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IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 2018. MÁRCIUS
A február és a március a rendezvények hónapja volt Deszken. Az EZT TANULTUK! gálaműsor mellett RÖFI BULI, BU-SHOW, SPORTBÁL, NÉPDALKÖR BÁL is szerepelt a palettán és méltón megünnepeltük a március 15-i nemzeti ünnepünket is.
A rendezvényekről részletesebben is olvashatnak újságunk hasábjain, de addig is beszéljenek a fotók.
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Röfi buli

Március 15.
Kitüntetést kapott Dr. Felföldi
László, Deszk község díszpolgára
Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere március 15. alkalmából állami kitüntetéseket adományozott. DR. FELFÖLDI LÁSZLÓ táncfolklorista, a Magyar
Táncművészeti Főiskola címzetes főiskolai tanára, a Szegedi Tudományegyetem
címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést
kapott.
Szívből gratulálunk Laci bácsinak a több évtizedes, felelősséggel és szeretettel
teljes értékmentő munkájához - és az e kapcsán megkapott elismeréshez!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Újabb pályázaton nyert
Deszk. Mennyit és mire?
– A Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt, a „Helyi értékek és
hagyományőrzés Kárpátalján”
címet viselő pályázaton nyertünk 1,6 millió forintot. Eredetileg kettőmillióra nyújtottuk be
a pályázatot, így a fennmaradó
400 ezret önerőből kell bizto-

sítanunk. A projekt keretében
30 fős rahói delegációt fogadhatunk Deszken, magyar néptáncot tanuló gyerekekkel, és egy
40 fős deszki csoporttal mutathatjuk be a helyi értékmentés
eredményeit, és a hagyományápolást.
Ilyen témában már nyertünk
korábban is, ezt az utat szeretnénk folytatni. A tervünk, hogy
megmutatjuk a gyerekeinknek a
régi magyar vidékeket, tájakat,
felidézve a magyar történelemhez kapcsolódó eseményeket
– és ismerkedve, barátkozva
szeretnénk közelebbi viszonyba
kerülni az ukrán családokkal, a
magyarlakta közösségek vezetőivel.
Még ebben az évben szeretnénk úgy a vendéglátást, mint a
mi kiutazásunkat megszervezni

– Elfogadta a képviselő-testület az ez évi költségvetést.
Hallhatunk valamit a számokról, elképzelésekről?
– A költségvetésünk főösszege
idén is elképzelhetetlenül nagy,
hiszen élvezve a kistérségünk településeinek teljes bizalmát, még
mindig Deszk község gesztorságával működik a kistérségi társulásunk és a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás is.
Ezáltal nem is a számok, inkább
a mögöttes tények a lényegesek. A
képviselők stabil gazdálkodásra
alkalmas költségvetést fogadtak
el, melynek köszönhetően idén is
minden kötelező alapfeladatot el
tudunk látni, és az eddig megszokott rendezvényeket, kulturális- és
sportéletet tudjuk biztosítani az itt
élőknek. Jelentős megtakarításokra kényszerülünk minden téren,
de remélhetőleg ezeket minimális
mértékben fogják megérezni a lakosok.
Az óvodai oktatás, a belső ellenőrzés és a szociális ellátás
feladatait továbbra is kistérségi
együttműködéssel látjuk el, melyre ezáltal kedvezményesebb normatíva lehívására vagyunk jogosultak. A jelentős eltérést az előző
évhez képest alapvetően a bevételeink csökkenése és a kötelező
kiadásaink jelentős emelkedése
okozza.
A múlt év végi kötelező garantált minimálbér emelése – amely
a hivatal, a faluház, a kft, a szo-

ciális részleg és az óvoda dolgozóira, összesen 76 főre értendő
– több mint 17 millió forint
plusz terhet róttak ránk, míg a
helyi adóbevételeink közel 9 millióval csökkentek. Ennek oka,
hogy tavaly az ellenőrzéseknek
köszönhetően sok adóelmaradást
hajtottunk be, így a normál évhez
képest plusz bevételek jelentek
meg a költségvetésünkben. Ez természetesen az állami normatívák
csökkenését vonja maga után
a 2018-as évre, mely közel 6
milliós kiesés. A plusz kiadások miatt, amit a kormány az
önkormányzatoknak nem finanszíroz, hosszú évek után helyi adóemelésre kényszerültünk,
amit minden lakos és vállalkozás
megérzett – bár a mértéke igen
csekély volt. Az ebből származó
6,5 milliónyi plusz bevételünk
csupán a normatíva csökkenést
ellentételezi. A fenti számokból
kitűnik, hogy 2018-ban körülbelül 26 millióval kevesebbet költhetünk kisebb fejlesztésekre, civil
szervezetek támogatására, javításokra, ill. pályázati önerőre. Ha ezt
a 26 milliót úgy nézzük, hogy az
eddigi években max. 30 millió állt
rendelkezésre saját fejlesztésekre, akkor gyorsan kiszámítható,
hogy ez az egyébként sem magas
összeg 4 millióra zsugorodott
2018-ban. Ez az igazi és jelentős,
minden területet érintő változás
erre az évre!
Közben a kiadásaink tovább

A 2016-os rahói fellépés csapata
és lebonyolítani. A Tiszavirág
egyesület szakmai vezetése és
majd a szülők eldöntik, hogy

melyik csoport utazhat a kárpátaljai testvértelepülésünkre –
az élmény idén is garantált lesz!

nőnek. Egyetlen méltatlankodó
levelet kaptunk a lakossági kommunális adó kapcsán, melyben
egyik lakosunk neheztelését fejezte ki az évi 2.000 forintos emelés
miatt, és javasolta, hogy tekintsük
át a hivatali létszámot és a gazdálkodásunkat. Nem csak neki, mindenkinek tudnia kell, hogy a hivatali létszámot egyrészt törvény
szabályozza,

is. Annak ellenére, hogy az adókat
az egekig emelhetnénk, továbbra sem hárítottuk át e terheket a
lakosokra és a vállalkozásokra,
csupán 25%-át, azaz egy negyedét
várjuk innen, a többit igyekszünk
kigazdálkodni. Az idén a testülettel egyetértve megszigorítottam
a működési kiadások kifizetését
az önkormányzatnál és
minden intézménynél,
és csak legindokoltabb dolgokra adunk
ki pénzt. Az iskola
fenntartásával kapcsolatban is vis�szafogottabbak kell
legyünk, elfogadva a teljes állami
fenntartás tényét.
A rendezvényeknél csökkentjük
a kiadásokat, és
az eddigihez képest is nagyobb
mértékben kívánunk pályázati
forrásokat bevonni azok finanszírozásába. A megnyert pályázatok
megvalósításánál a másfél-kétéves
projekt-árak alulfinanszírozottsága okozhat még némi fejfájást,
de meglátjuk, milyen segítségre
szorulunk.
Egy biztos – tennivaló lesz bőven, a település fejlődése idén is
töretlen lesz. Az év végi nyertes
pályázatink igencsak sok feladatot
adnak nekünk erre az évre, reméljük, győzzük egészséggel megvalósítani azokat!
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pedig a folyamatosan emelkedő
adminisztratív feladatok ellátását kell biztosítanunk, az ehhez
szükséges munkaerővel együtt.
Az önkormányzatunk kiadásainak szinte teljes egészét a bérek és
a kötelező feladatellátásból adódó kiadások fedik le, ezen sajnos
nincs mit összehúzni, nem lehet
spórolni. Az a 30 millió volt az
egyetlen szabad mozgástér, ami
idén 4 millióra csökkent.
Ezeket is egybe véve kimondhatjuk, hogy jól gazdálkodtunk
eddig is, és jól gazdálkodunk most
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– A szennyvíz kezelése továbbra is gond az új településrészen. Mit terveznek ezzel
tenni?
– A szennyvíz hálózattal nem
rendelkező új részre már készültek tanulmányok jó pár évvel
ezelőtt. A múlt év végén Szabó
Zsoltnál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
államtitkáránál
jártunk, hogy egy új vonalat
keresve, ismét megpróbáljuk a
szennyvízhálózatunk fejlesztését
előmozdítani. Államtitkár úrtól
abban kértünk segítséget, hogy
megtudjuk, mi módon lehetne
esetlegesen kormányhatározatokkal módosíttatni azt a jogi
és szakmai környezetet, mely a
mai napig ellehetetleníti a deszki
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rendszer bővítésére irányuló pályázatunk benyújtását. Remény
van – és ez már jó hír!
Leadtunk egy tanulmány szintű anyagot államtitkár úrnak,
illetve a tanácsára elindítottuk a
vízjogi engedélyes tervek elkészítését az SZVMF Zrt-vel, aki a
település eredeti szennyvízkezelési terveit is készítette. Ez jelen
állapotában több mint 3 milliós
megbízás, mely szükséges ahhoz,
hogy a rendszeren átfuttathassuk
a minisztérium felé a kérelmet,
melyben szerepel a teljes új település rész, a Szegfű és az Oroszhegyi utca szennyvízkezelése is.
Novák Gyulával, az SZVMF
Zrt. vezérigazgatójával egyeztetve el fogjuk indítani a jelenleg is
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kidolgozni a mielőbbi hálózatbővítés érdekében. A három
szakasz megépítése a legfrissebb
számítások szerint 400-440 millió forintba kerülne, amire egy
min. 80%-os támogatást szeretnénk megnyerni. Az önrészt a
lakosság max. havi 5 ezer forintos
befizetésével lehetne biztosítani
– természetesen lakáskassza elő
takarékossággal. Az engedélyeket
a testület döntése után nyár végére kaphatjuk meg, innen kell, ill.
lehet visszaszámolnunk a megvalósításig.
meglévő viziközmű társulat átszervezését ill. kibővítését, hogy
elkezdhessünk konstrukciókat

