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Március 15.

Idén 60 éves 
a deszki könyvtár!

Ősszel szeretnénk megünnepelni 
az évfordulót, amihez kérjük olva-
sóink segítségét. Várunk minden, a 
könyvtárhoz kapcsolódó fotót, do-
kumentumot a Faluházban!

Ninovében járt egy deszki delegáció. 
A teljes képviselő testület és a baráti kör 
tagjai a karneválra látogattak el március 
első felében, a kirándulásról a 2. oldalon 
olvashatnak.

Deszkiek 
BELGIUMBAN

Március 14-én gyönyörű ünnepi műsor és az 
ünnep keretében meghirdetett rajzpályázat ered-
ményhirdetése volt a Faluházban. Az ünnepségről 
és az eredményekről Bene Ildikó számol be az 5. ol-
dalon.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Ismét nyert Deszk 7,6 milliót. Mire 
nyertek, mire használják ezt a pénzt?

– A köztisztviselői illetményalap 2008 

óta nem változott, ez egészen mostanáig 
nálunk is 38.650 Ft volt. Ezt felszorozva 
az adott munkakörökhöz rendelt végzett-
ség, a munkaviszony ideje szerinti, és más 
szakmai szorzókkal jött ki a kollégáink 
bére, melyek esetében további lehetőség 
volt egyéni eltérítésekre is. A közszférában 
a privát szektorhoz és piaci viszonyokhoz 
mérten alacsony jövedelem már sokszor 
okozott fejtörést nekünk is, hiszen évek óta 
magas a jövedelemkülönbség miatt a pálya-
elhagyók száma. Volt egy lehetőség, mely-
ből az illetményalap növelésével járó kiadá-
sainkat lehet csökkenteni. Természetesen, 
mint minden másra, erre is nyújtottunk be 

pályázatot – és nyertünk. Viszont csak egy-
szeri támogatásról van szó – a bérek viszont 
minden évben magasabbak lesznek, ez az 
összeg minden évben hiányozni fog. Így 
is számolgatnunk kellett, hogy éljünk-e a 
lehetőséggel. Az illetményalap növelésével 
nem szaladtak el nagyon a kiadásaink, leg-
inkább az egyéni eltérítéseket tudtuk a bér-
tábla által adott keretek között megoldani. 
A garantált minimálbér emelése és az illet-
ményalap emelésével jelentkező bérnövek-
mény 2019-ben így is 12 milliónkba került 
– ezt csökkenti idén ez a kis plusz forrás.

– Ninovéban, a belga testvértelepülé-
sen voltak a hónap közepén. Kik utaz-
tak, mi volt az utazás célja?

– A hagyományos és nagyon látványos 
karneváljukra kaptunk meghívást belga ba-
rátainktól. 20 főt fogadtak, és láttak vendé-
gül bennünket, ahogyan mi is tesszük ezt a 
látogatásaik alkalmával. A deszki vendéglátó 
családok mellett most először a teljes képvi-
selő-testület kiutazott flamand földre - min-
denki a saját költségén. A kinti vendéglátás 
leírhatatlan volt, és legegyszerűbben csak a 
felszedett kilók számával lehetne leírni. Itt – 
a Tükör hasábjain is köszönjük nekik a szép 
programokat, és a vendégszeretetet!

Az időjárás nem minden nap kedvezett a 
programoknak, de így is fantasztikus napo-
kat tölthettünk el barátainknál. Hatalmas 
energiát és pénzeket ölnek a karneváli jel-
mezek, figurák és a feldíszített járművek el-
készítésére, a karnevál megszervezésére – ez 
egy igazi ünnep a ninoveieknek és sok turis-
tát is vonz a városba. Készülnek az óvodások, 
az iskolások, a cégek, a baráti társaságok és 

sok támogató áll ez a sokak számára elkép-
zelhetetlenül látványos rendezvénysorozat 
mögött. Már párszor sikerült részt vennem 
ezen, de mindig nagy élmény. Olyan, mint 
egy hatalmas farsangi bál, ami szinte az 

egész várost megmozgatja – elő-partikkal, 
felvonulással, és nem hajnalig, hanem más-
nap délig tartó bulival a város központjában. 
Jó kedvű kirándulások, sok nevetés, kevés 
alvás és sok barátkozás. Ez volt a recept a 
kint töltött öt napra. Láthatóan mindenkire 
jótékony hatással volt.  

Az utazás célja elsődlegesen a kikapcso-
lódás és a szórakozás volt, de természetesen 
kerestem alkalmat, hogy tárgyaljak Tania 
De Jonge polgármester asszonnyal és Michel 
Casteur-rel, a külkapcsolatokért felelős kép-
viselővel a testvértelepülési kapcsolatunk 
jövőjéről is. Szorgalmaztam, hogy jöjjenek 
minden évben csoportokkal a deszki ren-
dezvényekre – és persze fogadjanak ők is a 
deszki kultúra, vagy akár sport területén te-
vékenykedő csoportokat. Ez nagy lehetőség 
nekünk, valós motiváció a csoportoknak és 
reméljük, az ő számukra is. Fogadtunk már 
Deszken népes csoportot Ninovéból, és mi 
is jártunk már a flamand kisvárosban desz-
ki csoportokkal. Ezt szeretnénk a képvise-
lő-testülettel újra lendületbe hozni.    
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Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

– Szinte minden hónapra jut egy 
szép korú köszöntés – most ki volt az 
ünnepelt?

– Igen, ismét egy 90 éves kedves lako-
sunk köszöntésén vehettünk részt! Nagy 
áldás és kimondhatatlanul jó érzés, hogy 
évente 4-5 alkalommal biztosan köszönt-
hetünk ilyen szép kort megért deszkieket. 
Most Szekeres Gézáné, Julika néni töltötte 
be kilencvenedik életévét, szép korú lett - 
jó egészségben és jókedvvel, telis teli mo-
sollyal! Nagyon örültem a meghívásnak, 
mert kedves, jó ismerősömnek gratulál-
hattam az egész település nevében. 

Magyarország miniszterelnökének em-
léklapját adtam át Julika néninek, majd 
egy csodás csokrot, egy ajándékkosár kí-
séretében önkormányzatunk és a képvise-
lő-testületünk nevében. 

Mellár Damián Mónika kolléganőmmel 
voltunk a délelőtti vendégségben, és szép 
emlékeket hagyott mindkettőnkben a na-
gyon jó kedvű, nevetéssel teli, jóízű beszél-
getésekkel csokorba font találkozás. Julika 
néni is nagyon hálás volt, végtelen szere-
tettel fogadott bennünket, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk! 

Jó egészséget, még sokáig tartó jó kedvet 
és a család körében eltöltött, hosszú éle-
tet kívánok az ünnepeltnek Deszk község 
minden lakója nevében! 

Nagyon boldog születésnapot kívánok, 
drága Julika néni – itt is!

