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Választási különszám

Tájékoztató a helyi választásról
Magyarország Köztársaság Elnöke a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek általános választását 2019. október 13. 
napjára (vasárnap) tűzte ki. A szavazás reg-
gel 6.00 órától 19.00 óráig tart. Domaszék 
nagyközség lakosainak száma 2019. január 
1. napján 5074 fő, a lakosok közül válasz-
tójoggal 4118 fő rendelkezik. Domaszéken 
négy szavazókörben lehet voksolni, mind 
az általános iskolában működik (Doma-
szék, Petőfi u. 2-4.).

A fennálló jogszabályi rendelkezések alap-
ján a domaszéki választópolgár alapeset-
ben három szavazólapot kap: 

– megválaszthatja a település polgár-
mesterét – a szavazólapon lévők közül 1 
jelöltre adhatja le szavazatát,

– megválaszthatja a település önkormány-
zatának képviselő-testületét, a település 
lakosságszámától függően akár több jelölt-
re is leadhatja szavazatát. Domaszéken a 
képviselő-testület létszáma 8 fő, a szava-
zólapon a választópolgár tehát 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 vagy 8 jelöltre adhatja szavazatát 
a felsoroltak közül. (Fontos, amennyiben 
a választó nyolcnál több jelöltre szavaz, 
a szavazólapja érvénytelen lesz.)

– megválaszthatja a megyei közgyűlés tag-
jait, a megyei listás szavazólapon 1 listá-
ra adhatja le szavazatát. 

A választási kampányidőszak a szavazás 
napját megelőző 50. naptól (2019. augusz-
tus 24.) a szavazás napján a szavazás befe-
jezéséig tart. 

Kampányeszköznek minősül minden olyan 
eszköz, amely alkalmas a választói akarat 
befolyásolására vagy annak megkísérlésé-
re, így különösen a

a) plakát, 

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő 
közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.

Kampánytevékenység a kampányeszközök 
kampányidőszakban történő felhasználá-
sa és minden egyéb kampányidőszakban 
folytatott tevékenység a választói akarat 
befolyásolása vagy ennek megkísérlése 
céljából.

Nem minősül választási kampánynak a 
választási szervek tevékenysége, az állam-
polgárok - mint magánszemélyek - közötti 
személyes kommunikáció, függetlenül an-
nak tartalmától és formájától.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épü-
letnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méte-
res távolságon belül - közterületen - vá-
lasztási kampánytevékenység a szavazás 
napján nem folytatható. A választópolgár 
a mozgóurna igényléséhez és a szavazó-
helyiséghez való eljutásához más személy 
segítségét jogosult igénybe venni. Moz-
góurna igénylésére és a szavazóhelyiség-
hez történő szállításra nyilvános felhívás 
nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez tör-
ténő szállításra autóbuszos személyszállí-
tás nem végezhető. A kampányidőszakban 
a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély 
és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. 
Plakát a kampányidőszakban - az alábbi-
akban meghatározott kivételekkel - kor-
látozás nélkül elhelyezhető. Épület falára, 
kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a 
tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának 
hozzájárulásával lehet.

Egyes középületeken vagy a közterület 
meghatározott részén plakát, illetve óri-
ásplakát elhelyezését a helyi önkormány-
zat környezetvédelmi okból rendeletben 
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati 
hatóság elhelyezésére szolgáló épületen 
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. 
A választási kampányt szolgáló önálló hir-
dető-berendezés elhelyezésére, valamint az 
óriásplakátok vonatkozásában a közterü-
let-használatról szóló jogszabályokat kell 
alkalmazni. A plakátot úgy kell elhelyez-
ni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 
szervezet plakátját, és károkozás nélkül el-

távolítható legyen. A plakátot az, aki elhe-
lyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 
a szavazást követő 30 napon belül köteles 
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén 
az eltávolítás költségét viselni. Választási 
gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. 
A szavazás napján választási gyűlés nem 
tartható. A választási gyűlések nyilváno-
sak. A rend fenntartásáról a gyűlés szerve-
zője gondoskodik.

A választási kampány céljára az állami és 
önkormányzati költségvetési szervek a je-
löltek, jelölő szervezetek számára azonos 
feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre 
helyiséget és egyéb szükséges berende-
zést. Állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületben választási 
kampánytevékenységet folytatni, választá-
si gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál 
kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy 
más közösségi célú épület nem áll rendel-
kezésre. 

A szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait a képviselő-testület korábban 
megválasztotta. A helyi önkormányzati vá-
lasztásokon lehetősége van a jelöltet állító 
szervezeteknek, illetve a független jelöl-
teknek megbízott tagot delegálni a Helyi 
Választási Bizottságba, illetve a szavazat-
számláló bizottságokba. A megbízott ta-
got a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyil-
vántartásba vételét követően, de legké-
sőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet 
bejelenteni a Helyi Választási Bizottság 
elnökénél, a szavazatszámláló bizottság 
esetén a Helyi Választási Iroda vezető-
jénél. A bejelentés során meg kell adni a 
delegált nevét, lakcímét és személyi szá-
mát. A megbízott választási bizottsági tag 
bejelentésére a független jelölt, illetőleg 
a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett 
képviselője vagy az általuk adott írásbeli 
meghatalmazással rendelkező meghatal-
mazott személy jogosult, de a meghatalma-
zással rendelkező képviselő további meg-
hatalmazást is adhat. A szavazás napján 
szavazni csak személyesen lehet. A szava-
zatszámláló bizottság először megállapítja 
a választópolgár személyazonosságát és 
azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A 
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személyazonosság és a lakcím igazolásá-
ra a következő, érvényes igazolványok 
alkalmasak:

- lakcímet tartalmazó személyazonosító 
igazolvány (régi, könyvecske formátu-
mú) vagy

- személyazonosító igazolvány (kártya 
formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. 
január 1-jét követően kiállított vezetői 
engedély (kártya formátumú) és mind-
egyik felsorolt igazolvány mellett a lak-
címigazolvány (lakcímkártya).

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a válasz-
tópolgár a szavazatszámláló bizottságtól 

megkapja a szavazólapokat és a borítékot, 
a szavazólapokat a választópolgár jelenlé-
tében lebélyegzik, a szavazónak a szava-
zólapok átvételekor alá kell írnia a név-
jegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll 
rendelkezésre, amelyben a választópolgár 
kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen 
szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg 
a lista neve felett elhelyezett körbe tol-
lal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb meg-
jelölés érvényes szavazatként nem vehető 
figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a 
borítékba kell helyeznie, és a borítékot a 
szavazatszámláló bizottság előtt az urnába 
kell dobni. A választópolgár a szavazóla-
pot a szavazóhelyiségből nem viheti ki, az 
ilyen cselekmény a választási eljárási sza-

bályok megsértésének minősül és választá-
si bizottsági, adott esetben bírósági eljárást 
von maga után.

Ha a választópolgár (egészségi állapo-
tára, fogyatékosságára vagy fogvatar-
tására tekintettel) mozgásában gátolt és 
emiatt nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, kérheti, hogy a szavazatszám-
láló bizottság vigye ki a mozgóurnát. 
Mozgóurna csak írásban kérhető! Moz-
góurnát a szavazás napja előtt a helyi 
választási irodától, a szavazás napján 12 
óráig a lakóhelye szerinti szavazatszám-
láló bizottságtól kérhet.

           dr. Csányi Imre jegyző, HVI vezető

HIRDETMÉNY
Domaszék Nagyközség Helyi Választási 
Bizottsága a 2019. október 13-i önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztására 2 fő polgármester-jelöltet és 27 
fő képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A 
jelöltek sorrendje a szavazólapon a Helyi 
Választási Bizottság által megtartott sorso-
lás alapján a következő: 

Polgármesterjelöltek:
– Sziráki Krisztián (független)
– Kispéter Géza (FIDESZ-KDNP)

Képviselőjelöltek:
Kovács Judit (független)
Ábrahám Zsolt (független)
Majoros Anita 
     (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgp)
Remete Róbert 
     (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgp)
Császár Tibor (független)
Varga-Asztalos Ágnes (független)
Németh Antal István (független)
Sziráki Krisztián (független)
Dobó Tamás (független)
Ábrahám Zoltán (független)
Kasza Márk Gábor (független)
Császár Zoltán (független)
Simon-Jójárt Renáta Szilvia (független)
Baloghné Harcsás Zita (független)
Dr. Gulyás-Zóka Veronika (független)

