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y pályázaton!”

A részletekről a 2. oldalon olva

Isten hozott
Deszken!

Március végén köszöntöttük az újonnan beköltözött lakosokat
a Faluházban. A programról bővebben a 6. oldalon számolunk be.

Deszki rockisok
sikere
A Silver Fire csoport a VII. Dance Universum Táncversenyen a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A versenyről Törteli-Sós Réka cikkét a 7. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Megint nyertes pályázatról számolhatnak be a deszkieknek. Mire
nyert most az önkormányzat?
– Nagy örömmel számolok be itt a Deszki Tükör hasábjain, hogy ismét nyertünk

– Miért az új rész játszótere mellé kerülnek ezek a sporteszközök, miért nem
a Szabadidőparkba?
– Nem feledkeztünk meg a foci pálya
melletti játszótér fejlesztéséről sem. A Jakabb Gyula utcai parkba tervezett sportpark
mellett a múlt év végén pályázatot nyújtottunk be a Szabadidőpark szabadtéri fitnesz
eszközeinek fejlesztésére is. Ennek eredményét már nagyon várjuk, az első rostán
már átment a pályázat, bízunk a sikerében,
de eltökélt a testület a terület fejlesztését illetően, úgyhogy amennyiben nem nyerünk
ezekre az eszközükre, úgy saját forrásból
tesszük vonzóbbá a mozogni vágyóknak a

egy pályázaton! Azt mondják, sok munkának előbb-utóbb meg lesz az eredménye.
Az előző öt évre visszatekintve mi ezt csak
nyugtázhatjuk. Soha ilyen sokat nem nyert
még a településünk pályázatokon, mint az
előző öt évben. Ennek a - bizonyára kollégákat is lassan felemésztő - sorozatnak a
legújabb eredménye egy sportpark építése
Deszken. Az új részre, a mostanra fákkal
szépen körbeültetett, a kerítéssel körbezárt
kis focipálya elé tervezett sportpark remélhetőleg sokaknak ad majd lehetőséget egy
nagy futás, vagy kerékpározás utáni lazításra.
A képen látható „C” típusú park megépítését nyerte településünk, mely nem
csak hasznos, egészséges, de a tetővel fedett

település Makó felőli szélén lévő parkunkat.
Több eszköz kerül majd a mostani játszótér
mellé, hogy kedvezzen az aktív pihenésre
vágyóknak - és egyre többeket vonzzon ki
családostól ide. Régi terveink között szerepel egy ugyanide tervezett fedett tér is,
amely alatt - egy jóleső mozgással, játszással
eltöltött délelőtt után a családok elfogyaszthatnak egy itt megfőzött bográcsos ebédet
is. Ez új lehetőségeket ad majd a majálisok,
a szokásos évi szabadtéri rendezvények, és a
spontán szervezett családi megmozdulások
tervezésénél is. Idén a fitnesz eszközök jönnek, reméljük jövőre meg lesz a tető is!

sporttér látványos eleme is lesz a zöldterületnek, ahová nem is sokára felépül.
Két hete örömmel olvastuk az értesítőt a
pályázatunk pozitív elbírálásáról - amint
lehet, elindítjuk a kivitelezést is! A pályázatból megvalósulnak az sporteszközök, a
védőtető és a gumitégla aljzat is. Az ott lakókkal együtt, mi is nagyon várjuk már!
– Most már látható az energetikai
pályázat munkálatainak előrehaladása. Hogy látja, polgármester úr, meg
lesz minden határidőre?
– Igen, egyre inkább láthatóvá válnak a
munkálatok a deszkiek számára. A hivatalban az állandó felfordulás mellett azért már
egyre több iroda került átadásra, és mondjuk meg - az eredmény, több mint szép!
Sokkal világosabb munkaterületek, eltűntek a repedezett mennyezetek és azt hiszem
nem csak a kollégáinknak jobb a közérzete,
de azoknak is, akik ügyes-bajos dolgaikkal
keresik fel a hivatalt. Közben picit átszervezzük az irodákat is, így minden téren változásokat hoz a felújítás.
A leglátványosabb a régi iskola homlokzatának felújítása, mely a majdnem kilencven éve elkészült és azóta még soha fel nem
újított épületnek ad új köntöst. Az utcai,
téglával és vakolatdíszekkel, faburkolatokkal gazdagon cizellált homlokzat adja a
legtöbb munkát a kivitelezőknek, a többi
homlokzat már jóval haladósabb lesz.
Az idősek napközi otthonában a burkolás
elkezdődött, egy héten belül visszaadhatjuk
a termet a nyugdíjasainknak. Az iskola és az
óvoda gépészeti szereléseinek időpontját folyamatosan egyeztetik a KLIK-kel és az intézményvezetőkkel, hogy az oktatás lehető
legkisebb zavarásával történhessenek meg
a munkálatok. Bízom benne, hogy a kivitelező minden intézménynél tudja tartani
a határidőket – bár elsődlegesen a munka
minősége a fontos számunkra!

2019. ÁPRILIS

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Az öreg iskola felújítását említette. Hadd kérdezzem meg, hogy az erősen
lekoszolódott, kopott homlokzatokon megjelenő színek
kiválasztása mi alapján történt meg?
– Rátapintott a legkényesebb
kérdésre! A téglaburkolatoknál
feladta a kivitelezőnek a leckét,
hogy kizárólag csak sárga mezei
téglát használhatnak, az eredetivel egyező fugázással. A lábazati téglapárkányt is az eredeti
formában követeltük meg tőlük,
ami nem csak időben, de a nagy
súly miatt technológiában is kihívást jelentett számukra.
Az ereszdeszkázat kékes festék megkopott maradványait
mutatta a deszkieknek már évtizedek óta, de az átkaparáskor

találtunk legalul olajzöld festékmaradványokat is. Valószínű ez
lehetett valamikor a faszerkezetek és a nyílászárók eredeti színe
is. Azok közül, akik évtizedekkel ezelőtt ebbe az iskolába jártak, a legtöbben viszont már a
jelenlegi színre mázolt, és évekkel ezelőtt ugyanerre felújított
ablakokra és bejárati előtetőkre
emlékeznek csak. Mivel 40-50
éve ezek a szerkezetek a jelenlegi
felújításon is használt, világos
zöldes-kék színt kapták az újrafestések alkalmával, így egyeztetések után úgy döntöttük, hogy
az épületen már jelenleg is meghatározó színt visszük át következetesen a tetőszerkezetre is.
A homlokzati vakolat színének megállapítása volt a legnehezebb feladat. Eredendően