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2019. február 12-i rendes és 
február 26-i rendkívüli ülésén a következő 
rendeleteket, határozatokat hozta:   

A Képviselő-testület elfogadta a polgár-
mester tájékoztatóját a két ülés között vég-
zett munkáról, a községet érintő fontosabb 
eseményekről és az önkormányzati pályáza-
tokról, valamint a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló tájékoztatót. Módosításra került 
a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
rendelet, és a Deszki Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőire vonatkozó Közszolgálati Sza-
bályzat. A Képviselő-testület megtárgyalta az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének ter-
vezetét, azonban annak elfogadására a Dél-al-
földi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 
költségvetésének elfogadását követően kerül 
sor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak meg-
felelően. Elfogadásra került a Deszki Művelő-
dési Ház és Könyvtár 2019. évi munkaterve, 
valamint a 2018. évi beszámolója, valamint az 
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2018. 
évi tevékenységéről és a 2018. évi tervekről 
szóló beszámolója is. A Képviselő-testület el-
fogadta az Önkormányzat és a Deszki Gazdák 
Vadásztársasága között minden évben megkö-
tendő, a mezei őrszolgálat ellátására vonatkozó 

megállapodást. A testület jóváhagyta a Bocskó 
Kft-vel kötendő szállítási szerződést, mely 
alapján újabb köztéri info táblákkal gyarapo-
dik településünk. A Képviselő-testület kifejez-
te abbéli szándékát, hogy a 2019. évi Falunap 
rendezvényei, programjai a Gerliczy család és 
Deszk kapcsolata köré legyen felépítve. A Tes-
tület döntött arról is, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal házasságkötő termét felújíttatja, és részt 
vesz a Magyar Falvak pályázaton. Elfogadta 
az önkormányzati lakások bérleti díjának és 
közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól 
és az épületek állagának az ismertetéséről szóló 
tájékoztatót. A február 26-i rendkívüli ülésen 
módosításra került a 2018. évi költségvetési 
rendelet, valamint elfogadásra került a 2019. 
évi költségvetési rendelet. A testület jóváhagy-
ta a Deszki polgármesteri Hivatal alapítói ok-
irat módosítását, valamint az EFOP-1.2.11-16 
kódszámú Esély Otthon című pályázattal kap-
csolatos szabályzat módosítását, továbbá elfo-
gadta a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
szolgáltatási tervét. A Képviselő-testület mó-
dosította a közterület használatáról és a köz-
terület-használati díjról szóló önkormányzati 
rendeletet.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

 jegyző

Tájékoztató testületi ülésről

Településünkön évek óta lehetőség van a 
szelektív hulladékgyűjtésre, azonban a hason-
ló nagyságú települések között a szégyenteljes 
utolsó helyen vagyunk a begyűjtött újrahasz-
nosítható anyagok mennyisége tekintetében! 

„Majd ha az önkormányzat ad szelektív ku-
kát....”,  Majd ha az önkormányzat ad zsákot...”, 
„Majd ha több időm lesz...”, és még sorolhat-
nám a különféle kifogásokat, amiket az elmúlt 
években mondtak nekem deszkiek, hogy 
miért nem gyűjtik szelektíven a hulladékot. 
Ez tényleg ezen múlik? Tényleg annyira meg-
terhelő bármilyen zsákba beletenni a papír, 
műanyag és fém hulladékot (nem külön, egy-

be!) és kettő hetente a páratlan hét szerdáján 
kirakni az ingatlan elé? Az összegyűjtött sze-
lektív szemetet újrahasznosítják, így kevesebb 
fát kell kivágni, kevesebb fémet- és műanya-
got kell nyersanyagból előállítani. Ez a szemét 
már biztosan nem kerül a kommunális hul-
ladéklerakóba, nem szennyezi évszázadokig a 
talajt és vizeinket. Ez nem szempont?

Ameddig Deszken nem csökken az egy főre 
jutó fajlagos kommunális hulladék mennyisé-
ge – tehát az a hulladék, melyeket keddenként 
elszállít a Szolgáltató –, addig nem lesz mód 
és lehetőség a 120 literes gyűjtőedényzetek ki-
sebbre cserélésére a háztartásokban (mellyel 
csökkenne a családokat terhelő díjtétel). Az 
elszállított kommunális hulladék mennyisége 
pedig akkor fog csökkenni, ha minél többen 
élnek a szelektív gyűjtés lehetőségével.  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy gyűjtse 
külön az újrahasznosítható anyagokat (pa-
pír, műanyag, fém), s minden páratlan hét 
szerda reggelén - bármilyen zsákban- helyez-
ze ki az utcára, ahonnan a Szolgáltató elszál-
lítja! 

Dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

Majd ha...
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Márciusban 21. alkalommal 
indult útjának a Maros Menti 
Fesztiválunk. Szokásosan a vers- 
és prózamondás kategóriával 
kezdtünk, amelyre most kicsit 

kevesebb volt a jelentkező, mint 
az előző években, viszont annál 
színvonalasabb volt a verseny. 
Több nagyon jó vers- és pró-
zamondó is feltűnt, a zsűri így 

több díjat osztott ki, mint az ed-
digiekben. Gratulálunk a deszki 
díjazottaknak: Lévai-Radics Luj-
zinak, Farkas Katinkának, Simity 
Évának és Gyorgyev Nikolának.

Március 22-én kerül sor a 
fesztivál következő kategóriájá-
ra, a szólóhangszer, kamarazene, 

népdal és szólóének versenyre. A 
rekordszámú jelentkező miatt a 
versenyzés 3 helyszínen fog zaj-
lani, közel 100 gyermek részvé-
telével. Fesztiválunkat a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja. 

Bene Ildikó igazgató

Maros Menti Fesztivál

FALUHÁZ HÍREK

Most induló női kórusba 20-55 
év közötti énekelni tudó és szere-
tő hölgyek jelentkezését várjuk! 

Bővebb információt a Faluház-
ban lehet kérni, a 62/571-599-es 

telefonszámon, illetve a faluhaz@
deszk.hu e-mail címen, Bene 

Ildikónál!
A próbák időpontja: csütörtök 

18-19.30-ig
HELYSZÍN: 

DESZKI FALUHÁZ
Várunk minden érdeklődőt 

szeretettel!

Február 21-én a Szegedi Fagott Négyes 
hangversenyére invitáltuk a deszkieket és 
nagy örömünkre majdnem megtelt a Faluház 
kupolaterme. Egy nagyon jó hangulatú, szép 
koncertet hallhattunk, a sikerre való tekintet-
tel gondolkozunk a folytatásban is.

Február 28-án Bátyi Zoltán: Csókolj meg, Júdás c. könyvének bemutatójára hívtuk az érdeklő-
dőket. A szerzővel Bene Zoltán író beszélgetett. Sajnos, nagyon kevesen jöttek el, de aki ott volt, 
biztos vagyok benne, hogy nem bánta meg. Nagyon érdekes beszélgetés volt, jó volt hallgatni az 
író történeteit. 

Március 2-án egy remek színházi előadás-
sal zártuk a Téli Színházi Esték programsoro-
zatunkat. A Se veled, se nélküled című darab 
Takács Annamária és Ádok Róbert szereplé-
sével nagyszerű szórakozást nyújtott a nézők-
nek, egy profi előadást láthattunk. 

Felhívás

Hangverseny Csókolj meg, Júdás

Színház

A február és a március igen csak bővelkedett prog-
ramokban. Februárban került sor az évente meg-
rendezésre kerülő Ezt tanultuk! gálaműsorra, amit 
idén is két este tartottunk. Összesen 25 csoport lé-
pett színpadra, hogy bemutassák az elmúlt félévben 
gyakorolt koreográfiáikat, műsorszámukat. A siker 
természetesen idén sem maradt el, hiszen mindkét 

alkalommal telt ház tapsolt a fellépőknek. A hagyo-
mányhoz híven a műsor végén Deszk község képvi-
selő-testülete minden csoportvezetőnek és a Faluház 
munkatársainak virággal kedveskedett, hogy meg-
köszönje munkájukat. 

