, amelynek részleteiről keretes 
írásunkból tájékozódhatnak. 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új 
rendelet elfogadását követően a képviselők dön-
töttek egy ingatlan kisajátítását megelőző adásvé-
telhez hozzájárulásról, illetve közfeladat-ellátási 
szerződések elfogadásáról.

November 23-án, soros ülésen született döntés a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításá-
ról, a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásá-
ról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázatok elbírásáráról, illetve a Dankó Pista tér 
15/A/4. szám alatti önkormányzati költségalapú 
bérlakás, valamint a Dankó Pista tér 15/D/3. szám 
alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás (fecske-
ház) bérlőinek kijelöléséről.
A testület elfogadta dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 

tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a hatályos 
jogszabályi rendelkezések értelmében a 2022. 
évben az önkormányzati bérlakások bérleti díjait 
nem emelhetik meg, továbbá korrekcióra kerültek 
a kommunális adóról szóló helyi rendeletben ed-
dig fennálló pontatlanságok. 
A grémium elfogadta a település környezeti ál-
lapotáról szóló beszámolót, majd döntött a kör-
nyezetvédelmi alap létrehozásáról, illetve az új 
környezetvédelmi rendelet tervezetéről, amelyet 
elfogadás előtt még a szakhatóságoknak vélemé-
nyezniük kell. 

Döntöttek a Klímabarát Települések Szövetségé-
hez történő csatlakozásról is, amelynek keretében 
Domaszék klímakoordinátorának dr. Pálfi Tímea 
Ágnes jegyzőt választották.
Döntés született még önkormányzati földterület 
haszonbérbe adásáról, illetve a nyersanyagárak 
emelkedése miatt az óvodai étkezés térítési díja-
inak emeléséről is. Sziráki Krisztián polgármes-
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ÖNKORMÁNYZAT

teri beszámolójában szó esett a folyamatban 
lévő pályázatok aktuális állapotáról, illetve 
a közmeghallgatáson elhangzott javaslatok 
gyakorlatba átültetéséről is. Minden döntés 

a https://www.domaszek.hu honlap Önkor-
mányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában 
megtekinthető. A következő nyílt képvise-
lő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. 

december 14. (kedd), 14:00 óra, helyszíne 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanács-
terme.                       Dr. Németh László                                                                                                                                           
                Szervezési és Jogi Csoport vezető

Őszi fásítási program Domaszéken

A Dózsa György utcában is pótlásra kerültek az elhalt facsemeték   
Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Legutóbb az Országos Településfásítási 
Programnak köszönhetően ültethetett 
az önkormányzat 30 facsemetét a közte-
rületekre, és már akkor úgy nyilatkozott  
Sziráki Krisztián polgármester, hogy egy 
nagyobb fásítást indítanak el a közeljövő-
ben. 
Az őszi faültetési program keretében az ön-
kormányzat közel 100 darab facsemete be-
szerzéséről és ültetéséről döntött, melyekből 
a Dózsa György utcában elhalt facsemetéket 
is tudták pótolni. Erre a szakaszra gömbkő-
ris fák kerültek, megőrizve az utca egységes 
arculatát. 
Egyéb helyszínekre, mint az egykori Tüzép 
telep helyére és az Árpád térre más fafajok is 
kerültek, többek között tölgy, fűz és ostorfa. 
A fák kiválasztásának legfőbb szempontja 
az volt, hogy a növények talajminőség-igé-
nye megfeleljen a helyi adottságoknak, így 
maximalizálva azok egészségét és életkorát. 
A fásítási munkálatok a Domatisz Kft. és a 
Domadrón Szövetkezet szervezésében zaj-
lottak.
„Fontos, hogy megőrizzük Domaszék klímá-
ját és idilli arculatát, ezért szükség van a 
fásítási programokra, amelyeket évről-évre 

szeretnénk véghezvinni. Ezzel a fásítással 
egy újabb szakaszhoz értünk a tavasszal el-
indított folyamatban és egy újabb lépéssel 
közelebb célunkhoz, hogy minden elveszített 

fa helyett kettőt ültessünk ” – közölte Szirá-
ki Krisztián polgármester.

Forrás:
DOMASZÉKI HírTér

Energiahatékonysági fejlesztések a sportcsarnokban

Megújul a Domaszéki Sportcsarnok öltözők feletti tetőszerkezete és a 
bejárati ajtók is lecserélésre kerülnek         Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
a Belügyminisztérium által kiírt pályá-
zaton 20 millió forint támogatást nyert a 
sportcsarnok öltözők feletti tetőszerkeze-
tének teljes felújítására és a külső ajtók 
cseréjére.
A projekt teljes költségvetése közel 34 
millió forint, a támogatáson felüli részt az 
önkormányzat saját erőből biztosítja.  A 
munkálatok már  november első felében 
megkezdődtek a cserepek, tetőszerkezet 
cseréivel, melyet az 5 db kétszárnyú bejára-
ti ajtó cseréje fog követni. A beruházás már 
évek óta esedékes, az épület állagmegóvása 
érdekében is elengedhetetlenné vált. 

Ez a felújítási folyamat egy újabb lépése 
annak a tervnek, mely segítségével az intéz-
mény teljesen függetlenné tud válni a köz-
műszolgáltatásoktól, hiszen már a most is 
jelentős zöld energia felhasználása mellett, 
további energiamegtakarítással számol a ki-
vitelező és a tulajdonos önkormányzat is.   
                  Forrás: 
       DOMASZÉKI HírTér
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Szépkorút köszöntöttünk
1931. november 20-án született Kiri István, aki 66 éve él együtt 
nagy szeretetben 85 éves feleségével, gyermekük most már vi-
gyázó és gondoskodó kezei között. 
  Pista bácsi jó egészségi állapotának köszönhetően még mindig 
aktív, dolgos életet él, piacra jár, és együtt tevékenykednek felesé-
gével a mezőgazdaságban, hiszen domaszékiként egész életükben 
a föld volt a legnagyobb kincsük, amit még mindig nehezen en-
gednek el. 
  Lányuk kettő unokával és öt dédunokával ajándékozta meg őket, 
a család szépen gyarapodott a 90 év alatt. 
Szépkorúvá válásának alkalmából látogatta meg őket Sziráki 
Krisztián polgármester, aki megköszönte neki azokat az értéke-
ket, tapasztalatokat, melyeket sikerült megőriznie és átadnia, ezzel 
felvértezve és gazdagítva családját. Nagy szeretettel gondolunk 
szépkorúinkra, hiszen tapasztalatukkal, bölcsességükkel mindig a 
rendelkezésünkre állnak. A mi feladatunk lehetővé tenni számuk-
ra az idős korhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a  pihenés 
éveiben. 

