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A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2023. január 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofi t Kft. épületében kérjük leadni!
A megjelenés várható időpontja: 2023. január 18.

A Domaszéki Polgárőrség 
elérhetősége:

Központi telefonszám: 
0630/621-3940

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
KOCSI ADRIENN, 

DÁVID JÁNOS
Szolgálati idejükben hívható 

telefonszám: 06-20/852-0659;
sürgős esetben: 112

Közérdekű Információk

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Hulladékudvar ünnepi 

nyitvatartása a 
következőképpen alakul:

2022.12.24. - 2023.01.02. között 
a Hulladékudvar ZÁRVA tart. 

Az első, ünnepek utáni 
nyitvatartási nap: 
2023.01.03. kedd

TISZTELT TERMELŐK!   
AZ ünnepekre, illetve a munkáltató által 

elrendelt kötelező szabadságra való 
tekintettel Domaszéken december 14. 

és január 8. között nincsen 
ügyfélfogadás. Első ügyfélfogadás 

napja: január 9., hétfő.
Akinek ez alatt az idő alatt halasztha-

tatlan elintézni valója van a Kamaránál, 
az megteheti személyesen, Szegeden, a 

Kossuth Lajos sgt. 17. szám alatt, illetve 
az alábbi telefonszámon tud érdeklődni: 

06-62/423-360. Szeged ügyelet: 
december 27., 28., 29., 30. 

(Kossuth Lajos sgt. 17.)
Január első hetében, január 2-8. között 

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
Szegeden sem!

MINDEN KEDVES DOMASZÉKI 
LAKOSNAK KELLEMES 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KíVÁNOK!

Papp Tamara falugazdász

Csongrád- Csanád Megyei 
Kormányhivatal felhívása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a 2022. december 22. és 2023. január 6. 
közötti igazgatási szünet időszakában 
a kormányablakok és az okmányiro-
dák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kije-
lölt kormányablak, valamint a Központi 
Okmányiroda tart nyitva egységes nyit-

vatartási idővel az alábbiak szerint:
2022. december 22.  8-18 óráig
2022. december. 23-26. zárva

2022. december 27-29. 8-16 óra
2022. december. 30-31. zárva

2023. január 1. zárva
2023. január. 2-5. 8-16 óra

2023. január. 6. zárva

A legközelebbi kijelölt ügyfélszolgálat:
Mórahalom, Milleniumi sétány 17.;

Szeged, Rákóczi tér 1.

Minden kedves Ügyfelünknek áldott 
karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Domaszéki 
Polgármesteri Hivatal 

elérhetőségei:

Központi telefonszám:
62/284-011

Központi email cím:
hivatal@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

118-as mellék: 
kereskedelmi és ipari ügyek;
e-mail.:
nemeth.laszlo@domaszek.hu

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

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

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

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

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

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

Domaszéki Bölcsőde
Tel.: 0670/376-5140

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek
November 29-én tartotta soros ülését a képvise-
lő-testület, amelyen egy gyors rendeletmódosítást 
követően, a megemelt összeghatároknak köszön-
hetően sor került 5 hallgató Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatának 
elfogadására, egy elutasítás mellett. 
A képviselők döntöttek a kommunális adóról szó-
ló rendelet módosításáról is, amelynek értelmében 
2023. január 1-jétől a kommunális adó mértéke 
belterületi ingatlanok (kivéve beépítetlen építési 
telkek) esetében 8.000 Ft, külterületi ingatlanok 
vonatkozásában 4.000 Ft, míg beépítetlen belterü-
leti építési telkek esetén 20.000 Ft.
A testület elfogadta dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 
beszámolóját a települési környezet állapotáról, 
illetve döntött a Dankó Pista tér 15/B/2. szám alat-
ti önkormányzati költségalapú bérlakás-pályázat 
győzteséről. A képviselő-testület döntött az ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, 
a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról, mely alapján a bérleti díjak 
emelésére került sor. A közérdekből bérbe vett 
(szolgálati) lakások esetén ez 26,7 %-os emelést 
jelent, költségalapú lakások vonatkozásában 2,56 
%-kal (az előző évi inflációs ráta felével) növek-

szik a bérleti díj. A költségek növekedése miatt 
módosítani kellett a gyermekek napközbeni ellá-
tásának térítési díjáról szóló önkormányzati ren-
deletet is. A grémium döntött még arról is, hogy 
a Medicopter Alapítvány kérelmét a jelenlegi 
helyzetben nem tudják támogatni. A polgármesteri 
jelentés keretében Sziráki Krisztián polgármester 
elmondta, hogy az ipari terület megközelítő útjá-
nak megvalósítása befejeződött, ahogy az óvoda új 
épülete melletti 4+1 parkolóhelyet és az új udvari 
játékokat is birtokba vehették az óvodába járók. 
A külterületi utak pormentesítésére nyert pályázat 
megvalósítása előkészítő szakaszában jár, a mun-
kálatok megkezdése tavasszal várható. Képviselői 
kérdések megválaszolását követően a testület zárt 
ülés keretében döntött néhai Kónya István, volt 
önkormányzati dolgozó nehéz helyzetbe került 
családjának megsegítéséről. 
Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon-
lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpont-
jában megtekinthető. Az idei év utolsó, nyílt 
képviselő-testületi ülésének tervezett időpontja 
2022. december 13. (kedd), 14.00 óra, helyszíne 
a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.                                                                                                                                     
           dr. Németh László hatósági és igazgatási előadó

Igazgatási szünet - Tájékoztatás
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (IX.27.) önkormányzati rende-
lete értelmében a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2022. december 19-30-ig igazgatási szünetet tart. Az 
igazgatási szünet ideje alatt a születéssel és elhalálozással kapcsolatos halaszthatatlan anyakönyvi ügyek-
ben egy fő anyakönyvvezető munkanapokon, a Hivatal munkarendje szerint ügyeletet tart. Az ügyeleti 
rend a következő: 2022. december 19-20. -  Börcsökné Budai Anna (Tel.: 06-70/457-2109); 2022. de-
cember 21-22. -  dr. Németh László (Tel: 06-30/206-4313); 2022. december 27-28. -  Börcsökné Budai 
Anna; 2022. december 29. - dr. Németh László; A földvásárlással kapcsolatos kifüggesztések ügyintézése 
a felsőbb közigazgatási szervek iránymutatása alapján fog történni, melyről internetes elérhetőségeinken 
értesítjük a lakosságot.                                                                                                                                                                                                                               dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző
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Innovatív hatékonyságnövelő beruházás a Maurer Gép Kft-nél
A beruházás keretében raktárcsarnok-építés, lézertechnológiai fejlesztés és energetikai korszerűsítés is megvalósul. A mintegy 350 mil-
lió forint értékű vállalati fejlesztés a GINOP-Plusz program keretében 50%-os támogatásban részesül. A cég november 25-én nyilvános 
esemény keretében mutatta be a projektet az érdeklődő partnerek és meghívottak számára.
365 millió forintos összköltségű fejlesztésbe fogott a do-
maszéki Maurer Gép Kft. A gyümölcsfeldolgozó gépeket 
gyártó vállalkozás ennek keretében egy 360 m2 területű 
alapanyag és készáru raktárcsarnok megépítését, valamint 
lézervágó és hegesztőgép beszerzését is megvalósítja, 
amely révén a gyártási kapacitásának növekedését kíván-
ja elérni. Ez az innovatív technológia megyei szinten is 
egyedülállónak tekinthető – közölte Mauer Csaba, a Mau-
rer Gép Kft. ügyvezetője.
 
