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Nagyné Volford Irén  „Domaszékért” kitüntető címet vehetett 
át Kispéter Géza polgármestertől       Fotó: DomaTv

A Családi Klub I. helyezése a főzőversenyen   Fotó: DomaTv

Traktorfelvonulás résztvevői      Fotó: DomaTv

Falunapi rendezvénysorozat Domaszéken…
14. alkalommal gyűltek össze a Domaszéki Falunapok alkalmá-
ból a helyi traktorosok, bemutatva járműveiket egymásnak, az ér-
deklődőknek és a rendezvényre kilátogatóknak.  A felvonulás egy 
igazi látványosság, hiszen az új gépek mellett, veterán traktorok is 
megjelennek. A traktorfelvonulást színesítve, a gyerekek is bemu-
tathatták járműveiket a Köztársaság téren. 
Helyi anyukák lelkes csapata nyitotta meg a pénteki színpadi ese-
ményeket. Egy nagyszerű, vidám táncos előadást láthattunk tőlük, 
majd a szegedi Bad Boots Linedance csoport adta elő táncbemu-
tatóját. Nevük árulkodó, country linedance stílusban, amatőr szin-
ten "rosszalkodnak". Pálinkás, vidám hangulatot teremtett Szíjártó 
László, azaz művésznevén a Jó LaciBetyár. A közönséggel együtt 
énekelt, még a polgármester úrral is sikerült meginniuk a pertut. 
A péntek esti ráadást Busa Szabiék adták, és szokásukhoz híven 
"felpörgették" a közönséget. 
Szombaton, korán reggel, a falunapra és a pörköltfőző verseny-
re hívta fel a figyelmet Domaszék utcáin 7 fogatos, Rutai Józsi 
zenész csapatával. Köszönjük a közreműködést, név szerint Engi 

Gábornak, Farkas Győzőnek, Lippai Istvánnak, Molnár Lászlónak, 
Ördögh Lászlónak, Ábrahám Jánosnak, Bozó Tibornak, Kotogán 
Ferencnek és a meghívott vendégeiknek!
A Domaszéki Falunapok programját színesítette a szombati pör-
költfőző verseny is. Több, mint 10 induló csapat mérte össze az 
erejét a Homokháti Sátor alatt, volt, aki egyéni, volt, aki a jól be-
vált marhapörkölt koncepcióval indult a megmérettetésen. Már 
reggel óta rotyogtak a bográcsok, igazi kihívást jelentve az ízlelő-
bimbóknak, nehezen lehetett megvárni, hogy végre elkészüljenek 
az igazi kulináris remekművek.
A szombati eseményeket a színpadon a helyi nyugdíjas klub mű-
sora nyitotta meg, régi katonadalokat adott elő a férfikórus. Azután 
Kispéter Géza polgármester, Sóki Károly plébános és Kakas Béla 
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. 
Domaszékért kitüntető címet kapott Nagyné Volford Irén, Ördögh 
Istvánné és Szekeres Péter Pálné. Gratulálunk nekik a sokéves ki-

tartó munkájukért! Véradók és a helyi sportolók vehették át jutal-
mukat, illetve itt kerültek díjazásra a répaételek versenyzői is.
Krkonošský Horal Néptánc Együttes - Vrchlabí – Csehország, 
Bočiai Néptánc Együttes - Palanga – Litvánia, Eugiko Néptánc 
Együttes - Eugi – Baszkföld, Sądeczoki Néptánc Együttes - Nowy 
Sącz – Lengyelország és Magyarország képviseletében a Doma-
széki Művészeti Iskola néptánc csoportjai nagyon színvonalas 
előadásokat adtak elő és a végén táncházzal várták a közönséget.
Nagyszerű előadással lepte meg a közönséget és rajongóit a Fonog-
ram díjas együttes, a Balkán Fanatik. Legelső lemezük a 2004-es 
év legjobb World Music lemeze lett. 2014 tavaszán Feljött a Nap 
címmel az eddigi legsikeresebb albumuk látott napvilágot. A cím-
adó dal az országos média kedvence. Köszönjük az élményt!
Szombat esti zárásként, hajnalig tartó utcabált tartott a Kosava 
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Tisztelt Választópolgárok!

Polgármesterjelöltek és 
képviselőjelöltek!

2019. szeptember 13-án
12.00 óráig várjuk

a Domaszéki Hírmondó
Szerkesztőségébe

(Domaszéki Polgármesteri Hivatal)
a polgármesterjelöltek és képviselője-
löltek bemutatkozó írásait a választási 
különszámhoz, melyhez egy fényképet 
is kérünk csatolni. Az egyenlő esélyek 
érdekében, a bemutatkozáshoz minden 

egyes polgármesterjelölt egy oldal (A/4) 
és minden egyes képviselőjelölt számára 

negyed oldal megjelenést biztosítunk!

Dr. Csányi Imre jegyző, 
HVI vezetője

Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő
domaszekujsag@t-online.hu

Magyarország köztársasági elnöke 2019. 
október 13. napjára tűzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
2019. évi választását. Ezzel kapcsolatban 
néhány tudnivalóra hívnám fel a Tisztelt 
Választópolgárok figyelmét.

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (szszb) 
tagjai még az országgyűlési képviselő-vá-
lasztások előtt megválasztásra kerültek. 
A helyi választási bizottság (hvb) három 
tagját és legalább két póttagot a képvise-
lő-testület legkésőbb 2019. szeptember 
1-én 16.00 óráig választja meg. A választá-
si bizottság (hvb és szszb) megbízott tagját 
legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig 
lehet bejelenteni a helyi választási irodánál. 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. 
augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a sza-
vazóköri névjegyzékbe vételéről. Az érte-
sítőt a választópolgár értesítési címére, en-
nek hiányában lakcímére 2019. augusztus 
23-ig kell megküldeni. A helyi választási 
iroda értesítő átadásával vagy megküldésé-
vel tájékoztatja a szavazóköri névjegyzék-
be történt felvételéről azt a választópolgárt, 
aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a 
település szavazóköri névjegyzékébe. 

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthatja be, aki 2019. jú-
nius 26-án és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartóz-
kodási hellyel rendelkezett és tartózkodási 
helyének érvényessége legalább 2019. ok-
tóber 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz.

Az átjelentkező állampolgár levélben tör-
ténő vagy elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 
2019. október 9-én 16 óráig, míg a szemé-
lyes vagy elektronikus azonosítást követő 
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 
2019. október 11-én 16 óráig visszavonhat-
ja átjelentkezési kérelmét.

