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Jönnek-e angyalok karácsonyra?

Egy régi, válságos esztendő karácsonyára 
megjelent egy lemez. „Ne várjatok! Üres a 
jászol! Idén sem lesz nálunk karácsony!”   
De az ég derűt szült, s ha késlekedve is, 
de eljöttek az angyalok. Akármilyen sötét 
az éjszaka, a „Betlehemi csillag üzenete” 
érvényes marad. Bizony, voltak ennél sö-
tétebb idők is.
Fagyos csikorgással köszönt ránk decem-
ber. Mikulás napjára áztató havas eső hul-
lott a bánatos égből. Ólomszürke köd ült a 
tájra, mire hazaértem az alig fűtött iskolá-
ból. Kicsi voltam még és félénk, de hoz-
záfogtam szárítgatni és fényesíteni elázott 
cipőimet a tűzhely előtt. A tűzben sivalkod-
tak a nedves faágak, bennem pedig felsírt 
az elmúlt évek meghitt Mikulás estjeinek 
emléke. Bátyáimmal versengve fényesít-
gettük mindig a hómarta cipőinket, hogy 
mégis fényessé legyenek, mire érkezik a 
Mikulás. 
Aki nagyobbat bírt pökni, és gyorsabban 
dörzsölni, reménykedett dúsabb ajándék-
ban. Senki se tanította, mégis erősen hittük! 
Most már a csendben legbelül éreztem, a 
bátyáim szívét már más remények, más 
utak vonzzák. Régen, mint minden öcsi, 
tudtam, merre vannak. Most már fontos 
lett nekik: ne tudja, ne lássa a „kicsi”. Ta-
lán a kamaszkor hozta: eddig „mi” voltunk, 
most már „ők” meg „én”. A mozikban is 
sok rossz és hitellenes filmet láthattak, az 

volt a városi ifjak „agymosó” helye.         
Már elfogyott a nyálam, de a cipő még matt 
volt és ázott. Felhagyott a reményem, hogy 
ragyogó szépséget varázsolhatok feslett 
ábrázatára. A homály leple alatt kiosontam 
vele a nyitott folyosón levő kispadhoz. Ki-
tettem, ahogy bátyáimtól láttam, mintha a 
másik két pár is mellette lenne. Éppen ez 
alatt jó apánk behozott egy kárpitos mun-
kát, hogy ne kelljen a műhelyben fagyos 
kézzel beszegni és ráfeszíteni a szép szí-
nes huzatot. Szerettem nézni a régi okos 
szerszámait, amint szakszerűen és mindig 
kedvvel dolgozott velük. Ilyenkor elbaran-
golva az emlékei között szívesen és ízesen 
beszélt az élet fontos dolgairól. Most azon-
ban kínos lett a csend, és az arcán is aggo-
dalom ült. Anyánkat sem láttam a házban, 
ki mindig talált valami kiutat a nehéz nincs-
telenségből. Talán éppen ezért volt oda dol-
gozni valahol. Nagy csend ült közénk, csak 
a petróleum lámpa lobbant sercegve néha, 
egy-egy fénycsóvát villantva dolgos keze-
ire. Néhányszor felemelte tekintetét felém, 
és a szemüveg fénye elárulta, hogy arcomat 
nézi és cipőtlen lábaimat, mit magam alá 
húztam, mint a fázós macska a kihűlő kály-
ha alatt. „A cipőd meg hol van?”- szólalt 
meg halkan és indulat nélkül. „Hát kinn a 
kispadon, ahogy szoktuk.” –válaszoltam 
alig hallhatóan. „Na, hozd csak be fiam, azt 
a cipőt, mert még ellopja valami csavargó.” 

A csend még nagyobb lett, mint azelőtt. A 
macska is kiosont a kályha alól, amikor, 
nála is halkabb léptekkel behoztam az elá-
zott, üres cipőt. Alátettem a már majdnem 
kinőtt heverőnek, és csendben magamra 
húztam a takarót. Úgy látsszon, mintha már 
aludnék. A munkáját odaadóan folytatta, és 
azt is láttam, milyen szépen befejezte. Már 
csak félálomban hallottam, amint halkan 
mondta édesanyának érkezésekor: „A gye-
rek várta a Mikulást, mert kitette a cipőjét 
a kispadra.” Ő pedig némán a párnámra 
tette az egy szem almát, amit vacsorájához 
kapott. Arra ébredtem, hogy szégyentől ki-
pirult arcomhoz gördült hűsítőn az illatos 
alma. 
Ez emlékezetes estének már lelki folytatása 
volt az az este, amikor az adventi készü-
letben apánk behozott három fia elé egy 
szegényes, kusza kis fenyőfát. Letette kö-
zépre: „Nézzétek, ti már nagy fiúk vagytok. 
Különbet nem lehetett kapni, ezért is igen 
megküzdöttem. Ferde is, kicsi is, de ti majd 
szépre alakítjátok.” Valóban kicsi volt, de 
az illatával azonnal meghódította a szívün-
ket. Lelógó ágaiból nagyiéknak csináltunk 
asztali vázába egy szép, formás, hegyes 
csokrot, és csillag is került a hegyére. Át is 
vittük a hűvös előszobába, a sötétedő ud-
varon a ropogó fehér hóban már elkezdtük 
énekelni, hogy „Mennyből az angyal…” 
pedig csak három ördögfiókát láthatott a 
két öreg. Könnyes szemük azonban csillo-
gó angyalnak látott bennünket. Boldogan 
előhozták az ősz óta őrizgetett fekete sző-
lőfürtöket, meg a padlás gerendáin rejtege-
tett téli körtéket, hiszen már aranysárgára 
értek. Csörgött mellé a kosárban sok dió és 
mogyoró. Bőséggel és szeretettel, mert a jó 
gazda mindennek tudja az idejét és módját. 
Mire az éjféli misére kellett készülni, az 
otthoni kis fenyő is tele lett minden széppel 
és jóval. Gyertya hulladékból gyúrtunk új 
gyertyát, és míg a régi csíptetőkkel felrak-
tuk a legszebb ágakra, édesapa emlékeibe 
merülve elmondta: „A fogságban krump-
lihéjból csináltunk csillagot, lila karalábé 
héjából faragtunk szíveket. Fenyő pedig 
bőven nőtt az orosz sztyeppéken. Feldí-
szítve olyan szép lett, hogy a sebesültek is 
könnyes szemmel gyönyörködtek benne. 
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Fogságban voltunk, mégis elénekeltük: 
„Csordapásztorok midőn Betlehemben 
csordát őriznek éjjel a mezőben, Isten an-
gyali jövének melléjük…” Pedig olyan 
éhesek voltunk, hogy elettük a káposztale-
velet a kecskék elől, amit meghagytak. 
A történet végére a régi „békebeli” szalon-

cukor papírba házi szaloncukor került, mert 
kölcsönadtuk a kezünket az angyaloknak. 
Jézusnak meg a szívünket is. A fa hegyében 
úgy ragyogott az ezüstpapír csillag, mint 
az égen, és már ezer ördög se tudta volna 
bemesélni a fejünkbe, hogy nem jönnek az 
angyalok. Mire az éjféli miséről hazafelé 

jöttünk, a saját nevünknél is biztosabban 
tudtuk, hogy a Jézuska hoz minden ajándé-
kot, ami valóban jó és szép, s amiért egyál-
talán élni érdemes.  

