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MEGHÍVÓ!
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete FALUGYŰLÉST, KÖZMEGHALLGATÁST TART 

2020. január 27-én hétfőn, 18 órai kezdettel a DOMASZÉKI SPORTCSARNOKBAN, melyre ezúton tisztelettel meghívok 
minden érdeklődőt.

 Napirend:
 1.) Beszámoló a 2019-ben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról
 2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről
 3.) Kérdések, hozzászólások 
 Előadók: Sziráki Krisztián polgármester, képviselő-testület tagjai, meghívott vendégek

Sziráki Krisztián polgármester

Újévi köszöntő
Jó öreg Földünk, csak rója a köröket nem 
áll meg még ünnepelni sem, nem  
fárad el, mert az Isten hatalmas ereje mű-
ködteti. Mi emberek jó, ha néha – néha 
megállunk, számba vesszük dolgainkat,  
aztán erőt gyűjtve tovább folytatjuk úgy 
ahogyan eddig, vagy talán kicsit másképp. 
 
Az év elején kicseréljük az íróasztalon, a 
konyha falán a naptárakat. A  telefonunk-
ban lévő naptárak hamarosan megtelnek 
a fontos napi teendőkkel, de hamarosan 
bekerülnek szeretteink születésnapi ada-
tai, az évfordulók dátumai is.  Fontos, 
hogy azokat véletlenül se felejtsük el! 
 
A soron következő esztendő boldogsága 
elsősorban rajtunk múlik. Ha saját magunk 
csak egy kicsivel többet teszünk hozzá a 

közösség (legyen az szűk családunk vagy 
tágabb környezetünk) boldogulásához , ha  
csak egy kicsivel jobban odafigyelünk 

egymásra, akkor könnyebb lesz mindany-
nyiunknak. Legyünk figyelmesebbek, tü-
relmesebbek családunk tagjaival, rokona-

inkkal, barátainkkal, munkatársainkkal, a 
szomszédokkal, és mindig legyen egy oda-
ajándékozható mosoly a lelkünkben, isme-
retlen ismerőseink számára. Merjünk kérni 
és tudjunk köszönetet mondani! Ha meg-
van a szándék és a kellő akarat, közös mun-
kánk, szorgalmunk, kitartásunk meghozza 
gyümölcsét, mely mindannyiunk javára 
válik.

A fentiek fényében kívánok minden 
Domaszékinek a 2020-as esztendőre:

12 hónap egészséget, 
52 hét szerencsét, 

365 nap nyugalmat, 
8760 óra szerelmet, 

525600 boldog percet! 

Sziráki Krisztián 
polgármester

2019. december 18-án ünnepélyesen is át-
adásra került Domaszéken az óvoda bőví-
tését szolgáló épület, mely egy főzőkony-
hával és 2 csoportszobával járul hozzá a 
falu fejlődéséhez. A szalag átvágására meg-
lévő és volt képviselők is érkeztek, hiszen 
ez egy olyan beruházás, mely két önkor-
mányzati, polgármesteri ciklust is átfedett. 
B. Nagy László visszaemlékezett az épület 
alapkő letételére, és dicsérte a polgármeste-
reket, a dolgozókat, az óvodavezetőket és a 
megyét, hogy lehetővé tették azt, hogy ez a 
fejlesztés Domaszéken megvalósuljon. Hi-
szen ez a település és a környéke fejlődésre 
van ítélve, és ahhoz, hogy a fejlődés bizto-
sított legyen, olyan szolgáltatásokat kell 
létrehozni, ami majdnem városias jellegű. 
A fiatalok helyben tartására, a gyerekek fel-
nevelésére ez a falu kifejezetten alkalmas. 
Sziráki Krisztián elmondta, hogy Doma-

Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és  főzőkonyha kialakítása

Közösen nyitotta meg az épületet Sziráki Krisztián polgármester, Koczkás Orsolya 
óvodavezető és B. Nagy László országgyűlési képviselő       Fotó: DomaTv
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széken nem fogy a lakosság, hanem növek-
szik, és ez a fejlesztés is ennek az eredmé-
nye. Az épület összköltsége 250 millió 
forint volt, és 192 millió forintot nyert az 
önkormányzat a megépítésre. Az önerő je-
lentős volt, de mivel Domaszéknek óvodai 
kapacitásra volt szüksége, ezért a testület 
mégis úgy döntött, hogy a megépítésre sza-
vaz. Örömhír, hogy az önerő nagy részét 
sikerül visszakapni állami és uniós forrás-
ból. Az épületnek 360 m2 a nettó alapterü-
lete, 2 csoportszobával és konyhai résszel 
rendelkezik. A konyha a teljes óvodai, szo-
ciális és egyéb étkezést el fogja tudni látni. 
Az óvodai férőhelyek száma ezzel a beru-
házással és az új két 20 fős csoportszobá-
val, 210 főre emelkedett. Megköszönte a 

megvalósítók munkáját, akik a következők 
voltak: Szigetiné Elekes Klára tervező, 
Bendegúz Kft. és Bencsik Zoltán építész, 
Vinto Kft. - eszközbeszerzés, Hajdú János 
műszaki ellenőr, Csongrád Megye Fejlesz-
téséért Nonprofit Kft. - projektmenedzseri 
feladatok ellátása, Mészáros -Tanács Anett, 
Koczkás Orsolya óvodavezető. Külön 
megköszönte Kispéter Gézának a 2 év kö-
zös munkát, mely a kezdéstől a befejezésig 
tartott, illetve Magyar Annának a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnökének a fejlesztés 
alatti közreműködését. Magyar Anna el-
mondta, hogy a Csongrád megyei önkor-
mányzatnak kiemelt feladata a megyéhez 
tartozó települések fejlesztései feletti őrkö-
dés, és az ún. területi decentralizált forrá-

soknak az igazságos és célirányos elhelye-
zése, a megye különböző településein, 
különböző projektekre. Mindezt úgy, hogy 
egyrészt megfeleljen az adott települések 
sürgető igényeinek, másrészt az egyre szi-
gorodó bürokráciának. A beruházás sikeres 
lett, mely nagy öröm mindenki számára. 
Sóki Károly plébános úr ünnepi beszéde 
után felszentelte az épületet, majd a Bagoly 
csoport a vendégeket meglepte egy nagy-
szerűen sikerült kis műsorral. Az intéz-
mény körbejárása során mi is megtapasz-
talhattuk, hogy egy nagyon fejlett és 
korszerű berendezésekkel ellátott létesít-
ményről van szó, mely méltón fogja kiszol-
gálni a helyi igényeket.
          Szerkesztő

A megnyitó ünnepség fontosabb pillanatai            Fotó: DomaTv

A délvidéki Lurkóházaknak vitt adományt a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal

Ötszáz kilogramm súlyú és hozzávetőleg 
ezer euró értékű adománnyal járult hozzá a 
Délvidéken élő, szegény sorsú magyar 
gyermekek szebb karácsonyához a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal. A szervezet 
felajánlását még az ünnep előtt sikerült cél-
ba juttatni a Poverello Alapítvány által 
fenntartott, hajdújárási Lurkóházba. A ma-
gyar kormány a külhoni magyar gyerekek 

évének nyilvánította az idei évet, ezért 
gyűjtött adományokat határon túli gyerme-
keknek a kormányhivatal. A hajdújárási 
székhelyű Poverello Alapítvány ferences 
szellemiségű non-profit szervezet, a kura-
tórium elnöke dr. Harmath Károly ferences 
rendi atya. Az általuk fenntartott Lurkóhá-
zak mélyszegénységben élő magyar csalá-
dok gyermekeit karolják fel. Az alapítvány 

munkatársai, önkéntesei és adakozói nap-
közbeni gondoskodást nyújtanak 60-80, 
elsősorban alsó tagozatos gyermeknek. A 
kicsik a Lurkóházban étkeznek és tisztál-
kodnak, itt kapnak tiszta ruhát, cipőt, isko-
lába viszik őket, házi feladatot készítenek 
velük, fejlesztik a tanulási nehézséggel 
küzdőket és a tehetségeseket egyaránt.
A kormányhivatal munkatársai olyan dol-
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gokat gyűjtöttek nekik, amelyekre a Lurkó-
házakban a mindennapi ellátáshoz szükség 
van: tartós élelmiszert, tisztálkodó- illetve 
tisztítószereket, jó állapotú gyermekruhá-
kat, cipőket, még használható tanfelszere-
léseket, könyvet és játékot. A hivatalban 
két hét alatt összegyűjtött nagy mennyi-
ségű adományt advent utolsó hetében adta 
át dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hi-
vatal vezetője Hajdújáráson. Pletl Regina 
és Kádár Erzsébet, az alapítvány munkatár-
sai örömmel fogadták a kormányhivatal 
ajándékát, amely segítséget jelent a Lurkó-
házak által támogatott 60 gyermek minden
napjának szebbé tételéhez. 
Ez volt a célja annak az adventi jótékony-
sági estnek is, amelyet Magyarország Sza-
badkai Főkonzulátusa szervezett. Csalló-