Ótott-Kovács Tamás (független)
Farkasné Kapás Alexandra (független)
Rusz Alajos (független)
Zádori Krisztina (független)
Marosi Tamás (független)
Kispéter Géza (független)
Bodóné Tombácz Éva 
       (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgp)
Korom Valentin 
       (Mi Hazánk Mozgalom-MIÉP-FKgP)
Engi Antal (független)
Volford Péter István (független)
Szekeres Péter Pálné (független)
Kardos Rolland (független)

Figyelem!
Domaszéken 4 szavazókörben lehet vok-
solni az alábbi utcákban, tereken, úton, 
tanyákban bejelentett lakcímmel rendel-
kező választópolgárok esetében:
1. szavazókör – általános iskola: Ady 
Endre, Akácfa sétány, Arany János, Árpád 
tér, Bartók Béla, Duna, Kodály, Kossuth, 
Köztársaság tér, Móra Ferenc, Rózsa Fe-
renc, Úttörő, Tisza utcák, valamint tanya 
1-299-ig páratlan és 2-300-ig páros szá-
mok. Ez a szavazókör van kijelölve azon 
polgárok részére is, akik átjelentkezéssel 
szavaznak (érvényes tartózkodási helyük 
Domaszéken van és kérték átjelentkezésü-
ket, valamint akiknek településszintű lakcí-

mük van (hajléktalanok). 
2. szavazókör – általános iskola: Bálint 
Sándor, Béke, Bojárhalmi, Deák Ferenc, 
Juhász Gyula, Liliom, Petőfi, Radnóti Mik-
lós, Szőlő, Tömörkény utcák, valamint ta-
nya 301-599-ig páratlan számok és 302-
600-ig páros számok. 
3. szavazókör – általános iskola: Dózsa 
György, Kertész, Maros, Rákóczi, Vasút ut-
cák, valamint tanya 601-899-ig páratlan és 
602-900-ig páros számok. 
4. szavazókör – általános iskola: Arany-
vessző út, Árvácska út, Boglárka út, Búza-
virág út, Csillagfürt út, Dália út, Dankó 
Pista tér, Egyenlőség utca, Estike út, Fá-
tyolvilág út, Frézia út, Gólyahír út, 
Gyöngyvirág út, Hajnalka út, Harang utca, 
Harangvirág út, Hargita utca, Hóvirág út, 
Ibolya út, Jácint út, Jázmin út, Jókai utca, 
József Attila utca, Kamilla út, Kardvirág út, 
Klebelsberg Kunó utca, Krizantém út, 
Kunhalmi utca, Labdarózsa út, Levendula 
út, Lilaakác út, Madách utca, Mályva út, 
Margaréta út, Muskátli út, Nárcisz út, Ne-
felejcs út, Nyírfa sétány, Orgona út, Ősziró-
zsa út, Pipacs út, Rozmaring út, Rózsa út, 
Sárkányhegy utca, Szabadság tér, 
Százszorszép út, Szegfű út, Szentgyörgyi 
Albert utca, Tátika út, Tulipán út, Viola út, 
valamint tanya 902-1058-ig páros és 903-
1415-ig páratlan számok. 
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Kispéter Géza
polgármesterjelölt (FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - KDNP jelöltje)

Tisztelt Domaszéki Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!

62 éves vagyok, családommal együtt Domaszéken élek. Végzett-
ségem: okleveles kertészmérnök. 1980-2005-ig a mezőgazda-
ságban dolgoztam vezetőként. A polgármesteri tisztséget 2005 
óta látom el.  A hivatalban lévő polgármester és képviselő-testü-
let munkáját elsősorban a megvalósult és a folyamatban lévő fej-
lesztések, beruházások minősítik. Az alábbi főbb beruházások 
valósultak meg és vannak folyamatban: 
Települési infrastruktúra fejlesztés terén: 
• Országos beruházás az 55-ös út felújítása, elkészült a kerék-

párút, a körforgalmak közvilágítással. 
• Befejeződött az ivóvízminőség-javító program és hálózatbő-

vítés valósult meg a kiskertekben.
• Lezárult a szennyvíztisztító telep korszerűsítése.
• Megépült a csapadékvíz-elvezető rendszer III. üteme.
• Napelemes rendszerek kerültek az óvoda, iskola, sportcsar-

nok, polgármesteri hivatal épületére.
• Megvalósult a polgármesteri hivatal és a sportcsarnok ener-

getikai korszerűsítése és PVC padlót szereztünk be a rendez-
vényekhez. 

• Megújult a Köztársaság tér parkja 1956-os emlékművel. 
• Felújításra került a Szabadság téri buszforduló útburkolata.
• Megvalósult a Gólyahír út és a Sárkányhegyi utca stabilizá-

ciója a MOL kivitelezésében. A kiskertek és a külterület jobb 
megközelítését szolgálja a Szegfű út stabilizációja önkor-
mányzati beruházás által.

• Elkészült az Ady Endre utca lakossági hozzájárulásból és 
önkormányzati saját erőből.

• Megújultt a Tömörkény utca iskola előtti szakaszán az út-
burkolat és járda. Átadásra kerül az 55-ös úttól az iskolá-
ig-óvodáig tartó kerékpárút.

• Szociális szövetkezetek alakultak településüzemeltetési fel-
adatokra és az óvodai konyha működtetésére. 

Oktatás, kultúra terén:
• Az iskolában a KLIK kivitelezésében korszerűsítették a vi-

zesblokkokat, valamint Ford Tranzit kisbuszt szereztünk be 
a tanyai gyermekszállításhoz.

• Felépült az óvoda két csoportszobája és a főzőkonyha, 
amelynek berendezése jelenleg zajlik.

Szociális ellátás terén: 
• mindhárom tanyagondnoki körzet Skoda Yeti terepjáróval 

került ellátásra.
Közbiztonság javítása érdekében: 
• a Domaszéki Polgárőr Egyesület Suzuki Vitara terepjáróra 

pályázott. Öt helyszínen térfigyelő kamerák kerültek felsze-
relésre. 

Megnyert és elkövetkező hónapokban megvalósuló fejlesztések:
• Mindkét játszótérre új eszközök kerülnek, sportpark valósul 

meg a sportcsarnok mögött 8 eszköz telepítésével.
• Judo terem épül az Országos Judo Szövetség támogatásával.
• Kispiacot létesítünk a Teleház udvarban: 5 db tetővel ellátott 

árusítóhely és 413 m2 térburkolat.
• Ipari területet alakítunk ki, amelyben 17 db 2000 m2 feletti 

ipari ingatlannal. 
Célkitűzések:
• Az ipari terület kialakításával együttes feladat a gazdasá-

gélénkítés, a munkahelyteremtés.
• Összefüggő járdahálózat kialakítás lakossági együttműkö-

déssel, Földutak karbantartásának tökéletesítése, kül- és bel-

területi aszfaltozott utak.
• M5-ös autópálya feletti kerékpárutas híd megépítésének előre-

mozdítása.
• Csapadékvíz-elvezető rendszer továbbépítése, víz-visszatartási 

létesítmények megvalósítása.
• Közvilágítási program folytatása kiskertekben, külterületen.
• Megkezdett fásítás folytatása, Virágos Domaszék mozgalom, 

új osztásban játszótér, közösségi tér.
• Fontos feladat az iskolabővítés, ebédlő, közösségi ház megva-

lósítása.
• „Éjszakai óvoda” megvalósíthatóságát megvizsgálni.
• A szociális gondoskodás terén a tanyagondnoki szolgálat to-

vábbfejlesztése és az idősek nappali ellátása megoldása.
• Az „Okos Falu” program keretében a wifi pontok bővítése.
• Temető, ravatalozó felújítása.
• Futballpálya, sportöltöző felújítása, sportélet fellendítése.
• Telekosztás előkészítése.
Továbbra is a felelős, takarékos gazdálkodás melletti fejlesztés híve 
vagyok, ezt fogom folytatni, ennek érdekében fogok a továbbiakban 
is döntéseket hozni. A kampány során sajnos az ellenérdekeltek az 
eddigi eredményeinket igyekeznek leértékelni, személyemet támad-
ni. Ez méltatlan, és ha rajtam múlik, akkor ez nem lesz része a do-
maszéki közéletnek. Én nem kívánok ezekkel a módszerekkel élni, 
holott - a jelen helyzetben - lenne okom a kritikára az iránt a sze-
mély iránt, aki a szövetségünket felrúgta. De tekintsünk inkább elő-
re! A következő időszak fejlődését garantálja a Kormány 2020-ban 
induló „kisvárosi programja” is, amelyben Domaszék is részt vesz. 
A kitűzött célok megvalósításában támogatást biztosít továbbá a 
FIDESZ és a KDNP, valamint B. Nagy László országgyűlési képvi-
selő úr is. Tisztelt Választópolgárok! Köszönöm az eddigi bizalmat, 
támogatást, köszönöm a sok-sok ajánlást!

