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„Egy telem Debrecenben” – vagyis egy Karácsony

        Betlehem és Adventi koszorú a Köztársaság téren

Igaz, volt vagy tíz, de ezt el nem felejtem. 
Sötét esztendő volt, hideg, ködös téllel. 
Egy karácsony előtti nap „köde” súlyosan 
rám nehezedett. De az ünnepre kiderült az 
ég. Megpróbáltak bevonni 3/3-as ágensnek, 
plébániát ígérve a városban. Ez nem ment! 
Harapós voltam és fagyos, mint az alaszkai 
sarki farkas. Mégis rám nehezült e világ sö-
tétsége. Így étlen és álmatlanul töltöttem az 
éjszakát. A köd reggelre ráült a város utcái-
ra is, így Petőfi  verssorai jártak a fejemben: 
„Tegnap ettem utoljára, az igaz, hogy keve-
set.”. Ezért elindultam az áruházba, a Béke 
útján, amit valójában a Szent Anna temp-
lomról neveztek el a régi debreceni cívisek. 
De hát ilyen forgandó a világ sora! Be kel-
lett gyűjteni mégis valami harapnivalót ka-
rácsony ünnepére, mert azt az ördög se 
ronthatja el. 
Kilépve a plébánia ódon kapuján, az iskola 
előtt megakadt a tekintetem egy elsős kisfi -
ún. Táskával a hátán a kapun kívül várako-
zott, mert kilenc órára vége lett a „fenyőfa 
ünneplésének”. Mindenki hazasietett, mert 
nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A fi ú 
nem sírt, de a könnyek ott álltak az arcán. 
- Hát te miért sírsz, mikor minden gyerek 
örül!- kérdeztem.
- Én nem sírok, csak anyut várom. Azt 
mondta, 12-re értem fog jönni. 

- Most még csak kilenc óra, és egyre job-
ban hull a hó, már a sapkád is átázott! 
Mondd, hol laktok? 
- A Béke utca 2-ben. - vágta ki a legényke, 
és összeszorította a száját. –
- Csak nem állhatsz itt délig?! Éppen vásá-
rolni megyek, ha megbízol bennem, velem 
eljöhetnél!
 A nagy kockás sporttáskám mélyéről kezé-
be nyomtam egy maradék Mikulás csoma-
got. 
- Látod, a többit már mind szétosztottam a 
gyerekeknek. 
- Miért, talán te vagy a Mikulás? 
- Hát nem egészen, mert ő püspök volt, én 
meg csak munkatársa vagyok.
- Na, azt nem hiszem, mert nincs rénszar-
vasod.
- Az igaz, mert nagyon drága! De itt szolgá-
lok a Szent Anna templomban, és sok jó 
gyereket ismerek. Ők is ismernek engem, 
akkor is, ha hétköznap civil ruhában járok. 
Nem kell, hogy piros prémes ruhában jár-
jon, csak úgy kell cselekedni, ahogy ő tette. 
Ahogy ő tanulta a Jézustól. Tudod, tőle 
minden jót megtanulhatunk, ami az embe-
reket boldoggá teszi. Bizony, Jézus azért 
született közénk karácsonykor, hogy ne 
csak a fenyőfát ünnepeljük, hanem az Ő 
szeretetét. Ez a legnagyobb ajándék min-

den embernek. Ő lehajol a legkisebbekhez, 
és szereti a bajba jutott szegényeket is. Tu-
dod, az a baj, hogy sokan nem is ismerik. 
Nem bírják felfogni azt az igazságot, felis-
merni azt a bölcsességet és jóságot, amit 
csak tőle lehet megtanulni.
Közben lestem a házszámokat: 
- Látod, már mindjárt itt az utca vége, a ket-
tes szám, ahol laktok, és el is köszönhe-
tünk.
- Na nem! Itt csak fel kell szállni a villa-
mosra, és a nagyerdőben van a mi Béke 
utcánk, és anyu még otthon dolgozik.
- Jól van, ha már egymásra találtunk, hát 
legyen a Jézus akarata. Sok a dolgom, de 
éppen van két villamosjegyem.
- Köszönöm, de nekem van bérletem. Min-
dig az egyetemnél kell leszállni, mert a vil-
lamos körülmegy a nagyerdőben, és vissza-
vinne az iskolához. Már nagyon szeretnék 
hazaérni. Ma nagyon elfáradtam, pedig 
annyi szépet és jót megtanultam tőled. Már 
elhiszem, hogy te vagy a Mikulás munka-
társa. Olyan jó lenne, ha a mi iskolánkba is 
járnál tanítani!
Közben csilingelt a villamos, felszálltak és 

den embernek. Ő lehajol a legkisebbekhez, 

merni azt a bölcsességet és jóságot, amit 
csak tőle lehet megtanulni.
Közben lestem a házszámokat: 
- Látod, már mindjárt itt az utca vége, a ket-
tes szám, ahol laktok, és el is köszönhe-
tünk.
- Na nem! Itt csak fel kell szállni a villa-
mosra, és a nagyerdőben van a mi Béke 
utcánk, és anyu még otthon dolgozik.
- Jól van, ha már egymásra találtunk, hát 
legyen a Jézus akarata. Sok a dolgom, de 
éppen van két villamosjegyem.
- Köszönöm, de nekem van bérletem. Min-
dig az egyetemnél kell leszállni, mert a vil-
lamos körülmegy a nagyerdőben, és vissza-
vinne az iskolához. Már nagyon szeretnék 
hazaérni. Ma nagyon elfáradtam, pedig 
annyi szépet és jót megtanultam tőled. Már 
elhiszem, hogy te vagy a Mikulás munka-
társa. Olyan jó lenne, ha a mi iskolánkba is 
járnál tanítani!
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leszálltak az emberek, cipelték a bevásárlás 
csomagjait, az arcuk gondterhelt volt, a te-
kintetük szomorú. Talán nem ismerték fel, 
hogy Jézus nemcsak egy kisded, hanem a 
hatalmas szeretetű Megváltó, aki ma is le-
hajol a megfáradt szívű emberekhez. 
A klinikák utáni megálló az egyetemnél 
volt. A kisfiúcska boldogan ugrált le a lép-
csőn.
-Gyere, megmutatom neked a mi Béke ut-
cánkat, és anyut, aki sokat dolgozik, mert 
szeret.
Az utca árnyas, a lépcsőház csendes volt. 
Bíztató karácsonyi illatok lopakodtak a fo-
lyosón. A csengetésre csodálkozva lépett ki 
az ajtón egy fehér kötényes anya. A kezét 

törölgetve mentegetődött, hogy nem tudott 
az órarendi változásról.
-Ne bánkódj, anya, hiszen hazakísért a Mi-
kulás….munkatársa.
A szót már félig elnyomta az anyai öle-
lés….
A karácsonyi gyónást egy vidéki atyánál 
végeztem. A végén így szólt:
-Tudod, az a baj, hogy túl okos vagy és 
mindent a saját erőddel akarsz megoldani. 
Van az emberi észnél nagyobb bölcsesség 
is. 
Ezért mondja Pál apostol: Írva vagyon: 
„Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az 
okosok okosságát meghiúsítom.”  Hol a 
bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak tu-

dósa? Ugye, megmutatta Isten, hogy okta-
lan a világ bölcsessége, mivel bölcsességé-
ben a világ nem ismerte föl Istent. Az ő 
bölcsességében úgy tetszett Istennek, hogy 
oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse 
a benne hívőket. -  Fia által! 
Így értettem meg Izajás prófétát is, hogy 
miért lett kicsinnyé a Végtelen: „Gyermek 
születik nekünk, Fiú adatik nekünk, így 
fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős 
Isten, Béke Fejedelme, a Seregek Urának 
féltő Szeretete.”
„A Krisztus a koldusig így lehajol, csak 
övé az élet, övé az lélek, övé az ének a szí-
vemben.”

