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A Kisded trónja: a jászol
Abban a szomorú esztendőben, amikor a 
húsvét hétfőt is munkával kellett ünnepel-
ni, unokatestvéremet kiíratták a hittanról. 
Ez elszomorított és megrendített. Egykorú-
ak voltunk, és a szülei nálunk is vallásosab-
bak voltak, mégis meggyőzte őket valaki, 
hogy a gyerek jövője, „érvényesülése” fon-
tosabb. 
Keresztapám névnapján, Szent Károly ün-
nepén mégis beköszöntöttem a családhoz 
tisztességből, hiszen a két Károlyt nem zár-
hattam ki szívemből oly könnyen én, a har-
madik. A meghitt esti órában ott találtam 
Keresztapa „barátját”, a Tisztelendő bácsit. 
Magán hittanórát tartott a fiúnak, hiszen: 
„Akár pap is lehet belőle”- mondogatta a 
család. Elámultam, mikor még a latin mi-
nistrálást is átismételték az óra végén. Jó 
hangulatban megköszöntük a vendéglátást, 
de otthon belém szivárgott a szent kíván-
csiság: hogy is lehet ezt a „felfoghatatlant” 
megtanulni? 
Esténként a búbos kemence oldalát me-
legítve rendületlenül tanulni kezdtem a 
szép és zengzetes latin szöveget az akkori 
hittankönyv hátsó lapjairól. Mire hitta-
nárunk, akit mi csak „Tiszi bácsinak” hív-
tunk észrevette, már könyv nélkül tudtam 
az egészet. Nem nézte ki belőlem, és én se 
magamból, mégis meghívott a péntek esti 
miséjére, hogy minden kiderüljön. Nem is 
lett semmi baj a szent szövegekkel, de a 
tennivalókat kellőképpen és látványosan 
összegubancoltam. A végén a papsapkával 
meg is koronáztam az atyát, mikor térdet 
hajtott velem, hogy illő módon hagyjuk el 
az oltárt. Hogy nem így rendeli a szent li-
turgia, abból sejtettem, hogy az ostyasütő 
nővérek majd kiestek a padból, nevetve 
bújtak le a szépen faragott padtámla mö-
gött. 
Az oltár gyertyáinak fénye valahogy mégis 

Adventi koszorú a Köztársaság téren        
megigézte lelkemet. Mivel „Erzsébet  meg-
rázta pendelyét”, a korai hó tartós fehér ta-
karóval vonta be a mezőt, a rétet és az uta-
kat is. A sötéten kéklő ég csillagai felidézték 
bennem az oltárgyertyák vonzó csillogását. 
Mentem, mentem minden este a ropogó ha-
vas úton, a tiszta friss fehérségben a haran-
gok hívására, az oltár vonzására. Ez a von-
zás nem szűnt meg karácsonyig, de utána 
sem.
Sose hittem volna magamról, hogy kará-
csony ünnepén én, a „kis senki”, már ott 
szolgálok a szép, gótikus, kőből faragott 
főoltár előtt, a buzgóságtól kipirult arcú vá-
rosi gyerekek között. 
Mégis teljes bizonyossággal éreztem, hogy 
itt a helyem. Tudtam azt is, hogy megküz-
döttem érte. Nem a helyért, a Kisded szere-
tetéért, hiszen Ő előbb szeretett. Az örege-
dő sekrestyés bácsi megkért, hogy 
karácsony böjtjében segítsek beállítani az 
illatos fenyőfákat az oltár körül. De még 

azt is megengedte, hogy feltegyem a Kis-
ded szobrát a trónusra, az arany ajtós szent-
ségház fölé. Ilyen megoldást máshol még 
sohase láttam. 
Szívembe vésődött örökre: a kisded Jézus 
trónusa a jászol, a felnőtt Jézus trónusa a 
kereszt. Azóta mindig ezt éneklem a hívek-
kel az ünnepen, és egyedül is a küzdelmes 
hétköznapokon:

„ Istengyermek, kit irgalmad közénk leho-
zott, angyaloknak énekével néked áldo-
zok… Add hitemnek fényedet, akkor bizto-
san megyek, s meg nem állok, míg a trónod 
el nem érem én. 
Szentségházad jászolához állok őrnek én,
hogy ne bántson senki téged már e földte-
kén. Ó, ha téged sértenek, én szívembe rej-
telek, s menedéket adok néked mindhalá-
lomig.”
     

Sóki Károly plébános

Karácsonyi ünnepi miserend
 December 24. kedd - 23.15 óra, pásztorjáték; 24.00 óra: éjféli szentmise
 December 25. szerda - Karácsony napja  9 óra, ünnepi szentmise;  11 óra: ünnepi szentmise Zöldfáson
 December 26. csütörtök - Karácsony másnapja  9 óra, szentmise; 11 óra: szentmise Zöldfáson 
 December 31. kedd - 16.30 óra, év végi hálaadó szentmise
 Január 1. szerda - Újév napja  9 óra, ünnepi szentmise; 11 óra: szentmise Zöldfáson
 Január 5. vasárnap - Vízkereszt ünnepe  9 óra, szentmise és pásztorjáték ismétlése; 11 óra: szentmise Zöldfáson
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Ezer gyermeknek vitt ajándékot a Szeretet Mikulás
Sok kisgyermek számára nem jut az adven-
ti ünnepek idején segítség nélkül ajándék. 
A Mátrix Közhasznú Alapítvány segítői 
ezer rászoruló gyermeket ajándékoztak 
meg Mikulás csomaggal. A tonnányi fi-
nomsággal érkező nagyszakállút és kram-
puszait a rendezvény előtt napokon át lázas 
készülődéssel tucatnyi önkéntes segítette.
A Mikulás felhasznált: 
- ezer tábla csokoládét, 
- háromszáz kiló szaloncukrot, 
- ötven kiló mogyorót, 
- ötven kiló ropit,  
- húsz kiló gömbikét, 
- kétszáz kiló apró olvadós cukorkát, 
- sok - sok szeretetet, és önkéntességet.
A jótékonysági Mikulás szerte az ország-
ban 1000 Mikulás csomagot osztott ki ne-
héz sorsú, nélkülöző, jó tanuló, tehetséges 
gyermekeknek. A Mátrix Közhasznú Ala-
pítvány programjának célja, hogy a társa-
dalom tagjait érzékenyítse, előtérbe he-

lyezve a jótékonyságot, a közösségben való 
gondolkodást, az egymásra való odafigye-
lést.                                                                                                                                 Köszönettel és tisztelettel: 

Rácz Anett, elnök 

Mátrix Közhasznú Alapítvány 
Weboldal: www.matrixalapitvany.hu 

Centerke: www.centerke.hu 
Telefonszám: 06-20-378-16-56 

Nyugdíjas klub hírei!

A böllérnapon pecsenyét sütöttünk és a 
Legviccesebb kategóriában első helyezést 
értünk el. A  falukemencében kelt kalácsot 
sütött Németh Lajosné és Varga Évi, fűtő 
Masa Dezső volt. Nagyon ügyesek voltak 
és kapós volt  a kalács. Nagyon jó egészsé-
get kívánok nekik még sokáig sütögesse-
nek. A hagyományt teremtő céllal elkészült 
adventi koszorúnál, a Nyugdíjas klub mű-
sorral kedveskedett a kilátogató családok-
nak.  Forralt bort, teát és süteményt kínál-
tunk. Első szavam a háláé azoknak akik a 
koszorút elkészítették; Solyáné  Baranyás 
Ágnes, Császárné Nacsa Hajnalka és Csá-

Ördög Istvánné a klub díjával a böllérnapon   Fotó: DomaTv Szeretetvendégség az 1. Adventi gyertyagyújtáson 

szár Zoltán. Köszönjük  a Falu nevében. 
Évzáró rendezvényünk 2019. december 
16-án, 13 órakor lesz a Sárkányhegyi  Kö-
zösségi Házban, minden klubtagot  szere-
tettel várunk! (ebédre)

Minden Domaszéki lakosnak Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket kívánok!