– Polgármester
választásokat
tartottak
Wiesenbach testvértelepülésünkön. Tudjuk-e
már, hogy mi lett az
eredmény?
– Be kell valljam,
hogy nem is tudtunk
arról, hogy ilyen fontos eseményre készült a német
testvértelepülésünk. A közös
nyári programok egyeztetésekor véletlen került szóba
Valentsik Kriszta kedves, ottani barátunkkal, hogy milyen
izgalomban volt a település.
Kérésemre el is küldött egy
újságbejegyzést, mely a győztes csapatot és a régi-új pol-

gármestert
mutatja.
Örömmel
tudtuk meg,
hogy Wiesenbach lakossága ismét
a korábbi, és a
deszkiek szemében ismerős
jó barátot, Eric Grabenbauert
választotta meg polgármesterré a következő ciklusra.
Ezúton is szeretettel gratulálunk neki, jó munkát, kitartást, sok sikert és az elképzeléseit támogató, jó csapatot
kívánunk!

kétféle színt találtunk az egykori kőporos vakolat vizsgálatakor. Egy sárgásat és egy kicsit
rózsaszínbe hajlót. Ez utóbbi
volt kisebb felületen, az udvari
homlokzaton. A színek eltérősége a helyszínen, a kézzel kevert
kőpor technológiájából adódott
egykor. A sárgát vettük alapul,
hiszen ez uralta az épület homlokzatainak kb. 75%-át. A majd
kilencven éves felület erősen
szennyeződött, besötétedett, így
az eresz alatti felületeken véstük
meg a vakolatot, hogy a belső
rétegét látva, a nap által nem
kiégetett, és a nem szennyezett
színt tudjuk rekonstruálni. Ez a
kiválasztott, és a színkártyához
képest némiképp módosított
sárga volt legközelebb az eredeti
kőpor színéhez. A STO hazánk-
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ban a legjobb minőségű nemesvakolatokat gyártja, mi is tőlük
rendeltük meg az új „köntöst”. A
szokásosan használtnál 2-3-szor
nagyobb szemcsenagyság az
eredeti struktúrát fogja visszahozni reményeink szerint.

– Országos deszki diáksikernek örülhettünk. Tud
róla?
– Természetesen tudok, hiszen még rokonom is a győztes
kisdiákunk. Örömmel, elismeréssel és nagy-nagy büszkeséggel olvastuk a hírt, hogy Dobó
Viki a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
„Hogyan használjuk jól vizeinket” c. rajzpályázatán országos
első helyezést ért el!
Itt az újság hasábjain is szívből gratulálunk Vikinek, Arany
Márta tanárnőnek és persze szüleiknek, akik a genetikai alapot Polgármester Úr!
és a szeretetet adták a sikerhez! Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
Nagyon büszkék vagyunk rá!

MI LESZ A SZENNYVÍZZEL DESZKEN?
– kérdeztük Karácsonyiné Fehérvári Szilviát,
a pénzügyi ügyrendi és kulturális bizottságának
tagját.
– Az új településrészen lakók évek óta várják
a szennyvízhálózat bővítését. Ez egy olyan megoldatlan probléma, mely sok bosszúságot okoz az
ott élőknek. Lesz-e megoldás, képviselő asszony?
– Amint az már megjelent korábban a
Deszki Tükörben, az önkormányzat 3,6 millióért elkészíttette az engedélyes terveket a
szennyvízhálózat bővítésére, melyre decemberben építési engedélyt is kaptunk. Ös�szeállítottunk egy pályázati anyagot, melyet
két hete polgármester úr jegyzőasszonnyal
személyesen vitt fel a szakminisztériumba.
Bíztató beszélgetést folytattak a témáról, ahol
megtudtuk, hogy a szaktárca előtt is ismert a

probléma, miszerint sok olyan település van,
melyekben tízen évekkel ezelőtt elkészültek a
szennyvízhálózatok, ám az azóta szükségessé
vált fejlesztésekre nem volt a számukra megfelelő pályázat. Deszk is ebben a cipőben jár.
A tájékoztatás szerint heteken belül meg kell
jelenjen egy fejlesztési terv, mely ezt a problémát hivatott orvosolni.

Várjuk a május közepét, amikor kiderül,
milyen ütemezésben
lehet majd pályázni.
Talán annyi előnyünk
máris van, hogy kész
tervekkel és aktualizált
költségvetéssel várjuk a kiírásokat.
Az elmúlt 10 évben most először lehet alkalma sok kistelepülés között Deszk községnek is, hogy bővítse a meglévő szennyvízhálózatát.
Az eddigi jogi szabályozások és a számunkra is megfelelő pályázatok elmaradása
miatt felelősségünk nincs a kialakult helyzetben, kötelességünk és feladatunk viszont
igen – és ezt az elsők között el is végezzük!
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március
18-i rendkívüli és március 26-i rendes ülésén a következő határozatokat hozta:
A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra. Az önkormányzat vételi ajánlatot tett Deszk belterület 1112 hrsz-ú
és az 1113 hrsz-ú ingatlanokból egy meghatározott rész megvásárlására. Elfogadásra került 5 db solár lámpát beszerzése, mely a kiskertekbe
kerülne. A testület módosította a 2019. évi munkatervét. Elfogadásra
került a polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról,
a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályá-

zatokról, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató
valamint a 2018. évi adófizetési tapasztalatokról szóló tájékoztatót. A
Képviselő-testület elfogadta Deszk Község Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervét. A testület úgy határozott, hogy 50.000 Ft-tal támogatja a Medicopter Alapítványt. A Képviselő-testület úgy határozott,
hogy részt vesz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében a KEHOP-3.1.2 azonosító számú „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázatban.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