közi Eszter főkonzul a rendezvényen dr. 
Mikecz Péter főigazgatónak megköszönte 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal aján-
dékát, amely gazdagította az esemény be-
vételét. Az ott felajánlott, rekord összegű 
támogatással – mintegy 800.000 dinár (2,3 
millió forint) pénzadománnyal – együtt a 
hivatal is hozzájárult a Lurkóházas gyere-
kek egész éves ellátásához.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Sajtószolgálata 

Varga Márta
kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Újra itt a január, és vele egy kihívásokkal teli újesztendő.
Mielőtt még előretekintenénk, pillantsunk vissza egy picit decem-
ber utolsó napjaira.A karácsony várás hangulata járta át az év utolsó 
hónapjának napjait az óvodában. Közösen kezdtünk készülődni a 
gyermekkel, szülőkkel. Olyan tevékenységeket szerveztünk, játé-
kokat játszottunk decemberben, amelyek az egymásra figyelést, 
egymás iránti szeretetünket, az elfogadást, az egymáshoz tartozás 
jó érzését alakítják a gyermekek személyiségében. A hónap elején 
megérkezett a „Nagyszakállú” hatalmas puttonyával tele finomsá-
gokkal. Nem maradhatott el a közös mézeskalács sütés, a luca búza 
ültetése, a luca pogácsa sütése sem. Az óvodai karácsonyi ünnepsé-
gen és a Falu gyertyagyújtásán is a Pillangó csoportos gyerekek 
meleg, szívhez szóló műsora kápráztatta el a közönséget. Az óvodai 
közös gyertyagyújtás után minden csoport birtokba vette a csoport-
szobájuk karácsonyfája alá került játékokat. Sok támogatást kap-

Domaszéki Óvoda hírei

Karácsony az óvodában       Fotó: DomaTv

tunk a szülőktől ahhoz, hogy mindenki számára emlékezetes ma-
radjon az ünnep. Köszönjük szépen a segítséget! 2020. január 
20-tól Mese hetet tartunk óvodánkban. 30-án, pénteken 16 
órától  kerül megrendezésre az VIII. Kincskereső Mesemondó 
verseny. Várjuk a lelkes jelentkezőket! Nevezni minden korcso-
portban az óvónéniknél lehet.

Békés, boldog újesztendőt kívánunk mindenkinek!

A Kincskereső Óvoda dolgozói nevében:
 Koczkás Orsolya óvodavezető

Január, január
mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jó barátja.

Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján

korcsolyázik fiú, lány.

Gazdag Erzsi: Január

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.



4

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

Adventi készülődés

Az Adventi vasárnapokon megrendezett közösségi események, 
megfelelő alkalmat biztosítottak arra, hogy megfelelően felkészít-
hessük magunkat egyik legfontosabb családi ünnepünkre a Kará-
csonyra. Hihetetlen és felemelő érzés volt részt venni ezeken az 
eseményeken. Minden hétvégén más-más civil szervezet, intéz-
mény vállalta a program lebonyolítását, mi, az önkormányzat pedig 
igyekeztünk a a lehető legjobban előkészülni az eseményekre, an-
nak érdekében, hogy igazán szép közösségi élmény legyen minden 
gyertyagyújtás.

Azonban a sok-sok ember önmagában még mit sem ér. A vidáman 
szaladgáló gyerekek zsivaja, a gőzölgő tea és forralt bor kortyolga-
tása közbeni jókedvű beszélgetések, a közös éneklés tette igazi kö-
zösségi eseménnyé ezt a négy vasárnapot.

Domaszék karácsonyfáján Önök, a hideg és a kellemetlen időjárás 
ellenére is kilátogató vendégeink voltak a díszek. Köszönjük, hogy 
megtiszteltek minket és segítőinket jelenlétükkel.