Sóki Károly, plébános

 Dec. 25. péntek: Karácsony napja
                 9.00 óra: Ünnepi szentmise; 11.00 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson
 Dec. 26. szombat: Karácsony másnapja
                  9.00 óra: Szentmise; 11.00 óra: Szentmise Zöldfáson
 Dec. 27. vasárnap: Szent Család vasárnapja
                  9.00 óra: Szentmise; 11.00 óra: Szentmise Zöldfáson
 Dec. 31. csütörtök:  
                              16.30 óra: Év végi hálaadó szentmise
 Jan. 1. péntek: Újév napja
                               9.00 óra: Szentmise; 11.00 óra: Szentmise Zöldfáson
	 	 	 	 	 	 																			A	miserend	a	járványügyi	rendelkezésektől	függően	változhat!

Ünnepi Miserend

30 év a szolgálat 
jegyében

1982-ben kezdte pályafutását Tanács Éva a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselője, aki  a napokban ünnepelte 30 éves 
közszférában eltöltött szolgálati viszonyát. 
Mindig emberekkel foglalkozott, elsősor-
ban szociális területen dolgozott, de volt 
könyvtáros és egy rövid ideig hivatalvezető 
is. Munkáját mindig becsületesen és körül-
tekintően végezte, és kétszeres nagymama-
ként végzi jelenleg is. 

Elismerésként Sziráki Krisztián polgár-
mester és dr. Pálfi Tímea jegyző a hivatal és 
az önkormányzat munkatársainak társasá-
gában díszoklevelet és emlékérmet adott át 
a részére, kívánva még további egészség-
ben és boldogságban eltöltött  éveket a hi-
vatalban és a családja körében. 

Domaszéki Polgármesteri Hivatal        

Rendszeresen vért adók elismerése
Minden évben a falunapon kerül átadásra a 
rendszeresen vért adók részére egy kis 
ajándék, elismerő oklevél, mely sajnos az 
idei évben a járványügyi helyzetre való te-
kintettel elmaradt. A vér nélkülözhetetlen a 
rászoruló betegek gyógyításában, az élet-
mentésben. A tudomány mai állása szerint 
a vér semmi mással nem helyettesíthető, 
mesterségesen nem előállítható, csak véra-
dással pótolható. A hazai egészségügyi in-
tézmények ellátása éves szinten nagyság-
rendileg 390 000 véradással biztosítható, 
így a folyamatos, biztonságos ellátáshoz - 
munkanapokra lebontva - napi 1600-1800 
véradóra van szükség. A véradás során le-
vett vérből előállított legrövidebb lejáratú 
vérkészítmény csupán 5 napig használható 
fel, ezért nagyon fontos a véradások folya-
matossága. Tehát a vérre és a segítségre 
mindig nagy szükség van, melyért a bete-
gek és orvosaik is nagyon hálásak.
Az ő nevükben is szeretnénk megtisztelni a 
helyi véradók közösségét azzal, hogy köz-

zétesszük neveiket, és megköszönjük azt a 
segítséget, mellyel időt és energiát nem kí-
mélve segítenek beteg, rászoruló embertár-
sainknak minden véradás alkalmával. A 
listán a Regionális Vérellátó Központ ada-
tai alapján azon személyek nevei szerepel-
nek, akik még nem kaptak elismerést a 
legutolsó jubiláns véradásuk óta, de termé-
szetesen a többieknek is jár a köszönet!
10-szeres véradók: 
Domonkos Norbert, Kecskés Klára, Ko-
vács Anett, Mészáros István, Nagy Gabri-
ella, Rusz Alajos, Szegedi Szabolcs Márk;
20-szoros véradók: 
Farkas Nóra, Frank Andrea Anita, Homo-
lya Csaba; Kaziné Makra Katalin; 
30-szoros véradók: 
Dr. Balogh Antal, Engi Antal, Halász Atti-
la, Kálmán Antal József, Kalmár Csaba, 
Kónya György, Molnár Istvánné, Sánta 
Beatrix Nóra;
40-szeres véradók: 
Czinkota László; Szabó Zoltán; 
50-szeres véradó: 
Oláh Viktor;
60-szoros véradó: 
Kiri Roland;
70-szeres véradó: 
Dobó György;           
80-szoros véradók: 
Hegedűs Zoltán, Paréj Nagy Mária 
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Önkormányzati hírek
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hir-
detett ki. A katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése értelmében veszélyhely-
zetben a települési önkormányzat képvise-
lő-testületének […] feladat- és hatáskörét a 
polgármester […] gyakorolja. Fentiekre 
tekintettel november hónapban a képvise-
lő-testület nem ülésezhetett, a halasztást 

nem tűrő kérdésekben polgármesteri dönté-
sek születtek. Így került sor a Domaszék 
Szebb Jövőjéért Közalapítvány, illetve a 
Domaszéki Kincskereső Óvoda alapító ok-
iratának módosítására, illetve alapítványi, 
egyesületi kérelmek elutasítására vagy tá-
mogatására. 
A polgármester határozattal módosította az 
Egyenlő Eséllyel ösztöndíjpályázattal kap-
csolatban hozott képviselő-testületi döntést 
is, hogy az érintettek hamarabb kaphassák 

meg a támogatási összeget.
A koronavírus-világjárvány második hullá-
ma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény, valamint az 505/2020. (XI. 
17.) Korm. rendelet értelmében a veszély-
helyzeti állapot 2020. február 8-áig fennáll, 
így decemberben és januárban sem kerül-
het sor képviselő-testületi ülésre.

Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető

Tisztelt	gépjármű	tulajdonosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy 
2021.	 január	 1-től	 a	 gépjárműadóval	
kapcsolatos	 adóhatósági	 feladatokat	 az	
állami adó- és vámhatóság látja el.

A jelenleg fennálló hátralékot még az ön-
kormányzat számlájára kell megfi zetni. 
Amennyiben az adózónak 1000 Ft-ot elérő 
túlfi zetés áll rendelkezésre a számláján, azt 
szintén az önkormányzatnál igényelheti 

vissza az erre rendszeresített nyomtatvá-
nyon.
Felhívjuk az adózók fi gyelmét, hogy 
amennyiben	valamely	pénzintézetnél	au-
tomatikus	 	 megbízást	 adtak	 a	 március	
15. és szeptember 15. napján esedékes 
gépjárműadó	önkormányzatunkhoz	tör-
ténő	átutalására,	 azt	 az	 adott	pénzinté-
zetnél meg kell szüntetni.
Ügyfélkapuval rendelkező adózók az 

E-ÖNKORMÁNYZAT portálon https://
ohp-20.asp.lgov.hu megtekinthetik egyen-
legüket, ugyanitt van lehetőség az esetleges 
túlfi zetés átvezetési, visszaigénylési kére-
lem benyújtására is.
Hátralékkal rendelkező adózókat kérjük 
szíveskedjenek a tartozást december hónap 
folyamán rendezni.

