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Karácsonyi látogató

Karácsonyi Betlehem a Köztársaság téren

Harmadikos voltam a szegedi szeminári-
umban, amikor tanáraink egész napos ki-
rándulást szerveztek egy homokháti nagy 
erdő erdészházához. Kiérkezve a ház gaz-
dája nagy szívességgel fogadott és mindjárt 
hozzá is kezdett az erdő és az erdészet titka-
inak bemutatásához. Tavasz volt, és akkor 
láttam először igazi borókást és élő árva-
lányhajat. A bográcsos gulyás után Laczkó 
Feri és barátja, Tóni (akkor még ők is csak 
kispapok voltak) megszervezték a két foci 
csapatot, hogy most ne egymásért, hanem 
egymás ellen harcoljanak. Mint „kétballá-
bast”, engem kihagytak mindkét csapatból, 
és beosztottak „szervitornak”. Ez a szép la-
tin név azt jelentette, hogy el kellett mosni 
az ebéd utáni edényeket. El is kezdték vi-
dáman a labdajátékot az erdei tisztáson, én 
pedig a feladatot szintén vidáman, mert jól 
tudtam, hogy a mérkőzésen milyen jelzőket 
kaptam volna. Nem sokáig dolgozhattam 
egyedül, mert az erdész lánykája hamar 
mellém szegődött: Nem hagylak egyedül 
dolgozni, mert az unalmas. Tudod, én Esz-
ter vagyok, késői gyerek, ezért azt mondják 
rólam, hogy el vagyok kényeztetve. Azt 
mondom: nem baj, mert így több szeretetet 
kapok. Apa is mindent elmond nekem, ami 
hasznos lehet az életemben. Egy tavasszal, 
amikor éppen olyan idő volt, mint most, 
haza hozott egy őzgidát. Mondta, hogy 
csapdába került és elpusztult az őzmama. 
„Így neked kell gondoskodni róla! Ha jó le-
szel hozzá, megmarad és meghálálja.” Elő 
is került a régi cumisüveg meg egyéb, ami 
kellett a gondozáshoz, de hamar rászokott 
a friss fűre és szénára is. Ünnepnapokon 
kaphatott egy kis gabonát meg szárított er-
dei gyümölcsöket is. Nagyon hamar szép 
lett, és tényleg sok örömet szerzett. Ami-
kor elsős lettem, még a tanyai iskoláig is 
elkísért. Nem szerettem járni iskolába, mert 
messzire volt. A gyerekekkel jó volt együtt, 
de a hosszú út elfárasztott, elkedvetlenített. 

Gyakran késve érkeztem, amikor megláttak 
az erdőszélen, azt mondták: „Kezdődhet a 
tanítás, megjött Eszterke a barátjával!”
Hiába próbáltam megparancsolni: „Maradj 
itthon, nem vagy az iskolába való, nem 
tudsz 'viselkedni'!” Mindig csak az erdő 
szélénél fordult vissza. Délután várt ott-
hon. Vele sosem unatkoztam. Sokat beszél-
gettünk, ő nem válaszolt, de nagyon okosan 

nézett. A legutolsó ősszel vissza kellett en-
gedni az „övéihez”. Apa azt mondta: most 
vagy soha! Karácsony előtt, mikor bejár-
tuk az erdőt, vittünk az etetőkbe gabonát és 
szénát, mert jönni fog a zord idő. Ilyenkor 
biztatott édesapa, mondjam meg, melyik 
fenyőfa tetszik legjobban. Érdekes, mindig 
olyan karácsonyfát hoztak az angyalok, 
amit akkor legszebbnek mondtam. Útköz-
ben sokat beszélgettünk, és elmondtam: 
nagyon szeretném látni, kinőtt-e a szarva 
az én „barátomnak”, Tominak – mert ti-
tokban elneveztem, hogy bírjam hívogatni 
játék közben, vagy etetéskor.
Eljött a szép karácsony, illatos fenyővel 

és gyertyafénnyel, mert minálunk gyer-
tyát égettünk a karácsonyfán, olyan igazit. 
Édesanya éppen egy tepsi friss süteményt 
húzott ki a kemencéből, mikor kopogás 
hallatszott az ajtó üvegén. Megijedtem, 
mert ilyen messzire a várostól, havas tél-
ben hozzánk soha sem szokott jönni látoga-
tó. Csak apukám mert ajtót nyitni, s mikor 
odafutottam, hát Tomi koppantott a szarvá-

val az ajtón! Csak néztünk egymásra szó 
nélkül! Szép volt a szarva is, hegyét fehérre 
koptatták az erdei ágak. Szeme nagy volt, 
fényes, és többet mondott, mintha beszélt 
volna. Szerencsére anyu nem volt lezsibb-
adva, és kezembe adta a szokásos aszalt 
gyümölcsöket és gabona magvakat.
Soha nem képzeltem ilyen „karácsonyi lá-
togatót”! Mire igazán magamhoz tértem, 
eltűnt társaival a fenyőfák sűrű zöldjében. 
Tudod, én is harmadikos vagyok, mint te, 
de csak általánosban. Hidd el, most már én 
is tudom, hogy a szeretetnek milyen ereje 
van! Istentől való és mindenkit megérint!

Sóki Károly, plébános

Minden kedves olvasónak, Domaszék lakosainak BÉKÉS, SZERETETTELJES 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván 

Kispéter Géza polgármester, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete és a Domaszéki 

Polgármesteri Hivatal dolgozói!
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Karácsonyi ünnepi miserend
 December 24. vasárnap: 9.00 óra: Szentmise (Advent 4. vas.);                  11.00 óra: Szentmise Zöldfáson;
                                                       23.15 óra: Pásztorjáték           24.00 óra: Éjféli szentmise;
	 December	25.	hétfő,  Karácsony napja: 9.00 óra: Ünnepi szentmise;      11.00 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson;
	 December	26.	kedd,	 Karácsony másnapja:  9.00 óra: Szentmise;      11.00 óra: Szentmise Zöldfáson;
	 December	31.	vasárnap,	9.00 óra: Év végi hálaadó szentmise;      11.00 óra: Szentmise Zöldfáson;
	 Január	1.	hétfő,	 Újév napja: 9.00 óra: Ünnepi szentmise;                           11.00 óra: Szentmise Zöldfáson
	 Január	7.	vasárnap,	Vízkereszt ünnepe: 9.00 óra: Szentmise és pásztorjáték ismétlése
                                                                                11.00 óra: Szentmise Zöldfáson

Önkormányzati hírek
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. november 23-án 
tartotta soros ülését, ahol az alábbi napiren-
di pontokat vitatták meg:
1. Kéményseprőipari közszolgáltatást 

végző Kft. tevékenységéről szóló tá-
jékoztató

2. Adórendeletek felülvizsgálata
3. A következő évi belső ellenőri terv el-

fogadása
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati pályázatok elbírálása
5. Köztemető és temetkezés rendjének 

helyi szabályairól szóló rendelet felül-
vizsgálata

6. Döntési javaslatok
7. Polgármesteri jelentés
Az első napirendi pontnál Lajkó László a 
Szegedi Kéményseprőipari Kft. kirendelt-
ség-vezetője elmondta, hogy 2018. január 