Szép gesztus volt, köszönjük szépen ezúton is!

Ezt tanultuk!
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Március 14-én emlékeztünk 
meg az 1848/49-es szabadság-
harcról. Délben az iskola adott 
műsort az iskolásoknak és óvo-
dásoknak, este 18 órakor pedig a 
település lakóit hívtuk egy közös 
emlékezésre. Király László pol-
gármester ünnepi beszéde indí-
totta az estét. Az utána következő 
műsort Farkas Tamás rendezte 
és koreografálta, közreműködött 
a Tiszavirág Néptáncegyesület 
Cibere és Borbolya csoportja, a 
Juhász zenekar, valamint Bacsa 
Flóra és Németh György Attila. 
Méltó és szép megemlékezés volt, 
gyönyörű táncképekkel, népdal-
lal, verssel. Köszönjük szépen az 
alkotónak, Farkas Tamásnak és a 
szereplőknek! 

Az ünnep tiszteletére rajzpá-
lyázatot hirdettünk „Történelmi 
hősök” címmel, amelyre több pá-
lyamunka is érkezett, elsősorban 
a helyi óvodákból (Móra Ferenc 
Csicsergő Ovi, Tücsök Ovi) és a 
Zoltánfy István Iskolából, de 2 
rajzot kaptunk a szőregi iskolából 
és egy szegedi óvodából is. A raj-
zokat Molnár Katalin nyugdíjas 
pedagógus és Selmeci Ágnes, a 
Faluház új kolleganője zsűrizte, 

ezúton is köszönjük nekik. Az 
eredmények pedig a következők:

Óvodások:
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
I. helyezett: Dencsik Dóra 5 éves 

Kolo Csoport
II. helyezett: Dévits Lilla 5 éves 

Kolo Csoport
III. helyezett: Kiss-Gerber Lilla 5 

éves Katica csoport

Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
nagycsoport:

I. helyezett: Koczor Katalin 6 éves
II. helyezett: Terjék Mira 6 éves

Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
Süni csoport: 

Csoportos Különdíj

Tücsök Óvoda:
I. helyzett: Miksi Vivien 4 éves
II. helyezett: Rutai Szonja 6 éves

Iskolások:
Zoltánfy István Ált. Isk. 
1. osztályosok:
I. helyezett Szilágyi Balázs 
II. helyezett: Kovács Tamás
III. helyezett: Maróti Panni
III. helyezett: Dékány Péter (Kos-

suth Lajos Ált. Isk. Szeged)

Zoltánfy István Ált. Isk. 
2. osztályosok:
I. helyezett: Simity Anna 
II. helyezett: Vikor Máté Sámuel 

(Szerb Iskola)
III. helyezett: Tánczos Daniella

Zoltánfy István Ált. Isk. 
2. osztályosok 
„hétköznapi hősök” 
kategóriában:
I. helyezett: Tajti Zoé
II. helyezett: Révész Boglárka
III. helyezett: Farkas Katinka

Zoltánfy István Ált. Isk. 
3. osztályosok:
I. helyezett: Papp Lili
I. helyezett: Kulcsár Levente
II. helyezett: Kardos Edina
III. helyezett: Ördög Nóra
III. helyezett: Sztanojev Bogdana 

(Szerb Iskola)

Zoltánfy István Ált. Isk. 
4. osztályosok:
I. helyezett: Simity Éva
II. helyezett: Konkoly Kitti
III. helyezett: Vikor Anna (Szerb 

Iskola)
III. helyezett: Horesnyi Hanna
III. helyezett: Takács Réka (2 rajz)

Zoltánfy István Ált. Isk. 
5-6. osztályosok:
I. helyezett: Schauer Adrián 5.o.
II. helyezett: Karagity Anna 6.o.
III. helyezett: Somorjai Márk 5.o.
III. helyezett: Dobó Viktória 6.o.

Zoltánfy István Ált. Isk. 
8. osztályosok:
Nagy Gergő (különdíjas)

Gratulálunk a díjazottaknak, 
akiknek rajzait a Faluház előteré-
ben megcsodálhatták az érdeklő-
dők.

Bene Ildikó ig.

KITEKINTŐ

Ünnepi műsor a Faluházban
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Időpontja:  2019. április 23. (kedd)       7-17 óráig
          2019. április 24. (szerda)      7-17 óráig
Helyszíne:  6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
  
Beiratkozáskor kérjük mindkét szülő megjelenését.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája (3 

hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védő-
nőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilat-
kozat), TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.

– A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhe-
lyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes 
képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képvi-
selő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

– Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló doku-
mentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkoza-
ta).

– Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülő-
nek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik 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, felté-
ve, 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 évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-

madik 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 érde-
két 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, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

 A 2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-
lője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles 2019. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

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 nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében 
szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő fel-
vételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz 
döntést az intézmény vezetője.  

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2019. május 09.
A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre pos-

tázza 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 megin-
dító kérelmet nyújthatnak be.

Szerb nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés: 6772 Deszk, Széchenyi Ist-
ván u. 41. 

Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás szüksé-
ges, mely igazolja, hogy a gyermek, fertőző betegségben nem szenved, 
látogathatja a közösséget.

Tanács Zsuzsanna 
főigazgató

Óvodai beiratkozás 2019/2020 nevelési évre 
a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodába

A Móra Ferenc Csicsergő Óvo-
da farsangján az ovisok szebbnél 
szebb jelmezekben kergették el 
a telet jó messzire. Idén a Sport-
csarnokban gyűlt össze az óvoda 
apraja-nagyja, igazi hercegnők és 
szuperhősök zsibongása töltötte 
be a nagy tornatermet. A gyere-
kek játszhattak ügyességi játéko-
kat, szólt a zene és ehettek-ihattak 

sok finomságot. A Grimm-Busz 
Színház műsorán „a mélyen tisz-
telt publikum” jól szórakozhatott 
és köszönjük Bódi Sándornak a 
csodálatos fotókat, amiket készí-
tett. Reméljük, a gyerekeknek és 
a szüleiknek is szép emlékei lesz-
nek erről a közös délelőttről!  

Márki Anett

A Csongrád Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Szegedi Tagin-
tézménye rajzpályázatot hirdetett 
a Logopédia Európai Napja alkal-
mából. Weöres Sándor: Bóbita 
című verséhez, illetve Móra Fe-
renc: A három pillangó című me-
séjéhez várták az óvodások mű-
veit. Óvodánkból két gyermek 
rajzát is ajándékkal jutalmazták. 
Terjék Mira a Legvarázslatosabb, 
Karagity Márk pedig a Legkre-
atívabb alkotás díját vehette át a 
Szent Györgyi Albert Agórában. Márki Anett

2019. április 8-án (hétfő) Móra Ferenc Versmondó Találkozó
2019. április 11-én (csütörtök) és április 12-én (péntek) óvodacsa-
logató játszó délutánra várjuk a leendő óvodás gyerekeket és szüleiket.
2019. április 17-én (szerda) Húsvéti Játszóház 16.00-18.00

Farsang az óvodában Rajzpályázat

Óvodai Programjaink:

Karagity Márk
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Rövid hírek

Hosszabb hírek, versenyek

 A 6. osztályosok csapatépítés jegyében 
február 16-án, szombaton a Csokifesztiválra 
látogattak el osztályfőnökük kíséretében. A 
csokihegyek, nyalánkságok és a csokifestő 
műhely elvarázsolta a tanulókat, akik egy 
kellemes délutánt töltöttek együtt. Az isko-
la-mentes környezetben kiteljesedő ember-
palánták hangulatán érződött, hogy sikeres 
volt a program, nagyon „összekovácsolódtak” 
élénkségben.
 A Kommunizmus Áldozatainak Em-

léknapja alkalmából a felső tagozaton a már 
hagyományos megemlékezés február 25-én 
került megrendezésre. A történelmi háttér 
ismertetésén túl a tanulók, a kor betiltott, el-
hallgatott irodalmával is megismerkedhettek.