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

SOK KICSI SOKRA MEGY
Köszönjük Bolgár Józsefnek és Bolgár Csabának az idei BuShow rendezvény nyitányaként
felvonultatott veterán ágyú biztosítását, és a rendezvény kezdetét jelentő dörgedelmes ágyúlövést! Tudjuk, hogy ez az egyetlen másodperc, amit maga az ágyúlövés jelent, sok előkészületet, rakodást és energiát igényel, így csak egy riadt pillanatig tudatosult a jelenlétetek, de ezen
felajánlás nélkül nem lenne olyan a Deszki BuShow, mint amilyennek szeretjük!
Köszönjük szépen a közösség nevében!

„Szív dobban” Deszki megemlékezés 1848. március 15-ről

Március 14-én este a Faluházban telt-házzal emlékeztünk meg
nemzetünk legnagyobb ünnepéről, arról a napról, mely gyökereiben változtatta meg a hazánknak
kijelölt utat. Az 1820-as évektől
forrongó tenni akarás ezzel a dátummal jegyezte be a történelmünkbe a társadalmi reformokat,
melyek Magyarország feudális
viszonyainak megszüntetését, a
polgári átalakulás visszavonhatatlan lépéseit, és az egyre határozottabb függetlenséget jelentették
a magyarságnak. Olyan hazafiak
készítették elő ezt a forradalmat amit a márciusi ifjak vittek egyetlen nap alatt sikerre -, mint Gróf
Széchenyi István, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Szemerei Bertalan,
Batthyány Lajos, Eötvös József.

Petőfi, Jókai, Vasváry, Bulyovszky, és még vagy egy tucat forró
fejű, tiszta lelkű fiatal beírta magát
a nemzet történelemkönyvébe,
és olyan hazaszeretetről tettek
tanúbizonyságot, amit nem kell
plakátokon hirdetni, nem lehet
álhazafisággal és magamutogatással überelni, és soha nem szabad
elfelejteni. Dicsőséges 17 hónap,
12 pont, melyet egy nemzet akart,
az áprilisi törvények 31 cikkelye,
mely a kiegyezés dicső alapjai,
győztes hadjáratok, szerb, román,
lengyel és horvát testvérek, Európát is lángokba borító forradalom
... és az Orosz Birodalom általi elbukás.
A magyarság legbüszkébb szabadságharca, és a lelkünkben mítosszá válása követeli minden év-

ben, hogy a lelkünket és testünket
is ünneplőbe öltöztetve hajtsunk
fejet a nagyjaink előtt ezen a napon.
A Deszki Faluházban március
14-én este másként gondolkodók, de a hazájukat egyformán
szerető deszkiek és szegediek ültek kokárdával a szívük felett. Az
ünnepi köszöntőm után, mely a
műsor felvezetése is volt egyben, a
színpadon a Tiszavirág Néptáncegyüttes táncosai alkotta képek,
táncok, versek és dalok erejével
idézte bennünk a dicső napokat.
A Juhász zenekar talpalávalói,
piros-fehér-zöld
fényfátyolba
csomagolt, magával ragadó színpadképek, a legnagyobb íróink
idézetei tartották parázson a nemzeti himnuszunk sorait negyven
percen át, méltó megemlékezést
adva 1848. március 15-ről.
A szózat után immár hagyományosan következett a Faluház és Deszki Nagycsaládosok
Egyesülete által, az óvodákban
és iskolánkban kiírt rajzpályázat eredményhirdetése és díj-

átadója. Sok pályamű érkezett az
„Egység és összetartozás” címmel
meghirdetett pályázatra, aminek
nagyon örültünk, ahogy annak
is, hogy a díjazottak egy kivétellel
mind el tudtak jönni az ünnepségre!
Prónainé Kiss Éva egyesületi
elnök asszony, Bene Ildikó faluház vezető és a képviselő testület
tagjai adták át a boldog nyerteseknek az okleveleket és az ajándékcsomagokat. A díjazott rajzokat
szemlélőknek bizsergető jó érzés,
a helyezetteknek hatalmas öröm,
nekünk szervezőknek pedig jól
eső visszaigazolás volt ez az este
– Deszken tudunk együtt ünnepelni!!!
Köszönöm a Faluház kollégáinak, a szervezőknek, a zsűrinek, a
pedagógusoknak, óvó néniknek
és a csodás műsort adó táncosainknak, az ő felkészítőiknek ezt az
ünnepi pátoszt!
Király László
polgármester
A razjpályázat eredményét
a 7. oldalon olvashatják.
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26-i rendes ülésén
a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi
munkaterv módosítását, a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról,
a községet érintő fontosabb eseményekről és
az önkormányzati pályázatokról, valamint a
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Módosításra került a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet, és a
Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire
vonatkozó Közszolgálati Szabályzat. A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat
2018. évi költségvetésének tervezetét, azonban
annak elfogadására a Dél-alföldi Térségi Hul-

ladékgazdálkodási Társulás költségvetésének
elfogadását követően kerül sor a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Elfogadásra került az SZKTT Szociális Szolgáltató
Központ 2017. évi tevékenységéről és a 2018.
évi tervekről szóló beszámolója. Megválasztásra kerültek a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai. Elfogadásra került Deszk Község
2017-2020. között érvényes Környezetvédelmi
Programja. A Képviselő-testület elfogadta az
Önkormányzat és a Deszki Gazdák Vadásztársasága között minden évben megkötendő, a
mezei őrszolgálat ellátására vonatkozó megállapodást. A testület megtárgyalta a Határbástya
Kft. áremeléssel kapcsolatos kérelmét, melyről
további egyeztetések után fog döntést hozni. A
Képviselő-testület tudomásul vette a CSMKH
törvényességi felhívását. A testület megtárgyal-

ta a Deszki Sport Club, a Tiszavirág Néptáncegyesület, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány és a Deszki Szerb Ortodox Egyházközség
támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy a
végleges döntés meghozatalára az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását követően kerül sor. Megtárgyalásra került egy, az
adórendelettel kapcsolatos felvetés, és a testület
úgy határozott, hogy a 2018. április havi rendes
ülésen arról újra tárgyal azzal, hogy felkéri a
jegyzőt, hogy mutassa ki, milyen hatása lenne
az önkormányzat költségvetésére a kérelemben foglaltak esetleges támogatása.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató
Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási
díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is működik.
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése. Az ingatlanhasználók túlnyomó többsége az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítette. A lakosság töredéke azonban, bizonyára
a változások és átalakítások miatt egyes esetekben nem megfelelő időben teljesítette a számlán jelölt kötelezettségeit. Mindazonáltal a lakosság
fizetési kötelezettsége fennáll, de az NHKV Zrt. az elmúlt időszakban felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot
[Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány,
Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog
kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. Fontos kiemelni, hogy a személyes felkeresés elmulasztása nem jár azonnal a
végrehajtási eljárás megindításával.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb
látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes
összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja,
amelyet az ingatlanhasználó részére ad át. 2
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 333 | e-mail: projektiroda@nhkv.hu
A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt. a
megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel
kapcsolatos teendőkről is.
Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják
a települési önkormányzatokat, amellyel kapcsolatban kérjük szíves közreműködésüket a tájékoztatás helyben szokásos módon történő
közzétételére.