1-től a magánszemélyek részére már nem 
lesz kötelező a kéményseprés, de igény ese-
tében bármikor lehet kérni a szolgáltatást. 
A gáztüzelésű kéményeknél kétévente, a 
vegyes-tüzelésűeknél pedig évente egyszer 
ingyenesen igénybe vehető a szolgáltatás, 
ezen felül már térítést kell fizetni. A társas-
házaknál és a vállalkozásoknál a kötelező 
kéményseprés megmarad. A Kft. kirendelt-
ség-vezetője elmondta, hogy a jogszabályi 
változások ellenére, a biztonság megőrzése 
érdekében a magánszemélyeknek ingyene-
sen fel fogják ajánlani a kéményseprő köz-
szolgáltatást. 
A második napirend keretében felülvizs-
gálta a testület a helyi adórendeleteket, mó-
dosítást nem javasoltak. 
A negyedik napirendi pont keretében elbí-
rálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati pályázatokat és mindenkinek 

egységesen 3.500 Ft/hó támogatást ítéltek, 
mely összeget még megdupláz az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma. 
Az ötödik napirendi pontnál felülvizsgál-
ták a köztemető és a temetkezés rendjének 
helyi szabályairól szóló rendeletet, ahol 
kisebb módosításokat iktattak a rendeletbe. 
A sírhelyek megváltásának díja nem válto-
zott. 
A hatodik napirendi pont keretében az aláb-
bi fontosabb döntések születtek: módosí-
tották a Domatisz Nonprofit Kft. alapító 
okiratát. Támogatási kérelmeket bíráltak 
el, egy belterületbe vonásról szóló javasla-
tot hagytak jóvá és a domaszéki judóterem 
létrehozása érdekében, közös ajánlatkérő-
ként közbeszerzési eljárás kiírásáról dön-
töttek. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Tisztelt Domaszéki Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti 
nevén: Homokháti Jegyzők Egyesülete) 
2000. január elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevé-
kenységét segítse a külső szakemberekkel 
kiépített és fenntartott partnerkapcsolatok-
kal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység 
eredményességét javítsa; a helyi tapasz-
talatokat, kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja.
Az egyesület továbbképzéseket, tapaszta-
latcseréket, jegyzői klubokat tart, együtt-

működik más jegyzői egyesületekkel, 
egyéb szervezetekkel; elősegíti a települé-
sek együttműködését.
A ma már 34 fős tagságot számláló szerve-
zet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól 
Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy tag-
jai révén a helyi lakosság és civil szerveze-
tek részére közérdekű információkat szol-
gáltasson. Így információs kiadványokat 
készít aktuális témákról, melyek a lakosság 
és a civil szervezeteknek nyújthatnak hat-
hatós segítséget.

Ezzel a cikkünkkel a korábban indított 
folyamatba kapcsolódunk be, időről idő-
re a lakosság széles körét foglalkoztató 
kérdéseket igyekszünk majd boncolgatni 
és megválaszolni. Ezúttal dr. Csúcs Áron, 
Zsombó nagyközség jegyzője ismerteti a 
zártkerti ingatlanok művelés alól történő 
kivonásával - így azoknak a földforgalmi 
törvény hatálya alól való mentesítésükkel - 
kapcsolatos tudnivalókat.

Tisztelettel:
Dr. Csányi Imre jegyző, egyesületi elnök

Tisztelt domaszéki zártkerti ingatlantulajdonosok!
A mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Földforgalmi tv.) a zárt-
kerti ingatlanokat érintően is a földekre 
vonatkozó szabályok alkalmazását írja 
elő. Mivel a zártkerti ingatlanok nem ke-
zelhetők azonos módon a termőföldekkel, 
a tulajdonosok részéről határozott igény-
ként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos 
különös szabályok megalkotása. Ennek ér-
dekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: 
Inytv.) 2015. május 2-ától hatályos 89/A. 
§-a	 lehetőséget	biztosít	arra,	hogy	a	 tu-

lajdonos 2017. december 31-ig kezdemé-
nyezhesse	 zártkerti	 ingatlana	 művelési	
ágának	 művelés	 alól	 kivett	 területként	
történő	átvezetését,	akár	annak	csak	egy	
meghatározott részére is. Az Inytv. 89/A. 
§ (1) bekezdése szerint:
„A tulajdonos – e törvény végrehajtásá-
ra kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint – 2017. december 31-ig kérheti az 
ingatlan-nyilvántartásban  zártkertként 
nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: 
zártkerti ingatlan) művelési ágának műve-
lés alól kivett területként történő átvezeté-
sét.”

A zártkerti ingatlan tulajdonosának kérel-
mére, a végrehajtási rendeletben meghatá-
rozott feltételek fennállása esetén, megelő-
ző engedélyezési eljárás nélkül átvezethető 
az ingatlan művelési ága művelés alól ki-
vett területként, s ennek eredményeként a 
zártkerti ingatlanok nem esnek a Földfor-
galmi tv. szerinti föld, valamint a termő-
föld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Tfvt.) szerinti 
termőföld kategóriába.
Ebben az esetben a termőföldnek minősülő 
zártkerti földrészlet művelési ága a termő-
föld más célú hasznosítása nélkül változ-
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tatható meg kivett megnevezésűre, vagyis 
ez nem jelenti ténylegesen a termőföld más 
célú hasznosítását.
Az Inytv. módosítása során nem volt jog-
alkotói cél, hogy – a művelési ág változási 
eljárást megelőzően – a termőföldek igény-
bevétele esetére irányadó földvédelmi en-
gedélyezési eljárást le kelljen folytatni. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a to-
vábbiakban: Inyvhr.) 50/A. § (1) bekezdése 
szerint a meghatározott formanyomtatvá-
nyon, a meghatározott adattartalommal a 
járási hivatalnál (6782 Mórahalom, Millen-
niumi sétány 17.) kell benyújtani. 
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az 
ingatlannak több tulajdonosa van, akkor 
a kérelmet valamennyi tulajdonosnak alá 
kell írnia.
Fontos megjegyezni továbbá azt is, ha az 
ingatlanra – a vezetékjogon kívül – bármi-
lyen jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog, 
jelzálogjog stb.) van bejegyezve, akkor a 

kérelemhez a jog jogosultjának hozzájáruló 
nyilatkozatát is csatolni kell.

Az Inyvhr. 50. § (1) bekezdése f) és g) 
pontjai értelmében a zártkerti földrészlet 
kivett megnevezése lehet „zárkerti művelés 
alól kivett terület” vagy „zártkerti művelés 
alól kivett terület” úgy, hogy mellette fel-
tüntetésre kerül a fennálló épület fő rendel-
tetésének jellege is. 

Az Inytv. 89/A. §-a szerinti zártkerti in-
gatlan	művelés	alóli	kivonására	irányu-
ló eljárás díjmentes! Azonban fontos 
megjegyezni,	ha	az	 ingatlan-nyilvántar-
tásban az adott ingatlanon (zártkerten) 
nincs	 épület	 feltüntetve,	 akkor	 az	 épü-
letfeltüntetés miatt az eljárás már nem 
díjmentes!
 
Az Inyvhr. 50/D. § alapján, ha az 50. § (2) 
bekezdés f) vagy g) pontjában meghatáro-
zott művelési ágak szerint nyilvántartásba 
vett ingatlanra épület feltüntetése iránti 
kérelem kerül benyújtásra, a kérelem tar-

talmára és a kérelemhez csatolandó okira-
tokra az épület feltüntetésére vonatkozó ál-
talános szabályokat kell alkalmazni, azzal, 
hogy az ingatlan művelés alól kivett meg-
nevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti 
tartalommal kell nyilvántartásba venni.
 
Javasolható a tulajdonosoknak, hogy a ké-
relem benyújtását megelőzően előzetesen 
tájékozódjon a meglévő és fel nem tüntetett 
építmény esetén Szeged Város Polgármes-
teri Hivatalának Építésügyi Hatóságánál, 
vagy a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
műszaki csoportjánál, a beépíthetőség mér-
tékét illetően.
 
Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás ada-
tai szerint az Ön ingatlana zártkert meg-
jelöléssel van feltüntetve és a fent leírtak 
alapján az ingatlanát kivonja művelés alól, 
akkor az ingatlan kikerül a Földforgalmi tv. 
hatálya alól, így egy esetleges adásvétel so-
rán egyáltalán nem kell az adásvételi szer-
ződést kifüggeszteni, továbbá az adásvétel 
rögtön végbemegy és nem tart 4-8 hónapig.

Nyugdíjas klub hírei!
Záró rendezvényünket 2017. december 11-
én tartjuk a Sárkányhegyi Közösségi Ház-
ban.
A klubtagokat 11 órától várjuk, 12 órától 
beszámolót tartunk az éves munkánkról és 
utána következik az ebéd, tánc, éneklés. 
Legközelebb 2018. január 8-án 14 órakor 

találkozunk a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban a szokásos klubfoglalkozáson. 

Karácsony készül, emberek! Szépek és 
tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, legyetek újra 
gyermekek, hogy emberek lehessetek!