 „Hangszervarázs” címmel hangszerbe-
mutató koncertnek adott helyet az iskolával 
közös szervezésben a Faluház február 19-én. 
A Hódmezővásárhelyi katonazenekar bűvöl-
te el a közönséget. A jedik és ET is tiszteletét 
tette ezen a napon Deszken. A harmadik tí-
pusú találkozás egyenlőre a filmzenék révén 
történt meg településünkön. „De ki tudja? A 
múltkor kocsmazárás után egyesek látni vél-
tek egy két furcsa lényt, akinek van ideje, jár-
jon utána az igazságnak.”
 XII. Szakma Sztár Fesztiválon, Buda-

pesten a hetedik osztályosaink képviselték is-
kolánkat. Az újság terjedelmének szűkössége 
miatt, erről majd a következő számban részle-
tesebb beszámoló készül.

 Március 15-ét hagyományosan a hato-
dik osztályosok műsorával ünnepelte az isko-
la, az óvoda nagycsoportosaival. A betegség 
úgy tizedelte a szereplőket, mint a túlerőben 
lévő császári és cári csapatok a hősiesen har-
coló 48-as huszárokat. Helyt álltak, egy szép 
és színvonalas előadással emlékezhettünk 
hőseinkre.
 Algyőn kihelyezett történelem és föld-

rajzórán vehettek részt diákjaink, a tanórán 
kívüli foglalkozások jegyében.
 Szóbeli felvételik időszaka lassan le-

záródik, nyolcadikosaink már a középiskola 
irányába indulnak, azért még előtte ünnepé-
lyesen elballagnak júniusban.
 Egyéb eseményekről az iskola honlap-

ján tájékozódhat a kedves olvasó. 

 A Gregor József Általános 
Iskolában, Szegeden került meg-
rendezésre a Móra Ferenc tan-
kerületi olvasásverseny, melyen 
40 iskola tanulói versenyeztek. 
Simity Éva 4. o. tanuló kitűnő ol-
vasó címet nyert el. Az oklevelet 
március 11-én vette át a Bálint 
Sándor Művelődési Házban.

 Az ATIVIZIG és az MHT 
Szegedi Területi Szervezete által 
kiírt 2019. évi Víz Világnapi pá-
lyázaton Konkoly Kitti, Horesnyi 

Hanna, Simity Éva, Takács Réka 
és Váradi Sára közös alkotása 
díjazásban részesült. A díjkiosz-
tásra március 22-én, a víz világ-
napján kerül sor a Szent-Györgyi 
Albert Agórában.

 A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
„Használjuk jól vizeinket” című 
országos rajzpályázatán   Dobó 
Viktória 6. osztályos tanulónk 
műve díjazásban részesült.  A díj- 
átadásra Budapesten kerül sor 
március 22-én.

 Február 22-én az Agórá-
ban a mesemondó verseny gá-
laműsorának szereplője volt 
Lévai- Radics Lujza és Farkas 
Katinka 2. osztályos tanulók, 
akik a mesemondó verseny első 
és második helyezésért járó 
könyvjutalmat is ekkor vehették 
át. A díjátadást színesítette, hogy 
a résztvevők közül néhányan 
újra elmondhatták a meséiket. 
Komoly megtiszteltetés, hogy 

a népes mezőnyből (160 mese-
mondó) mindketten díjazottak 
lettek, és Lévai-Radics Lujza a 
gálán újra elmondhatta meséjét.

 Február 25. Iskolai szava-
lóverseny került megrendezésre, 
melyre 22 tanuló készült korosz-
tályához illő verssel. A tét, a terü-
leti szavalóversenyre való kijutás. 
A legügyesebb szavalók: Farkas 
Katinka, Lévai- Radics Lujza, Si-
mity Anna, Kovács Maja, Szilágyi 
Balázs, Vincze Noémi, Váradi 
Sára, Simon Lara, Sztanojev Bog-
dana, Sztán Hermina, Kulcsár Le-
vente, Gyorgyev Davor lett.
 Az iskolai megmérettetést 

követte március 6-án a térségi 
szavalóverseny, melyet iskolánk 
rendezett. A verseny két kategó-
riában került megrendezésre 1-2. 
és 3-4.-es évfolyamon, melyen 
népes mezőny indult. 

A rendezvényt az alsós ének-
karos tanulók nyitották meg, 
majd a vendégek köszöntése 
után néhány technikai tanács 

következett és kezdődhetett a 
verseny. 

31 tanuló mondta el versét és 
szerzett felejthetetlen élményt 
a zsűrinek és a hallgatóságnak. 
Amíg a zsűri döntést hozott, 
Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány jóvoltából egy kis 
vendéglátás örvendeztette meg a 
jelenlévőket. 

A zsűritagok összetételénél 
nagyon oda figyeltek a szerve-
zők a pártatlanság biztosítására. 
Az Oktatási Hivatal által delegált 
zsűrielnök vezetésével az alábbi 
eredmények születtek: 

1-2. évfolyamból: 1. hely: Far-
kas Katinka, 2. hely: Lévai- Radics 
Lujza, 3. hely: Simity Anna 2. 
osztályos tanulók Deszk, Zoltánfy 
István Iskola.

Különdíj: Gyalog Benett (Sze-
ged).

3-4. évfolyamból 1. hely: Kiss 
Jázmin (Szőreg), 2. hely: Váradi 
Sára, 3. hely: Kulcsár Levente, 
Deszk, Zoltánfy István Iskola
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Különdíj: Török Stefi (Szeged). 
Minden résztvevő emlékla-

pot kapott és egy kis ajándékkal 
térhetett haza. Az első 3 helye-
zett  könyveket és oklevelet ve-
hetett át és a megyei versenyen 
képviselhette a térségi iskolákat 
Szentesen. Köszönet a Deszk 
Község Közoktatásáért Közala-
pítványnak az esemény teljeskö-
rű szponzorálásáért.

 Március 13-án került 
megrendezésre a már említett 
Megyei szavalóverseny Szente-
sen, a Klauzál Gábor Általános 
Iskolában. Népes mezőny in-
dult a megmérettetésre az ön-
kormányzat kisbuszával: Farkas 
Katinka, Lévai-Radics Lujza, Si-
mity Anna, Váradi Sára, Kulcsár 
Levente.  A megyei versenyen is 
öregbítettük iskolánk hírnevét: 
Farkas Katinka 2. osztályos tanuló 
1. helyen végzett.

Köszönet Deszk Község Ön-
kormányzatának a támogatásért.

 Március 8. Maros Menti 
Fesztivál: vers- és prózamondó 
verseny a Faluházban. A ver-
senyen 1-4 évfolyamos tanulók 
versenyeztek egy kategóriában 
és felsősök egy kategóriában. 
Iskolánkat vers kategóriában 
Gyorgyev Nikola, Simity Éva, 
Farkas Katinka, Simity Anna, 
Kulcsár Levente, Szirmai Mar-
cell, mese kategóriában: Lévai- 
Radics Lujza és Farkas Katinka 
képviselték. 