												Tisztelettel,

NHKV Zrt.
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Tájékoztató – Tisztelt Választópolgárok!
A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési szerepel a központi névjegyzékben. Aki a szavaképviselők választásának kapcsán az alábbiakra zási levélcsomag:
hívom fel a figyelmet:
– személyes átvételét kérte az átveheti a szavazást megelőző tizenötödik naptól, legkésőbb a
NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL
szavazást megelőző második napig 9-16.00 köA szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a ki- zött az általa megjelölt –egyéni választókerületi
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. székhely teleülésen,– miniszter által rendeletA választásra összeállított szavazóköri név- ben kijelölt egyéb településen,– miniszter által
jegyzék 2018. január 11-től 2018. április 6. rendeletben kijelölt külképviseleten.
16.00 óráig a Deszki Polgármesteri Hivatalban
– levélben kérte: kitölti, és válaszboríték út(6772 Deszk, Tempfli tér 7.) tekinthető meg. A ján visszajuttatja Nemzeti Választási Irodához
névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a név- szavazást megelőző napon úgy, hogy az 24 óráig
jegyzékbe való felvétel miatt 2018. április 6-án megérkezzen. Vagy eljuttatja külképviseleti Vá16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
lasztási Irodához. Vagy bármely választó kerületi
1. Ha a választópolgár a szavazás napján választási irodához.
Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő tele5. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névpülésen tartózkodik, átjelentkezéssel szavaz- jegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fohat.
gyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyaror- megjelenni a szavazóhelyiségben, 2018. április
szági lakcíme szerinti helyi választási irodának 6-án 16.00 óráig mozgóurnát igényelhet a helegkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 lyi választási irodánál. A szavazás napján mozóráig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a la- góurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól
kóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.
lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A választópolgár a
A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez
felveszi az érintett település kijelölt szavazókö- való eljutásához más személy segítségét jogosult
rének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szaszavazókör névjegyzékéből. Így az átjelentkező vazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános
választópolgár kizárólag abban a szavazókörben felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez
adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az át- történő szállításra autóbuszos személyszállítás
jelentkező választópolgár a fenti időpontig von- nem végezhető.
hatja vissza az átjelentkezési kérelmét.
6. Ha a választópolgár a szavazás napján a
2. Az a magyarországi lakcímmel rendelke- lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik,
ző választópolgár, aki a szavazás napján, kül- erre a címre is igényelhet mozgóurnát, de az
földön szeretne élni a választójogával, külkép- esetben először át kell jelentkeznie, és az átjeviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) lentkezést követően lehet mozgóurnát kérni!
adhatja le szavazatát.
Kérjük, a sorrendet minden esetben szívesA külképviseleten való szavazáshoz a válasz- kedjenek betartani! Mozgóurnával való szavatópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti zás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja
névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb felkeresi a választópolgárt az általa megadott cí2018. március 31.-én 16.00 óráig a magyaror- men. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben
szági lakcíme szerinti helyi választási irodától. „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
A kérelem alapján a helyi választási iroda ve- azon a címen, amely a mozgóurna iránti kérelzetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti mén szerepel.
névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szeKÖZPONTI NÉVJEGYZÉKKEL
rinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás
KAPCSOLATOS KÉRELMEK
napján a választópolgár kizárólag a megjelölt
A választási eljárásról szóló törvény értelmékülképviseleten adhatja le szavazatát, amennyi- ben a magyarországi lakcímmel rendelkező váben a fenti határidőig nem vonja vissza kérelmét. lasztópolgár kérheti
3. Az a választópolgár, aki valamely nemzea) szavazási segítség iránti igény
tiséghez tartozónak vallja magát, és nemzetiségi
A fogyatékossággal élő választópolgár kérválasztópolgárként kíván szavazni, annak 2018. heti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
március 23-án 16.00 óráig kell kérnie a nem– a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
zetiségi névjegyzékbe való felvételét. Azonban könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
amennyiben az országgyűlési választásokon
– az értesítőnek a Braille-írásos változatát
nemzetiségi választópolgárként akar részt ven- kapja meg,
ni, akkor nem szavazhat pártlistára, hanem csak
– a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-íráa nemzetiségi országos önkormányzata által ál- sos sablont kapjon a szavazás napján,
lított listára szavazhat (egyéni jelölt mellett). A
– akadálymentesített szavazóhelyiségben
nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezmé- szavazhasson.
nyes mandátumot szerezhetnek a Parlamentbe.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igény4. Levélben szavazók névjegyzékében azt a lésének határideje 2018. március 29. (csütörtök)
magyarországi lakcímmel nem rendelkező vá- 16.00 óra
lasztópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2018. márb) személyes adatai kiadásának megtiltása
cius 24. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kéré-

sére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok név– és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány
keretében a választópolgárokat közvetlenül,
névre szólóan megcímzett küldemények útján
felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását.
Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az
adatkiadást kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
2018. február 17. napjától 2018. április 8.
napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység, a szavazás napján nem
folytatható.
2018. április 8. napján választási gyűlés nem
tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba
az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
2018. április 8. napján nem léphet be.
Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét csak 2018.
április 8.-án 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A SZAVAZÁS IDEJE
Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00
órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási
értesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben,
vagy mozgóurnával.
A szavazóhelyiségbe az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal
igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét
vagy személyi azonosítóját.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért
az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni
kell!
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja
azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a
névjegyzék aláírásával történő igazolását.
A választópolgár az Országgyűlési képviselő választásra egy lebélyegzett szavazólapot és
borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. A szavazólapon egy listára, és egy jelöltre
lehet szavazni. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára
lehet, a jelölt, illetve lista neve melletti/feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet. (pl.: X vagy +)
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita
jegyző
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Ezt tanultuk!!
Februári kedvenc programom az „Ezt tanultuk!” című rendezvény. Idén február 18-án
és február 23-án telt meg a Faluház nézőtere,
de úgy, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni. Valahogy évek óta úgy alakul, hogy én
kapom a megtisztelő feladatot: írjam meg, mi
is történt ezeken az estéken… és én évek óta
büszkélkedem, áradozom és „ájuldozom”, mert
hihetetlen, de 25 (!) egyéni és csoportos fellépőnk volt idén is! Szemmel látható a fejlődés,
a befektetett munka és töretlen lelkesedés,
kicsiknél és nagyoknál, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Idén is mosolyoghattunk a
picik csetlésén-botlásán, gyönyörködhettünk
a szép koreográfiákban, megcsodálhattuk néhány csoport új fellépő ruháját, és örülhettünk
annak is, hogy az idősebb korosztály lelkesedése is a régi!! Évekkel ezelőtt a szegedi Telin
Tv egy ilyen este után teljesen váratlanul mikrofonvégre kapott, nekem szegezve a kérdést:
ki tetszett a legjobban, van kedvencem?? Emlékszem, szinte gondolkodás nélkül vágtam rá:

„Nincs kedvencem, nem is tudnék választani,
egyszerűen szeretem mindet!” És higgyék el,
így is gondoltam, és a mai napig így gondolom! Mert hogyan is lehetne választani a jobbnál jobb, aranyosabbnál aranyosabb fellépők
közül? Minden csoportban ismerős gyerekek
és felnőttek, akik a szívemhez, szívünkhöz
nőttek. Fellépési sorrendben:
Cibere néptánc csoport, Társastáncosok 1-2.
osztály, Bánát énekegyüttes, Magic Rock, Bánát
Táncegyüttes gyermekcsoportja, Bánát Táncegyüttes utánpótlás és felnőtt csoportja, Belice
néptánccsoport, Társastáncosok 3-4.osztály, Silver Fire rocky csoport, Bánát Tamburazenekar,
Tiszavirág Néptáncegyesület Kerepetye tánccsoportja, Tündértánc balettcsoport, Domi és a cuki
rockys csajszik, Kiss Hanna népdalénekes, Tiszavirág Néptáncegyesület legkisebb (kezdő) néptánccsoportja, Cool Girls moderntánc csoport,
Deszki Népdalkör, Szupersztárok (rock and roll),
Borbolya és Ördögborda csoport lánykara, Stone
girls (rocky) Deszki Dukátok, Cantabella női kar,

Borbolya- Ördögborda néptánccsoport fiúkara.
A fantasztikus este végén Király László polgármester úr színpadra szólította a sok-sok
lelkes oktatót, illetve a Faluház minden munkatársát, akiknek a képviselőtestülettel közösen egy-egy szál virággal köszönte meg egész
éves töretlen és lelkes munkáját! Mit is mondhatnék a végén? Csak amit ilyenkor mindig:
Jövőre, Veletek ugyanitt!!!
Sillóné Varga Anikó

Röfi buli

A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány idén februárban
már tizedik alkalommal szervezte meg a néptáncosoknak a hagyományos disznóvágást, a „röfi
bulit”.