DOMASZÉK – A NYUGODT OTTHON!

Kérem jöjjön el október 13-án és szavazzon a folyamatosságra, Do-
maszékre, a nyugodt otthonra. A csapatban levő képviselőjelöltek: 
Dobó Tamás, Kardos Rolland, Kasza Márk Gábor, Kovács Judit, 
Németh Antal István, Rusz Alajos, Szekeres Péter Pálné, Zádori 
Krisztina vállalják a feladatot, hogy munkánk folytatódjon, telepü-
lésünk gyarapodjon az itt élők örömére. Találkozzunk 2019. október 
6-án 16 órakor a Rózsakert Vendéglőben!

Tisztelettel: Kispéter Géza polgármesterjelölt,
FIDESZ-KDNP jelöltje
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Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy 34 évesen szülőfalu-
mat, Domaszéket szolgálhatom, immár 20 éve. Először ifjúsá-
gi önkormányzatosként (1999-2007), majd a település képvi-
selőjeként (2006-tól) és alpolgármestereként (2010-től).

Azonban úgy gondolom, hogy ezután még több teendő vár 
rám!

A középiskolai tanulmányaim és az ifjúsági önkormányzatban 
töltött évek alatt tudatosult bennem, hogy a szülőfalumért sze-
retnék dolgozni, ennek megfelelően választottam egyetemet 
és ez határozta meg a munkahelyeimet is, hogy olyan végzett-
séget és tapasztalatokat szerezzek, amelyek fontosak egy tele-
pülés irányításához, működtetéséhez. 2004-ben Szegeden a 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségiztem.

2010-ben Okleveles Településmérnök diplomát szereztem a 
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán. 
2007 és 2009 között a Csongrád Megyei Önkormányzat Hiva-
talában pályázati ügyintézőként, 2011 és 2014 között a Szege-
di Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazásában 
közbeszerzési referensként dolgoztam.

2014-től Domaszék Nagyközségi Önkormányzatnál végzem 
feladatomat főállású alpolgármesterként, felelve többek kö-
zött a pályázatokért, településrendezési tervért, valamint az 
ifjúsági ügyekért.

Két kisgyermek édesapjaként ismerem a kisgyermekes csalá-
dok igényeit. 
Pontosan tudom, hogy, melyek azok a hiányosságok, amik 
megoldása sürgető. Ezek sok esetben nem nagy dolgok, csu-
pán hozzáállás kérdése a megoldásuk, legyen szó akár egy 
játszótéri ivókútról, akár egy forgalmas utca melletti járdasza-
kaszról.

Mezőgazdasági termeléssel is foglalkozó család sarjaként 
ugyancsak ismerem és megértem a gazdálkodók problémáit. 
Úgy érzem, hogy ezen tapasztalatokkal felkészültem a polgár-
mesteri tisztséggel járó felelősségteljes szolgálatra Domaszé-
kért.

Vallom, hogy a település felelősségteljes vezetése nem egyéni 
teljesítmény, hanem igazi csapatmunka, amely során a renge-
teg 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.
Mert Domaszéknek fejlődnie kell. Céltudatosabban, hatéko-
nyabban és nagyobb léptékben.
Domaszék ugyanis nem engedheti meg magának, hogy alvó 
településsé váljon. A helyi közösség összetartó és befogadó. 

Hiszem, hogy megfelelő nyitottsággal és együttműködéssel 
az itt lakók nemcsak saját ingatlanjukra, hanem településükre 
is valódi otthonként fognak tekinteni.

Domaszék nem szalaszthat el olyan potenciális gazdasági le-

hetőségeket, mint például az autópálya és Szeged közelsége, a 
szorgalmas gazdálkodók, és az egyre fiatalodó lakosság. Vala-
mennyi adottságunk érték és erőforrás is egyben, amelyeket gon-
dos körültekintéssel, kölcsönösen hasznos összefogással és a 
jövőbe való befektetés szándékával, településünk felvirágoztatá-
sára fordíthatunk.

Domaszéknek őriznie kell hagyományait, vigyáznia kell saját 
közösségére. Gazdag és eleven tanyavilágunk, örökölt és épített 
emlékeink, egymással szolidáris lakóközösségünk egyedülálló 
színfoltja a Homokhátságnak, amelyeket védeni és ápolni kell.

Domaszéket mindenkinek, de leginkább az itt élőknek olyan te-
lepülésként kell látniuk, ahová jó megérkezni, jó itt lenni és visz-
szavágyik, aki innen elmegy.

Bizakodó vagyok, mert tudom, hogy mindez megvalósítható, ha 
tudjuk céljainkat, felismerjük lehetőségeinket és együtt dolgo-
zunk. Amennyiben egyetértenek, kérem, tartsanak velem, sza-
vazzanak rám.

Ha Ön is szükségét érzi a változásnak, kérem támogassa szava-
zatával csapatunk képviselőjelölt tagjait: Farkasné Kapás 
Alexandrát, Simon-Jójárt Renáta Szilviát, dr. Gulyás-Zóka 
Veronikát, Baloghné Harcsás Zitát, Ótott-Kovács Tamást,  
Ábrahám Zoltánt, Ábrahám Zsoltot, Marosi Tamást.

MERT DOMASZÉK TÖBBRE KÉPES!

Tisztelettel:

Sziráki Krisztián polgármesterjelölt

Kedves Domaszékiek, 
tisztelt Választópolgárok!
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Ábrahám Zsolt
képviselőjelölt (független jelölt)

Tisztelt Domaszékiek! 
Ábrahám Zsolt vagyok, 40 éves, két iskolás 
gyermek édesapja, tősgyökeres domaszéki 
lakos. Családommal Kunhalom-közeli ta-
nyánkon élek, zöldség és növénytermesz-
téssel foglalkozom. Sok munkával, ésszerű 
döntésekkel, családommal kialakítottam 
egy jól működő életképes gazdaságot, ahol 
fontosnak tartom az innovációt, a dinami-
kus, folyamatos fejlődést. Az önkormány-
zat működésébe ezt a fejlődésorientált, át-
gondolt, rugalmas szemléletet kívánom 
átvinni. Domaszéken sok kisgyermekes 
család él, és a lakosság is folyamatosan 
gyarapodik, ami önmagában nagyszerű fo-
lyamat, ám becsüljük meg ezt, és adjunk 
teret a további növekedésnek azzal, hogy 
megfelelő oktatási és nevelési körülménye-
ket biztosítunk utódaink számára.
A legfontosabb problémákat és teendőket a 
következő területeken látom:

• Néhány éven belül kicsinek bizonyul 
az iskola, ahová magam is jártam

• Iskolai étkező azóta sincs és ezen mi-
hamarabb változtatni kell!

• A településen a játszóterek elhanya-
goltak, több és rendezettebb kell belő-
lük!

• Sportolási lehetőségek támogatása, 
bővítése

• A temető állapota sok kívánnivalót 
hagymaga után, a ravatalozó különö-
sen!

• Méltatlannak tartom, hogy a 40 éve 
épült belterületi ingatlanok előtt még 
mindig földutak vannak

• A tanyán élő emberek gondjainak 
megoldása, külterületi utak aktívabb 
karbantartása

• A Kiskertekben élők problémáira nem 
figyelnek eléggé, hiányos a közvilágí-
tás, az utak sokszor nehezen járhatók.

Képviselőjelöltként Sziráki Krisztián pol-
gármester-jelöltet támogatom, mert ő hisz a 
csapatmunkában, észérvek mentén dönt, és 
mindenekelőtt, Domaszék fejlődését tartja 
a legfontosabbnak!

Üdvözlettel: Ábrahám Zsolt

Ábrahám Zoltán
képviselőjelölt (Független jelölt)

Tisztelt Domaszéki Lakosok, tisztelt 
Választópolgárok!

Ábrahám Zoltán vagyok, 43 éves, születé-
sem óta domaszéki lakos, agrármérnöki 
végzettséggel rendelkezem.
14 éve a Domaszéki Polgármesteri Hivatal 
műszaki ügyintézőjeként dolgozom. Ez idő 
alatt részleteiben megismertem a település 
és a lakosok kisebb-nagyobb gondjait, igé-
nyeit. Pontosan látom, hogy mely problé-
mák megoldására kell, kellene és kellett 
volna a vezetésnek nagyobb hangsúlyt fek-
tetnie. Most azzal a kéréssel fordulok 
Önökhöz, hogy szavazataikkal támogassák 
önkormányzati képviselői indulásomat.
Célom, hogy a képviselő-testületi döntések 
szakmailag is alátámasztottak legyenek, 
mellőzve a „félmegoldásokat”. Továbbá 

különös figyelmet fordítanék a testületi 
ülésen született döntések végrehajtására, 
azok visszaellenőrzésére és a polgármes-
ternek adott feladatok elvégzésének szá-
monkérésére. Kérem Önöket továbbá, 
hogy szavazataikkal támogassák Sziráki 
Krisztián független polgármester-jelöltet 
annak érdekében, hogy valóban kézzel fog-
ható változások kezdődhessenek meg Do-
maszéken. 