Külön köszönet jár minden olyan önzetlen segítőnek aki a négy 
vasárnap sikeréhez hozzájárult. Nehéz lenne felsorolni mind-
annyiukat, hiszen annyi mindent kaptunk, kapott a közösség.

Sziráki Krisztián
polgármester
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ZSIBONGÓ – Iskolai hírek

Programjainkból:

November 26-án 5 nyolcadikos diákunk 
írta meg  a Varga Tamás matematika 
verseny iskolai fordulóját. Eredménye 
alapján Szalóky Mercédesz Lara jutott be 
a 2. fordulóba. Felkészítő tanáruk Józsáné 
Bánhidi Márta.

December 5-én a iskolánk részt vett a 
Diákolimpia Futsal megyei elődöntőjén, 
ami Szentesen került megrendezésre. A 
már bizonyított csapatokat felsorakoztató 
mezőnyben is szépen helytálltak a fiúk. 
A torna végén harmadik helyezésnek 
örülhettünk. A csapat tagjai: Lippai Dávid, 
Sárszegi Richárd, Módra Barnabás, 
Négyökrű Kristóf, Nóvé Hunor, Császár 
Marcell, Sándor Tibor. Felkészítő tanáruk 
Nagy Hevesi Ákos.

A Csongrád Megyei Építész Kamara 
Elnöksége rajzpályázatot hirdetett ősszel 
Csongrád megyei általános iskolásoknak 
„Az én lakóhelyem” címmel. A közel 250 
beküldött alkotás legjobbjaiból kiállítást 
rendeztek Szegeden, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal aulájában. Iskolánkból 
11 diákunk pályamunkája került be 
a kiállítás anyagába. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen díjazottak voltak: 
Süli Zsanett, Zádori Ádám, Ripp Jázmin, 

Bene-Orosz Kamilla, Ábrahám-Csengeri 
Luca, Bálint Viktória, Csóti-Gyapjas 
Laura, Fenesi Noémi, Szörényi Szofi 2.b 
(felkészítő tanár: Ótottné Greguss Éva), 
Ördög Vivien 1.b (felkészítő tanár: Csúcsné 
Király Renáta), Süli Katalin 5.a (felkészítő 
magántanár: Borda Sára). December 
13-án délután tartottuk a művészeti 
iskola zenetanszakos növendékeinek 
karácsonyi hangversenyét a Szent 
Kereszt templomban. A szép és tartalmas 
koncert fellépői: Furulya, fuvola: Fekete 
Fanni, Szörényi Szofi, Molnár-Tóth Lilla, 
Tombácz Anikó, Kiss Máté és Pataki 
Viktória; Gitár: Fenesi Dorina, Kardos 
Kata, Kun-Péter Emma, Négyökrű Gergő, 
Négyökrű Kristóf, Kászonyi Lilla, Sólya 
Máté, Németh Botond, Baracsi Gergő és 
Pataki Ádám; Szintetizátor: Süli Ádám és 
Nóvé Huba; Zongora: Szörényi Emma, 
Pap Máté, Török Tímea, Szász Petra, 
Bakos Petra, Dobó Gréta, Dobó Pálma, 
Sárszegi Gréta és Szalóky Lara. Felkészítő 
tanárok: Lázity Natália és Tolnai Rebeka 
(zongora), Greksa László (furulya, fuvola), 
Pecznyik István (gitár) és Koszti Sándor 
(szintetizátor). Köszönjük Sóki Károly 
plébános úr kedves köszöntő szavait, és 
hogy ebben a szép és méltó környezetben 
tarthattuk hangversenyünket! December 
14-én a Csillagfürt és Kiskaláris 
néptánccsoportok felléptek Zákányszéken, 

Futsal csapat       Fotó: Nagy Hevesi Ákos Hangversenyen a templomban       Fotó: DomaTv

a „Luca-napi mulatságon”. A műsor után 
remek hangulatú táncházban is részt vettek 
néptáncosaink. Felkészítő tanáruk Kispéter 
Éva.