A tanulóink szép eredményt 
értek el: Vers kategóriában:  2. 
hely Simity Éva, különdíj: Gyorgy-
ev Nikola, mese kategóriában: 1. 
hely Lévai-Radics Lujza, 2. hely 
Farkas Katinka.

 Március 15-i rajzpályázat 
eredményhirdetésére a Magyar 
vagyok című – ünnepi műsor 
után került sor, melyet a Tiszavi-
rág Néptáncegyesület Cibere és 
Borbolya csoportja adott elő. Az 
ünnep alkalmából kiírt rajzpá-

lyázatra iskolánk tanulói közül 
sokan készítettek rajzokat. Az 
eredményről és a műsorról a Fa-
luház hírekben olvashatnak.

 Lezárult a 112-Tudd, 
hogy segíthess! verseny megyei 
válogató fordulója. A Zoltánfys 
csapat és felkészítő tanáraik fá-
radtságot, időt nem kímélve ké-
szültek a tesztre, amit jól tükröz 
az elért magas pontszám. A ver-
senyen eddig elért eredmény-
hez ezúton is gratulálunk, hisz a 
versenyzők olyan tudással gya-
rapodtak, mely a mindennapok 
során jól hasznosítható, és adott 
esetben akár életmentő is lehet. 

Deszk biztonságban érezheti 
magát! 

Kiket kell keresni, egy esetle-
ges katasztrófa esetén? 

(Természetesen nem lesz ilyen, 
na de az ördög nem alszik.) 

5 hetedik osztályos tanulót: 
Szabó Juditot, Kovács Rana 
Jaffát, Vincze Kamillát, Deák 
Alexet, Balázs Zalánt.

 
Elért pontszám: 9,40
Felhasznált idő: 1 óra 14 perc
Gratulálunk, a csapat 3. helyen 

a megyei döntő tizenkettes me-
zőnyébe jutott.

 
A verseny abszolút pontgyőz-

tese a lehetséges 10 pontból 9,54 
pontot ért el, míg a megyei ver-
senyre való bejutás alsó pontha-
tára 8,95 pont volt.)

 
1. Hódmezővásárhelyi Szent 

István Általános Iskola, Rocky és 
csapata

2. Klúg Péter Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Kollégi-
um és EGYMI, Mentők   

3. Szeged és Térsége Eötvös 
József Gimnázium, Általános 
Iskola Zoltánfy István Általá-
nos Iskolája, Sárkányölő Kom-
mandó

4. Makói Általános  Iskola Bar-
tók Székhelyintézmény, Rómeó 
és "Júliái"

5. Gedói Általános Iskola és 
AMI, Bölöm Bika Brigád 

6. Gedói Általános Iskola és 
AMI, Zúgó Zebrák

7. Szegedi Zrínyi Ilona Általá-
nos Iskola, Életrevalók

8. Hódmezővásárhelyi  Varga 
Tamás Általános Iskola, Mustán-
gok

9. Rókusvárosi II. Számú Álta-
lános Iskola és AMI, Rókusvárosi 
Okoskák

10. Fábiánsebestyéni Arany 
János Általános Iskola és AMI, 
Életmentők

11. Szegedi Dózsa György Ál-
talános Iskola, Stabil oldal

12. Csongrádi Batsányi János 
Gimnázium és Kollégium, "Tü-
zes-Ötös"

A döntős csapatok és felkészí-
tő tanáraik számára elsősegély-, 

baleset- és bűnmegelőzés, vala-
mint katasztrófavédelem téma-
körökben kétnapos felkészítő 
tréninget tartanak a Csongrád 
Megyei Rendőrkapitányságon, 
melyen a megküldött tananyag 
mellett további hasznos gyakor-
lati tapasztalatokat szerezhetnek 
a versenyzők. A felkészítő fog-
lalkozás nem kötelező jellegű, az 
adott csapat részvételének meg-
szervezését az iskolák (csapat-
vezetők) koordinálják. A döntő 
a Szegedi Tudományegyetem 
Hattyas sori telephelyén április 
5-én lesz megrendezve. 

Hajrá Deszk!

Összeállította: 
Vid György igazgató

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala az illetékességi területén működő
általános iskolák számára a beiratkozás idejét a következő időpontokra tűzte ki:

  2019. április 11. (csütörtök)   8.00 - 19.00 h
 2019. április 12. (péntek)        8.00 - 18.00 h  

Deszk, Móra F. u. 2. Tel: 62-271-220
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

http://zoltanfy-deszk.sulinet.hu/

TÁJÉKOZTATÓ Az általános iskolai beiratkozásról
(2019/2020. tanév)

Lévai- Radics LujzaFarkas Katinka

Simity Éva
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A Deszki Nyugdíjas Klub tagjai vallják, hogy 
a közösséghez tartozás meghatározó tényezője 
a harmonikus öregedésnek. Fontos a szellemi 
érdeklődés, az emberi kapcsolatok kialakítása, 
illetve fenntartása, az összejövetelek, a klubélet. 
A barátságok, valamint a kellemes házon kívüli 
programok, melyek során lehetőség nyílik a be-
szélgetésekre, emlékezésekre. Ebben a korban 
ezek különösen felértékelődnek, az élet egysze-
rű dolgaira nagyobb figyelem fordítódik.

 Erre nagyszerű lehetőségünk volt az elmúlt 
hónapokban Ferencszálláson, Kiskundo-
rozsmán, Újszentivánon, amely települések 
Nyugdíjas Egyesületeivel már több éve ápol-
juk a kapcsolatainkat.  Számos programjukon 
vettünk részt és valóban sok közös emlékünk 
keletkezett az elmúlt időszakban, melyeket jó 
feleleveníteni. Legyen szó régi használati tár-
gyak, mesterségek bemutatásáról, melyek ifjú 
éveinket idézték fel, vagy farsangi mulatságról, 

ahol évről évre újabb jelmezeket csodálhatunk 
meg, vagy szép emlékeket felidéző nőnapi kö-
szöntésekről. Szívesen veszünk részt a klubok 
által szervezett vacsorával egybekötött zenés 
rendezvényeken, ahol a táncolhatunk és a sze-
rencsénket is próbára tehetjük a tombola sorso-
lások alkalmával. Hagyományoknak megfele-
lően a Deszki Nyugdíjas Klub férfitagjai ebben 
az évben is a Faluházba invitálták a hölgyeket a 
Nőnap alkalmából megrendezésre kerülő mű-
sorra. Köszönjük szépen a köszöntést a férfiak-
nak, akik időt, energiát fektettek a produkció 
létrejöttébe. A színpadon szerepelt: Tari János, 
Vígh Ferenc, Ocskó Mihály, Cserháti György, 
Matkócsik János, Csurel János, Piti Elek, Király 
István, Hegedűs József, Pető Ferenc, Radics 
Béla, Kiss János, Gárgyán Zoltán. Természete-
sen hálásak vagyunk, azoknak  klubtársaknak 
is, akik a háttérben segítettek. A virág és bon-
bon ajándék nagyon jól esett a nőknek, amit 
e napon oly kedvesen nyújtottak át a férfiak.  
Király László Polgármester Úrnak köszönjük 
a hölgyeket köszöntő beszédet, valamint a mű-
sort követő vendéglátást.