A fentiek értelmében tehát csak az jelent-
kezhet át a választás napjára, aki tartózko-
dási helyet létesített a fenti időbeli korlá-
tok figyelembe vételével. Szavazni csak a 
tartózkodási helye szerinti képviselő- és 
polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem ér-
vényesül az országgyűlési választásokon 
alkalmazott szabály, miszerint az átjelent-
kező polgár a bejelentett (hétköznapi érte-
lemben: állandó) lakóhelye szerinti válasz-
tókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna

Nincs változás a mozgóurna igénylésében. 
Csak az a választópolgár kérhet mozgóur-
nát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, mert egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva tartása miatt 
gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: 
munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igény-
lésére. A választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmet a helyi választási irodához levél-

Együttes, örökzöld dallamoktól kezdve a 
mai slágerekig, magyar és külföldi, mula-
tós, lakodalmas zenéket játszottak minden 
korosztály részére. A jó hangulat garantál-
va volt.
Aki nem találta meg a falunapi programok-
ban a kedvére valót, az megismerkedhetett 
a Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat életé-
vel a fotó faluk segítségével, régi hagyomá-
nyos népi játékokat próbálhatott ki, esetleg 
ugrálóvárazhatott is. Ezen kívül voltak még 
kiállítva papírcsodák, egy egész babagyűj-
temény, illetve henna-, arcfestés, lufihaj-
togatás, karikatúra-rajzolás, babasarok, 
fotósarok, kézműves foglalkozás, zöld-
ség-gyümölcs kiállítás is várta az érdeklő-
dőket. A Magyar Honvédség tartalékosai 
végeztek toborzást, a hódmezővásárhelyi 
állatvédők pedig tanácsadást tartottak az 
érdeklődőknek az állatvédelemmel kap-
csolatban és engedelmességi kutyabemuta-
tót láthattak az érdeklődők. Látszik, hogy 
programból nem volt hiány, reméljük, min-
denki megtalálta a neki megfelelőt!
A vasárnapi rendezvény a falunapi szent-

misével kezdődött, majd a motorok vették 
át a szerepet, közel 140 résztvevőből álló 
felvonulás dübörgött végig Domaszék ut-
cáin délután 16 órától. 
Környező településekről is képviselték ma-
gukat baráti körök, a veterán gépcsodák 
mellett megjelentek a legújabb motoros 
irányzat hírnökei is. Volt, aki már lapos 
kerékkel ért ide, volt, akinek elfolyt a hű-
tővize, olyan is akadt, akinek kifogyott a 
benzin, de mindegyikük megoldotta, meg-
szerelte gyorsan a gépét, hogy bemutat-
hassa legalább egy domaszéki kör erejéig 
a többieknek. Egy motoros mondta, hogy 
"egyeseknek gyógykezelésre van szüksége, 
nekünk, többieknek csak egy motorkerék-
párra." Hát ilyen ez a motoros élet! A szer-
vezők mindenkinek köszönik a részvételt!

A falunapi rendezvénysorozat nem jöhe-
tett volna létre az alábbi támogatók nélkül: 
Csiszár István mesterszakács, Illés György, 
Lakatos Róbert, Halász Anita, Módra Gá-
bor, Németh Magdolna, Ördög László, 
Pintér Tamás, Rostásné Németh Katalin, 

Sziráki Krisztián, Szűcs Géza, Vass Ist-
ván; Borosgazdák: Baranyás József, Tóth 
István, Újvári Mihály, Zádori Károly; Ze-
nészek: Rutai József, Horváth István, Né-
meth József, Nyári Zoltán, Szűcs István, 
Táborosi Imre; Fogatosok: Ábrahám Já-
nos, Bozó Tibor, Engi Gábor, Farkas Győ-
ző, Kotogán Ferenc, Lippai István, Molnár 
László, Ördög László; Motoros támogatók: 
Dobó Tamás, Euro Home Bau Kft., Kispé-
ter Géza, Maurer Gép Kft., Mini-Agro 
– Németh Antal, Rózsa Lajos, Száraz Fer-
dinánd, Streetfighters-fanatic motorosok 
baráti köre, Oltványi János, továbbá három 
támogató; Traktoros felvonuláson résztve-
vők; Zöldség és gyümölcs kiállítók; Intéz-
mények: Bálint Sándor Általános Iskola és 
AMI, Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Domatisz Nonprofit Kft., Domaszéki 
Családok Klubja, Domaszéki Gazdák Kft., 
Domaplast Kft., Hunor COOP, Jázmin 
Nyugdíjas Klub, Mórahalom Város Önkor-
mányzata, Röszke Község Önkormányza-
ta, Domaszéki Polgármesteri Hivatal dol-
gozói, polgárőrség, rendőrség.
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ben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton legkésőbb 2019. október 
9-én 16 óráig, míg személyesen vagy elekt-
ronikus azonosítással elektronikus úton 
2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. 
október 11-én 16 órát követően elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton 2019. 
október 13-án 12 óráig; az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendel-
kező személy általi kézbesítésével 2019. 
október 13-án legkésőbb 12 óráig nyújthat 
be. 

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követő-
en haladéktalanul, de legkorábban 2019. 
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy 
jelöltként indulni szándékozó választópol-
gár részére az általa igényelt mennyiségű 
ajánlóívet. Az egyéni listás és a polgármes-
terjelölt állításához szükséges ajánlások 
számát a helyi választási iroda vezetője a 
központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i 
adatai alapján állapítja meg 2019. augusz-
tus 8-án. A szükséges ajánlások számának 
megállapításakor a választópolgárok szá-
mát kell megállapítani, erről egy külön 
hirdetményben szerezhetnek tudomást a T. 
Választópolgárok. (Várhatóan a képviselői 
jelöléshez 42, míg a polgármesteri jelölés-
hez 124 ajánlás lesz szükséges.) Az egyéni 
listás és az egyéni választókerületi jelöltet, 
a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. 
szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelen-
teni. 

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán 
szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. 
szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja 
vissza. 

A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 
órát megelőző lemondása alkalmas jogha-
tás kiváltására. 

A független jelöltként indulni szándéko-
zó választópolgár, illetve a jelöltet állítani 
szándékozó jelölő szervezet a rendelkezé-
sére bocsátott összes ajánlóívet köteles 
átadni a választási irodának a jelölt be-
jelentésére rendelkezésre álló határidő-
ben. E kötelezettség elmulasztása esetén 
a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 
választási bizottság hivatalból eljárva bír-
ságot szab ki. A bírság összege minden be 

nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. 
Nem szabható ki bírság az egyéni listás, 
egyéni választókerületi jelölti, polgármes-
terjelölti, főpolgármesterjelölti, legkésőbb 
2019. szeptember 10-én 16.00 óráig be-
nyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív 
után. A választási bizottság a bírság kisza-
básáról legkésőbb 2019. szeptember 17-én 
dönt. 

Az ajánlás 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a 
választáson a választókerületben választó-
joggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell 
vezetni az ajánlást adó választópolgár ne-
vét, személyi azonosítóját, magyarországi 
lakcímét, valamint az anyja nevét. 

Az ajánlóívet az ajánló választópolgár 
saját kezűleg aláírja. 

Egy választópolgár több jelöltet 
is ajánlhat!

