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Önkormányzati hírek
2019. október 22-én alakuló ülést tartott az 
új képviselő-testület és az alábbi napirendi 
pontokat fogadták el:

Nyilvános ülés:
1. A Helyi Választási Bizottság elnöké-

nek beszámolója az önkormányzati 
választás eredményéről

2. Képviselő-testület eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármesteri program ismertetése
5. Szervezeti és Működési Szabályzat al-

kotása
6. Valamennyi bizottság tagjainak meg-

választása
7. Bizottságok nem képviselő tagjainak 

eskütétele
Zárt ülés (titkos szavazás):

8.    Alpolgármester megválasztása
Nyilvános ülés:

9.    Alpolgármester eskütétele
10. Polgármester, alpolgármester 
      illetménye, költségtérítése
11. Egyebek

Németh László a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette a helyi önkormányza-
ti választás eredményét. Megállapította, 
hogy a polgármester-választás eredményes 
volt, a megválasztott polgármester: Sziráki 
Krisztián. Továbbá a Domaszéki Helyi Vá-
lasztási Bizottság megállapította, hogy a 
képviselő-választás is eredményes volt és a 
képviselő-testület tagjai közé az alábbi sze-
mélyeket választották:
1. Kardos Rolland (független)
2. Ábrahám Zsolt (független)
3. Simon-Jójárt Renáta Szilvia (független)
4. Ábrahám Zoltán (független)
5. Ótott-KovácsTamás (független)
6. Kispéter Géza (független)
7. dr. Gulyás-Zóka Veronika (független)
8. Dobó Tamás (független).

Sziráki Krisztián ismertette a polgármesteri 
programját, ahol elmondta, hogy ezt úgy 
alakította ki, hogy azokat a fejlesztési el-
képzeléseket és alapelveket követte, amit a 
választási kampánya során megismertetett 
a lakossággal. Három csoportot alakított ki, 
az egyik a kisebb, pályázati forrás bevoná-
sa nélkül megvalósítható és önerőből telje-
síthető fejlesztések. 

- Az első a járdaépítés, a közvilágítás fej-
lesztése, különös tekintettel a zártkertekre 
és a tanyai buszmegállókra, a korábban el-
kezdett fejlesztések továbbvitele. A játszó-
térépítés, mely magába foglalja a meglévő 
játszóterek rendbetételét és új kültéri, sza-
badtéri közösségi terek építését. Eboltási, 
chipeztetési, ivartalanítási program a ku-

tyatartók számára. Egy olyan kedvezmé-
nyes, évről-évre ismétlődő rendszer kiala-
kítása, amely által csökkenhet a kóbor 
kutyák száma és a könnyebb beazonosítha-
tósága, és ennek kiegészítéseképpen a sza-
badon kószáló kutyák tulajdonosaival 
szemben határozottabb intézkedéseket sze-
retne foganatosítani. Ennek egy bizonyos 
része már megvalósult, mivel már van chi-
polvasója az önkormányzatnak. 

Hatékonyabb kommunikáció a lakosság-
gal, mely nem pénz kérdése, hanem hozzá-
állás kérdése abban a tekintetben, hogy a 
mai kor vívmányait, úgy, mint a közösségi 
oldalt, az internetet úgy használják, hogy 
az önkormányzat és a domaszéki lakosok 
között hatékonyabb kommunikációt ered-
ményezzen. Oda-vissza fontos ez a fajta 
kommunikáció, hogy tudjanak egymásról 
és ismerjék a lakosok igényeit és problémá-
it. Összefügg ezzel Domaszék arculatának 
kidolgozása is, úgy a honlap, mint a Hír-
mondó és az összes többi települési megje-
lenésnek az egységesítése annak érdeké-
ben, hogy ha Domaszéken jár valaki, akkor 
megragadjon egy bizonyos arculat. Ehhez 
hozzátartozik az utcafásítás, a köztereknek 
a rendben tartása és további fejlesztése is. 

- Nagyobb forrást igénylő, fontos fejleszté-
si igények között szerepel a temető re-
konstrukciója, az új ravatalozó építése, 
amely évről-évre felmerülő igény, és az a 
célja, hogy még ebben a ciklusban megva-
lósíthassák. Iskolai étkező kialakítása, 
amely szintén egy nagyobb fejlesztés, úgy 
gondolja, hogy évről-évre visszatérő prob-
lémát oldanának meg ennek a fejlesztésnek 
a megvalósításával, mind a gyermekek éte-
leinek az étkezőbe való eljuttatása és az 
ételek jobb minőségi kontrollálhatósága 
miatt. Az utcák aszfaltozása, mely nem igé-
nyel különösebb részletezést, a belterületi 
aszfalt nélküli utcák számának a csökken-
tésére törekedni kell. További lakótelkek 
kialakítása szintén egy olyan feladat, mely 
időről-időre felmerül. A különböző család-
támogatási rendszerek és az építésre vonat-
kozó kiegészítő támogatások miatt is fon-
tos lehet a lakótelkek kialakítása, tanulva a 
hibáinkból és megragadva a kínálkozó le-
hetőséget az ezzel járó nagy feladatot és 
többletmunkát. 

- A hosszú távú tervezéssel és kiegészítő 
forrás igénybevételével van realitása, hogy 
megvalósuljon a közösségi ház építése, il-
letve az idősek napközbeni ellátását segítő 
intézmény létrehozása. 
A tervek valószínűleg a ciklus során kiegé-

szülnek, lesz olyan, ami háttérbe szorul, 
lesz olyan, ami prioritást kap majd, az aktu-
ális lehetőségek mentén kell majd a lehető 
legtöbbet kihozni.

Az 5. napirendi pont keretében megalkot-
ták az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát. 
Az alábbi bizottságokat hozták létre:
Ügyrendi Bizottság;
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;
Humán Bizottság;
Településfejlesztési és -üzemeltetési Bi-
zottság

7. napirend keretében megválasztották a bi-
zottságok választott és külsős tagjait:
Ügyrendi Bizottság: dr. Gulyás-Zóka Ve-
ronika (elnök), Dobó Tamás, Simon-Jójárt 
Renáta.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 
Ótott-Kovács Tamás (elnök), Ábrahám 
Zsolt, Kispéter Géza, Baloghné Harcsás 
Zita (külsős tag), Németh Péter (külsős 
tag).
Humán Bizottság: Simon-Jójárt Renáta 
(elnök), dr. Gulyás-Zóka Veronika, Kardos 
Rolland, Varga-Asztalos Ágnes (külsős 
tag), Farkasné Kapás Alexandra (külsős 
tag).
Településfejlesztési és -üzemeltetési Bi-
zottság: Ábrahám Zsolt (elnök), Ótott-Ko-
vács Tamás, Dobó Tamás, Bókáné Bodó 
Zsuzsanna (külsős tag), Szigetiné Elekes 
Klára (külsős tag).