A beruházás keretében energetikai korszerűsítés is törté-
nik a domaszéki üzemben. Telepítésre kerül egy 50 kWp 
teljesítményű napelemrendszer elektromos energia előál-
lítása céljából, amely az előállítás önköltségét, valamint a 
vállalati szén-dioxid kibocsátást is csökkenti. Továbbá a 
hőszivattyús rendszer felújításával a gyártótér szellőzteté-
se is javul. A vállalkozás a projekt megvalósítása céljából 
a GINOP-Plusz program keretében 50%-os, 182 millió fo-
rintos támogatásban részesül. 
 
A projektbemutató rendezvényen részt vett Sziráki Krisz-
tián polgármester és Mihálffy Béla országgyűlési képvise-
lő is, aki méltatta a cég üzleti sikereit, amelyeket itthon és 
a nemzetközi piacokon elért. Kijelentette, hogy „ha egy 
cég úgy érzi, hogy erős és van jövője, az mindannyiunk, az 
egész magyar nemzet számára érték és eredmény.” Egy-
úttal reményét fejezte ki, hogy a jövőben a Maurer Gép 
termékei a külföldi piacok után itthon is mind jobban el-
érhetővé válnak a hazai termelők és vállalkozók részére.
 
Sziráki Krisztián polgármester örömét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy Domaszéken ilyen nagyívű terme-
lés folyik, valamint külön kiemelte, hogy az üzem és a 
cég termékei Nyugat-Európában és világszinten is kiváló 
minőséget képviselnek, ezen eredmények elérése pedig a 
kitartó munka és az együttműködés elengedhetetlen ré-
sze. Közölte, hogy a település mindig partner lesz abban, 
hogy a domaszéki vállalkozások sikerét az infrastruktu-
rális feltételek megteremtésével és fejlesztésével segítse.                                                
                                                          Bata Attila szerkesztő

Mauer Csaba, a cég tulajdonosa vezeti körbe a gyárcsarnokban 
Mihálffy Béla országgyűlési képviselőt, Sziráki Krisztián polgármestert 

és a meghívott vendégeket        Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

Változnak a KRESZ szabályai 2023. január 1-től
Nem minősül jogsértésnek 2023. január 
1-jétől – a rendelkezéseknek megfele-
lő esetekben –, ha a jármű vezetője nem 
tartja magánál a jármű vezetésére jogo-
sító vezetői engedélyt, valamint a jármű 
fogalmi engedélyét. Utánajártunk, hogy mi-
lyen feltételek is szükségesek ehhez.

A járművezető kötelezettségével kapcso-
latban a következő rendelkezések lépnek 
hatályba 2023. január 1-től: a közúti köz-
lekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és vissza-
vonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2023. 
január 1-jétől hatályos 3. § (3) bekezdésé-
nek rendelkezései értelmében a Magyaror-
szág területén történő járművezetéshez az e 
rendeletben meghatározott, magyar ható-
ság által kiállított járművezetésre jogo-
sító okmányt a járművezetőnek vezetés 
közben nem szükséges magánál tartania 
abban az esetben, ha a járművezető az en-
gedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes 
vezetési jogosultsággal rendelkezik.

Továbbá, a Rendelet 113. § (1) bekezdés 
bb) pontja alapján a járművezető köteles a 

közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogo-
sult hatóságnak átadni a forgalmi engedélyt, 
kivéve a magyar hatóság által kiállított 
forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel a 
járműnyilvántartásban. A fenti rendelke-
zéseknek megfelelően január 1-jétől – a 
rendelkezéseknek megfelelő esetekben 
– nem minősül jogsértésnek az, ha a jár-
mű vezetője nem tartja magánál a jármű 
vezetésére jogosító vezetői engedélyt, va-
lamint a jármű fogalmi engedélyét. Ebből 
következően ezek az esetek nem is lesznek 
szankcionálhatók. A vezetésre jogosító ok-
mányok helyszíni elvételével és a vezetési 
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jogosultság szünetelésével kapcsolatban a 
következő rendelkezések lépnek hatályba:

A Rendelet 2023. január 1-jétől hatályos 
32. §-a értelmében az ellenőrző hatósági 
személy az eljárása során a helyszínen a ve-
zetési jogosultság azonnali felfüggesztését 
az engedély-nyilvántartásba bejegyzi, és 
– amennyiben a vezetői engedélyt a jármű-
vezető magánál tartja – a vezetői engedélyt 
elveszi, ha a vezetői engedély elvételének 
feltételei fennállnak. Ebben a tekintetben 
nem lesz jogszabályi változás. Ezeket az 
eseteket a Rendelet 32. §-a sorolja fel.

A Rendelet 2023. január 1-jétől hatályos 
96. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az 
(1a) bekezdésre, az ellenőrző hatósági sze-
mély a magyar hatóság által kiállított forgal-
mi engedéllyel és igazolólappal rendelkező 
jármű esetén, a helyszínen a forgalomban 
való részvétel jogosultságának azonnali 
felfüggesztését a járműnyilvántartásba 

bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – ha rendel-
kezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt 
vagy igazolólapot elveszi. Az okmányok el-
vételének eseteit a Rendelet 96. és 97. §-ai 
tartalmazzák, melyek vonatkozásában nem 
lesz változás.

A fenti rendelkezések értelmében, a jogsza-
bályban meghatározott esetekben, továbbra 
is elvételre kerül a vezetői engedély és a for-
galmi engedély, amennyiben az a helyszínen 
rendelkezésre áll.

Ugyanakkor emellett minden esetben, füg-
getlenül attól, hogy a vezetői engedélyt, 
illetve forgalmi engedélyt az intézkedő 
rendőr elvette vagy sem, a vezetési, illet-
ve a forgalomban való részvétel jogosult-
sága felfüggesztésének bejegyzése tényéről 
a járművezető írásbeli tájékoztatást kap. A 
vezetési jogosultság felfüggesztése esetén 
a járművezető a továbbiakban nem jogosult 
vezetői engedélyhez kötött jármű vezetésé-

re. A forgalomban való részvétel jogosult-
ságának azonnali felfüggesztése esetén a 
Rendelet 96. § (5) bekezdése által szabá-
lyozottan egyes esetekben a járművel a lak-
címig vagy a telephelyig lehet közlekedni, 
míg más esetekben tilos a járművel történő 
tovább közlekedés. Ezen szabályok tekinte-
tében szintén nem lesz változás.

Forrás: https://www.police.hu/hu/hi-
rek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/

kozlekedesrendeszet/ (szerk.)

Megújul a Domaszéki Kincskereső Óvoda játszótere
Önkormányzatunk még az idei év elején 
46 millió forintos, vissza nem térítendő 
támogatást nyert a fejlesztés lebonyolítá-
sához az Európai Unió TOP Plusz prog-
ramjának keretében. A beszerzések mellett 
gépjármű parkolóhelyek kialakítása és a 
konyha belső átalakítása is megvalósul. 
 
A Domaszéki Kincskereső Óvodában tele-
pítésre kerülő új játszótéri eszközök többek 
között játszóvár, pollyball, mászókák és 
mérleghinta lesznek. A cél a fejlesztéssel 
egyfelől bővíteni az óvodában megtalál-
ható játszótéri eszközök számát, így mind 
a két óvodaépület udvarán telepítésre ke-
rülnek majd az új játékok. Másfelől cél a 

A két udvari játszótér megújulása mellett az Ady Endre utcán egy új gépjármű parkoló rész került kialakításra, illetve 
folyamatban van a konyha belső átalakítása is       Fotók: DOMASZÉKI Hírtér

modernizálás: a korszerű eszközök alkal-
masak arra, hogy fejlesszék a gyermekek 
mozgáskoordinációját, valamint érdekes, 
újszerű élményt nyújtva lekössék őket, és 
ezáltal a gyermekek minél több időt tölt-
hessenek el a szabadban. A projekt része-
ként az óvoda mellett 4 db normál méretű 
szabvány parkoló, és 1 db szabvány mére-
tű mozgássérült parkoló kerül kialakításra. 
 