/Wass Albert/

Ezzel az idézettel kívánok mindenkinek 
Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új 
Esztendőt	 egészségben,	 boldogságban,	
szeretetben.

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető

Domaszéki JUDO ISE hírei
Szlovéniában	a	serdülő	válogatottal	sze-
repelt Nagy Bence, aki minden ellenfelét 
imponáló fölénnyel verte és szerzett arany-
érmet.
Győr	adott	otthont	a	Junior	B	Országos	
Bajnokságának, ahol Sánta László a pont-
szerző ötödik helyen végzett.
Százhalombattán rendezték a Diák C 
Országos	 Bajnokságát, 27 kg-ban Kato-
na Benedek bronzérmes, 30 kg-ban Hong-

many Alex ötödik lett.
Az UTE termében rendezték a máso-
dosztályú	felnőtt	Országos	Bajnokságot, 
ahol Balogh Kinga 57 kg-ban ezüstérmes 
lett.
Szatmárnémetiben,	 Romániában Hong-
many Alex aranyérmes, Katona Benedek 
ezüstérmes, Stúl Alex és Csapó András 
ötödik helyen végeztek.
Győrbe	rendezték	meg	az	Ifjúsági	Euró-

pa	Kupát, ahol Sánta László a népes súly-
csoportjában a 9. helyet szerezte meg. Az 
év	utolsó	versenye	Siklóson	volt,	a Serdü-
lő Országos	Bajnokság,	Nagy	Bence 45 
kg-ban ötödik helyen végzett.

Szakosztályunk nevében minden ta-
gunknak, szülőknek, támogatónknak, és 
minden lakosnak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

Szabó Miklós edző

Könyvtári hírek
Szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat, hogy a könyvtár a két ünnep között december 23. - január 2-ig ZÁRVA lesz. Megértésüket 
köszönöm.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Szűcs Judit könyvtáros

Kedves Gyerekek!
Szeretnétek igazán szép karácsonyi ajándékot készíteni 
családotoknak, barátaitoknak, vagy csak magatoknak?

Akkor gyertek el a Domaszéki Könyvtárba 2017. december 16-án 9–13 óra között,
ahol kipróbálhatjátok az üveggravírozást, kétfajta papírdíszt tanulhattok meg elkészíte-

ni: hópelyhet	és	mikulásvirágot,	mindezt ingyenesen!

Várunk mindenkit sok szeretettel!
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Böllérnap és Katalin napi bál volt Domaszéken
Ködös hajnalra virradtak november 25-én a 
domaszékiek. Aki a főutcán közlekedett és 
a Köztársaság tér felé tekintett, nagy moz-
golódásnak volt szemtanúja már korán reg-
gel 6 órakor. A XIX. Böllérnapra már napok 
óta készültek a szervezők. Reggel 7 órára 
minden készen állt arra, hogy megkezdőd-
jön a falu életében már hagyománnyá vált 
nagy esemény, melyre ebben az évben is 
sok-sok érdeklődő kilátogatott. Pecsenye-
sütő versenyen vehettek részt azok, akik 
meg akarták mutatni főzőtehetségüket a 
többieknek, böllércsapatok vonultak fel, 
Pécska, a Domaszéki Öregfiúk és a Császár 
család csapata. Három sertést vágtak le a 
régi házias feldolgozást bemutatva, egé-
szen a lefogástól a kolbászkészítésig. Sóki 
Károly plébános úr megszentelte a pécskai 
/Románia/ böllércsapat kenyerét is. Régen 
másabb volt a disznótor. Talán sokunknál 

volt, de az inkább családi népünnepélynek 
számított hajnali keléssel. Olyankor bol-
dog-boldogtalan megjelent még a távoli ro-
konságból is, az idősek elbabráltak órákig a 
fokhagyma pucolásával, olyan is akadt, aki 
a pálinkával, sütötték lelkesen a hagymás 
vért, később a tepertőt.
Másabb volt, sokkal több szorgos kéz, 
többféle dolgot készítettek, feldolgoztak, 
hiszen nem kellett kapkodni.
Kispéter Géza polgármester úr szerint is 

így volt, hiszen manapság ilyen és hason-
ló eseményeken van lehetősége sok régen 
találkozott ismerősnek újra összejönni, egy 
kicsit beszélgetni, megemlékezni. A pecse-
nyesütő verseny eredményeinek értékelője 
B. Nagy László országgyűlési képviselő, 
Csiszár István mesterszakács és Gachály 
Béla rendőrségi főtanácsos volt. A zsűrit a 
nagyvonalúság jellemezte, hiszen minden 
résztvevő első helyezést ért el. Díjazták a 
legfinomabb, legdíszesebb, leggyorsabb, 

legügyesebb, legszebb, leghúsosabb, leg-
fűszeresebb, legérdekesebb, legzöldebb, 
legkülönlegesebb, legkiválóbb, összefog-
lalva a leg-leg ételt. A böllérek is mind 
látványosak, kreatívak és ügyesek voltak, 
amit szintén tárgyjutalmakkal díjaztak. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, me-
lyet fokozott az élő zenekar muzsikája, a 
bátrabbak táncra is perdültek a jó magyar 
nótákat hallgatva. Bizton állítjuk, hogy a 
szervezés nagyszerűen sikerült, csak mo-
solygós arcokat láttunk, aki dolgozott az is 
csak az idő gyors múlását érezte, a munka 
nehezét egyáltalán nem. 
A böllérnapi események után, mintegy 
"levezetésként" került megrendezésre a 
Sportcsarnokban a Katalin napi bál. A jó 
hangulathoz a zenét Bakró József és zene-
kara biztosította, nagyszerű ceremóniames-
terünk Varga Tibor volt. 
A bőséges svédasztalos vacsora után Má-
rió, a harmonikás szórakoztatta a jelenlé-
vőket. A több, mint egy órás színvonalas 
produkció megfelelő hangulatot teremtett a 
hajnalig tartó mulatsághoz. 
Éjfélkor tombolasorsolás szakította meg 
egy rövid időre a mulatozást. A számtalan 
felajánlott ajándék mellett, a fődíj egy tele-
vízió volt. 
A Domaszék és Térsége Gazdakör, az Ön-
kormányzat, és minden szervező nevében 
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hálás köszönetet mondunk mindenkinek, 
aki a rendezvény sikere érdekében támoga-
tott minket. 
Támogatóink voltak: 
Volford szerviz, Mórahalom Város Ön-
kormányzata, Forráskút Község Önkor-
mányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, 
Csongrád Megyei Településtisztasági Non-
profit Kft., Domaplaszt Kft., Hunor-COOP 
Zrt., Domaszéki Gazdák Kft., Száraz Fer-
dinánd, Pelyva Sándor, Sarki Diszkont, 
Rózsakert Vendéglő- Csiszár István Mes-

terszakács, Boros Halina, Engi Gábor, Var-
ga Tibor, Szűcs Géza, Császár Illés, Farkas 
Győző, Kása Tibor, Tanács Éva, Dobó Szil-
veszter és családja, Bata Károly, Pintér Ár-
pád és családja, Sziráki Ferenc és családja, 
Sziráki Krisztián, Creantex Kft., Mini-Ag-
ro, Németh Péter, 55 Szerviz, Tóth István 
borász (Ásotthalom), Sándor Rudolf, Si-
mon-Jójárt Renáta és családja, Pintér Lász-
lóné, Temesvári Hús Kft., Ótott-Kovács 
Tamás, Bóka Zsolt - Vas-Műszaki Bolt, 
Tündérkert Kézműves Torta- és Sütemény-

műhely, Rózsa Virágüzlet, Kozma Otília, 
Oltványi János, Rostásné Németh Katalin, 
ElektroPlus KisÁruház, Király Imre, Ábra-
hám Zsolt és családja, Kispéter Géza, Do-
matisz Nonprofit Kft., Domaszéki Ifjúsági 
Önkormányzat, Jázmin Nyugdíjas Klub, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Polgárőrség és a Rendőrség szolgálatot tel-
jesítő dolgozói és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói.                                     Szervezők 

( A fotókat a  DomaTv készítette. További 
képek: facebook.com/DomaTv  weboldalon ) 

