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Mi történt Domaszéken az elmúlt 5 évben
Ismét közelednek a választások és számot vetünk az elért eredmé-
nyekkel, mik azok a fejlesztések, amelyek szolgálják Domaszék 
lakosait, amelyek komfortosabbá teszik életünket. A fejlesztéseket 
a Településfejlesztési koncepció, a Polgármesteri program, az adó-
dó pályázati lehetőségek alapján képviselő-testületi döntés hatá-
rozza meg. A fejlesztések zöme pályázatra alapozott, hiszen a fele-
lős önkormányzati gazdálkodásban mindig törekedni kell arra, 
hogy a meglevő saját forrásokat pályázati pénzekkel egészítsük ki. 
Országos beruházásként valósult meg az 55-ös út felújítása. A tele-
pülési érdekeket is érvényesíteni tudtuk a tervezés és építés folya-
matában. A közlekedésbiztonságot nagyban javítja az elkészült 
kerékpárút, a körforgalmak közvilágítással. A település belvízvé-
delmét segíti, hogy az út melletti árkok a régi szikkasztás helyett 
elvezetőként valósultak meg, és megvalósult az úttól Domaszékre 
levő külterületi csatornák, befogadók kotrása is. 
• Lezárult a szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt, amely 

eredményeképpen új fogyasztók hálózatra kapcsolása is lehet-
séges.

• Befejeződött az ivóvízminőség-javító program, melynek kere-
tében uniós előírásoknak megfelelő ivóvíz folyik a csapból, 
valamint hálózati rekonstrukció és hálózatbővítés valósult 
meg.

• Napelemes rendszerek kerültek telepítésre: óvoda, iskola, 
sportcsarnok és a polgármesteri hivatal épületén.

• A Domaszéki Polgárőr Egyesület pályázaton keresztül a köz-
biztonság javítása érdekében Suzuki Vitara gépkocsival gyara-
podott.

• A tanyagondnoki feladatok ellátásához Skoda Yeti terepjárók 
lettek beállítva.

• Ford Transit kisbuszt szereztünk be a tanyasi gyermekszállítás 
ellátásához.

• A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez hulladékgyűj-
tő edények, konténerek, komposztálók érkeztek. 

• A helyi értékek megőrzése érdekében a településen értéktár 
bizotság kezdte meg működését, melyhez pályázati forrásból 
támogatást nyertünk. 

• Megújult a Köztársaság tér parkja és 1956-os emlékmű került 
felállításra.

• Felújításra került a Szabadság tér útburkolata.

• Domaszék kül- és belterületén, öt helyszínen térfigyelő kame-
rák kerültek felszerelésre, és egyes kamerák mellett az okos 
falu program keretében nyílt wifi működik.

• Megvalósult a polgármesteri hivatal két épületének energeti-
kai korszerűsítése, amelynek keretében homlokzati hőszigete-
lést, nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést és akadálymentesí-
tést hajtottunk végre. 

• Elkészült a sportcsarnok energetikai korszerűsítése, napele-
mek és hőszivattyús hűtési rendszer felhasználásával.

• Szociális szövetkezetek alakultak: Domadrón Zöldterületkez-
elő Szociális Szövetkezet – településüzemeltetési feladatokra; 
Domaszint Domaszéki Vendéglátó Szociális Szövetkezet – az 
óvodai konyha működtetésére. Az elnyert támogatás eszközök 
vásárlását, a béreket és járulékait fedezi. 

• Humán szolgáltatások fejlesztését, valamint a helyi közösség 
együttműködésének erősítését is pályázati forrás segíti. 

• A 2018-as falunapon avattuk a csapadékvíz-elvezető rendszer 
III. ütemét.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt 5 év munkájáról
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• Megvalósult az iskolában a KLIK kivitelezésében a vizesblok-
kok korszerűsítése, valamint a sportpálya részleges felújítása.

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

• 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 kötelező 

tartozékként 50 db-os őshonos gyümölcsökből álló ültetvény.
• Elkészült az Ady Endre utca lakossági hozzájárulásból és ön-

kormányzati saját erőből finanszírozva, továbbá a Tömör-
kény utca egy szakaszának az aszfaltozása, amelyek a belte-
rületi közlekedést és intézményeink (bölcsőde, óvoda, iskola, 
sportcsarnok) megközelítését is segítik.

• 
• 

• Megvalósulás alatt van a kerékpárút 55-ös úttól iskoláig-óvo-
dáig tartó szakasza.