  Ezekkel a szép gondolatokkal kívánunk Pista bácsinak 
további jó egészséget, erőt és családja körében, szeretetben 

eltöltött sok-sok évet!     Kiri István szépkorú köszöntése   Fotó:Baloghné Kiri Hermina

Felhívás a házszámok 
kihelyezésére

Településünkön számos problémát 
okoz az ingatlanok beazonosítása a 
házszámok hiányos, nem megfelelő, 
esetleg nem látható feltüntetése miatt. 
A házszámtáblák állapotának feltérké-
pezése során megállapítottuk, hogy a 
település ingatlanjainak jelentős részé-
nél házszám nem került kihelyezésre. Ez 
különösen igaz a tanyasi, külterületi 
ingatlanokra, ahol még nehezebb a tá-
jékozódás. 
A házszámok kihelyezésével a megfelelő 
eligazodás az egyes szolgáltatókon (pl.: 
Magyar Posta, Mentők, Tűzoltók, Köz-
mű cégek, Önkormányzat stb.) kívül, a 
lakosság számára is rendkívül fontos le-
het.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
ingatlanokat közterületről jól látható, 
a címnyilvántartással megegyező ház-
számtáblával kell megjelölni, az egyes 
ingatlanokon a házszámok jól látható 
helyre (ház, kerítés, stb.) történő kihelye-
zése az ingatlanok tulajdonosainak, hasz-
nálóinak feladata és érdeke.
Mindezek alapján felkérjük a lakos-

ságot, hogy a hiányzó házszámok 
pótlásáról mielőbb gondoskodni 

szíveskedjenek!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Tájékoztatás az aktuális járványügyi 
helyzetről ( 2021.12.07. )

Visszatért a maszkviselés
A járvány negyedik hullámának megfé-
kezése érdekében a kormány november 
17-i ülésén újabb védelmi intézkedések-
ről döntött: 
  November 20-tól az egészségügyi intéz-
mények és a tömegközlekedés mellett ismét 
maszkot kell viselni az üzletekben, a bevá-
sárlóközpontokban, a postákon, az ügyfél-
szolgálatokon, a színházakban, a mozikban, 
a múzeumokban és sportrendezvényeken. A 
beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, 
az edzőtermekben, az uszodákban, a für-
dőkben, valamint a  vendéglátó üzletekben 
pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszk-
használat. A bölcsődékben, az óvodákban, 
az iskolákban az igazgatók, a felsőoktatási 
intézményekben a rektorok, az egyéb mun-
kahelyeken a munkáltatók határozhatják 
meg a maszkviselés szabályait. 
Az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak 
védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. A 
kórházakban pedig látogatási tilalmat ren-
deltek el.
Az Operatív törzs továbbra is készenlétben 
van és figyelemmel kíséri a hazai és a nem-
zetközi járványügyi helyzetet, és ha szüksé-
ges, akkor további intézkedéseket hoz.
  Településünkön is érvényesek az előző-
ekben leírt szabályok, melyek a következő-
képpen érintik a lakosságot: 
• A polgármesteri hivatalban a szemé-

lyes ügyfélfogadás telefonon történő 
időpont-egyeztetést követően az ügy-
félfogadó pultnál történik. Az ügyin-

tézés során szabályos maszkhasználat 
kötelező.

• A Sárkányhegyi Közösségi Színtér 
(közösségi ház) nem kerül bezárásra, 
azonban az ott megtartásra kerülő ren-
dezvények, események legfeljebb 30 fő 
részvételével bonyolíthatók le.

• A sportcsarnokban megtartásra kerülő 
edzések, sportesemények alatt a helyi-
ségben csak az aktív résztvevők (spor-
tolók, edzők, mérkőzésvezető, verseny-
bíró és ezek segítői) tartózkodhatnak. 
Kérjük ezért, hogy a szülők, hozzátar-
tozók a gyermek elbocsátását követően 
hagyják el a helyszínt.

• A könyvtár épületében a szabályos 
maszkhasználat kötelező.

  Az intézkedések a megelőzés érdekében és 
annak reményében születtek, hogy ameny-
nyire csak lehet, meg tudjuk fékezni a jár-
vány terjedését településünkön. 
Az esetleges további, helyi jellegű intézke-
désekkel kapcsolatban a Domaszéki HírTér 
oldalon, valamint településünk holnapján, a 

www.domaszek.hu weboldalon adunk tájé-
koztatást.

Vigyázzunk egymásra!

Forrás: koronavirus.gov.hu
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OKTATÁS

ZSIBONGÓ – Iskolai hírek
Programjainkból:

A képzőművészeti tanszak kis diákjainak 
őszi munkáiból készített kiállítást Cseri- 
Kucsara Petra tanárnő az iskola folyósóján. 
Az októberi papírgyűjtés eredményei: alsó 
tagozaton I. helyezést: 1.b osztály, II. helye-
zést:  2.b osztály, III. helyezést:1.a osztály; 
felső tagozaton I. helyezést: 5.b osztály, 
II. helyezést: 6.a osztály, III. helyezést: 
5.a osztály ért el. Összesen: 9396 kg papír 
gyűlt össze. Köszönjük a szülők támogató 
hozzáállását és Nagy-Hevesi Ákos tanár úr 
szervezését. Következő papírgyűjtésünk ta-
vasszal várható.

November 12-én a Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny megyei fordulóján a "Hatodiko-
sok" 18. , a "Hetedikesek" 11. helyezést (fel-
készítő tanár: Huszár Judit) értek el.  A ne-
gyedik osztályosok "Újhús" csapata (Ben-
ák Hanna, Marosi Marcell, Sólya Réka, 
Zádori Ádám) 2. (felkészítők: Jójárt Ren-
áta, Polgár Szabina), az 5.b "Fánkocskák" 
csapata (Klimaj Kornélia, Pataki Domi-
nik, Vízi Laura) 3. és a 7.b "Észbontók" 
csapata a 2. helyezést érte el (felkészítő ta-
náruk: Viplakné Pásti Mária). Gratulálunk 
a szép eredményekhez! Bolyai matematika 
csapatversenyre  négy fős csapatok nevez-
tek a hetedik évfolyamon. A verseny napján 
sajnos betegség miatt két fő, Kardos Lora 
és Horváth Hanna nem tudtak megjelenni. 
A két főre zsugorodott csapat kitartó mun-
kájának meg lett az eredménye, az előkelő 
hatodik helyet sikerült megszerezniük, így 
bekerültek a díjazottak közé. Kászonyi Lil-
lának és Nyári Leventének gratulálunk a 
szép eredményhez! 

2021. november 17-én az Üllési Fontos 
Sándor Általános Iskola rendezte az alsó 
tagozatosok mesemondó versenyét. Isko-
lánkat méltóképpen képviselte Kispál Ber-
nadett 2.b osztályos tanulónk (felkészítője: 
Mataisz Zsuzsanna) és Ördög Vivien 3.b 
osztályos tanulónk (felkészítője: Csúcsné 
Király Renáta). Kispál Bernadett 1. he-
lyezést ért el, így indulhat majd a megyei 
versenyen, melyet egy későbbi időpontban 
Szentesen rendeznek. GRATULÁLUNK! 
Köszönet Ördögné Négyökrű Szilvia szülő-
nek a gyerekek szállításáért! 

PÁLYAORIENTÁCIÓS TÉMANAP 
2021.11.17.

Az alsó tagozatosoknak ezen az izgalmas 
napon a gyerekek szülei mutatták be hiva-
tásukat. Széleskörűen megismerhették a 
tűzoltók, a rendőrök, a repülőgép-szerelők, 
vasutasok, polgármesterek, anyakönyvveze-