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat, a további 

ajánlásai érvénytelenek.
Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy 
feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a je-
lölő szervezet képviselője vagy a jelöltként 
indulni szándékozó választópolgár, illetve 
annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló mun-

kahelyén munkaidejében vagy mun-
kaviszonyból, illetve munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó 
munkavégzési kötelezettsége teljesíté-
se közben,

• a Magyar Honvédségnél és a központi 
államigazgatási szerveknél szolgálati 
viszonyban levő személytől a szolgá-
lati helyén vagy szolgálati feladatának 
teljesítése közben,

• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkor-

mányzati szervek hivatali helyiségé-
ben,

• felsőoktatási és köznevelési intéz-
ményben,

• egészségügyi szolgáltató helyiségé-
ben.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópol-
gár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az 

ajánlást adó választópolgár az ajánlásért 
nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el 
előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az aján-
lási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Egyéni listás, illetve egyéni választóke-
rületi képviselőjelölt az, akit az adott vá-
lasztókerület választópolgárainak legalább 
1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterje-
lölt az, akit a település választópolgárainak 
legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány

A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 
2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget 
magában foglaló épületben, a szavazóhe-
lyiséget magában foglaló épületnek a sza-
vazóhelyiség megközelítését szolgáló be-
járatától számított 150 méteres távolságon 
belül - közterületen - választási kampány-
tevékenység 2019. október 13-án nem foly-
tatható. Ezen a területen kívül az e területen 
belül tartózkodó választópolgár választói 
akaratának befolyásolására alkalmas mó-
don sem folytatható kampánytevékenység.

2019. október 13-án választási gyűlés nem 
tartható. 2019. október 13-án politikai 
reklámot nem lehet közzétenni. A közvé-
lemény-kutatást végző személy abba az 
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 
2019. október 13-án nem léphet be. Az 
épületből kilépők megkérdezésével készí-
tett közvélemény-kutatás eredményét (exit 
poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra 
után szabad nyilvánosságra hozni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek 
érdekében elhelyezték, 2019. november 
12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
Valamennyi szavazókör az Általános Isko-
la (Petőfi u. 4.) épületében kapott helyet, 
amely a szavazás napján akadálymentesí-
tett.

Részletes tájékoztatásért forduljon a pol-
gármesteri hivatalban működő helyi vá-
lasztási irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Lassan véget ér a nyár és kezdetét veszi a 2019/2020-as nevelési év.
Tanévnyitó szülői értekezletre várjuk a kedves szülőket, azokat is, akinek gyermeke nem szeptemberben kezd el óvodába járni, 2019. 
augusztus 29 -én, csütörtökön 16.30-kor.
         További kellemes időtöltést, szép nyarat kívánunk!
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Mivel gyarapodott Domaszék az elmúlt évben?

Tömörkény utca az iskola és a sportcsarnok között kapott 
teljesen új aszfaltréteget

Megvalósult az Ady Endre utca aszfaltozása, lakossági önerő 
bevonásával

Főzőkonyha megépítése két óvodai csoportszobával

Hűtő-fűtő klíma rendszer került kiépítésre a 
Domaszéki Sportcsarnokban

• Az elmúlt falunapkor avattuk a csapadékvíz-elvezető rend-
szer III. ütemét.

• Megvalósult az iskolában a KLIK kivitelezésében a vizesb-
lokkok korszerűsítése, valamint a sportpálya részleges felújí-
tása. 

• Felépült az óvoda bővítménye, a két csoportszoba és a főző-
konyha. Jelenleg a konyha berendezése folyamatban van, ha-
marosan átadásra kerül.

• A közbiztonság javítása érdekében a kamerarendszer öt hely-
színen bővítésre került. 

• Megvalósult a Gólyahír út és Sárkányhegyi utca stabilizációja 
a MOL kivitelezésében.

• A kiskertek és a külterület jobb megközelítését szolgálja a 
Szegfű út útstabilizációja, valamint ehhez csatlakozik köte-
lező tartozékként 50 db-os őshonos gyümölcsökből álló ül-
tetvény.

• Néhány nap múlva elkészül az Ady Endre utca és a Tömör-
kény utca egy szakaszának az aszfaltozása, amelyek a belte-
rületi közlekedést és intézményeink (bölcsőde, óvoda, iskola, 
sportcsarnok) megközelítését is javítják.

• Megvalósulás előtt van a kerékpárút az 55-ös úttól az iskolá-
ig-óvodáig. 

A felsorolt fejlesztések, önkormányzati pályázatok segítségével 
saját erő és lakossági hozzájárulás biztosításával valósult meg. 
Egy év alatt több mint 600 millió Ft értékű infrastruktúrával gyara-
podott településünk.                                    Kispéter Géza polgármester

Kerékpárút építés a belterületen
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület függetlenül attól, 
hogy nem tervezett testületi ülést július 
hónapban, kétszer is ülésezett. 2019. július 
19-én az alábbi napirendi pontok megvita-
tása miatt hívták össze a testületi tagokat:
1. „Főzőkonyha és az óvoda eszközbe-

szerzés” tárgyú közbeszerzési eljá-
rásról született döntés. A főzőkonyhai 
eszközök beszerzéséhez a legjobb 
ajánlatott a „VINTO” Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. nyújtotta be nettó 
22.930.953 eFt összegben. A második 
rész vonatkozásában, mely a csoport-
szobai eszközöket, bútorokat célozza 
meg a Kiss-Iskolabútor Bútorgyártó 
Kft. a legjobb pályázó nettó 1.936.500 
Ft összegben, és a harmadik rész ese-

tében, mely a fejlesztő eszközök be-
szerzését szolgálja a Tempel Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. a nyertes 
nettó 1.480.000 Ft pályázati összeggel. 
A rendelkezésre álló forrás keretössze-
gében maradtak.

2. A közművelődési rendelet módosításá-
ról döntöttek egy pályázat benyújtása 
érdekében, továbbá kisebb mértékű 
óvodai étkezési térítési díjak emelésé-
ről döntöttek és jóváhagyták a fogor-
vos hosszabb távú helyettesítését és a 
rendelő nyitvatartási idejének módosí-
tását. 

2019. július 30-i rendkívüli ülésen megbí-
zást adtak Kispéter Géza polgármesternek 
és Dr. Csányi Imre jegyzőnek, hogy a meg-

szűnt Domaszéki Szőlőfürt Mezőgazdasági 
Szakszövetkezet használatában lévő rész-
arány-tulajdonú földek esetében tartandó 
nyilvános sorsolás során az önkormányzat 
nevében önállóan, teljeskörűen eljárjon 
és az önkormányzat tulajdonában lévő 30 
aranykoronát felhasználja földterületek 
igénylése érdekében. 
A képviselő-testület döntött a 145 m hosz-
szú Egyenlőség utca aszfaltozásáról, mely-
hez 4 ingatlantulajdonos biztosít útépítési 
érdekeltségi hozzájárulást, és a beruházás 
megvalósítása érdekében az önkormányzat 
2.300 eFt önerőt biztosít az általános cél-
tartalék terhére. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
A bevételi főösszeg 1.286.197.812 Ft, a ki-
adási főösszeg 883.420.764 Ft, a költség-
vetési maradvány a kettő közötti különbség 
402.777.048 Ft, ez került a 2019. évi költ-
ségvetésbe pénzmaradványként.  A felhal-
mozási bevétel 232.803.779 Ft, a felhal-
mozási kiadás 331.270.483 Ft. A bevételek 
teljesítése 93%-os, a kiadásoké 64%-os. 
Pénzmaradvány felhasználás 2018. évben 
az előző éviből származó, 472.100 e Ft 
volt. Hitel állományunk nincs. Záró pénz-
készletünk 2018. december 31-én 411.494 
e Ft volt. 

Saját bevételeink a közhatalmi bevételek, 
adók 163.352 e Ft, és az intézményi mű-
ködési bevételek 37.398 e Ft. Az állami 
támogatások összege 369.406 e Ft. Gyer-
mekétkeztetéshez 2018. évben 5.395 e Ft-
ot kellett az önkormányzatnak hozzátenni 
az állami támogatáshoz. 