DOMASZÉK SOKKAL TÖBBRE 
KÉPES!

Ha Ön is szükségét érzi a változásnak, ké-
rem szavazzon ránk. Képviselő-jelölt társa-
im: Farkasné Kapás Alexandra, Simon-Jó-
járt Renáta Szilvia, dr. Gulyás-Zóka 
Veronika, Baloghné Harcsás Zita, 
Ótott-Kovács Tamás, Ábrahám Zsolt, Ma-

rosi Tamás. Segítségüket megköszönve, 
maradok tisztelettel: 

Ábrahám Zoltán, képviselőjelölt

Baloghné Harcsás Zita
képviselőjelölt (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok!
Pár mondatban szeretnék azon lakosoknak 
bemutatkozni, akik esetleg nem ismerné-
nek.
Baloghné Harcsás Zita vagyok, 38 éves, 
szoftverfejlesztő cégnél dolgozom, mint 
irodavezető. 12 éve költöztünk ki Doma-
székre a családommal, mert vágytunk a 
nyüzsgő város után egy békés, családbarát 
vidéki létre. Nyugodt szívvel állíthatom, 
életünk egyik legjobb döntése volt. Nagyon 
szeretünk itt élni, számos barátra leltünk és 
tartós kapcsolatokat alakítottunk ki. Ezért 
is igyekszem a falu életében jelen lenni, és 

munkámmal hozzájárulni a lakosság képvi-
seletéhez. 
Elsődleges célomnak tartom, hogy elérjük 
végre, településünk ne sodródjon, hanem 
világos célok mentén igyekezzen eredmé-
nyeket elérni, terveit érvényesíteni.
Fontosnak tartom továbbá:
• a neveléshez kötődő egészséges infra-

struktúra: óvoda-iskola, játszótér, sza-
badidős infrastruktúra fejlesztését,

• a falu fejlődését és a lakosság közérze-
tét és biztonságérzetét javító beruházá-
sok bővítését, illetve elmaradt 

       beruházások pótlásának (járdák, fekvő                                                                                                                                            
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 rendőrök) támogatását,
• faluban élőkkel való rendszeres párbe-

szédet, vélemények meghallgatását, 
megvitatását!

Meggyőződésem, hogy csapatunk és 
Sziráki Krisztián polgármesterjelölt meg-
választásával mindezek könnyedén megva-
lósíthatóvá válnak. 

Megtisztelnek azzal, ha jelöltségemet tá-
mogatják szavazatukkal.

Tisztelettel: Baloghné Harcsás Zita 

Bodóné Tombácz Éva
képviselőjelölt (Mi Hazánk Mozgalom, MIÉP és FKgP képviselőjelöltje)

Tisztelt Domaszéki lakosok!

Bodóné Tombácz Éva vagyok, 49 éves, 
születésem óta Domaszéken lakom. 1988 
óta kisgyermeknevelőként dolgozom Sze-
geden. 
Községünkben fontosnak tartom a gyere-
kes családok igényeinek a kielégítését, 
mint például a játszóterek korszerűsítését, 
felújítását, bővítését, ifjúsági programok, 
sportrendezvények támogatását, eszközök 

beszerzését. 

A Mi Hazánk Mozgalom, a MIÉP és a 
FKgP képviselőjelöltjeként az a célom, 
hogy mindezeket megvalósítsam.

Várom szavazatát!

Tisztelettel: Bodóné Tombácz Éva

Császár Tibor
képviselőjelölt (Független jelölt)

Császár Tibor vagyok, 50 éves, születésem 
óta itt élek Domaszéken és vezetem a csa-
ládi gazdaságomat. 27 éve házasságban 
élek, 2 felnőtt gyermek édesapja vagyok.
Szeretnék a falu életével tevékenyen fog-
lalkozni, ismerem a tanyai lakosok problé-
máit, de szeretném a falusiak érdekeit is 
képviselni. Képviselőként azon dolgoznék, 
hogy erősítsem az összetartást, összefo-
gást, mert úgy gondolom, hogy Domaszék 

elhelyezkedéséből és lehetőségeiből adó-
dóan egy jó, összetartó faluban bármilyen 
célt meg lehet valósítani. 
Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy ve-
gyen részt az önkormányzati választáson, 
hogy az emberek döntése érvényesüljön!

Köszönöm a bizalmukat!

Tisztelettel: Császár Tibor képviselőjelölt

Császár Zoltán
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Császár Zoltán vagyok, 45 éves, egy fel-
nőtt gyermek édesapja. Családi gazdálko-
dóként tevékenykedem. 
Képviselőjelöltként célul tűztem ki, hogy a 
bel- és külterületi lakosok életét javítsam, 
Domaszéken létrejövő fejlesztésekbe bete-
kintést tudjak nyerni és saját tapasztala-
tommal támogassam és előrevigyem a falu 
fejlődését. A település elhelyezkedéséből, 
mint országhatár, mint autópálya és a főút-
vonalból adódóan, az ipari park megvalósí-

tásával jelentősen fejlődhet a falu. Továbbá 
új munkahelyek jöhetnek létre, így adóbe-
vételekkel jelentősen gyarapodhat az ön-
kormányzat bevétele és ebből adódóan új 
pályázatok, új fejlesztések is elindulhatnak. 
Szeretném erősíteni a lakosok közötti kap-
csolatokat, hogy ne csak egy felületes kö-
zösségi oldalon legyünk barátok, hanem 
valós emberi kapcsolatok alakuljanak ki. 
Köszönöm a bizalmukat!

Császár Zoltán képviselőjelölt

Dobó Tamás
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt domaszéki Választópolgárok!

Dobó Tamás vagyok, 41 éves, két gyermek 
édesapja. Feleségemmel Domaszéken élünk 
és a szüleim által megalapított mezőgazdasági 
vállalkozásunkat vezetjük.
Születésem óta Domaszéken élek, így minden 
szegletét ismerem a falunak, melyek helyszí-
nei meghatározóak voltak gyermekkoromban 
és most is. 
A kertészet, amelyet vezetek, tanyasi területen 
helyezkedik el, így mindennap szembesülök a 

külterületen élők küzdelmeivel és pontosan tu-
dom, melyek azok az infrastrukturális akadá-
lyok, melyekbe nap, mint nap beleütköznek. 
Ezért fontos számomra, hogy ezt a közösséget 
képviselőként támogassam és a problémáikra a 
lehető leggyorsabban találjunk megoldást, mint 
például a földutak rendszeres karbantartása, a 
közlekedés javítása és a szociálisan hátrányos 
helyzetűek segítése.
A tanyasi területek fejlesztése mellett elenged-
hetetlen a belterületi közösségi terek fejlesztése 
is. Kétgyermekes édesapaként látom, hogy az 
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általános iskolás korosztály számára elen-
gedhetetlen egy hely, egy közösségi tér, 
ahol kulturáltan és biztonságosan tölthetik 
el együtt szabadidejüket. A fiatalok közös-
ségben tartása a település jövőjét jelenti és 
megnyugvást az idősebb korosztálynak, hi-
szen így biztosított Domaszék számára az 
elhivatott utánpótlás. A szülők igényei 
alapján a közeljövő feladata, hogy az álta-

lános iskolásoknak kialakítsunk egy étke-
zőt. Hiszem, hogy ez közös összefogással 
megvalósítható.
Domaszékiként büszke vagyok arra a kép-
re, amelyet a más településekről idelátoga-
tó barátaink kialakítanak rólunk. Mindig 
megemlítik a tágas utcákat, a rendezett por-
tákat, a tiszta környezetet. Ez számomra 
jólesik, hiszen magam is sokat tettem ezért. 

Kilenc éve dolgozom képviselőként a lako-
sokért és azért, hogy Domaszéken egyre 
jobb legyen élni. Kezdeményezésemre in-
dult el Domaszék főutcáján facsemeték te-
lepítése, mely a mai napig zajlik, ezzel is 
szebbé téve Domaszéket.
Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza "Do-
maszék, a nyugodt otthon" programját!

Engi Antal 
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Először is szeretném most is megköszönni 
mindazoknak, akik eddig bizalmat szavaz-
tak nekem, és akiknek köszönhetően 2006. 
óta önkormányzati képviselő lehetek. 