Bolyais versenyzők    Fotó: Józsáné Bánhidi Márta

Üllési mesemondók    Fotó: Csúcsné Király Renáta

Bolyai matekosok   Fotó: Dobó Márta

tők, pékek, gyógytornászok munkáját. 
Megtudták, hogy a tűzoltóknak 2 perc alatt 
készen kell lenni, ha riasztják őket; a nyo-
mozók hogyan veszik le az ujjlenyomatot, 
hogyan akadályozzák meg az illegális ha-
tárátlépést; hogy a repülőgép-szerelőnek 
milyen nagy a felelőssége; hogyan fordítják 
meg a mozdonyokat, milyen zászlókkal, 
jelzésekkel utasítják a mozdonyvezetőt; az 
anyakönyvvezető különleges tollal írja az 
anyakönyvet, és a polgármestereknek több 
mint 5000 főnöke van;  a pék formázott ci-
pót, perecet, fonott kalácsot, kiflit készít.
Nagyon köszönjük: 
Masa Gábor, Csóti-Gyapjasné Fülöp 
Aranka, Nagyné Mátyás Melinda, Czin-
kota László, Kispál Attila, Börcsökné 
Budai Anna, Sziráki Krisztián, Mészáros 
István, Szurmik Éva felkészült, szeretet-
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teli közreműködését!
Köszönjük a kedves ajándékokat: a nyomo-
zóktól kapott foglalkoztató füzeteket, matri-
cákat, órarendeket, kulcstartókat, hűtőmág-
neseket; a pék által frissen sütött pogácsá-
kat; Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
szíves vendéglátását!
A szülők által tartott foglalkozások mellett 
sok érdekes feladatot is megoldottak a gye-
rekek:
Az 1.b osztály beszélgetőkörrel kezdte a 
napot. Mi szeretnél lenni nagy korodban? 
Mivel szeretnél foglalkozni és miért éppen 
ezzel? Utána 1 diafilm következett: Mese a 
7 mesterségről. Kézműveskedtek: fejdíszt 
készítettek, amit egész nap viseltek a gye-
rekek. Kirakóztak a digitális táblán (foglal-
kozások és kellékei). Az 1. a osztályosok 
találós kérdésekre feleltek, mesterségeket 
bemutató videókat tekintettek meg.

A negyedik évfolyamon a gyerekek KIP-
es órán, kis csoportokban ismerkedtek meg 
egy-egy szakmával. A szakmát bemutató 
szöveg elolvasása, értelmezése után plaká-
tot készítettek, majd előadást tartottak tár- Pályaorientációs nap    Fotók: Mataisz Zsuzsanna

saiknak az adott szakmáról. Mindenkinek 
meg kellett oldania egy-egy egyéni felada-
tot is, aminek segítségével saját magukról, 
érdeklődésükről, képességeikről kaphattak 
tisztább képet a gyerekek. A nap végére 
elfáradtak, de mindenki megismert néhány 
szakmát és egy kicsit önmagát is.
A 6. évfolyamban az első két órában a gye-
rekek az osztályfőnökök segítségével is-
merkedtek a különböző szakmákkal játékos 
formában, majd a 3-5. órában 4 állomáson 
körforgásos rendszerben feladatokat oldhat-
tak meg. 

A 7-8. évfolyamon az első két órában ön-
ismereti- és pályaismereti teszteket töltöttek 
ki, majd utána 13 középiskola képviselői 
mutatták be az intézményük sajátosságait. 
Ezen a napon segítségünkre voltak a Csong-
rád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat szakemberei, nekik és az osztályfőnö-
köknek is köszönjük a segítséget. 
November 18-án Török Tímea 5.b osz-
tályos tanuló a Vörösmarty versmondó 

versenyen vett részt Szegeden. Helyezést 
ugyan nem ért el, de színvonalas előadá-
sával képviselte iskolánkat. (Felkészítője: 
Viplakné Pásti Mária)

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérle-
ti Gimnázium történelem munkakö-
zössége által szervezett Klauzál Gá-
bor történelmi verseny első és máso-
dik fordulójának összesítése megtörtént.  
Dobó Gréta 86, Dobó Pálma pedig 84 
pontot szereztek összesítve. Ezzel Gré-
ta a 15., Pálma a 17. helyen végzett. Őket 
szeretettel várják a Móra Ferenc Múze-
umba december 3-án, ahol emléklapot 
kapnak. Gratulálunk nekik! (A verseny 
kapcsolattartója: Madarász Ottó tanár úr) 
Ismét megrendezte iskolánk az alsó tagoza-
tosoknak hirdetett, nagy múlttal rendelkező 
Tankerületi Verses Mesemondó Verse-
nyét. 10 szegedi és környékbeli település 
iskolájából érkeztek gyerekek, akik verses 
meséikkel emlékezetes délutánt varázsol-
tak. A járványügyi helyzet miatt voltak, akik 

csak videót tudtak küldeni, de a személye-
sen megjelent közönség őket is lelkes taps-
sal jutalmazta.
Iskolánkat 4 tanuló képviselte: Gergulics 
Eszter 2.a - felkészítő pedagógus: Török 
Gabriella
Kispál Bernadett 2.b - felkészítő pedagó-
gus: Mataisz Zsuzsanna
Forster-Ungvári Ákos 3.a - felkészítő pe-
dagógus: Turai Andrea
Ördög Vivien 3.b - felkészítő pedagógus: 
Csúcsné Király Renáta.
Kispál Bernadett 1. helyezést ért el. 
Minden versenyzőnek köszönjük, hogy 
részvételével megtisztelte iskolánkat!
Gratulálunk a helyezetteknek! Köszönet a 
zsűri munkájáért! 

November 25-én emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Bálint Sándorról. A megnyitó 
ünnepségen Józsáné Bánhidi Márta igaz-
gatónő és Sziráki Krisztián polgármester 
úr méltatta Bálint Sándor munkásságát, 
majd Bakos Petra 6.a zongorajátéka, Mol-
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nár-Tóth Lilla 6.b szavalata és koszorúzás 
zárta a megemlékezést. Az ünnepség és a 
koszorúzás után az egészség körül forgott 
minden, ugyanis ez volt a nap témája.

Alsó tagozatban minden osztály beszél-
getett az egészséges életmódról. Gyümöl-
csös-zöldséges könyvjelzők készültek, rö-
vid videófi lmeket néztek a témában, zöldsé-
geskosarat színeztek. Gyümölcsevés, kira-
kózás, memóriajáték színezte a programot. 
A gyerekek a neveik betűit mozdulatokkal 
mutatták meg társaiknak. Csapatonként 
plakátokat alkottak. A negyedikesek saját 
memóriajátékot készítettek el csoportmun-
kában, melyet ki is próbáltak. Nagyon él-
vezték a feladatot és a játékot is. Majd az 
egészséges táplálkozásról a tudásukat ki-
bővítve a napi egészséges mennyiségű étel 
szemleltetésére okostányért készítettek cso-
portokban. A gyerekek ezeken a mennyisé-
geken meglepődtek, de örömmel készítették 
el a tányérjaikat. 

Felső tagozatban a tanulók nyolc állomáson 
szerezhették meg az egészséges életmódhoz 
szükséges ismereteket.  Dr. Kispéter Anett
fogorvos és Farkas Nóra klinikai fogásza-

A Bálint Sándor napon az egészségé volt a főszerep
Fotók: Cseri-Kucsara Petra

Mesemondó verseny helyezettei    Készítette: Mataisz Zsuzsanna

Következő programjaink:
2021. december 13. adventi 3. 
 gyertyagyújtás
2021. december 17. Karácsonyi 
 hangverseny a templomban - 
 járványügyi helyzettől függően
2021. december 20.  adventi 4. 
 gyertyagyújtás
2021. december 21. Karácsonyi 
 ünnepség
2021. dec. 22-jan.2. Téli szünet
2022. január 3. Első tanítási nap (A hét)
2022. január 21. I. félév vége
2022. január 22. 8. osztályosok központi  
 felvételi írásbeli vizsgája
2022. január 28. Félévi bizonyítványok
 osztása

Meghitt, családi körben ünnepelt boldog karácsonyt és egészségben, 
szeretetben gazdag új esztendőt kívánunk tanulóinknak, családjaiknak, 

községünk minden lakójának!  
A Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola dolgozói   

ti higiénikus a helyes fogápolási szokásokat 
tanították meg. 