2018 évben a hivatal energetika korszerű-
sítésre 36.760 e Ft, az óvoda főzőkonyhá-
ra 177.609 e Ft, az iparterület kialakításra 
5.498 e Ft, útjavításra és gyümölcsfákra a 
zártkertekben 7.500 e Ft, Tömörkény utca 
útfelújításra 5.327 e Ft pályázati támoga-
tást kaptunk, összesen 232.694 e Ft-ot.
Pályázatos felhalmozási kiadásaink az ille-
gális migrációhoz tartozó 18 kamera költ-
sége 14.757 e Ft, kerékpárút építés tervek, 

díjak 635 e Ft, belvízelvezetés III. ütem    
73.948 e Ft, óvoda főzőkonyha és bővítés 
148.828 e Ft, hivatal energetikai korszerű-
sítés  42.699 e Ft, sportcsarnok energetikai 
korszerűsítés 32.182 e Ft, összes pályáza-
tos felhalmozási kiadás 313.049 e Ft. 
Az önkormányzat saját forrásból történő 
felhalmozási kiadásai összesen: 18.222 
e Ft. Ebből a bérlakások 16 db gázkazán-
jának a cseréje 11.898 e Ft. Alföldvíz re-
konstrukciós munkák 1.610 e Ft, földterü-
let vásárlás 942 e Ft, Ady Endre utca, judo 
terem tervezési díjai 1.270 e Ft, a két szö-
vetkezetben a részesedések értéke 10 e Ft, 
fénymásoló, tárgyi eszközök a könyvtárba 
730 e Ft, óvodai számítástechnikai és tárgyi 
eszközök 442 e Ft, sportcsarnokba tárgyi 
eszközök 260 e Ft, hivatalnak informatikai 
és tárgyi eszköz 108 e Ft, önkormányzat-
hoz informatikai eszközök 952 e Ft. 

A mérleg főösszeg 3.459.057 e Ft. 
Vagyon növekedése:
A „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség 
Javító Program” elnevezésű KEOP-KE-
HOP projekt eszközei 807.134 e Ft-tal 
állományba vételre kerültek. Az  önkor-
mányzati társulás a vagyonleltár szerin-
ti vízi-közmű rendszer önkormányzatot 
megillető részét térítésmentesen átadta 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat-
nak, mint az ellátásért felelős helyi önkor-

mányzatnak. Az önkormányzat vagyon nö-
vekedését okozta az ivóvízminőség javító 
program eszközeinek állományba vétele 
807.134.116 e Ft értékben. 
További növekedés az óvodában 2db új ka-
zán nettó 1 millió forint nettó értékben, 
Havaria építési rekonstrukciók nettó 1.208 
e Ft nettó értékben, bérlakások 16 db új 
gázkazánja nettó 9.369 e Ft értékben, ka-
merarendszer értéke nettó 11.620  e Ft 
értékben az illegális migráció megelőzése 
érdekében, általános iskola kisértékű tárgyi 
eszközeinek állományba vétele 13.944 e Ft 
nettó értékben.

Az önkormányzat részesedései más társa-
ságokban 8.280 e Ft. Kivezetésre került a 
Déli Napfény 850.000.- Ft-os részesedé-
sünk végelszámolás miatt. Szövetkezetek-
ben 5-5 ezer Ft-os részesedése van az Ön-
kormányzatnak.

Önként vállalt feladatok az orvosi körzetek 
támogatása összesen 4.800 e Ft-tal, és a ci-
vil szervezetek támogatása 6.696 e Ft-tal.  
Domatisz Kft-nek a  pénzeszközátadás 12 
millió forinttal csökkent a két Szövetkezet-
nél felmerülő bér és járulék kiadások pá-
lyázatból történő támogatása miatt. 

Összeállította: Pintér Lászlóné 
gazdasági vezető

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Nyári programjainkról:

Júliusban nem pihentek a művészeti isko-
lások. 2019. július 4-7. között rendezték 
meg Horvátország fővárosában, Zágrábban 
a XVI. Mazsorett Európa Bajnokságot, 
ahol 10 ország 102 csapatának több, mint 
2000 mazsorettje versenyzett. Magyar-

országot 9 település képviselte, köztük a 
Domaszéki Majorette Csoport 5 fős Junior 
Mini formációja. Csapattagok: Engi Kíra 
Hanna, Kovács Henrietta, Rózsa Lilla, Szé-
csi Leila és Tillinkó Nikolett. A népes és 
nagyon erős mezőnyben a domaszéki csa-
pat szépen helytállt, remek versenyzéssel 
a 17. helyen végeztek a lányok. Felkészítő 

tanáruk Horváth Péter. Gratulálunk! Kö-
szönjük Kovácsné Csányi Mónika és Mak-
ra Éva szülőknek a versenyre szállítást, és a 
többi szülőnek is a támogatást! Július 6-án 
néptáncosaink - a Rece-fice, a Csillagfürt 
és Kiskaláris néptánccsoportok - a Móra-
halmi Sokadalomban léptek fel nagy si-
kerrel. Köszönjük a szülőknek a segítséget!
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A domaszéki lányok az EB-n.  Fotó: Ótottné Greguss Éva Falunapi fellépésen néptáncosaink      Fotó: DomaTv

Július közepén már a Domaszéki Falunap-
ra készültünk. Nemzetközi néptáncfeszti-
válon léphettek fel néptánccsoportjaink: 
a Topogók, a Rece-fice, a Csillagfürt és 
a Kiskaláris csoportok adtak nagy sikerű 
műsort szombat este a színpadon, majd 
remek hangulatú táncház következett. A 
néptáncosok felkészítő tanára Kispéter 
Éva. A műsor létrejöttéhez a nyár köze-
pén sok gyakorlás, kitartás is kellett, amit 
külön köszönünk a Táncosoknak, a Szü-
lőknek és a Kollegáknak! A Falunapon 
iskolánk pedagógusát, Nagyné Volford 
Irén tanárnőt sok éven át tartó kimagas-
ló közösségi és pedagógiai munkájáért 
„Domaszékért” kitüntetéssel díjazták. 
Szívből gratulálunk! A művészeti iskola 
2019/2020-as tanévére lezárult a jelent-
kezés. Aki még szeretne az esetleges üres 
helyekre beiratkozni, azt augusztus 21-től 
augusztus 31-ig teheti meg. 

Köszönjük Ábrahám-Csengeri Anikó 
szülőnek az iskolának adományozott 
kartonokat, írószereket, egyéb kézmű-
ves termékeket!

Összeállította: Ótottné Greguss Éva

A 2019/2020-as tanévvel kapcsolatos in-
formációk:

Étkezés és napközi egyeztetés és térítési 
díj megállapítás: 2019. augusztus 27-28. 
(8.00-16.00 óráig).

A befizetés szeptember hónapban törté-
nik.

Kérjük, az ingyenes étkezésben részesü-
lő tanulók is jelezzék étkezési szándéku-
kat!

A kedvezményekre jogosító határozatok 
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
tartós betegség, stb.) lejárati határidejére 
szíveskedjenek fokozott figyelmet fordíta-
ni és a határozatokat az iskolába behozni! 
Lejárt határidejű határozatok nem jogosíta-
nak a kedvezmények igénybevételére!