Házhoz menő lomtalanítás menete
Tájékoztatom Önöket, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) – a továbbiakban: Közszolgáltató – 2018. január 1. napjától a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek
gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra kihelyezett
konténerrel – kezelő biztosításával – fogja ellátni. A Közszolgáltató
a nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltatásba bevont
bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban gondoskodik. A gyűjtőpontos lomtalanítás időpontjáról az Önkormányzat és a Közszolgáltató előre egyeztet. A
házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentes a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére. A házhoz
menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igénybevétel esetén. Térítésköteles továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos
lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.
A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:
A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában változás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a
bejelentőt.
A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbiak szerint jelentheti be:
A 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon (hétfő, kedd, szerda,
csütörtök: 8.00-15.00; péntek: 8.00-13.00):
1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos telefonszámot,
2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a házhoz menő
lomtalanítással kapcsolatban), majd kapcsolja az ügyintézőhöz,
3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azonosító számát (amelyet megtalál a NHKV Zrt.-től kapott
számlája első oldalán található bekeretezett részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószáma, település, utca, házszám),
4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel
a lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt
lom összetételéről, mennyiségéről és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját,
5. Reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító
számra hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus vagy postai úton.
A lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok módja és azok elszállításának feltétele:
A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak
a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlan-

használónak a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával
igazolnia kell. Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő
ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem
tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a Közszolgáltató
nem köteles.
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak.
Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a szolgáltató csak külön
díjfizetés ellenében köteles elszállítani!
A házhoz menő lomtalanítási igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor a nagyobb (pl.: bútor) méretű tárgyak kihelyezését
feltétlenül jelezzék munkatársunknak, mert azok elszállítását csak erre
a célra használt speciális gépjárművel tudjuk megoldani.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az átadni kívánt lomhulladékot az
elszállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel
megközelíthető legyen, és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjárműforgalmat.
Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:
1. a veszélyes hulladék, gumiabroncs;
2. az elektromos, elektronikai készülék;
3. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és
hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei;
4. a mezőgazdasági és ipari hulladék;
5. az építési, bontási hulladék;
6. a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
7. a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és
zöldhulladék.
Bejelentését megteheti a http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas oldalon található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány kitöltésével és annak e-mail címünkre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu)
történő visszaküldésével.
Személyesen az Ügyfélszolgálati irodában (6720 Szeged, Stefánia 6.)
A „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány személyes leadásával
nyitvatartási idő alatt:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
/hétvégén és ünnepnapokon: zárva/
Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási
igényével kapcsolatban, a Közszolgáltató munkatársa 10 munkanapon belül visszahívja Önt adategyeztetés céljából.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző
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Hirdetmény
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ EURÓPAI
PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
A köztársasági elnök 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az európai parlament tagjainak 2019. évi választását.
Szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet a kijelölt szavazókörökben.
A Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja azon választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe
vételükről, akik legkésőbb 2019. március 20. napjáig szerepeltek a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóköri névjegyzékébe a fenti időpont után bekerülő választópolgárokat a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával, ill. megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.
Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy az elvesztette, a Helyi
Választási Irodától kérheti annak pótlását.

SZAVAZÁS HELYE, IDEJE
A választópolgárok a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.
A központi névjegyzékbe történő felvétel, ill. az abban szereplő
adatok módosítása
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérhetik
nemzetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igényének, személyes adatai kiadásának megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, ill. a bejegyzés törlését.
Az érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 2019. május 2. napján 16.00 óráig nyújthatják be regisztrációs kérelmüket – amennyiben korábban még nem kérték felvételüket a központi
névjegyzékbe .
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019.
május 10. napján 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele
az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Ezen kérelem
visszavonására 2019. május 16. napján 16.00 óráig van lehetőség.
A fogyatékossággal élő választópolgár 2019. május 17-én 16.00 óráig
igényelheti a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.
Ahhoz, hogy a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben
szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig be kell nyújtania. Településünkön az összes szavazókör akadálymentesített.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a központi
névjegyzékbeli adatokra vonatkozó kérelmet benyújthatják személyesen
a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6772 Deszk, Tempfli tér
7.), elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun keresztül) elektronikusan vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan a választások
hivatalos honlapján ( www.valasztas.hu) is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok kérelmüket levélben, elektronikus azonosítást követően elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan
(www.valasztas.hu oldalon) nyújthatják be a Nemzeti Választási Irodához.
A Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár
kérelmét levélben, elektronikus azonosítást követően elektronikusan
(ügyfélkapun keresztül) vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan(www.valasztas.hu oldalon ), továbbá bármely helyi választási irodához személyesen vagy levélben is benyújthatja.

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek:
– Átjelentkezés iránti kérelem benyújtható: legkésőbb május
22-én 16.00 óráig
Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy visszavonható:
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (valasztas.hu oldalon) esetén: legkésőbb 2019. május
22-én 16.00 óráig
– személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás (ügyfélkapun keresztül) esetén legkésőbb május 24én 16.00 óráig.
– Mozgóurna iránti kérelem
– A Helyi Választási Irodához
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton (valasztas.hu oldalon) legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb május 24-én
16.00 óráig,
– május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig
– Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án legkésőbb 12.00 óráig.
– Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A kérelmet módosítani 2019. május 17-én 16.00 óráig, törlési kérelmet benyújtani pedig 2019. május 22-én 16.00 óráig lehet.
Átjelentkezés iránti kérelem:
Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de
magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a
tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket.
Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 1. sz.
szavazókör Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Tempfli tér 8.)
Mozgóurna iránti kérelem:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy
meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt, a helyi választási irodához, a szavazás napján a
lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz (pl. rokona, ismerőse).
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a
mozgóurna igénylés okát.
Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek és élni kívánnak választójogukkal, átjelentkezéssel
ÉS mozgóurnával tudnak szavazni. Először átjelentkezési kérelmét kell
benyújtani a Választási Irodához, mely alapján átkerül az átjelentkezéssel
szavazók számára kijelölt 1. szavazókör névjegyzékébe. Ezt követően a
Választási Irodától vagy a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől kérhetik, hogy
választójoga gyakorlása céljából a választás napján mozgóurnával felkeressék.
Ugyanígy kell eljárnia annak a választópolgárnak, aki Deszk területén
belül tartózkodik ugyan a választás napján, de lakóhelyétől eltérő címre
igényli a mozgóurna kivitelét.
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Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem
kérte a törlését, nem szavazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a
szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Így Magyarország
nagykövetségein vagy főkonzulátusán szavazhatnak.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) célszerű
meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve
főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre
vonatkozóan.