Jakus Imréné Szilvia és Bakacsi Mónika 
védőnők a higiénés szabályokról beszél-
gettek a gyerekekkel és megválaszolták a 
felmerülő kérdéseket. Hevesiné Nyári Ka-
talin orvos asszisztens a védőoltások mű-

ködéséről és fontosságáról beszélt. Bakos-
né Kopasz Szilvia dietetikus az egészséges 
táplálkozásról mesélt a tanulóknak. 

Ferlingné Dósa Anett tanárnő a dohány-
zás veszélyeire hívta fel a fi gyelmet egy 
dohányzógép kísérleten keresztül. Kardos 
Rolland tanár úr a kábítószerek káros ha-

tásairól beszélt. Laczkó Endre testnevelő
a testmozgás és az egészség fontos kapcso-
latára hívta fel a fi gyelmet. Böginé Barna 
Veronika hitoktató és Szabó Zafi ra - volt 
tanítványunk - pedig Bálint Sándor életét 
mutatta be tanulóinknak. Az előadásokat 
egészség vetélkedő követte, ahol a diákok 
számot adhattak a megszerzett tudásukról. 
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Domaszéki Kincskereső Óvoda  hírei

„ Advent jön s kell, hogy megszülessen 
szívünk mélyén a szeretet,

  nélküle éhen hal világunk, 
ha nincs jó szó, mi megetet!

  Ölelés kell, mosoly az arcra, 
rémületet űző szép szavak!

  Adjunk a szívnek melegséget,
  s jó szót, mik élőn tartanak!       

 (Aranyosi Ervin)
Advent, azaz eljövetel… A nyugalom, az 
elmélkedés, az adakozás és megnyugvás 
időszaka. Sajnos a legtöbb ember számára 
a rohanás, a lázas készülődés, a takarítás, a 
kalácssütés és a vásárlás időszaka. Azonban 
nem szabad megfeledkeznünk az advent fő 
küldetéséről, a lelki felkészülésről, hogy va-
lóban meg tudjuk élni az ünnepi perceket. 
Költözzön szívünkbe hit, remény, öröm és 
szeretet, ahogy ezt a négy gyertya is jel-
képezi.

A domaszéki Kincskereső Óvoda novem-
ber hónapja is eseménydús volt. Személyes 

jelenléttel tudtunk szülői értekezleteket és 
fogadóórákat tartani. A Kistérségi Óvodák 
Egyesülete pályázatának köszönhetően két 
csoportunk (Napraforgó és Katica) elláto-
gathatott a Szegedi Vadasparkba. Az óvoda-
pedagógusok közül öt kollégánk készül a 
szakmai minősítésükre, melyre komplex 
portfóliót készítettek. 

A súlyosbodó járványhelyzet miatt az Ad-
venti vásárunk lebonyolítása is rugalmas 
megoldást kívánt. Hagyományainkhoz hí-
ven ragaszkodtunk az előkészületekhez és 
szerettünk volna egy hangulatos délutánt 
a családoknak varázsolni. Az élet azonban 
felülírta terveinket, így az előre elkészített 
alapanyagok kicsomagolása és hazaadása 
mellett döntöttünk. Az épületek külső, ünne-
pi díszbe öltöztetése, a megrendelt kincsek 
előkészítése, a grincsfák összeállítása mind-
mind sok szervezést igényelve készültek el. 
Nagyon sok család élt ezzel a lehetőséggel, 
mellyel támogatták óvodánk alapítványát. 
A befolyt összegből játékokat vásárolunk 
a gyermekeknek a csoportokba. Köszönjük 
szépen a szülők segítségét!

Izgalommal telve vártuk december 6-án 
a Mikulást, melyre énekekkel, versekkel 
készültek óvodásaink. Szeretnénk meg-
köszönni a Maczkó családnak a miku-
láscsomagok beszerzésében nyújtott se-
gítségüket! Külön köszönjük dr. Németh 
Lászlónak és Engi Gábornak, hogy meg-

személyesítették „Mikulást és Rudolfot”, 
ezzel hatalmas élményt nyújtva a gyere-
keknek!

Az adventi időszak alatt minden napot va-
lami aprósággal tesszük különlegessé, ün-
nepivé. Igyekszünk megmutatni a gyere-
keknek, hogy nemcsak az ajándék a fontos, 
hanem családunkkal, szeretteinkkel együtt 
töltött minőségi idő is!

Élvezzük ki ezt az időszakot családi körben 
is, színesítsük a várakozást, öltöztessük a 
szívünket ünneplőbe, kicsit elmélkedjünk 
mi is.

Köszönetet szeretnénk mondani Grósz 
Sándor pusztaszeri asztalosmesternek, 
aki biztosította az adventi koszorúk alap-
ját. 
                                                                                            

Grószné Pataki Erika
                                óvodapedagógus

Domaszéki Bölcsőde  hírei

A Tehetség-Esély Alapítvány támogatásának köszönhetően, gyarapodott a bölcsőde udvari játékkészlete  

Nagy esemény történt kis bölcsődénk 
életében, a Tehetség-Esély Alapítvány 
támogatásának köszönhetően udvari já-
tékkészletünk egy szép, vidám kültéri 
mászókával gazdagodhatott.
A gyermekek azonnal birtokba is vették, vi-
dáman másztak fel rá és bújtak bele. Öröm 

volt látni az arcukon a felhőtlen boldogsá-
got, amelyet az új játék érkezése okozott.
Hálásan köszönjük az Alapítványnak, hogy 
a mi intézményünket választották és színe-
sebbé varázsolták udvarunkat. 

Néhány szóban bemutatkozik a 
Tehetség-Esély Alapítvány:

Az Alapítványt létrehozó kuratórium az 
Elsőbiztosítás Kft. vezetőiből és baráta-
ikból alakult meg egy váratlan és szomorú 
esemény kapcsán: tulajdonostársuk, Mészá-
ros Gábor tragikus hirtelenséggel elhunyt, 
feleségét és két lányát hátrahagyva. Így az 
elsődleges cél Gábor családjának támoga-
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tása volt szilárd, törvényes keretek között, 
majd a kuratórium úgy döntött, kiterjeszti a 
tevékenységet és további rászoruló gyere-
kek, intézmények megsegítése felé fordul.

Ma a fő cél már az, hogy olyan fiatalokat 
támogassunk, akik tehetségesek, kiemelke-
dőek valamilyen területen. Szokás mondani, 
hogy „a tehetség utat tör magának”. Ehhez 
azonban kevés a kitartó munka, szükség 
van egy támogató, biztonságot adó háttérre, 
anyagi támogatásra, és a megfelelő tárgyi 
eszközökre. Hiszünk abban, hogy akár a 
sport, a zene, művészet, vagy a tanulás 

területén kiemelkedő egy gyermek, meg 
kell kapnia minden segítséget a további 
fejlődéshez.
Munkánk során azt is látjuk, a gyerekek 
felfedezésében, támogatásában hatalmas 
szerepe van az intézményeknek és az ott 
dolgozóknak: a dajkáktól a középiskolai 
pedagógusokon keresztül az edzőkig min-
den ilyen szereplő segítheti a gyerekek te-
hetséggondozását, fejlesztését. 

Úgy gondoljuk, ezt a munkát nem lehet elég 
korán kezdeni, így Alapítványunk az egyéni 
adományozások mellett nagy hangsúlyt sze-

retne fektetni intézmények támogatására is. 
Örülünk, hogy ennek mentén segíthettünk 
a domaszéki bölcsődének, reméljük, kültéri 
mászókánk sok önfeledt mosolyt csal majd 
a csöppségek arcára!
Úgy gondolja, ismer olyan tehetséges, de 
rászoruló fiatalt, akinek jól jöhetne Ala-
pítványunk támogatása? Segítsen, hogy 
segíthessünk! Írjon ezzel kapcsolatban 
alapítványunknak: te@tehetsegesely.hu 

vagy hívjon minket: +36 30 8484 888.
Mert a tehetség esély!