Minden évben felajánlásokból
vásároljuk meg a disznókat, így
volt ez ebben az évben is. Az egyik
röfit György Imre és György
Enikő ajánlotta fel, amit nagyon
szépen köszönünk a deszki nép-

tánc oktatás egyébként is egyik
legnagyobb támogatóinak! A
másik röfi többek támogatásának
köszönhetően esett áldozatul, köszönet érte: Fehér Andrásnak és
feleségének, Verának, Karácsonyi
Zsoltnak és Szilvinek, Szabó Imrének és Erikának, Vörös Istvánnak és Livinek, Goda Istvánnak
és Kati néninek, Papp Józsefnek
és Évának, Babilai Editnek (aki
rétesével ismét bearanyozta a napunkat), Király Lászlónak és Német Ervinéknek. A böllér létszám
is nőtt az idén. Minden évben
számíthatunk Vörös Istvánra és
Veleczki Attilára, ám most Horesnyi Jenő is csatlakozott a stábhoz.
Nagyon hálásak vagyunk azok-

nak az anyukáknak, akik évről
évre kora reggeltől velünk vannak
és a konyhában isteni finomságokat készítenek a bedolgozók és a
gyerekek által prezentált minőségi alapanyagokból – és bevonják
a lányokat is.
Nagyon szépen köszönjük Kócsóné Zsuzsa és Szöllősi István
segítségét a vacsorához prezentált
nagy adagos sütéshez, főzéshez!
Köszönjük az önkormányzatnak,
a Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft-nek, Balogh Józsefnek és Netye Orsolyának a
támogatást!
A Juhász zenekar zenei aláfestésével negyed tizenkettőig tartó
disznótoros vigasság.
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Március 15-i rajzpályázat eredménye
Óvodás csoportmunkák:
I. Tücsök óvoda
II. Kolo csoport
III. Napsugár csoport
Óvoda középső
csoportos díjazottak:
I. Terjék Mira
II. Német Nóra
III. Albert-Huszár Bori

Óvoda nagycsoportos
díjazottak:
I. Lovász Zsófia
II. Medovárszki Panni
II. Dékány Péter
III. Papp Eszter
III. Zika Bence
Iskolások:
1. osztály:
II. Révész Boglárka

III. Szabó Kende
III. Balogh Ádám Kevin
2.osztály:
I. Papp Lili
II. Ördög Nóra
III. Kalmár Hanna
III. Flórián Evelin
Adrienn

3.osztály:
I. Konkoly Kitti
II. Tirk Inez
III. Simity Éva
III. Takács Réka

II. Dávid Gergő

4.osztály:
I. Baranyi Nóra, Szabó
Kata, Brczán Lázár, Pásztor
Dániel, Pataki Balázs (közös munka)

5.osztály:
I. Bozóki Gabriella
II. Csomós András, Zsurkány Bekény, Bársony Máté
(közös munka)
8.osztály:
I. 8/a osztály

4. Télkergető Bu-show
Idei évben negyedszer próbáltuk meg a mohácsi busókkal
elkergetni a telet, sajnos eddig
sikertelenül… Február 17-én,
szombaton délután finomabbnál
finomabb fánkok illata lengte
be a Tempfli teret. Tíz csapat és
egyéni versenyző szállt verseny-

be azért, hogy elnyerje a Deszk
legfinomabb farsangi fánkjának
címét és nem utolsó sorban azért,
hogy a rendezvényre látogatók
megkóstolhassák a finomságokat.
16 órakor eldördült az ágyú és
megérkeztek a Mohácsi Sokacok
Olvasókörének busói is, akik egy

rövid busóavató koreográfiával és
táncházzal köszöntötték a deszkieket, a szabadkai Juhász zenekar
és a deszki Bánát tamburazenekar pedig csak fokozta az addigra
már igen csak jó hangulatot. Zene
és tánc után a fánkverseny eredményhirdetése következett, majd
„Kisze Tünde” megégetése, hiszen
nagyon, de nagyon akartunk már
szabadulni ettől a csúnya téltől.
Szeretném megköszönni azoknak, akik nagy adag fánk megsütésével lehetővé tették, hogy a
rendezvényre kilátogatók ilyen
finomságokat kóstolhassanak.
Köszönöm a Deszki Népdalkörnek, Kókai Sándornak, a Nyugdíjas Klubnak (név szerint: Dobó
Vincéné, Marócsik Józsefné,
Király Ferencné, Pető Ferenc), a

Magyar-Német-Flamand Baráti
körnek, a Nagycsaládos Egyesületnek, a Deszki Falunkért Egyesületnek és a Bánát Kulturális
Egyesületnek a munkáját!
Az eredmény pedig:
Hagyományos kategóriában:
I. Dobó Vincéné (Nyugdíjas
Klub)
II. Király Ferencné (Nyugdíjas
Klub)
III. Magyar-Német-Flamand
Baráti kör (Karnokné Ildi és Karácsonyi Szilvi)
Különleges fánk kategóriában:
I. Deszki Népdalkör
II. Bánát Kulturális Egyesület
III. Nagycsaládos Egyesület
Gratulálunk az eredményhez!
Bene Ildikó

Báloztak Népdalköröseink
Március 3-án, szombaton, a Deszki Népdalkör
tartotta a Bástya étteremben a már hagyományos
nőnapi bálját. Stadlerné
Éva és Szűcsné Erzsike
vezetők rövid köszöntője
után Király László polgármester is üdvözölte
a megjelenteket, majd a
kórus is rázendített, megalapozva ezzel a jó hangulatot. És mivel közelgett a
nemzetközi nőnap, a népdalkör férfi tagjai nem ha-

zudtolták meg magukat és
egy fantasztikus dallal és
szép virággal köszöntötték a hölgyeket. Minden
tag szerepelt az általuk átírt „Nézését, meg a járását”
című nótában, mindenkit
viccesen kifiguráztak.
A finom vacsora után
késő estig roptuk a táncot,
volt, aki meg még későbbig. 
Köszönjük a támogatóinknak, név szerint: Deszk
Község Önkormányzata,

Király László polgármester, Bene Ildikó Faluház
Igazgató, Adonyi Andrásné, Balogh Györgyné,
Csanádi Rozália, Földiné

Pósa Ilona, Gyenes Ilona,
Kiss Györgyné, Molnár
Mihályné,
Rozsnyainé
Szosznyák Judit, Stadler
Ferenc, Tóth Istvánné,

Temesvári Antalné, Zika
László
Bene Ildikó
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Farsangoltunk
Óvodánkba látogatott egy bűvész, akit a
gyerekek már izgatottan vártak, hiszen hat kutyussal érkezett, akik nagyon türelmesek és jól
neveltek voltak. Fordulatos, pörgős, izgalmas
műsort láttunk, a gyerekek közül sokan kipróbálhatták a bűvésztrükköket, mint a bűvész
kisinasai. Jókat nevettünk a mókás jeleneteken, nagy tapssal jutalmaztuk a kutyusokat és
a bűvész bácsit.
Február utolsó hetében farsangi mulatsággal búcsúztunk a téltől. A Szivárvány csoportosok vidám előadással, verssel, és tánccal nyitották meg a maszkabált, majd közös
táncházban mulattunk tovább együtt a délelőtt folyamán. A gyerekek jelmezes felvonulá-

sán kívül különféle mókás, ügyességi játékok,
mozgásos játékok, versenyek színesítették a
hetünket. A farsang zárásaként a középsősökkel jelképesen elégettük a kiszebábot, végül a
Szegedi Filharmonikus Zenekar néhány tagjának koncertjével zárult a vidám ünnepség.
Az óvoda dolgozói

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Óvodái Óvodai beiratkozás
Időpontja:
2018. április 25. (szerda) 26. (csütörtök) 7-17 óráig
Helyszíne:
6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
Az óvodai beiratkozáshoz
szükséges iratok:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája,
TAJ kártyája, oltási/egészségügyi
kiskönyve.
– A szülők személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló
szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő
határozata.
– Amennyiben a gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű,
vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és
a szülő vagy szülők nyilatkozata).
– Nem magyar állampolgár
kiskorú óvodai beíratásánál a
szülőnek igazolni a kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartóz-

kodik a gyermek Magyarország
területén.
– Sajátos nevelési igényű
gyermek esetében: szakértői vélemény.
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
– Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
– 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről
– „8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt
a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
– (2) A gyermek abban az

Óvodai programjaink:
2018. március 27-én (kedd)
Húsvéti kézműves délután
2018. április 18- án (szerda) délelőtt
Oviba csalogató nyílt napon várjuk
a leendő óvodás gyerekeket és szüleiket.
2018. április 25. (szerda) 26. (csütörtök) 7-17 óráig
Óvodai beiratkozás

évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.”
Az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő
felvételt is.
A gyermekek felvételéről a be-

iratkozást követő 15 napon belül
hoz döntést az intézmény vezetője.
Az óvodai felvételről hozott
döntés határnapja 2018. május
11., a döntésről szóló határozatot
a beiratkozáskor megadott címre
postázza az óvoda.
A felvételi kérelem elutasítása
esetén az értesítés kézhezvételét
követő 15 napos határidőn belül
a szülők a település Jegyzőjének
címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet
nyújthatnak be.
Szerb nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés: 6772 Deszk, Széchenyi István u. 41.
Felvétel esetén az óvodában
töltendő első nap orvosi igazolás
szükséges, mely igazolja, hogy a
gyermek, fertőző betegségben
nem szenved, látogathatja a közösséget.
Tanács Zsuzsanna
főigazgató