Megnyert és az elkövetkezendő hónapokban megvalósuló fejlesztések
• A sportcsarnokban műanyag padlóburkolat kerül beszerzésre 

közösségi rendezvényekhez.
• Játszóterek fejlesztéséhez rendelkezésre áll támogatás további 

eszközök vásárlására, kisgyermekek  és fiatalok számára szaba-
didős eszközökre. 

• Piac kialakítására rendelkezésre áll a támogatás, a Teleház ud-
varban létesül 413 m2 burkolt terület és 5 db 18 m2-es tetővel 
ellátott árusítóhely. 

• Sportpark valósul meg a sportcsarnok mögött 90 m2 alapterüle-
ten, 8 eszköz telepítésével. 

• Az Országos Judo Szövetség fejlesztési forrásainak terhére, a 
Domaszéki Judo Egyesület jó eredményei alapján egy 330 m2 
nagyságú judo terem építésére kaptunk ígéretet. A tervek, enge-
délyek rendelkezésre állnak. 

A felsorolt fejlesztésekkel, önkormányzati pályázatok segítségével, 
saját erő és lakossági hozzájárulás biztosításával, egy év alatt közel 

2 milliárd Ft értékkel gyarapodott településünk. 
A közösségi élet szereplői, a civil szervezetek folyamatosan támo-
gatásban részesülnek. Települési rendezvények minden évben 
megrendezésre kerültek: intézményi és civil bálak, Babatalálkozó 
családi nappal egybekötve, Falunapi rendezvénysorozat traktoros 
és motoros találkozóval, Idősek napja, Szüreti fogatos felvonulás, 
Böllérnap és Falukarácsony. 
Összegezve az elmúlt 5 évben önkormányzatunk igyekezett a leg-
fontosabb célokat megvalósítani az anyagi lehetőségek, rendelke-
zésre álló források és a lakossági igények, elvárásoknak megfele-
lően.
A jövőbeni feladatunk, hogy ezen körülmények között úgy dol-
gozzunk, hogy településünk az itt élők örömére és megelégedésé-
re tovább gyarapodjon. 

Kispéter Géza polgármester
www.facebook.com/KispeterGeza/

Meghívó
Domaszék Nagyközség Önkormányzata nevében meghívom és 

várom Domaszék idős és idősödő polgárait az 
Idősek Világnapja

alkalmából megrendezendő ünnepségre, mely 2019. október 
4-én, pénteken 13,00 órakor kezdődik a sportcsarnokban.
Aki részt szeretne venni az ünnepségen, kérem jelezze a 284-

011-es (117-es mellék) telefonon, vagy személyesen a 
Domaszéki Polgármesteri Hivatal titkárságán 

2019. október 2-ig Dóczi Anikónál.
Személyes meghívót a 70 éven felüli domaszéki polgároknak 

küldünk, a szokásoknak megfelelően, de ez nem jelenti azt, hogy 
az ünnepségen más érdeklődő ne vehetne részt. Kérünk minden-
kit, hogy részvételi szándékát jelezze! Az ünnepségen a polgár-

mesteri köszöntő után egy rövid műsor tekinthető meg. 
Ebéd közben és a rendezvény alatt a zenét 

Nyári Zoltán biztosítja.                                                                                                                                 
Mindenkit sok szeretettel várunk!                                                                                                                                          

                                                          Kispéter Géza polgármester

Fogatos felvonulás és szüreti 
bemutató Domaszéken

2019. október 5-én, szombaton
9:00 órától FOGATOS FELVONULÁS Domaszék utcáin 

(pihenő a Dankó Pista téren és az Árpád téren), 11:00 órától a 
Domaszéki Sportcsarnok mellett szüreti bemutató 

borkóstolóval és szőlőmust készítéssel.
A rendezvény alatt közreműködik a KOSAVA EGYÜTTES! 

10:00 órától 15,00 óráig UGRÁLÓVÁR, és NÉPI 
JÁTSZÓHÁZ várja a gyermekeket!
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Önkormányzati hírek
2019. augusztus 26-án rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés volt, ahol a testület az aláb-
bi döntéseket hozta: Domaszék Nagyköz-
ség helyi választási bizottságába 
megválasztották az alábbi személyeket: 
Németh László, Csillag Tünde és Patakiné 
Aradi Mária, póttagok: Túri Éva, Császár-
né Nacsa Hajnalka. Elfogadták az egyes 

szociális ellátásokról szóló 15/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosí-
tását, mely alapján valamennyi domaszéki 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, általá-
nos iskolában első évfolyamos, és/vagy a 
Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolá-
ban első évfolyamos gyermek egyszeri 
10.000.- forintos beiskolázási települési 

támogatásra jogosult. A támogatást a gyer-
mek szülője vagy törvényes képviselője a 
tanév megkezdését követő 30 napon belül 
iskolalátogatási igazolással tudja igénybe 
venni az iskolában Ábrahámné Bata Ani-
kónál. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő

ZSIBONGÓ – iskolai hírek

Első osztályos lettem - első nap az iskolában a két új csoportban           Fotó: DomaTv
Programjainkból:
A 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, 
hétfőn reggel az ünnepélyes tanévnyitóval 
kezdődött, ahol az 1. osztályosok verseltek, 
majd az elsős osztályfőnökök, Pataki Ildikó 
és Csúcsné Király Renáta „iskolai polgár-
rá” fogadták az új elsősöket. Kispéter Géza 
polgármester úr és Sóki Károly plébános úr 
köszöntötte a jelenlévőket, Józsáné Bánhi-
di Márta igazgatónő pedig megnyitotta a 
tanévet.
A művészeti iskola 2019/2020-as tanévére 
lezárult a jelentkezés. Az órabeosztások 
(egyéni és csoportos) szeptember első két 

hetében zajlanak. Kérjük, hogy figyeljék az 
iskola alsó folyosóján a hirdetőtáblát, az 
iskola honlapját (www.domaszeksuli.hu) 
és az iskola facebook-csoportjait, mert 
minden aktuális információt ezeken megta-
lálnak!

Ótottné Greguss Éva

Következő programjaink:
Szeptember 3.: Első osztályosok szülői 
        értekezlete
Szeptember 9-től 13-ig.: Szülői 
        értekezletek (2.-8. osztályok)
Szeptember 23.: SZMK ülés 16.30 óra

Szeptember 26.: Ovinapi fellépés: 2. osz-
tályosok és a néptáncosok
Szeptember 27.: Nemzetközi Diák Sport-
nap (11.00 órától)
Október 1.: Zenei Világnap
Október 4.: Rádiós megemlékezés az Ara-
di Vértanúkról; 
Október 4.: Idősek Napi néptánc fellépés 
(13.00 órától)
Október 9.: Műsor a Nyugdíjastalálkozón 
– tánc, zene, vers (10.00 órától)
Október 15.: Papírgyűjtés 7.00-15.00 
óráig.

Józsáné Bánhidi Márta igazgató

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Domaszéki judósok három edzőtáborral 
készültek a még ebben az évben hátralévő 
versenyekre, mégpedig az Erdélyi Szent-
egyházán, a Bajai nemzetközi táborban és 
az ausztriai Mondsee festői környezetben 
megrendezett táborban, ahol egy verseny-
nyel záródott a program. Mercea Christiana 
és Mercea Dávid a dobogó legfelsőbb foká-
ra állhatott, Kunszabó Máté ezüstérmes 
lett, Kiss Balázs és Kiss Bence pedig a 

pontszerző ötödik helyen végeztek súly-
csoportjaikban. Szakosztályunk verseny-
zője Gunics Endre részt vett a Bugacon, az 
Ősök napja alkalmából megrendezésre ke-
rülő ősi Övbirkózó versenyen. A felnőtt ka-
tegóriában 80 kg alatti súlycsoportban in-
dult Endre és minden ellenfelét földhöz 
teremtve megnyerte a versenyt és jogot 
szerzett a jövő évben Törökországban meg-
rendezésre kerülő PUSZTAI NÉPEK vi-

lágjátékán való indulásra.
A domaszéki judós gyerekek már nagyon 
várják, hogy felépüljön a régóta várt önálló 
judo terem, ahol a judo technikák tanulása 
mellett egyéb közös és családi programok-
ra is lesz lehetőség.
Az edzéseink elkezdődtek és minden ér-
deklődőt, lányt és fiút szeretettel várunk a 
Domaszéki Sportcsarnokba.

Szabó Miklós edző

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás időtartama a 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.)
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Tisztelt ügyfeleim, tisztelt lakosok!
14 éve a polgármesteri hivatal műszaki 
ügyintézője vagyok. Ez idő alatt részletei-
ben megismertem a település és a lakosok 
kisebb-nagyobb gondjait, igényeit. Ponto-
san látom, hogy mely problémák megoldá-
sára kell, kellene és kellett volna a vezetés-
nek nagyobb hangsúlyt fektetni.
Most azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, 
hogy amennyiben hivatali ügyintézésük-
ben, építési- és minden egyéb felmerülő 
hatósági ügyeikben tudtam Önöknek segít-
séget nyújtani, vagy csak jó tanácsot adni, 
úgy szavazataikkal támogassák önkor-
mányzati képviselői indulásomat. Célom, 
hogy a képviselő-testületi döntések szak-
mailag is alátámasztottak legyenek, mel-
lőzve a „félmegoldásokat”. Továbbá külö-
nös figyelmet fordítanék a testületi ülésen 