Sóki Károly, plébános

Karácsonyi ünnepi miserend
December 24. hétfő:         23.15 óra: Pásztorjáték
                                           24.00 óra: Éjféli szentmise
December 25. kedd,  Karácsony napja:  
   9 óra: Ünnepi szentmise
                                           11 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson
December 26. szerda,  Karácsony másnapja:  
   9 óra: Szentmise
                                           11 óra: Szentmise Zöldfáson
December 31. hétfő,    16.30 óra: Év végi hálaadó szentmise
Január 1. kedd,  Újév napja:  
   9 óra: Ünnepi szentmise
                                           11 óra: Szentmise Zöldfáson
Január 6. vasárnap, Vízkereszt ünnepe:   
   9 óra: Szentmise és pásztorjáték ismétlése
                                           11 óra: Szentmise Zöldfáson

Önkormányzati hírek
2018. november 7-én rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés volt, ahol döntés született 
a hivatal épületeinek és a sportcsarnok 
komplex energetikai korszerűsítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyerteséről. 
2018. november 22-én soros ülését tartott a 
testület, ahol az alábbi napirendi pontokat 
vitatták meg:
1. Kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

végző Kft. tevékenységéről szóló tá-
jékoztató

2. Adórendeletek felülvizsgálata
3. A következő évi belső ellenőrzési terv 

elfogadása
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 Lász-
ló a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. ki-
rendeltség-vezetője elmondta, hogy már 
az előző ülésen is szó volt a szolgáltatás 
változásáról. A hatályos törvény szerint a 
Kft.-vel már nem köthet az önkormány-

zat új közszolgáltatási szerződést. Mivel 
2018. december 31-én lejár a Kft. és az ön-
kormányzat között kötött közszolgáltatási 
szerződés, így a feladatot a magánszemé-
lyek esetében a Katasztrófavédelem fogja 
átvenni. Vállalkozásoknál és intézmények-
nél a szolgáltatás igénybevétele kötelező, a 
továbbiakban is marad az évenkénti vagy 
kétévenkénti ellenőrzés, díjazás ellenében. 
Elmondta, hogy a magánszemélyek részére 
a kéményseprő szolgáltatás igénybevétele 
nem kötelező. Ha mégis igénybe szeretné 
venni valaki a szolgáltatást, akkor díjmen-
tesen ezt megteheti 2019. január 1-től a Ka-
tasztrófavédelemnél. Abban az esetben kell 
fizetni, ha a jogszabályban előírtnál több-
ször kell igénybe vennie, vagy sürgősség-
gel, vagy egy nem egyeztetett időpontban. 
Hozzátette, hogy a Katasztrófavédelemnél 
is vannak megfelelő képesítéssel rendelke-
ző kéményseprő szakemberek. 
A második napirendi pont keretében a tes-
tület döntött, hogy nem kívánják módosíta-
ni a helyi adótételek mértékét. 
A harmadik napirendi pont keretében el-
fogadták a következő évi belső ellenőrzési 
tervet és a negyedik napirendnél pedig öt 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázatot bíráltak el. Felülvizsgálták a 
köztemető és a temetkezés rendjének helyi 
szabályairól szóló rendeletet. A domaszéki 
temető temetési helyének díjszabásánál az 
alábbi kedvező, új tételek kerültek beépí-
tésre a rendeletbe. A lejárt és újra nem vál-
tott sírhelyek esetében az egyes sírhely 25 
évre 5.000 Ft, a kettős sírhely megváltási 
díja 10.000 Ft lett. 
Döntési javaslatok között az alábbi fonto-
sabb döntések születtek: a gyermekek nap-
közbeni ellátásának térítési díjának mérté-
ke emelkedett. Az óvodai ellátás étkezési 
térítési díja a szülők esetében háromszori 
étkezésnél 489 Ft-ra, míg az iskolai ellá-
tásnál 660 Ft-ra változott. A nyersanyag 
normát és az Áfa költségét fizetni a szülő, 
az összes többi költséget az önkormányzat 
finanszírozza. A sportcsarnok és a hivatal 
épületeinek energetikai korszerűsítése be-
ruházás estében a testület döntött a saját 
forrás (A hivatal épületeinél kb. 9.4 mFt, 
a sportcsarnoknál pedig kb. 4.5 mFt) biz-
tosításáról.

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Tájékozató a kéményseprésről
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb 
területen végzik a katasztrófavédelem ké-
ményseprői a lakossági kémények tisz-
títását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 
2499 települése tartozik a katasztrófavé-
delem ellátási területéhez. A gazdálkodó 
szervezetek tulajdonában lévő kémények 

ellenőrzését és tisztítását változatlanul a 
kéményseprőcégek végzik megrendelésre. 
Az, hogy milyen gyakran érkezik vala-
kihez a kéményseprő, attól függ, hogy az 
adott háztartásban milyen tüzelőberen-
dezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy 
fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt 

égésterű tüzelőeszköz esetén kétéven-
te, minden egyéb fűtőberendezés ese-
tében évente érkezik a kéményseprő. 
A kötelező lakossági sormunka az egész 
országban ingyenes. A kéményseprő 15 
nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt 
dob a postaládába. Ha a kéményseprő az 
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értesítésben megadott időpontban nem ta-
lálja otthon a kéménytulajdonost, újabb 
időpontról hagy értesítést. Ha a sormun-
kát a kéményseprő a második időpontban 
sem tudja elvégezni, akkor a kéménytu-
lajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie 
kell egy új, közös időpontot, amikor el-
végezhető a sormunka. A harmadik, kö-
zösen egyeztetett időpontban elvégzett 
munkáért már ki kell fizetni a kiszállási 
díjat (körülbelül 500 forint), de nem kész-
pénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormun-

ka magában foglalja a kémény és az ösz-
szekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a 
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt 
befolyásoló műszaki berendezések okozta 
hatások vizsgálatát, továbbá az égéster-
mék paramétereinek ellenőrzését, illetve 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-ér-
zékelő működőképességének ellenőrzé-
sét is. A sormunkába nem tartozó tevé-
kenységekért változatlanul fizetni kell.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy 
valaki az ingyenes sormunkán túli kémény-

ellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. 
Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül 
a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasz-
tásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti 
meg. A két kötelező sormunka között meg-
rendelt ellenőrzés és a sormunkába nem 
tartozó munkák elvégzése költségtérítés 
terhére történik. A kéménysepréssel kap-
csolatos információk elérhetők a kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon. 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 
2016-ban váltották ki az őstermelői iga-
zolványukat 2018. december 31-ig rendel-
keznek érvényes betétlappal (mivel 3 évre 
adtunk ki betétlapokat).
Kérem a termelőket, hogy fáradjanak be 
december közepéig a falugazdász irodába, 
hogy a problémák elkerülése végett még 
idén el tudjam végezni az őstermelői iga-
zolványhoz szükséges 2019-es, és 2020-as 
évre szóló betétlapok kiadását. 
Azon termelők, akik idén nem érvényesítik 
az őstermelői igazolványukat, következő 
év március 20-ig tudják visszamenőlegesen 
érvényesíttetni!
Azon termelők, akik 2017, és ezt követően 

váltották ki a kártya alapú őstermelői iga-
zolványukat, rájuk ez NEM vonatkozik.
Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhe-
tetlen a kártya alapú őstermelői igazolvány 
!!! (valamint, ha bármiféle ügyintézés miatt 
térnek be a falugazdász irodába, akkor az 
őstermelői igazolványt mindenféleképpen 
hozni kell a falugazdászhoz, hogy el tud-
jam végezni a szükséges adminisztrációt 
a központ felé !!!) Az ügyintézéshez nem 
kell időpontot kérni! Az ez évi ügyfélfoga-
dás december 21-én befejeződik Domaszé-
ken. Szegeden a központi irodában decem-
ber 27 és 28 között lesz ügyfélfogadás!
Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefon-
számon elérhető vagyok!

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket 
Kívánok!