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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Versenyek eredményei:
Simity Éva, Széll Panna, Baranyi Nóra, Váradi
Sára. Ígéretes kis színművészek varázsolták
el a zsűrit, megnehezítve ezzel a dolgukat. A
verseny végén minden résztvevő kapott egy
kis ajándékot és egy emléklapot, a helyezettek
pedig oklevélben és könyvjutalomban részesültek. A díjazottak egy szál virággal köszönték meg a zsűri munkáját, azonban Ők ezt egy
szép gesztussal a felkészítő tanárok javára átadták.
Helyezettek: 1-2 évfolyam: 1. hely Lévai-Radics Lujza, Deszk 2. hely Török Stefi, Szeged 3.
hely Pawlowszki Ádám, Szőreg. 3-4. évfolyam:
1. hely Simity Éva, Deszk, 2.hely Sümeghy
Ákos, Szőreg. 3. hely Szabó Marcell Mihály,
Sándorfalva. Gratulálunk a nyerteseknek! Ők
képviselik a kistérséget a megyei szavalóversenyen Szentesen.
s Február 28-án a Zoltánfy István Iskola
rendezte a térségi szavalóversenyt 1-4. évfolyam számára két korcsoportban. Népes mezőny gyűlt össze: 1-2. évfolyamon 16 tanuló,
3-4. évfolyamon 15 tanuló mérte össze előadó
készségét. A versenyt Vid György igazgató úr
nyitotta meg és a harmadikos lányok egy dalcsokorral kedveskedtek a vendégeknek. A zsűri a pártatlanság jegyében került kiválasztásra. Tagjai: Szőnyiné Farkas Erzsébet (tanító),
Kószó Aranka (művelődésszervező), Arany
Márta (tanító), Széllné Takács Tünde (tanító),
Keneseiné Eperjesi Jusztina (drámapedagógus) és Schultz Józsefné (tanító). A Zoltánfy
iskolát képviselő tanulók szépen helytálltak a
versenyen. Versenyzőink: Farkas Katinka, Lévai-Radics Lujza, Simity Anna, Kardos Edina,

s A Gregor József Általános Iskola 20. alkalommal rendezte meg márc. 6-án és 7-én a
tankerületi Móra Ferenc olvasás-és szövegértés versenyt. Iskolából 4 tanuló: Simity Éva,
Tirk Inez, Somorjai Márk, Széll Panna vett
részt ezen a jeles versenyen, melyen nemcsak
a térség, hanem a város számos iskolájának
tanulóival mérhették össze a tudásukat. I. kategóriás Kitűnő olvasó címet nyerte el mind
a négy tanuló: Tirk Inez 3.o, Simity Éva 3.o,
Széll Panna szerb iskola 3.o és Somorjai Márk
4. o. Ezen belül II. helyezett lett Simity Éva 3.o,
Somorjai Márk 4.o tanuló. IV. helyezett lett Széll
Panna 3.o szerb iskolás.
s NyelvÉsz levelező verseny iskolai fordulójának eredménye is megérkezett: 5 tanuló
tovább jutott a megyei döntőre, amely márc.

23-án, Szegeden, az Arany János Általános Iskolában kerül megrendezésre. Versenyzőink:
Tirk Alíz 1.o, Tirk Inez 3.o, Révész Anna 3.o, Somorjai Márk 4.o, Tajti Milán 4.o tanulók.
s Tudásbajnokság 5. fordulója március
8-án volt, melyen környezetismeret és magyar
nyelvtanból Somorjai Márk és Tajti Milán 4.o
tanulók, és Tirk Inez 3.osztályos magyar nyelvből vettek részt.
s Március 6-án az Eötvös József Gimnáziumban sikeres ECDL-vizsgát tett nyolc
tanulónk: Balassa Adrienn, Frank Kristóf, Kócsó Bernadett, Nagy Gergő, Novkov Míra, Silló
Zénó, Tóth Márk, Vikor Attila.
s Márc. 9-én rendezték meg a XX. Maros
Menti Fesztivál vers és prózamondó versenyét a Faluházban. Iskolánkat versmondó kategóriában: Kardos Edina 2.o., Simity Éva 3.o.,
Váradi Bori 3.o., Bozóki Gabriella 5.o.; Bársony
Réka és Szvetlik Zoltán 8.b osztályos tanulók;
prózamondás kategóriában: Simity Anna 1.o.,
Somorjai Márk 4.o. tanulók képviselték. Iskolánk tanulói nem értek el helyezést, de a magas
szintű szakmai zsűri értékelése biztató és előremutató volt.
s Véget ért a Pangea matematika verseny
megyei fordulója, ahol a 3-10. évfolyamosok
1916 tanulója mérte össze tudását, köztük iskolánk 56 diákja. Az országos döntőbe nem
sikerült bejutni, de köszönjük a lelkesedést és
az eredményeket! A legjobbak: 3. évf.: Dávid
Márk, Simity Éva; 4. évf.: Huszta Zsuzsanna,
Somorjai Márk; 5. évf.: Frank Krisztián, Dragic
Sara, Dobó Viktória, Korom Levente; 6. évf.: Sinkó Ádám, Szabó Judit; 7. évf.: Váradi Bori, Jankó
Dávid, Frank Kristóf; 8.évf.: Bakacsi Dorottya,
Ménesi Norbert.
Gratulálunk a sok szép eredményhez!

VAKCINÁZOTT
ELŐNEVELT CSIRKE
KAPHATÓ.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
INGYENES.
TEL: 0630/360-6662
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Események
s Iskolánkban márc. 5-én az
alsó tagozaton és a szerb iskolában, 6-án a felső tagozaton volt a
nyílt tanítási nap. Fontos fórum
ez, pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek egyaránt. Nagyon sok
szülő élt ezzel a lehetőséggel ebben az évben is. Betekintést nyerhettek az iskola hétköznapjaiba és
az ott folyó oktató nevelő munka
menetébe.
Láthatták a gyermekeiket abban a közegben, melyben napi
6-8 órát tölt el. Érzékelhették a
pedagógus pálya örömeit és nehézségeit egyaránt.
Ugyanebbe a tematikába illeszkedett, hogy Deákné Bátky Judit
március 1-jén külön fogadta az
iskolában a leendő első osztályosok szüleit, ahol a tanítónő óráit
tekinthették meg.
s Február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. 1947-ben ezen a napon
Kovács Bélát, a Független Kis-

gazdapárt főtitkárát a megszálló
szovjet hatóságok jogellenesen
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták, ahol kilenc évet
töltött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után pár évvel, 1959-ben, 51
évesen halt meg. A kommunista
diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra
becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt.
Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban,
vagy kegyetlen kivégzés által. A
felső tagozaton megemlékeztünk
a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba
hurcolt honfitársunkról, a koholt
vádak alapján mészárszékre küldött emberekről, az ellenállóként
mártírhalált halt hősökről.
s Tanórán kívüli oktatás keretében február 23-án húsz, a
természettudományok iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos tanuló

és kísérő tanárai a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium TERMOSZ Laboratóriumában töltöttek el egy délelőttöt. Itt egy 20
fő befogadására alkalmas laboratóriumot alakítottak ki, amelyben
minden évben több alkalommal
érdekes gyakorlatokon vehetnek
részt a Zoltánfy Iskola diákjai
egy hosszú távú együttműködési
megállapodás alapján. Ez lehetőséget ad arra, hogy az előre meghatározott témát színesebben,
látványosabban lehessen feldolgozni. A laborgyakorlat foglalkozásai biológia tantárgy keretében
a tej anyagainak vizsgálatára,
antociánok vizsgálatára és „baktériumvadászat a tejben” témára
épült. A rendhagyó földrajzórán

a vulkanizmus és az ásványok
vizsgálata került terítékre. A pályázat szerint iskolánk a jövőben
is igénybe veheti ezt a nagyszerű
lehetőséget.
s Márc. 6-án szerb iskolás
tanító néni vezetésével könyvtári
órán voltak a szerb iskola másodikosai.
s Márc. 12-én szerb iskolás
gyerekek a Napfényfürdőbe látogattak jutalomkirándulás keretében. A szervezés lényege, hogy
egyéb, a hagyományostól eltérő
ösztönzőt kapjanak a gyermekek
a tanuláshoz, ezzel is növelve az
eredményességet.
s Márc. 7-én folytatódott a
„tanórán kívüli oktatás-nevelés” programsorozat. A Szegedi
Filharmonikusok a Faluházban
adták ez év utolsó koncertjét. Vivaldi, Négy évszak c. zeneművén
keresztül mutatták be a vonós
hangszereket és varázsoltak el a
közönséget.