Születésem óta Domaszéken élek. Csalá-
dommal a Deák F. u. 3. szám alatt lakom, 
és egy alkusz cég biztosítási üzletkötője-
ként itt is dolgozom. 

Szerintem képviselői munkánk nagy része 
meghatározott útvonalon működik, me-

lyekre a mi befolyásunk csak jelképes. 

Azokban a kérdésekben azonban, melyek-
ben a testület dönt, továbbra is a tisztelt la-
kosok érdekeit szeretném képviselni. 

Ha az Önök bizalmát továbbra is megér-
demlem, ismét szeretném kérni szavazatu-
kat.

Tisztelettel: Engi Antal 

Farkasné Kapás Alexandra
képviselőjelölt (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok!
Farkasné Kapás Alexandra vagyok, 26 
éves. Születésemtől fogva Domaszéken 
élek. Tanulmányaimat a helyi általános is-
kolában végeztem, majd a Kőrösy József 
Szakközépiskolában folytattam közgazda-
ság és informatika szakon. Eközben már az 
Ifjúsági Önkormányzat munkáját segítet-
tem először külsősként 2 évig, majd képvi-
selőként is 7 évig. Az érettségi után rendez-
vényszervező tanfolyamot végeztem, 
aminek köszönhetően rálátásom van a kul-
turális rendezvények megszervezésére, le-
bonyolítására. Jelenleg fodrászként dolgo-
zom. Fontosnak tartom a jó kommunikációt, 
a kapcsolatfenntartást, és a kapcsolatok ki-
építését, melyet a megválasztás után is 
hasznosítani szeretnék.
Szüleim által már fiatalon betekintést nyer-

tem a mezőgazdaság világába, ami mai na-
pig életem része, mivel férjem is családi 
gazdaságban dolgozik.
Céljaim közé tartozik a település élhetőbbé 
tétele a közösség számára. Fontosnak tar-
tom a környezetvédelmet, további hulla-
dékgyűjtők kihelyezését a településen. To-
vábbá szeretném, hogy otthonunk 
területrendezéssel és parkosítással szebbé 
váljon. Szeretném, ha az Önkormányzat a 
jelenleginél sokkal több figyelmet és ener-
giát fordítana az egész közösség számára 
fontos rendezvények megszervezésére és 
valamennyi korosztályt érintő, érdekes és 
izgalmas események is megvalósulnának, 
hiszen egyre több kisgyermekes család és 
fiatal él Domaszéken, így elengedhetetlen, 
hogy ők is megtalálják a számukra kedvező 
programlehetőséget. Ha egyetért gondola-

taimmal, kérem szavazatával támogasson 
engem, Sziráki Krisztián polgármesterje-
löltet és csapatunk tagjait! 

Köszönettel: Farkasné Kapás Alexandra

Dr. Gulyás-Zóka Veronika
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok!

Dr. Gulyás-Zóka Veronika vagyok, enged-
jék meg, hogy pár sorban bemutatkozzak 
azoknak, akik még nem ismernek. 
1982-ben születtem Kaposváron. 2003-ban 
költöztem Szegedre, ekkor kezdtem meg 
tanulmányaimat a Szegedi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán, jogász 
szakon. 
Erre a pályára tudatosan készültem, a kö-
zépiskolában államigazgatási ismeretek 

szakirányon végeztem, majd ezt követően 
jogi asszisztensi végzettséget szereztem a 
Pécsi Tudományegyetemen. Egyetemi éve-
im alatt több civil szervezetnél végeztem 
önkéntes tevékenységet, és mellette egy 
ügyvédi irodában voltam gyakornok, majd 
a diplomám megszerzését követően ügy-
védjelöltként folytattam munkámat ugyan-
ennél az ügyvédi irodánál. 
Férjemmel és fiunkkal 2014-ben költöz-
tünk Domaszékre, kislányunk pedig ezt kö-
vetően 2015-ben született meg. Domaszé-
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ket nagyon megszerettük, nyugodt 
környezetet, jó közösséget kaptunk, ba-
ráti kapcsolatokat tudtunk kialakítani. 
Közösségi embernek érzem magam, sze-
retek csapatban dolgozni. Szinte a tele-
pülésre való beköltözésünket követően 
azonnal bekapcsolódtam a helyi közössé-
gi életbe. Az óvodában a szülői munka-

közösség elnökeként, és természetesen 
szülőként is igyekeztem eddig is és ezu-
tán is támogatni a helyi közösséget. Fon-
tosnak tartom, hogy a kisgyermekes csa-
ládok, fiatalok jól érezzék magukat 
Domaszéken és ezért szerintem, még so-
kat kell tennünk, hogy ez megvalósuljon. 
Úgy gondolom, hogy a fiatalabb generá-

ció új ötleteit és lendületét az idősebb la-
kosság tapasztalataival kiegészítve tud-
juk a település fejlődését a legjobban 
előremozdítani. 

Kedves Domaszékiek, ha egyetértenek a 
leírtakkal, kérem tiszteljenek meg bizal-
mukkal és szavazzanak rám!

Kardos Rolland
képviselőjelölt (Független jelölt)

Kedves Domaszékiek!

Születésem óta (1968) élek Domaszéken. 
Általános iskolai tanulmányaimat is itt 
folytattam, majd a szegedi Radnóti Mik-
lós Gimnáziumban érettségiztem. Ezután 
először a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán, majd a szentendrei 
Kossuth Lajos Katonai Főiskolán szerez-
tem diplomát. Közel 25 éve tanítok Do-
maszéken. 
Véleményem szerint egy település fejlő-
désének a kulcsa a gyermekeinkben és a 
gyökereinkben rejlik. 
Nem felejthetjük el azokat az időseket, 
akiknek ezt a falut köszönhetjük és azo-
kat a gyerekeket sem, akik ezt tovább 
fogják építeni. Én sem felejtem el Zöld-

fást, ugyanakkor igyekszem munkámmal 
bizonyítani az iskolában. Több cikluson 
keresztül segítettem már az önkormány-
zat munkáját, ezért megköszönve bizal-
mukat megtiszteltetés lenne számomra, 
ha újra dolgozhatnék Önökért. 

Mottóm változatlan:
„Embernek lenni mindig és mindenütt, 
szolgálni az embert önzetlenül, szólni 
egy jó szót, felemelni ki elesett, aztán to-
vábbmenni, mint ismeretlen.” (Ady End-
re)

Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza 
"Domaszék, a nyugodt otthon" program-
ját!

Kasza Márk Gábor
képviselőjelölt (Független jelölt)

Kasza Márk Gábor vagyok 1998. június 
12-én Bad Homburgban (Németország-
ban) születtem. Szüleimmel 2 hónapos 
koromban a domaszéki kiskertekbe köl-
töztünk és azóta is itt élek. 
Általános iskolai tanulmányaimat a Do-
maszéki Általános Iskolában végeztem 
2006-2013-ig. Középiskolai tanulmánya-
imat a szegedi SzC Gábor Dénes 
Szakgimnáziumában és Szakközépisko-
lájában 2013-2017 között folytattam, 
ahol Környezetvédelem és Vízügy sza-
kon érettségit szereztem. Majd 2017-
2019 között a SzC Móravárosi Szakgim-
náziumban és Szakközépiskolában 
központifűtés- és gázhálózat rendszer-
szerelő szakon végeztem. 
Az általános iskolában a művészeti isko-
la keretein belül számos néptánc fellépé-
sen képviseltem Domaszéket az elmúlt 
11 évben, jelenleg is részt veszek a do-
maszéki hagyományőrzésben. A Doma-
széki Ifjúsági Önkormányzat tagjaként 
számos ifjúsági programot szerveztünk 
az elmúlt két évben. Az Ifjúsági Önkor-
mányzatban megszerzett tapasztalataim 
alapján az idei választások után szeret-

nék a helyi önkormányzat munkájában 
bekapcsolódni, mivel fontosnak tartom, 
hogy a fiatalok is betekintést nyerjenek a 
falu életébe. A helyi sportéletben is részt 
veszek, szabadidőmben szívesen és ön-
zetlenül elvállaltam a felnőtt labdarúgó 
korosztály vezetését.
Fontosnak tartom a hagyományaink ápo-
lását, néptáncosként szívügyemnek ér-
zem a néptánc szeretetének átadását.