Zárt ülés keretében, titkos szavazással Áb-
rahám Zoltánt választották főállású alpol-
gármesternek. 

10. napirend keretében, nyilvános ülésen 
döntöttek a polgármester és alpolgármester 
illetményéről és költségtérítéséről. 
A 11. napirendnél, mivel a bizottsági struk-
túra megváltozott és új bizottság jött létre 
(Településfejlesztési és –üzemeltetési Bi-
zottság), ezért szükségessé vált a települési 
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló helyi rendeletet módosítása. 

A leköszönő polgármester a hatályos jog-
szabályok alapján 3 havi végkielégítést 
kap, amit a képviselő-testület további, leg-
feljebb háromhavi illetménynek megfelelő 
összeggel kiegészíthet. Kispéter Géza volt 
polgármester kérte a kiegészítő 3 havi vég-
kielégítés biztosítását, amit a testület nem 
támogatott. 

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla 
szerkesztő
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Kedves Domaszékiek!

Az új képviselő-testület tagjai balról jobbra: Ábrahám Zoltán alpolgármester, Simon-Jójárt Renáta, Ábrahám Zsolt, Sziráki 
Krisztián polgármester, Ótott-Kovács Tamás, dr. Gulyás-Zóka Veronika, Kardos Rolland, Dobó Tamás, Kispéter Géza 

Tisztelt Domaszéki Választópolgárok!
Az október 13-i választáson az általam és a 
csapatom által képviselt „Domaszék a nyu-
godt otthon” program nem kapott elegendő 
támogatottságot, így új polgármester és 
nagyrészt megújult képviselő-testület ve-
zeti Domaszéket.  Gratulálok a megválasz-
tott polgármesternek, alpolgármesternek, 
képviselőknek és kívánom, hogy a kiadott 
programból minél többet meg tudjanak va-
lósítani! A korábbi véleményem szerint az 
elvégzett munka, a megbízható haladás a 
legjobb kampány, emellett megnőtt a jelen-
tősége a kampány szervezésének, az inter-

netes háttérnek. Köszönet jelölőimnek, az 
ajánlóívek aláíróinak, aláírásgyűjtőknek, 
támogatóknak; köszönet a szavazatokkal 
támogatóknak!
A képviselő-testület tagjaként fogom foly-
tatni a településünk érdekében végzett 
munkát, és igyekszem, azon polgárok véle-
ményét képviseli és érvényesíteni, akik 
megtiszteltek a választáson bizalmukkal!
Mindenkor szem előtt tartom a település 
fejlődését, gyarapodását szolgáló fejleszté-
seket!

Tisztelettel: Kispéter Géza

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy 
bizalmat szavaztak nekem a polgármes-
ter-választáson.

Az első szó mindenképpen a háláé. Hálás 
vagyok mindenkinek, aki szavazatával tá-
mogatott, aki valamilyen módon, a kam-
pány során kiállt mellettem, aki arra bizta-
tott, hogy felvállaljam ezt a rendkívül 
nehéz megmérettetést.

Köszönöm minden egyes választópolgár-
nak, aki élt állampolgári jogával és véle-
ményt nyilvánított. Jómagam és a megvá-
lasztott képviselő testület nem csak a ránk 

szavazók, hanem a teljes Domaszéki La-
kosságot kell, hogy szolgáljuk. Ez a köte-
lességünk.
És végezetül, köszönöm a választás lebo-
nyolításában részt vevő összes segítőnek, 
kollégáimnak a választás előkészítése és 
lebonyolítása során vállalt felelősségteljes 
munkáját. Ők voltak a zálogai annak, hogy 
egy tiszta, megkérdőjelezhetetlen választá-
si eredményt kaphassunk.
Október 22-én megalakult az új képviselő 
testület. Megválasztott képviselőtársaim a 
település fejlődése érdekében elkötelezett 
személyek. Ezután ez a csapat lesz „A Csa-
pat”. Biztos vagyok benne, hogy a közös 

cél összekovácsol majd bennünket.
Domaszéken új korszak kezdődik. Célunk, 
hogy településünket versenyképes pályára 
állítsuk, amely a ma és a holnap kihívásai-
ra, lehetőségeire egyaránt tud válaszolni. 
Az előttünk álló időszak legfőbb teendője a 
település dinamikus fejlődéséhez szüksé-
ges alapok megteremtése és a fejlesztési 
projektek elindítása.
Feladatunk – és most már tisztségünk is – a 
jövőbe tekinteni, és mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy Önök, az itt élők, 
méltán lehessenek büszkék Domaszékre.

Sziráki Krisztián polgármester
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Domaszék Nagyközség vezetősége kettő 
szépkorú lakost is köszöntött novemberben.  
Császár Andrásné  és Lukács Szilveszterné 
is 90 éves lett ebben a hónapban. Ez 
alkalomból otthonukban köszöntötték őket 
Sziráki Krisztián polgármester úr és dr. 

Csányi Imre jegyző úr. Gyönyörű 
ajándékcsomaggal és emléklappal 
kedveskedtek az ünnepelteknek. Lakosaink 
aktív életet élnek, korukat felejtve élik 
mindennapjaikat.  Császárné Erzsike néni 
és Lukácsné Erzsike néni is a családja 

körében él,  minden nap jelen van életükben 
az összetartozás, a megbecsülés és a 
szeretet. 
Ez úton is kívánunk további jó egészséget 
és még sok aktív nyugdíjas évet  Ica 
néninek!

Novemberi  ünnepeltjeink

Császár Andrásné és Lukács Szilveszterné szépkorúak köszöntése           Fotó: DomaTv  

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS DOMASZÉKEN
A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alapból valósult meg a 
közelmúltban a kerékpárút építési projek-
tünk.