FELHÍVÁS
Az első osztályosok beiratkozásának
időpontja a 2018/19-es tanévre:

Jutalomkirándulás
Két hónapja azért gyűjtjük a piros pontokat,
hogy elmehessünk a negyedik jutalomkirándulásra.
Hétfőn megérkeztünk az iskolába, és egész
nap azon járt a fejünk, hogy mikor megyünk
már a fürdőbe. Nem kellett nagyon sokat várni, mert csak négy óránk volt ezen a napon.
Megebédeltünk és összeszedtük a cókmókunkat és már mentünk is Szegedre. Leszálltunk a
híd lábánál és tíz perc alatt odasétáltunk. Amikor odaértünk, csináltunk pár fotót és kaptunk egy karórát a szekrényhez. Fölmentünk,

átöltöztünk és rohantunk is a medencéhez.
Egyből mindenki beugrott a vízbe. Egy kis
ideig úszkáltunk, játszottunk, utána mentünk
a csúszdákhoz. Három óra körül meguzsonnáztunk és visszamentünk egy órát még pancsikolni. Késő délután nagy villámlások közt
értünk haza, Deszkre. Nagyon jó közösségi
program volt ez.
Nagyon várom már a következő jutalomprogramot!
Pásztor Dániel
szerb iskola 4.o.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2017/2018-as tanév második félévére
középiskolás tanulók számára ösztöndíj pályázatot írt ki. Ebben a félévben három tanuló
pályázott. A három pályázat megfelelt a kiírásnak, mind a hárman megkapták az ösztöndíjat. Az elbírálás szempontjai a következők
voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka,
DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./

2018. február 27-én a kuratóriumi ülésen az
alábbi határozat született:
A 2017/2018-as tanév II. félévében a következő tanulókat részesítjük ösztöndíjban (az
ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):
ROVÓ TÍMEA
KOVÁCS KAMILLA
KRIZSÁN BÁLINT
Gratulálunk a nyerteseknek. További jó tanulmányi munkát és sikereket kíván
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma

2018. április 12. (csütörtök)
		 8- 19 h-ig
2018. április 13. (péntek)
		 8- 18 h-ig
Helye: új iskola, titkárság (Móra u. 2.)
Beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok:
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti
példánya, amely lehet:
 óvodai szakvélemény
 nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakvélemény
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek törvényes képviselőjének
személyazonosító igazolványa
 nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
 gyermek TAJ kártyája, adókártyája

2018. MÁRCIUS

KITEKINTŐ

11

Hírek az idősek klub életéről

Február hónapban új program
indult Nagyné Bacsó Ágnes vezetésével, heti rendszerességgel gyógytornán vehetünk részt. Köszönjük
szépen a képviselő-testület támogatását e mozgásos tevékenység
megvalósításához.
Február 2-án a Rejtvényfejtők
napja alkalmából versenyt szerveztünk klubtagjaink körében. A
résztvevők a sikerélményeken felül egy Skandináv típusú rejtvény
újságot kaptak jutalmul.
Február 3-án Ferencszálláson
vettünk részt Farsangi bálon, ahol
megcsodálhattuk tánc műsorukat,
majd tombola húzáskor reménykedtünk benne, hogy nyerünk
valamit.
Február 6-án sütő–főző napot

tartottunk, ahol székelykáposztát
főzött nekünk Cserháti György
klubtársunk.
Február 14-én Valentin napi
bálban szórakozhattunk, amelyhez a Ferencszállási Nyugdíjas
Klub tagok közül is csatlakoztak
néhányan, illetve a Kiskundorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas
Egyesületi barátaink is elfogadták
meghívásunkat. Az ebédet Temesvári Antalné, Ármány Istvánné,
Szarvas Erzsébet, Álmosdi Antalné készítette. A tombolasorsoláson mindenki próbára tehette
szerencséjét. Köszönjük szépen a
tombola tárgy felajánlásokat, és a
rendezvény lebonyolítása során
nyújtott segítséget.
Február 16-án Házasság hete

alkalmából pároknak szerveztünk
vetélkedőt. A feladatok között
volt, hogy a hosszúság becslésüket
mértük fel, sőt a kézügyességükre
is szükség volt, a szem-kéz koordinációjukat is teszteltük, mozgásos tevékenységbe vontuk be a
résztvevőket, és a kommunikációs
készségüket fejlesztettük. A verseny során igen kiegyensúlyozott
volt a teljesítménye a versengőknek. A kialakult pontszámok alapján megállapítottuk, hogy mindenki más-más területen nyújtott
jobb teljesítményt. Így elmondhatjuk, hogy az összes jelenlevő nyert.
A részvételt egy tábla csokival jutalmaztuk.
Február 19-én a Kiskundorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas

Klub Farsangi bálján táncolhattunk, és nézhettük meg a vendégek szórakoztatására bemutatott
produkciójukat, valamint jelmezes felvonulást is tartottak. Ezen
az eseményen is drukkolhattunk
vajon nyer-e a szelvényünk.
Február 20-án Újszentivánon
jártunk az immár hagyományossá
vált Kistérségi Nyugdíjas klubok
találkozóján. Ez a rendezvény is a
farsang jegyében telt. Láthattuk a
Nyugdíjas Egyesület tánc bemutatóit, valamint a Hófehérke című
jelenetet. Számos tombolatárgy
talált itt is gazdára.
A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

NŐNAP Nyugdíjas klub módra!
Nem akármilyen meglepetéssel készültek a
Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai a hölgy tagtársak,
valamint a hivatal, a Faluház és a szociális intézmény hölgytagjainak
köszöntésére. A legutóbbi
férfinap óta főtt a fejük,
hogy hogyan tudják nem überelni, de legalább
- valahogy megpróbálni
viszonozni a „lányok” köszöntő-produkcióját.
A fejtörésben Földiné
Pósa Ilona sietett a segítségükre, és két hónappal ezelőtt már tisztán

körvonalazódott, hogy
Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéből visznek színpadra egy testes blokkot.
A vállalkozás igencsak
mega-produkciónak
tűnt, nem feledve a tényt,
hogy nem színészek, de
még csak nem is szereplés-imádattól túlfűtött, és
nem igazán siheder korú
urak álltak csatasorba.
Zenei aláfestés beszerzése, jelmezek, sminkes, és a
sok-sok próba.... Hát, embert próbáló napok lehettek ezek. Földiné Ica volt
a rendező, a koreográfus

és félig az anyagbeszerző
is, Tari János a mindenes
producer és társszervező,
de még Csurelné Margitka, a klub vezetője is kivette a részét a felkészítésből
- és mit mondhatnánk?
Megérte! A kis humorfalatokkal cizellált, mackósan kecses ÚR-hölgyek, és
a jelmezekben megfiatalodott, megtáltosodott, de
minimum felbátorodott
urak könnyeket csaltak
az ünnepelt gyengébbik
nem csodás szemeibe.
Az amatőr színészeknek
olyan bizsergés bújt a szívébe, hogy önmagukat
meghazudtoló lazasággal
és bájjal ízesítették igazán
élvezhetővé a deszki operett premiert.
A fellépőknek is meglepetés volt, hogy a fináléban Király László
polgármester is csárdáskirálynőnek öltözve csatlakozott a záró színpadkép-

hez. Látszódott a jelmezes
csapaton, hogy erre ők
sem számítottak.
„Bevallom, már csak
azokért az arcokért is érdemes volt mindezt bevállalni, amiket magam körül
láthattam a színpadon!
Csonka Feri a szerepéről
megfeledkezve táncolt oda
hozzám, simogatott, miközben csak annyit mondott, "Felség! De jó, hogy te
is itt vagy!" ...én is így éreztem. Ekkora buliból én sem
maradhattam ki. Egy kicsit
ajándék volt ez a móka a
nézőtéren ülő hölgyeknek,
meg persze férfitársainak

is.” – vallott a fellépésről
Király László.
A fellépők voltak: Tari
János, Piti Elek, Csonka Ferenc, Fülöp István,
Kecskés János, Mladin
István, Radics Béla, Zika
László, Vígh Ferenc, Cserháti György, Király István,
Ocskó Mihály, Naszradi
Miklós, Márki Imre, Matkócsik János, és az épp
névnapját ünneplő Gárgyán Zoltán.
Kedves, bátor Férfiak! A
hölgyek nevében köszönjük a különleges élményt
és a nőnapi köszöntést!
Szerkesztőség
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Ne feledkezzen meg
szerettei nyughelyének
újraváltásáról!
Hirdetmény
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit
Kft üzemeltetésében illetve kezelésében lévő Deszki Temetőben
található, 2017. évi érvényességi
idővel rendelkező temetkezési
helyek – ide értve a (jellemzően
1989-ben vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek használati ideje lejárt, azokat
– az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított jogkörünknél
fogva – újraváltásra meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan
intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772
Deszk Móra u. 2.) irodába az
érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati
ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós
temetéstől számított 25 év, vagy
az újraváltási számlán megjelölt
dátum. A sírokba történő urna,
illetve exhumált maradványok
behelyezése a lejárati időt nem
hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő
megállapodás hiányában – az
első urna elhelyezésétől számít a
10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 éves használati
idő az utolsó urna behelyezéstől
számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez
mérten próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében
– az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Deszk, 2018. március 14.
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