SZAVAZÁS MÓDJA
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár
a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Írásképtelen

választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.
A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, azonban annak használatára nem kötelezhető. Az a választópolgár,
aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára, a
lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – új szavazólapot ad ki.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, ez
után a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
További tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

ISTEN HOZOTT

Negyedik éve köszöntik a Faluházban egy
kis bemutatkozó délutánon azokat, akik az
előző évben költöztek Deszkre. A házigazda most is a képviselő-testület, a jegyző, az
intézményeink vezetői voltak - a vendégek
pedig fiatal, életüket kezdő családok, és olyan
középkorúak, vagy korosabbak, akik 2018.
január 1. és 2019. március eleje között meghoztak egy nagy döntést, és Deszken képzelik
el életük következő szakaszát.
A rendezvény polgármesteri köszöntővel
és egy a településünket bemutató történeti
és általános ismertetővel kezdődött mindig,
majd az intézmények, az általuk kínált szolgáltatásokon keresztül próbáltak kedvcsiná-

lót adni abból, amit csak röviden úgy mondunk – DESZKEN MINDIG TÖRTÉNIK
VALAMI!
Az idei általános bemutatót némiképpen
gazdagabbá, figyelemfelkeltőbbé, és teljesebbé is tette egy különleges filmbemutató,
melyre a már hagyományos programmal
együtt hívták meg a legújabb deszkieket. Az
Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázaton nyert Deszk forrást
egy film készítésére, melyen a helyi értékeinket mutathatjuk be – és persze a települést is,
melyhez ez a sok szépség kötődik.
Az idei vendégeink kiváltsága volt, hogy
ezt a filmet elsőként láthatták, hiszen a vetítés
előtt senkinek nem volt lehetősége megnézni
a Kukucska András szemével és kameráival
digitálisan is megírt 14 perces kisfilmet. Reméljük, a videót nemsokára mindenki láthatja majd – és együtt örülhetünk, hogy milyen csodák vannak a kezeink között. Ezen
videó által is büszkévé tehet a múlt minden
hagyatéka, és a regnáló településvezetés által
épített, gazdagon cizellált arculat, ami a mai
Deszkként köszönt az ideérkezőre.
A vetítés után Brczán Krisztifor mutatta
be pár mondatban a deszki szerb közösséget.
Őt Bene Ildikó követte, a Faluház sokszínű
és minden területet átölelő ajánlatainak tárházával.
Az óvodánkról és az ott folyó munkáról
a megbízott óvodavezetőnk, Márki Anett
mondta el invitáló gondolatait egy ppt-vel
fűszerezve, majd Vid György iskolaigazgató úr állt a kivetítő elé, hogy kedvet adjon
Deszken tanulni a legilletékesebbeknek - az
új deszki szülőknek. A bemutatkozások adta
információ tengert finom édes és sós süteményekkel próbáltuk felitatni vendégeinkkel, miközben ki-ki tovább érdeklődhetett

a számára legérdekesebb információkról a
jelenlévő házigazdáktól.
Király László polgármester ezekkel a gondolatokkal zárta a találkozót: „Bizsergető volt
azt hallani pár hónapja itt-lakóktól, hogy életük legjobb döntésének érzik, hogy ideköltöztek.
Akadt, aki az "Isten hozott" program meghívót
megkapva örömmel mutatta meg a kollégáinak
és a szülőknek, hogy Deszken ilyen is van. Jó
érzés volt ezeket hallani, és tudjuk, nagy felelősség úgy folytatni a munkánkat, hogy ezek
az érzések ne halhassanak ki a deszkiekből.
Egy valamit tudunk biztosan: kollégáim és én
is tervekkel tele, pontosan tudjuk, hogy hová
tartunk, és hogy ezt az utat, hogyan járhatjuk
be. Optimizmussal és tenni akarással feltöltve
mondtam mindannyiunk nevében a köszöntő
elején és most a végén is az újdonsült deszki
vendégeinknek: ISTEN HOZOTT!”
A közösség nevében mi is köszöntjük az új
deszkieket!
Szerkesztőség

VAKCINÁZOTT, ELŐNEVELT CSIBE KAPHATÓ, ELŐJEGYEZHETŐ. | Tel.: +36 30 360 6662 | A házhoz szállítás ingyenes!
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Költészet napja
re több tucatnyi diák és tanár az általános
iskolából, akikkel – ha már így alakult – egy
rendhagyó irodalom órák éltünk, és ültünk is
át. Arany János élete és művei szőttek könnyű
légbéli vásznat József Attila életrajzával és soraival, ami nagyon is szerethetően ölelt körül
bennünket, nézőket, vendégeket, ünneplőket
a falu házában.
Fantasztikus hangulatban telt a bő egy óra,
és az interaktív csevegéssel dúsított közvetlen
beszélgetéstől, a vers követelte dermedt csenden át a párválasztásig – sok minden belefért

Péter előadásába. Azt hiszem, minden percét
élveztük ennek az megemlékezésnek.
A hatalmas taps – és vastaps – után nem
volt, aki arcán ne felszabadultságot, és az élmény okozta mosolyt láttam volna kijövet a
színházteremből. Köszönjük, Péter - és köszönöm mindenkinek, aki el akart mélyülni ezen
a kivételes napon a magyar költészet remekei
között!
Méltó, szép megemlékezés volt!
Király László

Április tizenegyedike az egyik legismertebb
magyar költőnk, József Attila születésnapja,
egyben a magyar költészet napja is. Deszken
is minden évben megállunk pár órára a Faluházban, hogy versekkel, szép gondolatokkal,
a nagyjainkról történt megemlékezéssel tisztelegjünk a magyar versek előtt. Idén Tóth
Péter Lóránt volt a vendégünk, és örömünk-

Deszki Rockisok a VII. Dance Universum Táncversenyen
Tavasszal rendezték meg hetedik alkalommal Kecskeméten a Dance Universum Nemzetközi táncversenyt. Az elmúlt években május végére vagy június elejére esett az esemény
időpontja, idén viszont már március 23-án
kezdetét vette a két napos megmérettetés.