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Játékos	sportvetélkedő	résztvevői	    Fotó: Nagy Hevesi Ákos Bálint Sándor Napon     Fotó: DomaTv

Programjainkból: Az őszi szünet végén, 
november 4-én a mazsorettesek egy cso-
portja részt vett Aradon, egy nemzetközi 
táncversenyen. Az „Arad Open 2017” 
elnevezésű versenyen remek eredmények 
születtek, minden domaszéki táncos érem-
mel tért haza. Első helyezett lett bot seni-
or kategóriában Csala Vivien; szintén első 
lett bot junior kategóriában Pördi Kíra. Bot 
szóló cadet kategóriában a dobogó 3. he-
lyére állhatott Kovács Henrietta. Bot du-
ónk: Bóka Laura és Pördi Kíra első helyen 
végzett. Csala Vivien a „Legszebb szóló 
ruha” különdíját is megkapta. Gratulálunk 
lányok! Felkészítő tanáruk Horváth Péter.
Iskolánk 8. osztályos diákjai a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordu-
lóján az előkelő 6. helyezést érték el. A csa-
pat tagjai: Fülöp Roland 8.a, Kazi Richárd 
8.a, Balogh Kolos 8.b és Telegdi Csongor 
8.b osztályos tanulók. (Felkészítő tanárok: 
Nagyné Volford Irén és Molnár-Tóthné 
Lakatos Margit.) Gratulálunk a nagyszerű 
eredményhez!
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói no-
vember hónapban több pályaválasztással 
kapcsolatos rendezvényen is részt vettek. 
November 8-án Szegedre a ,,Mi a pálya 
"elnevezésű kiállításra látogatott el mind-
két nyolcadikos osztály, ahol számos kö-
zépiskolával megismerkedhettek a gyere-
kek, érdekes kísérleteket tekinthettek meg, 

valamint szimulációs programokat próbál-
hattak ki.
November 17-én iskolánk pályaorientáci-
ós napot tartott, melynek keretében a 7. és 
8. évfolyamos diákok Szegeden a Pályavá-
lasztási börzén vettek részt. Ezen a rendez-
vényen is számos középiskola képviseltette 
magát, a tanulók tájékozódhattak az isko-
lák által kínált lehetőségekről, az induló 
szakokról, az intézmények programjairól. 
Játékos	 sportvetélkedők: A Domaszé-
ki Bálint Sándor Általános Iskola az idei 
tanévben először részt vett a Diákolimpia 
kifejezetten alsósok számára szervezett já-
tékos sportvetélkedőin. Iskolánk második, 
harmadik és negyedik évfolyamos tanulói-
ból álló csapata a körzeti versenyen, Mó-
rahalmon kiharcolta a megyei döntőn való 
részvételt azáltal, hogy a második helye-
zést szerezte meg. A csapat tagjai: Bakos 
Petra, Csóti-Gyapjas Flóra, Kardos Kata, 
Pelyva Renáta, Szaszák Kata, Lakatos Gré-
ta, Dobó Gréta, Dobó Pálma, Sárszegi Gré-
ta, Kiss Ádám, Maros Dániel, Szaszák Ta-
más Balázs, Tombácz Márk, Bede Botond, 
Bende Péter Levente, Török Marco, Hong-
many Alex és Takács Marcell. Felkészítő 
tanárok: Dobó Márta, Nagy Hevesi Ákos.

A körzeti Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyen a 3.a osztály csapata a 8. helyezést 
érte el. Csapattagok: Huszák Zsófia, Tom-

bácz Anikó, Nyári Levente és Tombácz 
Márk. Felkészítő tanáruk Pataki Ildikó.
A Tankerületi mesemondó versenyen 
november 15-én Molnár-Tóth Lilla 2.b és 
Szaszák Kata 3.b képviselte iskolánkat. 
Felkészítő tanárok: Mataisz Zsuzsanna,  
Nagy Zsolt.
BEEBOT,	 a	 robotméhecske: Két hétig 
"vendégeskedett" az iskolánkban BeeBot, 
egy programozható padlórobot. Az alsó 
tagozatos gyerekek több tanórán használ-
hatták az eszközt. Segítségével gyakorol-
hatták a téri irányok megkülönböztetését, 
gondolkodási képességüket észrevétlenül, 
játékosan fejlesztették a méhecske irányí-
tása közben. A két héten át tartó foglal-
kozások zárásaként Fári János tanár úr, a 
Kecskeméti Katona József Gimnázium pe-
dagógusa tartott interaktív robotika bemu-
tatót. A programsorozat szervezője Mataisz 
Zsuzsanna.
Bálint Sándor Nap: November 23-án is-
kolánk névadójára, Bálint Sándorra emlé-
keztünk. Kispéter Géza polgármester úr és 
Józsáné Bánhidi Márta igazgatónő meleg 
szavakkal méltatta Bálint Sándor mun-
kásságát, különösen Domaszéken végzett 
kutató és gyűjtő munkáját. Ünnepségünk 
színvonalát emelte Börcsök István és 
Deák Imre domaszéki lakosok citerajáté-
ka és éneke. Nagy Gábor néprajzkutató 
pedig a	bőrduda	különleges	hangzásával	
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bűvölte	el	a	közönséget. Mindhármuknak 
köszönjük, hogy elfogadták meghívásun-
kat, és csodálatos zenei élménnyel aján-
dékoztak meg bennünket. Kun-Péter Édua 
7.a osztályos tanuló Sík Sándor gyönyörű 
versét szavalta el, majd ünnepségünk ko-
szorúzással zárult. A műsor szervezőtanára 
Viplakné Pásti Mária.

November 23-án egy lelkes csapat Buda-
pestre látogatott. Így ír erről az egyik részt-
vevő: „Végre eljött a nap, amikor Laczkó 
Endre és Kardos Rolland tanár urak kí-
séretében eljuthattunk Budapestre. Kora 
reggel elindultunk vonattal. Hosszú volt az 
út, de szerencsére gyorsan elrepült. A meg-
érkezésünk után elindultunk a Titanic ki-
állításra. Belépéskor egy kártyát kaptunk, 
amelynek egyik oldalára a valódi Titanic 
jegy másolatát láthattuk, a másik oldalán 
pedig megismerkedhettünk egy valódi sze-
mély adataival a Titanicról. A kiállításon a 
hajó történetét ismerhettük meg. A múzeum 
végén egy névgyűjteményben megkereshet-
tük: túlélők vagyunk-e, vagy meghaltunk. 
Mi azok közé tartoztunk, akik szerencsésen 
túlélték a katasztrófát. Ez után jöhetett a ki-
hagyhatatlan McDonald's. Miután egy jót 
ebédeltünk, utunkat a Nemzeti Múzeumban 
folytattuk, ahol egy rejtélyt kellett megolda-
nunk a kiállított tárgyak segítségével. A rej-
télyt sajnos nagyon hamar megfejtettük, így 
elérkeztünk az utolsó megállóba a visszaút 
előtt, a híres-neves WestEnd City Centerbe. 
Itt megkóstolhattuk a Bubbleology-t, vehet-
tünk fürdőbombát, és még sok mást is. Ezek 
után a vonatút kifejezetten unalmas volt, de 
hát ki örül annak, ha egy ilyen jó nap véget 
ér?” (Szekeres Alexandra 5.b)

November 24-én, pénteken tartottuk im-
már hagyományos adventi	szülői	kézmű-
ves délutánunkat. A jó hangulatú, teaillatos 
délutánon sok szép karácsonyfadísz, aján-

dék-figura készült. Köszönjük a szülőknek 
az aktív részvételt! 
Iskolánk nyolcadikosainak három csapata 
három igen érdekes kísérlettel ismertette 
meg a kicsiket és nagyokat a november 25-
én az Agórában megrendezett Kísérletek 
Kavalkádja elnevezésű rendezvényen. Ta-
náruk Ferlingné Dósa Anett.