   Maczka-Németh Orsolya bölcsődevezető
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VALLÁS Régi falusi karácsony
  Kezdő papként egy kis magyar faluba ke-
rültem. Szép nagy templomuk volt. Még 
gondoltam is: Minek ide ekkora templom 
két pappal? 
Csak amikor a hittanra mentem, az isko-
la udvara hangos volt a gyerekzsivajtól, és 
minden hittan órán tele volt a tanterem. Va-
sárnaponként a templom két misére is meg-
telt.
  Jött a karácsony, s a 
sekrestyés bácsi szép 
nagy barlangistállót ra-
kott kőből. A gyerekek 
szalmát is hoztak bele, és 
szép zöld mohát a kövek 
közé. A rózsafűzéresek 
pedig búzát csíráztattak 
a bárányok elé. A kis 
Jézus úgy tárta szét ke-
zét a jászolban, mintha 
kérlelné, hogy vegye fel 
már valaki. Elődöm fi-
gyelmeztetett: „Vigyázz, 
mert ez a nép komolyan 
veszi, amit a szentbeszédben mond a pap!” 
Elmondta, hogy járt, amikor megdicsérte, 
milyen finom falusi lekvárt főztek a helybe-
liek. Valaki hálából nagy karéj házi kenyeret 
tett a gyóntató székébe, vastagon kenve friss 
szilvalekvárral. Ő pedig ülőpárnának nézte 
a hajnali mise sötétjében…. Így karácsonyra 
frissen mosott reverendában misézhetett.
Plébánosom nekem is kedvezni akart az 

ünnepre, hogy a karácsonyi nagymisét 
én mondjam el, a szentbeszéddel együtt. 
Egyébként minden második vasárnap ő 
beszélt, illetve olvasta. Bizony kicsit alám 
fűtött a fiatalos büszkeség: „Most majd lát-
ják, hogy a ’kispap’ papír nélkül prédikál!” 
Fel is mentem, ahogy ő is szokott a „fecs-
kefészek-szerű” szószékre. El is mondtam, 
hogy milyen könnyű nekünk gazdag, szép 

karácsonyt ünnepelni, 
a kisded Jézus pedig 
hiába tárta és tárja ki 
felénk a kezét. Bizony, 
ha síró kisbaba lenne, 
senki sem vinné Őt 
haza a meleg, kényel-
mes otthonába. Buzgón 
zengettem a szép szent 
igéket. Egy lendülete-
sebb mozdulatnál az 
evangéliumos könyvből 
kicsúszott a miserendi 
hirdetés lapja. Nagy ív-
ben lengedezve a padok 

közé repült. Gondolhatta mindenki, hogy 
a szentbeszéd szövege. Egy szemfüles mi-
nistráns érte szaladt, felhozta a lépcsőn, és a 
kezembe adta. Elpirult fülekkel köszöntem 
meg neki. Mit tehettem mást, nem magya-
rázkodhattam. Szerényen fejeztem be az 
igeszolgálatot. Leszállva a „magasomból” a 
lépcső alján egy kislányka várt, és hangosan 
kérte: „Hol van hát az a síró kisded-baba, 

mert én szívesen hazavinném!” Meg kellett 
értetni vele, hogy a Jézuska ma is mindenki-
től a készséges szívet várja.
Mire a misének vége lett - ilyet még sose 
láttam-, a tele templom énekétől a falak 
megizzadtak. Gyöngyösen könnyeztek az 
ősi oszlopok. 
  Kivonuláskor a kitárt templomajtókon ki-
zengett az orgona hangja a templom előtti 
térre. Kintről pedig vissza hangzott az ün-
neplők boldog éneke:

„Hej, víg juhászok, csordások,
Mint csörögnek a források,
Mily szép, gyönyörű ez éjjel, 
Hát tekintsetek csak széjjel!

Nézd, amott, Betlehem felett
Látok egy nagy fényességet,
Ott egy csillag is leszállott,

Egy rongy pajtánál megállott.

Ott van a szép Szűz Mária,
Karján van a kis Jézuska,

Szent József most vigyáz rájuk,
Hogy szép csendes legyen álmuk.

Kis Jézus, megsajnáltalak,
Jöjj hozzám, én befogadlak,
Tiszta szívembe beveszlek,

Abban maradhatsz, míg élek.”                                                       

Sóki Károly, plébános

Karácsonyi ünnepi miserend
(A tervezett miserend az állami és egyházi járványügyi rendelkezések függvényében változhat!)

 December 24. péntek: 23.15 óra: Pásztorjáték; 24.00 óra: Éjféli szentmise
       December 25. szombat,  Karácsony napja:  9 óra: Ünnepi szentmise; 11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson

  December 26. vasárnap,  Karácsony másnapja:  9 óra: Szentmise; 11 óra: Szentmise Zöldfáson
December 31. péntek,   16.30 óra: Év végi hálaadó szentmise

           Január 1. szombat,  Újév napja:  9 óra: Ünnepi szentmise; 11 óra: Szentmise Zöldfáson
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Karácsonyi recept tippek
Fahéjas szilvakrémleves mascarpone habbal

Hozzávalók: (6-8 főre)
1 csomag fagyasztott, felezett szilva, 1 üveg mago-
zott szilvabefőtt, 1 rúd egész fahéj, 1 csapott kávés-
kanál őrölt fahéj, 1 dl vörösbor, 1,5 dl tej, 1 csomag 
vaníliás puding, 250 g mascarpone, 2 dl habtejszín, 
1 cs. habfi xáló, cukor vagy édesítő ízlés szerint
Elkészítés:
A kétféle szilvát felöntjük kb. 3 liter vízzel és felfor-
raljuk. Hozzáadjuk a kétféle fahéjat és a vörösbort, 
majd még 10 percig főzzük. Ezután kiemeljük a fa-
héjrudat és botmixerrel alaposan összeturmixoljuk 
az egészet. Aki nem szereti az apró héj darabokat, 
egy szűrőn átszűrheti a levet. A benne hagyott héjtól 
rusztikusabb hatása lesz a levesnek. Ezt követően 
a tejjel kikavarjuk a pudingport és a forrásban lévő 
levest besűrítjük vele. Néhány percig még főzzük, 
hogy kellőképpen besűrűsödjön, majd elkészítjük a 
mascarpone habot is. A tejszínhabot habverővel fel-
verjük és a végén hozzákeverjük a habfi xálót, majd 
óvatosan a mascarponét is. Ízlés szerint édesítjük a 
habot, majd a tányérba kiszedett leves tetején tálal-
juk. Forrón és hidegen is isteni.

Tejszínes gesztenyekrémleves
Hozzávalók: (3-4 főre)
10 dkg mazsola, 50 ml rum vagy rumaroma, 25 dkg 
gesztenyemassza (édesített), 1 l tej, 2 dl főzőtejszín, 
3 ek. cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 ek. méz
Elkészítés:
A mazsolát rumba áztatjuk (a mazsola el is hagy-
ható). A gesztenyepürét villával összetörjük. A tejet 
felforraljuk, beletesszük a gesztenyepürét, a cukrot, 
és 1-2 percig főzzük, majd hozzáadjuk a főzőtej-
színt. Lehúzzuk a tűzről, vaníliás cukorral tovább 
ízesítjük, majd merülőmixerrel habosítjuk.
A rumos mazsolát belekeverjük és juharsziruppal 
vagy mézzel „petyegetve" tálaljuk, akár melegen, 
akár hűtve. Ha sűrűbben szeretjük, fél csomag va-
níliás pudingport is tehetünk bele.