A fejlesztés keretében megvalósul az óvo-
dai konyha kapacitásbővítése. Jelenleg a 
konyha 300 főt kiszolgálni képes kapacitása 
a maximumon üzemel, így indokolttá vált a 
bővítés. Ezt a meglévő gépek és eszközök 
cseréjével, valamint a gépek cseréje miatt 

szükségessé váló belső átalakítási munkák-
kal biztosítja az önkormányzat. 
Ez azért is fontos lépés, mert a kapaci-
tásbővítés lehetővé teszi, hogy a későb-
biekben a konyha szolgálja ki az álta-
lános iskola diákjainak étkeztetését is. 
 
A játszótér és az óvodakonyha fejlesztésére 
összesen 46,15 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a Domaszék Nagy-
községi Önkormányzat az európai uniós 
TOP Plusz program keretében. A kivitele-
zési munkálatok 2022 utolsó negyedévében 
kezdődnek.

Bata Attila
szerkesztő
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Kölcsön adott Jézuska
„Megrázta Katalin a pendelyét” jócskán. 
Már előző nap is jégpáncél fénylett minden 
tócsán. Így hát meg nem olvadt a föld fehér 
bundája. Kipirult arccal mentünk iskolába. 
Délután is hullott a hó, nagy pelyhekben. 
Megpihent a szél is este a kertekben. Reg-
gelre felszállt a köd a magas égbe, 
felragyogott a nap a fehér háztetők-
re. Az álmosság elszállt mindenki 
szeméből. Elhánytuk a havat a ház-
tól, a fészertől. Az éhes jószágok ne 
sírjanak hiába. Takarmányhordás-
hoz legyen tiszta a járda. 

Népi jóslás mondja: „Ha Katalin 
kopog, a Karácsony locsog.” Nem 
törődtünk ezzel, mert az időjárás 
nem az ember dolga, így tanít az 
Írás. Három fürge fi ú jó kedvünk 
hevében elhánytuk a havat Nagy-
mami kertjéig. A kapuhoz érve le-
vertük a havat a lábunkról, és szép 
szóval köszöntünk be a névnapos 
mamához: hogy Isten éltesse, ha 
ily korán felkelt, hogy már szedi 
is kifelé a piros cipókat a kemen-
céből. Na meg a diós és mákos te-
kercseket, amit három éhes gyerek 
soha meg nem vethet. Arról pedig 
hallgattunk szerényen, hogy az utat 
azért lapátoltuk tisztára, át a nagy 
füves udvaron, hogy a fi nom friss 
kalács illata könnyebben átjusson 
mihozzánk. Hiszen ebben a dolog-
ban sohasem csalódtunk. Nagymama piros-
ló arcán láttuk, ő még jobban örül, ha adhat, 
mert jobban szeret.
Siettünk vissza, mert otthon a mi kemen-
cénk is már tátott szájjal várta a napi fűteni 
valót. Hálából jó hamar be is melegítette ki-
csiny, de kedves szobánkat. Hamar körbe-
ültük a padkáját, mint az unokák szokták 
a nagymamájukat, ha mesélni kezd. Amíg 
rágcsáltuk a frissen pirult tökmagot, valami 
égi erő és vágy jött belém, és a hittankönyv 
végéből elkezdtem tanulni a latin minist-
rációt. Már éppen ott jártam: „Introibo ad 
altare Dei” -„Bemegyek Isten oltárához, ki 
megvidámítja ifjúságomat” . A két bátyám 
kezdett lebeszélni, kiköpve a soron követ-
kező tökmag héját: „Ugyan, mit gyötröd 

magad vele, úgyse tudod megtanulni, nehéz 
az teneked, és úgyse tudod befejezni kará-
csonyra.” Hát, ha nagyapa a Luca-széket be 
tudja fejezni Luca napra, akkor én miért ne? 
– vélekedtem, és tovább magoltam a latint a 
tökmaggal együtt. 

Szó ami szó, tett, ami tett: a Luca nap utá-
ni hittan órán felmondtam az egész misét 
a Tiszi bácsinak. Neki is nyitva maradt a 
szája a csodálkozástól, de mégis kimondta, 
hogy akkor mehetek ministrálni. „Nahát, én 
aztán nem, buta tanyasi kisgyerek!”  „Ak-
kor gyere pénteken este, mert én misézek, 
és majd meglátod, segítek, menni fog az, 
mint a kis angyaloknak.” Néhány vicces 
baki után karácsonyra már ott feszítettem 
a meghatóan szép öltözetben, az oltár kö-
rül szolgáló gazdag városi gyerekek között. 
Hogy valamelyik le ne nézzen, a Tiszi bácsi 
az én kezembe nyomta a nagymise után a 
piros bársony perselyt, tele csengő forin-
tokkal: „Ezt te vigyed be az Apát úrhoz az 
irodájába!” Kicsit megilletődve lépdeltem 

a puha szőnyegen a nagy íróasztal felé, míg 
rám nem szólt érdes hangján: „Amíg elren-
dezem, vegyél egy brióst!” Az én szemem 
azonban az asztalán lévő Jézuskára tapadt, 
aki úgy nézett kitárt kézzel, hogy az már 
mennyei! Pedig csak egy képeslap volt. „Én 

nem brióst kérek, mert a következő 
misén még áldozni szeretnék. In-
kább azt a Jézuskát szeretném el-
kérni, aki az asztalán van!” „Azt 
nem lehet, mert az az enyém, egy 
régi tanítványom küldte. De ha 
annyira akarod, kölcsön adom. De 
két hétnél tovább nem lehet nálad. 
Hallom, jól szerepeltél a megyei 
rajzkiállításon, akár le is rajzolha-
tod, ha tényleg tehetséges gyerek 
vagy.” „Hát éppen ezért szeretném 
kérni!” – és némán eltűntem Vele, 
át a puha tiszta szőnyegen. A déli 
mise után kabátom alá rejtve vittem 
haza, hogy a hóesés el ne áztassa. 
Otthon is jól érezte magát, a kis ka-
rácsonyfa alatt a tanyasi csendben. 
Hétköznap aztán elővettem a leg-
fehérebb papírt, a legtisztább terí-
tőn, a legdrágább 4b-s ceruzámat, 
hogy Hozzá igazán méltó legyen. 
Amikor készen lett, könyvlapok 
között védve vittem az Apát úrhoz 
az eredetivel együtt, hogy neki se 
hiányozzon. Nem csak megdicsér-
te, meg is áldotta, és úgy adta visz-
sza. Azon a misén, mivel újév napja 

volt, a templom vegyes kórusa énekelt. Már 
nem emlékszem az egész énekre, de ez a ré-
sze megmaradt bennem: „Leszállt közénk az 
ég Királya, kicsike karját felénk kitárja.” 

Ezen a karácsonyon éppen azon gondolkod-
tam, milyen jó lenne, ha mindenki odaadná 
kölcsönbe a Jézuskáját azoknak, akiket sze-
ret. Hogy megmutassa: ő milyennek ismeri, 
miért és hogyan szereti, mert akkor Ő min-
denkié lehetne! 
Ő mindenkit kitárt karral vár, és úgy szeret, 
hogy az boldoggá tehet minden fájó szívet, 
és minden boldogságra vágyó lelket!
     