December 15-én, ezüstvasárnap este jó 
hangulatú fellépésen voltunk Szegeden, a 
Klauzál téren, a Rotary Advent színpadán. A 
jótékonysági műsorban felléptek: Fekete 
Fanni és Szörényi Szofi (furulya), Masa 
Ramóna, Bálint Viktória (verses mese), 
Kovács Henrietta, Szalóky Mercédesz 
Lara (ének) és a Rece-fice néptánccsoport 
Dél-alföldi táncokkal. Felkészítő tanárok: 
Kispéter Éva, Csúcsné Király Renáta, 
Polgár Szabina, Kneusel-Herdliczka Leila, 
Greksa László. 

December 18-án  teadélutánt tartottak 
az alsós napközis csoportok. A 
gyerekek körében ez a program nagyon 
népszerű, mert lehet zenét hallgatni, 
társas játékokkal játszani, mesét nézni, 
beszélgetni. A finom tea mellé süteményt 
fogyasztottak a gyerekek, amit köszönünk 
a szülőknek.   (Fehér Erika napközis 
munkaközösség vezető)

December 19-én Karácsonyi ünnepségen 
vett részt iskolánk apraja-nagyja. A Szent 
Kereszt templomban tekintettük meg 
a Pásztorjátékot. Köszönjük Sóki Károly 

Csillagfürt és Kiskaláris néptánccsoport a 
Luca-napi mulatságon     Fotó: Ótottné Greguss Éva

Díjazottak
Fotó: Ótottné Greguss Éva
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Iskolások karácsonyi előadása a Köztársaság téren       Fotó: DomaTv

plébános Úrnak, a hitoktatóknak és a 
szereplőknek a szép műsort! 
A téli szünet közepén, december 27-én 
és 28-án mazsorettes lányaink „intenzív 
napokon” vettek részt, melyet Horváth 
Péter és Szögi Barbara tánctanárok 
tartottak. Készültek a koreográfiák a bálra, 
valamint a tavaszi versenyekre. 

A DOMASZÉKI ÓVODA ÉS ÁLTA-
LÁNOS ISKOLA  GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY  nevében ezúton is kö-
szönjük az eddigi felajánlásokat, és tovább-
ra is számítunk mindazok támogatására, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával 
segíteni kívánják munkánkat. Adószá-
munk: 18461981-1-06 

Köszönettel: Ferlingné Dósa Anett,                                     
a kuratórium elnöke  

Következő programjainkból:

Január 7.: Színházlátogatás                                                                                                                                 
             (1.-5. évfolyam)                                                        
Január 15.: Bábszínház (alsó tagozat)   
Január 18.: (szombat): 8. osztályosok                                                                                                                                      
             központi írásbeli felvételi vizsgái                                                                        
Január 24.: I. félév vége                                                                 
Január 29.: Iskolába csalogató program                                                                                                                                          

               16.30-tól                                                       
Január 31.: Félévi értesítők kiadása 
Február 3.: (hétfő): Tanítás nélküli                                                                                                                                          
                 munkanap, az iskola zárva                                                                                                                                            
                 8.osztályos nyitótánc                                                                                                                                        
                 próba 9.00-12.00-ig)                  

Február 7.: (péntek): 8. osztályosok                                                                                                                                      
                 nyitótáncos főpróbája 13.30-tól

Február 8.: Szülők-Nevelők Bálja                    
Február 12.: Bábszínház (alsó tagozat)
Február 14.: Iskolai farsang

Családi Klub hírek
December 14-n szombaton tartottuk a 
karácsonyi ünnepségünket, melyen meg-
hívásunkat elfogadva megjelent Sziráki 
Krisztián polgármester úr is. Tisztelettel 
köszöntöttük és karácsonyi ajándékunkat 
is átadtuk neki. 

Ő is mondott pár üdvözlő szót, majd meg-
hallgatta az éves beszámolót, illetve itt és 
ekkor történő lemondásomat. 2020. évtől 
nem tudom tovább vállalni a családi 
klub vezetését. Ezért kértem az ott meg-
jelent családokat, hogy gondolkodjanak 
el azon, hogy ki tudná, vagy ki szeretné 
tovább vezetni a klubot. Erre ott nem volt 
jelentkező. Ezért úgy döntöttem, hogy a 
családi klub facebook oldal még január 31-
el megszűnik. Mindenkinek köszönöm aki 
követte a híreinket, esetleg be is csatlako-
zott egy-egy programunkba. 