A Szociális Szolgáltató
Központ hírei
2018. február 05 -én a Szociális
Szolgáltató Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi
Regionális Vérellátó Központja
valamint a Magyar Vöröskereszt
Véradó Napot tartott a Szociális
Szolgáltató Központban.
Ezen a napon 33 fő jelentkezett véradásra, és ebből 30 fő
adott életmentő vérkészítményt.
Köszönjük a véradásra jelentkezőknek a segítőkészségüket! A
véradás az egyik legszebb gesztus,
amivel élhetünk beteg ember-

társaink felé. Az utóbbi időkben
Deszken igen alulmaradt a véradásra jelentkezők száma a korábbi időszakhoz képest, ezért nagy
örömmel töltött el az Országos
Vérellátó Szolgálat tájékoztató
levele a megjelentek számáról.
Bízom benne, hogy az idei Egészséghéten is ilyen nagy számban
lesznek azok, akik segíteni szeretnének.
Tóth Ágnes
Deszki egységvezető

II. Deszki Sportbál
A Deszki SC 2018. március 10én második alkalommal rendezte
meg a Deszki Sportbált. A tavalyi
bál utáni visszajelzések pozitívak
voltak, egyértelművé vált számunkra, hogy folytatni kell ezt a
remek kezdeményezést.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik bárminemű segítséggel voltak e rendezvény létrejöttében. Mindenki
munkája, segítsége felbecsülhetetlen volt számunkra.
Köszönetünket fejezzük ki Király Lászlónak, Deszk polgármesterének, hogy minden segítséget
(csarnok, tanácsok, aggódás, …)
megadott a sikeres bálhoz.
Köszönetet érdemel Szabóné Sarkadi Szilvia vezetésével a
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft., akik profi, ízléses
bálteremet varázsoltak a sportcsarnokból.
Hatalmas köszönetet érdemel a
főszervező, Varga Márta.
Köszönet Bene Ildinek és a
Deszki Faluház minden dolgozójának, hogy segítettek mindenben.
Továbbá köszönet illeti meg
Buzdorján Gábort, a Ljubo Kft.
tulajdonosát, hogy minden igényt
kielégítően megszervezte az ételek, italok meglétét.
Köszönet Vörös Eszternek,
hogy a deszki Vörös Szekfű cukrászdából kedvezményes áron
biztosított finom süteményeket
vendégeink részére.
Hatalmas köszönetet érdemel
az a közel 170 fős „vendégsereg”,
aki eljött, bizalmat szavazott ennek a szombat estének, akikért
érdemes volt a fent említett em-

bereknek hetekkel ezelőtt
belekezdeni a szervezésbe.
Nem utolsó sorban nagyon köszönjük a tombola felajánlóknak,
akik önzetlenül ajándékokkal,
nyereményekkel hozzájárultak az
est sikeréhez:
ABC sorrendben: Autó Centrál Kft., Bagdi Ferenc [Mazeti sportbolt], Bali Csaba - 3A
Takarékszövetkezet,
Battonya
Sport Egyesület, Bodó Imre, Bolgár Csaba és Bolgár Edit [Edit
Szalon], Cs. Tóth László [Saller
sportbolt], Csabainé Mihók Hédi
[Sly Szalon], Deszk Község Népművészetéért Alapítvány, Gonda
Gabriella [Oriflame], György
Imre, Karcsú József [Otta Trió
Kft], Kék Virágüzlet, Kello Csaba
[Kello Produkt Kft.], Király László polgármester, Orvos Csaba
[Sly Háztartási Gép Szerviz], Orvos Szilvia [Sly Szalon], Palotás
László [Pannon Led], Pertó Judit
[Sly Szalon], Pióker Tibor, QSM,
Sándor Zsolt és Gera Andrea,
Streitmann Ivett, Sziveri Zsolt,
Tóth Róbert és Tóth Ildikó, Tóth
Zita [Agrirose Kft], Vikorné Icuka [Tupperware], Völgyi Dániel,
Vörös Eszter [Vörös Szekfű Cukrászda], Xenix Autó Kft., Zsurkán
Ferenc és Büky Zita
Hajrá DSC!!!
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Deszki sakkozók Romániában
Sakkozóink ismét felírták magukat a sakk világ térképére. Február 18-án a romániai Pécskán
(Pecica) vettünk részt egy meghívásos sakk tornán, ahol hat további
román és magyar csapattal mér-

kőztünk meg körmérkőzéses formában. Gyorgyev Vojiszláv mint a
csapat kapitánya az 1 számot húzta
csapatunknak (végeredménynek
is elfogadtuk volna). Már az első
fordulóban az egyik érem esélyes

csapattal kerültünk össze, és 3-1-es
győzelmet aratva tettünk csapatunk jó formájáról tanúbizonyságot. A legjobb magyar csapatként,
összetettben a harmadik helyezést
értük el. Csapat tagjai voltak Zen-

tai András; Szanka Imre; Ferenczi
Ferenc; Rozsnyai János. Köszönet a
DSC elnökének, Szabó Lászlónak,
aki biztosította a csapat versenyre
szállítását.
Rozsnyai János

Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny DESZKEN
Március 3-án került megrendezésre Deszken XXII. alkalommal
az immár szép hagyománynak
örvendő Nemzetközi Kocsmák
Közötti Sakk Csapatverseny,
Zámbó László nemzetközi versenybíró irányításával. Ezúttal is
népes mezőny jött össze, mivel 21
csapat, azaz 63 versenyző ült asztalhoz. 2x15 perces játékidőkkel,
svájci rendszerben lebonyolított,
7 fordulós versenyen a következő
eredmények születtek:
1. Lobby Café Szeged
Csizmadia László, Zakariás Dávid, Kopasz Róbert
2. Alföld Kocsma
Udvardi Zalán, Papp Bence, Tupak Dániel
3. Csokonai Borozó (Makó)

Leszkó Bence, Restás Péter, Kópiás Ferenc
4. Dühöngő Kocsma
Sakity Simeon, Világos Emil,
Nagymélykuti István
5. Vár Söröző (Szeged)
Balogh Ferenc, Tornyai Jenő,
Beke Zoltán
A deszki Bástya Étterem színeit
Rozsnyai Tamás, Zentai András
és Szanka Imre képviselte.
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség különdíjasai:
Csongrád megye amatőr bajnoka: Euroteke Szeged, Havasi Gergely, Havasi Máté, Havasi Huba
Legjobb ifjúsági csapat: Kocsma
Győztesei, Varga Gábor, Lovász
Szabolcs, Varga Szilvia

A torna különdíjasa: Kacsa
Kocsma (Szeged), Donáth Lilla,
Donáth Roland, Donáth Dóra
A helyezetteknek járó díjakat
Király László, Deszk község polgármestere adta át.
A 21 településről érkezett versenyzőket a Szabó László vezette
Deszki Sport Club meglepetésként, ebéddel látta vendégül.
A torna megrendezését támogatták: Deszki Sport Club, Király László polgármester, Brczán
Krisztifor alpolgármester, Kovács
Csaba, Szabó László Csongrád
Megyei Szabadidősport Szövet-

ség.
Segítették: Deszki Faluház,
Deszki Település-Üzemeltetési
Nonprofit Kft., Szabó László, Gonda Istvánné Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildikó, Rácz József,
Zika László, Buzdorján Gábor,
Seier Vilmos, Bartos Ferenc,
Herpai József, Csúri László, Mikó
Valér, Sillóné Varga Anikó, Barlabásné Szunyog Erzsike, Husztiné
Dobó Katalin, Farkas Sándor.
Gyorgyev Vojiszláv
szervező

XXII. Nemzetközi Sakk
Egyéni Falubajnokság
Magyar bajnoki címmel rendelkező női nemzetközi nagymester,
olimpiai csapattag Papp Petra
nyerte meg a Deszken rendezett
XXII. Nemzetközi Sakk Egyéni
Falubajnokságot.
A 2x15 perces svájci rendszerű
tornát Zámbó László nemzetközi
versenybíró vezényelte le.
Helyezések:
1. Papp Eszter (Szeged)
2. Herpai József (Szeged)
3. Csikós Mihály (Szeged)
4. Leszkó Bence (Orosháza)
5. Dr. Lovas Dániel (Kecskemét)
6. Koszta Benedek (Szeged)
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség Különdíjasai:
Csongrád megye amatőr bajnoka: Déri Zsolt (Csanádpalota)
Legjobb ifjúsági versenyző: Varga
Gábor (Szeged)
Legjobb női versenyző: Donáth
Lilla (Szeged)
60 év feletti legeredményesebb
versenyző: Tornyai Jenő (Szeged)
Legjobb felnőtt deszki versenyző: Rozsnyai Tamás
Legjobb ifjúsági deszki versenyző:
Varga Levente
A színvonalas erős mezőny
ezúttal 15 településről /Szeged,
Makó, Mártély, Hódmezővásár-

hely, Röszke, Csanádpalota, Tiszasziget, Zenta (Szerbia), Felsőhegy
(Szerbia), Ada (Szerbia), Budapest,
Orosháza, Pécska (Románia),
Pusztaszer, Deszk/ jött össze.
A helyezetteknek járó díjakat
Király László, Deszk község polgármestere, valamint Sztán László
képviselő adta át.
A nagyszabású verseny megrendezését támogatták: Király
László polgármester, Csongrád
Megyei Szabadidősport Szövetség, Kovács Csaba.
Segítették: Deszki Faluház,
Bástya Étterem, Szőlősi Istvánné,
Deszki Település-Üzemeltetési
Nonprofit Kft.,Deszki Sport Club,
Szabó László, Barlabásné Szunyog
Erzsébet, Gonda Istvánné Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildikó, Seier
Vilmos, Sztán László, Husztiné
Dobó Katalin, Bartos Ferenc a
Csongrád Megyei Sakk Szövetség
Elnöke, Sillóné Varga Anikó, Merpai József, Mikó Valér, Csúri László, Fehér Antal, Batkiné Behány
Teréz, Zika László, Buzdorján Gábor, Farkas Sándor.
Gyorgyev Vojiszláv
szervező
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Kert és konyha