született döntések végrehajtására, azok 
visszaellenőrzésére és a polgármesternek 
adott feladatok elvégzésének számonkéré-
sére.
Kérem továbbá Önöket, hogy szavazataik-
kal támogassák Sziráki Krisztián független 
polgármester-jelöltet annak érdekében, 
hogy valóban kézzel fogható változások 
kezdődhessenek meg a településen. 
Ha Ön is szükségét érzi a drasztikus válto-
zásnak, kérem, szavazzon ránk. 
Képviselő-jelölt társaim: Farkasné Kapás 
Alexandra, Simon-Jójárt Renáta Szilvia, 
dr. Gulyás-Zóka Veronika, Baloghné Har-
csás Zita, Ótott-Kovács Tamás, Ábrahám 
Zsolt, Marosi Tamás.

Segítségüket megköszönve, maradok 
tisztelettel: 

Ábrahám Zoltán képviselőjelölt.
(Fizetett politikai hirdetés)

Nyugdíjas klub hírei!

Domaszéki Családi Klub hírei

Tisztelt domaszékiek!
Ezúton szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki a helyi önkormányza-
ti képviselő-jelöltségemhez szükséges 

ajánlásával támogatott! 

Szekeres Péter Pálné képviselőjelölt
(Fizetett politikai hirdetés)

Augusztus 17- én, szombaton reggel korán 
indult a csapatunk romániai Pécskára főz-
ni! A határon nem kellett nagyon sokat vár-
nunk, így 8 óra után megérkeztünk. 
Már több csapat is ott volt, mi is megkap-
tuk a főzés helyét, illetve az asztalunkat, 
amit feldíszítettük, megterítettünk, a fiúk 
összedarabolták a húst és kezdődhetett a 

főzés. Amíg főtt a pörkölt addig a lányok, 
asszonyok finom reggeli falatkákat készí-
tettek a Száraz Ferdinándtól kapott kolbá-
szokból, amit ezúttal is nagyon szépen kö-
szönünk! A sárgarépa lekváromat is 
körbekínáltuk a többi versenyzőnek és az 
ott lévőknek. Mikorra megfőtt a pörkölt, 
addig elkészítettük a túrós csuszát, ami már 

hagyomány nálunk, és az itteni emberek 
nagyon várják ilyenkor. 
13 óra körül volt az eredményhirdetés, ahol 
most a 3. helyezést sikerült elhoznunk.
Nagyon jó hangulatban indultunk hazafelé.

Szekeres Péter Pálné klubvezető

A nyugdíjas klub tagjaival 2019. augusztus 12-én kirándulni vol-
tunk Magyarország nyugati részén. Reggel 6 órakor indultunk. 
Uticélunk: Pannonhalma, Kőszeg és Sopron volt. Kellemes szál-
lást találtunk Velemben. Az első napon a Fertő tavat jártuk körbe 
és egy órát hajókáztunk a tiszta időben. 

Kőszegen megtekintettük a Jurisics várat, főteret, városházát, Tá-
bornok házat, Patika múzeumot, drogpadlást, Irottkő kilátót.
Megnéztük azt a bunkert, ahol a Szent koronát őrizték Velem köz-
ségben 1944. december 29-től 1945. március 19-ig. Cáki pincesor 
ma már csak műemlék, régen gyümölcstárolásra használták a pin-
céket. Tartalmas, szép négy nap volt, bízom benne, hogy mindenki 
jól érezte magát.

Klubnapok a Sárkányhegyi Közösségi Házban vannak mindig 13 
órától! Klubnapjaink: 2019. szeptember 9., 23., október 7., 21.
Nagy szeretettel várjuk az új klubtagokat és az énekkarba a férfia-
kat!