A „Kerékpárút építés Domaszéken” című 
pályázatunk segítségével Domaszék nagy-
község közigazgatási területére a hivatás-
forgalmi szempontokat figyelembe véve 
összefüggő, a meglévő hálózatokhoz csat-
lakozó kerékpárforgalmi létesítmény került 
kiépítésre. A nyomvonal egyik végpontja, 
maga a már meglévő kerékpárút, ami az 55. 
sz. főút mentén fut, a másik végpontok az 
óvoda és az iskola. Az Észak-Déli szakasz 
feltárja a tőle Nyugatra lévő „új osztás” te-
lepülésrészt, valamint hozzájárul e terület 
és a településközpont kerékpáros összekö-
téséhez. A fejlesztés több ponton is illesz-
kedik Csongrád megye területfejlesztési 
programjához. Szükségszerűségét Szeged, 
Mórahalom, Ásotthalom szomszédos tele-
pülések felé irányuló egyre erősödő turisz-

tikai felhasználás is indokolta. A fejlesztés-
sel olyan, a fenntartható közlekedés 
feltételeit megteremtő és erősítő közleke-
désfejlesztési intézkedés tudott megvaló-
sulni Domaszéken és szomszéd települései 
(Szeged és Mórahalom) között, mely hoz-
zájárulhat az éghajlatváltozás mérséklésé-
hez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentésé-
hez, az élhető városi és települési környezet 
kialakulásához, valamint az EU2020 és a 
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fej-
lesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és 
közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesü-
léséhez is. A beruházás költséghatékony 
módon, reális költségvetéssel került meg-
valósításra, amely során 1.095 méter hosz-
szú belterületi kerékpárút épülhetett meg.
A TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00006 azono-
sítószámú projekt megvalósításához Do-
maszék Nagyközségi Önkormányzat 
68.868.721 forint támogatásban részesült.

 Mészáros-Tanács Anett
 pályázatíró-projektmenedzser

ZSIBONGÓ – iskolai hírek
Programjainkból:

Rádiós ünnepi műsor keretében emlékez-
tünk meg október 6-ról, melyet a 6.a és 6.b 
osztály 10 tanulója adott elő iskolánkban. 
Felkészítő tanáruk: Molnár-Tóthné Laka-
tos Margit. Október 4-én a Rece-fice nép-
tánccsoport fellépett az Idősek Napi ren-

dezvényen a sportcsarnokban. Dél-alföldi 
táncokat láthattak tőlük, felkészítő tanáruk 
Kispéter Éva.

Október 9-én a Nyugdíjas Klubok Talál-
kozójára kaptunk megtisztelő felkérést. 
Az iskolások műsorát a 2. osztályosok 
verses-tréfás szüreti mulatsága nyitotta 

meg. Utánuk Sárszegi Gréta zongorázott, 
Tombácz Anikó furulyázott, Szigeti Sára 
pedig egy szép szavalattal kedveskedett a 
találkozó résztvevőinek. Végül a Rece-fice 
néptánccsoport „Pünkösdölő” koreográfiá-
ját nézhették meg a vendégek. Felkészítő 
tanárok: Bönde Jánosné, Polgár Szabi-
na, Lázity Natália, Viplakné Pásti Mária, 



5

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

Kalandtúrán az alsós csapat        Fotó: Török Gabriella 

Sziporkák projekt        Fotó: Mataisz Zsuzsanna 

Kispéter Éva és Greksa László.

Október 9-én az első és a második napközis 
csoport bábszínházba látogatott Szegedre. 
A Szemüveges Szirén című bábelőadást 
nézték meg. Minden gyereknek nagyon tet-
szett a színvonalas előadás. Kísérő tanítók: 
Fehér Erika, Csóti Natália, Pataki Ildikó.
Október elején a Szegedi Regionális Ter-
mészettudományos Diáklabor (SZeReTeD 
Labor) által szervezett Természettudomá-
nyos Kalandtúrán vettek részt iskolánk 
4. és 8. osztályos tanulói. A 10 km-es ver-
seny keretében a gyerekek bejárták Sze-
ged nevezetes helyeit, s a 12 állomáson 
gondolkodtató feladatokat oldottak meg. 
A negyedikesek többek között megmérték 
a kerékpárosok sebességét, tájékozódtak 
égtájak szerint, elektromágneses kísérle-
tet hajtottak végre, folyadékok pH értékét 
vizsgálták, kiszámolták az Árvízi emlékmű 
magasságát, sőt a Hősök kapujának tetőze-
téről számolták meg a szegedi tornyok szá-
mát.  A feladatokat hibapont nélkül oldotta 
meg a remek csapat: Bakos Petra, Faddi 
Ádám, Kun-Péter Emma, Szaszák  Tamás 
Balázs 4.a , Nagy Benjámin 4. b osztá-
lyos tanulók. A nyolcadikosok is kiválóan 
képviselték iskolánkat. Csapattagok: Süli 
Ádám, Tóth-Szeles Bence 8. a, Négyökrű 
Gergő,  Szalóky Mercédesz Lara,  Szigeti 
Sára 8. b osztályos tanulók. /Török Gabri-
ella kísérőtanár/

Október 15-én papírgyűjtést szerveztünk. 
Szorgos munkával 13.704 kg papír gyűlt 
össze. Alsó tagozatban a legeredménye-
sebb osztály a 3. b lett, kereken 100 kg/
fő gyűjtéssel. Felső tagozatban a legtöbb 
papírt a 7. a osztály gyűjtötte: 1.533 kg-ot, 
így átlag 76 kg papírt hoztak fejenként. A 
programot a DÖK szervezte és bonyolította 
Nagy Hevesi Ákos tanár úr vezetésével.

Október 22-én emlékezett iskolánk az 56-
os forradalomra. Sziráki Krisztián polgár-
mester úr és Sóki Károly plébános úr kö-
szöntője után múltidéző műsorral emlé-
keztek tanulóink. Szereplők: Simon-Jójárt 
Bence 7.b - parasztember, Sánta Brigitta 
8.a - munkásnő, Szécsi Leila 8.a - úttörő, 
Négyökrű Kristóf 8.a - városi értelmiségi, 
Kalmár Csaba 7.b -  egyetemista, Tóth-Sze-
les Bence 8.a - elvtárs, Süli Ádám 8.a 
- Nagy Imre, 8.b osztály tanulói forradal-
márok, a 8.a osztály tanulói orosz katonák 
voltak. A műsor hangulatát, színvonalát 
emelte a 6. osztályos énekkar, a szólisták, 
valamint Szalóky Lara (8.b) tolmácsolásá-
ban elhangzott dalok. A hangosítást, zenei 
bejátszást Klépity Attila rendszergazda és 
Bakos Roland 8.a osztályos tanuló közös 
munkája valósította meg, az énekkari dalo-
kat Kneusel-Herdliczka Leila tanárnő taní-

totta be, az irodalmi műsort Huszár Judit és 
Viplakné Pásti Mária  rendezte.