  Sóki Károly
   plébános

Karácsonyi ünnepi miserend
December 24. szombat 23.30 óra: Pásztorjáték; 24.00 óra: Éjféli szentmise

December 25. vasárnap karácsony napja  9.00 óra: Ünnepi szentmise; 11.00 óra: Ünnepi szentmise Zöldfáson
December 26. hétfő karácsony másnapja:  9.00 óra: Szentmise; 11.00 óra: Szentmise Zöldfáson

December 31. szombat 16.30 óra: Év végi hálaadó szentmise
2023. január 1. vasárnap Újév napja:  9.00 óra: Ünnepi szentmise; 11.00 óra: Szentmise Zöldfáson

mennyei! Pedig csak egy képeslap volt. 
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ZSIBONGÓ - ISKOLAI HÍREK
OKTATÁS

Iskolánkban is kezdetét vette az advent. A 
várakozás időszakában hétfő reggelente a 
hittant tanító pedagógusok segítségével va-
rázsolják a felső évfolyamosok meghitté az 
osztályközösségek gyertyagyújtását. 
December 4-én, advent második vasárnap-
ján községünk főterén a 2. évfolyamosok 
adtak rövid gyertyafényes műsort, melyet 
a Mikulás érkezése tett a gyerekek számá-
ra még örömtelibbé. Köszönettel tartozunk 
azoknak a szülőknek, akik szebbnél szebb 
és finomabbnál finomabb süteményt sütöt-
tek. Külön köszönjük az SZMK jelenlevő 
tagjainak a vendéglátásban való aktív rész-
vételt! Emellett minden közreműködőnek 
köszönjük szépen a munkáját! 

Programjainkból:
Domaszéki Óvoda és Általános Iskola Gyer-
mekeiért Alapítvány a HUNGARIKU-
MOK felfedezése Domaszéken és lakóhe-
lyünk környékén NTP-INNOV-22-0248 
pályázatát az iskola tanítói valósítják meg, 
külső szakemberek bevonásával. A kivá-
lasztott 16 tanuló komplex természettudo-
mányi és művészeti programon vesz részt, 
melyben a lakóhelyükön és környékén fel-
fedezhető hungarikumokat ismerhetik meg. 
A pályázat az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő és a Nemzeti Tehetség Program 
támogatásával valósul meg.

Őszi foglalkozásaink:

A hungarikum fogalmával az egész tané-
ven átívelő programsorozattal ismertettük 

meg a gyerekeket. Napjainkban a tudás 
megszerzéséhez a hiteles információk ke-
resése nélkülözhetetlen, ezért a digitális 
eszközök használatát is gyakoroltatjuk ve-
lük, QR kódos kincsvadászaton vehettek 
részt. Játékos foglalkozást tartott számukra 
Krnács András szakértő az internethasz-
nálat előnyeiről és veszélyeiről. Megtud-
hatták a gyerekek, hogyan lehet felismerni, 
megkülönböztetni a neten a biztonságos 
honlapokat a csalók által összetákoltaktól. 
Külön felhívta a szakértő a figyelmüket az 
olyan veszélyekre, amelyekkel a  Faceboo-
kon és egyéb más közösségi oldalakon ta-

lálkozhatnak: ilyen például az, amikor egy 
ismeretlen kezd el velük chatelni, így  is-
merkedést kezdeményez velük, a bizalmuk-
ba férkőzik, információkat csalhat ki tőlük a 
családjukról, lakcímükről, és arról is, éppen 
egyedül vannak-e otthon? Kihangsúlyozta, 
hogy minden ilyen esetről merjenek bát-
ran beszélni, és kérjék azonnal egy felnőtt 
segítségét. Fotók segítségével illusztrálta, 
milyen képeket érdemes megosztani a net-
hálón és milyenek kerülendők. Melyikkel 
mit üzenünk a világhálón keresztül? Beszélt 
arról, hogyan illik/illene a közösségi médi-
ában véleményt alkotni a kommentek írása 
során. Mi az a pont, ahonnan már ez sértő és 
durva a másikra nézve, ilyen esetben pedig 
hogyan érdemes eljárni? Az előadást köve-
tően remek hangulatú játék során újra elő-
jöttek a tanultak: négy csapatban versengtek 
egymással a gyerekek, és ha jó választ adtak 
a kérdésre, tovább léphettek a mezőn. Ez a 
nap is sok tanulsággal zárult; az egyik, hogy 
jobban vigyázzunk gyermekeink biztonsá-
gára és ne hagyjuk őket magukra ebben a 
nem mindig jó szándékú net világában! Le-
gyünk körültekintőek még akkor is, ha csak 
a gépet nyomkodja!

Domaszék nagy területű tanyás település, 
ezért a magyar tanya történeti kialakulását, 
szerepét, felépítését mutatta be Madarász 
Ottó, majd a tanya makettjét Turai Andrea 
irányításával, 4 fős csoportmunkában meg 
is építették a gyerekek. A környezettudatos-
ság jegyében előzetesen összegyűjtött papír-
dobozokból alkották meg az épületeket.

A magyar kutyafajtákkal és jellegzetes-
ségeikkel ismertette meg a csapatot Polgár 

A Bálint Sándor Nap megnyitó ünnepségén    Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Hungarikum képeslap    Készítette: Mataisz Zsuzsanna
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Szabina és Török Gabriella. Az ezt követő 
foglalkozáson a valóságban is találkozhat-
tak a gyerekek a kutyákkal, Martonosiné 
Matkó Erika Ida és kollégái kutyabemuta-
tót tartottak, melyen az alsós napközis gye-
rekek mindannyian részt vehettek.

Ezt követően a csapat látogatást tett a szege-
di Móra Ferenc Múzeumba, ahol Wilhelm 
Adél múzeumpedagógus tartott számukra 
egy beszélgetős, kézművességgel tarkított 
foglalkozást. Szó esett a szürkemarháról, 
az akácmézről, a kamilláról, a fűszerpap-
rika-őrleményről, a Tisza élővilágáról és 
a tiszavirágzásról is. A gyerekeket Török 
Gabriella és Mataisz Zsuzsanna kísérte, kö-
szönjük a szállítást Ferling Józsefnek.

November utolsó szerdáján Turai Andrea 
vezetésével az orvosi székfű, azaz a kamilla 
gyógyhatásáról szereztek tapasztalatokat a 
tanulók – kamillafőzetet készítettek, és le is 
festették a gyógynövényt. Decemberben: A 
gyerekek az akácmézről, és ehhez kapcso-
lódóan a méhek beporzásban betöltött fon-
tos szerepéről láthatnak bemutatót, melyet 
Kovács Attila méhész tart. A karácsony előt-
ti utolsó foglalkozáson az alsóvárosi Napsu-
garas Tájházban mézeskalácsot készítenek. 