Tisztelettel: Ördög Istváné klubvezető
Vacsora utáni beszélgetés a szálláson

Fotó: Ördög Istvánné
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Domaszéki Óvoda hírei
„Kopog már a barna dió, véget ért a 
vakáció. Vidám ruhák, fénylő szemek, 

gyülekező gyereksereg.
 Mint a fecskék messze délre, készülnek az 

új tanévre.” (Hárs Ernő)

Elröppent a nyár, óvodánk ismét gyermek-
zsivajtól hangos. Fájó szívvel, de moso-
lyogva engedtük útjukra az iskolásokat, 
akik igazi érett óvodásként hagyták el in-
tézményünk falait, hogy mostantól már az 
iskola padjait koptassák. Sok kisgyermek 
számára kezdődött el egy másfajta élet – új 
picinyek érkeztek az óvodába. A kisgyer-
mekek nem egyformák, mindegyik más-

képp éli meg ezt a helyzetet. Van, aki élvezi 
az új helyet, az új játékokat, az új gyerme-
keket, van, aki beül egy csendes sarokba, 
és csak szemlélődik, vár. Mindent megte-
szünk azért, hogy a kicsinyek biztonságban 
és jól érezzék magukat ebben a számukra 
még ismeretlen környezetben, az óvodai 
közösségben.
A nyár folyamán megújultak az emeleti 
csoportszobák lambériái, kifestésre került 
néhány mellékhelyiség. Köszönjük a 
Domatisz Nonprofit Kft. munkáját! Több 
helyi középiskolás töltötte óvodánkban 
közszolgálati gyakorlatát. Köszönjük 
segítségüket!

A Méhecske csoport köszöni minden ked-
ves Szülőnek a családi napon nyújtott se-
gítségét, Solymosi Andreának a hozzáva-
lók beszerzését. Megújult a csoport 
konyhabútora, köszönet érte Hajdú Zsolt-
nak és Molnárné Kotogán Edinának!
Hagyományainknak megfelelően 2019. 
szeptember 26-27-én rendezzük meg a 
XVII. Ovi napot. 
Szeptember 26-án 15.30 órakor ünnepélyes 
megnyitóval, óvodások és iskolások műso-
rával, néptánc-bemutatóval várjuk Önöket!

A Domaszéki Kincskereső Óvoda 
aprja-nagyja nevében:

Koczkás Orsolya óvodavezető

Kézműves tábor volt a Könyvtárban
Ismét jó kis csapat jött össze a kézműves-
kedésre. Készítettünk quilling virágokat és 
képkeretbe tettük. Ismét könyvszobrász-
kodtunk, de ami a legkedvesebb volt, az a 
papírból, aprólékos munkával, igen nagy 
pontossággal készült a 3 kerekű virág bi-
cikli. 
Elmondhatom, hogy nagyon sokat nevet-
tünk, beszélgettünk és az egész heti kézmű-
veskedést vattacukor party-val koronáztuk 
meg. 
Köszönöm a lelkes kis csapatnak a fegyel-
mezett viselkedést. 
Kívánok sok boldog percet és sikereket az 
iskolai feladatokhoz.

Tisztelettel: Farkas Ildikó

A könyvtárban kézműveskedtünk
Augusztus hónap utolsó napján ismét kézműves foglalkozást tartot-
tam. Sajnos a nagy érdeklődés elmaradt, de ismét családias kis ösz-
szejövetel volt. A foglalkozásokon készítettünk virág medált, és 
emoji-kat. Elmondhatom, hogy nagyon jó hangulatban telt az idő és 
köszönöm, akik részt vettek a közműveskedésen! Legközelebb ok-
tóber végén lesz újra tábor, a 2. Halloween party-t szeretnénk vele-
tek ünnepelni. Addig is kellemes időtöltést és jó tanulást kívánok!
Szeretet morzsák:
Pisti: - Nagyon jól éreztem magam, szerintem ez a tábor segíti a 
türelmet, kézügyességet.
Berni: - Szerintem nagyon jó volt, érdekes dolgokat csináltunk.
Hajni:- Nagyon jó volt! 
Babi:- Nagyon jó volt, érdemes eljönni!
Bogi:- Nagyon látványos dolgokat készítettünk, remekül éreztük                                
           magunkat. Ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el!

Tisztelettel: Farkas Ildikó

Egészségügyi Napok, Szűrővizsgálatok
2019. szeptember 23-án 13.30-tól 17 órá-
ig szemészeti vizsgálatot végzünk. Kérjük, 
azok jelentkezzenek, akiknek látásuk rom-
lott az utóbbi időben és szemüveget szeret-
nének felíratni. A vizsgálat ingyenes, a 
szemüvegkeret helyben kiválasztható, a 
szemüveg megrendelhető. 

Az elkészített szemüvegeket rendelőnkbe 
kb. 2-3 hét múlva kiszállítják.

2019. szeptember 26-án 8-12 óráig ultra-
hangos vizsgálatok lesznek (pajzsmirigy, 
emlő, has, kismedence, prostata). 
A vizsgálat térítési díj ellenében történik.