Október 25-én az alsós napközis csoportok 
szüreti mulatságon vehettek részt a nap-
közis témanap keretében. Játékos felada-
tokkal tettük színesebbé a gyerekeknek ezt 
a napot. A feladatok között volt rajzolás, 
képkirakás, egyensúlyozás és zenére tán-
colás. Jó móka volt!

PROGRAMOZÁS HETE                                                                                                                                             
                  2019. október 5 – 20. 

A Code Week, azaz a Programozás Hete 
célja, hogy egy héten át a lehető legtöbb 
diák ismerkedjen meg a programozás alap-
jaival vagy tanuljon programozni maga-
sabb szinteken.

Iskolánk is csatlakozott a Programozás 
Hete rendezvényeihez. A programot Mata-
isz Zsuzsanna tanítónő szervezte.

ISMERKEDÉS SCOTTIE-VAL – rendha-
gyó tanóra 2019. október 10-én.

A 4.b osztály Simon Tamás vezetésével 
rendhagyó tanórán   próbálhatta ki a Scotti-
eGo! társasjátékot.

A Scottie Go! egy fejlesztő játék, puzzle 
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elemek és egy alkalmazás kombinációja, 
amely garantáltan elvarázsol mindenkit. 

Forrás: https://klett.hu/bolt/altalanos-
iskola/scottie-go-iskolai-valtozatfedezd-

fel-a-kodolas-vilagat/

eTwinning Magyarország 2019 Verseny

A 4. b osztályosok a tavalyi tanévben két 
eTwinning projektet valósítottak meg: A 
HuLLáMoK HáTáN projektben két hatá-
ron túli magyar gyerekcsapattal (Tornagör-
gő SK, Varsolc RO) a VÍZzel kapcsolatos 
ismereteiket bővítették. A Sziporkák pro-
jektben a Szegedi Orczy István Általános 
Iskola 2.a osztályával és osztályfőnökük-
kel, Kiss Mónikával a TŰZ témakörében 
kutakodtak. Mindkét projekt elnyerte a 

Hullámok hátán projekt        Fotó: Mataisz Zsuzsanna 

Minősített eTwinning projekt címet, és 
egy online fordulót követően mindkét 
projekt bejutott a Nemzeti eTwinning 
verseny döntőjébe, melyet Budapesten 
rendeztek meg október 17-én. Az országos 
megmérettetésen 20-20 percben mutatták 
be a projektekben végzett munkát, számol-
tak be kalandjaikról. A versenyen kiváló 
eredménnyel szerepeltek: a HuLLáMoK 
HáTáN projekt 2. helyezést, a Sziporkák 
projekt 3. helyezést ért el az általános is-
kolák kategóriájában. 

A remek eredmények mellett iskolánk el-
nyerte az Európai Minősített eTwinning 
Projekt címet a "HuLLáMoK HáTáN" 
című projektben végzett kiváló mun-
káért. Ezzel a 4.b osztály és iskolánk 

munkája a legmagasabb európai szinten 
nyert elismerést. GRATULÁLUNK! A 
versenyre a domaszéki gyerekeket Mataisz 
Zsuzsanna tanítónő készítette fel. 

A versenyt másnap Gyermeknap követ-
te, ahol a gyerekek ellátogathattak a Liszt 
Ferenc Nemzetközi repülőtérre. A csapatot 
a programra Mataisz Zsuzsanna és Turai 
Andrea kísérte.
Következő programjainkból:
November első hete: Naptárrajzok leadása
November 5.: Fogadóórák
November 12.: Pályaorientációs nap
November 22. (péntek) 15.00 órától: 
   Adventi szülői kézműves délután
November 28.: Bálint Sándor Nap
November 29.: Sportágválasztó
December 2., 9., 16., 19.: Adventi 
  gyertyagyújtás 7.45-kor
December 2.: Tankerületi Verses 
  mesemondó verseny 
December 3.: Iskolába Csalogató Program                                                                                                                                          
   16.30-tól
December 4.: Bábszínház
December 6.: Mikulás
December 7. : (szombat) Munkanap, B hét                                                                                                                                              
   kedd, rövidített órák, kisbusz 13.00-kor                                                                                                                                        
    indul
December 9-12.: Szülői értekezletek 
   16.30-tól
December 13.: (péntek) 15.30-tól: A zene                                                                                                                                             
   tanszakos növendékek karácsonyi 
   hangversenye
December 14.: (szombat) Munkanap, B hét 
   péntek, rövidített órák, kisbusz 13.00-kor 
   indul
December 19.: Utolsó tanítási nap, 
  Karácsonyi ünnepség, az iskola 
  13.00 órakor bezár

Domaszéki Kincskereső Óvoda hírei
Hétvári Andrea: November
Dúdol a szél, szelet kavar,

mindenféle színes avar.
Erdőt díszít ősz, a tarka,

paplant keres rigó, szarka.
Páfránypárnán sünfiókák,
odúikban csöndes rókák.
Sehol virág, sehol ember,
közelít álmos november.

Tagadhatatlanul itt van megint az ŐSZ. 
Csodálatos színekben pompáznak a faleve-
lek – a sárga tucatnyi árnyalata, izzó na-
rancs, vörös, nyugtató barna vagy a meg-
újulásra emlékeztető zöldet mind-mind 
megtalálhatjuk a földet puha takaróként 
beborító avarban.
Élményszerző sétákra mentünk a gyerme-
kekkel, ahol megfigyeltük az ősz színeit, az 
időjárás változásait, a növények, állatok 
alkalmazkodását az új évszakhoz. A Pillan-

gó, Bagoly, Csemete, Mókus csoportosok a 
Vadasparkba, a Méhecske és a Pillangó 
csoportosok a Füvészkertbe kirándultak, 
hogy az évszak színességét közelről is 
megtapasztalhassák.
Az EFOP -1.5.3-16-2017-00039 pályázat 
keretében a Bagoly csoportosok lovagolni 
jártak, a Mókus, Pillangó és Csiga csopor-
tosok pedig úszni tanulnak a NÉMÓ Úszó 
suliban. A gyermekek örömmel vesznek 
részt ezeken a programokon és rengeteg él-
ménnyel gazdagodva jönnek el egy-egy 
foglalkozásról.
A hónap vége felé észrevétlenül besetten-
kedik beszélgetéseinkbe, verseinkbe, éne-
keinkbe, játékainkba a Mikulás és a közele-
dő Karácsony. Kezdetét veszi az Adventi 
készülődés is. Szeretettel várjuk a szülőket 
a hagyományos Adventi délutánunkra 
2019. november 29-én, pénteken 15 órától, 
ahol gyermekeikkel közösen készíthetik el 