Hófoltos még a határ
s a dombok oldala.
Szunnyadoz még a kökény
s a galagonya.
Alszik még a rengeteg
s a kertekben a fák,
de nyitogatja fehér
szemét a hóvirág.
S az ibolya is ébredez
a sombokor alatt:
költögetik a szelíd
napsugarak.
Az ibolyatő fölött
a sombokor pedig
álmában már színarany
virágot álmodik.
(Kányádi Sándor:
Hófoltos még a határ)
Mikor ezt a cikket írom, márciusban már második alkalommal
kell – és nem csak viccből - a hólapátot megragadni. Lehetne, hogy az
elmúlt évektől eltérően, húsvétkor
még csak hódara sem lesz, de valószínűleg senkinek fogalma sincs,
mi lesz egy hét múlva. Egyik nap
villámok világítják be az eget, máskor szivárvány öleli át az esőáztatta

falut. Olykor a hó esik szakadatlan,
máskor 16 fokos melegben nézegetjük töprengve a metszőollót,
vajon lehet-e már… Természetesen
sokmindent lehet metszeni, és ha
így halad a kipattanni kész rügyek
hibernálása, sokmindent kell is
majd metszeni. Még várni vagyok
kénytelen az alakító metszésekkel,
szeretném tudni, miből mit hagyott
a tél.
Újratelepítettem a madáretetőket, pedig ilyenkor már nem
szoktam. Most mégis, és az éhes
madárcsapatok hálás csicsergése
nyugtázza tettem helyességét.
Nem is tudom, mikor örülünk
jobban a tavasznak… Egy kőkemény tél után, az első melengető
napsugarak nyomán ébredő talajt
borító virágáradat láttán? Vagy az
enyhe téli napok után, mintegy észrevétlenül besomfordáló áprilisillatú hajnallal találkozva? A lenyugvó
nap bíbor takarójában gyönyörködve, egy hajtépázó, esernyőcsavargató szeles naptól búcsúzva?
Én a földillatú tavaszt várom, a
friss hajtások üde zöldjét, az ibolya
zamatát, a hosszabbodó napokat, a
kerti munkák görnyedtségét, az utcán szaladgáló-korcsolyázó-bicik-

Felszabadult mozgás, latin ritmusok, fittség egy helyen.
Keddenként 19 órától a Sly Szalonban!
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INGYENES PRÓBAÓRA!

liző gyerekek hangját, a fészeképítő
madarak surrogását… A húsvéti
nyuszifészek készítését, az ünnepi
készülődést, a régen látott rokonok
látogatását, a sonka zamatát, a tojásfestést… Az új tavasz valódi kezdetét.
Alapvetően szeretem elbonyolítani az életet, így számomra nagyobb kihívás, ha ünnepi készülődés címszóval komplikáltabb
recepteket próbálhatok ki. A sütemények zöme azonban a gyerekeknek készül, így azokban vétójoguk
van. Bármennyire nem bonyolult
történet a linzertészta, nagy kedvenc itthon, előnye, hogy lekvárral
töltve (=virágsüti) éppen úgy kapós,
mint sima egyréteges változatban
(=keksz). Változatos formákkal
kiszúrva bármilyen alkalomra kiválóak, így lehet húsvétra nyuszi/
bárány/tojás alakban kiszúrni, sütipecséttel mintát nyomni bele, mézeskalács-díszítőtollal cifrázni.

LINZERTÉSZTA
HOZZÁVALÓK

(3 TEPSIRE VALÓ MENNYISÉG):

 30 dkg finomliszt (átszitálva)
 20 dkg vaj (margarinnal
lehet helyettesíteni, de legalább egyszer az életben
érdemes kipróbálni, milyen
vajjal készítve)
 10 dkg porcukor
 1 db tojássárgája
 1 teáskanál sütőpor
 tölteléknek: sárgabaracklekvár
 szóráshoz: porcukor

ELKÉSZÍTÉS:
1. a száraz alapanyagokat (liszt,
sütőpor, porcukor) összekeverjük,
majd a még fagyos vajat nagylyukú reszelőn belereszeljük, és a tojássárgáját is hozzátesszük. Gyors

mozdulatokkal összegyúrjuk, mert
a kezünk melegétől ragadni fog.
Ezt úgy szoktam kivédeni, hogy
egy kevés lisztet a kimért 30 dkgból kiveszek az összegyúrás előtt,
és a kezemre ragadt tésztát ezzel a
lisztmennyiséggel lemorzsolom.
Így nem lesz kemény a tészta a túl
sok liszttől.
2. a tésztából cipót formálunk,
és szorosan fóliába csomagoljuk.
Minimum egy órán át hűtőben pihentetjük. Ha egy éjszakán át tartjuk ott, az sem gond.
3. a sütőt előmelegítjük 170
fokra. A tésztából mindig csak kisebb darabokat érdemes egyszerre
kinyújtani, így nem melegszik fel
az egész tömb, és a gyúródeszka
lisztezése miatt sem vesz fel annyi
plusz lisztet. A lekvárral töltött virágsütihez 3-4 mm-re, a sütipecséttel díszített kekszekhez 6 mm-re
nyújtjuk a tésztát. Arra vigyázzunk,
hogy egy sütőpapírral bélelt tepsire
csak egy fajta sorozat kerüljön –
vagy csak teli virág, vagy csak lyukas közepű virág, vagy csak keksz.
Így minden tészta az adott tepsin
egyformán meg fog sülni, hiszen a
teli virághoz 7-8 perc, a lyukashoz
5-6 perc, míg a kekszhez 10 perc
szükséges. A kekszeket még sütés
előtt kell a sütipecséttel mintázni.
4. a virágsütihez egy teli és egy
lyukas virágot baracklekvárral
összeragasztunk, és porcukorral
meghintjük.
5. a kekszeket mézeskalács-dekortollal is díszíthetjük, kedves locsolkodási ajándék is lehet belőlük
.
Kellemes ünnepvárást és tartalmas tavaszi szünetet kívánok
mindenkinek!
Kardos Ditke
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Széchenyi István utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209

JÓ TUDNI

HULLADÉKUDVAR
Iskola és ifjúság egészségügy:
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
védőnői tanácsadóban:
(Petőfi utca vége)
Kedd:
07.30-10.00
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig): Ügyelet:
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat: 9-17.20-ig
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő) Központi ügyelet: 104
Hulladéktelep vezető:
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
6772 Deszk Tempfli tér 10.
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek Telefon: 06-62/631-030
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás:
ORVOSI RENDELÉSEK
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
I. számú Háziorvosi körzet
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
háziorvosok
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
péntek: 08.00-09.00
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
FOGÁSZAT
Rendelési idő:
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00
Vérvételi idő minden csütörtökön
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Péntek: 10:00 – 12:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421,
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos http://doktordancsik.hu
Szerda 16-17 óráig

Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
FALUGAZDÁSZ
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16
Email: drballa.praxis@gmail.com
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni az állatorvosnak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
után.
Temető nyitva tartása
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Péntek: 8.00–11.00.
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

április 11. és 25.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

Családi események
Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
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MEGÉRKEZTÜNK!

Pálfi Viktóriának és Szoboszlai Csabának (Deszk, József A. u 28.) február 6-án
Szofia Melinda,
Ivicz Dórának és Blága Lászlónak
(Deszk, Csalogány u. 6.) február 21-én Emma Lara,
Zombori Ildikónak és Buzdorján Gábornak (Deszk,
Dózsa u 3/a) március 2-án Hanna Szimonetta,
Berhencz Anikónak és Cserháti Mihálynak (Deszk,
Kossuth u. 1/A) március 5-én Csaba nevű gyermeke
született.

HALÁLOZÁS

Fagyas Antal - 6772 Deszk, Alkotmány utca 1. szám alatti lakos - 74 éves
korában,
Vincze Sándor – 6772 Deszk, Béke utca 19.
szám alatti lakos - 56 éves korában,
Frányó József – 6772 Deszk, Alkotmány
utca 19. szám alatti lakos - 62 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG

Bánfi Andrea és Kiss Csaba
2018. február 24-én házasságot kötöttek Deszken.
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Ezt tanultuk!