Dr. Pálfi  Tímea Ágnes
jegyző

A	kommunális	adó	és	a	hulladékszállítási	díj	közötti	különbség
Tisztelt Domaszéki Lakosok!
Több alkalommal is tapasztaltuk, hogy a 
kommunális adó és a „kommunális szemét-
szállítási” (hulladékszállítási) díj fogalma 
összemosódik a lakosok körében. Ezúton 
szeretnénk most tisztázni, hogy a két fi ze-
tendő összegnek teljesen más a jogalapja és 
teljesen más célt szolgálnak.
A települési önkormányzatok illetékességi 
területükön – a települési adók mellett – 
rendelettel helyi adók bevezetésére jogo-
sultak. A bevételek az adót bevezető önkor-
mányzatot illetik.
Kommunálisadó-kötelezettség terheli azt 
a magánszemélyt, aki a helyi önkormány-
zat területén ingatlan-tulajdonjoggal ren-

delkezik. (Ha egy településen 3 ingatlana 
van, akkor 3 ingatlan után kell fi zetni az 
adót.) Adóalanynak minden esetben az a 
személy minősül, aki az év első napján az 
ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője 
vagy bérlője. Az adót az önkormányzat veti 
ki.
Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg 
lakásbérleti jogonként változik:
• belterületen, a beépítetlen építési telek 

kivételével: 5.000 Ft;
• külterületen: 2.500 Ft;
• beépítetlen belterületi építési telek 

esetén: 10.000 Ft.
A hulladékszállítás	 díját az NHKV Zrt-
nek kell fi zetni, a konkrét feladatot és a hul-

ladékudvar üzemeltetést pedig Domaszé-
ken az FBH-NP Nonprofi t Kft. látja el. 
Hulladékszállítás esetén beszélhetünk 
kommunális hulladékról, zöldhulladékról, 
veszélyes hulladékról, stb.

Tehát a „kommunális” szót (melynek jelen-
tése: községi, városi, közösségi) mindkét 
fogalom esetében használhatjuk bizonyos 
összefüggésekben, de ezen kívül semmi-
lyen kapcsolat nincs a két fi zetendő összeg 
között.
Kérjük a fentiek tudomásulvételét és meg-
értését.

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Ismét	szolgálatban	a	Domaszéki	Hulladékudvar
Az FBH-NP Nonprofi t Kft. tájékoztatása 
alapján értesítjük a domaszéki lakosokat, 
hogy 2020. NOVEMBER 13. napjától a 
Domaszéki	 Hulladékudvar	 az	 alábbi	
nyitvatartással újra üzemel.

Cím: 6781 Domaszék, 
külterület 0201/114 hrsz.

Nyitvatartás:
• Hétfő: ZÁRVA
• Kedd: 13.00 – 16.00
• Szerda: 08.00 – 16.00
• Csütörtök: 08.00 – 16.00
• Péntek: 07.00 – 11.00
• Szombat: 08.00 – 12.00
• Vasárnap: ZÁRVA
A hulladékudvarban a háztartásoknál kelet-
kező szelektíven gyűjtött hulladékok átvé-

telét a munkatársak csak abban az esetben 
tudják teljesíteni, amennyiben a behozni 
kívánt hulladék megfelelően szétválogatás-
ra került. 
Ezzel egyidejűleg a májusban létesített hul-
ladék-átvevőpont bezárásra kerül, oda hul-
ladék elhelyezése a továbbiakban nem le-
hetséges.
A hulladékudvar igénybevétele minden 
olyan lakos számára térítésmentes, aki fel-
mutatja az FBH-NP Nonprofi t Kft. szolgál-
tatási területéhez tartozó településre vonat-
kozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási 
számláját (vevőazonosító igazolására) és a 
befi zetést igazoló bizonylatot (csekk, átuta-
lási megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulla-

dék elhelyezésének kötelező adminisztrá-
ciójához szükséges, annak hiányában a hul-
ladékot nem áll módjában a szolgáltatónak 
átvenni!
Kérjük a lakosságot, hogy  a hulladékudvar 
működőképességének fi gyelembevételével 
vegyék igénybe a szolgáltatást. Ezzel a kis 
odafi gyeléssel közösen megakadályozhat-
juk a túlterheltséget.
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A HUNOR COOP Zrt. 200.000.- Ft-ot adományozott 
a	domaszéki	rászoruló	családok	részére

A	domaszéki	Coop	Szupermarket	200	ezer	forintot	adományozott	utalvány	formájában	6	helyi	rászoruló	családnak					
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A HUNOR COOP Zrt. megalakulása óta 
nagyon fontosnak tartja környezetének tá-
mogatását, a helyi rászorulók megsegítését. 

A társaság 24 településen több mint 30 üz-
letet működtet. Minden évben egy kérdőív 
formájában megkérdezi törzsvásárlóit, 
hogy a közelükben lévő Coop Áruház kör-

nyezetében az adott településen milyen jó-
tékonysági célokat vagy rászoruló csopor-
tokat javasolnak támogatásra. 
A domaszéki törzsvásárlók az idei évben 
hat rászoruló családot ajánlottak támoga-
tásra. Sajnos közülük egy családot még a 
koronavírus járvány is súlyosan érintett. 
A HUNOR COOP Zrt. és a helyi Coop 

Szupermarket csapata 200 ezer forint támo-
gatást juttatott el utalvány formájában ezen 
családok részére, melyben segítséget nyúj-
tott a település Önkormányzata, Sziráki 
Krisztián polgármester és Szűcsné Dobó 
Zsuzsanna, a Domaszéki Családsegítő 
munkatársa.

„Köszönjük, hogy együtt segíthettünk!”

Adventi hangolódás családi körben
Bár hónak, télnek még nyoma sincs, és a 
vírushelyzet is közbeszólt, a Családi Kör 
Nagycsaládos Csoport tagjai mégis tartják 
magukat eredeti terveikhez - csak kicsit 
másként. Az eredetileg a közösségi házba 
tervezett egész napos családi programot ott 
a zárlat miatt nem lehetett megtartani, 
mégis sikerült összehozni a csapatot az in-
terneten keresztül. Korábbi NOE-s pályá-
zaton nyert pénzből és a Domaszék Nagy-
községi Önkormányzattól kapott támogatás 
felhasználásával minden családunk ünnepi 
díszeket készített otthon. Fotózás és meg-
osztás után megnézhettük egymás munká-
ját és az alkotás örömét, a sikerélményt át-
élhettük kis közösségünkben. Egyik 
családunk betegsége miatt erre a napra 
időzített bográcsos halászlé főzést és ebé-
det el kellett halasztani másik hétvégére. 
Helyette hurkát és kolbászt sütött káposzta 

ágyon másik családunk. Ugyanezen a hét-
végén zajlott az Élelmiszerbank által szer-
vezett országos 3 napos tartós élelmiszer 
adománygyűjtés is, amelyen csoportunk is 
részt vett. Mire estére végzett a csapat 
egyik része az egyik nagy áruházban, Do-
maszéken a disznótoros vacsora elkészült, 
ételdobozokba zárva várta, hogy elszállít-
sák a családok otthonába. Ott már a kész 
adventi díszek hangulatában vacsorázhat-
tak családjaink. A kész ételből jutott álta-
lunk támogatott családok asztalára is, akik 
örömmel fogadták a disznótorost. A követ-
kező hétvégére már elkészült a meglepetés, 
az adventi időszakra jellemző hagyomá-
nyos ételféleség, melyet szépen csomagol-
va Szent Miklós napján 9 órakor fog Miku-
lásunk „szervírozni” a Szent Kereszt 
Templomban megjelenőknek.