Lejkoné Kristóf Olga versével kívánok jó 
készülődést, várakozást a Karácsonyra.
Ajtómon kopog karácsony, leheletét érzem,
nem anyagi oldalát, de meghittségét          
kérem.
Körbenézek kis falumba, és a jót kutatom,

Ha mosolyt és kedvességet kapok, továbba-
dom. 
Megtanultam szeretni, mert tanított az élet.
Volt időm elraktározni sok-sok jót szépet.
Mindennapjaim vigasszal és reménnyel töl-
töm, azt kívánom, hogy békesség áradjon a 
földön.
Ember embernek ne legyen esküdt ellensé-
ge, bűnbocsánatot kapok, ha én is megbo-
csátok, ha a gyűlölködés helyett szeretetre 
váltok.  Amikor a kicsi falum harangja 
megkondul, lelkem boldog meghittséggel 
megváltómhoz fordul.

Üdvözlettel:Ördög Istvánné

Minden kedves olvasónak, Domaszék lakosainak, BÉKÉS, 
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván 
a Domaszéki Hírmondó szerkesztősége.
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DOMASZÉKI KINCSKERESŐ ÓVODA 
BŐVÍTÉSE ÉS FŐZŐKONYHA KIALAKÍTÁSA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alapból valósult meg a 
közelmúltban az óvodafejlesztési projek-
tünk. 
A település kihívásaihoz illeszkedve a 
„Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése 
és főzőkonyha kialakítása” című projekt 
célja a domaszéki óvoda két csoportszobá-
val történő bővítése és főzőkonyha kialakí-
tása a régi óvoda épületével szemben. 
Az eredeti óvodai épülettel szemben van az 
óvoda zárt játszótere, ehhez csatlakozik az 
újonnan épült óvodai épület, így ez a már 
meglévő játszótér lesz az új épület udvara. 

A beruházás tehát egy önálló, új épületben 
valósult meg csoportszobákkal és konyha 
kialakításával, de egy feladat-ellátási he-
lyen. Mindkét funkció tekintetében a helyi-
ségek eszközökkel történő felszerelése is 
része volt a projektnek, így beszerzésre ke-
rültek óvodai bútorok, fejlesztő eszközök 
és komplett konyhatechnológiai berende-
zések. 
A projekt keretében az előírásoknak meg-
felelően akadálymentesített épület valósult 
meg, energiahatékonysági intézkedések fi-
gyelembevételével.
A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00035 azono-

sítószámú projekt megvalósításához Do-
maszék Nagyközségi Önkormányzat 
192.843.883 forint támogatásban részesült.          

                         Mészáros-Tanács Anett
 pályázatíró-projektmenedzser

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bár-
honnan elérhető Önkormányzati Hivatali 
Portál Házasságkötés, gyermekszületés, 
építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, 
mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor 
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is 
járó események. Januártól már minden ma-
gyarországi településen, így nálunk is elér-
hető az Önkormányzati Hivatali Portál 
szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár 
a saját nappalinkból is kényelmesen és 
gyorsan intézhetők az önkormányzati hiva-
tali ügyek a hét minden napján. Így életünk 
kisebb-nagyobb eseményei és azok admi-
nisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé 
válnak.

Önkormányzati ügyek. 
Mindenkinek.  Bárhonnan. 

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mos-
tantól online! 
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali 
Portál https://e-onkormanyzat.gov.hu nem-
csak magánszemélyeknek, hanem a vállal-

kozásoknak is megkönnyíti a mindennapja-
it. Az e-ügyintézési felületen keresztül az 
ország bármelyik pontjáról, gyorsan és ké-
nyelmesen intézhetők az önkormányzati 
ügyek. Az elektronikus ügyintézést válasz-
tók így nemcsak a sorban állás miatti bosz-
szankodástól kímélik meg magukat, hanem 
támogatják a papírmentes és környezetkí-
mélő ügyintézést is. Egy új vállalkozás el-
indítása, vagy egy meglévő adminisztráci-

ós feladatainak teljesítése mellett nehéz a 
rohanó hétköznapok során még az önkor-
mányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsé-
re manapság erre már nincs feltétlenül 
szükség, hiszen van olyan digitális tér, 
amelyre belépve egyre több helyi hivatali 
ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hiva-
tali Portálon keresztül lakossági, ipari, ke-
reskedelmi, szociális ügyek sora indítható 
és egyszerűen nyomon követhető.
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XXI. Böllérnap és bál Domaszéken

A domaszéki lovasok csapata saját technikával kezdte meg a feldolgozást

Nagy tárcsában készült a falu reggelije

A böllérbálon nagy sikere volt a lelkes anyukák produkciójának

November utolsó szombatján kicsit szeles, 
csípős időre ébredtünk, de ez nem szegte 
kedvét senkinek, hogy kilátogasson az im-
már két évtizedes múlttal rendelkező, ha-
gyományos böllérnapi rendezvényünkre. 
Helyi, környékbeli és határon túli csapatok 
is érkeztek, hogy részt vegyenek a főzőver-
senyen. A szokásokhoz hűen böllércsapa-
tok és pecsenyesütő csapatok is versengtek 
a délelőtt folyamán, hogy minél több ér-
deklődőt vendégül láthassanak, és a kiláto-
gató vendégek izgalmas gasztro-élmények-
kel gazdagodhassanak. A 4 böllér csapat 
nagyon gyorsan végzett a munkálatokkal, 
összesen 5 sertést dolgoztak fel - a nagylel-
kű felajánlásoknak köszönhetően - melye-
ket Sóki Károly plébános úr kora reggel 
megáldott.
A pecsenyesütő csapatok idén nagyon kre-
atív és ízletes reggeliket készítettek, amit a 
zsűri tagjai - Csiszár István, Rostás Attila 
és Bán Tamás - is külön kiemeltek. Össze-
sen 12 csapat szállt versenybe Domaszék 
legjobb pecsenyéje címért. A kínálatot szí-
nesítette, a vadásztársaság közreműködésé-
vel, nyárson sütött jerke, az őzpörkölt, va-
lamint a reggelire kínált velős pirítós is. 
Kulináris élményekben nem volt hiány, hi-
szen az eddig említett ételek mellett kóstol-
hattunk még frissen sült kalácsot, kürtőska-
lácsot, batáta chipset és batáta kolbászt is. 
A délelőtti rendezvényt kézműves kiállítók 
portékái tették még érdekesebbé.
Az ebédet és a déli pihenőt követően a 
programok a sportcsarnokban folytatódtak, 
hiszen nagyon sok vendég érkezett, a nagy 
hagyományokkal rendelkező böllérnapi 
bálra is. Az estét a „Lelkes Anyukák” for-
máció tánca nyitotta meg, majd a svédasz-
talos, disznótoros vacsora következett, me-
lyet rétessel koronáztak meg a vendéglátók. 
A hajnalig tartó mulatozást csak az éjféli 
tombolasorsolás szakította félbe, a főnye-
remény egy hatalmas méretű televízió volt, 
sok más értékes nyeremény társaságában.
A 21. alkalommal is sikeresen megrende-
zett esemény igazi közösségi élmény volt, 
a hagyományőrzés és a szórakozás jegyé-
ben. És természetesen ez a nap nem jöhe-
tett volna létre támogatóink nélkül, akik a 
következőek voltak: Alb János, Babarczi 
István, Kónya Tamás és Kónya-Bába And-
rea, Domaszint Domaszéki Vendéglátó Szo-
ciális Szövetkezet dolgozói, Tanyagondno-
kok, Börcsök Lajos, Farkas József,  Farkas 
Nóra, Németh Zoltán, Domaszéki Polgár-
őrség, Jázmin Nyugdíjasklub, Rózsa Zsolt, 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói, Domatisz Nonprofit Kft. dolgozói, Do-
madrón Domaszéki Zöldterület-kezelő Szo-
ciális Szövetkezet dolgozói, Engi Gábor és 
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a Domaszéki fogatosok, Sándor Rudolf, 
Rostás Jánosné, Csiszár István, Rostás At-
tila, Bán Tamás, Varga-Asztalos Ágnes, 
Képviselő-testület tagjai, Csehó Tibor, Do-
maszéki Ifjúsági Önkormányzat, Domaszé-
ki Sportkör, Rózsa virágüzlet,  Móra-Gumi 
Kft., Lelkes Anyukák, Gábor Zsolt, Szeke-
res Péterné, Császár Illés, Módra Gábor, 

Pintér Árpád, Juhász Ágnes,  Czérna Pál-
né, Sziráki Ferenc, Volford Imre, Börcsök 
József, Száraz Ferdinánd, Pelyva Sándor, 
Paronai Lajos, Ördöghné Fodor Annamá-
ria, Kozma Ottília, Party Kocsma, Zádori 
Károly, Baranyás József, Kankalin Virág-
műhely, Ördögh László, Domaszéki Gaz-
dák Kft., Maurer Csaba, Csongrád Megyei 