Szeretném megköszönni minden ado-
mányt adó vállalkozónak, magánszemély-

nek, aki hozzájárult, hogy ez az általam 
utoljára szervezett karácsony gazdag le-
gyen minden családnak, a Híd az Embere-
kért Alapítványnak, aki egész évben támo-
gatta a klubot péksüteményekkel, Pannon 
Ventill Kft-nek, Németh Antalnak, Vol-
ford Józsefnek, a Temesvári Húsüzemnek, 
Dr. Kovács Zsuzsannának, a Domaszéki 
Gyógyszertárnak, a Rózsa Virágüzletnek, 
a Tímea virágboltnak, a Zabosfai Zöld-
ségboltnak, a Nagyi Kifőzdének, a Sarki 
Diszkontnak és Németh Magdolnának, a 
Domaplast Kft. vezetőjének, a Parti kocs-
mának, a Coop boltnak, a mórahalmi Var-
ga Pékségnek, és végül, de nem utolsósor-
ban az önkormányzat előző testületének 
és Kispéter Géza volt polgármesternek, a 
2019. évi támogatásukat. 

MINDENKINEK NAGYON BOLDOG 
BÉKÉS ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Szekeres Péterné

Kutatófúrás Domaszéken
Mint ahogyan a Gólyahír úton, a Sárkány-
hegy és a Harang utcában élők  tapasztal-
hatták, a MOL Nyrt. kutatófúrást készít elő 
a 00327/151 helyrajzi számú külterületi 
ingatlanon. 

Jelenleg a fúrási pont felvonulási területé-
nek kialakítása zajlik, ennek köszönhető az 
érintett útszakaszokon a jelentősen megnö-
vekedett teherautó forgalom. 

Az ütemezés szerint január végéig letelepí-
tésre kerül a fúróberendezés. Ez a tevé-
kenység a MOL szakértőinek elmondása 
szerint még hozzávetőlegesen 150 teherau-
tónyi szállítmányt jelent. 

Februárban várhatóan megkezdődik a 
becslések szerint 45 napig tartó fúrás. En-
nek szállítmányozási igénye jelentősen ki-
sebb, napi 3-5 teherautóra lehet számítani. 

A fúrás végeztével  a berendezés elszállítá-
sa, valamint egy rétegvizsgáló torony oda-
szállítása történik meg. Ezalatt az idő alatt a 
újra megélénkül a teherautó forgalom, vár-
hatóan 2-3 hét alatt 100-150 járműre lehet 
számítani. 
A fúrási feladat befejezése és a terület re-
kultivációja várhatóan nyár  végén valósul 
meg. 
Ez szintén jelentős teherautó forgalommal 
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Nyugdíjas klub hírei!
Tápláló Szeretet gyűjtést szerveztünk nagycsaládosok részére, és 
idős beteg klubtagjaink részére. Közel 20 családnak sikerült szebbé 
tenni a Karácsonyát!
Hálás szívvel köszönöm a segítő embereknek, hogy ilyen sok 
ajándék összegyűlt.

Köszönöm a klubtagságnak és Ábrahám Tandari Lászlónak! 

2020, január 6-án lesz megtartva az első klubnap 13 órai kezdettel. 
Klubnapok minden hónap 13.,20.,27-i napokon, mindig 13 órai 
kezdettel. Várjuk az új klubtagokat nagy szeretettel a Sárkányhegyi 
Közösségi Házba.
 

Tisztelettel: Ördög Istvánné
klubvezető

Ünnepi díszben a könyvtár
A domaszéki könyvtár papírcsodákba öltöztette magát az ünnepek-
re: könyvekből fenyőfát papírfonott angyallal, manósapkával, hó-
pehellyel, mikulás díszekkel. Ezekkel az alkotásokkal beneveztünk 
Szűcs Judit könyvtárossal a könyvtár-dekorációs versenyre. Min-
denképpen szerettük volna, hogy aki eljön a kézműves foglalkozás-
ra, az még jobban ráhangolódjon az ünnepekre. 

December 21-én került sor a foglalkozásra. Ami szintén a karácso-
nyi hangulatot fokozta. Készítettünk könyvangyalt, csillagkosarat, 
mikulásvirágot. Lelkes kis csapat gyűlt össze, még Én sem számol-
tam azzal, hogy a karácsonyi énekükkel még szebbé teszik ezt a 
napot, amit ezúton is köszönök, lányok.