Az idei évben Domaszéken rendezték meg 
a futsal diákolimpia körzeti döntőjét. 
Az eseményre négy környező településről: 
Mórahalomról, Ruzsáról, Zákányszékről, 
Csólyospálosról érkeztek csapatok. A do-
maszéki csapattal kiegészülve 5 csapatos 
tornára készülhettek a gyerekek. Színvona-
las, küzdelmes mérkőzések jellemezték az 
eseményt. Végül a vártnak megfelelően a 
mórahalmi csapat szerezte meg az első he-
lyet. Második helyezést ért el Csólyospálos 
csapata, míg harmadik lett a ruzsai csapat. A 
hazaiak a negyedik helyre futottak be, meg-
előzve Zákányszék csapatát. Az első helye-
zett csapat továbbjutott a megyei döntőbe. 
Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Angol nyelvi országismereti versenyen 
vett részt két nyolcadikos csapat a Kossuth 

Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 
rendezésében. Az egyik csapat: Baba Dáni-
el, Kómár Áron és Pap Máté témája Auszt-
rália volt; ők első helyezésben részesültek, a 
másik csapat: Kun Balázs és Varga Berta-
lan az Amerikai Egyesült Államokat mutat-
ta be; ők harmadik helyen végeztek. Baba 
Dániel „a legönállóbb előadó” különdíját is 
kiérdemelte. Gratulálunk a fiúknak! Felké-
szítő tanáraik: Cseri-Kucsara Petra és Mol-
nár-Tóthné Lakatos Margit 

November 22-én emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Bálint Sándorról. 
A Bálint Sándor naphoz kapcsolódóan 
idén is nagy szeretettel vártuk a szegedi és 
Szeged környéki iskolák kisdiákjait, akik 
Tankerületi Verses Mesemondó Verse-
nyen mutatták be tudásukat. A versenyzők 
hangulatos délutánt teremtettek klasszikus 
és modern verses meséikkel. Gratulálunk 
minden lelkes résztvevőnek, szüleiknek és a 
tanító néniknek! Köszönjük a zsűri minden 
tagjának a versenyben való közreműködést! 
Domaszéki díjazottak: 1-2. osztályos kate-
gória: III. hely Kiss Zsófia Linda 2.b - fel-
készítő pedagógus: Kardosné Volford Klára, 
3-4. osztályos kategória: II. hely Molnár 
Tóth Zsolt 3.a - felkészítő pedagógus: Tö-
rök Gabriella 

Művészeti iskolánk három zongoristája Mó-
rahalmon járt az I. Bán Sándor Megyei Ver-
senyen. Nagyon szép eredményekkel tértek 
haza. Bakos Petra – ARANY minősítés és 
egyik darabjáért különdíjban is részesült. 
Dobó Gréta – KIEMELT ARANY minősí-
tést, Nagy Dominik – BRONZ minősítést 
kapott. Felkészítő tanáruk, Lázity Natália 
– tanári KÜLÖNDÍJBAN részesült. Sze-
retettel gratulálunk minden versenyzőnek és 
felkészítő tanárnőjüknek. 

A Határtalanul! pályázat keretében Szlo-
vákiában járt 8.a-s és 8.b-s tanulóink 2022 
11. 22-én a program záró aktivitásaként té-
manapot tartottak. A felvidéki kirándulás él-
ményeit adták át iskolánk tanulóinak.
A Témanap programja volt: 

Az alsósok felvidéki meséket hallgattak és 
illusztráltak.
A felső tagozatban más módon számoltak 
be élményeikről a nyolcadikosok. A meglá-
togatott helyszínekről a kirándulók ppt-ket 
készítettek. A résztvevők három fős csopor-
tokban dolgoztak. A csoportok az elkészült 
munkájukat interaktív táblán mutatták be az 
összegyűlt felsős évfolyamoknak. Ezután az 
osztályok a termükbe vonultak. A kirándu-
lók az egyes osztályokban villámkérdéseket 
tettek fel a prezentációk alapján. A helyes 
válaszokért csokoládéjutalom járt. A téma-
nap hátralévő részében activity játékban 

Futsal diákolimpia körzeti döntősei    
Fotó: Horváth Csaba

Verses mesemondó verseny helyezettjei   
Fotó: Mataisz Zsuzsanna

I. Bán Sándor  megyei 
zongoraversenyen   Fotó: Pataki Ildikó

Az angol nyelvi országismereti verseny 
résztvevői   Fotó: Cseri-Kucsara Petra
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Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei

vettek részt a gyerekek. A mutogatásra, raj-
zolásra és körülírásra szánt szavak a felvidé-
ki élményeket idézték.
Nem csak jól szórakoztak az iskolások, de 
új ismeretekkel vérteződtek fel a határon 
túli egykori magyar területekről, az ott élő 
magyar emberekről.
December 2-án, a Domaszéki Széchenyi 
Zsigmond Vadásztársaság rendhagyó bio-
lógia órát szervezett a 7. és 8. évfolyam ré-
szére. Köszönjük a szervezést és a nem min-
dennapi programot Kiss Levente szülőnek 
és a vadásztársaság többi tagjának! 
( az eseményről külön cikkben számolunk be. szerk. )

Következő programjaink:
2022. december 16.   
Karácsonyi hangverseny 15.30
2022. december 19.   
adventi 4. gyertyagyújtás 7.45
2022. december 20.  
Teadélután angol-német tanulóknak
2022. december 21.
Karácsonyi ünnepség, utolsó tanítási nap 
(ebéd felmérés alapján, délutáni programok 
nem lesznek; a kisbusz 13 órakor megy)
2022. dec. 22-jan.6.  
Téli szünet
2023. január 9.   
Első tanítási nap (B hét)

2023. január 13.   
Bolyai Természettudományi verseny 14.30
2023. január 20.  
I. félév vége
2023. január 21   
8. osztályosok központi felvételi írásbeli 
vizsgája
2023. január 24.   
Versmondó verseny (felső tagozat) 14.00
2023. január 27.  
Félévi bizonyítvány osztása
2023. február 06.   
Félévzáró ért., tanítás nélküli munkanap

Józsáné Bánhidi Márta
intézményvezető

Meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben, szeretetben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk tanulóinknak, 
családtagjaiknak és községünk minden lakójának!

   Az ünnepekre hangolódás fontos állomásai az oviban a Mikulásvárás és az adventi készülődés  Fotó: DOMASZÉKI HírTér

Fésűs Éva: Álmodik a fenyőfácska

Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőben.

Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.

Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,

dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.

Legszebb álma mégis az,
hogy mindenki szívébe,

költözzék be szent
Karácsony ünnepén a béke.

November hónapban a középső és nagycso-
portokban több év után újra nyílt napokat 
tartottunk, hogy az érdeklődő szülők bete-
kinthessenek hétköznapjainkba. Ilyenkor le-
hetőségük van látni, hogy milyen a csoport 

napi „ritmusa”, hogyan építik be az óvóné-
nik a kezdeményezéseket a szabad játékba. 
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 csoport 
közös tevékenységekkel ünnepi hangulatot 
varázsolt csoportszobájába, illetve elkészí-
tették saját adventi koszorúikat is.
Beszélgettünk a gyertyafényről, az ünnepi 
készülődésről, sütés-főzésről, meglepetések 
készítéséről, örömszerzésről, és az ehhez 
kapcsolódó játékok, tevékenységek során 
eljutottunk a családi otthon melegéig.
Az adventi időszak alatt minden napot va-
lami aprósággal tesszük különlegessé, ün-
nepivé. Igyekszünk megmutatni a gyere-
keknek, hogy nemcsak az ajándék a fontos, 
hanem családunkkal, szeretteinkkel együtt 
töltött minőségi idő is!