Szalma Éva csoport vezető

Karácsonyi	adománygyűjtés	a	Jázmin	Nyugdíjas	Klubnál
Kedves mindenki! Ebben az évben is „Táp-
láló szeretet” címmel adománygyűjtést 
szervezünk!! Nehéz körülmények között 
élő családoknak és időseknek szeretnénk 
segíteni.
2016-ban gyűjtöttünk  először, azóta min-
den évben segítünk. 
Elkezdtük már a gyűjtést, csak az újságba 
későn kerül, de aki segíteni szeretne, még 
megteheti.  Adományokat  előre egyezte-

tett időpontban a Móra Ferenc utca 9. szám 
alá várom. Sajnos a Sárkányhegyi Közös-
ségi Ház zárva, ezért gyűjtünk a lakáso-
mon. 

Utolsó	gyűjtési	nap	2020.	december	14.	
Telefonszám:30/314-2524,	vagy	

62/645-018.

Ezzel a verssel kívánok mindenkinek áldott  
karácsonyt:

Királyok bölcsessége, Angyalok tisztasága,
Pásztorok egyszerűsége ragyogja be a Ka-
rácsonyt, és adjon erőt az Új Esztendőhöz!!

    Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető

Áldott, békés, szeretettel 
teljes karácsonyi ünnepe-

ket kívánunk minden 
kedves olvasónknak! 
Domaszéki Hírmondó és a 

DOMASZÉKI HírTér 

szerkesztőségeszerkesztőségeszerkesztősége
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ZSIBONGÓ – iskolai hírek

A nyertes „Észbontók” csapata 
Fotó: Marosné Alberti Anikó

Mazsorett	duó 
Fotó: Ótottné Greguss Éva

Programjainkból: 

November 6-án a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny megyei fordulóján a 6.b 
osztály „Észbontók” csapata 1. helyezést 
ért el. A megyét ők képviselik a dec. 5-i 
országos döntőn. A csapat tagjai: Horváth 
Hanna, Kardos Lora, Kászonyi Lilla és 
Szaszák Kata. Felkészítő tanáruk: Viplakné 
Pásti Mária. Gratulálunk!

November 13-án az online módon 
megrendezett Bolyai Matematika 
Csapatversenyen az 5.a osztályból indult 
4 tanuló: Bakos Petra, Gergulics Bence, 
Masa Viktória és Szaszák Balázs. Ők a 
középmezőnyben végeztek.

„Virtuálisan	 együtt”	 Országos	 Nyílt	
Online Majorette Versenyt hirdetett 
a Magyar Majorette Szervezetek 
Szövetsége. A második fordulóban 
a junior korosztály versenyzett. A 
Domaszéki Majorette Csoport versenyzői 
két kategóriában neveztek, és nagyon 
szép eredmények születtek. Master 
junior bot szóló kategóriában Kovács 
Henrietta 7. lett; Master junior bot duó-
trió kategóriában Szécsi Lorena és Kovács 
Henrietta a dobogós 3. helyen végzett. 
Gratulálunk! Felkészítő tanáruk Horváth 
Péter. Ugyanezen a versenyen iskolánk 
6. osztályos diákja, Horváth Hanna a 
Classicon KTSE színeiben versenyezve 
Master junior pom szóló kategóriában 3. 
helyen végzett; Master junior pom duó-
trió kategóriában, Master junior pom mini 
és Master junior pom mix kategóriákban 
arany minősítést kapott. Gratulálunk!

BÁLINT SÁNDOR NAP

November 27-én iskolánk névadójára, 
Bálint Sándorra emlékeztünk. Ünnepi 
beszédet Józsáné Bánhidi Márta 
igazgatónő mondott.  Kiss Alíz 8.b 
osztályos tanuló szavalt, valamint a 3. 
osztályos lányok: Bálint Viktória, Ripp 
Jázmin és Csóti-Gyapjas Laura csodás 
énekét hallhattuk, Magyar vagyok címmel. 
Rövid műsorunk után került sor az 
emléktábla megkoszorúzására.

A felső tagozatos osztályok csapatai 
Trianon-vetélkedőn vettek részt az 5-6. 
órában, így emlékeztek a 100 évvel ezelőtti 
eseményre, országunk megcsonkítására. 
A vetélkedő verssel kezdődött, énekkel 
záródott. A megemlékező műsort Viplakné 
Pásti Mária és Kneusel-Herdliczka Leila 
tanárnők készítették, a vetélkedő anyagát 
pedig Madarász Ottó és Balogh Bálint 

történelemtanárok állították össze. A 
Csongrád Megyei Építész Kamara „Én és az 
építészet” címmel rajzpályázatot hirdetett. 
A 2., 3. és 4. évfolyam tanulói készítettek 
rajzokat. A két harmadik osztályból 3-3 
rajz, a második osztályosoktól 3 db rajz és 
a negyedik osztályosok rajzaiból egy rajz 
került kiválasztásra, amit az iskola elküldött 
a kamarának. Az eredményhirdetés 
december 22-én lesz, izgatottan várjuk. /
Fehér Erika szervezőtanár/ Iskolánkban 
hagyomány az adventi gyertyagyújtás. 
Idén a járványhelyzet miatt ezt a programot 
is kicsit másképpen kellett megtartanunk, 
az iskolarádión keresztül. Az első gyertya 
meggyújtásakor az ötödikesek olvastak fel, 
verseltek, énekeltek. Az ünnepi készülődés 
szervezői a hitoktatók.

Következő	programjaink:

December	 7-től	 11-ig: Online szülői 
értekezletek

December 8.: Online „Iskolába csalogató” 
program

December 12.: Áthelyezett munkanap 
(dec. 24. helyett) – tanítás nélküli nap

December 18.: A téli szünet előtti 
utolsó munkanap; karácsonyi ünnepség 
osztálykeretben (napközi, kisbusz, 
művészeti órák a szokott rend szerint)

Téli szünet: 2020. december 21-től 2021. 
január 01-ig. A szünet utáni első tanítási 
nap: 2021. január 04. („B” hétfő)

Kedves	Szülők! 
Közeledve a 2020-as év végéhez, 
szeretném Önöknek megköszönni az egész 
évi együttgondolkodást, a megértést és 
türelmet. Tudom, hogy ez az év mindenki 
számára megterhelő volt, váratlan és 
ismeretlen megpróbáltatásokat hozott, 
de szeretném, ha az elkövetkezendő 
hónapokhoz erőt merítenénk a közeledő 
ünnepekből, a szünidei együttlétből. 
Töltsük a téli szünetet tartalmasan, süssünk-
főzzünk együtt gyerekeinkkel, játszunk 
a családdal izgalmas társasjátékokat, 
lehetőség szerint mozogjunk, kiránduljunk 
a szabadban. A következő év eleje sem 
lesz könnyű, készüljünk fel, hogy ne érjen 
váratlanul bennünket. Ehhez kívánok 
minden kedves tanítványunknak és 
családjuknak reménnyel és szeretettel teli 
várakozást, áldott, békés karácsonyt és 
örömökkel teli, boldog új esztendőt a 2021-
es évre!