Településünkön jelenleg nincs olyan igé-
nyes és kulturált szórakozási lehetőség, 
ahol a fiatalok szabadidejükben össze-
gyűlhetnének, tartalmas időt tölthetné-
nek együtt, képviselőként feladatomnak 
érzem ennek megvalósítását. Úgy érzem, 
a helyi játszóterek biztonságán is javítani 
kellene. A Domaszéken lévő „új osztás” 
lakosait szeretném bevonni a település 
vérkeringésébe. Ezért fontosnak tartom 
egy közösségi tér kialakítását, ahol a csa-
ládok találkozhatnak és megismerked-
hetnek egymással, továbbá különböző 
témákról ismeretterjesztő esték szervezé-
sét is. Mivel jelenleg is a kiskertekben 
lakom, naponta szembesülök az út és 

közlekedési problémákkal, fontosnak 
tartom ezek javítását.  
Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza 
"Domaszék, a nyugodt otthon" program-
ját!
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Kispéter Géza
képviselőjelölt (Független jelölt)

62 éves kertészmérnök vagyok. Családom-
mal Domaszéken élek. 

Független jelöltként indulok az önkor-
mányzati választáson, mint képviselőjelölt. 
2005. július 18. óta a domaszéki választó-
polgárok bizalmából a polgármesteri tiszt-
séget betöltöm. 

Az elmúlt időszak alatt megismertem az 
önkormányzat lehetőségeit és a megvalósí-
tandó célokat. Részletes programom a pol-
gármesteri bemutatkozásban olvasható. 

Szeretném tovább folytatni Domaszék 
nagyközség érdekében végzett munkámat, 
ezért kérem, hogy polgármesterként és 
képviselőként egyaránt támogassanak, és 
kérem támogassák szavazataikkal a velem 
egy csapatban induló Dobó Tamás, Kardos 
Rolland, Kasza Márk Gábor, Kovács Judit, 
Németh Antal István, Rusz Alajos, Szeke-
res Péter Pálné, Zádori Krisztina képviselő-
jelölteket.

Tisztelettel: Kispéter Géza

Korom Valentin
képviselőjelölt (Mi Hazánk Mozgalom, MIÉP és FKgP képviselőjelöltje)

Kedves Domaszékiek!

A nevem Korom Valentin, 33 éves vagyok, 
és Domaszéken élek. 

A Mi Hazánk Mozgalom domaszéki alap-
szervezetének elnöke vagyok. Meglátásom 
szerint az infrastruktúra fejlesztése nem, 
vagy csak nagyon lassan halad. Éppen 
ezért fő feladatomnak tekintem az utcák ki-
betonozását, a közvilágítás kiépítését, ahol 
még nincs, például a kiskertekben. 
Ezen kívül a domaszéki tanyákhoz vezető 
utak rendbe tételét szorgalmaznám, mert 
ott külön gondot jelent a csapadékos idő, 
valamint nagyon fontos lenne az ivóvízhá-
lózat kiépítése a tanyákon is, melyre van-

nak külön javaslataim. 
Továbbá a kis- és középvállalkozások ön-
kormányzatilag történő támogatását is 
szükségesnek tartom, amely munkahelyek 
teremtésével járna. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, 
ezen dolgokért fogok síkra szállni. Megvá-
lasztásom esetén folyamatos kapcsolatot 
kívánok fenntartani a tisztelt lakosokkal!

Tisztelettel: Korom Valentin 
A Mi Hazánk Mozgalom  domaszéki 

alapszervezeti elnöke és a nemzeti 
összefogás ( Mi Hazánk, MIÉP, FKgP) 
közös önkormányzati képviselőjelöltje!

Kovács Judit
képviselőjelölt (Független jelölt)

Iskolámat Szegeden, majd munkavállaló-
ként Budapesten végeztem. Alapvégzettsé-
gem csecsemő- és gyermekgondozó, majd 
egészségügyi gimnáziumban érettségiz-
tem. Szegeden dolgoztam ápolónőként, 
majd az Ifjúsági Szakorvosi Rendelőben, 
mint asszisztensnő. Az itt eltöltött idő alatt 
elvégeztem egy felnőtt szakápolói OKJ-s 
tanfolyamot, jelenleg a Szegedi Gyermek-
korházban dolgozom.
Folyamatosan 39 éve végzem a munkám az 
egészségügyben. 
Mellékállásként a Csongrád Megyei Orvo-
si Kamara Etikai Bizottságában dolgoztam 
25 évet. 
Domaszékre 15 éve költöztünk gyerme-
kemmel. Hamar megismertem a lakosokat, 
sokat beszélgettem velük, ha kellett segítet-
tem is.  Itt találtam barátnőket és barátokat, 
melyért most is hálás vagyok.

Végigkövethettem a fiatalok életét, isme-
rem a domaszékiek körülményeit, problé-
máikat vagy gondjaikat, tudom, hogy 
mennyi munka van egy család mögött a 
faluban. 
Az életem - ami egyben a munkám is, szá-
momra nagyon fontos, mert szívesen segí-
tek minden korosztálynak. 
Nyitott vagyok civil szervezetek rendezvé-
nyeire, sokat sportolok. Feszegetem a hatá-
raimat- pl. teljesítménytúrákkal. A közélet-
ben jelen vagyok, így hasznos tagja 
szeretnék lenni a képviselő-testületnek.  
Kérem, szavazatukkal támogassák jelölé-
semet. 

Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza "Do-
maszék, a nyugodt otthon" programját!

Köszönettel: Kovács Judit képviselőjelölt
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Majoros Anita
képviselőjelölt (Mi Hazán Mozgalom, MIÉP és FKgP képviselőjelöltje)
Tisztelt Domaszéki lakosok!

A nevem Majoros Anita és 39 éves va-
gyok.
Születésem óta Domaszéken élek. Ezen 
évek alatt láttam és látom, hogy mire is 
lenne szüksége községünknek. 
A Mi Hazánk Mozgalom, a MIÉP és az 
FKgP képviselőjelöltjeként azon dolgoz-
nék, hogy minél több fát, virágot ültes-

sünk, parkosítsunk, szebbé tegyük közsé-
günket. 

Továbbá szeretnénk egy fedett, nagyobb 
piacot létrehozni, hogy kényelmesebben 
tudjanak a lakók árulni és vásárolni. 
Mindez, csak akkor valósulhat meg, ha 
szavazatával megtisztel!

Üdvözlettel: Majoros Anita

Marosi Tamás
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok!

Marosi Tamás vagyok, 47 éves, építő-
mérnök, három fiúgyermek boldog édes-
apja. Domaszéken 11 éve élünk a csalá-
dommal.
Az államigazgatásban 4 évig munkanél-
küliek elhelyezésében dolgoztam. 
Jelenleg gyakorló mérnökként – 20 éve 
hivatásszerűen – tevékenykedek, amely 
során vízellátó-hálózatok, csapadék és 
szennyvízelvezető rendszerek tervezésé-
vel, pályáztatásával és műszaki ellenőr-
zésével, valamint közlekedési létesítmé-
nyek (utak, térburkolatok) műszaki 
ellenőrzésével foglalkozom. 
Többek között részt vettem a településen 
eddig három ütemben megvalósult csa-
padékvíz-elvezető hálózat tervezésében 
is. 
Tapasztalataimnál fogva tudom, hogy 
Domaszék számára kiemelkedő fontos-
ságú feladat a további infrastrukturális 

fejlesztések lebonyolítása, különös tekin-
tettel a csapadék- és talajvíz-elvezetési 
megoldásokra.
Fontosnak tartom, hogy az önkormány-
zati döntések ne csak politikailag, de 
szakmailag is megalapozottak legyenek.
Az új osztásban élőként szeretném, ha la-
kóövezetünk szorosabb összetartozásban 
élné mindennapjait a falu központi részé-
vel, és ez mind a fejlesztések, mind a kö-
zösségi élet terén megmutatkozna.
Képviselőnek azért jelentkeztem, mert 
szakmai tapasztalatommal szeretnék 
hozzájárulni Domaszék lendületesebb 
fejlődéséhez. 
Amennyiben Ön is egyetért célkitűzése-
immel, kérem, szavazatával támogasson 
engem és csapatunkat: 
Sziráki Krisztián polgármesterjelöltet, 
valamint Ábrahám Zoltán, Ábrahám 
Zsolt, Baloghné Harcsás Zita, Farkasné 
Kapás Alexandra, dr. Gulyás-Zóka Vero-
nika, Ótott-Kovács Tamás és Simon-    

Jójárt Renáta Szilvia képviselőjelölteket.

Meggyőződésem, hogy munkánkkal és 
elhivatottságunkkal Domaszék többre 
képes!

Tisztelettel: Marosi Tamás

Németh Antal István
képviselőjelölt (Független jelölt)

Tisztelt Domaszékiek!

65 éves vagyok, születésem óta itt élek és 
dolgozom. A MINI-AGRO Kft-ét családi 
vállalkozásban már 30 éve üzemeltetem.