                                                                                    
Üdvözlettel: falugazdász

Mikulás ünnep a közösségi kemence mellett
Az októberi közösségi beszélgetésen (A TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00013 kódszámú, Helyi identitás és kohézióerősí-
tése Domaszéken című projekt) született meg a Mikulás buli 
ötlete: Bendéné Sinka Anikó már 14 éve szervez Mikulás bu-
lit a házuknál a szomszédoknak, barátoknak. Az ő ötlete volt, 
hogy szervezzük meg ezt a programot a helyi közösségnek 
„nagyban”. A programra december 1-én szombat délután ke-
rült sor. A hideg ellenére szép számú társaság gyűlt össze a kö-
zösségi kemence melletti téren, az asztalok hamar megteltek 
finomságokkal, került forró tea és forralt bor is. A kemencébe 
befűtöttek, és finom felvert bodagot készítettek a nyugdíjasok. 
A gyerekek a népi fajátékokkal játszottak, míg két lovas foga-
ton megérkezett a Mikulás. A gyerekek dalokkal és versek-
kel köszöntötték a Mikulást, aki apró meglepetéssel köszönte 
meg a gyerekek szeretetét. A Mikulás távozása után is ünnepi 
maradt a hangulat, kicsik és nagyok együtt játszottak, beszél-
gettek a tábortűz és a kemence melege körül. 
A program igazi közösségi összefogással valósult meg. Kö-
szönet az önkormányzatnak a népi fajátékokért, a nyugdíja-
soknak a kemencés hangulatért és a finom felvert bodagért; 
Engi Gábornak, aki a Mikulás szállításáról gondoskodott; 
Loncsárevity Györgynek, aki elvállalta a Mikulás szerepét. 
Továbbá köszönet még Tombácz Zolinak a kellemes zené-
ért, ami jó hangulatot teremtett; a Domaszék Szebb Jövőjéért 
Közalapítványnak és a Domaszék Lakosságának Egészsége-
sebb Életéért Alapítványnak a szaloncukorért; Vajda Zoltán-
nénak a sütőtökért. 
Köszönet Mindenkinek, hogy a megjelenésével hozzájárult a 
program kellemes hangulatához.
Az ünnepségen felajánlott adományokat köszönjük, az ösz-

szegyűlt adományt a Gyermeksebészet a Műtétre Váró Gyermekekért 
Alapítvány javára utaltuk át.
A szervezők:Gulyás-Zóka Veronika, Kószó Cecília, Sziráki Krisztián 

és az ötletgazda: Sinkáné Bende Anikó
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Újra versenybe szálltak a domaszéki böllérek és a pecsenyesütők 

Sem az eső, sem a hó nem akadályozta a 
munkát Domaszéken, a XX. Böllérnapon, 
melyre a szorgosabbak már hajnal 3 óra-
kor elkezdtek készülődni. A kora reggeli 
hagymapucolás, vízforralás az üstökben, 
pálinkaivás, elengedhetetlen „kellékei” 
ezen eseménynek. Kispéter Géza polgár-
mester üdvözlő és köszöntő beszéde után, 
Sóki Károly plébános megtartotta a ha-
gyományos kenyérszentelő beszédét, majd 
megáldotta egyenként az 5 db túlvilágra 
induló, ketrecbe zárt sertést. Lövéte, a Do-
maszéki Öregfiúk, az Ifjúsági Önkormány-
zat, a Fogatosok és Császár Tibor csapata, 
mind különböző technikákkal vetettek vé-
get az állatok életének. A cél viszont egy 
volt: legyenek az asztalok finomságokkal 
megtöltve és lakjon jól mindenki, aki kilá-
togatott, vagy éppen a munkából veszi ki 
a részét. A sok finom étel mellé, ingyenes 
pálinka és forralt borkóstolással kedves-
kedtek a szervezők, de volt olyan csapat, 
ahol sajtokat, pogácsákat is lehetett enni. 
Nem maradhatott el a kalácsosztás sem, 
mindenkinek bőven jutott belőle. A fogato-
sok egy falunéző körjárattal színesítették a 

délelőtt programját az érdeklődők számára. 
Ez a nap lehetőséget adott arra, hogy barát-
ságok kötődjenek és felidézzük a régi csalá-
di és baráti disznótorok kedves pillanatait. 

A Domaszéki Böllérnap eseményei közül 
nem maradhatott el a már hagyománnyá 
vált pecsenyesütő verseny sem. 16 csapat 
mérte össze a tudását, szalonnát, velőt, 
tarját, hagymát pirítottak, sütöttek és zöld-
ségekkel, körettel tarkított kész műveket 
tálaltak fel. A 3 tagú zsűrinek (B. Nagy 
László országgyűlési képviselő, Csányi 
László Mórahalom város alpolgármeste-
re, Csiszár István mesterszakács.) nehéz 
dolga volt kiválasztani a legjobb tányért. 
Végül 16 kategóriában mindenkinek az I. 
helyezést adták az alábbi elnevezésekkel: 
legegyszerűbb, legbeszédesebb, legjobb, 
legöregebb hús, legháziasabb, legváltoza-
tosabb, legkülönlegesebb, leges legjobb, 
leginkább fejlődő, igazi falusi, legkiválóbb, 
legzöldségesebb, legcsaládosabb, legbősé-
gesebb, leggyorsabb, legfűszeresebb, stb. 
Jogos volt az öröm minden csapatnál, hi-
szen nem hiába keltek korán, és dolgoztak, 

a jutalmuk megérdemelt volt. A 16 résztve-
vő közt a helyi civil szervezetek, 5 baráti 
társaság, a szatymazi Rácz Laci bácsi, Lö-
véte, Pécska képviselték magukat. Lövété-
ről a Falusi Vendégszeretők Egyesületének 
résztvevőit kiemelnénk, hiszen ők még egy 
asszonykórussal is szórakoztatták a közön-
séget. Az önkormányzat dolgozói, a civil 
szervezetek tárcsán sült finomságokkal, 
kalácsokkal, forralt borral, meleg teával, 
pálinka- és bórkóstolással kedveskedtek 
a helyszínre kilátogatóknak. Mondhatni, 
hogy kint hideg volt, de a sátrak alatt meleg, 
családias fogadtatás várt minden vendéget.
Minden támogatónak, együttműködőnek, 

Képes beszámoló folytatása a 13.oldalon
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segítőnek köszönet, hogy ez a rendezvény 
létrejöhetett: 
Németh Antal, Németh Péter, Száraz Fer-
dinánd, Varga Tibor, Engi Gábor, Farkas 
Győző, Dobó Szilveszter és családja, Bod-
nár László és családja, Oltványi János, Alb 
János, Jázmin Nyugdíjas Klub, Forráskút 

Önkormányzata, Mórahalom Önkormány-
zata, lövétei testvértelepülési vendégek 
szállásadói, Domaszéki Presszó Vendéglő, 
Domaszéki Családsegítő Szolgálat, Doma-
tisz Nonprofit Kft., Domaszint- és Domad-
rón Szociális Szövetkezet, Domaszéki Pol-
gármesteri Hivatal, Domaszéki Polgárőr 

Egyesület, Domaplaszt Kft., Csala Imre, 
Pintér Árpád, Szűcs Géza és családja, Ru-
zsa Zsolt, Domaszéki Gazdák Kft., Császár 
Illés, Kossuth Kúti Pálinkafőzde, Baranyás 
Pincészet, Kovács László, Németh Mag-
dolna –ABC Panzió.

Forrás: DomaTv facebook oldala

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Diákjaink a Bálint Sándor napokon   Fotó: Mataisz Zsuzsanna, Marosné Alberti Anikó

Programjainkból: November 8-án tar-
tottuk Iskolába csalogató programsoro-
zatunk 1. találkozóját. A nagycsoportos 
óvodások játszottak, kézműveskedtek, is-
merkedtek a leendő tanító nénikkel. Szüle-
ik pedig tájékoztatást kaptak Józsáné Bán-
hidi Márta igazgatónőtől intézményünkről. 
A 7-8. évfolyam részt vett a következő 
programban: A Szegedi SZC Krúdy Gyula 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turiszti-
kai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja november 9-én a „Szakmáink világa" 
játékos vetélkedőt szervezett általános is-
kolai diákok számára. 5 iskola, 6 csapattal, 
65 diákkal képviseltette magát az esemé-
nyen. Fantasztikus alkotások születtek és 
ínycsiklandó ételek. Iskolánk 2 csapattal 
indult és a „Doma gang" csapata 3. helye-
zést ért el. Csapat tagjai: Kun-Péter Édua, 
Dobó Anna, Takács Natália, Tillinkó Niko-
lett, Kis Dorottya, Molnár Dorina, Kónya 
Tünde, Hollósi Milán, Varga Levente 8.a 
osztályos és Hegedűs Dorka 8. b osztályos 
tanulók. /Marosné Alberti Anikó/

November 9-én rendezték meg a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyt az általános 
iskolásoknak. Iskolánkat 7 négy fős csa-
pat képviselte. Az 5.b osztályosok (Bakos 
Nikoletta, Bernáth Szonya, Fődi Nikolett 
és Szécsi Lorena) a 11. helyen végeztek. 
Felkészítő tanáruk Molnár-Tóthné Laka-
tos Margit. A  7.a osztályt képviselte Ba-
kos Roland, Kószó Liliána, Süli Ádám és 
Tóth-Szeles Bence. Ők megyei 4. helye-

zést értek el. Felkészítő tanáruk Huszár 
Judit. November 10-én „Pályaorientációs 
napot” tartottunk. Az 1., 2. és 3. évfolyam 
különböző szakmákkal ismerkedett: Nacsa 
Hajnalka virágkötő, Gál Imre fafaragó és 
Nagy Zsolt méhész tartott érdekes bemuta-
tót a gyerekeknek. Köszönjük! A 4., 5. és 6. 
évfolyam kísérletező „állomásokon” bővít-
hette tudását Ferlingné Dósa Anett, Aszta-
los Ferencné és Kertészné Gábor Julianna 
tanárnők segítségével.