2019. október 4-én 13 órától urológiai 
(prostata) szűrővizsgálatot végez urológus 
szakorvos. A vizsgálat térítésmentes.

Nőgyógyászati szűrővizsgálat október 
5-én és 12-én lesz reggel 8 órától. 
A vizsgálat térítésmentes.  
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Valamennyi vizsgálat a Dózsa György ut-
cai háziorvosi rendelőben történik. Kérjük, 
TAJ kártyájukat hozzák magukkal. A vizs-

gálatokra előzetesen a 284-040-es telefo-
non lehet bejelentkezni rendelési időben, 
ekkor telefonos elérhetőséget is kérünk. 

Szeretettel várjuk kedves betegeinket!

Dr. Kovács Zsuzsanna és munkatársai

Szeretnél díjmentes képzésre járni?
16 és 64 év közötti az életkorod?

Szeretnél családi hangulatban, új hasznos versenyképes tudást szerezni?
Jelentkezz bátran 20 órás angol, német, 
orosz, illetve 30 órás informatikai képzés-
re. Megfelelő létszám esetén van lehetőség 
kiskereskedelmi, logisztikai, gépipari, tu-
risztikai, építőipari és irodai munka terüle-
tét érintő kompetenciafejlesztő képzéseken 
is részt venni. 

Mindemellett lehetőség nyílik a mindenna-
pokban használható, innovatív ismeretekre 
is szert tenni a pénzügyek, a vállalkozásin-
dítás, az önmenedzsment vagy az állampol-
gári ismeretek terén helyben, Domaszéken, 
a Sárkányhegyi Közösségi Házban, ké-
nyelmes környezetben tanulhatsz.

Az alábbi elérhetőségeken keress bizalom-
mal.

Üdvözlettel: 
 Kónya-Bába Andrea 

Tanulási tanácsadó  +3630 799 3349 
  konya.andrea@nyitok.hu 

  6782 Mórahalom, Röszkei út.1.                

A kiskertek biztonságáért
A téli időszakban a kiskertek, hétvégi há-
zak tulajdonosai kevésbé gondolnak arra, 
vajon mi lehet magára hagyott ingatlanja-
ikkal. 
Fontos, hogy mindenki gondoskodjon az 
ingatlanok biztonsági körülményeinek 
megteremtéséről, javai megóvásáról, azért, 
hogy ne érje kellemetlen meglepetés a ta-
vaszi munkákra kiérkezve. A kár elkerülé-
sére az ingatlan lezárásakor is gondolni 
kell! Megfelelő erősségű nyílászárók be-
építésével csökkentheti a behatolás kocká-
zatát. 
Az ablakokra célszerű rácsozatot szereltet-
ni, lehetőség szerint pedig, távriasztóval 

felszerelt betörésvédelmi eszközöket is ér-
demes telepíteni. Ha vannak olyan tárgyak, 
gépek vagy szerszámok, melyeket nem 
tudnak magukkal vinni az állandó lakhe-
lyükre, ezekre érdemes kárbiztosítást kötni. 
Értékeik megóvásához célszerű bizonyos 
emberi tényezőket figyelembe venni. 

Egy jó szomszéd, aki nem költözik be a 
külterületről, kérjék meg, figyelje a hétvégi 
házat, a kiskertet, a szerszámoskamrát. A 
településeken működő polgárőrség, körzeti 
megbízottak szintén figyelnek a kiskerti 
vagy tanyás övezetek, a külterületek kör-
nyékének biztonságára. Amennyiben az 

útviszonyok megengedik, alkalmanként lá-
togassanak ki a kiskertbe, az üdülőkhöz, a 
pincékhez! Károkozásra utaló jelek észlelé-
se esetén, azonnal értesítsék a rendőrséget a 
112-es segélyhívó számon! Ebben az eset-
ben, ne menjenek be az ingatlanba a rend-
őrség kiérkezése előtt, mert olyan nyomo-
kat semmisíthetnek meg, melyek az 
eredményes felderítést elősegíthetnék!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK 
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Csongrád Megyei RFK – Bűnmegelőzési 
Osztály

Bel- és külterületi térkép
Domaszéki bel - és külterületi térkép 

megvásárolható a Domaszék 
Nagyközségi Könyvtárban, 

vagy letölthető a 
www.domaszek.hu honlap 

kezdőlapjáról!
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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 

 
Tavasztól őszig megnő az utakon a motorosok száma, akiknél a baleseti 
kockázat átlag feletti. Ennek az oka, hogy a motorosokat a gépkocsik ve-
zetőire jellemző passzív biztonságtechnikai megoldások (karosszéria, 
energiaelnyelő zónák, biztonsági öv, légzsák stb.) nem védik, így baleset 
esetén testük közvetlenül sérül.  