Józsáné Bánhidi Márta intézményvezető
Bálint	Sándor	Nap	szereplői

Fotó: Pataki Ildikó
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Óvoda hírei
Galambos Bernadett: Ajándék

Mikulás ha volnék:
minden áldott éjjel,

havat szórnék 
két kezemmel

háztetődön széjjel!
Mikulás ha volnék
decemberi éjben:

fehér hóban holdsütésben
járnék csengettyűkkel.

Mikulás ha volnék
szívem arany lenne:

aranydiót, aranyalmát
raknék tenyeredbe!

Aranydióm, aranyalmám
szeretetté válna,

melegsége nem férne be
pici, kis szobádba.

Adventi készülődéssel, örömteli várako-
zással, ünnepre hangolódással telnek játé-
kos napjaink óvodánkban. Különleges idő-
szak ez a négy hét óvodás életünkben is, 
Mikulásvárástól Karácsony érkezéséig. Az 
idei évben egy kicsit más….más mint min-
den.
November utolsó péntekén csendes óvo-
dánk. Több tíz éves hagyományunkat most 
először kellett elhalasztanunk. A közös Ad-
venti készülődés a szülőkkel együtt minden 
évben valamennyi óvodába járó családot 
megmozgatott. A közös mézeskalácssütés, 
az együtt elkészített ajándékok mindenki 
lelkét melengették ebben a rohanó világ-
ban. 
A finomabbnál finomabb sütemények, 
amelyeket anyukák, nagymamák sütöttek, 
a közös teázás, hot-dog evés nagyon hiány-
zik mindenkinek. Az óvoda díszítése köz-
ben a nagyobbak csillogó szemekkel me-
sélték az előző évek emlékeit. Sok kispajtás 
kérdezte, „most is lesz? Mikor lesz az Ad-
venti készülődés?” Sajnos az idei évben a 
járványhelyzet miatt ez a rendezvény is el-
marad egymás védelme érdekében. A gye-
rekek saját csoportjukban készülődnek az 
ünnepre.

Természetesen mindentől nem szeretnénk 
megfosztani a gyerekeket. Most lovasko-
csival érkezett a Mikulás december 4-én 
pénteken, és az udvaron adta át a csomago-
kat.
A Mókus és a Bagoly csoportosok rövid 
műsorral készülnek a többi csoportnak, és 
december 17-én, csütörtökön, a járvá-
nyügyi szabályok betartásával, örvendezte-
tik meg pajtásaikat.

A	 tanköteles	kort, vagyis a hatodik élet-
évét elérő gyermek további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. 
január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az 
Oktatási Hivatal döntése kötelező: ameny-
nyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke 
további egy nevelési évig óvodában marad-
jon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló 
dokumentumok, és a szükség szerint kiren-
delésre kerülő szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az Oktatási Hivatal en-
gedélyezi, utóbb a döntés kérelemre törté-
nő visszavonására nincs lehetőség.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a ké-
relmeket 2021. január 1. napjától 2021. ja-
nuár 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő 
bármilyen indok alapján vélelmezheti, 
hogy gyermeke számára az iskola megkez-
dése még nem indokolt. Az eljárást megin-
dító kérelemben bármilyen releváns ok, 
körülmény, állapot, tény megfogalmazha-
tó, amely indokolttá teszi az iskolakezdés 
halasztását. Az eljárásban ezen körülmé-
nyek vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a 
kérelméhez bármilyen általa lényegesnek 
tartott dokumentumot mellékelhet, elkér-
heti az óvodától a gyermek fejlődését nyo-
mon követő nyomtatványt is, és azt is csa-
tolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a 
kérelemmel foglalkozó szakemberek köz-
vetve az óvoda véleményére is figyelem-
mel lesznek. Az óvoda által kiállított és a 
gyermek óvodai fejlődését nyomon követő 
nyomtatványnak a kérelemhez csatolása 

nem kötelező, hiszen nem csak olyan kö-
rülmény, állapot, tény merülhet fel, ame-
lyet ez a dokumentum támaszt alá.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási 
hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal 
úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntés-
hez különleges szakértelemre van szükség, 
akkor a területileg illetékes szakértői bi-
zottsághoz fordul, amelynek munkatársai 
megfelelő szakértelemmel rendelkeznek 
ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlett-
ségét. A szakértői bizottság komplex peda-
gógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, 
szükség szerint orvosi vizsgálat alapján 
alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási 
Hivatal ez alapján dönt.
Kérjük az érintett szülőket, hogy minél 
előbb jelezzék az óvónők felé szándékukat, 
amennyiben nem szeretnék gyermeküket 
iskolába íratni!

Decemberi programjaink:
- 2020. december 4.: Mikulás
- 2020. december 17.: Óvodai Karácsonyi                                                                                                                                       
   ünnepség csoportonként
- Óvodánk 2020. december 23-tól 2021. 
január	1-ig	zárva	tart!	Első	nevelési	na-
punk	2021.	január	4.	hétfő

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel 
gondoltál, ugyanúgy igaz legyen 

holnap, s holnapután.  
Kívánj igazi ünnepet, kívánj boldogabb 

életet. Mi pedig kívánunk: BÉKÉS, 
BOLDOG ÜNNEPEKET!

A Domaszéki Kincskereső 
Óvoda Dolgozói

Tisztelt	Termelők!										
Elfogadta	 a	 parlament	 az	 őstermelői,	
családi gazdasági rendszer és az agrára-
dózás	reformját.

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási 
környezetben folytathatják tevékenységü-
ket az őstermelők, a családi gazdaságok és 
az agrárvállalkozások, miután a Parlament 
174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, el-
lenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) által kezde-
ményezett törvénytervezetet. 

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. 
Jövő évtől három szervezeti forma mentén 
alakul a családi gazdaságok szabályozása. 
Ezek az őstermelők, az őstermelők családi 
gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgaz-
dasági társaságok (CSMT).

    1.	Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, 
összhangban a földforgalmi törvényben 
meghatározott mező-, erdőgazdasági és ki-
egészítő tevékenységekkel. Az ezekből 
származó bevétel a teljes őstermelői bevé-

tel 25%-át teheti ki.
Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér 
felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő 
azon értékhatár, amelyet el nem érő éves 
bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelő-
nek nem kell jövedelmet megállapítania, 
azaz nem kell személyi jövedelemadó be-
vallást készítenie. Ezen értékhatáron felül 
az őstermelők kétféle adózás – az áta-
lányadózás és a tételes költségelszámolás 
– közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió fo-
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rintos kvázi adómentes határ az éves mini-
málbér ötszörösére, megközelítőleg 10 
millió forintra nő. A következő lépcsőfok 
ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbér-
rel számolva körülbelül 20 millió forint – 
eddig van lehetőség kedvezményes áta-
lányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél 
már tételes költségelszámolásra kell áttér-
ni. Kedvező változás, hogy az adómentes 
sáv átlépése esetén csak az afeletti összegre 
vetítve kell megfizetni az adót. Az ősterme-
lői tevékenységgel összefüggésben folyó-
sított támogatások nem minősülnek bevé-
telnek, azok adómentessé válnak.
A kistermelői rendelet hatálya alatt tevé-
kenykedők is részesülhetnek az őstermelők 
számára nyújtott kedvezményekből. Ese-
tükben őstermelői (nem kiegészítő) tevé-
kenységnek minősül a termékfeldolgozás 
– így nem számít majd bele a 25%-os bevé-
teli korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a 
saját gazdaságában előállított alapanyagot, 
és az a kistermelői rendeletben szabályo-
zott mennyiséget nem haladja meg. 