A táncos lányaimat ebben a tanévben távolabbról terelgettem, ugyanis főállásban a fél
éves kisfiammal szeretgetjük egymást.
Ezen két okból kifolyólag az idei indulás
kérdését a verseny jelentkezés határidejének
utolsó napjára hagytuk.

A táncos lányok nagyon komolyan vették
a felkészülést, az órákon való részvételt, az
otthon gyakorlást. Szeretik, amit csinálnak és
erőt, energiát fektetnek bele a munkájukba.
Így végül leadtuk a jelentkezésünket.
5 ország (Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Magyarország), 80 tánciskola és több
ezer táncos képviselte magát a két napon át
tartó eseményen.
A versenyre délután érkeztünk a deszki
kisbusszal, amit idén is nagyon köszönünk.
A lányok korcsoportja 16:00 órakor el is kezdődött. Ekkor már 104 produkció lement és
a 164. zárta a napot. A Silver Fire sporttánc,
akrobatikus sporttánc kategóriában indult
egy igen erős mezőnyben. Az eredményhirdetésükre este fél nyolckor került sor, ahol is
a lányok (Prónai Adél, Csillik Ditta, Csányi
Szilvia, Rácz Kitti, Mészáros Luca, Gordos
Sára, Bozóki Gabriella) felállhattak a dobogó
harmadik fokára és bronz medállal a nyakukban örülhettek a munkájuk gyümölcsének.
Törteli-Sós Réka
Deszki akrobatikus rock and roll
csoportok vezetője
Gratulálunk a szép eredményhez!
Szerk.
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Látogatás a Szegedi Nemzeti Színházban

Április 9-én a Szivárvány csoporttal karöltve a Kolo csoport
nagyjaival elutaztunk Szegedre,
megnézni a Világszép nádszálkisasszony című zenés mesejá-

tékot. Már az előző nap nagyon
készültek a gyerekek és nagy várakozás előzte meg ezt a napot.
Megismerkedtünk a mesével,
hogy már ismerős szemmel, fül-

lel nézzük, figyeljük a színpadon
zajló eseményeket. Bevallom, én
is érdeklődéssel ültem le a nézőtéren, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan jelenítik meg

a mese fordulatait, cselekményeit a színpadon. Eleinte furcsa volt a klasszikus mesékhez
szokott szememnek a népmesei
motívumok modern feldolgozása és egy-egy cselekmény értelmezése, de előadás közben
lopva figyeltem a gyerekeket,
akiket elvarázsolt a színház miliője. Nagyon látványos és ötletes
megoldásokat láthattunk a mese
feldolgozására. A gyerekek végig izgulták a legkisebb királyfi
kalandos útját, együtt izgultak,
együtt harcoltak, együtt repültek, „mint a gondolat” és együtt
mentették meg a nádszálba zárt
királykisasszonyt. Hazafelé menet záporoztak a gondolatok,
hogy kinek melyik rész tetszett
és úgy gondolom, mindenki egy
hatalmas színházi élménnyel
bandukolt vissza az óvodába.
Gyihor Gabriella

Oviba csalogató nyílt nap
Az idén úgy gondoltuk, hogy
egy kicsit változtatunk a szokásos oviba csalogató nyílt napon,
ugyanis ebben az évben délutánra terveztük az eseményt. Reméltük, ezzel tudunk kedvezni a
dolgozó szülőknek is. Szerencsére nagy volt az érdeklődés a prog-

ram iránt, és jó volt látni, hogy
így több apuka is el tudott jönni,
hogy betekintést nyerjen az ovi
mindennapjaiba.
Szerettük volna, hogy mind a
két délutánt az udvaron tölthessük, ahol szabadabban, kötetlenebbül tudnak a kicsik ismer-

kedni az óvodai légkörrel. Az
első napon az időjárás kegyes volt
hozzánk, és ki tudtunk menni
közösen az udvarra, a második
napon ugyan bent töltöttük a
délutánt, viszont így a gyerekek
a csoportszobai játékokkal is ismerkedhettek.

Nagyon örültünk az érdeklődőknek, reméljük, sokan választják majd intézményünket.
Mindenkit szeretettel várunk az
április 23-24-ei beiratkozás alkalmával is! 
Szentesi-Nagy Ági

Versmondó Találkozó az óvodában
Megrendeztük óvodánkban a XIV. Móra Ferenc versmondó vetélkedőt 2019. április 8-án, ahol a helyi deszki óvodásokon kívül megmutathatták verstudásukat a szatymazi, sándorfalvi, ferencszállási kis
óvodások is. Azokat a gyermekeket vártuk vendégségbe, akik a saját ovijukban már bizonyították versmondó tehetségüket. A megmérettetés
után a legügyesebbeket pedig mi is megjutalmaztuk egy-egy oklevéllel
és mesekönyvvel. Természetesen senki nem távozott üres kézzel. De a

legfontosabb, hogy szebbnél szebb verseket hallhattunk a délelőtt folyamán és a gyerekek szívesen álltak ki a közönség elé. Köszönjük Bene Ildikónak, Harcsásné Kasza Évának és Tanács Zsuzsannának, hogy elfogadták a meghívásunkat és zsűriként értékelték a gyerekek szereplését.
Márki Anett
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Versenyek, eredmények

 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal „Használjuk jól vizeinket” című országos rajzpályázatán Dobó Viktória
6. osztályos tanulónk műve I. helyezést kapott. A díjátadásra a hivatal budapesti Bajcsy-Zsilinszky
úti épületében került sor, március
22-én. Nagy büszkeség iskolánknak ezen színvonalas versenyen
elért kitűnő eredmény.
 Idén 20 éves a Bendegúz
Gyermek-és Ifjúsági Akadémia
felmenő rendszerű anyanyelvi