Jó étvágyat kívánunk!
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Követtük a Mikulást domaszéki útja során

December 5-én, vasárnap, az esti órákban hangos motorkerék-
pár-robajjal kísérve érkezett a településünkre a Télapó. A „szán-
ját” rendhagyó módon nem hat, hanem tizenkét lóerő húzta, a 
Köztársaság téren várta be a mintegy 20 főből álló, díszkivilágí-
tással felszerelt motoros csapatát.
  A felvonulók a Mikulással az élen együtt indultak útnak települé-
sünk utcáin, és bízunk benne, hogy a meglepetésnek szánt attrakció 
az otthonuk abalakaiból vagy éppen kapujukból fi gyelő kisgyerme-
keknek is örömet és élményt okozott. A térre visszaérkezést követően 
egy csapat fogta körbe a Mikulást, akik a járművére, szakállára, ruhá-
jára voltak kíváncsiak. Természetesen nem maradhatott el a versmon-
dás és a karácsonyi kívánságok sora sem a kicsik részéről, amit mind 
végighallgatott nagy türelemmel a nagyszakállú. 
Másnap, hétfő reggel, december 6-án a Télapó az esti motorozás után 
lecserélte a járművét, és lovashintón érkezett a Domaszéki Kincs-
kereső Óvodába, ahol tágra nyílt szemekkel várták az érkezését a 
kicsik. Leírni nem is lehet azt az örömet, azt a boldogságot, amit 
ilyenkor a gyerekek arcán lehet látni. A kis ovisok az óvoda épülete 
előtt készültek fel a nagyszakállú érkezésére, fogadására, ahol mind-
egyik csoport elszavalt a részére egy nagyon szép verset, aki meg-
hatottan nyugtázta, hogy bizony mindegyik gyermek megérdemli az 
ajándékot. Hát elő is vette a hintóról a jó nagy zsákjait, melyek mind 
telis-tele voltak meglepetéssel a kicsik számára. 
Óvó nénik kíséretében adta át a meglepetés csomagokat az ovisok-
nak, akik közben kezet foghattak vele, vagy megsimogathatták a 
nagyra nőtt szakállát. Végül amikor már mindenki megkapta a saját 
puttonyát, a Télapó elbúcsúzott és a gyerekek hangos énekszóval, in-
tegetéssel köszöntek el tőle. 
   Mindjárt a bölcsibe sietett, ahol a gyerekek közül többen is izga-
tottan mesélték számára, hogyan rakták ki este otthon a csizmájukat 
és reggelre milyen ajándék fogadta őket.  A bölcsődében is hosszasan 
készültek a nagy találkozásra a csoportok, kedves dalokat, verseket 
tanultak, hogy azzal köszönhessék meg az ajándékba kapott csoma-
gokat. Voltak olyanok, akik csak óvatosan, inkább messziről szemlél-
ték a Mikulást, de a bátrabbak közelebb merészkedve, akár az ölébe 
ülve mondhatták el kívánságaikat. Nagyon köszönték a Télapónak a 
látogatást és az ajándékokat, jövőre is várják sok szeretettel! 
  Végül az iskolásokat is meglátogatta ezen a napon, ahol az alsós 
osztályok fogadták őt nagy várakozással és sok-sok szeretettel. A kis-
diákok is készültek számára meglepetésekkel, melyért cserébe aján-
dékokat és jókivánságokat kaptak tőle a gyerekek.  

( Szerk.) Fotók: DOMASZÉKI HírTér és intézmények

December 5-én az esti órákban motoron érkezett a 
Mikulás a Köztársaság térre

A várakozás és a találkozás pillanatai az óvodában

A bölcsődében a bátrabbak akár az ölébe is ülhettek

Az iskolában az alsós osztályokat látogatta meg a Mikulás

KÖZÖSSÉG
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Meglepetésekkel teli Advent Domaszéken

A Mikulás járművei és a díszkivilágítással felszerelt motoros kísérete és résztvevői 
Advent második vasárnapján         Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Ünnepi díszbe öltözött településünk főte-
re a Köztársaság tér, elfoglalta méltó he-
lyét a Betlehem és az Adventi koszorú is. 
A díszkivilágítás beragyogja fényével Do-
maszék központját, melyet az idei évben 
is egy kis újdonság jellemez, ezzel a díszí-
tők az arra járó közönséget szerették vol-
na meglepni. A járványügyi helyzet miatt 
sajnos nem ajánlott a csoportos gyülekezés, 
de ez sem szegte kedvét a szervezőknek, 
ugyanis minden hétvégén próbálnak egy kis 
meglepetéssel készülni a lakosság részére. 
Az első vasárnap, igaz, egy kis eső kísé-
retében, de sikerült az ünnepi fényeket fel-
gyújtani a helyiek legnagyobb örömére. A 
visszajelzések alapján mindenkinek nagyon 
tetszik a fényjáték. Egy, a településünkön át-
utazó család is így vélekedett róla: „Átuta-
zóban voltunk, és megálltunk Domaszéken. 
Gyönyörű, köszönjük.”

A második vasárnap már a Mikulás is 
megérkezett. Igaz, nem szánon vagy lovas 
hintón, hanem motoron, akit a szép szám-
mal összegyűlt helyi motorosok díszki-
világítással felszerelt gépeikkel kísértek. 
A Köztársaság téren a kisgyerekeknek is 
lehetett néhány szót váltani vele. Voltak, 
akik a szakállára, de legtöbben a motorjá-
ra voltak kíváncsiak. Ráültek a gépcsodára, 
oldalkocsijába belehuppantak, és mindjárt 
készülhettek a szuper kis szelfi k, fotók a 
gyerekekről a Mikulással. A felvonulók a 
Télapóval az élen körbejárták településünk 
utcáit, mellyel az ajtókban állókat és az ab-
lakokban fi gyelőket is lázba hozták ezen a 
szép estén. 

A harmadik vasárnapon traktorosok egy 
kisebb csoportja, szinte az országban egye-
dülálló módon fogja köszönteni ezt a napot. 
A tervek szerint gépeikkel, felsorakozva, 
kidíszítve fogják Domaszék utcáit járni, 
felvillanyozva ezzel  a karácsonyra várókat, 
amit szintén érdemes lesz az otthon várako-
zóknak a kapukból fi gyelni. Erről az ese-
ményről következő lapszámunkban fogunk 
beszámolni.

A negyedik vasárnap az adakozók napja 
lesz, hiszen az önkormányzat december 19-
én szeretné megköszönni mindazoknak a 
magánszemélyeknek, civil szervezeteknek 
az önzetlen és áldozatos adománygyűjtő és 
szervező munkát, mellyel szebbé tették a 
helyi rászoruló családok ünnepvárását, ka-
rácsonyát. Ezek a tevékenységek ugyan ki-
tüntető feladatok, de mivel időt és energiát 
igényelnek a szervezőktől, gyakran járnak 
lemondással akár a saját családjuk felé, akár 

KÖZÖSSÉG
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a napi feladatok elvégzéséből. Köszönjük 
adománygyűjtő munkáját Szalma Évának, a 
Domaszéki Családi Kör Nagycsaládos Cso-
port vezetőjének és tagjainak; Varga Pálnak, 
Piglerné Balogh Piroskának, a Domaszéki 
Polgárőrség vezetőinek és tagjainak; Szabó-
né Szemendei Valériának és férjének, Szabó 
Zoltánnak, az „Angyaloknak”; Ördög Ist-
vánnénak, a helyi Jázmin Nyugdíjas Klub 
vezetőjének és a tagoknak; továbbá mind-
azoknak, akik adományoztak és valamilyen 
módon örömet szereztek a rászoruló embe-
reknek e szent ünnepünk alkalmából.   