2.	Őstermelők	családi	gazdasága	
(ŐCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevékenység 
és a családi gazdaság egyesített formája az 
őstermelők családi gazdasága, jövő évtől 
ez a működési forma áll rendelkezésre a 
közösen tevékenykedő hozzátartozók szá-
mára. Adózásuk az őstermelőknél megsza-
bott értéket többszörözi a résztvevők szá-
mával, a kedvezményes adózás felső 
értékhatára viszont nem haladhatná meg a 
4 személyre számított összeget, tehát jelen-
leg a megközelítőleg 80 millió forintot. 

3.	Családi	mezőgazdasági	társaság 
(CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a társasági 
formában működő gazdaságok számára. A 
minősítést azon gazdasági társaság, szövet-
kezet, vagy erdőbirtokossági társulat kap-
hatja meg, aminek tagjai egymással hozzá-
tartozói láncolatban állnak, valamint 
kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegé-
szítő tevékenységet folytatnak. A minősí-
tést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A 
CSMT-k tagjai számára a termőföld-adás-
vételeknél és -haszonbérleteknél kedvező 
elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehe-
tőség biztosított.

A gazdasági társaságokból – függetlenül 
attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősí-
téssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége 
nélkül kivehető a normatív támogatásként 
kapott összeg, a saját földért kapott bérleti 
díj, és a társaság által legalább 15 évig 
használt föld vételára vagy tőketörlesztése. 
Az ilyen módon mentesített jövedelem 
ugyanazon gazdaság esetén adóévenként 
nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

FALUGAZDÁSZ IRODA 
ÁTKÖLTÖZÉSE ÉS MUNKAIDEJE:

A falugazdász iroda most már nem az Ön-
kormányzat udvarában található meg, ha-
nem a Petőfi Sándor utca 1/M (régi Teleház 
épülete) szám alatt!

Munkaidő: 
   Hétfő: 8:00-16:30
   Kedd: 8:00-16:30

     Péntek: 8:00-14:00
Telefonszám: 70/39-99-524

SZABADSÁG: 
december	19.	és	január	3.	között!

Akinek ez alatt az idő alatt halaszthatatlan 
elintéznivalója van a Kamaránál, az megte-
heti Szegeden, a Kossuth Lajos sgt 17. 
szám alatt, előzetes időpontegyeztetés 
alapján az alábbi telefonszámon: 06-62-
423-360.
MINDEN KEDVES DOMASZÉKI LA-
KOSNAK KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZ-
DAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KíVÁNOK!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Hogyan	fűtsünk	környezettudatosan?	Településünkön	is	egyre	
romlik	a	levegő	minősége	

A közelmúltban Domaszék egyik hűvös es-
téjén furcsa jelenségre lettem figyelmes. 
Kerékpárral haladtam hazafelé, amikor hir-
telen nagyon erős füstfelhőbe hajtottam 
bele, mely egyre inkább intenzívebbé vált. 
Majd egy szemben haladó gépjármű fénye 
tette világossá számomra, hogy mi is ez a 
sötétben szinte átláthatatlan képződmény, 
melyben a levegő után is kapkodnom kel-
lett. A leszálló köd ugyanis leszorította a 
házak kéményeiből kiáramló füstöt, mely 
így két különböző sűrűségű réteget képez-
ve alkotta meg ezt a fojtogató ködfelhőt. 
Ekkor döbbentem rá, hogy mekkora bajban 
is vagyunk, hiszen lassan elfogy a tiszta le-
vegőnk, ami a víz mellett a legnagyobb 
kincs az életben maradásunkhoz. És sajnos 
ez már a kisebb települések szintjén is érez-
hető, nem kell nagyvárosba utazni ahhoz, 
hogy füstös, büdös, szmogos levegőt szív-
junk be. Éppen ezért meggyőződésem, 
hogy	rendszeresen	fel	kell	hívni	az	embe-

rek	figyelmét	a	tudatos	tüzelésre,	fűtésre,	
hogy azzal, ha a saját magunk életét már 
nem is, de gyermekeink és unokáink élet-
minőségét jobbá és tisztábbá tehessük. 

A települések levegőminőségét jelenleg 
jellemzően a lakossági fűtés határozza 
meg. Az elmúlt években elkészített orszá-
gos légszennyező anyag leltárok adatai 
alapján a kis méretű szállópor kibocsátás 
több,	 mint	 80%-át	 a	 lakossági	 fűtés	
okozza. Emellett lényegesen kisebb a hoz-
zájárulása a korábban fő problémaforrás-
nak gondolt iparnak és közlekedésnek. 
Ugyanakkor az idő előtti (ún. korai) elhalá-
lozások első számú környezeti oka a lég-
szennyezés. Európában kb. 600.000 korai 
elhalálozáshoz járul hozzá a levegő szeny-
nyezettsége, ami tízszer annyi, mint ahá-
nyan közlekedési balesetben hunynak el. 
(Ez világszerte kb. 3 millió ember életét 
jelenti.) Magyarországon kb. 8-10 ezer kö-

zött becsülik a kutatók a levegőminőséggel 
összefüggő haláleseteket. Sajnos az elmúlt 
15 évben a háztartások hozzájárulása az or-
szág kis méretű szállópor-kibocsátásához 
50%-ról 70%-ra növekedett. Ennek oka az, 
hogy az utóbbi években a lakossági gázfel-
használás csökkent, a szilárd fa- és szénfel-
használás viszont növekedett, mely erőtel-

Papp Tamara falugazdász
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jesen befolyásolja a települések 
levegőminőségét. A	fő	bűnös	a	szálló	por.	
A szálló por az emberre és a környezetre is 
káros hatással van egyaránt. A levegőből 
kiülepedve eltömi a növények gázcserenyí-
lásait, így akadályozza a növény „légzé-
sét”, párologtatását, és negatívan befolyá-
solja a fotoszintézis folyamatát. A kiülepe-
dő szálló porszemcsék a felületükön 
megkötött vegyi anyagok, szerves és szer-
vetlen anyagok miatt az épületekben is je-
lentős károkat tudnak okozni. Ha a por 
érintkezik a levegő páratartalmával vagy a 
csapadékkal, maró hatásúvá válik, és tönk-
reteheti az épületek, hidak fém vázait, de a 
mészkőből készült szobrokon és épülete-
ken is mállási folyamatokat indíthat be.
 
Közben	elkezdődött	a	fűtési	szezon,	ezál-
tal	 egyre	 romlik	 a	 levegő	 minősége. A 
nem megfelelő tüzelőanyag használata je-
lentős mennyiségű szálló por kibocsátással 
jár. A fűtési szezon kezdetével együtt jár a 
levegőminőség romlása, főleg azokon a te-
rületeken, ahol a lakosság előszeretettel fűt 
fával vagy szénnel, esetenként hulladékkal. 
A rossz minőségű és veszélyes anyagokkal 
történő fűtés, a helytelen tüzeléstechnika és 
a nem megfelelően kialakított tüzelőberen-
dezés használatának oka legtöbbször az 
alapvető – olykor életmentő – ismeretek 
hiánya.