Kedves Domaszékiek!
Egyik legfontosabb ünnepünk közeledté-
vel, engedjék meg, hogy az alábbi kis törté-
nettel kívánjak mindenkinek családtagjai 
és szerettei körében eltöltött, áldott kará-
csonyi ünnepet.
Azon a télen gyönyörű hóeséssel közele-
dett a karácsony. Az egész falut betakarta a 
szikrázóan fehér lepel. A vaskályhát pirosra 
fűtöttük az iskolában, s az egyetlen tan-
teremben békés nyugalomban csomagoltuk 
mi, gyerekek az ezüst diót. A tanító úr mo-
solyogva sétált közöttünk, gyönyörködött 
az általunk készített fenyőfadíszekben, me-
lyeket néhány nap múlva hazaviszünk, 
hogy otthon meglepjük vele szüleinket ka-
rácsonykor. Csendben voltunk, elmerül-
tünk gondolatainkban, tervezgettük, ho-
gyan visszük haza a kis fenyőfát az erdőről, 
milyen aprósággal lepjük meg szüleinket, 
testvéreinket.
Váratlanul Tóth Marci szólalt meg:
-Tanító úr, Páros Jancsiéknak nem lesz az 
idén karácsonyfájuk. Az édesapja megrok-
kant a bányában, az édesanyja el sem tud 
mozdulni mellőle, s ott van a négy kistest-
vére is.
A tanító úr arca elkomolyodott. Amikor be-
fejeződött a tanítás, szokás szerint az ajtóig 
kísért bennünket. Jókedvűen, mint a kisza-
badult kiscsikók, dobálóztunk az iskola 
előtt a hóban, nem akaródzott még haza-
menni. Egyszer csak nyílt az ajtó, a tanító 
úr lépett ki rajta kabátban, kalapban, kis-
baltával a hóna alatt. Megállt kezünkben a 
hógolyó, egy pillanatra megmerevedtünk, 
aztán csendben elindultunk a tanító úr után 
az erdőre. Valamennyien, kivétel nélkül.
-Hát ti? – fordult meg a hó ropogására a ta-
nító úr.
-Mi is megyünk! – válaszoltuk halkan.
-Akkora fát nem hozok, hogy ennyi segítő 
kézre lenne szükség! – szólt. – Az apraja 
nyugodtan hazamehet.

Senki sem mozdult. Ő mosolygott, s elin-
dultunk valamennyien. Kevés fenyőfát 
szállított haza ekkora szeretet, mint a mién-
ket. Kiválasztottuk a legszebbet, legformá-
sabbat. Felváltva vittük az iskoláig, még a 
legkisebbek is cipelték egy kis darabon.
A következő pár nap boldog izgalommal 
telt. Díszeket készítettünk színes papírból, 
csillagokkal, füzérekkel díszítettük a fács-
kát. Mindenki készített, hozott valami apró 
ajándékot. Alig vártuk a szent estét.
Amikor besötétedett, elindultunk az iskolá-
ból. Jancsiék háza nem volt messze, mégis 
a kertek alatt mentünk, nehogy véletlenül 
találkozzunk egy késői járókelővel. Páro-
sék ablakán kivilágított a petróleumlámpa 
gyenge fénye. Belestünk. Páros néni a ke-
mence mellett ült a gyerekekkel, bábut ké-
szítettek kukoricacsuhéból. Jancsi, mióta 
leesett a hó, nem volt iskolában, szétment a 
cipője. Hang nélkül óvakodtunk oda az ajtó 
elé, meggyújtottuk a kis fán a néhány szál 
gyertyát, s halkan énekelni kezdtük a 
„Mennyből az angyalt”. S amikor kinyílt az 
ajtó, s megpillantottuk a Páros gyerekek 
ámulattól elkerekedett szemét, azt gondo-
lom, valamennyien megkaptuk életünk leg-
szebb karácsonyi ajándékát.
Innentől kezdve értettem meg, hogy mi-
ért jobb adni, mit kapni. S értettem meg 
azt is, hogy a tanító úr miért mondta este 
a templomban az édesapámnak, hogy 
olyan közösséggé kovácsolt bennünket 
az élet egy hét alatt, amilyenné a legjobb 
kovácsmester sem képes. Pedig a kovács-
mester az apám volt!

Kívánom Önöknek, hogy a családtagjaikat, 
közösségüket a karácsonyi ünnepek után, a 
szürke hétköznapokban is úgy szeressék, 
elfogadják, mint karácsonykor és kívánom, 
hogy ezt az érzést sokszorosan kapják visz-
sza Önök is.

A 2020-as évre engedjék meg, hogy e kis 
versikével kívánjak minden jót és szépet:

Tobai Rózsa
Boldog Új Évet

Legyen néked öröm
Az új esztendőben.

Béke, remény, nyugalom
Legyen benne bőven.

Ne nézz már hátra,
Mindig csak előre.
Kívánok sok szépet
Az új esztendőre.

Szebb jövőért tekintve
Nézzünk fel az égre.
Sok ínséges év után

Remény legyen végre.

Legyen béke, szeretet
Az új esztendőben.

Szeretteink legyenek
Mind jó egészségben.

Békesség és szeretet
Legyen egykettőre.

Ezt kívánom néked én
Az új esztendőre.

Baráti üdvözlettel:
Sziráki Krisztián

polgármester

Roham indult a 2020-as éves e-matricákért
A megyei és országos éves matricákból 18 
százalékkal több fogyott, mint tavaly ilyen-
kor, ezen belül az országos lefedettséget 
kínáló jogosultságot december első heté-
ben 85 százalékkal vették meg többen, mint 
2018 hasonló időszakában – közölte a 
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) 
Zrt. szerdán. Fontos, hogy SMS küldésével 

nem áll fenn az elővétel lehetősége,mivel 
ennél a vásárlási módnál a vásárlás napja 
egyben az érvényességnek is a kezdete.  Az 
éves e-matricából közel 20 ezret vásároltak 
az autósok, mintegy egyharmadával többet, 
mint 2018 decemberének első hetében. 
Ezen belül kiugróan megnőtt az éves orszá-
gos úthasználati jogosultságot váltók szá-

ma.
Az éves matricák mindig a következő év 
januárjának végéig érvényesek, így aki 
most először vesz országos vignettát 42 
980 forintért, az akár 13 hónapon keresztül, 
korlátlan alkalommal használhatja.

Forrás:https://infostart.hu/
gazdasag/2019/12/11/

Településtisztasági Nonprofit Kft. Továbbá 
köszönjük mindazoknak a munkáját, akik 
valamilyen formában támogatták a rendez-
vény lebonyolítását, illetve hálásan kö-
szönjük a sok-sok tombola ajándék felaján-
lást!

Varga Ágnes  és 
Sziráki Krisztián polgármester
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Programjainkból:

November 6-án a 6.a és 6.b osztály tanulói 
színházlátogatáson vettek részt, ahol az 
Időfutár című darabot nézték meg. (Mol-
nár-Tóthné Lakatos Margit) November 
8-án a Bolyai anyanyelvi csapatverse-
nyen a 8.a osztályból szerveződött csapat 
immáron másodszor a megye legjobbjai 
közé került. Az értékes 6. helyezést érték 
el. Az eredményhirdetés után büszkén fe-
szítenek a csapattagok - Bakos Roland, Kó-
szó Liliána, Süli Ádám, Tóth-Szeles Bence 
- a nyereménypólóban. A versenyzés díja 
azonban nem csak ennyi: a versenyzési ru-
tin, a teljesítőképesség, a kitartás hasznukra 
lesz az előttük álló felvételi mérkőzésnél is. 
Gratulálunk! (Felkészítő tanáruk: Huszár 
Judit). Ugyanezen a rangos versenyen az 
5.b-sek csapata (Bende Péter, Kardos Lora, 
Kászonyi Lilla, Szaszák Kata) a 10. helyen 
végzett. (Felkészítő tanáruk Viplakné Pásti 
Mária.)