November 28-án délután, a Szent-Györgyi 
Albert Agórában 137 gyerek (2-3. és 6-7. 
oszt.) tekintette meg a Nógrádi Gábor regé-
nye alapján, Janik László rendezésében ké-
szült a „Gyerekrablás a Palánk utcában” 
című zenés ifjúsági darabot, melyben szí-
nészeken kívül általános iskolás gyerekek 
játszottak, táncoltak, énekeltek. Az alsó és 
felső tagozatos nézők éppúgy élvezték az 
izgalmas, élményt nyújtó előadást, mint 
felnőtt kísérőik. Miközben jókat derültek 
a vicces jeleneteken, megértették a darab 
mélyebb mondanivalóját is. Szervező: Ko-
paszné Török Gabriella
A Bálint Sándor Napok keretében novem-
ber 30-án ismét megrendeztük a Tankerü-
leti verses mesemondó versenyt, melyre 
Szegedről és a környező településekről 
érkeztek hozzánk a versenyzők. Iskolánkat 
Masa Nikolett, Kun-Péter Emma, Huszák 
Zsófia és Kardos Mirkó képviselte. (Felké-
szítőik: Kardosné Volford Klára, Kopaszné 
Török Gabriella, Pataki Ildikó és Bönde 
Jánosné.) A zsűri drámapedagógusokból, 
bábművészekből és színművészekből állt. 
A két korcsoportban a következő eredmé-
nyek születtek:
1-2. osztályosok: 1. Marton Katalin Sze-
gedi Rókusi Ált. Isk. és Farkas Katinka 
Deszk; 2. Kun-Péter Emma Domaszék; 
3. Csík Hédi Algyő; 3-4. osztályosok: 1. Si-
mity Éva Deszk és Kovács Ádám Szegedi 
Jerney J. Ált. Isk.; 2. Szűcs Réka Ruzsa; 3. 
Huszák	Zsófia	Domaszék.
Külön gratulálunk a helyezést elért doma-

széki versenyzőknek és felkészítőiknek, 
Kopaszné Török Gabriellának és Pataki 
Ildikónak!

December 2-án régi álmunk vált valóra, 
megrendeztük az I. Domaszéki Néptánc-
találkozót. A - reményeink szerint - ha-
gyományteremtő rendezvényen művészeti 
iskolánkat három csoport képviselte: az 1.-
2.-3. osztályosokból álló legkisebb csapa-
tunk, a 4. osztályosok Rece-Fice csoportja, 
és a felsős Csillagfürt csoport. Felkészítő 
tanáruk Kispéter Éva néptánc pedagógus. 
Meghívásunkat elfogadta a Halas Néptánc-
együttes (művészeti vezető: Cornea Zsolt), 
csoportjuk két tánccal is fellépett. Valamint 
az Üllési Fonó Néptánc-együttes (művé-
szeti vezető: Ótott Zsolt), ahonnan a Ficer-
gők és a Cibere csoportot láttuk vendégül. 
A több, mint 120 fellépőt a néptáncos 
szülői	közösség látta vendégül a bemutató 
után. A szendvicsek, szörpök, gyümölcsök 
és finomabbnál finomabb sütemények elfo-
gyasztása után pedig jó hangulatú táncház 
következett, melyen a Kender zenekar húz-
ta a talpalávalót. Köszönjük a szülőknek 
az önzetlen támogatást; köszönjük Sziráki 
Krisztián alpolgármester úrnak a rendez-
vény hangosítását, Kispéter Géza polgár-
mester úrnak a segítségét, és Németh Lász-
lónak a helyszín biztosítását!

December 2-án moderntánc tanszakunkat 
három versenyzőnk képviselte a szolno-
ki Mikulás-kupán. Kovács Henrietta 2. 
helyen végzett bot cadet szólóban; Pördi 
Kíra a 3. helyet szerezte meg bot junior 
szólóban; Csala Vivien 2. lett bot senior 
szólóban. Gratulálunk! Felkészítő tanáruk 
Horváth Péter. Köszönjük Kovácsné Csá-
nyi Mónika szülőnek a táncosok versenyre 
szállítását!

MEGHÍVÓ: December 15-én, pénteken 

Kísérletek kavalkádja     
Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Verses mesemondó verseny nyertesei 1-2. osztály  
Fotó: Ótottné Gregus Éva
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Néptánctalálkozó megnyitója     Fotó: DomaTv Néptánctalálkozó	résztvevői    Fotó: DomaTv
15.30-kor szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket a zenetanszakos növendékek KA-
RÁCSONYI	 HANGVERSENYÉRE! A 
program helyszíne a Szent kereszt temp-
lom.

Ótottné Greguss Éva (műv.isk.vez.)
Következő programjainkból:
• December első hete: Mikulás-progra-

mok
• December 12-én felső tagozatos foga-

dóórák (16.00) és szülői értekezletek 
(17.00)

• December 15.: Karácsonyi hangver-
seny a templomban 15.30-tól

• December 21. (csüt.) 11.00: Karácso-
nyi ünnepség a templomban 

• December 21.: Utolsó tanítási nap, a 
kisbusz 13 órakor elmegy, ezen a dél-
utánon már nincs napközi

Téli szünet: 
December 22-től január 2-ig. A szünet utá-
ni első tanítási nap: 2018. január 3. („B” 
szerda)
A programjainkon készült képeket meg-

tekinthetik:
Az iskola honlapján: www.domaszeksuli.
hu; valamint az iskola és a DomaTv face-
book oldalán!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
örömökben és sikerekben gazdag, 
 boldog 2018. esztendőt kívánok 

kollegáim nevében is: 

Józsáné	Bánhidi	Márta	intézményvezető

Domaszéki Óvoda hírei

Adventi	készülődés	a	szülőkkel	    Fotó: DomaTv

Idén is, mint minden évben, elérkezett az 
ADVENT időszaka. Ezt a csodát gyerme-
kek és felnőttek – most is, mint mindig 
– melegséggel, szeretettel, érdeklődéssel 
fogadtuk.
November utolsó napjaiban minden cso-
port közös tevékenységekkel ünnepi han-
gulatot varázsolt csoportszobájába, illetve 
elkészítették saját adventi koszorúikat is.
A tűz témakörében beszélgettünk a gyer-
tyafényről, az ünnepi készülődésről, sü-
tés-főzésről, meglepetések készítéséről, 
örömszerzésről, és az ehhez kapcsolódó 
játékok, tevékenységek során eljutottunk 
a családi otthon melegéig. A hagyományos 
Adventi készülődésen a családok közösen 
készíthették el a különböző karácsonyi dí-
szeiket. Az adventi koszorú, asztali dísz, 
mézeskalácssütés mellett az ünnepi asz-
talra szalvétagyűrűt, poháralátétet, pohár 
gyertyatartót, karácsonyfadíszt lehetett 
barkácsolni más-más technikával. A büfé-
ben meleg teával, hot-doggal, finomabb-
nál-finomabb süteményekkel várták az 
édesanyák a „kézműveskedőket”. 
Az adventi készülődésből befolyt összeg 
teljes egészében a csoportok karácsonyi 
ajándékaira lesz fordítva. Nagyon szépen 
köszönjük minden kedves szülőnek segítő 

támogatását!
A következő időszak programjai:
- 2017. december 17. Falukarácsony
- 2017. december 19. karácsonyi ünnepség
- Óvodánk 2017. december 22-től 2017. ja-
nuár 2-ig zárva tart! Első nevelési napunk 
2018. január 3. szerda.

A Domaszéki Kincskereső Óvoda apra-
ja nagyja nevében: Áldott, varázslatos 

karácsonyt és egészségben, békességben, 
eredményekben gazdag boldog újeszten-

dőt kívánok mindenkinek!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Mórahalmi	közjegyzői	ügyfélfogadás
December 7., 21. dr. Kopcsányi Katalin (30/903-6906);   December 14., 28. dr. Hüvös Ferenc (30/919-9865)
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Domaszéki	Bölcsőde	hírei
Bölcsődénk küldetése, hogy nyugodt, békés 
környezetet biztosítson a gyermekek szá-
mára, mivel az első szocializációs színtér 
a család. A gyermeket a családi környezet-
ben ért hatások alakítják, fejlesztik, és ezek 
a tapasztalatok, élmények, dominálnak a 
későbbi fejlődés során is. Gyermekképünk 
a harmonikusan fejlődő, élményekkel teli 
gyermek, aki képes saját természetes kí-
váncsisága által tanulni és fejlődni. Sze-
retettel fordul az őt körülvevő világhoz, 
életében felmerülő problémáit életkorához 
mérten megfelelően tudja kezelni, szükség 
esetén segítséget kérni a megoldáshoz. 