Megválasztásom esetén célom:
• önkormányzati intézmények minél ha-

tékonyabb működtetése
• általános iskola bővítése és felújítása
• belterületi utak aszfaltozása
• járdaépítés és az utcák fásítása
• idősek nappali napköziotthonának lé-

tesítése
• tanyasi földutak folyamatos karbantar-

tása
• civil szervezetek és sportkörök támo-

gatása
• pályázaton megnyert ipari park mi-

előbbi kialakítása
• pályázaton megnyert kispiac mielőbbi 

megnyitása

Eddigi bizalmukat megköszönve kérem, 
hogy most is támogassanak szavazatukkal!

Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza "Do-
maszék, a nyugodt otthon" programját!

Tisztelettel: Németh Antal István
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Ótott-Kovács Tamás
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok! 

Ótott-Kovács Tamás vagyok, 38 éves, két 
gyermek édesapja. Környezetgazdálkodási 
agrármérnök diplomám megszerzése után 
az agrár-szakigazgatásban dolgoztam közel 
10 évig. Jelenleg NAK regisztrált szakta-
nácsadóként és pályázatíróként segítem a 
helyi gazdák forráshoz jutását, valamint 
hideghajtatásban gazdálkodom. 
Tősgyökeres domaszéki kisgyermekes 
apaként a falu élhetőségéhez kapcsolódóan 
sok témakörben látom a tennivalót, és ezek 
mentén fogalmaztam meg a célokat.

Úgy gondolom, hogy Domaszék mindig is 
egy jó adottságokkal rendelkező település 
volt, ahol a lakók is kivételes szorgalom-
mal élik mindennapjaikat. Ezen adottságok 
azonban sem kül-, sem belterületi útjain-
kon, sem köztereinken, sem oktatási intéz-

ményeink megjelenésén és belbecsén nem 
jelennek meg. Minden lehetőséget ki kell 
használni, minden ötletet meg kell hallgat-
ni, és a közösség erejére kell építeni. Sok 
dolog van, amin kellene és – tenni akarás-
sal, akár pénz nélkül, jó ötletekkel és csa-
patmunkával – lehetne is javítani.
A település vonzó költözési cél a fiatalabb 
és az idősebb korosztály számára, annak 
ellenére is, hogy túl sokat egyikőjüknek 
sem nyújt. 
Domaszék gyarapodása és fiatalodása szá-
mos lehetőséget rejt. Ezen lehetőségek ki-
aknázása, valamint az újonnan beköltözők 
közösségünkbe való bevonása feladatunk 
és kötelességünk is egyben.
Sziráki Krisztián polgármesterjelölt céljai-
val és szándékaival megismerkedve, úgy 
gondolom, hogy egy lendületes és haté-
kony képviselői csapattal pozitív irányban 
tudnánk Domaszéket fejleszteni – a mosta-

ni állóvízből a környező települések szint-
jére emelni, és végre a 21. századba vezet-
ni.

Tisztelettel: Ótott-Kovács Tamás

Remete Róbert
képviselőjelölt (Mi Hazánk Mozgalom, MIÉP és FKgP képviselőjelöltje)
Tisztelt Domaszéki lakosok!

Remete Róbert 50 éves szakmunkás va-
gyok és a Mi Hazánk Mozgalom domaszé-
ki alapszervezetének tagja. A Mi Hazánk 
Mozgalom, a MIÉP és az FKgP (nemzeti 
összefogás) közös képviselőjelöltje. Prog-
ramom: állatorvosi rendelő korszerűsítése 

és fejlesztése, állatmenhely létrehozása, 
közbiztonság megerősítése (mert számom-
ra elfogadhatatlan, hogy nincs állandó ren-
dőri jelenlét a községben), tanyagondnok-
ság bővítése. Amennyiben programom 
elnyerte a tetszését, várom szavazatát!

Tisztelettel: Remete Róbert 

Rusz Alajos
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Utam a Feketeszélre

Tisztelt Domaszékiek! 

Rusz Alajos vagyok, közgazdász, bizton-
ságszervező szakmérnök és a Feketeszéli 
Egyesület elnöke.
2005-től Magyar Harcművészettel kezd-
tem foglalkozni, a hétvégi foglalkozásokra 
a családomat is vittem. 
Itt nem csak bot vagy fokos harc, íjászat 
vagy szablyavívás volt, hanem énekeltünk, 
táncoltunk történelmi előadásokat hallgat-
tunk és tájépítészetről, ártéri gazdálkodás-
ról is beszéltünk.
Ennek hatására feleségemmel úgy döntöt-
tünk, hogy emberibb környezetben élünk 
tovább és egészségesebb ételeket fogyasz-
tunk. Ildi elkezdte nézegetni a tanyákat., 
majd egymástól függetlenül több mint 100 
éves Ótott-Kovács tanyát néztük ki lakóhe-
lyünknek, melyet 2008-ban megvásárol-

tunk. A legfőbb bajom a kevés fa volt, 4 
eper és 3 japánakác volt rajta. Feleségem 
elültetett 2670 facsemetét. Ma már erdő 
vesz körül bennünket. Felújítottuk a tanyát, 
a napsugaras oromzatot és az istenszömet 
is kijavíttattuk.  

2009-ben költöztünk ki Szegedről. Ked-
venc időtöltésemet a tv nézést fotelból, fel-
cseréltem a tanyasi életre. Azért nem olyan 
romantikus, mint ahogy képzeltem, de nem 
gondolok soha a kényelmes városi létre. 
Sok új dolgot kellett és kell tanulnom. Kár-
pótolnak a fiaim, akik itt nőnek fel, lova-
golnak, segítenek, tanulnak, fejlődnek. 

A minap Polgármester úr keresett meg az-
zal, hogy indulnék-e a képviselő választá-
son. Érdekes kihívás, hogy többet tehetek 
képviselőként a domaszékiekért. 
Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza     

"Domaszék, a nyugodt otthon" programját!
Rusz Alajos
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Simon-Jójárt Renáta Szilvia
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt Választópolgárok!
Simon-Jójárt Renáta Szilvia vagyok, 37 
éves domaszéki lakos. Tanulmányaimat 
Domaszéken, majd Szegeden folytattam. 
2004-ben diplomát szereztem a Szegedi 
Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripa-
ri Főiskolai Karán, mint Vállalkozó-mene-
dzser mérnök. Jelenleg Domaszéken csalá-
di vállalkozásunkban dolgozom. Munkám 
révén naprakész tapasztalataim vannak 
azokról a kihívásokról, amivel ma egy vál-
lalkozónak szembesülnie kell. Fontos fel-
adatomnak tartom, hogy a domaszéki vál-
lalkozók minél több lehetőséghez jussanak 
munkájuk hatékonyabb végzéséhez.
Fiaim 11 és 13 évesek, a helyi általános is-
kolában tanulnak.  Családanyaként, szülő-
ként én is ugyanazokkal a problémákkal 
találkozom nap, mint nap, mint Önök! 
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy 
gyermekeink minél jobb körülmények kö-
zött tanulhassanak, játszhassanak, fejlőd-

hessenek! Domaszék legyen az Ő otthonuk 
is, úgy ahogy nekem is és a férjemnek is az 
születésünktől fogva.
Jelenleg az Önök bizalmából, a képvise-
lő-testület Humán bizottságában minden 
szavazatommal azon vagyok, hogy a helyi 
bölcsőde, óvoda, iskola minden olyan tá-
mogatást megkapjon, amire szükségük 
van, legyen az iskolai táncverseny, osztály-
kirándulás vagy gyermekeink úszás-, illet-
ve korcsolya oktatása. Észre kell vennünk 
azonban, hogy a településünk számára kí-
nálkozó lehetőségek jelenleg nincsenek tel-
jesen kihasználva. Úgy gondolom, hogy a 
kedvező gazdasági környezettel, ezzel a 
ritkán adódó eséllyel élnünk kell. Most 
még léphetünk, most kell megragadni a le-
hetőséget, mert Domaszék ennél jóval 
többre képes! Aki ismer, tudja, hogy nem 
kenyerem a köntörfalazás. Családanyaként 
és vállalkozóként is megtanultam, hogy 
mindennek alapja az őszinteség. Ez a leg-

fontosabb! Mindazok, akiknek ez ugyani-
lyen fontos, számíthatnak rám, mint ahogy 
én is számítok megtisztelő szavazataikra.