A Bagoly csoportosok lovagolni 
 tanultak    Fotó: Sziráki Krisztián 
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a közelgő ünnep díszeit.
Következő időszak eseményei:
2019. november 6. Szülői Közösség meg-
beszélése
2019. november 7. „Legyél Te is űrhajós!” 
mozgó planetárium a Kistérségi Óvodák 
Egyesületének szervezésében a középső és 
nagycsoportos gyermekek részére Móra-

halmon
Szülői értekezletek 16.30-tól: 
2019. november 11. Csemete
2019. november 13. Mókus
                                 Bagoly
                                 Pillangó
                                 Napraforgó
2019. november 14. Méhecske

2019. november 19. Katica
                                 Csiga- Biga
2019. november 22. Kiborul egy halom 
öröm - akusztikus zenekar koncertje
2019. november 29. Adventi készülődés
2019. December 6. Mikulás várás

Koczkás Orsolya óvodavezető

Fogatos felvonulás és szüreti bemutató
Fogatos felvonulást és szüreti bemutatót 
tartottunk 2019. október 5-én Domaszéken, 
mely mustkészítéssel és borkóstolással lett 
egybekötve. 
Néhány fogatos már reggel 5 órakor a hi-
degben elindult a környező településekről, 
hogy időben Domaszékre érhessen, csatla-
kozva a több mint 40 fogatból álló csapat-
hoz. 
A látványos felvonulást még színesebbé 
tette, hogy lóháton is érkeztek lovasok, il-
letve a Presszó étteremben a vendégek 
megismerkedhettek az ősi magyar kenyér-
készítés titkaival is. Múlt vagy jelen, gyak-
ran érezzük a két érzés keveredését egy 
ilyen rendezvényen, sokszor egy időuta-
zásban érezzük magunkat, de elmondhat-
juk, hogy míg régen, a múltban vidéken 
szinte minden parasztháznál volt ló és ko-
moly munkákba fogták őket, napjainkban a 
lótartás már egy hagyományőrző hobbivá 
vált sokak számára, hiszen a lovak munká-
ját, erőfeszítéseit a jelenünkben a gépek 
vették át. 
A Dankó Pista és az Árpád téren megpihen-
ve a helyi zenész csapat, a Kosava Együttes 
biztosította a jó hangulatot. A helyiek is 
örömmel ültek fel a fogatokra, hiszen erre 
az élményre ilyenkor van lehetőségük. A 
programok minden korosztály számára biz-
tosítottak szórakozási lehetőséget a rendez-
vényen, melyre az időjárás is igen kedvező 
volt. A szervezők négy nagy bográcsban 
főtt gulyással látták vendégül a résztvevő-
ket, megköszönve a részvételt és az össze-
fogást.

A rendezvény az alábbi támogatók nélkül 
nem jöhetett volna létre: Domaszék Nagy-
községi Önkormányzata, Kispéter Géza, 
Sziráki Krisztián és családja, Engi Gábor, 
Farkas Győző, Száraz Ferdinánd, Esély a 
Teljes Életért Alapítvány, Ördög Med Kft., 
Oltványi János, Lippai István, Bozó Tibor, 
Baranyás József, Ábrahám Judit, Dobó Eli-
zabett, Kotogán Ferenc, Prókai Zsolt, Áb-
rahám Zsolt, Bába István, Maksai László, 
Jójárt József, Kovács Réka, Szegedi Sütö-
dék Kft., Ördög László, Domaszéki Nyug-
díjas Klub, Pap Jánosné, Molnár László, 
Domaszéki Traktorosok Baráti Köre. 

Forrás: Doma tv
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’56-ra emlékeztünk

Iskolások műsora a sportcsarnokban        Fotó: DomaTv

Mindössze 20 nap, de a magyar történelem 
talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 
1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, 
de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet 
mondott az elnyomásra, a diktatúrára és 
szembeszállt a világ akkori legnagyobb bi-
rodalmával. Az akkori október 23-i esemé-
nyekre emlékezett meg Domaszék a sport-
csarnokban, majd a Köztársaság téri 
emlékműnél. Sziráki Krisztián polgármes-
ter ünnepi beszéde után, Sóki Károly plé-
bános is köszöntötte a jelenlévőket. A Do-
maszéki Bálint Sándor Általános Iskola 
tanulói egy nagyszerű történelmi múltidé-
zéssel készültek, ezáltal a jelenlévők köny-
nyen átérezhették a forradalmi eseménye-
ket és történéseket. Az ünnepség 
befejeztével a Köztársaság téri emlékmű-
nél hajtottak fejet az önkormányzat és szá-
mos civil szervezetünk képviselői a forra-
dalom hősei előtt.

Forrás: Doma tv

Megemlékezés

Elhunyt díszpolgárok sírjainál és a II.világháborúban elesettek emlékművénél tiszteleg Sziráki Krisztián polgármester és 
dr. Gulyás-Zóka Veronika képviselő           Fotó: DomaTv  

2019. október 25-én a II. világháború áldo-
zataira emlékeztek Domaszéken. „Fontos, 
hogy a háborúban elesettek emlékét közö-
sen ápoljuk. Fontos, hogy a hozzátartozók, 
rokonok, leszármazottak szemében az ele-
settek örök emlékként kell, hogy éljenek. 
Még fontosabb, hogy a jövő nemzedéke, az 
új generáció, a fiatalok ismerjék meg a tör-
ténelmet, hogy az elesettek emlékét tovább 

lehessen ápolni majd a jövőben is." Ezt az 
emléket őrzi Domaszéken, a Köztársaság 
téren állított emlékmű, mely előtt Sziráki 
Krisztián polgármester, a képviselő-testü-
let és a civil szervezetek tagjai hajtottak 
fejet. „Tiszteljük, becsüljük és őrizzük az 
elesett katonák emlékét, mert a legdrágáb-
bat, az életüket adták a hazájukért.” Szin-
tén ezen a napon tisztelegtek elöljáróink a 

domaszéki temetőben lévő elhunyt helyi 
díszpolgáraink sírjainál, megemlékezvén a 
településünkért tett áldozatos munkájukról. 
Az elhunyt helyi díszpolgáraink: Kiss 
György, Bába János, Berta Szilveszter, 
Nagy Mihály és Dobó József. Sóki Károly 
plébános úr szintén ezen a napon ünnepi 
szentmisét tartott 17 órai kezdettel.