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

A Deszki Tükör hasábjain 
keresztül szeretném Önöket tá-
jékoztatni és egyben – akinek 
szüksége van rá –, bevonni az 
általunk nyújtott szolgáltatások 
rendszerébe. 

Az SZKTT Szociális Szolgálta-
tó Központ Deszk községben biz-
tosítja a személyes gondoskodás 
körébe tartozó alapszolgáltatáso-
kat, mely révén a következő szol-
gáltatásokat lehet igénybe venni 
a községünkben élő lakosok szá-
mára: szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása-idősek klubja, családse-
gítés-, gyermekjóléti szolgálat, 
pszichológiai tanácsadás. 

Szociális étkeztetést azok szá-
mára nyújtjuk, akik szociálisan 
rászorulnak, akik önmaguk vagy 
eltartottjaik részére a napi meleg 
ételt más módon nem képesek 
biztosítani az életkoruk, egészségi 
állapotuk miatt. Az igényelt étke-
zést helyben fogyasztással, elvitel 
lehetőségével és lakásra történő 
kiszállítással is tudjuk biztosítani. 
A szociális étkezésért térítési díjat 
kell fizetni, ezzel kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást munkatár-
saink tudnak adni.

Házi segítségnyújtás kere-
tében azokról a személyekről 
gondoskodunk, akik önmaguk 
ellátására önerőből nem képesek 
és nincs aki gondoskodjék róluk. 
Az igénylő részére az ellátást a sa-
ját otthonában nyújtjuk, melynek 
módját személyes szükségletei, 
életkora, egészségi állapota ha-
tároz meg.  A gondozónők által 
ellátott legjellemzőbb gondozási 
tevékenységek: napi bevásárlás, 
takarítás, mosás, fűtés, testi hi-
giéné biztosítása, gyógyszer fel-
íratása, kiváltása, kapcsolattartás 
a háziorvossal, hivatalos ügyek 
intézésének segítése. A házi segít-
ségnyújtásért térítési díjat kell fi-
zetni, ezzel kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást munkatársaink 
tudnak adni.

Az idősek nappali ellátá-
sa-idősek klubja szervezésében 
gyógytorna, kártyaparti, beszél-
getős klubdélután, szabadidős 
programokon, rendezvényeken 
való részvételre van lehetőség. A 
klub a napközbeni tartózkodás, 
közösségi együttlét, szórakozás, 
kikapcsolódás, higiénés szükség-
letek kielégítésének lehetőségét 
biztosítja. A szolgáltatások térí-
tésmentesen vehetők igénybe.

A családsegítés és gyermekjó-
léti szolgálat célja a családok és 
egyének szociális problémáinak 
kezelése: információnyújtás a 
pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokhoz való hozzájutáshoz (szo-
ciális, családtámogatási, társada-
lombiztosítási). Ügyintézésben 
segítségnyújtás: kérvények, bead-
ványok elkészítése, szolgáltatók-
kal kapcsolatfelvétel, hivatali ügy-
intézés. Életvezetési tanácsadás: 
családon belüli, illetve a család 
és a külső intézményi környezet 
kapcsolatának javítása. Az egyén, 
a gyermek és a család problé-
máinak kezelése, ügyintézése. 
Segítő beszélgetés, tanácsadás. 
Gyermekneveléssel kapcsolatos 
tanácsadás, lelki egészségvéde-
lem. Elsődleges cél a gyermek tes-
ti, lelki egészségének, családban 
történő nevelésének elősegítése, 
a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetése, illetve a 
családból kikerült gyermek visz-
szahelyezése segítése.

Az SZKTT Szociális Szolgáltató 
Központ a teljes körű szolgáltatás-
nyújtások érdekében pszichológi-
ai tanácsadást is biztosít tanács-
adó szakpszichológus vezetésével.

Bármely életkorban, élet-
helyzetben felmerülő probléma 
esetén forduljanak hozzám és 
munkatársaimhoz bizalommal 
az alábbi elérhetőségek valame-
lyikén:

Szociális Szolgáltató Központ:  
szociális étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, nappali ellátás-idősek 
klubja.

Telefon: 271-458
e-mail: csaladsegito@deszk.hu
Cím: Deszk, Tempfli tér 10.

Mellár-Damián Mónika: 
Szociális Szolgáltató Központ: 
családsegítés-gyermekjóléti 
szolgálat.
Tel.: 571-598
e-mail: gyermekjolet@deszk.hu
Cím: Deszk, Tempfli tér 7.

Hírek az idősek klub életéről

Kedves Deszki Lakosok!
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Az idei sportbálra 
egy névtelen felaján-
ló egy igen értékes, új 
Streetball (utcai kosár-
labda) palánkot aján-
lott fel. Először első 
gondolatként tombola 
tárgynak szántuk, majd 
később úgy gondoltuk 
a felajánlóval közösen, 
hogy talán érdemesebb 
lenne valamelyik sport-
l é t e s í t m é ny ü n k b e n 
felállítani, hogy a gye-
rekek részére a többszö-
rös hasznosítás biztosít-
va legyen. A DESZKI 
GYEREKEK nevében 
a felajánlást tisztelettel 
megköszönjük, abban a 
reményben, hogy akad 
még egy olyan felajánló, aki a „testvérét”, azaz a másik hasonló Streetball 
palánkot ajánl fel településünknek. Így lehetőség nyílna egy Streetball 
pályát is létesítenünk. Szívesen fogadnánk egyéb sporteszköz (kondigé-
pek, labdák, stb.) felajánlásokat is, hisz jelenleg a DSC színeiben közel 
160 gyerek sportol rendszeresen.

Gyorgyev Vojiszláv

A deszki Gerliczy Étterem és 
Kávézó adott otthont, az immár 
szép hagyományokkal rendelkező 
sakk csapatversenynek. A közel-
múltban megrendezett Nemzet-
közi Sakk Egyéni Falubajnokság-
hoz hasonlóan, itt is nevezési csúcs 
született, mivel 28 településről ösz-
szesen 114 versenyző tisztelte meg 
versenyünket. Résztvevő telepü-
lések: Orosháza, Hódmezővásár-
hely, Szeged, Pusztaszer, Budapest, 
Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Tótkomlós, Mártély, Szentes, 
Csongrád, Röszke, Battonya, 
Lökösháza, Mezőhegyes, Makó, 
Magyarcsanád, Deszk, Szerbiából  
(Zenta, Bogaras, Tornyos, Fel-
sőhegy, Kevi, Kanizsa, Belgrád), 
Romániából (Arad, Nagylak, 
Pécska). A mezőny erősségét mi-

sem bizonyítja mint az, hogy 118 
versenyzőből 43-nak 2000 fölött 
volt az élő pont értéke.

Az asztalhoz ült:
1 nemzetközi mester (Soós Ár-
pád)

11 FIDE mester
1 női FIDE mester 
(Marjanovic Annamária)
1 női címzetes FIDE mester
(Márkus Molli Amina)
Helyezések:

1. Kék Macska Söröző (Szeged) - 
Kopasz Róbert, Pérczely Sebas-
tian Zsombor, Tésik Csaba

2. Milleniumi Kávéház (Szeged) - 
Tubak Dániel, Kelemen Dávid, 
Palotai Bendegúz

3. Agora Pizzéria (Csongrád) - Vo-
losin Vladimir, Udvardi Zalán, 
Nagy Noémi, Nagy József

4. Szívós Kocsma (Kecskemét) 
- Soós Árpád, Csala Imre, Dr. 
Lovas Dániel

Csongrád Megyei Szabadidősport 
Szövetség különdíjazásban ré-
szesítette a következő csapato-
kat.