A 7. és 8. évfolyam diákjai, akiket a to-
vábbtanulás most leginkább érint, különbö-
ző szakiskolák és szakgimnáziumok bemu-
tatkozását, börzéjét tekinthették meg ezen 
a tartalmas programon. November 15-én 
futsal versenyen vett részt csapatunk: Vö-
rös Szabolcs, Lippai Dávid, Ötves Márk, 
Sárszegi Richárd, Ábrahám Dávid, Nóvé 
Hunor és Sipőcz Máté.

November 22-én rendezték Makón a Bo-
lyai Anyanyelvi Csapatverseny Csongrád 
megyei eredményhirdetését. A domaszéki 
7.a osztályosok:  Kószó Liliána, Bakos Ro-
land, Süli Ádám és Tóth-Szeles Bence az 
értékes negyedik helyezést érték el. Gratu-
lálunk a csapatnak! /Huszár Judit/ Az előző 
évek hagyományát folytatva, ebben a tan-
évben is színházlátogatást szerveztünk az 
alsó tagozatosok számára.  November 29-
én 140 gyerekkel nézhettük meg a Szegedi 
Nemzeti Színház előadásában a Szaffi című 
zenés mesejátékot.  A darab Jókai Mór: A 

Cigánybáró c. regényéből, a híres rajzfilm 
(Dargay Attila, Nepp József, Romhányi Jó-
zsef által írt forgatókönyv) alapján ifj. Jo-
hann Strauss zenéjét felhasználva készült. 
A darab során végigizgulhattuk Botsinkay 
Jónás és Szaffi(k) történetét, miközben vi-
dám zenét hallgathattunk, és különleges 
jelmezekben gyönyörködhettünk. /Kopasz-
né Török Gabriella/

„Bálint Sándor Nap”

November 30-án iskolánk névadójára, Bá-
lint Sándorra emlékeztünk. Az ünnepségen 
Sziráki Krisztián alpolgármester úr, Sóki 
Károly plébános úr és Józsáné Bánhidi 
Márta igazgatónő méltatta meleg hangon 
Bálint Sándor gazdag néprajzi munkás-
ságát és domaszéki gyűjtőmunkáját. Kiss 
Máté (6.a) és Tombácz Anikó (4.a) furu-
lyán reneszánsz zenét szólaltattak meg. 
Szalóky Lara (7.b) szavalata után az em-
léktábla koszorúzásával zárult az ünnep-
ség. Az ünnepélyes megnyitó után a nap 
Mátyás király témában telt. Az alsó ta-
gozat az  alábbi programokon vett részt: 
Mátyás királyról szóló rajzfilmeket tekin-
tettünk meg, majd az udvaron Mátyás ki-
rály aranyát kerestük - a „leggazdagabb” 
tanítványunk: Papp Endre 4.a osztályos ta-
nuló lett. Ezután nyolc állomáson kellett a 
tudásukat, ügyességüket bizonyítani a gye-
rekeknek ahhoz, hogy Mátyás apródjává 
válhassanak: lovagi tornán, Mátyás szín-
házában, udvari  menü, borsdobálás, rene-
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szánsz udvar, parkettázó műhely, fűszerek 
kertje, mese-monda próbatétele témákban. 
Szervezők: Ótottné Greguss Éva, Kardos-
né Volford Klára. Szeretnénk köszönetet 
mondani Kiss Árpád szülőnek a program 
megvalósításában (fénymásolásban) nyúj-
tott segítségéért.

A Mátyás év alkalmából a felső tagoza-
tosok egy rövid film (Mátyás öröksége) 
megtekintése után két helyszínen folytatták 
a nap programját. Az iskolában szöveg-
értési feladatot oldottak meg, iniciálékat 
festettek, közben reneszánsz muzsikát 
hallgattak. Igazi jó hangulatban alkottak. 
Osztályonként 2x6 fős csapat műveltségi 
vetélkedőn vett részt a sportcsarnokban. 
Változatos feladatsorokkal, zenei felisme-
réssel, versírással, korabeli öltözetekben 
felvonulással, sok izgalommal versenyez-
tek egymással. Eredmények: 1. helyezett: 
Polihisztorok csapata (Bakos Roland, 
Krnács Evelein, Módra Barnabás, Sánta 
Brigitta, Süli Ádám és Tóth-Szeles Bence 
7.a); 2. helyezett: Grófnők csapata (Balogh 
Elizabet, Bényi Brigitta, Dobó Anna, Dobó 
Boglárka, Kiss Dorottya és Kun-Péter 
Édua 8.a); 3. helyezett: Történészek csa-
pata (Csapó Bence, Császár Marcell, Ho-
molya Zsombor, Simon Imre és Sthul Erik 
6.a).Ezt követően vívó bemutatón vettek 
részt a felsősök. Szaszák Kata (4.b) és 
testvére Szaszák Balázs (3.b) tőröző, majd 
Süli Ádám 7.a osztályos tanuló a partne-
rével párbajvívási tehetségét mutatta be. 
Feszült csendben figyelték a tusokat a né-
zők, hiszen  életükben először láttak élőben 
vívást. A bemutató után középkori sport-
játékokat játszottak a tanulók, sőt Kinizsi 
Pál domaszéki utódja is „megszületett”, 
Ötves Rupi (8.b) személyében. Élmények-
ben gazdag, változatos programokban vet-
tek részt tanulóink. /Viplakné Pásti Mária 
és Madarász Ottó szervezők/

Délután is folytatódott a rendhagyó iskolai 
nap: a napközis tanulók Mátyás király-té-
manapon vettek részt. A szülők és pedagó-
gusok pedig adventi kézműves teadélutá-

non készültek az ünnepekre. Az elkészült 
műveket a decemberi adventi vásáron áru-
sítjuk. Köszönjük minden résztvevőnek! /
Ótottné Greguss Éva/

 Digitális Pedagógus Díj

A Tempus Közalapítvány minden évben új 
pályázati felhívással és a legjobb ötletek 
beküldőinek elismerésével ösztönözi az új 
módszerek bemutatását, előmozdítva ezzel 
a pedagógusok közötti tudásmegosztást és 
a tanárok felzárkóztatását az IKT eszközök 
iskolai használata területén. 2018-ban 54 
módszertani ötlettel pályáztak a pedagó-
gusok. A legújabb ötletek feltöltői közül 
került ki az a 7 gyakorló tanár, akinek mun-
káját 2018-ban Digitális Pedagógus Díjjal 
ismerték el. A díjak átadására a 2018. no-
vember 24-én az Osztályfőnökök Országos 
Szakmai Egyesülete, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszicho-
lógiai Kar és a Tempus Közalapítvány által 
közösen megrendezett Digitális Pedagógus 

Bálint Sándor napon   Fotó: Mataisz Zsuzsanna Bolyai verseny résztvevői   Fotó: Ferlingné Dósa Anett

Digitális pedagógus díj
Konferencián került sor. Kiss Mónika, a 
Szegedi Orczy István Általános Iskola és 
Mataisz Zsuzsanna, a Domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola pedagógusa a „DoDo pro-
jekt” módszertani ötletéért és megvalósítá-
sáért vehette át a díjat. A projekt a Digitális 
témahéten, eTwinning projektként valósult 
meg.

Szívből gratulálunk Kolléganőnknek!