Sokan még mindig nem tudják pontosan, 
hogy mivel és hogyan lehet biztonságosan 
fűteni, mire kell odafigyelni a tüzelővásár-
lás során, hogyan kell tárolni, és mikor le-
het azzal hatékonyan és biztonságosan fű-
teni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen 
a tüzelőberendezésünk és a fűtési rendsze-
rünk, illetve a kiépített kémény milyen tü-
zelési módra alkalmas. Gyakran megfeled-
keznek az emberek arról, hogy milyen 
súlyos környezeti és egészségügyi hatásai 
vannak a helytelen tüzelésnek, például a 
különböző hulladékok tüzelőberendezés-
ben történő vagy kültéri égetésének.

A	hulladék	nem	 tűzrevaló! A fűtési sze-
zonban, különösen vidéken és településün-
kön is jellemzően előfordul, hogy a kémé-
nyekből kiáramló bűzös füsttől az ember 
alig tud levegőt venni. Nem kell hozzá fű-
tési szakembernek lenni, hogy rájöjjünk, itt 
bizony valami nagyon nem tűzre való 
anyagot égettek el. Pedig a kezeletlen fa és 
a papír kivételével tilos minden hulladék 

elégetése, illetve a cikk további részében 
részletezzük azokat az anyagokat is, me-
lyeket szintén nem célszerű a tűzre tenni.  
Ugyanis ezek  elégetésekor a bennük talál-
ható, vagy kezelés következtében felhor-
dott mérgező vegyületek a levegőbe és a 
hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a 
környezetet, károsítva az egészségünket. A 
hulladékok égetése jelentős fémkibocsátás-
sal is jár, mivel a hulladékok fémtartalma 
lényegesen meghaladja a hagyományos tü-
zelőanyagok fémtartalmát. A hulladékok-
ban leggyakrabban előforduló fémek 
például az arzén, ólom, higany, nikkel, kad-
mium és a króm. A fémek jelentős része az 
égés során gázhalmazállapotba megy át, 

majd lehűlés során rákondenzálódik a por-
szemcsékre. A nehézfémek 80-90%-a a 2 
mikrométernél kisebb átmérőjű porszem-
cséken található meg, így azok lejutnak a 
tüdő léghólyagocskáiba is! 

Szükséges	megemlíteni	a	szén	égetését	is,	
melynek tüzelése során keletkezik a leg-
több	 káros	 anyag!	 A hazai kitermelésű 
tőzeges barnaszén és lignit szennyezett, 
elégésük során sok hamu, kén-dioxid és 
nitrogén-oxidok keletkeznek. Az ártalmat-
lanítás csakis erőművi denitrifikációs eljá-
rásokkal, kéntelenítési berendezésekkel, 
speciális füstgáztisztítási technológiákkal 
valósítható meg. A kéntelenítési eljárások 
akár 95%-os hatásfokúak is lehetnek. Mi-
vel a lakossági tüzelőberendezések sokszor 
nincsenek ellátva megfelelő füstgáz-tisztí-
tóval, a közvetlen környezetre, a levegő 
minőségére gyakorolt káros hatása messze 
meghaladja az erőművek károsanyag-kibo-
csátását. 

Ezek	 után	 joggal	 merül	 fel	 a	 kérdés,	
hogy	akkor	mivel	tüzeljünk? Mi az, ami-
vel fűthetünk is, de nincs károsanyag-kibo-
csátása, vagy legalábbis nem olyan sok, és 
közben a környezetünket sem romboljuk? 
A leginkább környezetbarát fűtési mód a 

gázfűtés és a távhő használata. Ha fával fű-
tünk, száraz tűzifát, fapelletet vagy fabri-
kettet használjunk. Ha csak fával fűtünk, a 
keményebb típusú fafajtákat használjuk, 
ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. 
Ha vegyes tüzelést (szenet és fát) haszná-
lunk, tüzelőanyagként megfelelő lehet a 
nyár, éger és a kőris is. A puhafák nem al-
kalmasak tüzelésre, így például a fenyőfaj-
ták a magas gyantatartalmuk miatt, vagy a 
gyümölcsfák, melyeknek alacsony a fű-
tőértékük, ezen kívül károsítják a tüzelőbe-
rendezésünket, illetve a kéményt. 20% 
alatti nedvességtartalmú tűzifát használ-
junk tüzelésre. Ezt a nedvességtartalmat 
kb. 1 év alatt éri el a frissen kivágott fa. Ha 
száraz fát használunk, 20-30%-kal csök-
kenthetjük a fűtési költségünket.
Ne	 fűtsünk	 hulladékkal! Ennek során 
mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a le-
vegőbe, veszélyeztetve egészségünket, to-
vábbá a környezetünket.
Tehát a kezeletlen fa és a papír kivételével 
tilos a háztartási tüzelőberendezésekben 
minden hulladék elégetése, beleértve pél-
dául az alábbiakat is:
• úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, 

lakkozott fa (pl. régi ablakkeret, aj-
tók, raklapok stb.), de a műanyag               
ablakkeret is, 

• rétegelt lemez, forgácslap, bútorlap, 
• építési fahulladék, 
• színes, „fényes” papírhulladék, 
• PET-palack, műanyag hulladék, 
• használt autógumi, használt ruha, 

rongy, 
• fáradt olaj, üzemanyag. 

A	zöldhulladék nyílt téri elégetésével szin-
tén veszélyes, rákkeltő anyagok kerülnek a 
levegőbe. 100 kg avar és kerti hulladék el-
égetése akár 90 millió köbméter levegőt is 
elszennyezhet! A szálló por felületére mér-
gező anyagok tapadnak, amelyek a tüdőbe, 
vagy a kisebb méretű részecskék a vérbe is 
bejutva, káros egészségi hatásokat eredmé-
nyeznek. 

Bízom	benne, hogy minél többen megfo-
gadjuk a fent leírtakat, és ezzel egy nagy 
előrelépést tehetünk abba az irányba,  hogy 
a fojtogató ködfelhő már ne állhasson az 
utunkba, ha az utcán éppen sétálunk vagy 
kerékpározunk.

Tombácz Zoltán
szerkesztő

December 13.: Luca napja és a karácsony közötti 12 nap időjárásából következtettek régen az elkövetkező 12 hónap időjárására.
December 26.: István napon a szép, napos idő száraz nyarat és jó bort ígér.
December 31.: Az éjjel ragyogó csillagok szép nyarat, bő termést hoznak.

Népi	jóslatok	az	elkövetkező	időszakra
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Tájékoztatjuk	a	Tisztelt	Lakosságot,
hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, az Önök és a Hivatal 

dolgozói védelme érdekében a Polgármesteri Hivatalban 
továbbra is szünetel a személyes ügyfélfogadás!

Hatósági ügyeiket elektronikus módon, illetve telefonon 
kezdeményezhetik az alábbi elérhetőségeken:

Központi telefon: 62/284-011
Igazgatási csoport:62/284-011/113

Költségvetési csoport: 62/284-011/116
Szervezési és jogi csoport:62/284-011/118

Műszaki ügyintéző:62/284-011/115 
Adóügyi csoport:62/284-011/111

Központi	e-mail	cím:	hivatal@domaszek.hu
Hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés:

hulladekgazdalkodas@domaszek.hu
E-önkormányzat portál: e-onkormanyzat.gov.hu

A Polgármesteri Hivatal munkarendje a továbbiakban is 
változatlan formában zajlik, a fentiekben leírt intézkedést 

Önkormányzatunk a megelőzés érdekében hozta meg. 
További információkat és folyamatosan frissülő híreinket a 

www.domaszek.hu weboldalon és a Domaszéki HírTér Face-
book-oldalon találhatnak.        Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a domaszéki lakosság figyelmét, hogy ingatlanaik előtt 
gondoskodjanak a járdák síkosság, és fagymentesítéséről, így el-
kerülhetőek a nem kívánt balesetek. 