November 12-én, a Pályaorientációs nap 
keretében az 5. és 6. évfolyamos tanulók 
különböző szakmákkal ismerkedhettek 
meg. Az iskolában a fodrászattal, a re-
pülőgépek fajtáival és szerelésével talál-
koztak, majd Domaszéken látogattak el a 
Rózsakert vendéglőbe, az Árendás kerté-
szetbe, a Rózsa virágboltba, a Domaplast 
Kft-hez, valamint a Szécsi Laprugó és 
Kovácsoló Kft-hez, ahol körbekalauzolták 
a gyerekeket és bemutatták a szakmák ér-
dekességeit. Köszönjük szépen a helyszí-
neken a kedves fogadtatást és a vezetést, 
a szülőknek a segítséget, valamint Ferling 
Józsefnek a szállítást!

November 12-én az Anyanyelvápolók 
Szövetségének szegedi csoportja, a Sze-
gedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a 
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 
és a Szent-Györgyi Albert Agóra a „Ma-
gyar Nyelv Napja” alkalmából vetélkedőt 
és gálaműsort rendezett az Agórában. A gá-
lára meghívást kapott néptánccsoportunk-
ból a Csillagfürt és Kiskaláris együttes. 
Köszönjük a lehetőséget! Felkészítő ta-
náruk Kispéter Éva.

A 7. évfolyam a CSEMETE program 
keretében a Tudástárban és az ELI-ben 
volt tanulmányi kiránduláson. Erről a nap-
ról írtak tanulóink: Tanulmányi kirándu-
lás: Október végén látogatást tettünk az 
Elibe, ahol tárt karokkal vártak bennün-
ket. Beértünk az épületbe és odaadtuk a 
diákigazolványainkat, hogy ellenőrizhes-
sék az adatainkat. Ezután kaptunk belé-
pőkártyát, majd bevezettek egy terembe 
minket. Nagyon vártuk az előadást. PPT 
formájában kezdődött el az egész, ennek a 
címe a „Fény” volt. A bemutató után cso-
portmunka vette kezdetét, ahol a csapatok 
a megszerzett tudásukkal mérkőztek meg 
egymással. Ezeknek a versenyszámoknak a 

tartatalma: kirakó, csoportosítás és színe-
zés volt. Mindenkinek nagyon jó eredménye 
lett. A verseny után megnéztük az épület 
makettjét és láttuk a laborokat, de csak kí-
vülről, hogy ne vigyünk be koszt és rezgés 
se keletkezzen. Miután végeztünk, utunk 
a Tudástárba vezetett. A Tudástárban az 
ökológiai lábnyomról és a fenntartható fej-
lődésről tartottak előadást. Szó volt még a 
környezetszennyezésről, melyben felhívták 
a figyelmünket a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára, és hogy mi mennyi idő alatt 
bomlik le. Szó volt arról is, hogy Földünk 
különböző térségeiben hányan élnek, há-
nyan születnek, és hogy mennyien halnak 
meg, valamint arról, hogy ki milyen körül-
mények között él. Végül egy rövid, de lát-
ványos 3D mozival kedveskedtek nekünk. 
Nagyon jól éreztük magunkat! (Németh 
Napsugár, Simon-Jójárt Bence, Mladin 
Anna, Homolya Zsombor)

Virtuális földrajzóra      Fótó: VRMAX  Bálint Sándor Napon     Fotó: Józsáné B. Márta

Bolyai versenyen     
 Fótó: Huszár Judit  

Igazgató Asszony átvette Elek Gá-
bor alezredestől a Kék Tár oktatási        

csomagot  Fotó: Kardosné Volford Klára
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Iskolánk csatlakozott a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazga-
tóság Bűnmegelőzési Osztálya Kék tér 
programjához. Ebben a tanévben a 3. 
b osztály tanulói 10 alkalommal tanórai 
keretek között olyan területeket, témákat 
elemeznek, ahol az áldozattá válás elkerü-
lését gyakorolhatják. Az első foglalkozás 
témája: Biztonságos gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés. (Szervezőtanár Kardosné 
Volford Klára.)

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya „112-Tudd, hogy 
segíthess!” program záró-akkordjaként né-
vadó pályázatot hirdetett Csongrád megye 
általános iskolás diákjainak „Legyél Te a 
Hősünk névadója!” címmel. Ezen a ver-
senyen Kardos Mirkó 6.a osztályos tanuló 
különdíjban részesült.

November 14-én Szaszák Kata 5.b és Szi-
geti Sára 8.b osztályos tanulók részt vettek 
Szegeden a Vörösmarty Szavalóverse-
nyen.

November 20-án a 7.b és a 8.a osztályos 
tanulók tanulmányi kirándulásra utaztak 
Budapestre. Kiss Alíz 7.b és Sánta Brigitta 
8.a élménybeszámolójából néhány rész-
let: A reggeli odaút kicsit csendesen telt a 
korai kelés miatt. Első úticél az Asia Cen-
terbe vezetett, ahol a VR Max és az ELTE 
Földrajztudományi Karának virtuális 
földrajzóráján vettünk részt. Egy speciá-
lis szemüveg segítségével megtekinthettük 
bolygónk földrajzi értékeit. Láthattuk a Fu-
jit, sétálhattunk patagóniai gleccseren és 
Izland gejzírjeit is megcsodálhattuk. A túra 
6 állomásán sok hasznos információt sze-
reztünk. Ezek után buszoztunk, metróztunk. 
Következő állomásunk a Természettudomá-
nyi Múzeum gazdag kiállítási anyagának 
megtekintése volt. Szebbnél szebb kristá-
lyokban gyönyörködhettünk, de láttunk 

sok növényt, állatot és az emberré válás 
folyamatát is megfigyelhettük viaszfigurák 
segítségével. A WestEndben kaptunk egy 
kis szabadidőt vásárlásra, „mekizésre”. 
Hazafelé a kocsinkban végig szólt a zene, 
tanár úr vezényelt a közös énekléskor, sőt 
még táncra is perdültünk. A sok élmény és 
a jó hangulat miatt gyorsan eltelt a nap. A 
kirándulás rendkívül jól sikerült, remény-
kedünk, hogy sok hasonlóban lesz még 
részünk. A tanulmányi kirándulás szerve-
zői: Viplakné Pásti Mária és Laczkó Endre 
földrajztanárok.

Diákolimpia Futsal IV. korcsoport: No-
vember 22-én iskolánk rendezte meg a 
Diákolimpia Futsal körzeti döntőjét. Az 
iskola csapata szép játékkal a harmadik 
helyezést szerezte meg, ezzel kvalifikálva 
magát a megyei elődöntőre. 

November 22-én, péntek délután adventi 
kézműves délutánra vártuk a szülőket. A 
teaillatú, szorgos délutánon sok-sok kézzel 
készített ajándék készült, melyeket adventi 
vásárunkon értékesítettünk. A befolyt ösz-
szeget a művészeti iskola tanszakai fogják 
felhasználni. Köszönjük az aktív részvé-
telt!

Bálint Sándor Nap: November 28-án 
emlékeztünk Bálint Sándorra, iskolánk 
névadójára. A megnyitó ünnepségen Józ-
sáné Bánhidi  Márta igazgatónő és Sziráki 
Krisztián polgármester úr ünnepi beszédé-
ben meleg szavakkal méltatta a „legszöge-
dibb szögedi” munkásságát. Fellépett zon-
gorajátékával Dobó Pálma és Sárszegi Gré-
ta 6.b osztályos tanuló, majd Szigeti Sára  
8.b szavalatát hallgathattuk. Az ünnepség 
az emléktáblánál  koszorúzással zárult. Bá-
lint Sándor szorgalmas, kitartó munkájának 
szelleme, valamint az olimpikonok előtti 
tisztelgés volt a további programok vezé-
relve. A sportcsarnokban játékos sorverse-

nyek zajlottak. Az alsós tanulók versenyé-
be csatlakoztak a Domaszéki Kincskereső 
Óvoda nagycsoportosai is. A csapatok az 
eredményes együttműködés után kigyűj-
tötték és összerakták az olimpiai öt karikát. 
Felsőben olimpiai kvízfeladatokat oldottak 
meg a tanulók, amin keresztül megismer-
kedtek tanulóink az olimpiák történetéről, 
magyar vonatkozásairól. 