MEGHÍVÓ

December 14-én, pénteken 15.30-kor 
szeretettel várjuk az érdeklődőket a 

zenetanszakos növendékek 

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE! 

A program helyszíne a Szent kereszt 
templom. /A művészeti iskolai tanárai és 

növendékei/

Következő programjaink:
December 4.: Tankerületi verses mesemon-
dó verseny
December 7.: Mikulás-műsor
December 8.: Mikulás kupa – mazsorett 
verseny Mórahalmon
December 12.: Hangverseny főpróbája a 
templomban (13.00-16.00-ig)
December 13.: Bábszínház; 
December 13.: Iskolába csalogató 2. al-
kalom 16.30-tól
December 14. (péntek) 15.30-tól: Kará-
csonyi hangverseny a templomban
December 15. (szombat): Hétfői munka-
nap, „B” hét hétfő
December 19.: Karácsonyi teadélután a 
napköziben
December 20.: Karácsonyi ünnepség a 
templomban 11.00 órakor (megjelenés ün-
nepi öltözetben) Az iskola 13 órakor bezár. 
Téli szünet: 2018. december 21-től 2019. 
január 2-ig. (Utolsó tanítási nap: dec.20.; 
Első tanítási nap: jan. 3. „B” csütörtök)

Minden kedves Tanítványunknak és 
Családjuknak békés, sikeres boldog új 

esztendőt kívánok!

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető
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Domaszéki Családi Klub hírei
Az idén is részt vett  csapatunk a böllérnapi 
pecsenyesütő versenyen. Lelkes kis csapa-
tunk sütött, pucolt, kínált és természetesen 
finom pálinkát is kóstolt. 
A zsűri a legcsaládosabb kategóriában 1. 
helyezést adott a sültünknek.
Ismét elérkezett az év vége. Közeleg a Ka-
rácsony, a szeretet ünnepe, egy kicsivel 
többet gondolunk a szeretteinkre, baráta-
inkra, így vagyunk ezzel a Családi klubban 
is. Idén is szeretnénk megtartani a hagyo-
mányos karácsonyi ünnepségünket, ahol 
átadjuk egymásnak szerény ajándékainkat, 
illetve szponzorainktól kapott ajándékokat.
December 16-án, a Falukarácsonyon is 
részt veszünk süteményeinkkel, illetve sze-
retetünkkel, segítségünkkel.

Tisztelettel: Szekeresné Ildikó klubvezető Díjátvétel a Böllérnapon    Fotó: DomaTv

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
„Tudod, karácsonykor az ember mindig 

hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az 

emberiség, amint mondják,
Hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet 

a csoda nélkül élni.”
/Márai Sándor/

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉSSEL, öröm-
teli várakozással, ünnepre hangolódás-
sal telnek játékos napjaink óvodánkban. 
Különleges időszak ez a négy hét óvodás 
életünkben is, Mikulásvárástól Karácsony 
érkezéséig. Amikor a közösen készített 
adventi koszorúkon minden csoportban 
meggyújtottuk az első gyertyákat, sok kis 

gyermeklélekben a gyakorlatias hétközna-
pokon kevéssé érződő varázslatos hangu-
lat lett úrrá. Bízunk abban, hogy sikerül 
megérinteni minden kispajtás lelkét dalo-
kon, meséken, verseken, beszélgetéseken, 
együttjátszásokon, saját kezűleg készített 
piciny, de szebbnél szebb meglepetéseken 
keresztül a szeretet, az ajándékozás, a bol-
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dog várakozás, az együtt töltött idő, az ér-
ték érzelmi töltetével. 
Hagyományainkhoz hűen megrendeztük 
az idei évben is az ADVENTI KÉSZÜ-
LŐDÉST, ahol szülő és gyermek együtt 
készíthette el az ünnepi díszeket. Késő 
délutánra elkészültek az adventi koszorúk, 
grincsfák, manók, karácsonyfadíszek és 
mézeskalács illata árasztotta el az egész 
óvodát. A büfében ügyes kezű anyukák és 
„nagy tesók” arany és ezüst tallérért fino-
mabbnál finomabb sütiket, hot-dogot, teát 
árultak a készülődésben megéhezett és 
megszomjazottaknak. Az adventi készülő-
désen befolyt összeget a karácsonyfa alá, 
játék vásárlásra szeretnénk fordítani.
Nagyon szépen köszönjük a szülőknek 

támogató segítségüket!
Az Óvodák Kistérségi Egyesülete jóvoltá-
ból minden kispajtás 3D-s mozi műsoron 
vehetett részt november végén „Dínóka-
land” címmel. Köszönjük szépen az egye-
sület támogatását!
A következő időszak programjai:
- 2018. december 16. Falukarácsony
- 2018. december 19. Karácsonyi ünnepség
- Óvodánk 2018. december 21-től 2019. ja-

nuár 2-ig zárva tart! Első nevelési napunk 
2019. január 3. csütörtök

A Domaszéki Kincskereső Óvoda apraja 
nagyja nevében: Áldott, varázslatos kará-

csonyt és egészségben, békességben, ered-
ményekben gazdag boldog újesztendőt kí-
vánok mindenkinek!

Koczkás Orsolya óvodavezető

Mikulásvárás az oviban    Fotó: Koczkás Orsolya

Nyugdíjas klub hírei

Pecsenyesütés a Böllérnapon    Fotó: DomaTv

Böllérnapi rendezvényen minden egyes se-
gítőnek köszönöm a részvételt. Külön kö-
szönöm a pecsenye- kalácssütőknek, töltött 
káposzta készítőknek a munkáját. Jövőre 
veletek újra ugyanitt! 2018. december 17-
én 11.00 órára várjuk a klubtagokat, Év-
záró rendezvényünkre, a törzshelyünkre, a 
Sárkányhegyi Közösségi Házba.
Első klubnap 2019. január 7-én lesz, ezen a 
napon 12.00 órától Pótszilvesztert tartunk 
a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Január-
ban minden hétfői napon 13,00 órától lesz 
klubnap a korai sötétedés miatt. 

Ezzel a verssel kívánok mindenkinek 
Áldott Karácsonyt:

Királyok Bölcsessége, Angyalok Tisztasá-
ga, Pásztorok Egyszerűsége ragyogja 

be a Karácsonyt,
és adjon erőt az Új Esztendőhöz!   

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető

Könyvtári hírek
Minden kedves olvasómnak

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
DJP pont nyílt a könyvtárban!

Új szolgáltatással bővült a könyvtár kíná-
lata. Ingyenesen elérhetővé válik a Wifi 
használat és különböző eszközök (laptop, 
tablet, okostelefon) használata. 
Szeretnénk, ha mindenki egyaránt lehe-

tőséget kapna a felhasználói szintű tudás 
megszerzésére, ezért elsősorban nyug-
díjas jelentkezőket várunk egy ingyenes 
tanfolyam elindításához. Célunk, hogy az 
idősebb korosztály is magabiztosan hasz-
nálhassa digitális eszközeit. Van otthon 
laptopja és szeretné megtanulni, eredmé-

nyesebben használni, vagy csak szeretné 
kipróbálni? Érdeklődjön tanfolyamunkról 
a könyvtárban. Nincs felső korhatár, esz-
közöket biztosítunk, de a sajátját is elhoz-
hatja.