Köszönettel: Simon-Jójárt Renáta Szilvia

Szekeres Péter Pálné
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Szekeres Péter Pálné Ildikó vagyok.
Születésem óta Domaszéken lakom és élek. 
Ide jártam általános iskolába, majd egész-
ségügyi iskolában folytattam tanulmányai-
mat. Jelenleg pedig az egészségügyben 
dolgozom, mint ápolónő.1984-ben mentem 
férjhez, három fiúgyermekem született, 
akik szintén ide jártak általános iskolába, 
és innen indultak el életük útján. Szeretek 
itt élni, szeretek az emberekkel beszélgetni, 
és megismerni a véleményüket, 2003 óta 
pedig a Domaszéki Családok Klubját veze-
tem. Ahogyan a mottónk is mondja, Együtt 
Egymásért dolgozunk. Közösségünk a kü-
lönböző családi programok szervezése 
mellett, jó kapcsolatot őriz és ápol Doma-
szék Nagyközség Önkormányzatával, a he-

lyi közösségekkel és civil szervezetekkel.
Kedves Választók!
Nő vagyok, Anya, Féleség, Nagymama.
Nap, mint nap egyensúlyozom a világ és a 
család között, és betöltöm a sorsom által 
rám szabott szerepet. Mégis most egy újabb 
feladat vállalásával szeretném Domaszé-
ket, és a domaszéki lakosokat szolgálni, 
mert hiszem azt, hogy lehet nőként is oko-
san tenni a közösségért. Az elférfiasodott 
politikai életbe szeretnék tapasztalatom ál-
tal még több emberséget, toleranciát és 
megbecsülést vinni. Arra vállalkozom, 
hogy a családomon, a gyermekeimen, idős 
szüleimen, és érzéseimen alapuló politikát 
képviseljek.„A férfi teremti a világot, a nő 
pedig megtartja és gondozza” /Jókai Anna/

Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza "Do-
maszék, a nyugodt otthon" programját!

Varga-Asztalos Ágnes
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Kedves Domaszékiek!
Varga-Asztalos Ágnes vagyok, 33 éves, 2 
gyermekes családanya. Családom generá-
ciók óta itt él és ezért is annyira fontos szá-
momra ez a település. Gyermekkorom óta 
nagyon aktív közösségi szerepet vállalok, 
hiszen édesanyámtól is ezt a példát láttam, 
aki immár 32 éve a helyi általános iskola 
pedagógusa, és mindig az önzetlen segítés-
re és a közösségi munka pozitívumaira ta-
nított.
Tanulmányaim során szereztem vidékfej-
lesztési-agrármérnöki, mérnök-tanári és 
közgazdász /településfejlesztési szakirány/ 

diplomákat. Pályakezdőként 11 évvel ez-
előtt, a Domaszéki Teleházban kezdhettem 
el dolgozni, majd 3 év elteltével kaptam 
lehetőséget, hogy önkormányzati pályáza-
ti-, ifjúsági-, és esélyegyenlőségi referens-
ként dolgozhatok immár 8 éve. Az Önök 
támogatásának köszönhetően 5 éve a kép-
viselő-testület tagjaként, a döntéshozatalba 
is beleszólhatok. 
A Humán Bizottság elnökeként kiemelném 
a legfontosabb dolgokat, melyek a támoga-
tásommal valósultak meg: 
• a játszóterek karbantartása és a bővíté-

sükre beadott/elnyert pályázat
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• a nevelési és oktatási intézményeink 

anyagi támogatása
• az utca-aszfaltozási program elindítása
• az ifjúsági ösztöndíjpályázatok támo-

gatása
• a közösségért dolgozók elismerése
• a közintézmények felújítása
• a fásítási program elindítása
Amennyiben Önök továbbra is támogat-
nak, úgy minden tudásommal és erőmmel 
azon leszek, hogy a közeljövőben reálisan 
megvalósítható és valóban a lakosság érde-
keit szolgáló fejlesztéseket valósítsunk 
meg. Az Önök visszajelzései alapján és vé-
leményem szerint is a legsürgősebb felada-
tok a következők:

• a belterületi utcák aszfaltozásának 
folytatása

• a temető ravatalozójának méltó módon 
történő felújítása

• az ipari park beindítása /ezáltal az ön-
kormányzat bevételeinek növelése és 
munkahelyek teremtése, új vállalkozá-
sok indításának támogatása/

• az iskola bővítésének szorgalmazása, 
illetve az iskolai étkező megépítése

• a bölcsőde, óvoda és iskola programja-
inak anyagi támogatása, a szülők ter-
heinek csökkentése

• a tanyán élők, az idősek és szociálisan 
rászorulók segítése

• a játszóterek további bővítése, környé-

kük folyamatos karbantartása
• a Dankó Pista tér és a Szabadság tér 

felújítása, parkosítása
Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot 
szereztem és minden döntésemmel a fejlő-
dés ösztönzése és a település gyarapítása 
volt a célom. Újraválasztásom esetén ez a 
tapasztalat nagyban segíteni fog, hogy a 
következő ciklus alatt a legtöbbet hozhas-
suk ki a pályázati lehetőségekből, illetve a 
település számára szükségszerű fejleszté-
seket, pályázati források nélkül is meg tud-
juk valósítani.
Kérem, szíveskedjenek szavazatukkal tá-
mogatni ezek megvalósításában!

Tisztelettel: Varga-Asztalos Ágnes

Volford Péter István
képviselőjelölt (Független jelölt)

Volford Péter István 36 éves, 2 gyermekes 
családapa vagyok. Nagyszüleim és szüleim 
révén a családom generációk óta lakója 
Domaszéknek. 

A Szegedi Tudományegyetemen agrármér-
nökként szereztem az első diplomámat, ké-
sőbb a Szent István Egyetemen gazdasági 
agrármérnökként diplomáztam. 

Kezdetben állami költségvetésű szervezet-
nél dolgoztam, mint adóellenőr, jelenleg 
pedig saját vállalkozásaimat vezetem. 2017 
óta a Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége Csongrád megyei elnöksé-
gének vagyok tagja, melynek célja a me-
gyei vállalkozók érdekeinek érvényesítése 
a törvényhozás asztalán.

Rendkívül fontosnak tartom a fiatalok be-
vonását a közösségi életbe, valamint azt, 
hogy a falu minden lakóját valamilyen 
programmal megszólíthassuk, ezáltal min-
denki otthonának érezhesse Domaszéket. 

Elengedhetetlennek tartom a párbeszédre 
épülő terveket, a XXI. századi innovatív 
ötleteket, melyekkel kényelmesebbé, élhe-
tőbbé tehetjük Domaszéket.

Ezenkívül fontosnak tartom a vállalkozá-
sok létrejöttének, fejlődésének elősegíté-
sét, ezzel a helyben lakó embereknek mun-
kahelyet teremtve.

A munkám során minden megszerzett tudá-
somat a község javára kívánom fordítani.

Zádori Krisztina
képviselőjelölt  (Független jelölt)

Tisztelt domaszéki választópolgárok!

Zádori Krisztina vagyok, 1979-ben szület-
tem Szegeden. Férjemmel és 4 gyerme-
kemmel élünk itt, Domaszéken.
Tanulmányaimat Szegeden végeztem, a 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban 
érettségiztem, diplomámat pedig az Egye-
temen pedagógusként szereztem. 
Ennek ellenére 15 évig a banki szférában 
dolgoztam ügyintéző, majd irodavezető 
pozícióban. Jelenleg GYED-en vagyok.
2013-ban csatlakoztam a domaszéki Ba-
baklubhoz, ahol az anyukákkal való talál-
kozás új ismeretségeket, barátságokat ho-
zott az életünkbe.
2016 óta tagja vagyok a Domaszéki Élhe-
tőbb Faluért Közhasznú Egyesületnek, 
ahol a Doma Tv készítésében veszek részt. 

7 éve költöztünk ide. Nagyon szeretünk itt 
élni a csendes, nyugodt környezet, ugyan-

akkor Szeged közelsége miatt. Úgy érzem, 
hogy a helyiek, szomszédok az első perctől 
fogva befogadtak bennünket.  Éppen ezért 
fontosnak tartom, hogy az újonnan beköl-
töző családokat szeretettel fogadjuk és se-
gítsük beilleszkedésüket kis közösségünk-
be. Emellett helyi szinten a kisgyermekes 
családok életének támogatása és megköny-
nyítése a célom, hiszen az "Otthonunk Do-
maszék".
Becsületes és empatikus személyiségem-
mel aktív és hasznos tagja lehetnék a kép-
viselő-testületnek.
Amennyiben Ön is így gondolja, szavazzon 
rám a 2019.október 13-i önkormányzati vá-
lasztáson.

Kérem, hogy október 13-án szavazatával 
támogasson engem és Kispéter Géza "Do-
maszék, a nyugodt otthon" programját!

Tisztelettel: Zádori Krisztina
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