Sportágválasztó: A Domaszéki Általános 
Iskola sportágválasztót szervezett a sport-
csarnokban november 29-én. Tanulóink 
nyolc sportegyesülettel ismerkedhettek 
meg két órában. Az évfolyamok minden ál-
lomáson tíz-tíz perecet töltöttek el. A részt-
vevő sportegyesületek a következők vol-
tak: Domaszéki Judo SE; Mórahalom-Ti-
sza Volán SC; Szegedi Tudomány Egyetem 
Vívó Klub; Szegedi Röplabda SE; Móra-
halmi Kötélugró Csoport; SZVSE Tájfutás; 
SZVESE Atlétika-Dobó szekció; Futó-Do-
bó Lovasközpont-Mórahalom. Köszönjük 
az érdekes és értékes bemutatókat! (Szer-
vezőtanár: Nagy Hevesi Ákos.)

November 30-án Mezőtúron rendezte a 
Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége 
és a Dalma Dance Club az év utolsó ma-
jorette versenyét. A Domaszéki Majorette 
Csoportot Kovács Henrietta képviselte, és 
„Master Junior szóló” kategóriában, erős 
mezőnyben a második helyet szerezte meg. 
Gratulálunk! (Felkészítő tanára Horváth 
Péter.)

November 30-án iskolánk pedagógus csa-
pata is részt vett a domaszéki Böllérnapon, 
és a pecsenye-sütő versenyen az I. Külön-
díjban részesültünk!

December 2-án iskolánk rendezte a tan-
kerületi verses mesemondó versenyt. A 
nagy hagyományokra visszatekintő ver-
senyre szegedi és homokhátsági iskolák 

Futsal Diákolimpia    Fotó Nagy H. Ákos Sportágválasztó    Fotó: Józsáné B. Márta
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fogadták el meghívásunkat. A gyerekek két 
kategóriában mutatták be a verses meséket. 
Köszönjük a zsűri áldozatos munkáját! Az 
1-2. osztályosok között képviselte iskolán-
kat Mig Izabella 1.a és Bálint Viktória 2.b 
osztályos tanulónk. Felkészítőik: Pataki 
Ildikó és Polgár Szabina. A 3-4. osztályo-
sok versenyében Masa Nikoletta Virág 3.b 
és Kun-Péter Emma 4.a osztályos tanulónk 
szavalt. Felkészítőik: Kardosné Volford 
Klára és Török Gabriella. Emma a ver-
senyben 1. helyezést ért el. Gratulálunk! 
Köszönjük a támogatást a Graph-Art Kft.-
nek, mely a díjazottak számára biztosította 
a szebbnél szebb könyveket! Külön köszö-
net illeti a Kövér Béla Bábszínházat, mely 
különdíjjal - egy-egy családi belépőjeggyel 
- járult hozzá rendezvényünk sikeréhez! 
(Mataisz Zsuzsanna munkaközösség veze-
tő)

Kun-Péter Emma (4.a) Üllésen, a mese-
mondó versenyen az 1. helyen végzett, és 
továbbjutott a megyei döntőbe, ahol kivá-
lóan képviselte iskolánkat. Gratulálunk! 
Felkészítő tanára Török Gabriella. Decem-
ber 6-án megérkezett iskolánkba a Miku-
lás! Minden alsós osztályba ellátogatott. 
Diákjaink egy remek hangulatú Péter & 
Pan koncerten vehettek részt a sportcsar-
nokban, a felsősök pedig még délután is 
buliztak, ajándékoztak. Köszönjük Tábo-
rosi Hajnalka szülőnek a diákoknak küldött 
finomságokat!

Az 5. évfolyam tanulói december 7-én a 
szegedi Szent-Györgyi Albert Agórába 
látogattak, ahol a Látványlaboratórium-
ban izgalmas fizikai és kémiai kísérleteket 
mutatott be Szántó F. Zoltán, illetve meg-
nézhettük, milyen a világ színek nélkül a 
Színfényvesztő szobában. A gyerekek, és 
az őket kísérő pedagógusok - Huszár Judit 
és Marosné Alberti Anikó - is nagyon él-
vezték a programot.

December 7-én a 8.a és 8.b osztály a kor-
csolyapályán várta a Mikulást. A program 
szervezőtanárai: Ferlingné Dósa Anett és 
Nagy Hevesi Ákos.

December 8-án Domaszék 2. adventi 
gyertyagyújtásán iskolánk diákjai vettek 
részt. Sziráki Krisztián polgármester úr kö-
szöntő beszéde után Fekete Fanni és Szö-
rényi Szofi (2. oszt.) furulyaduója nyitotta 
meg a műsort. Utánuk Masa Ramóna (1.b) 
verses meséjét, Szalóky Mercédesz Lara 
(8.b) énekét, és Mikuska Barnabás (2.b) 
szavalatát hallhattuk. Végül a 4.a osztály 
verses-dalos-ritmusos-zenés előadásában 
gyönyörködhettünk. (Felkészítő tanárok: 
Török Gabriella, Kneusel-Herdliczka Lei-
la, Csúcsné Király Renáta és Greksa Lász-

ló.) A meghitt ünnepi műsor után Szalóky 
Lara meggyújtotta a 2. adventi gyertyát. 
Az iskola szülői közössége által készített 
sütemények, forró tea és forralt bor segített 
felmelegíteni a résztvevőket ezen a ködös, 
téli estén. Hálásan köszönjük! A szalmala-
birintusnak is nagy sikere volt. Kivilágított 
kocsiján még a Mikulás is megérkezett, és 
apró ajándékokat osztott szét a gyerekek 
között. 

Óvoda-iskola átmenet segítése iskolánk-
ban: A két leendő elsős tanító november 
20-án szülői értekezletet tartott a Do-
maszéki Kincskereső Óvodában, ahol a 
szülőket tájékoztatták a törvényi változá-
sokról, beszéltek az iskolaérettség feltéte-
leiről, jó tanácsokat adtak az iskolára való 
felkészüléshez, és válaszoltak a szülőkben 
felmerülő kérdésekre.

A nagycsoportos óvodásokat meghívták a 
november 28-án, a Bálint Sándor nap kere-
tében rendezett Ovi – Suli Olimpiára és az 
1. Iskolába csalogató programra is. Az Ovi 
– Suli Olimpián az óvodások az iskola alsó 
tagozatosaival vegyes csapatokat alkotva 
küzdöttek az akadálypályákon, így iskolai 
közösségünk részévé váltak. Minden óvo-
dás ügyesen teljesítette a feladatokat, így a 
program végén jelképes aranyérmet vehet-
tek át.

Az 1. Iskolába csalogató foglalkozás 
december 3. délutánján a karácsonyvá-
rás jegyében telt. Az óvodások verseket 
mondtak, énekeltek, téli képet egészítettek 
ki, majd karácsonyi gömböt készítettek 
papírból. Az érdeklődő szülőknek Józsáné 
Bánhidi Márta intézményvezető és Ótott-
né Greguss Éva művészeti iskola vezető 
adott tájékoztatást az iskolánkban folyó 
munkáról és a sokféle programról, mely a 
gyerekeket várja. (Mataisz Zsuzsanna alsós 
munkaközösség vezető)

Sulinaptár: a tanév programjaival és a 
sulinaptár rajzpályázatával is a Tokióban 
2020-ban megrendezésre kerülő XXXII. 
nyári olimpiai játékokhoz kapcsolódunk. 
Sok szép alkotás érkezett a rajzversenyre, 
amikből a zsűri az alábbiakat választotta 
ki a kiállításra: Fődi Nikolett 6.b; Kocsis 
Ádám Gergő 2.a; Ábrahám Laura 4.b; Fődi 
Anna Szilvia 2.a; Vendlóczki Márton 2.b; 
Bernáth Szonya 6.b; Mikuska Barnabás 
2.b; Ördög Vivien 1.b; Sánta Brigitta 8.a; 
Vass Andrea 7.a; Szécsi Leila 8.a; Négyök-
rű Gergő 8.a; Sipos Liliána 4.b; Szigeti 
Sára 8.b; Kómár Alexandra 2.a; Benák 
Hanna 2.a; Süli Péter 2.a; Prókai Domini-
ka 7.a; Sárszegi Gréta 6.b; Mészáros Lilla 
1.b; Németh Nárcisz 7.b; Süli Katalin 5.a; 
Szörényi Szofi 2.b; Sólya Réka 2.a; Mol-

nár-Tóth Lilla 4.b és Batik Alex 4.b.