Élvezzük ki ezt az időszakot családi körben 
is, színesítsük a várakozást, öltöztessük a 
szívünket ünneplőbe, kicsit elmélkedjünk 
mi is. Hagyományainkhoz hűen megrendez-
tük az idei évben is az ADVENTI KÉSZÜ-
LŐDÉST, ahol szülő és gyermek együtt 
készíthette el az ünnepi díszeket. Késő 
délutánra elkészültek az adventi koszorúk, 
grincsfák, manók, karácsonyfadíszek és mé-
zeskalács illata árasztotta el az egész óvo-
dát. A büfében ügyes kezű anyukák és „nagy 
tesók” arany és ezüst tallérért fi nomabbnál 
fi nomabb sütiket, hot-dogot, teát árultak a 
készülődésben megéhezetteknek és meg-
szomjazottaknak. 
Az adventi készülődésen befolyt összeget a 
karácsonyfa alá, játék vásárlásra szeretnénk 
fordítani. A készülődés következő állomása 
a december  6-án megrendezett Mikulás-
várás volt, az ovisok csillogó szemekkel, 
vidám hangulatban várták a találkozás pil-
lanatát. Ez a legszebb időszak az évben a 

intézményvezető
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gyermekek számára, melyet áthat a várako-
zás és a készülődés szelleme. Ebben a tudat-
ban az ovisok már korábban elkezdtek ké-
szülni, minden csoport csodaszép verseket 
szavalt és énekeket énekelt, hogy elnyerjék 
a Mikulás telis-tele lévő zsákjaiban rejlő 
ajándékokat. Végül mindenki megkapta a 
jutalmát, melyet még az adventi készülődés 
idején felállított szelfi  falnál lévő csoportfo-
tózás követett. 

Nagyon szépen köszönjük a szülőknek a 
támogató segítségüket!

A következő időszak programjai:
- 2022. december 11. 3. gyertyagyújtás a 
falu adventi koszorúján. Katica és Naprafor-
gó csoport műsora
-  2022. december 15. Karácsonyi ünnepség
- Óvodánk 2022. december 19-21-ig és 
2023. január 4-6-ig ügyeleti jelleggel tart 
nyitva.

A Domaszéki Kincskereső Óvoda 
apraja-nagyja nevében:

Áldott, varzslatos karácsonyt és 
egészségben, békességben, eredmé-
nyekben gazdag boldog újesztendőt 

kívánok minden 
kedves családnak!

Koczkás Orsolya óvodavezető

A Mikulás látogatása a Minimanó Bölcsődében
Nagy izgalommal várták a gyermekek a Mi-
kulás érkezését bölcsődénkben. A nagy ta-
lálkozásra már előző hetekben kezdetét vet-
te a készülődés. Mikulás formát készítettek, 
festettek, ragasztottak, játszottak, ünnepi 
díszbe öltöztették a szobákat, Mikulásváró 
dalokat, mondókákat tanultak és énekeltek. 
December 6-án délelőtt végre meg is érke-
zett hozzánk, hiszen meghallotta a hívogató 
dallamokat, amivel a gyermekek fogadták a 
csoportszobákban. 
Megszeppenten, eleinte kicsit bátortalanul 
közelítettek felé, de az ajándék hallatán vé-
gül minden gyermek odament hozzá. Volt, 
aki bátran, egyedül, akár az ölébe is ült, de 
voltak, akik kísérettel mertek csak közelebb 
merészkedni a nagyszakállúhoz. 
Mivel a minimanók mindannyian jó gyer-
mekek, így a virgács nem került elő senkinél 
sem. Miután mindenki megkapta ajándékát, 
a csoportok sütivel, tejjel és dalokkal kö-
szönték meg a Télapó látogatását. 
Ezután következett az ünneplés, a szülők-
nek köszönhetően különleges tízóraiban 
volt részük a gyermekeknek, fi nom sütikkel 
és üdítővel zárták ezt a vidám délelőttöt. 

Maczka-Németh Orsolya 
bölcsődevezető

KÖZÖSSÉG A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány hírei
Október 28-án a Domaszéki Bálint Sándor 
Általános Iskola és AMI képzőművészet 
tanszakának növendékeivel csatlakoztunk 
az önkormányzat „Helyi identitás és kohé-
zió erősítése Domaszéken” c. pályázatához. 
Ezen a „Tökjó” délutánon vendégeink se-
gítségével készültek csillámos tököcskék, 
varrott tökvicsorik és dekortökök is. Saját 
készítésű tökös társasjátékot játszottunk, 
majd megnéztük, hogyan készül a cukorka-
tartó pólófonalból. Megbeszéltük, mi a kü-
lönbség a dísztök, a halloween tök és az ehe-
tő sonkatök között. A legnagyobb sikere a 
kóstolásnak volt: sült tököt és tökös muffi  nt 
ettünk illatos domaszéki birslekvárral.

November 24-én az önkormányzati dolgo-
zók segítségével alapítványunk kézműves 
programmal készült az első adventi gyer-

tyagyújtásra. Sok szép varrott, ragasztott 
fi lc-, makramé- és dekordísz készült, melyet 
27-én, vasárnap délután a község lakossága 
is megnézhetett, megvásárolhatott, illetve 
a kézműves asztalnál el is készíthetett. De-
cember 18-ára, az utolsó gyertyagyújtásra is 
készülünk!
Köszönjük a programjainkhoz nyújtott sok-
sok segítséget és együttműködést Kalmárné 
Nagy Ibolyának, Bönde Jánosnénak, Kószó 
Zsófi ának, Kalmár Hajnalkának, Kalmár 
Róbertnek és a Domaszéki Ifjúsági Önkor-
mányzatnak!

Meghitt, boldog karácsonyt kíván 
mindenkinek a Domaszék Szebb Jövőjéért 

Közalapítvány kuratóriuma: 
Ördög Istvánné Piroska, Ördögh Anett 

és Ótottné Greguss Éva

OKTATÁS

A minimanók egy részének ez volt az első találkozása a Mikulással   
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Megszületett a Domaszéki JUDO ISE fennállásának 70. magyar bajnoki címe
Szakosztályunk a szerbiai Becsére látoga-
tott a több mint 600 versenyzőt felvonultató 
nemzetközi versenyre. A diák korcsoport-
ban Makra Kata, Rappai Levente és Böröcz 
Barnabás bronzérmesek lettek, serdülő ka-
tegóriában Fehér Balázs a második helyen 
végzett.
A romániai Szatmárnémetiben versenyeztek 
fiataljaink egy nagyszabású nemzetközi ver-
senyen.
A Diák korcsoportban Makra Kata, Vecser-
nyés Csongor és Böröcz Barnabás aranyér-
mesek lettek, Ördögh Marcell és Arany Do-
minik ezüstérmesek. A serdülő kategóriában 
Fehér Balázs aranyérmes és Kardos Kata 
ezüstérmes lett.
A szomszédos Mórahalmon rendezték meg 
a 2022. évi Diák C 2012. évben születettek 
Magyar Bajnokságát. Két versenyzőnk in-
dult ezen a versenyen. A fiúknál 36 kg-ban 
Olasz Atilla megszerezte az egyesület 70. 

egyéni Magyar Bajnoki címét! A lányoknál 
30 kg-ban Asbóth Lilla a pontszerző 5. he-
lyen végzett.
Másnap Magyarkanizsán vettünk részt a 
Mikulás kupán. A jól sikerült rendezvé-
nyen gyermekeink lelkesen küzdöttek, és 
az edzés végén, az érem mellé ajándékokat 
vehettek át.
A Mikulás kupán résztvevő versenyzők a 
következők voltak: Tímár Martin, Náda-
si Bence, Terhes Botond, Kakuszi Máté, 
Szatmári Vilmos, Balogh Benedikt, Balogh 
Bendegúz, Pintér Tímea, Böröcz Boglárka, 
Kispál Benedek, Kispál Bernadett, Kardos 
Konrád, Vecsernyés Csongor.
Szakosztályunk nevében ezúton szeretnék 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánni minden domaszéki lakos-
nak, valamint az önkormányzatnak és a 
lelkes szülőknek a sok támogatásért. 