Guba-Szűcs Judit könyvtáros
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Zúzottköves útépítés és fúráspont létesítése Domaszéken
A MOL Olaj és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaságtól megkeresés 
érkezett önkormányzatunkhoz, miszerint 
tervezik lefúrni a Do-Ny-1 jelű fúrás-
pontot. A fúráspont Domaszék községtől 
ÉNy-i irányban, a község belterületétől 
kb. 600 m-re található. Elhelyezkedése, 
illetve a megközelítési útvonala az aláb-
bi: az 5431. sz. Szeged-Ruzsa országos 
közúttól a Gólyahír út (880 m) – Sárkány-
hegy utca (440 m) – Harang utca (320 m) 
– Egyenlőség utca belterületi szakasz (80 
m) – Egyenlőség utca folyatásában a 0328 
hrsz-ú külterületi út 570 m hosszúságban – 
majd balra a fúráspont irányába a 0327/158 
hrsz-ú út 200 m hosszúságú szakasza. 
Igénybevételre kerülő összes úthosszúság: 
2.490 m. A fúráspont megközelítése során 
az önkormányzati tulajdonú, Domaszék, 
Harang utcának a Sárkányhegy és Egyen-
lőség utca közötti 320 m hosszú, kiépített 
aszfalt burkolattal rendelkező szakaszát 
tervezik igénybe venni.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 32. § (1) értelmében az önkor-
mányzatok tulajdonában álló területeken 
lévő utak közterületnek minősülnek, mert 

közforgalom elől el nem zárt területek. To-
vábbá az útvonalon közlekedési korlátozás 
nincs, így ezen indoklás alapján bejelentik, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
fentebb említett utakat bányászati közér-
dekű célra a Társaság használni szeretné. 
A Társaság vállalja, hogy a kútmunkálatot 
követően az útban esetlegesen bekövetkező 
károkat megszünteti, az igénybevételt meg-
előző állapotot saját költségén helyreállítja.
A kútmunkálat szállítási kiszolgálásának 
biztonságos – bármely időjárási körülmé-
nyek közötti – lebonyolítása érdekében a 
megközelítési útvonal teljes szakaszán szi-
lárd burkolatú útra van szükség. Így a Ha-
rang utcát kivéve – zúzottköves út megerő-
sítést végeznek a teljes szakaszon 2.170 m 
hosszúságban, mivel ezen utak földutaknak 
minősülnek. Az út zúzottköves megerősíté-
sének adatai: 
szélesség: 4 m; szerkezet: 30 + 5 cm zúzott-
kő, 0,5 cm geotextília. A Gólyahír útnak az 
országos közúthoz csatlakoztatásához asz-
faltburkolat létesül. A kútmunkálatot köve-
tően a megerősített út a továbbiakban egya-
ránt szolgálja majd a kút megközelítését és 
a lakossági forgalmat is.

A fúrással összefüggő munkák tervezett 
ütemezése:
- Útmegerősítés: 2018. november-decem-
ber
- Fúráspont előkészítési munkák: 2019 (25 
nap – január-február) 
- Fúrás: 2019 (70 nap)
- Rétegvizsgálat: 2019 (30 nap)
- Fúráspont felszámolása (2 hét)
- Rekultiváció: (2 hét)
Az útépítés és a munkálatok fokozott kör-
nyezeti terheléssel járnak, kérjük az érintett 
közlekedők és az érintett ingatlantulajdo-
nosok, lakosság türelmét, megértését. 

Kispéter Géza polgármester

Nagyon köszönjük a sok lelkes jelentkezést 
és reakciót! Az adventi időszakban telepü-
lésünk házainak egy-egy ablaka mesebeli 
képeslappá válik, hogy így is hangolódjunk 
karácsonyra. 
December 1-től december 24-ig minden 
este fény gyúl egy domaszéki ablakban! Fi-

Élő advent
2018-ban együtt számláljuk a napokat a szeretet ünnepéig!

gyeld, hogy hol gyúlnak fel a fények!

További részletek, aktuális informáci-
ók  a Domaszéki Élhetőbb Faluért KHE 
Facebook oldalán (www.facebook.com/
elhetobbfaluert) és az elhetobbfaluert.blog-
spot.com-on.

Online Ön?
Ha használja az okoseszközét, de vannak 

bizonytalanságok, ha szívesen ismerkedne 
olyan aplikációkkal, amely egyszerűsítheti 

az életét, ha a web2 ismeretlen terület.
Jelentkezzen december 21-ig a január 

közepén induló felhasználó fókuszú 4 al-
kalmas tanfolyamra. További információk 

az elhetobbfaluert@gmail.com-on

Domaszéki JUDO ISE hírei
Nagy Bence és Mercea Dávid Magyar Bajnok

Debrecenben rendezték meg a Junior B korcsoport Országos 
Bajnokságát, ahol Nagy Bence 50 kg-ban aranyérmes lett. Ben-
ce ebben az évben a második Magyar Bajnoki aranyérmét sze-
rezte ifjúsági kora ellenére a Junior mezőnyben is nyerni tudott. 
Földi Csanád a 90 kg-ban a pontszerző 5. helyen végzett.
A romániai Szatmárnémetiben a Mercea testvérek képviselték 
színeinket, ahol Dávid 34 kg-ban aranyérmes és Cristiana a lá-
nyoknál 44 kg-ban bronzérmes lett.
Diák C Országos Bajnokságát Mórahalmon rendezték meg, 
ahol 33 kg-ban Mercea Dávid Országos Bajnoki címet szerzett. 
Dávid minden ellenfelét imponáló fölénnyel utasította maga 
mögé. Ezzel megszerezte egyesületünk fennállása óta a 63. 
egyéni Magyar Bajnoki érmet.
Szakosztályunk a 2018-as évet 4 egyéni Magyar Bajnoki cím-
mel zárta, Nagy Bence Ifi és Junior B korcsoportban, Mercea 
Krisztiana Diák A korcsoportban és Mercea Dávid Diák C kor-
csoportban. Ezüstérmet szerzett Junior korcsoportban Gunics 
Endre. Sánta László Junior korcsoportban és Ifi Korcsoportban 
lett Országos Bajnokságon bronzérmes. Nagy Bence Ifi B kor-

Óvodások házi versenye     Fotó: Gulyás-Zóka Veronika
csoportban szintén bronzérmes lett.

Egyesületünk nevében minden tagunknak és a falu lakosságának is 
Kellemes Ünnepeket és Boldog Üj Évet kívánunk.

Szabó Miklós edző
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Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat év végi összefoglalója

                               Kihívás napi foci bajnokok                    Fotó: DIÖNK                        Táncház november 3-án                  
A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat - 
ahogy neve is mutatja - önkormányzati el-
ven működő, ifjúsági érdekeket képviselő 
szervezet. Tagjai falusi általános és közép-
iskolás, valamint egyetemista diákok. A je-
lenlegi képviselők hivatalosan 1 éve lettek 
megválasztva, de már a választások előtt is 
rendszeresen munkálkodtak az ifjúság ösz-
szefogásán. 
Véleményünk szerint aktív hónapokat tud-
hatunk magunk mögött. Igyekeztünk olyan 
programokat szervezni, amelyek felkeltik 
a fiatalok figyelmét, érdeklődését. Több 
eseményünk a községi önkormányzat, az 
általános iskola és helyi civil szervezetek 
(pl.: DÉFKE) támogatásával valósult meg. 
Külön szeretnénk kiemelni Kispéterné Ko-
togán Erzsébet, Ótottné Greguss Éva, Tró-
jáné Dani Katalin, Császár Roland, Gábor 
Zsolt, Németh László és Sziráki Krisztián 
hozzájárulását! Köszönjük segítségüket! 

Anyagi költségeinket az önkormányzat, il-
letve a Morajlás és a Fiatalok a családok 
évében című pályázatokból finanszíroztuk. 
Januárban a Maszkabál szervezé-
sében vettünk részt. Tombolakészí-
tésben és árusításban segédkeztünk.  
A tavasszal két ifjúsági bulit rendeztünk, 
amelyekre nem csak helyi, de szegedi 
és a környező falvakban élő fiatalok is 
ellátogattak. Helyszínül a Party Kocs-
ma és a Domaszéki Presszó szolgáltak.  
Májusban az immár hagyományos kihí-
vás napi eseményünkön a zumba, jóga, 
és pingpongozási lehetőségek mellett kis-
pályás focibajnokságon vehettek részt 
az érdeklődők. 11 csapat versengett a 
focibajnok címért a Sportcsarnokban.  
A falunapi programokban közreműköd-
tünk és aktívan részt is vettünk azokon.  
Nyárzáró Partink szeptember elején került 
megrendezésre. A homokhátsági fiatalokat 
megmozgató eseményen két ismert dj szol-
gáltatta a zenét. 