És a legjobbak, akik bekerültek a 2020-as 
sulinaptárba: címlap: Dobó Gréta Manna 
6.b; január: Dobó Pálma Dorka 6.b;  feb-
ruár: Szörényi Emma Lili 4.a; március: 
Négyökrű Kristóf 8.a; április: Kiss Alíz 
Réka 7.b; május: Süli Ádám 8.a; június: 
Kiss Nóra 1.a; július: Klépity Johanna 1.b; 
augusztus: Mladin Anna 7.a; szeptember: 
Nagy Benjámin 4.b; október: Kászonyi 
Lilla 5.b; november: Szörényi Szofi 2.b; 
december: Sárszegi Gréta 6.b. Gratulálunk 
a nyerteseknek!

Köszönjük Juhászné Illés Andrea szülő-
nek a fenyőfát!

Köszönet a 2018. évi adó 1% felajánlá-
sokért!

A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS ÁLTA-
LÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY tájékoztatja a tisztelt la-
kosságot, hogy a 2018. évi SZJA 1%-ából 
az alapítványhoz befolyt összeg: 476.708.- 
Ft. A felajánlásokat ezúton is köszönjük és 
továbbra is számítunk mindazok támogatá-
sára, akik személyi jövedelemadójuk 1%-
ával segíteni kívánják munkánkat.

Adószámunk: 18461981-1-06 

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett, a kura-
tórium elnöke  

Következő programjainkból:

December 13.: (péntek) 15.30-tól: A ze-
netanszakos növendékek karácsonyi hang-
versenye

December 14.: (szombat) Munkanap, B 
hét péntek, rövidített órák, kisbusz 13.00-
kor indul

December 14.: A Csillagfürt és Kiskaláris 
néptánccsoportok fellépése Zákányszéken

December 15.: Fellépés Szegeden, a Kla-
uzál téren, a Rotary Advent színpadán

December 19.: Utolsó tanítási nap, Kará-
csonyi ünnepség 11.00 órakor, az iskola 
13.00 órakor bezár Téli szünet: 2019. de-
cember 20-tól 2020. január 5-ig. A szünet 
utáni első tanítási nap: 2020. január 6. „B” 
hétfő

Minden kedves Tanítványunknak és Csa-
ládjuknak békés, sikeres boldog új eszten-
dőt kívánok!

     
Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető
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Óvodai hírek

Mikulás az oviban       Fotó: Doma Tv

Donászy Magda: Kívánságlista
Karácsony csak egyszer van, 

ezer ötlet agyamban! 
Mit is kérjek ajándékba, 

mit hozzon a kisangyalka? 
Kérjek labdát, meleg kesztyűt, 
búgócsigát vagy pörgettyűt? 
Mégsem kérek más egyebet, 
boldog, békés ünnepeket!

Idén is, mint minden évben, elérkezett az 
ADVENT időszaka. Ezt a csodát gyerme-
kek és felnőttek – most is, mint mindig – 
melegséggel, szeretettel, érdeklődéssel fo-
gadtuk.
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.

November elején a középső és nagycsopor-
tos gyerekek „Legyél Te is űrhajós!” moz-
gó planetárium című előadáson vettek részt 
az Aranyszöm rendezvényházban a Kistér-
ségi Óvodák Egyesületének szervezésé-
ben. 
„Kiborul egy halom öröm „- akusztikus ze-
nekar koncertje vidám, mosolygós perce-
ket varázsolt a gyereke arcára. Köszönjük a 
zenekarnak!
November utolsó hetében az iskolába ké-
szülő gyerekek meghívást kaptak az 
Ovi-suli olimpiára az iskolába. Köszönjük 
szépen, hogy ovisainak betekinthettek egy 
kicsit az iskolai életbe!

Nagy fejtörést okoz szülőnek és pedagó-

gusnak egyaránt a köznevelési törvény leg-
újabb változása, amely szerint szülő és 
óvodapedagógus nem dönthet már közösen 
arról, hogy a gyermek mikor kezdje meg 
iskolai tanulmányait. Ez főként azokat a 
gyermekeket érinti akik, június és augusz-
tus között születtek.

Az iskoláztatást illetően a következőket 
kell tudni. „A tanköteles korú gyermekek 
döntő része iskolaérett. A felmentést érintő 
változások a 6. életévét betöltött, azaz tan-
kötelessé vált gyermekek azon részét érint-
heti, akiknél a szülők további egy évvel 
szeretnék meghosszabbítani az óvodázta-
tást, amire a törvény lehetőséget nyújt. 

A visszaélések és az indokolatlan felmenté-
sek elkerülése érdekében a szülőknek ezu-
tán az Oktatási Hivatal online felületén kell 
majd kezdeményezni a felmentést. A kérel-
meket 2020 január 15-ig lehet majd beadni. 
Az OH a kérelem elbírálásakor természete-
sen figyelembe veszi a kérelmező szülő in-
doklását, és a szülő által fontosnak tartott 
és benyújtott dokumentumokat, így például 
az óvodából kikérhető fejlődési naplót, a 
szakorvosi igazolásokat, az óvodapedagó-
gus, a gyógypedagógus, a fejlesztőpedagó-
gus, a gyermekorvos írásos véleményét is. 

Az OH, amennyiben a szülő által benyúj-
tott kérelmen és dokumentumokon felül 
szükségesnek látja, akkor hivatalból továb-
bi szakértőt, a pedagógiai szakszolgálat 
szakértőit (pszichológus, gyógypedagógus, 
konduktor stb.) is bevon a vizsgálatba. Ez 
számukra nem új feladat, eddig is ők vé-
gezték az iskolaérettségi vizsgálatokat.”

Azok a szülők, tehát akik nem szeretnék, 
hogy iskolai tanulmányaikat gyermekük 
megkezdje szeptembertől, 2020. január 1- 
től az Oktatási Hivatal online felületén ta-

lálható űrlap kitöltésével nyújthatnak be 
kérelmet! 
A hagyományos Adventi készülődésen a 
családok közösen készíthették el a külön-
böző karácsonyi díszeiket. Az adventi ko-
szorú, grincsfa, mézeskalácssütés mellett, 
manókat, pohár gyertyatartót, karácsonyfa-
díszt lehetett barkácsolni más- más techni-
kával. 

A büfében meleg teával, hot-doggal, fino-
mabbnál- 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:

- 2019. december 17. Karácsonyi ünnepség
- 2019. december 15. 3. gyertyagyújtás a     
 falu adventi koszorúján. Pillangó  
 csoport műsora
- 2019. december 18. Az új csoportszobák  
 és a főzőkonyha ünnepélyes át- 
 adása
- Óvodánk 2019. december 20-tól 2020. 
 január 3-ig a téli szünet idején 
 zárva tart! 

Első nevelési napunk 2020. január 6. hétfő.

A Domaszéki Kincskereső Óvoda apraja 
nagyja nevében: Áldott, varázslatos kará-
csonyt és egészségben, békességben, ered-
ményekben gazdag boldog újesztendőt kí-
vánok minden kedves családnak!
                                                                                              

 Koczkás Orsolya
    óvodavezető

Adventi készülődés       Fotó: Doma Tv
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Fitt - forma Gála