Rövid hírek

 A március 15. nemzeti
ünnephez kapcsolódó ünnepi
műsort a 6. évfolyamos tanulók
készítették osztályfőnökük, Sipos
Lili irányításával és Kovács Attila
tanár úr technikai segítségével.
Hetek óta készültek a műsorra,
hiszen meg kell szokni a szereplést, le kell győzni az izgalmakat
és ehhez idő kell. Nem csak az
általános iskolás gyerekek, hanem a nagycsoportos óvodások
is meghívást kaptak a műsorra,
melyet nagy csendben figyeltek.
Reméljük, közelebb került a hallgatóság az ünnep hangulatához
és sikerült egy órára visszaröppenteni az 1848-49-es évekbe
őket. Egy szép élménnyel ismét

tanulmányi versenye, a NyelvÉSZ. Az általános iskolák 1–8.
osztályos tanulói részére rendezik
ezt a 3 fordulós versenyt. Az iskolai forduló sikeres teljesítése után
lehet bejutni a megyei döntőbe, és
a megyei első helyezett jut tovább
az országos versenyre. Iskolánk
tanulói közül többen bizonyították felkészültségüket, tették próbára tudásukat, mutatták meg,
hogy mennyire használják helyesen és szépen az anyanyelvet,
hogyan boldogulnak az izgalmas
nyelvi fejtörőkkel, kreatív nyelvi
játékokkal. Március 22-én mintegy 4 200 versenyző oldotta meg
a nyelvÉSZ tanulmányi verseny
megyei fordulójának feladatait.
Közöttük iskolánkból Orosz Regina 1. o., aki 20. helyen, Tirk Alíz 2.
o. 10. helyen, Lévai-Radics Lujza 2.
o. 24. hely, Farkas Katinka 2. o. 27.
helyen, Tirk Inez 4. osztályos tanuló pedig a 12. helyen végzett.

 Április 9. Területi helyesírás
verseny a térségi iskolák tanulói
között. Ez a térségi versenyek sorában a 3. állomás. A 4. osztályosok Sándorfalván versenyeztek,
a 2.-3. osztályosok versenyének
Szőreg adott otthon. Sokat számít a felkészültség, talán még
többet az önbizalom, a bátorság.
A tét nem más, mint az, hogy az
első-két helyezett tanuló Mórahalmon képviselheti a térséget a
megyei versenyen. Iskolánkból
2. osztályosok közül Tirk Alíz 6.
helyen, Révész Boglárka 4. helyen,
Katinka 2. helyen végzett és a
megyei döntőbe jutott. A 3. osztályosok közül: Kardos Edina 8.
helyen, Sztán Hermina 5. helyen,
a 4. osztályosok közül Széll Panna
5. helyen, Tirk Inez pedig a 2. helyen végzett és a megyei döntőbe
jutott.

gazdagodtunk! Köszönjük mindenkinek!

tett, mégis ,,megúsztuk szárazon”.
Kötelező programként megtekintettük az Almásy-kastélyt és
a 100 éves cukrászdát, a várat,
ahol különböző foglalkozásokon
(kovács műhely, lúdtollal írás…)
vettek részt a tanulók. A vármúzeumban 24 kiállító terem mutatta be Gyula város sok száz éves
múltját. Fakultatív programként
az Erkel Ferenc Emlékházat, a
Ladics-házat és városnéző vonatozást választották az osztályok.
Élményekben gazdag, vidám napot töltöttek együtt a gyerekek és
a pedagógusok.

 Március 25-én nyílt napon a szülők egy rövid időre
iskolások lehettek és átélhették
újra a tanulás, felelés izgalmait,
csak most a terem hátsó felében
szurkolhattak
gyerekeiknek.
Örülünk, hogy ilyen szép számban vettek részt a szülők az óralátogatásokon.
 Április 6-án, szombaton
kora reggel iskolánk alsós tanulói
közös kiránduláson vettek részt.
Közel 80 gyerek 12 felnőtt kíséretében Gyulára utazott. Bár az
időjárás nem sok jóval kecsegte-

 Április 10-én a szegedi
Weöres Sándor Általános Iskolában rendezték meg a területi

 A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta ápri-

sakk-versenyt. 45 tanuló vett
részt a kistérség iskoláiból, akik
lelkesen, nagyon koncentrálva
játszották végig az öt fordulót. A
siker sem maradt el: a lányok közül az 1. helyen Huszta Zsuzsanna 5. osztályos, a 2. helyen: Dobó
Viktória 6. osztályos tanuló végzett. A fiúknál az alsó tagozatosoknál: 1. helyen Márki Botond
4. osztályos, a felsősök közül 3.
helyen Tajti Milán végzett.
 A múlt havi újságban már
beszámoltunk róla, hogy Víz
világnapjára küldött alkotásaink díjazásban fognak részesülni. Időközben megtörtént
a díjátadás. Az Ativizig ."Vizet
mindenkinek!" című regionális
versenyére benyújtott csoportos
alkotás 2. helyezést kapott Alkotók: Konkoly Kitti, Horesnyi
Hanna, Takács Réka, Simity Éva,
Váradi Sára 4. o. tanulók.
Gratulálunk az
elért eredményekhez!

lis 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Az iránta
való tiszteletből minden évben
megemlékezünk e napról. Ez
alkalommal egy gyönyörű előadást láthattunk, hallhattunk.
A Faluház szervezésében Tóth
Péter Lóránt előadóművész
csodálatos, megkapó előadását élvezhettük bő egy órában.
Arany versek, balladák, József
Attila költeményei hangzottak el.
Mindkét költőnk életének olyan
mozzanatairól hallhattunk, ami
sokak számára újdonság volt, de
mindenképpen nagyon megható és szívbemarkoló is. Ezután a
megemlékezés után mindannyian többek lettünk! Köszönjük!
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 A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, valamint a Magyar
Vöröskereszt Csongrád Megyei
Szervezete a biztonság fokozása érdekében „játékra” invitálta
a megyében tanuló diákokat. A
„112 - Tudd, hogy segíthess!”
program és verseny lényege, hogy
olyan szórakoztató módon elsajátítható, összetett tudást adjon,
melynek birtokában vészhelyzet
esetén a gyerekek mernek és tudnak segítséget kérni, illetve szakszerű segítséget nyújtani. Ennek
érdekében a négy szervezet