Szabó Miklós edző
Szabó Mikós edző Olasz Atillával és a  

70. bajnoki címmel

KÖZÖSSÉG
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Reménnyel és várakozással teli adventi vasárnapok Domaszéken
November 27-én, vasárnap este kigyúltak a karácsonyi fények, és 
meggyulladt az első gyertya az adventi koszorúnkon a Köztársaság 
téren. Ezzel kezdetét vette a várakozás időszaka, a szívünkben már 
ott van az érzés, amely az elcsendesedésről, a belső béke megtalálá-
sáról és az örömszerzésről szól. Csodálatos, várakozással teli időszak 
ez, amely segíthet abban, hogy a karácsonyt megelőző négy hétben 
elkezdjünk befelé figyelni és ráhangolódni az ünnepre.
Advent első vasárnapjának délutánján a domaszékiek egy kellemes, 
hangulatos estét tölthettek el, melyen mindenki részesülhetett az 
adventi hangulatból. A helyi civil szervezetek, többek között a Do-
maszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány, a Jázmin Nyugdíjas Klub és 
az Ifjúsági Önkormányzat közreműködésével egy igazán hangulatos 
adventi forgatag alakult ki a Köztársaság téren. Ameddig gyerekek 
játszottak a rénszarvasokkal, fotózkodtak a szánon és adventi díszt 
készítettek a kézműves asztalnál, addig a szülők fogyaszthattak egy 
finom süteményt,  illetve megkóstolhatták a forró fahéjas almalevet, 
mely már illatával is igazán különleges hangulatot teremtett.

Advent második vasárnapján, december 4-én, a meghitt gyertyagyúj-
tást és az iskolások énekét a dübörgés váltotta fel, ugyanis II. alkalom-
mal rendezték meg a helyi motorosok ünnepi felvonulását Domaszék 
utcáin, melyet a Mikulás karácsonyi fényekkel díszített oldalkocsis 
csodagépe vezetett fel. A tavalyi évben először hagyományteremtő 
szándékkal szervezték meg az ünnepi gurulást, remélve, hogy a kö-
vetkező években egyre többen részt vesznek rajta. Ez így is lett, ezen 
az estén már jóval többen voltak a felvonuláson, közel 100-an, és 
a motorosokat a hideg, ködös, párás idő sem tántorította el ettől az 
élménytől. A bakancsokat kitakarították, a gépeiket kifényesítették, 
a díszkivilágításokat is felszerelték a motorokra, hogy minél látvá-
nyosabb és varázslatosabb estét teremtsenek a domaszékiek részére 
a felvonulásukkal, melyet a helyi polgárőrség tagjai vezettek fel és 
biztosítottak. A felvonulás előtt Sziráki Krisztián polgármester és Jó-
zsáné Bánhidi Márta iskolaigazgató is kellemes ünnepre hangolódást 
kívánt a kilátogatók részére, de az este varázslatát és meghittségét 
a kisiskolások karácsonyi ünnepi műsora biztosította. A 2. évfolya-
mosok adtak rövid gyertyafényes műsort, melyet a Mikulás érkezése 
tett a gyerekek számára még örömtelibbé. Az eljövetelét már nagyon 
várták a szüleikkel kilátogató gyerekek is, akik részére csokikkal, 
szaloncukrokkal kedveskedett a Télapó, de a bátrabbak egy versért 
cserébe szelfizhettek is a csodajárművével együtt.  Az útja itt azonban 
nem ért véget, a következő napokban lovashintóra  cserélte a mo-
torját, és meglátogatta a bölcsiseket, az óvodásokat és az iskolában 
is tett egy kitérőt. Az egész iskola szülői közössége szervezte meg 
ezt a szeretetvendégséget, mellyel a családias hangulatot  fokozták 
az általuk kínált finomságok: süteményekkel és forró italokkal ké-
szültek a vendégek részére, utóbbiak igen jól is jöttek a motorosok 
fagyos kezeinek. A műsort Kardosné Volford Klára, Madarász Ottó 
és Kneusel-Herdliczka Leila készítették. 
Az elkövetkező hetekben vasárnaponként is egy-egy különleges és 
kedves programmal készülünk, hogy hétről-hétre élményekkel és 
kellemes közösségi hangulattal kedveskedjünk a domaszékieknek.

Fotók: DOMASZÉKI HírTér ( szerk.)

Adventi forgatag - az I.vasárnapon az Ifjúsági Önkor-
mányzat ünnepi műsora tette hangulatossá a rendezvényt, 

a II. gyertyagyújtáskor az iskolások előadása mellett 
Mikulásvárást és szeretetvendégséget is tartottak 

Motoros felvonulás a II. adventi vasárnapon 
közel 100 motorossal és a Mikulással az élen

A második osztályosok gyertyafényes műsorral kedveskedtek 
a kilátogatók részére a II. gyertyagyújtás alkalmával

Külön köszönetemet fejezem ki mindazok számára, akik önzetlen 
segítségükkel, odaadásukkal szebbé teszik közösségünk ünnepi 

időszakát. Hálásan köszönöm a civil szervezeteink ünnepi közre-
működését, a motoros és a traktoros felvonulásokon a részvételt, 

és mindazoknak is köszönetet mondok, akik szebbé teszik a 
rászoruló embertársaink életét a karácsonyi ünnepek alkalmából. 
                                                       Sziráki Krisztián polgármester

KÖZÖSSÉG
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Mozgalmas közösségi napok a Domaszéki Földtulajdonosok 
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnál

Kihelyezett biológia órát tartottak
2022. december 2-án, pénteken délelőtt a Domaszéki Földtulajdonosok 
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságának tagjai vendégül látták az egye-
sület vadászházában a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 7. és 8. évfolyamos diákjait. A tanulók örömmel 
vették tudomásul a kihelyezett biológiai óraként meghirdetett délelőttöt, 
melynek keretében többféle előadást hallgathattak meg. 
Kasper Máté hivatásos vadász egy lenyűgöző hangutánzó bemutatót tar-
tott; őz, dámszarvas és gímszarvas nász hangjait imitálta. Mátéról meg-
tudták közben a gyerekek, hogy Európa-bajnoki II. helyezést szerzett szar-
vasbőgés kategóriában, ami egy nagyszerű eredmény, és üdvözölték, hogy 
egy ilyen eredménnyel büszkélkedő szakember áll előttük. Bitó Mátyás, a 
domaszéki vadásztársaság vadőre csapdázási bemutatót tartott, mely alatt 
a gyerekek megtekinthették a vadon élő állatok stresszmentes befogásának 
a szerszámait és azok szakszerű használatát. A figyelemfelkeltő előadást 
Kiss Levente, a társaság vadászmestere folytatta a környezettudatosság je-
gyében, aki bemutatta a helyi vadásztársaság mindennapjait, és megismer-
tette a gyerekekkel a Domaszék területén élő vadfajokat. A nap zárásaként 
Bodnár László által készített bőséges, finom ebéddel vendégelték meg az 
iskolásokat, akik sok érdekességgel és jóllakottan térhettek vissza az is-
kolapadba. A rendezvényt segítette támogatásával és munkájával Vőneki 
István, a vadásztársaság elnöke és Simon-Jójárt Imre hivatásos vadász. 
A társaság örömmel vett részt a gyerekek környezettudatosságra való ne-
velésében és köszönetet mond Szirákiné Nyári Máriának a finom süte-
ményekért, az iskolának az együttműködéséért, továbbá  Józsáné Bánhidi 
Márta iskolaigazgató és a pedagógusok támogatásáért, remélve, hogy ez-
zel a nappal egy hagyománnyá alakuló rendezvény vette a kezdetét. 