3 éves kor alatt egy gyereknek kötött 
programra nincs szüksége, nekik még a 
legfontosabb a szabad játék, vagy legfel-
jebb néhány kiscsoportban végzett kreatív 
foglalkozás. A bölcsődékben nincsenek 
kötelező foglalkozások, azonban lehetnek 
olyan programok, amik színesebbé teszik a 
gyerekek napjait, fejlesztik őket. Például a 
torna, a rajzolás, gyurmázás, gyöngyfűzés, 

Mikulás a bölcsiben     Fotó: Godó Orsolya

mondókázás és egyéb kreatív foglalkozá-
sok már másfél-két éves korban érdekesek 
lehetnek. 

Célunk, hogy vidám, kiegyensúlyozott 
gyermekeket neveljünk bölcsődénkben.

Godó Orsolya bölcsődevezető

Közösségben a szeretet ünnepén

Ovisok, iskolások műsora
karácsony-díj átadása

Népi játékok, Babasarok, Fotósarok
Szeretetvendégség

Helyi termékek kispiaca
Lovaglás/kocsizás, lovasszánozás

Mindenkit várnak a domaszéki civil szervezetek!

2017.	DECEMBER	17.	16.00
DOMASZÉKI	SPORTCSARNOK

DomaTV	46.,	2017.	december	
havi adásából:

• Böllérnap - Ismét fergeteges hangu-
latban mérték össze tudásokat a böl-
lér- és sütőcsapatok november utolsó 
hétvégéjén.

• Adventi készülődés az óvodában. Kéz-
műves programmal készülődtek a do-
maszéki óvodások a karácsonyra.

• Robotok az iskolában - A domaszéki 
Bálint Sándor Általános Iskolában ro-
botokkal népszerűsítették a programo-
zási nyelveket.

• Bálint Sándor napok - Névadójukra 
emlékeztek a domaszéki általános is-
kolai diákjai és tanárai.

• Táncház - Első alkalommal rendeztek 
Táncházat Domaszéken a Művészeti 
iskola szervezésében.

• Segítség az álláskeresőknek - Tanács-
adáson vehetnek részt az álláskeresők 
Domaszéken a Paktum Projekt kereté-
ben.

• Horgolás a babaklubban - Horgolni ta-
nultak az anyukák a Sárkánybébi Ba-
baklubban.

Következő műsorunkat 2018. január 12-
én, péntek este 7 órakor láthatják.

Üdvözlettel:
Domaszéki Élhetőbb Faluért 

Közhasznú Egyesület
-------------------------------------------------

Honlap: elhetobbfaluert.blogspot.com
E-mail: elhetobbfaluert@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/
elhetobbfaluert

Adószám: 18475788-1-06
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DOMASZÉKI		AUTÓBUSZ		MENETREND

Biztonságban	az	év	végi	ünnepi	időszakban	is
A karácsonyi készülődés, bevásárlás idején 
fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, 
ami kedvezhet a tolvajoknak. Az áldozattá 
válás megelőzésére hívja fel a figyelmet a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. 
A rendőrség kiemelt szolgálattal - a társha-
tóságok együttműködésével készül az ad-
venti időszakra, de az állampolgárok köz-
reműködésére is szükség van ahhoz, hogy 
ne váljanak jogsértés áldozatává.
Néhány jótanács:
Az értékeket mindig tartsák szem előtt, ha 
tömegközlekedést használnak, bevásár-
lóközpontokban járnak, vagy tömegben 
vannak, mert ezeket a helyzeteket hasz-
nálhatják ki az alkalmi és a zsebtolvajok! 
A pénzt, iratot, mobiltelefont a kabát vagy 
táska belső részén, lehetőleg több helyen, 
és cipzárazható zsebekben tartsák!

Ne vigyenek magukkal a szükségesnél 
több készpénz! A bankkártya PIN kódját 
soha ne tartsák a kártya mellett! Győződ-
jenek meg róla, hogy biztosan lezárták –e a 
gépjárművet! Ne hagyjanak semmit feltűnő 
helyen, hiszen akár egy szem előtt hagyott 
műanyag táska miatt is feltörhetik az autót, 
ami jelentős plusz költséget generálhat az 
ünnepre. Egyre népszerűbb az online vá-
sárlás. Itt is körültekintőnek kell lenni. Ha a 
weboldalon helytelen magyarsággal írnak, 
már gyanúra adhat okot. Banki kódokat 
soha ne adjanak ki! Ebben az időszakban 
gyakori az adománygyűjtési tevékenység. 
Amennyiben utcán szólítják meg, ügyeljen 
rá, hogy megfelelőképp igazolja magát az 
adománygyűjtő. Ha pénzt adna át, körül-
tekintően tegye, a másik fél lehetőleg ne 
lássa, hogy honnan és mennyi pénzt vesz 

elő! Ha otthonában keresnék fel ezzel a 
céllal, ne engedjen be senkit! Kérjen csek-
ket, vagy kérje meg az illetőt, hogy az ajtó 
vagy kapu előtt várjon, míg Ön a felajánlott 
pénzzel visszatér!
Amennyiben az ünnepi időszakban elutaz-
nának otthonról, kérjenek meg valakit, 
hogy a kellemetlenségek elkerülése érde-
kében időnként ellenőrizze a lakást, ürítse 
ki a postaládát – azt a látszatot keltve, hogy 
van otthon valaki.

Boldog Karácsonyt kíván Önöknek a 
Csongrád MRFK Bűnmegelőzési

 Osztálya!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK 
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Központi	segélyhívó:	112,	telefontanú:	
06/80/555-111
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Majzik- Borbiró András 

Bélyi János- Kántor Zoltán 
Bélyi Veronika- Bánfi Kata 

Sztolarik- Albert Péter 
Billeghi, Münz- Erdélyi Gábor 

Szent Péter- Erdélyi Gábor 
Madame Kriszbay- Marjai Virág 

2017. december 18. (hétfő) 19 óra 
Aranyszöm Rendezvényház 

 
Münzné- Falati Hedvig 
Ancsura- Kovács Vanda 

Adameczné- P.Kerner Edit 
Lonka- Németh Anna 

Wibra György- Farkas Zoltán 
Szlávik- Máté Krisztián 
Gongoly- Szívós Győző 

Szereplők: 
 

Megvalósulhat-e a helyiek nagy álma, azaz lehet-e 
európai település a tótok lakta Glogovából? Amikor az 
elmaradott Glogovára új plébános, Bélyi uram érkezik, 

különös csoda történik. A viharban Szent Péter egy piros 
esernyőt borít Bélyi uram kishúgára, Veronkára.  

Ezzel megindul Glogova felvirágzása… 

Jegyek 3.500,-Ft-os áron kaphatók: az Aranyszöm Rendezvényházban  
(Mórahalom, Röszkei út 1.; tel.: 62/281-219);  0-24 között a Thermál Panzió 

 recepcióján (Mórahalom, Szegedi út 1/b; tel.: +36 30/456-76-00),  
ahol bankkártyás és Szép kártyás vásárlásra is van lehetőség;  
valamint online a rendezvenyhaz.morahalom.hu weboldalon.  

A szereplőváltozás jogát fenntartjuk! 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala

települési ügysegédjének domaszéki ügyfélfogadási ideje: 
Kedd:	08.00-14.30,	csütörtök:	08.00-14.30

Települési ügysegéd: Hallainé Bánáthy Mónika Telefon:	hétfőtől-csütörtökig:	8-16-ig,	pénteken	12.30-ig:	+36	20	9942673
A	települési	ügysegédnél	különösen	az	alábbi	ügykörökben	terjeszthető	elő	beadvány	továbbítás	céljából,

 illetve kapható tájékoztatás:
I. Szociális ellátások és KAB körébe tar-
tozó	ügyekben	kérelmek	továbbítása,	tá-
jékoztatás nyújtása:
• egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultsággal kapcsolatban;
• közgyógyellátás megállapításával kap-

csolatosban;ápolási díj megállapításá-
val kapcsolatban;

• időskorúak járadéka megállapításával 
kapcsolatban;

• aktív korúak ellátásának megállapítá-
sával kapcsolatban;

• hadigondozotti ellátások megállapítá-
sával kapcsolatban;

• nagycsaládosok földgáz-árkedvezmé-
nyével kapcsolatban;

• súlyos mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményeinek megállapítása 
iránti kérelmekkel kapcsolatban;

• lakcím bejelentéssel, ügyfélkapu nyi-
tásával kapcsolatban.