Tankönyvosztás:

2019. augusztus 27-28. (kedd-szerda) 
8.00-17.00 óráig

A tankönyveket minden tanuló részére in-

gyenesen biztosítja az állam, az átvétel-
hez személyi igazolványra van szükség.

Pótvizsga: 2019. augusztus 27. kedd 8.00  
óra. A pótvizsgára bizonyítvánnyal együtt 
kell megjelenni, és a tantárgyhoz szüksé-
ges felszerelés is legyen ott a pótvizsgázó 
diáknál!

Tanévnyitó ünnepség: 2019. szeptember 
2. hétfő 8 óra (megjelenés ünnepi, feke-
te-fehér öltözetben). 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. 
hétfő (a tanévnyitó után); napközi, étkezés 
és kisbusz is lesz már ezen a napon.

Az általános iskola irodájának ügyeleti 
nyitva tartása: augusztus 21-étől naponta.

Minden fontos és aktuális információ az 
iskola előtti hirdetőtáblán lesz kifüggeszt-
ve augusztus 20-a után! Kérem, figyeljék 
a kiírásokat, valamint az iskola honlapját, 
facebook oldalát!

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Augusztusban köszöntöttük
Újabb szépkorúval gyarapodott a falunk, Papp Antalné Ica néni 
augusztusban 90 éves lett. Ez alkalomból otthonában köszöntötte 
Kispéter Géza polgármester úr, egy gyönyörű ajándékcsomagot 
és emléklapot adott át az ünnepelt részére. Tősgyökeres lakosunk 
egy fiúgyermekkel, két fiú unokával és egy lány dédunokával 
büszkélkedhet. 

Ica néni kiváló egészségnek örvend, teljesen aktív életet él, korát 
meghazudtoló módon a mai napig biciklizik, kertészkedik, főz, 
kertet művel, nyomon követi a világ történéseit, jókedvű, vidám 
idős napjait saját otthonában, a falu központjában tölti. Családja, 
unokái és dédunokája rendszeresen látogatja, aminek ünnepeltünk 
természetesen nagyon örül. 

Ez úton is kívánunk további jó egészséget és szép nyugdíjas 
éveket Ica néninek!
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Nyári tábor - Lövéte
Mi minden fér bele egy hétbe? Talán 
minden programszervezőben felmerül, 
amikor tervezi a helyeket, eseménye-
ket. A Domaszéki Élhetőbb Faluért Köz-
hasznú Egyesület szervezőcsapata im-
már 20. éve indul útnak, így már tudtuk, 
hogy a felkínált lehetőségek csak a váz, 
amit a résztvevők töltenek meg élettel, 
a saját személyiségüknek megfelelően.
2019-ben különleges helyszínre és külön-
leges csapattal indultunk, hiszen domaszé-
ki, mórahalmi, királyhalmi és lövétei gye-
rekek és felnőttek képeztek egy csapatot. 
Domaszék hagyományainak része a 
testvértelepüléseivel ápolt jó kapcso-
lat, amely az intézmények közti együtt-
működéseken túl a családi, baráti kap-
csolatokban is megjelenik. Domaszék, 
Királyhalom és Lövéte felsős diákjai 
töltöttek együtt egy tartalmas hetet.
Nagyon izgalmas volt látni, ahogy a külön-
böző településekről és országokból érke-
zett gyerekek a kezdeti rövid bátortalanság 
után milyen gyorsan megtalálták a közös 
hangot, hogy a második napon már nem 
lehetett szétválasztani őket. Igyekeztünk 
olyan programokat, élményeket szervezni, 
amelyek megtörik a kezdeti félénkséget.
A hét során tábortüzet raktunk, körülöt-
te énekeltünk, gitároztunk és meséltünk. 
Mindenkinek lett egy titkos barátja, aki-
re kiemelten figyelt és titkosan segítette. 
Fürödtünk a gyógyvizű  Banya Áztató-

ban, egy szuper strandon, a Napsugárban 
és a Medve tóban meg persze a szállá-
son is, de az nem volt közösségi élmény.
A személyes megismerkedésen túl a he-
lyi hagyományok megismerésére is nagy 
hangsúlyt fektettünk. A Lövétén tett sétán-
kon a legilletékesebbektől, a lövéteiektől 
ismerhettük meg a fontos, izgalmas helye-
ket, amelyekről személyes élményeket is 
meséltek. Voltunk az iskolában, malom-
ban, templomban, konferenciaközpontban, 
a sóskútnál, kilátónál, szociális konyhán 
és a tájházban. A lövétei tájházban meg-
ismerhettük a hagyományos berendezési 

tárgyakat, majd mindenki kedve szerint 
alkothatott. Készültek karkötők, rongy-
szőnyeg és textilbabák, az udvaron pe-
dig mozgásos játékokat játszottunk. Igazi 
meglepetés volt számunkra, hogy közö-
sen megtanultunk, elénekeltünk egy nép-
dalt és pánkót is készítettek a csapatnak.
A Vargyas patak völgyében barangolva 
megtapasztalhattuk a saját bőrünkön, hogy 
milyen fontosak a hidak, hogy elérhessünk 
a legszebb helyekre is. Reméljük, hogy az 
együtt töltött napok és a barátságok hidat 
képeznek a különböző területen élő ma-
gyarok, a múltunk és a jelenünk között.

Médiatábor Domaszék 2019

Fiatalok, akiket érdekel a média, akik fo-
gyasztják, használják és készítik a közös-
ségi média tartalmait. Hogyan legyek tuda-
tos? Hogyan legyek profi? Mindez egy hét 
alatt Domaszéken.

Immár két éve tart Varjasi-Kispéter Nor-
bert, a DomaTv munkatársa Médiaműhelyt 
a Domaszéki Bálint Sándor Általános Is-

kola felsősei számára. Ebben az évben úgy 
gondoltuk, hogy nyáriasítjuk a programot 
és egy kellemes hetet töltünk el érdeklődő 
gyermekekkel. 
A résztvevők Domaszékről, Királyhalom-
ról és Pécskáról érkeztek. A táborozók 
megismerték több Homokháti település 
hagyományos tevékenységét, a múltjuk 
egy darabját, nem csupán az épületekkel, 

hanem emberekkel beszélgettek, ismerked-
tek. 
Első napon Domaszéket ismerték meg, va-
lamint a Jázmin Nyugdíjas Klub tagjaival 
beszélgettek iskoláról, pályaválasztásról, 
gazdaságról és családról. Nagyon izgal-
mas volt látni, ahogyan a world café mód-
szerével az asztaloknál találkoztak a múlt 
emlékei a jelen eseményeivel. A különbö-
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zőségeken túl a közös pontokat is sikerült 
megtalálni. A médiatábor 2. napján játé-
kos módon ismerkedtünk a fogalmakkal, a 
kommunikáció kialakulásával. A hét során, 
ügyelve környezetünk védelmére, a telepü-
lésen kerékpárokkal közlekedtünk, a távo-
labbi helyszíneket pedig busszal értük el.
Megtudtuk hogy Szatymazon van egy fel-
újított szélmalom, a Malom tanya. A részt-
vevők forgattak, interjúztak és levendulát 
is szüretelhettek. 
A médiatábor 3. napján a kompozíció és a 
fény játszotta a főszerepet. A gyerekek for-
gatócsoportokat alakítottak ki, felosztották 
a feladatokat, hogy péntekre minél jobb 
filmben mutathassák be az ő médiatáboru-
kat.