Fitt - forma domaszéki tornász csapat       Fotó: Gut Gabi

Gála az Aranyszöm Rendezvényházban Mórahalmon       Fotó: Gut Gabi

A Dél-alföldi régióban Gut Gabi  tavaly 
szeptember óta  tart csoportos alakformáló 
tornákat- ma már kilenc településen,  ame-
lyek közül  Domaszéken november 26-tól  
a Zabosfa Kertész Kft támogatásával  ezek 
a tornák ingyenesek.  A tornákat Gut Gabi 
sportoktató, egészségfejlesztő szakember 
tartja, aki álmodott egy nagyot és szomba-
ton egy nagyszabású gálán köszönte meg a 
résztvevők kitartását és bizalmát valamint 
a támogatók elismerését és támogatását. 
Montage Tánccentrum bemutató, divatbe-
mutató, izgalmas beszélgetés Marcsó Csil-
lával, aerobik bemutatók, díjátadások és 
köszönet nyilvánítások, majd egy fergete-
ges Abba show sztárfellépőkkel- ez volt a 
szombat délutáni gálamenü.
- Mindaz, amit a mozgás AD, az egy csoda! 
Mérhetetlen energiák, lendület, célok és tu-
datosság, jókedv és töltődés. Mindig is ál-
mom volt, hogy nagy létszámú tornákat 
tartsak, hogy emberek százainak adjam át 
mindazt, amit a mozgás képes adni. Ma 
már több százan tornázunk együtt, amire 
nagyon büszke vagyok. A rendszeres spor-
tolás kitartásra, alázatra, türelemre nevel, 
tartást, magabiztosságot, önbizalmat ad, 
kiegyensúlyozottá tesz testileg-lelkileg. Ez 
az, amit ezeken a településeken mindannyi-
an érzünk és mindez, a közös tornák, a kö-
zös programok egy összetartó közösséggé 
formált bennünket. Egy olyan közösséggé, 
ahol a rendszeres mozgás mindannyiunk 
életének szerves része lett, szokássá vált:) 
Olyan fantasztikus, élettel teli közösség, 
ahova jó tartozni, ahol figyelünk egymásra, 
ahol meghallgatjuk egymást, ahol jól érez-
zük magunkat, együtt töltődünk, nevetünk, 
visítunk, formásodunk.
A tornák mellett olyan sportrendezvénye-
ket is szervezek, amik még színesebbé te-
szik a hétköznapokat. Éjszakai alakformáló 
torna, Aerobik maraton, Évzáró aerobik 
party (Dj-vel), Farsangi alakformáló karne-
váli tornák (beöltözve), táborok...mindet 
imádják és nagyon várják a tornázó fiúk, 
lányok, anyukák, apukák, nagymamák, 
gyerekek...mert kortól, nemtől függetlenül 
jön aki csak szeretne- fogalmazott a spor-
toktató.
Nagyon hálás vagyok azoknak az emberek-
nek, akik támogatnak bennünket abban, 
hogy ez a csoda, amit együtt hoztunk létre, 

továbbra is az életünk része maradhasson 
és tovább szárnyalhassunk együtt a mozgás 
adta értékekkel- folytatta Gabi. Ez a Gála 
Róluk, Értük, Nekik is szól és bízom ben-
ne, hogy egy életre szóló élményként fogja 
megélni mindenki- tette hozzá 

A Gálán sokak álma vált valóra, hiszen töb-
ben szerepeltek a divatbemutatón és az 
aerobik bemutatóban is. Ez is élő példa 
arra, amiben  érdemes hinni: az álmok va-
lóra válnak! Ha teszünk érte, ha csak apró 

pici lépéseket is, de teszünk érte minden 
egyes nap, akkor valóra válik. És ezt most 
a Gálán is sokan megélhették. Számos díjat 
is kiosztottak Mórahalmon, az Aranyszöm 
Rendezvényházban az évzáró díjátadó gá-
lán, többek között a legfittebb édesanya, 
gyermek és édesapa is kapott elismerést.  
Életre szóló élménnyel és értékekkel gaz-
dagodhatott, aki részt vett az I. Fitt-forma 
Gálán.

Üdvözlettel: Gut Gabi

Domaszéki JUDO ISE hírei
Győrben rendezték a Junior B korcsoport 
Országos Bajnokságát. Két versenyzőnk is 
döntőbe verekedte magát, 
Nagy Bence 55 kg és Földi Csanád 100 kg, 
de a szerencse  elpártolt tőlük és így meg 
kellett elégednünk az ezüstéremmel,         

ami így is szép eredmény. A romániai Szat-
márnémetiben versenyeztek fiataljaink,  
ahol Mercea Dávid és Kiss Balázs a dobo-
gó legfelső fokára állhatott. Balázs nyolc 
mérkőzéssel nyerte meg az aranyérmet, 
testvére  Kiss Bence harmadik míg Stul 

Alex az ötödik  helyen   végzett. 
Idén  több  versenyen   nem  indulunk, 
megkezdtük  a   felkészülést  a  2020 as 
versenyidényre. 

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket 
Kíván a Domaszéki Judo szakosztály!
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Domaszéki Sportkör hírei
Kedves domaszéki lakosok! 

Egy új élet kezdődött a Domaszéki labda-
rúgás idejében. A tavalyi U17-es csapatunk 
játékosai és a felnőtt csapat pár játékosa 
összekovácsolódott és megalakult az új fel-
nőtt csapat, aminek átlag életkora 19 év.   

Az idei szezon inkább egy felkészülés az 
előttünk álló nagy feladatokra. Ennek elle-
nére a csapat remekel a bajnokságban.  
Kisebb hullámvölgyeket átvészelve, előke-
lő helyen zártuk a tabellát az őszi szezon-
ban. A csapat megérdemelten indult neki a 
téli pihenőnek. 

Nagyon szépen köszönöm a támogatásokat 
az önkormányzat felől, valamint lelkes 
egyéni támogatóktól is, Juhász Gergőtől, 
Farkas Józseftól, Császár Tibortól és csa-
ládjától és még sokan másoktól.  
Kérem a  domaszéki  lakosokat,  hogy  

A megújult domaszéki focicsapat       Fotó: DomaTv 

járjanak  ki a mérkőzésekre, és  segítsenek 
együtt  a   domaszéki   labdarúgást   újra                                                                                                                                             

a magasba emelni.            Üdvözlettel. 
                                     Kasza Márk Gábor 

Kedves Gyerekek!
A Domaszéki könyvtárban december 
21-én szombaton 9-13 óráig ingyenes 
karácsonyi kézműves foglalkozás lesz. 

Várlak benneteket új dolgokkal 
és nagy szeretettel.

Tisztelettel:
Farkas Ildikó

Elkészült a DomaTv 69. adása!
A tartalomból röviden:
1. Megalakult Domaszék 
        új képviselőtestülete;
2. Október 23-i megemlékezés;
3. Laczkó Ferenc portréja. 
         Jó szórakozást kívánunk a műsorhoz.

Qr kód link:
https://www.youtube.
com/watch?v=X8SZ-

nCbN_BA

Sportpark épült Domaszéken
Az elmúlt hetekben a Sportcsarnok melletti 
területen elkészült a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program keretében a 
sokak által várt sportpark. Ennek az úgyne-
vezett „C” típusú sportparknak a megvaló-
sítására még 2016-ban pályáztunk és több 
éves várakozás után a közelmúltban támo-
gatásban is részesültünk. A 90 m2-es sport-
park területén 9 db eszköz került telepítés-
re, amelyek tolódzkodásra, húzódzkodásra, 
has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és 
fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lép-
csőzésre, bordásfalon végezhető gyakorla-
tokra és függeszkedésre alkalmasak. Bí-
zunk benne, hogy a fejlesztéssel hozzá 
tudunk járulni az egészségtudatos életmód 
kialakításához, hiszen lehetőség nyílik a 
változatosabb sportolásra, amelyet szabad-
levegőn végezhetnek akár családok vagy 
baráti társaságok is.

Mészáros-Tanács Anett
 pályázatíró-projektmenedzser
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 Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 
e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

. November 20. a gyermeki jogok világnapja 

1959-ben ezen a napon fogadták el A gyermeki jogok nyilatkozatát, majd 1989-ben New Yorkban, az ENSZ közgyű-
lésén szintén ezen a napon írták alá a Gyermekek jogairól szóló egyezményt, melyet Magyarországon 1991-ben ik-
tattak törvénybe.  
Hazánkban 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés ebben az évben 
fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, melybe mindazok a gyermeki jogok 
bekerültek, amelyeket az ENSZ gyermekjogi egyezménye rögzít. 
Az Egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell a gyer-
mekek (azaz mindenki, aki még nem töltötte be 18. életévét) számára.  

 
Minden gyermeknek joga van többek között:  
az élethez, a fejlődéshez, az egészséghez, a családhoz, a jogellenes külföldre vitel 
megakadályozásához, a magánélethez, az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz, az erőszak-
kal szembeni illetve a gyermekmunkától, emberkereskedelemtől, kínzástól, meg-
alázó bánásmódtól, mindenfajta kizsákmányolástól való védelemhez, a szociális 
biztonságra, a megfelelő életszínvonalra, a játékra és a szabadidőre, a vélemény- 
nyilvánításra, a rehabilitációra, a fogyatékkal élő gyermekeknek a megfelelő keze-
lésre, képzésre stb.    
 
 

 
 

Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította e napot nemzetközi emléknappá, felkérve a kormányokat és nemzetközi 
szervezeteket, hogy november 25-én figyelemfelhívásul szervezzenek különféle programokat. 
 