De néhány szót írjunk az adventról is, amely 
az előzőekben leírtak alapján a karácsonyvá-
rást, a karácsonyra készülődést jelenti. Jel-
képe az adventi koszorú, mely a keresztény 

hitvallás szerint 3 lila és egy rózsaszín gyer-
tyából áll. Advent a karácsony első napját 
megelőző negyedik vasárnappal (máskép-
pen: a Szent András apostol napjához, azaz 
november 30-hoz legközelebb eső vasárnap-
pal) veszi kezdetét és egészen karácsonyig 
tart. Az advent szó a latin Adventus Domini 
– Isten eljövetele kifejezésből származik, 
jelentése tehát: eljövetel. Az első adventi 
koszorút Johann H. Wichern német luther-
ánus lelkész készítette, azaz inkább építette 
1839-ben. Egy kocsikerékre gyertyákat ál-
lított fel és karácsonyig minden nap eggyel 
többet gyújtott meg közülük – hétköznap 
pirosat, vasárnap pedig fehéret. A mai ad-
venti koszorún négy gyertya van, minden 
vasárnap eggyel többet gyújtunk meg, és 
mindegyik mást jelképez. A növekvő fény 

a megváltó eljövetelének közeledésére utal. 
Az első a HIT gyertyája, lila színű, mely az 
egyház ünnepi színe, Ádámnak és Évának 
jövendölte meg először isten a megváltó el-
jövetelét. A második a REMÉNY gyertyája, 
lila színű,  a messiás eljövetelének reményét 
fejezi ki. A harmadik az ÖRÖM gyertyája, 
rózsaszín színű, Jézus születését jelképezi. 
Végül a negyedik a SZERETET gyertyá-
ja, lila színű, mely Keresztelő Szent Jánost 
jelképezi, aki Jézus eljövetelét hirdette, utat 
nyitva számára az emberek szívéhez. 

Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nunk minden kedves olvasónknak 
meghitt, szeretettel teljes áldott, 

békés karácsonyi ünnepeket!
Domaszéki Hírmondó szerkesztősége

A Köztársaság téri Adventi koszorú, hátterében a Betlehemmel és az esti kivilágított településközpont  
       Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Pályaorientációs nap alkalmából látogattak a 
Polgármesteri Hivatalba a második osztályosok

Sziráki Krisztián polgármester örömmel fogadta a gyerekeket irodájában, aki bevezette őket településünk vezetői feladatainak 
rejtelmeibe, majd az anyakönyvezést mutatták be nekik a tanácsteremben        

Gyerekzsivaj töltötte be a Polgármesteri 
Hivatal épületét a Domaszéki Bálint Sán-
dor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola második osztályosainak érkezésekor, 

akiket Börcsökné Budai Anna anyakönyv-
vezető fogadott a bejáratnál. 

A gyerekek november 18-án, csütörtökön az 

iskola pályaorientációs napjának alkalmából 
látogattak el a hivatalba, hogy testközelből 
tapasztalják meg az önkormányzati munka 
egy-egy szeletét.

KÖZÖSSÉG
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A gyerekek első útja a polgármesteri iro-
dába vezetett, ahol Sziráki Krisztián pol-
gármesterrel közösen térképezhették fel 
Domaszéknek mind az 52 négyzetkilométe-
rét, ki-ki megmutathatta, hogy merre lakik 
a nagyközségben. Akik kíváncsiak voltak, 

kipróbálhatták, hogy valóban kényelmes-e a 
polgármester széke.

Ezt követően anyakönyvvezetőnk mutat-
ta be a gyerekeknek, hogy miből is áll az 
ő munkája, természetesen annak legszebb 

része, a házasságkötési eljárás szemlélteté-
sével. És bár a kis látogatóknak a ceremóni-
áig még sok idejük van, egy gyerekpezsgős 
koccintással zárták az élménydús vizitet.

Forrás: DOMASZÉKI HírTér

Átvették díjaikat a „Domaszék Rejtett Kincsei”
rajzpályázat nyertesei

A Kulturális Örökség Napja alkalmából meghirdetésre került 
rajzpályázatra összesen 25 darab munka érkezett, ezekből ötöt 
díjazott az önkormányzat által kijelölt zsűri.
A legjobbnak ítélt rajzok a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
kerültek kiállításra, alkotóik pedig díjazásként egy-egy könyvutal-
ványt vehettek át Sziráki Krisztián polgármestertől.

Az önkormányzat célja a rajzpályázattal az volt, hogy a felhívja a 
fi gyelmet településünk értékeire: a pályaművek által mind az alko-
tók, mind a szemlélők elmélyülhetnek természeti és épített környe-
zetünkben, kulturális örökségünkben. A zsűrinek nem volt könnyű 

A rajzpályázat nyerteseinek alkotásai a polgármesteri hivatal 
tanácstermében kerültek kiállításra

dolga, hiszen egytől-egyig szép, ötletes és értékes rajzok születtek. 
Végül Bakos Petra 6.a, Fekete Fanni 4.a, Horváth Hanna 7.b, Kispál 
Bernadett 2.b és Kiss Árpád Dávid 5.b osztályos tanulók munkái 
bizonyultak a legjobbaknak, amelyekhez ezúton is gratulálunk! 

Forrás: 
DOMASZÉKI HírTér

Szépen gyűlnek a kupakok
Még a Falunapon került átadásra az önkor-
mányzat részére az a kupakgyűjtő szív, melyet 
az Ifjúsági Önkormányzat tagjai készíttettek te-
lepülésünk számára abból a célból, hogy a ben-
ne összegyűjtött műanyagok árából helyi rászo-
ruló családokat, fi atalokat lehessen segíteni.
  Örömmel számolunk be arról, hogy községünk 
lakosságának eddig közel 100 kg kupakot sikerült 
összegyűjtenie, és továbbra is mindenkit bíztatunk 
arra, hogy folytassák ezt a kitüntető tevékenységü-
ket és dobják bele a helyi termelői piacon elhelye-
zett gyűjtőedénybe azokat. 
De mi is helyezhető el a szívben? Az ásványvi-
zes és a különböző üdítőitalos fl akonok kupakjai 
mellett a dobozos tejek és gyümölcslevek csava-
ros kupakjai is gyűjthetőek, sőt akár mosószerek, 
öblítők, tisztítószerek, samponok, tusfürdők, bal-
zsamok, testápolók, fogkrémes tubusok kupakjai is 
elhelyezhetőek  a szívben, megfelelő elöblítés és 

KÖZÖSSÉG
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Megyei értékeket állítottak ki Domaszéken

kimosás után.  
Egyre több helyen lehet olvasni arról, hogy 
ma már a mikroműanyagok szinte minden-
hol jelen vannak a környezetben. Az ilyen 
módon összegyűjtött kupakok viszont egy-

részt jó célt szolgálnak, másrészt az újra-
hasznosításnak köszönhetően nem szennye-
zik, terhelik a környezetet, nem gyarapítják 
a mindössze egyszer használt, majd eldo-
bott műanyaghulladék komoly ökológiai 

problémákat okozó tömegét.
  Nagyon köszönjük az eddigi kitartó gyűj-
tést, a befolyt összeg felajánlásáról, felhasz-
nálásáról a későbbiekben adunk tájékozta-
tást a hírcsatornáinkon.                    (szerk.)