Tisztelettel: Farkas Ildikó,
A papírcsodák alkotója

fog járni. A fúrási tevékenység nem szok-
ványos zajhatásokkal fog járni, azonban a  
szakemberek mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy a zavaró hatásokat a lehe-
tőségekhez mérten minél jobban csökkent-
sék. 
Önkormányzatunk folyamatosan figyeli a 
megközelítő utak minőségét és jelzi a MOL 
illetékesei számára az esetleges minőség-
romlást. Kérjük a tisztelt érintettek türel-
mét és megértését. 

Amennyiben  észrevételük van a 
munkavégzéssel kapcsolatban, azt 

jelezzék a muszakiugyek@t-online.hu 
e-mail címen.  

  
                                                Köszönettel:

Sziráki Krisztián 
polgármester 

A tisztán látás kedvéért
Az októberi önkormányzati választás óta 
többen kérdezték meg tőlem, hogy hogyan 
zajlott az átadás-átvétel?

A rosszindulatú híreszteléseket megcáfo-
landó, ezúton kijelentem, hogy egy stabil 

pénzügyi helyzetben lévő, tartalékokkal 
rendelkező Önkormányzatot vehettem át. A 
folyamatban lévő fejlesztésekről tudomá-
som volt, váratlan meglepetés az átvétel óta 
nem ért. Ezúton köszönöm Kispéter Géza 
képviselőtársamnak az együttműködést, 

valamint azt a munkát ami ahhoz kellett, 
hogy egy valóban átlátható gazdálkodású 
hivatalt adhasson át.  

                            
 Sziráki Krisztián                    

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

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

    BBIIZZTTOONNSSÁÁGGOOSS  ÜÜNNNNEEPPEEKK  

  

 

 

 

 

  

  

                                                                                        NNÉÉHHÁÁNNYY  JJÓÓ  TTAANNÁÁCCSS:: 
 

 
 Értékeiket mindig tartsák szem előtt, ha tömegközlekedést használnak, bevásárlóközpontokban járnak, 

vagy tömegben vannak, mert ezeket a helyzeteket használhatják ki az alkalmi és a zsebtolvajok! A pénzt, 
iratot, mobiltelefont a kabát vagy táska belső részében, lehetőleg több helyen, és cipzárazható zsebekben 
tartsák! 

 Ne vigyenek magunkkal a szükségesnél több készpénzt! A bankkártya PIN kódját soha ne tartsák a kár-
tya mellett! 

 Győződjenek meg róla, hogy biztosan lezárták-e a gépjárművet! Ne hagyjanak semmit feltűnő helyen, 
hiszen akár egy szem előtt hagyott műanyag táska miatt is feltörhetik az autót, ami jelentős plusz költ-
séget generálhat az ünnepre. 

 Egyre népszerűbb az online vásárlás. Itt is körültekintőnek kell lenni. Ha a weboldalon helytelen ma-
gyarsággal írnak, már gyanúra adhat okot. Banki kódokat soha ne adjanak ki! 

 Ebben az időszakban gyakori az adománygyűjtési tevékenység. Amennyiben utcán szólítják meg, ügyel-
jen rá, hogy megfelelőképpen igazolja magát az adománygyűjtő. Ha pénzt adna át, körültekintően tegye, 
a másik fél lehetőleg ne lássa, hogy honnan és mennyi pénzt vesz elő! Ha otthonában keresnék fel ezzel 
a céllal, ne engedjen be senkit! Kérjen csekket, vagy kérje meg az illetőt, hogy az ajtó vagy kapu előtt 
várjon, míg Ön a felajánlott pénzzel visszatér! 

 Amennyiben az ünnepi időszakban elutaznának otthonról, kérjenek meg valakit, hogy a kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében időnként ellenőrizze a lakást, ürítse ki a postaládát - azt a látszatot keltve, hogy 
van otthon valaki.  
 

              EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBE N!  
 

 

Az egyenruhások a karácsonyi vásárokban is számtalan he-
lyen segítik a lakosságot, hogy az ünnep biztonságban teljen. 
A rendőrség kiemelt szolgálattal - a társhatóságok együttmű-
ködésével - készül az időszakra, de az állampolgárok közre-
működésére is szükség van ahhoz, hogy ne váljanak jogsértés 
áldozatává. 