2019. ÁPRILIS
fontos, adott esetben életmentő
ismereteket tartalmazó oktatási
anyagot állított össze. A 4 téma:
az elsősegélynyújtás alapjai, a katasztrófavédelem megelőzési tevékenysége, baleset-megelőzés és
bűnmegelőzés. Természetesen a
legnagyobb érték az emberi élet,
így a megszerzett ismeretetekkel
környezetük (család, barátok,
osztálytársak, stb.) biztonságát is
tudják majd erősíteni, védeni. Az
erre épülő versenyre komolyan
fel kellett készülni és ehhez segítséget is kaptunk a fenti szervezetektől. Előadásokat hallgattunk,
gyakorlati foglalkozásokon vettünk részt és a kiküldött anyagot
is megtanulták a gyerekek. Az
első fordulóban egy 50 kérdés-

ből álló tesztet kellett megoldani (erről az előző számban már
beszámoltunk), az itt elért eredmény alapján jutott be a csapat 3.
helyen a megyei döntőbe. A következő fordulót a szegedi Hat�tyas soron rendezték a szervezők:
12 állomáson kellett beszámolni
tudásukról, elvégezni a gyakorlati feladatokat, amelyek nagyon
érdekesek, élvezetesek voltak, de
sok ügyességet is kívántak és igen
nehezek voltak. Az eredményhirdetésre várva életmód tanácsokat
hallgattunk és elfogyasztottuk a
kapott hidegcsomagot. Nagyon
szép sikerről számolhatunk be:
az első három helyre nem sikerült bejutni, de a 12 bejutott csapat közül a KÜLÖNDÍJAT meg-

nyerték a hetedikesek, melynek
tagjai: Kovács Rana Jaffa, Szabó
Judit, Vincze Kamilla, Balázs Zalán és Deák Alex. Az egyéni díjakon kívül az iskola is kapott egy
nagy zsák különböző sportágakhoz használható labdát. Gratulálunk a szép eredményhez! Jövőre
ismét ott leszünk!
 Folytatódtak a pályázati
együttműködések keretében tartott tanórán kívüli foglakozások.
Áprilisban rendhagyó földrajzórán vettek részt diákjaink
Algyőn és rendkívüli történelem
órát tartottunk Szegeden.
Vid György ig.

Jótékonysági bál az óvodáért és iskoláért

Vannak ügyek, amelyekért érdemes áldozni, energiát befektetni, márpedig egy jótékonysági bál
ilyen eseménynek minősül. Idén a
báli szezont a III. Iskola és óvoda
bál zárta, nem nagy létszámmal,
ám de annál nagyobb lelkesedéssel és bevétellel. A bált a harmadik
osztályos társastáncosok nyitották meg egy kis cha-cha-chával,
ami megalapozta a báli hangulatot, ezt egy bájos kis keringő foly-

tatta, ami nagy meglepetés volt a
szülők számára, hisz a produkció
végén mindenki felkérte a saját
anyukáját vagy apukáját egy táncra. Ezúton is köszönet Balogh
Csongornak a felkészítésért. A
nyitótánc után a Gerliczy Étterem
által szervírozott ízletes vacsorával lakhattunk jól. Kivételes módon DJ szolgáltatta a talpalávalót,
így bátran elkalauzolt minket DJ
Kasza Tibor a korai kétezres évek
zenei világába, de a „limbó láz”
sem maradhatott ki a repertoárból. Ennek köszönhetően hajnal
háromig nem maradt üresen a
táncparkett. A bál jó hangulatáról tanúskodnak a fotók, amiket
Katona Krisztián készített. Nagy
örömünkre szolgált, hogy az
összes tombola elkelt és értékes
nyeremények találtak gazdára.
A bál bevételét - amely, 340.000
forint lett - alapítványunk az iskola és óvoda részére ajánlja fel.
Az alapítvány kuratóriumi tagjai
nevében szeretném megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik a

rendezvény szervezésében, lebonyolításában és tombola felajánlásában részt vettek. Remélem,
vendégeink kellemesen töltötték
az estét és jövőre még többen
csatlakoznak rendezvényünkhöz.
Bertók Péterné,
kuratóriumi elnök
Támogatóink névsora: Álomvilág Virágüzlet, Baranyi István,
Barna Andrea, Bene Ildikó, Bertók Péter, Bottyán Brigitta, CCC
Cipőbolt (Szeged Pláza), Cinema City Szeged, Club43 Pizzéria
és Büfé, Continental Contitech
Automotív Hungária Kft., Coop
Zrt., Deszk Község Önkormányzata, Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár, Deszki Sport Club,
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft., Dobó Katalin,
Erkel Ferenc Kulturális Központ
és Múzeum Nonprofit Kft, Gyula, Gőry Étterem, Gyorgyevicsné
Csilla, Gyozsán Ferencné, Halász
Erika - Gerliczy Étterem és Kávézó, Hegyi Mónika - Égető Zsolt,