Szorosan kapcsolódik a témához, hogy az idei évben az Országos 
Rendőr- főkapitányság, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági 
Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos Kríziske-
zelő és Információs Telefonszolgálat, valamint civil szervezetek 
együttműködésével elindult  
 
„A csend a leghangosabb sikoly halld meg!” 
elnevezésű kampány. 
 
A 2019. november 11-től december 4-ig tartó figyelemfelhívó program 
fókuszában a hozzátartozók közötti illetve párkapcsolati erőszak meg-
előzése áll.                      
A kampány része az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
nemi alapon elkövetett erőszak, hozzátartozók közötti erőszak kezelé-
sével foglalkozó projektjének.  
 

 

 

 

November 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 
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Domaszéki Advent
Az adventi időszak a karácsonyra való fel-
készülés időszaka. Idén Domaszéken is fel-
gyulladnak a Köztársaság téren felállított 
adventi koszorún a gyertyák. Advent első 
vasárnapján a Jázmin Nyugdíjasklub mű-
sorát nézhették meg az összegyűltek, akik 
karácsonyi énekekkel, versekkel színesítet-
ték az estét, majd Sóki Károly plébános úr 
áldása után meggyújtották az adventi ko-
szorún az első gyertyát. Az ünneplés nem 
ért véget, akik maradtak, azok a kellemes 
beszélgetések mellett a nyugdíjasklub által 
készített forralt bort, teát, édes és sós süte-
ményeket fogyaszthatták el. A következő 
hét gyorsan elszaladt és december 8-án el-
érkezett advent második vasárnapja. Ezen a 
napon a Domaszéki Bálint Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai vállalták azt a nemes feladatot, 
hogy műsorukkal elkápráztassák a szép 
számmal megjelenteket. 

A szülők is kitettek magukért, hosszú asz-
talokon sorakoztak a finomabbnál-fino-
mabb sütemények, hatalmas edényekben 
gőzölgött a finom meleg tea. Míg a szülők 
kikapcsolódtak a gyerekek a szalmalabirin-
tusban kereshették a kiutat, fogócskázhat-
tak. Az apróságok nagy örömére lovasz-
szánján megérkezett hozzánk a Télapó, 
akinek zsákja roskadásig volt tömve éde-
séggel, gyümölccsel, így aki elég bátor volt 
biztos nem távozott a Télapótól üres kéz-
zel, és cserébe a Mikulás is rengeteg verset, 
éneket kapott a csillogó szemű gyerekek-
től. Újságunk megjelenése előtt, a Doma-
széki Kincskereső Óvoda képviselői gyúj-
tották meg a következő gyertyát.  

Karácsony közeledik, az adventi koszorún 
már három gyertya lángja ég, december 22-
én Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 
várja szeretettel Domaszék lakosságát kö-
zös, utolsó gyertyagyújtásra, ünneplésre. 
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

Hétfő:       14.00 - 18.00
Kedd:         8.00 - 12.00
Szerda:         8.00 - 12.00
Csütörtök:  14.00 - 18.00
Péntek:         8.00 - 12.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés, 
időpont nélküli sürgőssségi ellátás a fent 
megadott munkaidőben lehetséges. 

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.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Ótottné Greguss Éva,  Koczkás Orsolya, 
Szűcs Judit

Korrektor: Tanács Éva, Szűcs Judit

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1800 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
BZ Press nyomda

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. január 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. január 17.

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.
Bejelentkezés szükséges! Tel:584-284, 

vagy a Domababa oldalon 
 Rendelési idő:
 Hétfő: 11,00-15,00
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)
 Kedd:  10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Szerda: 8,00-10,00 (terhes tanácsadás)
 (Dr. Temesvári Klára)
 10,00-12,00 rendelés
 (Dr. Temesvári Klára)
 Csütörtök:10,30-15,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Péntek: 8,00-11,00 
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

A domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartása:

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

Hízósertés eladó!  Érd.: Papp Istvánné  
Tel.: 0670/316-1427

Termelői méz kapható!
Eladó többfajta méz, akác, hárs, repce, 

selyemfű és virágméz 
sokféle  kiszerelésben, igény szerint.

Házhozszállítás megoldható. Érdeklődni: 
06-30/508-6192

Király Imre méhész

Rózsakert Vendéglő
tájékoztatja Kedves Vendégeit, hogy ka-
rácsonyra pontyhalászlére, vegyes ha-
lászlére, karácsonyra és szilveszterre az 
étlapon szereplő összes ételkínálatunkra, 
valamint hidegkonyhai készítményekre 
előrendelést felveszünk!

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

OTP, MKB, K&H Szépkártyát, VISA, 
Mastercard és

Maestro bankkártyát elfogadunk.
Minden Kedves Vendégünknek 
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!



15

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó

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

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:

KOCSI ADRIENN, DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható telefonszám: 06-20/852-0659

Szolgálati idejükön kívül bejelentéssel - sürgős esetben: 112 központi telefonszámon, 
vagy emailban vagy személyesen a rendőrkapitányságon  lehet élni.Elér-

hetőségi adatok: Szegedi Rendőrkapitányság, Székhely:6721 Szeged Párizsi krt. 16-22., 
Postacím:6701 Szeged Postafiók 447., Telefonszám:62/562-400, 

Faxszám:62/562-400/10-32-es mellék 
Központi elektronikus levélcím: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu 

A honlap címe: www.police.hu 
Ügyfélfogadás rendje: 0 órától 24 óráig  

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00

Termelői méz eladó!
Akác-, Ámor-, Repce-, Selyemkóró-, 

Edei-, Hárs- és Vegyes virágméz. 
1100 Ft/kg ártól. Továbbá propolisz 

és méhviasz. 
Minden szombaton a TELEHÁZ 
udvarában várom a vásárlókat!

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

Domaszék, Juhász Gy. u. 8/A.
Tel.: 70/5023-850

e-mail: viaszvaros@gmail.com

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

Azon Agrárgazdasági kamarai tagok, akik 
2017-ben váltották ki az őstermelői iga-
zolványukat, 2019.12.31.-ig rendelkez-
nek érvényes betétlappal (mivel 3 évre 
adtunk ki betétlapokat).
Kérem a termelőket, hogy fáradjanak be 
december 20.-ig a falugazdász irodába, 
hogy a problémák elkerülése végett még 
idén el tudjam végezni az őstermelői iga-
zolványhoz szükséges 2020-as, és 2021-
es évre szóló betétlapok kiadását. 
Azon termelők, akik idén nem érvényesí-
tik az őstermelői igazolványukat, követ-

kező év március 20-ig tudják visszamenő-
legesen érvényesíttetni! Fontos, hogy az 
ügyintézéshez nélkülözhetetlen a kártya 
alapú őstermelői igazolvány! 

Az ügyintézéshez nem kell 
időpontot kérni! 

Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefon-
számon elérhető vagyok!
Szabadságon tartózkodom 12.21.-01.06. 
között.
Szeged ügyelet: december 23, 30, 31. 
(Kossuth Lajos sgt. 17.)

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket, és Boldog Új Évet Kívánok! 

Üdvözlettel: falugazdász

Tisztelt Termelők!

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegé-
di ügyfélfogadás időtartama kedden és 
csütörtökön 8-12.30 óráig vehető igény-
be a Domaszéki Polgármesteri Hivatal II. 
számú épületében! 

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd 
CSMKH Szegedi Járási Hivatal  Tel: 

62/284-011 (130 m.)

Felhívás
Közvilágítási hibabejelentések csatornái:
Az NKM Áramszolgáltató Zrt. telefonos 
ügyfélszolgálata a hét minden napján, a 
nap 24 órájában fogadja a közvilágítással 
kapcsolatos hibabejelentéseket.

Telefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő vonala:

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

Az ügyfélszolgálat fogadja a lakossági és 
önkormányzati bejelentéseket is.

Külön lehetőségként biztosítja az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. a közvilágítási hi-
bák bejelentésére online hibabejelentő 
felületét, amely elérhető az alábbi linken: 

nkmaram.hu/kozvilagitasi
_hibabejelentes/

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. kizárólag 
a fenti elérhetőségek valamelyikén beje-
lentett hibák estén tudja vállalni a hibaja-
vítások bejelentéstől számított határidőn 
belüli teljesítését. 

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

06-80/922-334
ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu

Rutai László temetőgondnok
 telefonszáma: 70/245-4905

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792
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