Böllérnapon is aktívak voltak az ifjúsági önkormányzat tagjai     Fotó: DomaTv
Novemberben a művészeti iskolával 
közösen Néptáncfesztivált szervez-
tünk. Meghívott vendégeink az üllé-
si és királyhalmi tánccsoportok voltak. 
Fellépésük után tökfaragásra, majd 
táncházra invitáltuk az érdeklődőket. 
A böllérnapon csapatunk a Legfiatalabb 
kategóriában első helyezést ért el a böllér-
versenyen. 

Kedves Fiatalok! 
A fentiekben említett rendezvényekkel 
már sikerült számos fiatalt megfognunk. 
A jövőben szervezettekkel is Titeket, mint 
domaszéki ifjúságot szólítunk meg. Szeret-
nénk elérni azt, hogy ne idegenként tekint-
sünk egymásra a faluban, hanem tudjunk 
beszélgetni, együtt szórakozni. Ehhez a Ti 
segítségetekre van szükségünk!

Kérünk Titeket, ha van olyan indítványozá-
sunk, programunk, amely felkelti az érdek-
lődéseteket, ne habozzatok! Keressétek fel 
bátran közösségi oldalainkat, kövessétek 
híreinket, csatlakozzatok hozzánk! 
Téged is várunk szeretettel Domaszék ak-

tív fiataljai közé! 
a DIÖ tagjai. 

Elérhetőségek, képes beszámolók, bemu-
tatkozás:
Facebook:

Instagram:

      Email:
        domaszekifjonk@gmail.com
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December 2018 Programtár Domaszék
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

26 27 28 29 30 1 2

Boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánnak a Domaszéki Élhetőbb 
Faluért Közhasznú Egyesület tagjai!                                                                                      
Javaslat, észrevétel, program: elhetobbfaluert@gmail.com

13.00-16.00: Adventi 
koszorú készítés a 
plébánián (hittanos 
gyermekeknek)

Szent Kereszt 
templom 9:00 

Szentmise                        
Zöldfás templom      

11:00 Szentmise17:00 Találkozz a 
Mikulással- 
Teleház udvara 3 4 5 6 7 8 9

14:00 Sárkányhegyi 
KH Nyugdíjas Klub, 
Mindenki névnapja

14:00 Verses 
mesemondó 

verseny - 
tankerületi jamgosport@gmail.

com   19.00 - JamGo 
Mónival előzetes 

bejelentkezés 
szükséges!

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi 

Babaklub

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival

Szent Kereszt 
templom 9:00 

Szentmise           
Zöldfás templom      

11:00 Szentmise

Egészségközpont:         
17:30 jóga Kószó 

Cecivel

20.00 DomaTv Friss 
Adás                   

DECEMBER 14-én

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

Egészségház:                    
17:45: GyógytornaAdventi gyertyagyújtás 

7:45-kor az alsó 
folyosón, Adventi vásár 

kezdete

Egészségközpont:                    
19:00 Zsírégető 

Macával

10 11 12 13 14 15 16
14:00 Sárkányhegyi 
KH Nyugdíjas Klub, 
Mindenki névnapja

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival előzetes 
bejelentkezés 

szükséges!

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi 

Babaklub

15:30 Karácsonyi 
Hangverseny - Szent 

Kereszt Templom,         
Művészeti iskola 

műsora

Szent Kereszt 
templom 9:00 

Szentmise           
Zöldfás templom      

11:00 SzentmiseEgészségközpont:                    
19:00 Zsírégető 

Macával

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival Egészségház:                    
17:45: GyógytornaEgészségközpont:         

17:30 jóga Kószó 
Cecivel

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival

16:00 
Falukarácsony 
Sportcsarnok

17 18 19 20 21 22 23
Adventi 

gyertyagyújtás 7:45-
kor az alsó folyosón

Sportcsarnok:              
18:30 Foci

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival előzetes 
bejelentkezés 

szükséges!

Sárkányhegyi KHE      
10.00 SárkányBébi 

Babaklub

jamgosport@gmail.
com   19:00 - JamGo 

Mónival

Szent Kereszt 
templom 9:00 

Szentmise           
Zöldfás templom      

11:00 Szentmise

11:00 Nyugdíjas klub 
évzáró Karácsony 

köszöntés

Karácsonyi Ünnepség 
– első három óra 

megtartva

Egészségközpont:                    
19:00 Zsírégető 

Macával

Egészségközpont: 
17:30 

Egészségmegőrző 
jóga Kószó Cecivel

Egészségház:                    
17:45: Gyógytorna

jamgosport@gmail.
com   19.00 - JamGo 

Mónival 24 25 26 27 28 29 30
23.15 óra: 

Pásztorjáték       
(Szent Kereszt 
templom)           
24.00 óra: Éjféli 

szentmise

Karácsony napja:       
9 óra: Ünnepi 

szentmise (Szent 
Kereszt templom)

         11 óra: Ünnepi 
szentmise (Zöldfás 

templom)

Karácsony másnapja:       
9 óra: Ünnepi 

szentmise (Szent 
Kereszt templom)

         11 óra: Ünnepi 
szentmise (Zöldfás 

templom)

Szent Kereszt 
templom 9:00 

Szentmise           
Zöldfás templom      

11:00 Szentmise

31

16.30 óra: Év végi 
hálaadó szentmise 

(Szent Kereszt 
templom) 

A Doma TV munkatársai novemberben sem pihentek, hiszen megkérdezték a polgármes-
tert, milyen lesz a böllérnap, 1956-os megemlékezésen jártak, Erdélyben kiránduló isko-
lások élményeit hallgatták, megnézték, hogyan oktatnak a tanárok robotokkal, táncház-
ban mulattak és Mindenszentekről, valamint a halottak napjáról beszélgettek.

Az alkotók nevében jó szórakozást kívánunk!

Elkészült a DomaTv 57. adása!
Internetes elérhetőség:
https://www.youtube.
com/watch?v=LpD-

wVSs0KSA
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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-
törtökön 13.30 - 18.00-ig; a többi munka-
napon 8.00 - 12.00 -ig. 
  További információ a weboldalunkon:

www.ordogdent.hu
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.),              

  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, Szűcs Judit. 

Nyomdai előkészítés: Tombácz Zoltán
Korrektor: Tanács Éva, Szűcs Judit
A szerkesztőség az utánközléssel

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1750 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Zemanek Albert e.v.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. január 3.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. január 11.

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: 12,00-15,00
 Kedd: 15,00-17,30
 Szerda: 7,30-8,00-ig vérvétel
    8,00-10,00 tanácsadás
  10,00-12,00-ig rendelés
 Csütörtök: 12,00-14,00
 Péntek: 8,00-11,00
       Helyettes: Dr. Molnár Zsuzsanna

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

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

80/922-333; Ügyfélszolgálat:
80/922-334

Domaszéki kiskertekben a Tátika úton 
3158 m2-es ingatlan eladó. Termő gyü-
mölcsfákkal, villany, gáz, fúrt kút és egy 
romos épület az ingatlanon, vezetékes víz 
a kerítés melletti úton van. Beépíthetőség 
15 %. Elérhetőség: 06-30/730-0485, 06-
62/284-498 délután és este.