Legjobb Csongrád megyei 
amatőr csapat:

Euroteke (Szeged) - Havasi Ger-

gely Bulcsú, Havasi Huba Lász-
ló, Havasi Máté Pál

Legjobb ifjúsági csapat:
Tüsök Presszó (Hódmezővásár-

hely) - Kocsmár Ákos, Megya-
szai Balázs, Kis Izabella

A Tiszaszigeti Önkormányzat a 
legjobb Tisza-Maros Szög csa-
patnak felajánlott különdíját,

Bohém Tanya (Szeged) - Csirik 
György (Deszk), Csirik János 
(Szeged), Csirik András (Sze-
ged) összetételű csapat nyerte el.

Deszki Sport Club által a legjobb 
Deszki csapatnak járó különdí-
jat, a helyi Hargita Gyorsétkező 
- Farkas Boldizsár, Bérczi Péter, 
Balogh Ádám - összetételű csa-
pat nyerte el.
A tornát vezette: 
Bartos Ferenc FIDE versenybí-

ró
Az idei versenyt támogatták:
Király László polgármester
Szabó László a Deszki Sport Club 

elnöke
Csongrád Megyei Szabadidő-

sport Szövetség
Tiszasziget Község Önkormány-

zata
A rendezvényt segítették:

Halász Erika vezette helyi Ger-
liczy Étterem és Kávézó, Deszki 
Faluház, Deszki Település-Üzemel-
tetési Nonprofit Kft., Kovács Csa-
ba, Husztiné Dobó Katalin, Gonda 
Istvánné Gyöngyike, Ráczné Gonda 
Ildikó, Schreier Vilmos, Gyorgyev 
Milivojné, Sillóné Varga Anikó, Szu-
nyog Erzsébet, Novkov Milos, Batki 
Istvánné, Varga Gábor, Deszki Gaz-
dabolt - Kószó Zoltánné, Ambrus 
Anton, Gilicze Gábor, Nacsa Gábor, 
Földes Tamás, Rózsavölgyi István, 
Tóth László

A népes mezőnyt a Falubajnok-
sághoz hasonlóan ezúttal is, a ha-
gyományokhoz híven kacsazsíros 
és lekváros kenyérrel, valamint 
ebéddel látta vendégül a Deszki 
Sport Club.

Köszönjük!
Gyorgyev Vojiszláv 

Keressük a helyét 
és a „testvérét”

XXIII. Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny

Dél- Alföldi Szóló- és Páros Táncok 
II. Országos Fesztiválja

Jelentkezési határidő:  
2019. ÁPRILIS 12.

Verseny helyszíne:  
DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR, (6772 Deszk, Tempfli tér 8.)

A fesztivál zenekara:  
JUHÁSZ ZENEKAR

Nevezési díj: 
3000 FT/FŐ, 5000 FT/PÁR

Tiszavirág Néptáncegyesület
6772 Deszk, Tempfli tér 8.
tiszavirag.deszk@gmail.com

facebook.com/rozogtessukmog

INFORMÁCIÓ:
Adorjányi-Szabó Nóra +36 70 570 7536

Tóth Gábor +36 70 336 8558

Szeretettel várunk minden olyan 
fiatal és idősebb táncost, aki 
szereti, és szívesen táncolja a 
dél-alföldi páros (lassús és fris-
ses, oláhos és frisses) és szóló 
(oláhos) táncokat. 
A fesztivál országos hatókörű lesz, 
de a határon túli táncoslábú baráta-
inkat is nagy szeretettel várjuk verse-
nyünkre. 
Fontosnak tartjuk az improvizatív, 
szabad táncolást, (figyelembe véve 
a tájegység adatközlőinek táncát), 
kihangsúlyozva a táncszerkesztésük 
sajátosságait, egyéniségük megjele-
nítését, mely az előadók egyéni tán-
cain keresztül megmutatkozhat. 

2019. MÁJUS 10. PÉNTEK
14-16 óra között  Regisztráció 
16-18.30 óra között Színpadbejárás
19.00  Vacsora
20.00  ELŐADÁS: 
 Dr. Varga Sándor  „Dél-Alföld táncélete” 
21.00 – 00.00  Közös beszélgetés  
  és mulatság  

2019. MÁJUS 11. SZOMBAT
07.30 – 08.30 Reggeli
10.00 – 13.00 Versenyprogram I.
13.00 – 14.00 Ebéd
14.00 – 17.00 Versenyprogram II.
18.00  Eredményhirdetés, díjátadás,
  gálaműsor
20.00  Vacsora

HAJNALIG TARTÓ MULATSÁG!

2019. MÁJUS 10-11.
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Március elején elindult a labdarúgó tavaszi 
bajnokság. Felnőtt csapatunk 3 győzelemmel 
nyitott, jelezve, hogy őszi szereplésünk nem 
csak egy jó sikerszéria volt. Apátfalva botlado-
zásának köszönhetően tovább nőtt előnyünk 
a második helyen, 2 pontra leszakadva Móra-
halom gárdájától.

Utánpótlás csapataink március végén kez-
dik el a tavaszi szezont, addig is heti 3 edzéssel, 
olykor edzőmérkőzésekkel készülnek a nyi-
tányra. Cél továbbra is a játék élvezete, egyéni, 
csapat fejlődés, viszont reméljük, hogy a sok 
munka dobogós helyezésekben is meg fog 
mutatkozni.

Befejeződtek a futsal bajnokságok. Eredmé-
nyek:

Csapat Helyezés
U19  Csoport 3. hely
U17  Csoport 2. hely
U15  ’B’ döntő 3. hely
U13  Csoport 4. hely
U11  Csoport 4. hely
U9  ’B’ döntő 4. hely

Összegzésképpen sikeres volt idei futsal 
szezonunk. 1 gólon múlt U17-es csapatunk 
tovább jutása, a döntőkben szerepelhettünk 
volna sikeresebben is, de nem csüggedünk, 
jövőre javítunk.

Judo-saink hétről hétre készülnek, rendsze-
resen vesznek részt versenyeken. Huszár Lász-
ló edző személye garancia a további sikeres 
működésre. Az egyesület minden segítséget 
igyekszik megadni a sikeres folytatáshoz.

Kézilabdásaink első „komolyabb” évad-
jukban, Gera Norbert vezetésével utánpótlás 
csapataink folyamatosan tornákon, verse-
nyeken vesznek részt. Természetesen minden 

jóhoz idő kell, Norbi agilitása révén megfelelő 
ember erre. Reméljük, pár év múlva egy kis, 
sikeres vidéki bázisról számolhatunk be köz-
ségünkben.