 

 

A Csongrád megyei rendőrök idén is több száz bűnmegelőzési 
szórólappal és karácsonyi kiadvánnyal hívják fel a figyelmet arra, 
hogy miként óvjuk értékeinket az adventi és karácsonyi időszak-
ban is. 
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

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

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

További információ a weboldalunkon:
www.ordogdent.hu

Tisztelettel:
Dr. Ördög László fogorvos

HIRDETÉSEKHIRDETÉSEK

Szerkesztőség:
Domaszéki Polgármesteri Hivatal

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

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

Kiadja: DOMATISZ Nonprofit Kft.
Szerkesztő és nyomdai előkészítés: 

Tombácz Zoltán
Szerkesztőbizottság tagjai: 

Ótottné Greguss Éva,  Koczkás Orsolya, 
Szűcs Judit

Korrektor: Tanács Éva, Szűcs Judit

A szerkesztőség az utánközléssel
kapcsolatos minden jogot fenntart.

  Megjelenik havonta 
 egyszer 1800 pld-ban.
  Nyomdai kivitelezés: 
    BZ Press nyomda
ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2020. február 7.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2020. február 20.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

Domaszék, Petőfi u. 6/c.
Bejelentkezés szükséges! Tel:584-284, 

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

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

A domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartása:

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

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

selyemfű és virágméz 
sokféle  kiszerelésben, igény szerint.

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

Király Imre méhész

Fűtött, fóliás kertészetbe, folyamatos 
munkára keresek dolgozót. Tel.:30/438-
9691; Papp Róbert

***

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

***

2db kidőlt nyárfa, gurigára vágva is eladó. 
ár.:2.500 Ft/mázsa Hízó csere érdekel. 
Tel.:20/955-6617

***

Nyílt égésterű gázkazánok és konvektorok 
(Ariston, Fég) alkatrésznek eladóak, 
számlaképesen. Ár: 5.000 Ft-tól. Érd.: 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal; 62/284-
011/119-es mellék. 

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

Hallainé Bánáthy Mónika ügysegéd 
CSMKH Szegedi Járási Hivatal  Tel: 

62/284-011 (130 m.)

Domaszéki könyvtár telefonszáma:
06-70/466-3792

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

Telefonos ügyfélszolgálat 
hibabejelentő vonala:

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

Az ügyfélszolgálat fogadja a lakossági és 
önkormányzati bejelentéseket is.
Külön lehetőségként biztosítja az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. a közvilágítási hi-
bák bejelentésére online hibabejelentő 
felületét, amely elérhető az alábbi linken: 

nkmaram.hu/kozvilagitasi
_hibabejelentes/

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

www.domaszek.hu



10

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

PIETAS
TEMETKEZÉS

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

Telefon: 06-30/488-6543; 06-62/424-992
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, Pénteken: 8-14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:

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

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

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

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

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

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00

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

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

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

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

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

e-mail: viaszvaros@gmail.com

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

Tájékoztatás
Viziközmű-hálózat hibabejelentése:

06-80/922-333
Ügyfélszolgálati hívószám:

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

 

Domaszéki húsüzemünkbe keresünk teljes munkaidőre, 1 műszakos munkarendbe árukiadó 
munkakörre kollégát. 

Főbb feladatok: Amit kínálunk: 

- rendelések és szállítólevelek kezelése,  - bejelentett munka 
  árukiadás, göngyöleg kezelés  

- a kiadott áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése - képzettségtől, tapasztalattól függő bérezés 

- sofőrök túra-indítása, elszámoltatása - útiköltség térítés 

- munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció - kedvezményes vásárlás a mintaboltban 

Előny: 

- releváns szakmai tapasztalat, számítógépes ismeretek 

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a temesvarihus01@gmail.com e-mail címre várjuk. 
Jelentkezéskor kérjük vegyék figyelembe, hogy szállást nem tudunk biztosítani. 

Elkészült a DomaTv 70. adása
Mely az interneten megtekinthető. Röviden a 
tartalomból: böllérnapi beszámoló, oviadvent, 
Bálint Sándor Napok és sportágválasztó az is-
kolában. Link: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=xS8a0czwNZ4&t=1135s
Jó szórakozást kívánunk az alkotók nevében!