II. Családtámogatási ellátások kapcsán 

az	ellátásra	való	jogosultságot,	illetve	an-
nak	összegét	érintő	adatokra	vonatkozó	
bejelentés továbbítása
III. Egészségbiztosítással kapcsolatos 
ügyek:
• EU TAJ kártya igénylési kérelem to-

vábbítása;
• útiköltség térítési kérelmek továbbí-

tása; Egészségbiztosítási Alap terhére 
méltányosságból adható egyszeri se-
gély iránti kérelmek továbbítása;

• táppénz, gyermekápolási táppénz, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgon-
dozási díj megállapítása iránti méltá-
nyossági kérelem továbbítása;

• jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, 
baleseti táppénz és utazási költségtérí-
tés, valamint mulasztási és eljárási bír-
ság megfizetésével kapcsolatos méltá-
nyossági kérelem továbbítása.

IV. Nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek:
• méltányossági kérelmek továbbítása;

• adategyeztetési eljárással kapcsolatos 
ügyekben tájékoztatás nyújtása;

• nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó beje-
lentések továbbítása;

• árvasági ellátással kapcsolatos kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;

• öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;

• özvegyi nyugdíjjal kapcsolatosa kérel-
mek, változások bejelentés továbbítá-
sa;nyugdíj előtti álláskeresési segély-
lyel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

V.	Rehabilitációs	 ellátásokkal	kapcsola-
tos ügyek:
• rokkantsági járadékkal, fogyatékossá-

gi támogatással kapcsolatos kérelmek, 
változások bejelentésének továbbítása;

• rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos 
kérelmek, változások bejelentésével 
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. 
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Domaszék település fontosabb beruházásainak áttekintése
Az idei évben a Belügyminisztérium támogatásával megújult 
a domaszéki Szabadság tér útburkolata 26.188.389 forint 
összköltségű beruházás keretében, amelyhez 15.000.000 forint 
támogatást kaptunk.
A domaszéki Köztársaság téren emlékmű került kialakításra,	
amellyel az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, illetve 
az ahhoz kapcsolódó történelmi eseményeknek kívántunk 
emléket állítani. Emellett sor került az emlékmű környezetének 
rendezésére, valamint az emlékmű megközelítésére alkalmas 
sétány térburkolattal történő kiépítésére is. A pályázati projekt 
megvalósításához 4.000.000 forint vissza nem térítendő 
támogatást kaptunk, amely mellé önkormányzatunk 500.000 
forint önerőt biztosított.
Önkormányzatunk TOP-3.1.1-15-CS1-16-00006 kódszámú, 
„Kerékpárút építés Domaszéken” című pályázata hosszú 
várakozás után támogatói döntésben részesült. A projekt célja 
Domaszék belterületén a közintézmények (bölcsőde, óvoda, 
iskola) kerékpáros megközelíthetőségének segítése, amelyhez 
68.868.721 millió forint összegű támogatást ítéltek meg 
számunkra.
A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00014 kódszámú, „Belterületi 
vízelvezető-hálózat fejlesztése Domaszéken” című pályázatunk 
szintén támogatásban részesült. Az önkormányzat részére 
megítélt 110.511.396 forint összegű támogatás segítségével kb. 
3,1 km belterületi csatorna kiépítése valósul meg. A kivitelezés 
munkálatok hamarosan megkezdődnek.
A TOP.1.4.1-15-CS1-2016-00030 kódszámú, „A Domaszéki 
Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása” című 
nyertes projektünk keretében a domaszéki óvoda a jelenlegi 
óvodaépülettel szemben lévő saját tulajdonú ingatlanon 2 
csoportszobával bővül. Emellett 290 adagos főzőkonyha 
kialakítására is sor kerül. A fejlesztés összköltsége 192.843.883 
forint, amely projekt szintén 100%-os támogatási intenzitás 
mellett valósulhat meg.
A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00028 kódszámú, „A domaszéki 
Polgármesteri Hivatal épületeinek komplex energetikai 
korszerűsítése” című pályázat a Polgármesteri Hivatal két 
épületének energetikai korszerűsítését támogatja. A projekt 
keretében megvalósul a két épület homlokzati hőszigetelése 
és homlokzati nyílászáróinak cseréje, illetve a főépület 
fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése is. A projekt 
megvalósításához 36.760.000 forint támogatást nyertünk, 
amelyhez önerő biztosítása nem szükséges.
Az előbbivel azonos pályázati konstrukció keretében a TOP-3.2.1-
15-CS1-2016-00030 kódszámú. „A Domaszék Sportcsarnok 
komplex energetikai korszerűsítés” című projektünk is pozitív 
elbírálásban részesült. A projekt keretében megvalósul az épület 
homlokzati hőszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje, 
valamint info-kommunikációs akadálymentesítése és egy 
akadálymentes mellékhelyiség kialakítása. A projekt várható 
összköltsége 63.240.000 forint, amely összeget teljes egészében 
megítéltek számunkra.
A nyár folyamán két szociális szövetkezet alakult, azzal a céllal, 
hogy a szövetkezetek számára kiírt pályázatokon részt vehessünk. 
Az alábbi szövetkezeteknek kötelezően tagja az önkormányzat. 
A DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Szociális 
Szövetkezet (FOKUSZ-0237) alapvetően útkarbantartásra, 
közterület fenntartásra vonatkozó munkák elvégzésére alakult, 
kiegészítve egy modern földmérési feladatkörrel, ami az 
önkormányzat telekvitás ügyeinek pontos meghatározásában 
jelentős segítséget fog nyújtani. A DOMASZINT Domaszéki 
Vendéglátó Szociális Szövetkezet (FOKUSZ-0256) alapvetően 

Szabadság	tér	útburkolat	felújítás	előtt	    

Szabadság tér útburkolat felújítás után    
a TOP pályázatból megvalósuló óvodai konyha üzemeltetésére jött 
létre. A másik tevékenységi terület egy zöldség-gyümölcs ellátási 
hálózat kialakítása és üzemeltetése, különös figyelmet fordítva a 
friss helyi termékek fogyasztókhoz juttatására. Mindkét szövetkezeti 
projekt sikeres megvalósításához 60.000.000 forint támogatást ítélt 
meg az OFA Nonprofit Kft.

Sziráki Krisztián alpolgármester, 
Mészáros-Tanács Anett pályázatíró-projektmenedzser

Áldott Békés Karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

                                boldog új évet kíván a 

DOMASZÉKI HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE
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Domaszéki	Fogorvosi	Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       12.00 - 18.00
Kedd:         7.00 - 13.00
Szerda:         7.00 - 13.00
Csütörtök:  12.00 - 18.00
Péntek:        7.00 - 13.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökönn 13.30 - 18.00-ig; a többi mun-
kanapon 8.00 - 12.00 -ig. 
 
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal	Szerviz	
Domaszék

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

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint	az	olaj,	olajszűrő	csere			

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig:	8-17	óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

 fax: 284-187., 
e-mail: domaszekujsag@t-online.hu

Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető
Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.

Felelős szerkesztő: 
Papdiné Megyeri Csilla

Szerkesztőbizottság tagjai: 
Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  

Koczkás Orsolya, 
Engi Józsefné. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Engi Józsefné

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Media Print Star Kft.

Felelős vezető: Szőke Pongrác
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2018. január 5.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2018. január 16.