Hajrá DSC!!!
Deszki Sport 

Club vezetősége

Deszki Sport Club hírei
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Ha Mohács, akkor a télűzés 
legnagyobb programsorozata a 
Mohácsi busójárás, ami évszá-
zados tradíciókra épül és ma az 
ország és talán nem túlzás, ha azt 
mondjuk, hogy Európa legismer-
tebb télűző mulatsága. Az ötna-
pos programkavalkádban márci-
us 2-án részt vett a deszki Bánát 
Néptáncegyüttes is. Három hely-
színen mutatkoztak be a gyerek- 
és az ifjúsági csoport táncosai a 

zenekar kíséretében. Levacsi, Su-
madijai és Krajisnjei koreográfiá-
kat adtak elő nagy sikerrel. Fellé-
pett a deszki tamburazenekar és 
Vujcsin Eszter énekes is. A szerb 
templom kertje, a főtér, valamint 
a Deák tér voltak a helyszínek, 
ahol a programok lebonyolódtak, 
több csoport közreműködésével. 
Sikeres és hasznos volt a program, 
sőt, az idő is kedvezett a nagyszá-
mú érdeklődőnek. A Mohácsi 

rendezvény sok szempontból 
hasznos, hisz a busók öltözetei 
mellett felelevenednek a régi nép-
szokások és a gyönyörű, sokszínű 
népviselet. Megtekinthetőek vol-
tak a népművészek tárgyai, amit 
természetesen meg is lehetett 
vásárolni. Egy szép nap volt ez 
Mohácson, aminek reméljük lesz 
folytatása.

Táncházak 
Folytatódik a Nemzetiségek 

Házában a táncház program, 
ahol a legnépszerűbbek között 
vannak a szerb táncok. A tán-
cokat a Bánát táncosai Dunai 
Peti vezetésével mutatják be és 
gyakorolják a résztvevőkkel. Ez 
fontos a táncok népszerűsítése 
szempontjából és azért is, mert 
így többen csatlakoznak a Báná-
tosok soraiba. 

Közgyűlés  
A Szegedi Helyi Szerb Közös-

ség március 10-én rendezte meg 
rendes éves közgyűlését a Somo-
gyi u. 3. sz. alatti klubhelyiség-
ben. A legfontosabb a 2018. évi 

munka és pénzügyi beszámoló, 
valamint a 2019-re tervezett 
programok megbeszélése volt. A 
résztvevők elmondhatták véle-
ményüket és természetesen ké-
réseiket, amit a vezetőség próbál 
megoldani. Deszki vonatkozása 
kettő is van. Az egyik, hogy sok 
a deszki a közösség tagjai között, 
valamint szoros az együttmű-
ködés a Bánáttal. A Bánátosok 
résztvevői a szegedi nemzetiségi 
rendezvényeknek, ahol a szegedi 
szerbséget képviselik nagy siker-
rel, legyen az zene, tánc, ének 
vagy foci. Természetesen ez az 
együttműködés a jövőben is foly-
tatódik.

Rusz Borivoj

Rövid hírek a Bánát háza tájáról  
Моhácsi busójárás

Rövid hírek  
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A Tiszavirág Néptáncegyesület a Rözög-
tessük mög! Dél-alföldi szóló és páros táncok 
országos fesztivál szakmai továbbképzésére a 
Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kol-
légiumától 400.000,-Ft támogatást nyert. A 
pályázat azonosítója: 106104/03471. A támo-
gatást az egyesület oktatók tiszteletdíjára for-
dította.

A Rözögtessük mög! Dél-alföldi szóló és 
páros táncok országos fesztiváljának megren-
dezésére az egyesület a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészeti Kollégiumától 500.000,-Ft 
támogatást nyert. A fesztivál május 10-11-én 
kerül megrendezésre a Deszki Faluházban. A 
pályázat azonosítója: 106107/01542.

NKA pályázatok

Március 5-én, kedden 15 órakor Bedő 
Imre, a Férfiak klubja alapítója és Király 
László Deszk község polgármestere elül-
tették a Férfi Felelősség Fáját Deszken.

A Férfi Felelősség Fája, a férfi értékek 
nélkülözhetetlenségére és a férfiak jövő-
teremtő felelősségére hívja fel a figyel-
met.

A Fa elültetése, valamint gondozása 
szimbolizálja, hogy férfiként példát kell 
mutatnunk a Férfi és Nő szövetség meg-
erősítésében, a gyermeknevelésben, 
család összetartásában és a jövő nemze-
dék számára élhető társadalom kialakítá-
sában.

Ha nincs felelősségteljes férfi, akkor 
nincs nő, sem család, sem jövő. Tegyünk 
együtt a jövő generációjáért!

A program a Deszk Község Népmű-
vészetéért Alapítvány EFOP-5.2.2-17-
2017-00042. azonosító számú, „Apukák 
világa” – új apai szerepminták a változó 
világban a családok megerősítése érde-
kében” című projekt keretén belül került 
megvalósításra.

Workshop és faültetés

Európai Szociális
Alap
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A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Deszk településen a hivatal 
elnöke által 2019-re engedélye-
zett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket 
hajt végre, a korábbi évek gyakor-
lata szerint. 

A felvételek Országos Statiszti-
kai Adatfelvételi Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és ki-
egészítő felvételei

Az összeírási munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal meg-
bízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások kiválasztása 
a KSH népszámlálási adatállo-
mányának aktualizált változatá-
ból véletlenszerű mintavétellel 
történik az ország különböző te-
lepülésein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nélkülöz-
hetetlenek a társadalom jellemző-
inek feltérképezésében. 

A kapott adatokat a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az Európai Par-
lament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelet (általános adatvédel-
mi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, 
azokat más szervek, személyek ré-
szére nem szolgáltatja ki. Az ered-
ményeket név és egyedi adatok 
nélkül, valamint összesített sta-
tisztikai táblázatokban közöljük. 

A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon hétfő-
től csütörtökig 8.00 és 16.00 óra 
között, pénteken 8.00 és 14.00 
óra között a +3680200766-os te-
lefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu e-mail címen adunk to-
vábbi felvilágosítást. Az adatgyűj-
tés módszertanával és a kutatási 
eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/Lakossá-
gi adatgyűjtések menüpont nyújt 
tájékoztatást. 

Tájékoztatás KÉRJÜK, TÁMOGASSA
ADÓJA 1%-VAL 
A DESZKI CIVIL 
SZERVEZETEKET!

Deszki Falunkért 
Egyesület

Adószám: 19084145-1-06

Deszki Sport Club
Adószám: 18454143-1-06

Deszki Magyar-
Német-Flamand 

Baráti Kör
Adószám:18477993-1-06

Deszk Község 
Közoktatásáért 
Közalapítvány

Adószám: 18465239-1-06

Bánát Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

Adószám: 19084729-1-06

Deszki Gazdák 
Vadásztársasága

Adószám: 18456736-1-06

Deszk Község 
Népművészetéért 

Alapítvány
Adószám: 18475623-1-06

"Maros Ponty" 
Horgászegyesület

Adószám: 19080691-1-06

Deszki Nagycsaládos 
Egyesület

Adószám: 18463835-1-06

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu
A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

15 éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését 
fix jutalékért!fix jutalékért!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum
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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
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
 Hétfő, Kedd, Csütörtök: 
  8.00-12.00, 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
 Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig 
(ebédidő: 12:00-12:30)

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉS
Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333, 
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 1-től szeptember 30-ig):
 Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek 
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!
   
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 10:00-16:30,  Kedd: 11:00-18:00
 Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
 Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421, 
http://doktordancsik.hu

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

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

április 10., 24.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Takács Mihályné 
92 éves korában 
elhunyt.

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!

Turcsányi Viviennek és Potempski Kamilnak 2019.02.20-án 
Leo Nikodem,
Németh Zsuzsannának és Szél Istvánnak 2019.02.14-én 
Regina nevű gyermeke született.
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Ezt 
Tanultuk!