***
50 éves magyar házaspár segítene idős 
néni, bácsi mindennapi gondjain, eltartási 
szerződéssel. Érd.: 20/3304-973

***
Általános iskolás tanuló korrepetálását, 
felvételi előkészítését vállalom. Házhoz 
megyek. 1500 Ft/60 perc. Tel.: 20/3304-
973

***
Vegyszermentesen termelt paradicsom-
ból, hagyományos módon főzött lé eladó. 
400 Ft/liter. Tel.: 20/3304-973

***
15 q puha száraz tűzifa (fűzfa) eladó. Ér-
deklődi: 06-70/6487-880

***
Eladó morzsolt kukorica. Érdeklődni: 
30/587-1950

***
Domaszéken 2 db zártkert egyben panel-
garázzsal, fúrt kúttal, 3 fázissal eladó. Ár: 
3.200.000 Ft. Érdeklődni: 30/271-1440

***
Hízó sertés eladó Domaszéken 160-200 kg 
között. Érdeklődni: 30/968-2652

***
A Bajai úttól kb. 2 km-re a Császár út 
mellett 7743 m2 és közvetlenül mellette 
4736 m2 szántó művelési ágú földterület 
eladó. Érdeklődni: 70/3873-888

***
Volkswagen Golf 1.6-os 1998-as évjáratú, 
garázsban tartott 43 km-re, jó állapotban 
eladó. 800.000 Ft Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámon lehet: 30/322-7313

***
Vadonat új 26-os, drapp színű, női kerék-
pár, teljes felszereltséggel, garanciával, fix 
áron eladó. (30.000 Ft). Érdeklődni: 06-
20/294-5846

Golden és Idared alma eladó. 
Érdeklődni.: 0620/412-5956

***
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Újra versenybe szálltak a domaszéki böllérek 
és a pecsenyesütők a 4. oldal folytatása

Böllérnapi 
további képek 

a DomaTv 
facebook oldalán

Pecsenye sütő 
verseny további 
képei a DomaTv 
facebook oldalán

Kedves Domaszékiek!
INGYENES ANGOL, NÉMET, OROSZ, valamint INFORMATIKAI képzéseket indítunk 16 és 64 év közötti, nem nappali tago-
zatos iskolarendben tanuló érdeklődőink számára. A képzéseken ingyen lehet részt venni, azonban előtte személyesen regisztrálni kell. 
Hétfőtől péntekig 8-16:30 között Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. Megfelelő számú 
helyi jelentkező esetében a tanfolyamokat a domaszéki Sárkányhegyi Közösségi Házban tartjuk!

Részletes információt a +36-30-799-3349-es számon lehet kérni.        Kónya Bába Andrea Tanulási tanácsadó
         Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!         Nyitott Tanulási Központok Hálózata - 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.
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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

Temetőgondnok 
telefonszáma:

06-70/245-4905  
Rutai László

Hulladékudvar 
telefonszáma:

06-70/682-8580

Domaszéki könyvtár 
telefonszáma:

06-70/466-3792

DOMASZÉKI

Szeged Határrendészeti 
Kirendeltség

6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszámok:112; 62/541-706;

06-30/466-1021

ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
Határsértők bejelentése esetében közvet-

len elérhetőségek!

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és 
külterületi térkép 
megvásárolható 

a Domaszéki 
Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu 

honlap 
kezdőlapjáról!

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
kedden és csütörtökön 8-12.30 óráig 

vehető igénybe a Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal II. számú 

épületében!
Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd

CSMKH Szegedi Járási Hivatal
62/284-011 (130 m.)

Domaszéki Kincskereső Óvoda 
telefonszáma: 62/284-065

Figyelem!
A télre készülni kell!

Cserépkályhák, kandallók, kemencék, 
tűzhelyek készítése!

Boldog Karácsonyt és Sikeres új Eszten-
dőt kíván a lángok varázslója:

Márton Ferenc

Telefon: 62/253-901; 06-30/9784-033

VÉRADÁS
2018. december 14-én (péntek) 10.00-

13.00 óráig véradás lesz a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. A véradáshoz szüksé-
ges: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ kártya!

Csokis, ultrahangos arckezelést,
arcmasszázst, parafinos 

kézápolást vállalok!
Kezelés, időpont kérése 

telefonon: 06-20/330-4973

Rózsakert Vendéglő
Tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy 
karácsonyra ponty halászlé, 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!

Tisztelt Domaszéki 
Lakosok!

Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat a TOP-3.2.1-15 számú 
pályázaton, épületenergetikai fej-
lesztésre támogatást nyert. Ennek 
megfelelően, még 2018. őszén meg-
kezdődött a Domaszéki Polgármes-
teri Hivatal épületeinek felújítása 
(szigetelése, nyílászárók cseréje 
stb.). A munkálatok során az egyes 
irodákban alkalmanként korlátozód-
hat, szünetelhet az ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: dr. Csányi Imre jegyző

Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola elérhetősége: 

Tel.: 62/284-043

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312
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Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 
Edei-,Hárs- és Vegyes virágméz. 1100 Ft/
kg ártól. Továbbá propolisz és méhviasz. 
Minden szombaton a TELEHÁZ udvará-

ban várom a vásárlókat!

Termelői méz eladó!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850, e-mail: 
viaszvaraos@gmail.com

Nőgyógyászati magánrendelés Domaszéken
Dr. Herskó Gyula szülész-nőgyógyász főorvos nőgyógyászati magánrendelést 

tart Domaszéken, Petőfi u. 12. szám alatti Egészségközpontban minden 
szerdán 17-19 óra között.

Bejelentkezés: 06-20-5891496 (Hevesiné-asszisztensnő)

        Komplett nőgyógyászati vizsgálat, szűrő vizsgálat, ellenőrző vizsgálat,
 várandós vizsgálat szívhang hallgatással, fogamzásgátlási 
tanácsadás, várandós tanácsadás, meddőségi tanácsadás,

 beutalás, igazolás, vényírás

Felhívás
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közvi-

lágítással kapcsolatos hibabejelentéseket 
az alábbi telefonszámon fogadja az EDF 
DÉMÁSZ Kereskedelmi Igazgatósága:

06-62/565-881/4-es menüpont 
a nap 24 órájában

Kérjük, hogy a hibabejelentéseket a fenti 
telefonszámon tegyék meg a hibacím 

pontos körülhatárolásával. 
Online hibabejelentő:

https://www.edfdemasz.hu/
kozvilagitasi_hibabejelentes

EDF DÉMÁSZ 
Kereskedelmi Igazgatóság

Falugazdász
Papp Tamara

Tel.: 06-70/399-9524

varga.tamara@nak.hu
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat 

hibabejelentése:
06-80/922-333

Ügyfélszolgálati hívószám:
06-80/922-334

ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu

A domaszéki Hulladékudvar
Nyitva tartása:

Kedd-Szombat: 8:00-16:00
Hétfő, Vasárnap: szünnap

Körzeti megbízottak
telefonszáma: 06-20/8520-659

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 
HATÓSÁG 

ügyfélfogadása Csongrád megyé-
ben 2018  december  hónapban:
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segít-
ségért, ha neme, egészségi állapota, 

fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy 
más véleménye, anyasága (terhessége), 
életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  
kedvezőtlenebb bánásmódban része-

sül(t), mint amelyben más, Önnel ösz-
szehasonlítható helyzetben levő  személy 

vagy csoport? 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm 
államigazgatási szerv, amely diszkrimi-
nációs ügyekben az egész ország terü-
letéről fogadja a panaszokat. A  megyei 
egyenlőbánásmód-referenst az alábbi 

ügyfélfogadási helyeken és időpontok-
ban keresheti személyesen, 

telefonon, vagy 
e-mailben: 

Dr. Kiss Éva; 06 30/275-2520 
kissevadr@invitel.hu

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, kiállításokra, termékbemutatókra, termék-, ruhavá-
sárra, tanfolyamok, előadások lebonyolítására.

Érdeklődni: Papdiné Megyeri 
Csillánál lehet a 

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

Dr. Herczeg István állatorvos 
telefonszáma: 30/458-1273
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Falukarácsony 2018
Közösségben a szeretet ünnepén

2018. december 16-án, vasárnap 16 órától karácsonyi 
forgatag a Sportcsarnokban!

16:00 Kincskereső Óvoda és Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola műsora.

16:15 Karcos Bakelit-acapella együttes műsora.
16:45 Idén is elismerjük a szolgáló szeretetet, az 

egyesületünk által alapított Karácsony Díjjal.
16 órától folyamatosan: Helyi termékek piaca. Szerezz 

be minőségi kézműves termékeket, helyben. Ami biztosan 
lesz: kerámia tárgyak, horgolt csodák, isteni sajtos tallér, 

helyi méz és még sok szépség és finomság.
Finom forralt borral és teával várunk mindenkit a 
szeretetvendégségen, ahova várjuk adományaikat. 

Immár hagyomány, hogy a Falukarácsonyon 
élelmiszercsomaggal járulunk hozzá a rászoruló családok 
ünnepéhez. Mindenkit várnak az ingyenes rendezvényen 
a DEFKE, a Jázmin Nyugdíjas Klub, a Nagycsaládosok 

Klubja és az Önkormányzat munkatársai, önkéntesei. 

Jó készülődést! 
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

elhetobbfaluert@gmail.com
70/452-3343