Forrás: Doma tv

Domaszéki JUDO ISE hírei
A Lengyelországi Wolbromban a testvérte-
lepülésünkön léptek tatamira versenyző-
ink. Az ifjúsági korcsoportban Nagy Bence 
aranyérmes lett 55 kg-ban és volt lehetősé-
ge indulni az idősebbekkel is a junioroknál, 
ahol ott ugyanebben a súlycsoportban 
bronzérmes lett. Balogh Kolos 60 kg-ban 
ezüstérmes lett és szintén az idősebbeknél 

a junioroknál második lett. Ördögh Bálint 
81 kg-ban második lett, a junioroknál har-
madik. Két junior korú versenyzőnk indult 
a versenyen, Sánta László 66 kg-ban és 
Földi Csanád 100 kg-ban aranyérmesek 
lettek.
Cegléden rendezték meg az Ifjúsági B kor-
csoport Országos Bajnokságát, ahol Nagy 

Bence bronzérmes lett 55 kg-ban. Az 
Ausztriai Wels-ben 50 kg-ban Csapó Ta-
más második lett és Stul Alex 55 kg-ban 5. 
helyen végzett.
Kecskeméten a Diák B Országos Bajnok-
ságon megszületett szakosztályunk 64. 
egyéni Magyar Bajnoki címe. 38 kg-ban 
Mercea Dávid aranyérmes lett. Minden el-
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lenfelét imponáló fölénnyel utasított maga 
mögé. A romániai Szentegyházán Kiss Ba-
lázs és Kiss Bence a saját súlycsoportjaik-
ban mindketten az ötödik helyen végeztek.
A felnőtt másodosztályú Országos Bajnok-
ságot Pápán rendezték. Három verseny-
zőnkből kettő is döntőbe verekedte magát, 
de sajnos egyiküknek sem sikerült a bajno-

ki cím megszerzése. Sánta László 66 kg-
ban második és Gunics Endre a 81 kg-ban 
szintén második lett. Földi Csanád 100 kg-
ban a pontszerző 7. helyen végzett.
Az október hónap utolsó versenyére, Kéz-
divásárhelyre utaztunk, ahol Mercea Kris-
tiana 44 kg-ban aranyérmes, testvére Mer-
cea Dávid és Kunszabó Máté bronzérmesek 

lettek, továbbá Csapó Tamás 5. helyen vég-
zett.

Továbbra is sok szeretettel várunk edzé-
seinkre minden lányt és fiút, aki szeretné 
ezt a küzdősportot űzni.

Szabó Miklós edző

Domaszék Családi Klub hírei
Október 25-én délután a gyerekeket vittük el az Agorában lévő játszóházba. Közel 20 
gyerek ugrabugrált és élvezte a délutánt. A játék végén pedig megajándékoztuk őket egy 
kis innivalóval és rágcsálnivalóval. 

Október 28-án pedig a szülők vehettek részt egy fantasztikus humoresten az Aranyszöm 
Rendezvényházban Mórahalmon.

Következő program: 2019. november 30-án a böllérnapi pecsenyesütés lesz, melyre vá-
rom a jelentkezőket! Aki szívesen jönne sütögetni az nálam jelentkezhet!

Szekeres Péterné klubvezető (06-70/676-6372)

Egészséghét 2019
A Petőfi utca 12. szám alatti Egészségházban

November 16. szombat Ultrahang, 8.30-13.30 Dr. Ádám Edit, ez az egy vizsgálat térítéses
November 16. szombat 9-11 óráig és 19. kedd 9-11 óráig Talpmasszázsra van lehetőség (30 perces ingyenes) Kószó Cecília Alternatív 
Mozgás és Masszázsterapeuta
November 18. hétfő 17,30-tól egészségmegőrző hatha jóga kezdőknek
November19. kedd, Bőrgyógyászat 10.30-15.00 Dr. Fárk Marianna
November 19. kedd 17,30-tól hatha jóga FÉRFIAKNAK (erősítés-nyújtás, stresszoldás)
November 19. kedd 19 órától alakformáló torna Faragó Maca
November 20. szerda 17,30-tól egészségmegőrző hatha jóga
November 21. csütörtök Urológia 15.30-tól Dr. Király István
November 21. csütörtök 17 órától „Fitt-mami” torna (erősítő, nyújtó torna szenior korúaknak) Kószó Flóra gyógytornász
November 21. csütörtök 18 órától gerinctorna (mobilizáló és mélyizom erősítő gerinctorna) Kószó Flóra gyógytornász
November 26. kedd Szemészet 14.00-17.00 Dr. Fárk Ildikó
November 26. kedd 16,00-19,00 Egészségügyi állapotfelmérés
November 26. kedd 16,30 Sajtbemutató és kóstoló, Tóth Szabolcs juhsajtjai
November 28. csütörtök 16,00-19,00 Egészségügyi állapotfelmérés

A programok (az ultrahang vizsgálatot kivéve) ingyenesek!
A szűrővizsgálatokra az egészségügyi állapotfelmérésre és a 
talpmasszázsra előzetes jelentkezés szükséges a 62/584-272 telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Dr. Kozma Anna, Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány

Nyugdíjas klub hírei!
2019. október 9-én rendeztük meg az Életet az Éveknek Csong-
rád Megyei Szövetséggel közösen az Idősek napját a Rózsakert 
Vendéglőben. Szövetséghez tartozó 26 klubból jöttek vendégek.
Domaszéki Általános Iskola diákjai néptánccal, verssel, zongo-
raművel kedveskedtek az időseknek. Köszönet a felkészítő taná-
roknak! Minden évben klubokként 1-2 főt jutalmaznak, aki a 
legtöbbet tett a közösségért.
Domaszéken ebben az évben Ótott-Kovács Imréné és Varga Éva 
kapott jutalmat. Gratulálunk, jó egészséget kívánunk nekik és 
még sokáig legyenek ilyen aktívak!
Köszönet a támogatóinknak: Domaszék Nagyközségi Önkor-
mányzat, Varga Pékség, Farkas Győző és családja, Sarki Disz-
kont -Juhász Ágnes, Sziráki Krisztián és családja, Csiszár István 
és Csiszárné Marika. Nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett 
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volna létre. 
Mindenki névnapját tartottunk október 28-
án és Ördög Ferenc klubtársunkat köszön-
töttük 80. születésnapja alkalmából. Támo-
gatónk Száraz Ferdinánd és csapata volt, 
köszönjük a főzést és a finom pörköltet!