Szőregen  a  PaprikaMolnár Fűszerpaprika 
Malom és  Múzeum látta vendégül a mé-
diaműhelyeseket, ahol megismertük a pap-
rika termesztés és feldolgozás múltját és 
betekintést kaptunk egy modern paprika 
malom működésébe is.
A DomaTv munkatársain túl a hét fo-
lyamán a részvevők találkoztak profi 
szakemberekkel, akik már a médiában 
dolgoznak. Elsőként a Délmagyar mun-
katársai érkeztek hozzánk, Arany Jánost 
és Kuklis Istvánt a résztvevők meg is in-
terjúvolták. A készült interjúk hamarosan 
megtekinthetőek a DomaTv adásában. 
A negyedik napon Mórahalomra tekertünk, 
megtekintettük a Móra-Net Televízió stúdi-
óját, ahol Veszelka Krisztina és Duka Félix 

vezetett be bennünket a kulisszatitkokba.
A tábor zárásaként bemutatták a csapatok a 
kisfilmjeiket, értékeltük egymás munkáját 
és az elmúlt napokat. Nagyon jókat ettük 
a Rózsakert Vendéglőben és megismerhet-
tük Domaszék közösségi házát valamint 
használhattuk a település kerékpárjait az 
Önkormányzatnak köszönhetően.
A három település diákjai nagyon sokat 
tanultak és tapasztaltak, megismerkedtek 
egymással és a világ olyan dolgaival, amit 
még nem tudtak. Barátságok és új motivá-
ciók születtek.
Köszönjük mindenkinek a látható és látha-
tatlan segítséget!

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 
Egyesület       DomaTv munkatársai

Nyugdíjas klub hírei
Népzenei találkozót tartottunk július 13-
án a Rózsakert vendéglőben. Domaszéken 
ez volt az első ilyen találkozó, mely jó 
hangulatban zajlott és színvonalas műsort 
biztosított. A népzenei találkozón megkö-
zelítőleg 140 fő vett részt. Az első félév-
ben névnapjukat ünneplő klubtársainkat 
köszöntöttük július 27-én a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. Vendégünk volt a Ki-
rályhalmi Nyugdíjas Egyesület 5 fővel. 
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte 
Kispéter Géza polgármester úr is. Utólag is 
nagyon köszönjük a támogatását.
A nyugdíjas klub nyári szünetet tart au-
gusztus 1-től. A legközelebbi klubnapok: 
2019. szeptember 9., 23., október 7., 21-én 
lesz mindig 13.00 órától a Sárkányhegyi 
Közösségi Házban. Várjuk szeretettel az új 
tagokat a klubba és az énekkarba!
Szép nyarat és jó egészséget kívánok min-
denkinek!
Tisztelettel: Ördögné Piroska klubvezető Népzenei találkozó Domaszéken         Fotó: Gál Teréz

Családi klub hírek

Július 20-án a Falunapok alkalmából 
rendezett főzőversenyen ismételten részt 
vett csapatunk. Kiss József főszakácsunk 
készítette el marhahúsból a fincsi 
marhapörköltet, ami nem csak nekünk 
ízlett nagyon, hanem a zsűrit is levette a 
lábáról, mert első helyezéssel jutalmazta 
munkáját. Augusztus 3-án  reggel Röszkére 

indultunk a töltött káposzta főzésre, ami 
elég esősnek indult, már attól féltünk, 
hogy a bográcsba esővízzel rakjuk fel 
a káposztát, de mire meggyúrtuk és 
betöltöttük a több, mint 200 db szármát, 
akkorára az idő is kitisztult. Jó hangulatban, 
zeneszó mellett, két bográcsban rotyogott 
a töltött káposzta. Mire harangoztak a mi 
ebédünk is elkészült. Az én véleményem 
szerint nagyon finom lett, de ezt azok 
tudnák megmondani, akik megkóstolták.
Az idén nem sikerült díjat nyernünk, 
de nem is ez volt a célunk, hanem, hogy 
nyár közepén is együnk egy igazi töltött 
káposztát.  Mindenkinek köszönöm szépen 
a segítségét a két főzőversenyen!
Mindenkinek kellemes nyári pihenést 
kívánok!

Szekeres Péterné Ildikó



9

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

 
 

 

 

 
 

 

 Csongrád Megyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 
e-mail: barka@csongrad.police.hu 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 
 

„A bicikli a legcivilizáltabb jármű, amelyet az 
ember valaha ismert. A többi közlekedési 
eszköz napról-napra válik egyre inkább lidérc-
nyomás jellegűvé. Csak a bicikli marad meg 
eredendően jónak.”  
(Iris Murdoch - Britt regényíró és filozófus) 

Hol… 
A kerékpárt érdemes 
forgalmas, esetleg térfi-
gyelő kamerával ellátott 
helyen, lehetőleg több 
kerékpár közrefogásával 
lezárni. 

Hogyan… 
Mindig a kerékpár hátsó 
kerekét és vázát együtt 
kell lezárni, továbbá ki-
egészítő zárral rögzíthet-
jük a könnyebben lesze-
relhető (első kerék, nye-
reg stb.) alkatrészeket. 

Mihez… 
A zárnál erősebb, lehető-
leg a talajba vagy épület-
hez, betonozott tároló-
hoz rögzítsünk. 

Mennyi időre… 
Minél hosszabb időre 
hagyjuk magára kerék-
párunkat, annál bizton-
ságosabb zárási mód-
szert válasszuk. 

A BikeSafe prog-
ram olyan önkén-
tes kerékpár-re-
gisztráció, mely a 
bicikli eltűnése 
esetén a regiszt-
rált adatok-
kal/fényképekkel 
segítheti a jármű 
megtalálását, il-
letve a tulajdonos 
azonosítását. To-
vábbi információt 
a bikesafe.hu ol-
dalon, a csatlako-
zott kerékpárüz-
letekben, vagy a 
rendőrkapitánysá-
gokon kaphatnak. 

 

4 egyszerű kérdés és a 
helyes válasz esetén 
biztonságban tudhatod 
a kerékpárodat! 
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Szeptember 12. Közösségben lenni jó és hasznos 

Szeptember 19.  Új játékok a klubban 

Szeptember 26. Bölcsibe indulunk? Tapasztalatok, tervek 

Október 3. Babaúszás- vendégünk Monok Sára 

Október 10. Szobatisztaság- intim higiénia - 

vendégünk Tóthné Gulyás Gabi 

Október 17. Nagycsalád vendégünkIstók Zsófi 

happiness coach, nagycsaládos anyuka 

Minden csütörtökön 10-től 12 óráig a 

Sárkányhegyi KH-ban (Domaszék, Dankó 

Pista tér) 

elhetobbfaluert.blogspot.hu, 06704523568 

elhetobbfaluert@gmail.com - facebook 

Sárkánybébi csoport

Sárkánybébi, a 
 babaklub

Alapozó Bútorfestő workshop 
Domaszéken!