Köszönettel: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Recept-tár
Domaszéki	hagyományokat	őrző,	régi	családi	receptek	gyűjteménye

Karácsonyi mézes-krémes
A karácsony az év leginkább várt ünnepe. 
Egy teljes hónapon keresztül készülünk rá, 
és rengeteg hagyomány kapcsolódik hoz-
zá. A  karácsonyi asztal leginkább ismert és 
elmaradhatatlan finomságai a bejgli, a mé-
zeskalács és a mákos guba. Természetesen 
ezek mellett minden családnak megvannak 
a maga szokásai és féltve őrzött hagyomá-
nyai. 
A mézes-krémes több domaszéki család-
ban is beletartozik a hagyományos kará-
csonyi menübe, éppen ezért osztjuk meg 
ezt a már sokszor kipróbált és féltve őrzött 
receptet. 

Nagyon	kellemes	készülődést	és	sok	
sütés-főzést	kívánunk	az	ünnepekre!

Hozzávalók:
Tésztához: 6 dkg zsír, 2 db tojás, 6 evőka-
nál tej, 30 dkg cukor, 4 evőkanál méz, ke-
vés szódabikarbóna és ugyanannyi szalal-
káli, 90 dkg liszt
Krémhez: 5 dl tej, 4 evőkanál búzadara, 20 
dkg vaj, 25 dkg porcukor, házi sárgabarack 
lekvár

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit egy edénybe téve 5-6 
percig, állandó kavargatás mellett, kis lán-
gon habosra kell főzni. Miután kicsit ki-
hűlt, hozzákeverjük a 90 dkg lisztet. 4 egy-
forma cipóra osztjuk és a nagy tepsi 
hátulján vékonyra nyújtott lapokat sütünk 
belőle. (Nagyon gyorsan megsül, barnulá-
sig süssük!)
A töltelékhez a tejből és a búzadarából sűrű 
pépet főzünk. Utána a vajat a porcukorral 
habosra keverjük, majd a kihűlt tejbegríz-
zel jó alaposan összedolgozzuk.
A kihűlt lapok közül az elsőt a krém felével 
megkenjük, majd rátesszük a következő la-
pot, azt pedig vékonyan sárgabarack lek-
várral kenjük meg. 
A harmadik lapra a krém másik felét ken-
jük és végül rátesszük az utolsó lapot a te-
tejére. Az így összeállított lapokat egy éj-
szakát pihentetjük, illetve a tetejére 
nehezéket is tegyünk, hogy még jobban 
összenyomódjon, ezáltal sokkal puhább sü-
teményt kapunk. Másnap porcukorral meg-
hintjük a tetejét, vagy olvasztott csoko-
ládéval bevonjuk és úgy tálaljuk.

Továbbra is kérjük, hogy akinél hasonló, 
féltve őrzött családi recept lapul, ossza meg 
velünk, hogy minél több családhoz eljut-
hasson és hagyományaik részévé válhas-
son! 

A receptjeiket elküldhetik a 
domaszekujsag@t-online.hu	e-mail	
címre,	a	receptek	történeteivel	együtt.

Varga-Asztalos Ágnes
szerkesztő
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HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

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

Kiadja: DOMATISZ Nonprofi t Kft.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

  Ótottné Greguss Éva, Koczkás Orsolya, 
Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: Tanács Éva, 

Dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

  Megjelenik havonta 
 egyszer 2000 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2021.	január	4.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2021.	január	13.

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

www.domaszek.hu

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

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI	ADRIENN,

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

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

sürgős esetben: 112

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.

Kiskertek,	 fóliasátrak és egyéb 
földterületek ásógépezését, rotátorozását 
és tárcsázását vállalom. Hevesi Imre;                          
Tel.: 30/943-3944

  ***

Családsegítő	szolgálat	elérhetősége:	
0662/284-011/125. mellék

DOMASZÉKI

Domaszéki	Fogorvosi	Rendelő
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:
Hétfő:       13.00 - 18.00

 Kedd:         8.00 - 12.00
 Szerda:         8.00 - 12.00
 Csütörtök:  13.00 - 18.00
 Péntek:       14.00 - 17.00

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben. 
       Tisztelettel a  Domadent Kft. dolgozói

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

KISS VEGYI BOLT
a Deák Ferenc utca 2/A. szám alatt a 

zöldséges épületében. (Bejárat  a 
parkoló felől az udvarban.) 

Kínálatunkból:
- pelenkák: 2-6-os méret; 
- kézfertőtlenítők;
- elemek, rovarirtók;
- kutya-macska eledelek;
- vegyi áruk, háztartási termékek

Nyitvatartás:
Hétfő – péntek:   8.00-16.00
            szombat:  8.00-12.00

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Pintér-Kiss Erika 

Alföldvíz	Zrt.	
Műszaki hiba bejelentés: 80/922-333; 

Ügyfélszolgálat: 80/922-334

160 kg körüli hízósertések  eladóak. 
Tel.: 0630/571-5544

A	Domaszéki	Polgárőrség
elérhetőségei:
Fülöp Ildikó: 
0630/984-1764;

Jánk Benjáminné Piroska:
	0630/621-6871;

Varga Pál: 06-30-540-8836



Élelmiszergyártó üzem keres 
férfi munkaerőt. 

Munkakör: betanulható gépkezelés, 
anyagmozgatás.

Helyszín: Röszke, II. körzet. 
Elvárás: pontosság, feladatkövetés, 

műszaki-technikai érzék.

Érdeklődni	telefonon	délután	14.00-15.00	
között	a	+	62/272-788,	vagy	az	alábbi	címre	

küldött	rövid	bemutatkozással:	
munka@paprikamolnar.hu

D O M A S Z É K I      H Í R M O N D Ó
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A	Rózsakert	Vendéglő	
tájékoztatja kedves Vendégeit, hogy karácsonyra ponty halászlé, vegyes halászlé tavalyi 
áron, karácsonyra, szilveszterre az étlapon szereplő összes étel kínálatunkra, valamint 
hidegkonyhai készítményekre előrendelés felvételét megkezdte.

Elérhetőségeink:	62/433-009;	62/284-584;	62/284-484;	mobil:	0620/258-9922
Étkezési	utalványokat,	OTP,	MKB,	K&H	szépkártyát,	VISA,	Mastercard	és	

Maestro	bankkártyát	elfogadunk	!
Minden	Kedves	Vendégünknek	nagyon	Kellemes	Ünnepeket	Kívánunk!

Fenyőfavásár	a	Rózsa	
Virág	és	Papírboltban!

December 8-tól megkezdjük a töves és 
vágott LUC, Szerb Luc, Ezüst és 
Nordmann fenyőfák értékesítését! 

Házhozszállítás, virágküldés, átutalás, 
bankkártyás fizetési lehetőség! 

Üzletünkben továbbá nagy választékban 
kaphatóak dekorációs kellékek, játékok, 

ajándéktárgyak, papír-írószer stb. 

Rózsa Virág és Papírbolt
Domaszék,	Rózsa	Ferenc	utca	16.
Tel.:	0670/452-3342;	0670/422-6411

Karácsonyig hosszított nyitvatartással 
várjuk vásárlóinkat! 

Hétfő-Péntek: 7.30 -17.00
Szombat-Vasárnap: 8.00 -12.00 