 

A baleseti okok közül legkiemelke-
dőbb rizikófaktort az emberi 
tényezőben kell keresni, 
vagyis képességeinket túl, 
gépünk teljesítményét pe-
dig alulbecsüljük. Vezető 
baleseti okok évek óta a se-
besség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg 
nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása 
és a szabálytalan előzés.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bűncselekmény észlelésekor hívja a  
112 vagy 107-es telefonszámot! 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK  
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

 

A bukósisak és 
egyéb védőfel-
szerelések vise-
lése, amely nagy-
mértékben csök-
kenti a sérülés 
kockázatát. 

 

Ne megszokásból, rutinból vezessünk, fo-
kozott figyelemmel menjünk bele az elő-

zésbe, kanyarodásba! 
 

Mindig válasszunk az út-, terep-, 
és látási viszonyoknak megfe-

lelő sebességet! 
 

Kizárólag kifogástalan 
műszaki állapotú, és 

biztonságtechnikailag 
is megfelelő motorral 

közlekedjünk. 

„… a motorkerékpáros 
balestekben meghaltak 

illetve megsérültek 
70%-a nem töltötte be 

a 35. életévét.” 
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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 

T a n é v k e z d é s  

1. Szeptemberben ismét megnyitják kapuikat az iskolák, becsengetnek az új tanévre. Ennek kapcsán 
ismét kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek biztonsága, testi épségének megőrzése, melyhez alábbi 
tanácsainkkal szeretnénk segítséget nyújtani. A kisebb gyermekek esetében különösen fontos, hogy 
a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők, nagyszülők is felhív-
ják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a legfontosabb közlekedési 
szabályokat, bűnmegelőzési kérdéseket. 

 

 Közlekedésbiztonsági szempontból figyelembe kell venni, hogy az iskolások egyik napról a 
másikra tömegesen jelennek meg a közúti közlekedésben, ráadásul a nyári szünet felszabadul-
tabb időszaka után időbe telik, míg ismét visszazökkennek a megszokott rendbe. 

Az egyedül (is) közlekedő gyermekek, főleg az első osztályosok esetében hasznos kijelölni a 
legbiztonságosabb útvonalakat, melyeket - a lehetséges veszélyforrásokat áttekintve - az isko-
lakezdés előtt akár többször is érdemes együtt végigjárni.  

A gyermekbalesetek leggyakoribb kiváltó oka gyalogosok esetében az úttesten való szabály-
talan átkelés, a körültekintés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a szabálytalan irányváltoz-
tatás, kanyarodás - ezekre a balesetek elkerülése érdekében a járművezetőknek is számítaniuk 
kell. 

Korlátozott látási vi-
szonyok esetén illetve 
sötétedés után a gyer-
mek jobb láthatósága ér-
dekében jó szolgálatot 
tesznek a különböző 
módon viselhető fény-
visszaverő kiegészítők 
(matricák, prizmák, kar-
pántok, mellény stb.). 

Ha a gyerek kerékpár-
ral közlekedik, rendsze-
resen ellenőrizni kell a 
jármű műszaki állapotát, 
a kötelező felszerelések 
meglétét is. 

 A gyermekek személyes biztonsága erősítése érdekében folyamatosan beszéljenek róla, hogy 
útközben ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlenek autójába, ne fogadjanak el 
tőlük semmit!  