A workshop-on:
Megismerheted a 100% természetes tejfestéket, ami mára már 
a legnépszerűbb bútorfestékek előkelő sorába lépett világszerte.
Elsajátíthatod a bútorfestéshez szükséges technikák komplett 
eszköztárát: a gyakorlatban kipróbálhatsz négyféle festési tech-
nikát (antikolás visszatörléssel, viaszos antikolás, szárazecset 
technikát és a lazúrozást) és háromféle felületkezelési módszert. 
(viasz, tung olaj, kender olaj és matt lakk) Átbeszéljük mi alap-
ján érdemes felületkezelőt választani. Kipróbálhatod a tejfesték 
összes színét, ami a workshopon megtalálható. Megtanulhatod a 
kizárólag természetes anyagokból készülő tejfesték sokféle fel-
használási lehetőségét (pl.: lazúrozás, stencilezés) a bútorfelújí-
tással kapcsolatos minden kérdésedre választ kaphatsz! :) 

Az ár tartalmaz egy fából készült faliórát vagy egy fa óriás tálcát 
(50x50 cm) amit egyedileg dekorálhatsz! Valamint harapnivaló-
val és frissítő itallal várlak! 

Nagyon jó kikapcsolódási lehetőség akár pároknak is! 
Garantált sikerélmény! 

 
Részvételi díj az óra esetében 12900 Ft a tálca esetében 

14900 Ft. Foglaló: 3 000 Ft. Résztvevők száma: min 8 fő, max. 
16 fő. A helyek betöltése jelentkezési sorrendben történik.  

További információk a facebook eseménynél és a 
0670 401 3921-es számon 

Jelentkezés: tejfestek2018@gmail.com

DomaTv következő adásainak tartalmából
65.adás

- Július 19-én kezdődik Domaszék Falu-
napja. - A Kincskereső Óvodában nyáron 
sem áll meg az élet.
- A domaszéki Művészeti Iskola táncosai 
fergeteges műsorral zárták az évet. 
- Felmérést végeztek a domaszéki lakosok 
körében a településhez fűződő viszonyuk-
ról. - A mezőgazdasági járművek állapotát 
ellenőrizték Domaszéken. 
- A Napfény Birtokon izgalmas programok 
kísérték a levendulaszüretet. 
- Dél-alföldi és délvidéki mezőgazdasági 
termelők kapnak segítséget termékeik érté-
kesítésében. 

66.adás 
falunapi küllönkiadással

• Falunap Domaszéken
• Aszfaltozás és kerékpárút építés
• Száll a nóta – dalostalálkozó
• Médiatábor
• Ifjúsági sportnap

A műsorok megtekinthetőek a feltünte-
tett QR kódok segítségével, a  Domaszé-
ki Élhetőbb Faluért KHE. youtube csa-
tornáján,(https://www.youtube.com/channel/
UCXCI9vWR-6vsTPwPVSeA5sg/videos), vagy a 
DomaTv facebook oldalán. (www.facebook.
com/DomaTv) Jó szórakozást kívánunk!
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Kézműves tábor volt a domaszéki könyvtárban
Július első hetében igen izgalmas családias 
kézműves foglalkozás vette kezdetét.
Kevesen voltunk, de a jó hangulat garantált 
volt. 
Papírhajtogatás, papírjáték, de az igazi iz-
galmat a könyvszobrászat jelentette. Íme a 
kép ami magáért beszél. 
További szép nyarat. Augusztusban is vár-
lak benneteket nagy szeretettel!

Tisztelettel: Farkas Ildikó 
a papírcsodák alkotója

Augusztus 31-én (szombaton) 9-13 
óráig ingyenes kézműves foglalkozást 
tartok a könyvtárban, oda is várlak 

benneteket nagy szeretettel!

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki Judo Egyesület nagysikerű 
nyári gyermektábort szervezett a Doma-
széki Sportcsarnokban.
A változatos programok mellett volt egy 
kevés judo is. 
Moziban, állatkertben és strandolni is vol-
tak a gyerekek.
A tábort Balogh Kinga és Szabó Róbert 
vezette. Ezúton is köszönet a Domaszeki 

Presszónak a finom pizzákért, a Domaszéki 
Önkormányzatnak, valamint Németh Lász-
lónak a segítségéért.
Augusztus hónapban még tart a nyári szü-
net, de azért a judósok 3 edzőtáborozáson 
is részt vesznek.
Erdélyben Szentegyházán, Baján nemzet-
közi edzőtáborban és az ausztriai Mondse-
eben készülnek az őszi versenyidőszakra.

Az edzéseink szeptember 2-án kezdőd-
nek, melyre minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
A három éve húzódó önálló edzőtermünk 
valószínű márciusban kezd épülni, amelyet 
már nagyon vár minden judós gyermek és 
szülő is.

Szabó Miklós edző

INNOVATÍV KÉPZÉS, VERSENYKÉPES TUDÁS  
MÓRAHALMON ÉS DOMASZÉKEN IS!

Tanuljon Ön is ingyen, a Mórahalmi Nyitott Tanulási Köz-
pontban és Domaszéken! 20 órás képzéseink azonnal használ-
ható, versenyképes tudást biztosítanak, ami hatalmas segít-
ség a munkaerő-piaci boldoguláshoz. A nálunk tanulók az új, 
hasznos ismereteiket sikerélményeiken keresztül szerzik meg.  

Az innovatív felnőttképzés úttörőjeként számon tartott Szövetség 
az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) szervezet NYITOK prog-
ramjának keretén belül, 20-30 órás ingyenes képzéseket biztosít 
a 16 és 64 év közti felnőttek részére. Barátságos környezetben, 
az ország 52 helyszínén, köztük Mórahalmon és Domaszéken is 
elérhető a kötetlen és szerethető tanulás. Nyitott Tanulási Központ-
jaink felkészült munkatársai hétfőtől péntekig, reggeltől késő dél-
utánig várják az érdeklődőket! 
A tanulási teret a legmodernebb informatikai eszközökkel szerel-
tük fel: okostábla, érintőképernyős notebookok és laptopok mellett 
interneteléréssel igyekszünk segíteni a tanulás folyamatát. Olyan 
értékes tudást adó tanulási programokat kínálunk, amelyek hatal-
mas segítséget nyújthatnak a munkaerő-piaci boldoguláshoz. 
Az érdeklődők tanulhatnak nálunk angolul, németül vagy akár 
oroszul, emellett képezhetik magukat az informatika területén, 
valamint részt vehetnek kiskereskedelmi, logisztikai, gépipari, tu-
risztikai, építőipari és irodai munka területét érintő kompetencia-
fejlesztő képzéseken. 
Mindemellett lehetőség nyílik a mindennapokban használható, 
innovatív ismeretekre is szert tenni a pénzügyek, a vállalkozásin-
dítás, az önmenedzsment vagy az állampolgári ismeretek terén.
Küldetésünknek tekintjük, hogy segítsünk az embereknek hatéko-
nyabban elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy a már meglévő 
munkájukat sikeresebbé tenni. Várunk mindenkit, aki szeretne 
ingyenesen, barátságos környezetben tanulni, hiszen a tanulás a 
legjobb befektetés! 
Megfelelő számú helyi jelentkező esetében a tanfolyamokat a 
domaszéki Sárkányhegyi Közösségi Házban tartjuk! 
Tisztelt érdeklődők! Képzéseinkkel kapcsolatban keressék biza-
lommal kollégáinkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

Mórahalmi Nyitott Tanulási Központ 6782 Mórahalom 
Röszkei út 1. Kónya-Bába Andrea (konya.andrea@nyitok.hu)
Balázs Andrea (balazs.andrea@nyitok.hu) +36 30 799 3349

Bővebb információk:
a www.nyitok.hu vagy a www.facebook.com/nyitok3 oldalon.
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

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

telefonszámon lehetséges, munkaidőben.
Személyes konzultáció és bejelentkezés 
nélküli sürgőssségi ellátás hétfőn és csü-
törtökön 13.30 - 18.00-ig; a többi munka-
napon 8.00 - 12.00 -ig. 
  További információ a weboldalunkon:

www.ordogdent.hu
Tisztelettel:

Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEK

Reisal Szerviz 
Domaszék

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

A helyben vásárolt gumi felszerelése         
valamint az olaj, olajszűrő csere   

díjmentes! 