Ebben az évben is gyűjtünk a rászoruló 
családoknak Tápláló Szeretett címmel.
Várjuk az adományokat, akár tartós élelmi-
szert, tisztítószert vagy pénzadományt.
A gyűjtést 2019. december 11.-vel zárjuk! 
Az adományokat minden hétfőn, a klubna-

pok alkalmával várjuk a Sárkányhegyi Kö-
zösségi Házba 13-16 óráig.
Évzáró rendezvényünk 2019. december 
16., 13.00 órára minden klubtagot várunk 
szeretettel!

Tisztelettel: Ördög Istvánné klubvezető

Őszi szerbiai kaland

Igazán a jó értelemben vett kalandban ve-
hetett részt, aki október végén buszba ült 
egy kiváló társasággal és délre a Vajdaság-
ba, valamint a Szerémségbe utazhatott.
 Szállás egy háromcsillagos kényelmes 
szállodában volt, finom ételekkel, félpanzi-
ós ellátással. A ragyogó napfényes időben 
kellemes sétát tettünk Újvidék központjá-
ban a Szabadság térre, a Mária nevű temp-
lomba, Zmaj sétáló utcára, ortodox temp-
lomba, Duna utcán és a Köztársaság téren 
ismerkedtünk a várossal. A péterváradi vár 
bevétele igazi élmény volt. Avala (Belgrád 
közelében), a toronyba feljutás közben 
szép fotók készültek. Elmentünk az Isme-
retlen hős emlékművéhez, Belgrádba a 
Szent Száva-templom díszes altemplomá-
ban gyönyörködhettünk. A Nikola Tesla 
múzeumba a bemutatott kísérletek kápráz-
tattak el bennünket, majd a nándorfehérvári 
várban emlékeztünk a törökök elleni győz-
tes csatára, láthattuk Kalemegdán szobrot 
is.
Újvidékről Karlócára utaztunk az utolsó 

napon. Az ortodox templom után a híres 
Karlócai Gimnázium szépen felújított épü-
letét csodálhattuk. Természetesen nem ma-
radhatott ki a borkóstolás sem, ezen a híres 
borvidéken, ahonnan Mátyás király is ho-

zatott magának bort. A Bajilo pincészetbe 
ízlelhettük a bort, a környék napsütötte 
szőlőiből. Az utazás folytatásaként a karlo-
váci békekötés helyszínén jártunk. Fruska 
gorán, Iriski Venacon az ottani emlékművet 
néztük meg. A híres fruska gorai kolosto-
rok egyikébe is ellátogattunk.
Az utazásunk zárásaként Szabadkán kiváló 
helyi vezetéssel nosztalgiáztunk a Város-
háza falai között.
A szuper időjárásnak, programnak, idegen-
vezetőnek és buszsofőrnek köszönhetően 

felhőtlen kikapcsolódásban volt részünk.

Kispéterné Kotogán Erzsébet
Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú 

Egyesület vezetője

Tök jó hangulat a könyvtárban
Az őszi szünetben ismét volt kézműves tábor a gyerekeknek. Ké-
szítettünk quilling technikás tököket, majd addig szellemesked-
tünk, hogy egy könyvben is kirajzolódott egy szellem!
Köszönöm a résztvevőknek a fegyelmezett, pontos munkát. 
Találkozunk a karácsony előtti kézművesen, várok mindenkit 
szeretettel.                           Farkas Ildikó A papírcsodák alkotója

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 in-
formatikai képzésre. Megfelelő létszám esetén van lehetőség kis-
kereskedelmi, logisztikai, gépipari, turisztikai, építőipari és iro-
dai munka területét érintő kompetenciafejlesztő képzéseken is 
részt venni. Mindemellett lehetőség nyílik a mindennapokban 
használható, innovatív ismeretekre is szert tenni a pénzügyek, a 
vállalkozásindítás, az önmenedzsment vagy az állampolgári is-
meretek terén helyben, Domaszéken, a Sárkányhegyi Közösségi 
Házban, kényelmes környezetben tanulhatsz.
Az alábbi elérhetőségeken keress bizalommal.
Üdvözlettel: 
Kónya-Bába Andrea 
Tanulási tanácsadó

 +3630 799 3349 
  konya.andrea@nyitok.hu 

  6782 Mórahalom, Röszkei út.1.
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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 

 

Közeleg Mindenszentek és Halottak napja, amikor elhunyt    
szeretteinkre emlékezünk.  

 

Néhány hasznos tanács a 
megelőzés érdekében: 

 Tömegben táskájukat a test előtt 
tartva, vagy magukhoz szorítva visel-
jék. A tömegközlekedési eszközökön 

való utazás mellett koszorú- és virágvásárlás alkalmával is fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra! 

 A kegyeleti helyek környékén megszaporodhat a gépjárműfeltörések száma. Próbál-
janak biztonságos helyen - lehetőleg a bejárat közelében, este kivilágított részen - parkolni. 
Figyeljenek a motorkerékpár, kerékpár biztonságos helyen és módon történő lezárására is! 

 Győződjenek meg róla, hogy az autót bezárták, és ügyeljenek rá, hogy a jármű utas-
terében látható helyen ne maradjon GPS, csomag, használati tárgy, (még a legcsekélyebb 

értékű sem)! Arra is figyeljenek, hogy ne a parkolóban pakolják át értékeiket a csomagtartóba! 

 Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van!    
A zseblopások megelőzése érdekében a pénztárcát, iratot, telefont biztonságos 
helyre (pl. kabát belső zsebébe, táska - lehetőleg patenttal is zárható vagy be-
cipzározható - belső rekeszébe) tegyék.  

 Táskát, csomagot, használati tárgyakat a sírok gondozása közben se hagyjanak 
őrizetlenül, még akkor sem, ha csak néhány méterre távolodnának el azoktól! 

 Sötétedés után - főleg nők illetve időskorúak - lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül a sírkertben. Ha meg-
oldható, nappal is rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel együtt látogassanak ki a temetőbe, így a legbizton-
ságosabb. 

Tanácsok közlekedőknek: 
 
 A megnövekvő gyalogos- és gépjárműforgalom nagyobb türelmet és elővigyázatosságot igényel ebben az 

időszakban minden közlekedőtől. Fokozottan figyeljenek egymásra, az út- és látási viszonyokra, a közle-
kedési szabályok betartására!  

 Használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekülés), mert azok akár 
életet is menthetnek!                                                                                                              

                                                                                                                                                                    (képek forrása: police.hu. internet) 
 
 

Bűncselekmény vagy baleset észlelésekor azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot! 
 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napja-
ira, de az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, Önök 
is fokozottan figyeljenek értékeikre és saját biztonságukra! 
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Domaszéki Fogorvosi Rendelő 
 ( 6781 Domaszék Béke utca 1. ) 

                  rendelési ideje:

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

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

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

További információ a weboldalunkon:
www.ordogdent.hu

Tisztelettel:
Dr. Ördög László fogorvos

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: 
BZ Press nyomda

ISSN szám: 2063-4773

A következő újságban megjelenő hirdetések és egyéb információk leadási határideje:
2019. december 6.

A hirdetéseket a polgármesteri hivatal főépületében a szerkesztőnél vagy a Domatisz Nonprofit Kft.
 épületében kérjük leadni! A megjelenés várható időpontja: 2019. december 18.

LED, LCD TV JAVÍTÁS 
1 év garanciával!
Villámkár esetén 

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

Komlós Zsolt

Dr. Temesvári Klára
gyermekorvos

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

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

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

KOZMETIKA
Domaszék, Petőfi u. 12.

EGÉSZSÉGHÁZ
Bejelentés: 06-30/543-9094

1 q Hópehely étkezési burgonya eladó. 
Érdeklődni: 30/604-5265

***
Gyógymasszőr, OKJ-s végzettséggel, évti-
zedes tapasztalattal, masszírozást vállal. Ár 
megegyezés szerint. Érd.: +36-30/960-
9624

***
Október 15-től sokfajta csemege, gyöke-
res szőlővessző kapható. Érd.: 06-70/305-
9708 vagy a Móra F. u. 22. szám alatt, dél-
után. 

***
Eladó többfajta gyökeres csemegeszőlő 
vessző. Érd.: 06-30/508-6192

***
Fehér húsjellegű malacok eladók. Érd.: 
06-20/463-4549 Balogh iskola mellett a 
Tanya 111. szám alatt, este: 266-214-es te-
lefonon. 

***
Kukorica eladó a Tisza u. 14. szám alatt. 
Telefonszám: 06-30/420-4676 (délután)

DOMADRÓN 
Szociális Szövetkezet

   zöldterület-kezelő 
munkakörbe

munkatársat keres azonnali kezdéssel. 
Önéletrajzát személyesen, vagy postai 

úton várjuk: 6781 Domaszék,
 Köztársaság tér 1. 

További információ: 
hello@domadron.hu, 

+36-20/282-6474

A domaszéki Hulladékudvar
nyitvatartása:

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

Domaszék szegedi oldalán a Bajai út 8-as 
km-nél 4000 m2 beépíthető telek a főútról 
közvetlen bejárattal eladó. Földgáz, 3 fá-
zis, kút van. Boltok, buszmegálló, autópá-
lya fel- és lejáratnál. Telephelynek is kivá-
ló. Tel.: 06-30/606-7315

***
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PIETAS
TEMETKEZÉS

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

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

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

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Domaszéki Polgárőrség 
elérhetőségei:

Pap Istvánné elnök: 
06-30/621-6860

Varga Pál elnökhelyettes: 
06-20/209-5312

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.Elér-

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

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

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

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00

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

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

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

Kovács Attila méhész, az Ambrózi 
Mézlovagrend nagymestere

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

e-mail: viaszvaros@gmail.com

Rózsakert Vendéglő
tájékoztatja Kedves Vendégeit, hogy ka-
rácsonyra pontyhalászlére, vegyes ha-
lászlére, karácsonyra és szilveszterre az 
étlapon szereplő összes ételkínálatunkra, 
valamint hidegkonyhai készítményekre 
előrendelést felveszünk!

Elérhetőségeink: 62/433-009, 
284-584, 284-484

OTP, MKB, K&H Szépkártyát, VISA, 
Mastercard és

Maestro bankkártyát elfogadunk.
Minden Kedves Vendégünknek 
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

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

selyemfű és virágméz 
sokféle  kiszerelésben, igény szerint.

Érdeklődni: 06-30/508-6192
Király Imre méhész

Tisztelt Termelők!
Azon Agrárgazdasági Kamarai tagok, akik 2017-ben váltották ki az őstermelői igazol-
ványukat, 2019. december 31.-ig rendelkeznek érvényes betétlappal (mivel 3 évre ad-
tunk ki betétlapokat).
Kérem a termelőket, hogy fáradjanak be december közepéig a falugazdász irodába, 
hogy a problémák elkerülése végett még idén el tudjam végezni az őstermelői igazol-
ványhoz szükséges 2020-as, és 2021-es évre szóló betétlapok kiadását. 
Azon termelők, akik idén nem érvényesítik az őstermelői igazolványukat, következő év 
március 20-ig tudják visszamenőlegesen érvényesíttetni!
Fontos, hogy az ügyintézéshez nélkülözhetetlen a kártya alapú őstermelői igazolvány! 
Ha bármiféle ügyintézés miatt térnek be a falugazdász irodába, akkor az őstermelői 
igazolványt mindenféleképpen hozni kell a falugazdászhoz, hogy el tudjam végezni a 
szükséges adminisztrációt a központ felé!

Az ügyintézéshez nem kell időpontot kérni!
Kérdés esetén a 70/39-99-524-es telefonszámon elérhető vagyok!

Domaszéki ügyfélfogadás; hétfő: 8.00 - 16.30; péntek: 8.00 - 14.30 
Üdvözlettel: Papp Tamara falugazdász

Felhívás!
Értesítem a lakosságot, hogy az ügysegé-
di ügyfélfogadás időtartama kedden és 
csütörtökön 8-12.30 óráig vehető igény-
be a Domaszéki Polgármesteri Hivatal II. 
számú épületében! Hallainé Bánáthy 
Mónika ügysegéd CSMKH Szegedi Já-
rási Hivatal  Tel: 62/284-011 (130 m.)

Sárkányhegyi Közösségi Ház 
bérbe kiadó

családi- és egyéb rendezvényekre, 
kiállításokra, termékbemutatókra, 

termék-, ruhavásárra, tanfolyamok, 
előadások lebonyolítására és egyeztetett 

időpontban üzleti tárgyalásokra.

Érdeklődni: Domaszéki Polgármesteri 
Hivatalban lehet a 284-011/117-es 

melléken, vagy személyesen.

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