 Beszélgessen róla gyermekével, hogy miért, hogyan, és mire használja az internetet, okos-
telefont! (2019/ 4. júliusi hírlevél). 
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Tisztelt Domaszékiek!
Örömmel tölt el, hogy 34 évesen szülőfalumat, Domaszéket szol-
gálhatom, immár 20 éve. Először ifjúsági önkormányzatosként, 
majd a település képviselőjeként, alpolgármestereként és a leg-
utóbbi 5 évben az alpolgármesteri feladatok ellátása mellett az ön-
kormányzati pályázatok felelőseként. A számos megkeresés és 
lelkesítés, amit az utóbbi hónapokban, években kaptam Önöktől, 
megerősített abban, hogy nagy elhatározásra szánjam el magam: 
az októberi önkormányzati választáson polgármesterjelöltként fo-
gom megmérettetni magam, amely egyben visszajelzés is az eddig 
Domaszékért és a domaszékiek szolgálatában végzett munkámról. 
Nem hoztam volna meg e nehéz döntést, ha nem állna mögöttem 
egy olyan elkötelezett csapat, akiknek szívügye a település fejlő-
dése. Vallom, hogy a település felelősségteljes vezetése nem egyé-
ni teljesítmény, hanem igazi csapatmunka, amely során a rengeteg 
idő, elszántság és munka mellett a betöltött tisztség és a lakosok 
iránti kellő alázat, elhivatottság, tisztelet, elfogadás, a családbarát 
gondolkodásmód mind szükséges a dinamikus fejlődéshez.
Mi ezen alapelvek mentén képzeljük el településünk jövőjét.
Hiszem, hogy csapatunkkal együtt Domaszék többre képes!
A csapat tagjai: polgármesterjelölt: Sziráki Krisztián; képviselő 
jelöltek: Ábrahám Zoltán, Ábrahám Zsolt, Baloghné Harcsás Zita, 
Farkasné Kapás Alexandra, dr. Gulyás-Zóka Veronika, Marosi Ta-
más, Ótott-Kovács Tamás és Simon-Jójárt Renáta Szilvia.
Ezúton szeretettel meghívom Önöket a lakossági fórumainkra, 
amelyek időpontjai: 

• 2019. szeptember 13. péntek 18.00 óra, helyszín: 
 Sárkányhegyi Közösségi Ház
• 2019. október 6. vasárnap 18.00 óra, helyszín: 
 Sárkányhegyi Közösségi Ház 
Kérem az október 13-i önkormányzati választáson szavazzon rám 
és csapatunkra.     

  Üdvözlettel: Sziráki Krisztián polgármesterjelölt
(Fizetett politikai hirdetés)

Elkészült a DomaTv 
67. adása

 A tartalomból röviden:
1. 2019. szeptember első hétfőjén meg-

kezdődött a tanév a domaszéki Bálint 
Sándor Általános Iskolában.

2. A domaszéki Kincskereső Óvoda a 
nyári takarítási szünet után újra kinyi-
tott.

3. A Domaszéki Élhetőbb Faluért Köz-
hasznú Egyesület az erdélyi Lövétén 
tartotta nyári táborát.

4. Három országból érkeztek a Domaszé-
ki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egye-
sület által szervezett Médiatáborra.

5. Hittantábort szerveztek a domaszéki 
Szent Kereszt Templom plébániáján.

6. Minden évben megrendezik a búcsút a  
domaszéki Szent Kereszt Templomban

7. Portréműsorunkban Laczkó Ferenc 
nyugalmazott domaszéki plébánossal 
beszélgettünk.
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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. október 1.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. október 10.

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 telefonon: 584-284, vagy a 

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

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

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

Hulladékudvar telefonszáma:
06-70/682-8580

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

***
30-40 q takarmánybúza eladó. Ár: 5500 q 
(kistételben is). Tel.: 06-30/275-6296

***
Eladó a Balaton északi térségében épült 
54 m2-es tetőtér-beépítéses családi ház. 
Teljes berendezés, téliesített, azonnal be-
költözhető. Ár: 10 mFt. Érdeklődni: 
62/62/284-032; 06-20/388-7328

***
Eladó 4600 m2 szántó Kunhalomnál 
(0104/5, 0102/18 hrsz.) Telefon: 06-
30/513-5021

***
Eladó egy 4 hónapos 1.6-os Honda rotátor 
öt és fél lóerős hat kapa taggal, újszerű ál-
lapotban egy órát használt, még 8 hónap 
garanciával, szép állapotban! Érdeklődni: 
Domaszék, 06-20/294-5846. Érdeklődni 
bármikor lehet. Ára: 120.000 Ft. 

***
Simson alkatrészek eladók. Tel.: 06-
30/9730-021
     ***
Számítógép Fujitsu Siemens Intel Core 2 
Duo processzor 2,93 GHZ, 4 GB DDR3 
Ram, Nvidia Geforce GT730 2GB DDR3 
VGA, 150 GB HDD, álló házas, eredeti, 
folyamatosan frissített Windows 7 64 bit 
professional op. rendszerrel. Igény szerint 
billentyűzettel és egérrel, számlával. Irány-
ár: 23.000 Ft. Érd.:0670/452-3580

Papp Tamara Falugazdász
Mobil: +36-70/3999-524

E-mail.: varga.tamara@nak.hu
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.30
Kedd: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-14.00



13

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

Alföldvíz Zrt. 
Műszaki hiba bejelentés:

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

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

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

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

és méhviasz. 
Minden szombaton a TELEHÁZ udvará-

ban 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
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