Csongrád-Csanád megyei természetvédelmi napon vettek részt
December 4-én, vasárnap reggel 8 órakor a Vadászkamara felhívására 
szintén a Domaszéki Földtulajdonosok Széchenyi Zsigmond Vadásztársa-
ságának tagjai, számos civil segítővel kiegészülve, a jó időben vállalkoz-
tak arra, hogy minél több, a vadászterületen, a migránsok által hátraha-
gyott hulladékot összeszedjenek. 
Ismert tény, hogy az utóbbi pár évben a déli határon jelentkező migrációs 
nyomás hatalmas terhet jelent a térségben élőknek. Sajnálatos módon Ru-
zsa, Öttömös, Ásotthalom, Röszke, Kiszombor, Mórahalom, Domaszék 
települések külterületén megbúvó migránsok rettentő mennyiségű hul-
ladékot (hálózsák, kabát, táska, stb.) hagynak erdeinkben. A helyzetet a 
tőlük elvárható módon próbálják kezelni a területileg illetékes vadásztár-
saságok, amely munkáért külön dicséret illeti őket.
A Vadászkamara megyei Területi Szervezete segítségével sikerült ezt a na-
pot megszervezni, melyhez a környező települések Ruzsa – Ásotthalom 
– Mórahalom – Öttömös – Szőreg és természetesen Domaszék is csatla-
kozott.
A cél – amely az volt, hogy a vadászok megyei, egyben az országos közös-
ségét és a természetszerető embereket megmozdítsák, és egy egész napos 
szemétszedéssel kitakarítsák a térség erdeit, élőhelyeit, ezzel felhívva a 
figyelmet a probléma fontosságára – sikeresnek bizonyult.
Domaszéken a több mint 20, vadászokból és természetszerető önkénte-
sekből álló csapat a nap végére egy 36 köbméteres gyűjtőkonténert töltött 
meg a nem kívánatos hulladékkal.
Nem meglepő, ugyanakkor kissé ijesztő tény, hogy az önkéntesek 3, ma-
gukat indiainak mondó külföldi bevándorlót is találtak feladatuk végzése 
közben, akiket a polgárőrök segítségével átadtak a Rendőrségnek.
A nap végén a rendező vadásztársaságok a sikeres munkát mindenki szá-
mára egy tál finom étellel és süteménnyel köszönték meg. 

( szerk. )

Kihelyezett biológiai órán a hetedikesek és a nyolcadi-
kosok a vadásztársaságnál   Fotók: Simon-Jójárt Renáta

Hatalmas mennyiségű szemét várt a vadászokra
Fotók: Sziráki Krisztián

KÖZÖSSÉG
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Minden nap friss 
szendvicsekkel, süteményekkel, forró

 italokkal várunk! 

Elkészült belső termünk, 
ahol helyben fogyaszthattok akár 

gyrost és hot-dog-ot! 

Karácsonyra december 20-ig tudunk 
rendeléseket felvenni 

kézműves bejglikre, kenyerekre, 
süteményekre, tortákra.

Óriási választékban találtok 2023-as 
naptárokat, határidőnaplókat! 

Nézzetek szét nálunk, karácsonyra 
nagyon sok ajándékötlettel és 
dekorkellékkel készültünk! 

Domaszék, Deák Ferenc utca 2/A. 
Tel.:06-70/452-3342 

Kreatív sarok & Kávézó  Fenyőfa vásár a Rózsa 
Virág- és Játékboltban!

Töves- és vágott luc, ezüst és 
nordmann fenyőfák kaphatók!

 Számlaképesek vagyunk! 
Házhozszállítás megoldható! 

Hétköznap 8-16-ig, szombaton és vasár-
nap 8-12 óráig NYITVA!

Domaszék, Rózsa Ferenc utca 16. 
Tel.: 06-70/422-6411

HIRDETÉSEK

Okos megoldások az MVM-től 
konvektorral fűtőknek

Domaszéken a  Zöldfás Lelkigyakorlatos Házba határozatlan időre, heti 40 órás munkaviszonyba keresnek 
1 fő takarító, 1 fő karbantartó gondnok, 1 fő házvezető beosztásokba munkavállalókat. Házaspárok jelentkezése 
esetén a szállás a szolgálati lakásban díjmentesen biztosított. További kérdések és információk az alábbi e-mail 

címen érhetőek el: katz.edina@szeged-csanad.hu  Nyugdíjasok jelentkezését is várják!

Az MVM Next Zrt. gázszolgáltató felhívását sze-
retnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, különösen 
azok számára, akik konvektorral fűtenek és a java-
solt megoldással spórolni szeretnének a gázszám-
lájukon. 
A szolgáltató weboldalán már elérhetők a kon-
vektor távoli szabályozását és ezáltal energiahaté-
konyságát segítő termékcsomagok.  A konvektor-
hoz egyszerűen csatlakoztatható vezérlőeszközzel 
és termosztáttal – még távolról is – szabályozni 
lehet a háztartás fűtését. 
Így egy kis befektetéssel, akár már az idei fűtési 
szezonban is jelentősen csökkenthető a gázszámla. 
A beszerelési csomagokat az MVM most akciósan 
11 ezer és 19 ezer forint közötti összegért kínálja, a 
működésnek az alapvető feltétele, hogy az igénylő 
ingatlan rendelkezzen internetes (wifi) lefedettség-
gel. 

Az akcióról további részletek és információ az 
MVM honlapján a https://www.mvmnext.hu/
foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ajanlataink/
konvektor#csomag linken, a konvektor@mvm.hu 
e-mail címen, és az ügyfélszolgálat 06-1/20/30/70-
474-9999-es telefonszámán kérhető. 

KÖZÖSSÉG
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Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Telefon: 62/284-011              

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

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

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Bata Attila, Kardosné Volford Klára, 
Koczkás Orsolya, Sziráki Krisztián, 

Varga-Asztalos Ágnes
Korrektor: dr. Németh László   

A szerkesztőség az utánközléssel 
kapcsolatos minden jogot fenntart!   

   Megjelenik havonta 
    egyszer 1700 pld-ban.
    Nyomdai kivitelezés: 
        E-Press nyomda
 ISSN szám: 2063-4773

             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!

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

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

Kiskertek, fóliasátrak és egyéb föld-
területek ásógépezését, rotátorozását és 

tárcsázását vállalom. Hevesi Imre; 
Tel.: 0630/943-3944

Kerti munkákat,
permetezést, kerttervezést, 
szaktanácsadást vállalok. 
Facebook: Patyi Zoltán 

kertmenedzser; 
Telefon: 0620/398-6206

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!!!

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig.
Szombaton és vasárnap is várom a Tisztelt Autótulajdonosokat!

Mónus István autószerelő mester; Tel.: 06-30/9533-864
 Domaszék Bojárhalmi u. 7.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,
hogy karácsonyra fi lézett ponty halászlé, fi lézett vegyes halászlé,

hal alaplé, karácsonyra, szilveszterre az étlapon szereplő összes étel 
kínálatunkra, valamint hidegkonyhai 

készítményekre előrendelést felveszünk. 
Az ünnepi rendelés esetén sporttálra, rózsatálra, a 4 db kétszemélyes tálra 

10 % engedményt adunk.
Elérhetőségeink: 62/433-009, 284-584, 284-484, 0620/258-9922

Étkezési utalványokat, OTP, MKB, K&H Szépkártyát, VISA, Mastercard és 
Maestro bankkártyát elfogadunk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Esztendőt kívánunk 
minden kedves Vendégünknek.

Rózsakert Vendéglő dolgozói