Domaszéki	Polgárőrség	
elérhetőségei: 

Pap Istvánné elnök: 06-30/621-6860, 
Varga Pál elnökhelyettes: 

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

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Telefon: 584-284

		Rendelési	idő:
Hétfő: 11,00-14,00
Kedd: 15,00-17,30
Szerda: 8,00-10,00 

(Tanácsadás), 10,00-12,00 (Rendelés)
Csütörtök: 13,00-15,00

Péntek: 8,00-11,00

Különleges	 minőségű	 válogatott, csipe-
dett édes és erős termelői fűszerpaprika 
kapható. Érdeklődni: 06-30/563-4773

***
Domaszéki,	 jó	 állapotban	 lévő	 tanya, 
gazdálkodásra alkalmas területtel, a falu-
hoz közel eladó. Érdeklődni: 06-70/559-
7610

***
Egy hízó eladó. Domaszék, Hóvirág út 23. 
Telefon: 06-30/8930-774

***
Elárusító pavilon (volt Lottózó) eladó 
Domaszéken. Érdeklődni: 20/945-4580. 
Irányár: 300 eFt Kérésre elszállítom. Rajos 
István.

***
Domaszéken a Székes úton 1 ha, 1500 m2 
föld 150 cm-es vadhálóval bekerítve, há-
rom fázissal, nortonkutakkal, 3 db 50 m-es 
12-es fóliavázzal az egész terület bemik-
rózva eladó. Érdeklődni: 20/5423-103-as 
telefonon. 

***
Domaszéki	 Szőlőfürt Szövetkezetes 
aranykoronát keresek megvásárlásra. Ér-
deklődni: 06-20/312-4876

***
Hordós savanyú káposzta van eladó. Tel.: 
06-30/511-0201 Domaszék, Rózsa Ferenc 
u. 2. (Szódásnál)

***
Domaszék,	Aranyvessző	 úti	 kiskert épí-
tési teleknek (400 négyszögöl) eladó. Víz, 
villany, gáz van, busz 10 percre. Ruhák ak-
ciós áron eladók a volt kultúrháznál pén-
tek, szombat, vasárnap 8-16 óráig. Telefon: 
62/284-087

Álláslehetőség	!
Domaszéki műanyagüzembe keresünk 
munkaerőt betanított munkára és gépek 

szerelésére, karbantartására, több 
műszakos, 8 órás munkarendben.

Előnyt jelent: targoncavezetői 
jogosítvány, szakirányú középfokú 
végzettség. Fizetés: megegyezés 
szerint. Jelentkezés: fényképes 

önéletrajzzal a domaplast@domaplast.
hu e-mail címen vagy személyesen a 

Domaplast telephelyén 
(Domaszék, Vasút u. 43-47.).

Dr. Herczeg István
állatorvos telefonszáma: 

30/458-1273

06-20/209-5312
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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

Körzeti megbízottak 
fogadóórája

Minden hónap utolsó csütörtök
Varga Pál

15.00-16.00 óráig
Telefon: 06-20/209-5312

Kocsi Adrienn
15.00-16.00 óráig

Telefon: 06-20/-3311-966

EDIT KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

Egészségház.
Bejelentkezés:

06-30/543-9094.

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-40/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt. www.alfoldviz.hu

TEMETŐ	GONDNOK	
ELÉRHETŐSÉGE:	0670/245-4905

Rutai László

Rózsakert	Vendéglő
tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy 
karácsonyra pontyhalászlé, vegyes 
halászlé, karácsonyra, szilveszterre 
az étlapon szereplő összes étel kínála-
tunkra, valamint hidegkonyhai készít-
ményekre előrendelést felveszünk.

Elérhetőségeink: 62/433-009, 284-
584, 284-484.

Étkezési utalványokat, OTP, MKB, 
K&H Szépkártyát, VISA, Mastercard 

és Maestro 
bankkártyát elfogadunk.

Minden kedves Vendégünknek
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

Sárkányhegyi Közösségi 
Ház bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, 
kiállításokra, termékbemutatókra, 

termék-, ruhavásárra, tanfolyamok,
 előadások lebonyolítására.

Érdeklődni: Papdiné Megyeri 
Csillánál lehet a 

62/284-011 (118. mellék); 
30/2064-313 telefonszámon

DOMASZÉKI

Rossz	a	bringája,	vagy
	nem	indul	a	kismotorja,	
rotátora,	fűnyírója?

Kisgépek, motorok, bringák javítását, 
felújítását, egyedi vagy gyári festését, 
fényezését vállalom. Bármilyen anyag 
ragasztása hegesztés erejével. 

Tel.: 06-30/5314-812

Hulladékszállítás
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a 2018. január 1-én (hétfő) 

esedékes kommunális és szelektív 
hulladékszállítást a következő 

pénteken, 2018. január 5-én végzi 
Társaságunk.

Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft.

Műkörmös	szolgáltatással	várja Domaszéken a József Attila 
17. szám alatt lévő 

Fodrászüzlet. 

     Szolgáltatások:
         - manikűr, 
         - japán manikűr (férfiaknak is)
         - műkörömépítés, géllakk,
         - esztétikai pedikűr

Műkörmösünk 2017. árpilis 10-től várja kedves vendégeit!
Bejelentkezés a következő telefonszámon:

06-30/601-7365 Vörös Zsanett

Minden kedves vendégünknek
SZERETETBEN	TELJES	

BÉKÉS,	
BOLDOG	ÚJ	ÉVET	

KÍVÁNUNK!
Jójárt Józsefné és Jójárt Orsolya
Ugyanitt	töves	fenyő	kapható!	
Érdeklődni:	30/380-1654	
mobilon	vagy	a	Domaszék,	
József A. u. 17. szám alatt.
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27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sárkányhegyi	KHE									
10.00	SárkányBébi	

Tóthné	Gabi-	Altatás

Sárkányhegyi	KHE						
10.00	SárkányBébi	

BabbaMia-	Hordozás 20.00	DomaTv	Friss	
Adás

Sárkányhegyi	KHE			
10.00	SárkányBébi	

Tóthné	Gabi-	Mozgás

Szent	Kereszt	templom	
15:30	Karácsonyi	

hangverseny

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

2017. december
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Programtár Domaszék
PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						
11:00	Szentmise

Sportcsarnok								
Néptáncos	találkozó	és	

Táncház

Egészségház:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Jázmin	nyugdíjas	klub	
Tápláló	szeretet,	
adománygyűjtés

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Szent	Kereszt	templom	
23:15	Karácsonyi	

misztériumjáték	24:00	
Éjféli	szentmise

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macával

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Egészségközpont:					
16:30	gerinctorna					

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Pipacs	Tanya:	
Pónifogaton	a	Mikulás

Pipacs	Tanya:	
Pónifogaton	a	Mikulás

Sportcsarnok:														
18:30	Foci

Egészségközpont:																				
19:00	Alakformáló	

Macávaljamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival

Sportcsarnok:																		
16:00	Falukarácsony	

ünnepi	fények,	játékok,	
finom	falatok,	piac

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Karácsonyi		

szentmise																
Zöldfás	templom								

11:00	Ünnepi	szentmise

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Karácsonyi		

szentmise																
Zöldfás	templom								

11:00	Ünnepi	szentmise

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak a Domaszéki 
Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület és a Doma Tv munkatársai!

Szent	Kereszt	templom	
9:00	Szentmise											

Zöldfás	templom						

Sárkányhegyi	KHE				
10.00	SárkányBébi	
Karácsonyi	fotózás

Egészségközpont:									
17:30	Egészségmegőrző	

jóga	Kószó	Cecivel

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	
előzetes	bejelentkezés	

Egészségközpont:					
16:30	gerinctorna					

Kószó	Flóra-

jamgosport@gmail.com			
19:00	-	JamGo	Mónival

Sárkányhegyi	KH	10:00-
13:00	Véradás
Sportcsarnok:														

jamgosport@gmail.com			
19.00	-	JamGo	Mónival	

Egészségközpont:					
16:30	időskori-	és	

gerinctorna																			
Kószó	Flóra-

Sárkányhegyi	KH	
Nyugdíjas	Klub	évzáró	
karácsonyi	köszöntés

Egészségközpont:									
17:30	jóga	Kószó	Cecivel

Javaslat, 
észrevétel, 
program: 

elhetobbfaluert
@gmail.com