Domaszékre látogatott a Csongrád-Csa-
nád Megyei Értéktár kiállítása november 
16-23. között, amelyen a helyi, illetve me-
gyei értékeket, hungarikumokat tekint-
hették meg a Polgármesteri Hivatal épü-
letében a helybeliek.
  A Csongrád-Csanád Megyei Önkormány-
zat működésében kiemelt figyelmet fordít a 
Csongrád-Csanád megyei értékek és hagyo-
mányok őrzésére és ápolására. 2013. évben 
a Csongrád Megyei Közgyűlés létrehozta a 
Csongrád Megyei Értéktár Bizottságot, 
illetve Csongrád Megye Értéktárát. Ezt kö-
vetően számos értékkel gazdagodott az Ér-
téktár, amelyek minél szélesebb körben tör-
ténő megismertetése a cél, és ennek egyik 
szemléletes módja a kiállítások szervezése 
- tájékoztat közleményében a kiállítást szer-
vező megyei önkormányzat.
  A szervezők kifejtették, az Értéktár Bizott-
ság létrehozását követően a megye értékeit 
részletesen és igényes formában bemutató 
kiadvány is megjelent, amely óta számos 
újabb értékkel gazdagodott az értéktár, il-
letve 2020. évben megyénk neve is meg-
változott Csongrád megyéről Csong-
rád-Csanád megyére. Mindezek miatt a 
Csongrád-Csanád Megye Értéktári kiad-
vány megújítása is időszerűvé vált, amelyet 
az új tényezők beépítésével és egy moder-
nebb formavilággal szeretnének megjelen-
tetni.
  A tárlaton a megyei értékek mellett a helyi 
DomArchív kiállítást is megtekinthették a 
látogatók, amely településünk digitális ar-
chívuma, a https://domarchiv.domaszek.hu/ 
címen elérhető gyűjteményből készült kép-
válogatás Domaszék történetéről, természe-
ti, épített és kulturális örökségéről.

www.domaszek.hu
Domaszéki Hírmondó szerkesztősége

SZJA visszatérítés a gyermekes szülőknek
Az adóhivatal segít abban, hogy minden 
érintett 2022. február 15-ig visszakapja 
az idei évben befizetett adóját, ezért a na-
pokban mintegy 180 ezer szülőnek küld 
tájékoztatást. Az érintetteknek csak annyi 
a teendőjük, hogy 2021. december 31-ig 
kitöltik a VISSZADO-nyilatkozatot - tájé-
koztatott Izer Norbert, a Pénzügyminiszté-
rium adóügyekért felelős államtitkára. Izer 
Norbert elmondta, hogy akinek a családipót-
lék-folyósítási adatokból az adóhivatal is-

meri a belföldi bankszámlaszámát, a postai 
címét, semmi teendője nincs. Az adatok he-
lyességét az úgynevezett VISSZADO nyi-
latkozat megtekintésével ők is ellenőrizhe-
tik - jegyezte meg. Hozzátette, hogy a többi 
szülő is nagyon egyszerűen a pénzéhez jut-
hat, csak ki kell tölteniük a VISSZADO-t, 
amelyen az adó-visszatérítés 2022. február 
15-i kiutalásához szükséges adatokat kell 
feltüntetni. December 7-ig több mint 380 
ezer nyilatkozat érkezett az adóhivatalhoz.

A napokban azoknak a szülőknek küld 
tájékoztatást az adóhivatal, akik a csa-
ládi adókedvezményt év közben érvé-
nyesítik, így az adóvisszatérítésre is 
jogosultak, de a kiutaláshoz szükséges 
legfontosabb információ (jellemzően 
a bankszámlaszám vagy a pénz postai 
kézbesítéséhez szükséges cím) nem áll 
rendelkezésre.        

Forrás:https://www.portfolio.hu/gazda-
sag/20211208/szja-visszaterites-180-ezer-szulo-

nek-kuld-levelet-a-kormany-514964
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Reisal Szerviz 
Domaszék

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

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

díjmentes
Telefonos időpont-egyeztetés 

      szükséges!!!
Nyitva tartás: 

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

Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester
Tel.: 06-30/9533-864

Domaszék Bojárhalmi u. 7.

HIRDETÉSEK

A Rózsakert Vendéglő 
tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy karácsonyra fi lézett ponty halászlé, 
fi lézett vegyes halászlé, karácsonyra, szilveszterre az étlapon szereplő 

összes étel kínálatunkra, valamint hidegkonyhai készítményekre 
előrendelést felveszünk.

Elérhetőségeink: 62/433-009; 62/284-584; 62/284-484; 0620/258-9922
Étkezési utalványokat, OTP, MKB, K&H SZÉP-kártyát, 
VISA, Mastercard és Maestro bankkártyát elfogadunk !

Minden Kedves Vendégünknek nagyon 
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

Saját otthonában végezhető 
mezőgazdasági munkára keresek 

munkavállalókat.
Érd.: 0630/635-3097

TISZTELT TERMELŐK!   
      
Az ünnepekre való tekintettel szabadságon 
tartózkodom  12.23.-01.04. között. Akinek 
ez alatt az idő alatt halaszthatatlan elintézni 
valója van a Kamaránál, az megteheti Sze-
geden a Kossuth Lajos sgt 17. szám alatt 

előzetes időpont-egyeztetés alapján az aláb-
bi telefonszámon: 06-62-423-360.
Szeged ügyelet: december 27,28,29, 30, 31. 
(Kossuth Lajos sgt. 17.)

MINDEN KEDVES DOMASZÉKI  
LAKOSNAK KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET, ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG BOLDOG 

ÚJ ÉVET KíVÁNOK!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! Papp Tamara Falugazdász

Tisztelt 
Domaszéki Lakosok!

Megkezdtük
- sóder, homok, cement, kavicsok

értékesítését és kiszállítását 
Domaszéken a kettes telepen!

Várjuk megrendeléseiket!
Balázs Roland 

Tel.: 0670/248-4376

Papp Tamara FalugazdászPapp Tamara Falugazdász



HIRDETÉSEK

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!

Villámkár esetén 
szakvélemény készítés!

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

Telefon: 06-30/626-1021
Komlós Zsolt

             PIETAS
                   TEMETKEZÉS

                 6722 Szeged, Bartók tér 10.

               (Attila utcai buszmegállónál.)  

                      www.pietasszeged.hu

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

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

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

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

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

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

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

A szerkesztőség az utánközléssel kapcsolatos 
minden jogot fenntart!

  
Megjelenik havonta 

 egyszer 1800 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773 www.domaszek.hu

Kedves Domaszéki Lakosok!
Szeretettel várok minden kedves vendéget 
Domaszéken a Petőfi  utca 12. szám alatti 

Egészségközpont emeletén.

-Női, férfi - és gyermek hajvágás

-Festés/szőkités

-Külömböző melirtechnikák

-Keratinos hajfeltöltés

Időpont egyeztetés minden esetben szükséges!
Bankkártyás fi zetés lehetséges!

Kónya Edit 0630/299-7224

Egészségközpont emeletén.Egészségközpont emeletén.

Töves- és vágott fenyőfák kaphatóak 
december 6-tól Üzletünkben! 
Domaszék, Rózsa Ferenc utca 16. 

Telefon: 06-70 422-64-11 
Bankkártyás fi zetési lehetőség! 

Fenyőfa vásár a Rózsa Virág- és 
Papírboltban! 

TERMELŐI MÉZ 
KAPHATÓ!

Eladó többfajta méz: repce, virág, 
selyemfű és akácméz, 

sokféle kiszerelésben (150 gr-tól 1 
kg-ig) 1700,- Ft/kg-tól 

2800,- ft/kg-ig fajtától és 
csomagolástól függően. 

Kapható ezenkívül propolisz 
tinktúra 800,- Ft/30 ml. 

Érdeklődni: 06/30-508-6192
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