Telefonos időpont
 egyeztetés 
szükséges!!!

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8-17 óráig

Szombaton és vasárnap is várom a 
Tisztelt Autótulajdonosokat!

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

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

  e-mail: domaszekujsag@t-online.hu
Felelős kiadó: Kalmár István ügyvezető

Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.
Felelős szerkesztő: 

Papdiné Megyeri Csilla
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Dóczi Anikó, Ótottné Greguss Éva,  
Koczkás Orsolya, Szűcs Judit. 

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

kapcsolatos minden jogot fenntart.

Megjelenik havonta egyszer 
1800 pld-ban.

Nyomdai kivitelezés: 
Zemanek Albert e.v.

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. szeptember 2.

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

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

szakvélemény készítés!
Honlap: www.ledtvszerviz.hu
Érdeklődni: H-P 8-18 óráig
Telefon: 06-30/626-1021

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

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

   Nyári rendelési idő:
 Hétfő: 11,00-13,00
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)
 Kedd: 10,30-12,30 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Szerda:  8,00-11,00 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Csütörtök: 10,30-12,30 
 (Dr. Temesvári Klára)
 Péntek: 8,00-10,00 
 (Dr. Ilyó-Kovács Katalin)

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel- és külterületi térkép 

megvásárolható a Domaszék 
Nagyközségi Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu honlap 

kezdőlapjáról!

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

Körzeti megbízottak
telefonszáma: 06-20/8520-659

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

12.476 m2 barna homok szántó eladó a 
Császár út közelében, a Bajai úttól 1,5 km-
re. Érdeklődni: 06-70/3873-888.

***
Albérletet keresek Domaszéken, kisebb 
házat vagy különálló lakrészt. Tel.: 06-
30/433-2169

***
Takarmánybúza eladó a Tisza u. 14. szám 
alatt. Érdeklődni személyesen az esti órák-
ban. Telefonszám: 30/420-4676

***
Jó minőségű lucerna. Levélben gazdag, 
zölden száradt, ázásmentes. 30 kéve eladó. 
Érdeklődni: 70/4523-343

***
Lakáskiürítés miatt, olcsón eladó szek-
rénysor, ülőgarnitúra, heverő, asztal, szé-
kek, szőnyeg, kandalló, gyermekágy, pe-
lenkázó stb. Érdeklődi: 30/366-9981

***
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PIETAS
TEMETKEZÉS

6722 Szeged, Bartók tér 10. (Attila utcai
 buszmegállónál) www.pietasszeged.hu

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig

Pénteken: 8-14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő vonala: 

06-62/565-884/4-es 
menüpont 

(a nap 24 órájában hívható)
Külön lehetőségként biztosítja az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. a közvilágítási hi-
bák bejelentésére online hibabejelentő 
felületét, amely elérhető az alábbi linken: 
nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabeje-
lentes/ Az NKM Áramszolgáltató Zrt. ki-
zárólag a fenti elérhetőségek valamelyi-
kén bejelentett hibák estén tudja vállalni 
a hibajavítások bejelentéstől számított 
határidőn belüli teljesítését. 

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT
TELJESÍTŐ KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:

KOCSI ADRIENN
DÁVID JÁNOS

Szolgálati idejükben hívható telefonszám:
06-20/852-0659

Szolgálati idejükön kívül bejelentéssel
- sürgős esetben: 112 központi telefonszámon, vagy

-emailban vagy személyesen a rendőrkapitányságon  lehet élni.
Elérhetőségi adatok: Szegedi Rendőrkapitányság

Székhely:6721 Szeged Párizsi krt. 16-22.
Postacím:6701 Szeged Postafiók 447.

Telefonszám:62/562-400
Faxszám:62/562-400/10-32-es mellék 

Központi elektronikus levélcím: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu 
A honlap címe: www.police.hu 

Ügyfélfogadás rendje: 0 órától 24 óráig  
Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00

Papp Tamara
Falugazdász

Mobil: +36-70/3999-524
E-mail.: varga.tamara@nak.hu

www.nak.hu
Domaszéki ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az 

ügysegédi ügyfélfogadás időtartama 
megváltozott, továbbiakban kedden és 

csütörtökön 8-12.30 óráig 
vehető igénybe

a Domaszéki Polgármesteri Hivatal
II. számú épületében!

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd
CSMKH Szegedi Járási Hivatal

62/284-011 (130 m.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
DOMADRÓN Szociális Szövetkezet ne-
hézgépkezelői munkakörbe megbízható 
munkatársat keres. Bérezés megegyezés 
szerint. További információ: +3620 282 

6474, hello@domadron.hu

FELHÍVÁS! 
Akik a falunapon nem vették át az oklevelei-

ket, jutalmukat, ajándékukat, azok a Domaszé-
ki Polgármesteri Hivatal 9-es irodájában 

átvehetik!  
(Véradók, répasütemény díjazottak)
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Tisztelt Domaszéki Választópolgárok!
Közeleg az önkormányzati válasz-
tások időpontja.

Lakosok és civil szervezetek keres-
tek meg azzal, hogy számítanak a 
település érdekében végzett mun-
kámra. Ez alapján úgy döntöttem, 
hogy indulok a választáson. 
Kérem, hogy támogassanak aján-
lásaikkal és szavazataikkal, hogy 
együtt folytassuk a megkezdett 
munkát. 

Kispéter Géza polgármester
facebook.com/KispeterGeza

(fizetett közlemény)

Falunapi események

Gyerekek vonultak fel járműveikkel Vasárnapi motoros találkozó Külföldi fellépők izgatott várakozása

A JóLacibetyár jót mulatott Balkán Fanatik a színpadon Azért nem mindenkinek volt melege

Traktoros felvonulás pillanatai Fogatosok és zenészek ébresztettek Szépen sorban, rendezetten a traktorok
További képek, részletes beszámolók megtekinthetőek a falunapról és eseményeiről a DomaTv facebook oldalán ( Qr 
kód forrás: https://www.facebook.com/DomaTv1/?ref=bookmarks). A televízión nézhető DomaTv képújság oldalain is fo-
lyamatos frissítéssel kerülnek fel a képek, illetve hamarosan megjelenik a 66. adás a falunapi különkiadással, mely a 
Domaszéki Élhetőb Faluért KHE. youtube csatornáján és az előzőekben említett csatornákon is elérhető lesz.