Horváth Dániel, Horváth Szandra, Kardos Ditke, Király László,
Kiskosár Élelmiszer, Kormányos
Erika, Kulcsár Hajnalka, LALIAN Gyerek-Ágynemű, Lujzi
Apartman, Makói Hagymatikum
Gyógyfürdő, Márkó Cipőbolt
(Szeged Pláza), Merczel-Pénzes
Ildikó, Molnár Katalin, Nemes
Henrietta, Orvos Szilvia, Pick
Szeged, Pocsai Zsolt, Prágai Látszerészet, Reök-palota, Rozsnyai
Jánosné és Rozsnyainé Szosznyák
Judit, Samu József Istvánné, Samuné Hudák Aranka, Schindler
Krisztián fotós, Sebők Andrea,
Sepsi Éva és Koncz Tamás, Szalai
Viktória, Szarvasi Arborétum és
Mini Magyarország Makettpark,
Szegedi Nemzeti Színház, Szegedi
Vadaspark, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Sziveri Zsolt,
Tanács Zsuzsanna, Tirk-Balczó
Kinga, Tóth Erika, Vicuska Sajtműhely, Vikorné Nádasdi Ilona
– Farmasi, Vörös Eszter - Vörös
Szekfű Cukrászda, Vörösné Csabai Lívia
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Rövid hírek a Bánát háza tájáról
Március végén a senior csoportunk 21 fővel vett részt immáron
második alkalommal Kraljevóban a „Veterán Táncfesztiválon”, a
Bánáti táncok koreográfiával. A
három napos turné alkalmával
meglátogattuk a neves Studenicai
Kolostort, és hazafelé a Belgrádi
Várkertben is gyönyörködhettünk.
Az ifjúsági csoportunk tagjai
táncoltak a Mórahalmi Kolo Központ ünnepélyes megnyitóján. Az
elkövetkezendő egy évben több
alkalomra kérték fel az Egyesületünk szekcióit, hogy értékteremtő
tartalommal színesítsük programjaikat.
Március 29-én a Novi Sad város
muzeológusai a környékbeli szerb
közösséget is megmozgató programra invitálták el az érdeklődőket. A „Vajdasági lakodalom” című
dokumentumfilm bemutatójával
és a múzeumi kiadványok ajánlásával kedveskedtek, és a Bánát
zenekar élő koncertjével zárult a
program, ahol a vendég prímás
Zoran Bugarski Brica volt.
Március végén a Szegedi Agóra
szervezésében újra felelevenített
„Szegedi papucshímző” tanfolyam
résztvevője a kézműves műhelyünk is. Itt lehetőség van a rég
elfeledett hímzés technika újratanulására. Mivel a legenda szerint
a „törökpapucsot” szerb férfiak
készítették, ezért keltette fel az érdeklődésünket ez is.
Március hóban indult Sze-

geden a Nemzeti Művelődési
Intézet Csongrád megyei Igazgatósága szervezésében a „Hungarikum Műhely” foglalkozás sorozat, amelyre az együttesből egy
főt delegáltunk. Itt a települési és
a megyei értéktárak munkájával,
értékőr képzéssel, helyi értékek
feltárásával, előterjesztésével kapcsolatban mélyítheti tudását. Ezeket az ismereteket a jövőben be
tudjuk építeni a munkánk során.
Március végén a Budapesti
Táncház Akadémia program sorozatának első résztvevője voltunk.
Az országból összegyűlt magyar
és nemzetiségi együttes vezetők bánáti táncokat tanulhattak
Krisztifortól és Gordanától. A délután az értékmentésről szólt. Vetítésre került az Aratás, a Koszorú
fonás és a Szerb Karácsony című
filmjeink. A műhelyünk a mintagyűjtésről, dokumentálásról, archiválásról, és a „A Maros menti
szerbek értékei nyomában” című
új kiadványról tartott előadást.
A pomázi és a deszki szerb
fiatalok egy újabb közös koreográfiával készülnek a „Beograd
környéki táncok” címmel. Április
első hétvégéjén 3 napon keresztül
éjjel-nappal szorgosan dolgoztak
Dunai Peti és Dunai Zorica vezetésével.
Békéscsabán az „V. Dél-Alföldi
népi kézműves közösségek találkozója” április 6-án volt, ahol már
hagyományosan állandó résztvevője vagyunk a rendezvénynek.

Tájékoztató a települési
ügysegéd ügyfélfogadásáról
Azokon a településeken, ahol
nem működik kormányablak a
járási hivatal szervezetébe tartozó
települési ügysegédnél is benyújthatják kérelmeiket az ügyfelek.
A Deszki Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 8-16.30
óra között tart ügyfélfogadást az
ügysegéd, aki az alábbi ügyekben
ad tájékoztatást az ügyfeleknek,
biztosítja a szükséges nyomtatványokat és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a
hatáskörrel rendelkező szervhez:
– közgyógyellátás,
– ápolási díj,
– egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság,
– aktív korúak ellátása,

– hadigondozotti ellátások,
– lakcím változás bejelentése,
– ügyfélkapu létesítése,
– családtámogatási ellátások
(családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYED),
– egészségbiztosítással kapcsolatos ügyek (európai egészségbiztosítási kártya igénylése),
– nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek,
– mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos
ügyek.
Kádár Márta települési
ügysegéd

A régió meghívott polgármesterei
voltak az előadók, ahol a településük helyi kézművesség értékeiről
tartottak előadásokat. Itt 28 település mutatkozott be saját gasztronómiájával. Mi papulét, próját, és rozen tortát kóstoltattunk
„Deszki Tál” megnevezéssel.
Április 7-re, vasárnapra közös
festésre, udvarszépítésre, virágültetésre invitáltuk a szülőket és a
gyerekeket a Szent Száva Központba. Látványos, eredményes,
jó hangulatú napot töltöttünk el
együtt mindannyian. Ezúton is
köszönjük minden résztvevőnek
önzetlen segítségét!
Április 8-án Lukián Püspök
őexcellenciája és további jeles egyházi méltóságok voltak vendégei a
deszki egyházközségnek. A nem
rendhagyó szertartásuk után, a
Szent Száva Központban tartották
éves egyházi tanácskozásukat.
Zenekarunk a Szegedi Filharmónia jóvoltából eddigi legnagyobb és legösszetettebb fellépéssorozatára készülhetett az elmúlt
hónapokban. A nemes feladat 4
nap alatt 10 db egyenként 1 órás

koncerttel szórakoztatni és egyben felkelteni a szegedi általánosés középiskolások érdeklődését
a szerb népzene és kultúra iránt.
Tamburazenekarunk repertoárját
Brczán Sztoján harmonikás, Vujcsin Eszter szólóénekes és Radity
Milenkó műsorvezető színesíti,
így alkot egy egészet a műsor. A
Szeged Ifjúsági Ház Rendezvényközpont mind a fellépők, mind
a közönség számára ideális helyszínt biztosít erre a találkozóra,
amin – számításaink szerint –
~5000 diák ismerkedhet meg a
szerb népzenével.
A fent leírtak igazolják, hogy
egyesületünk minden egyes tagja
munkásságával hozzájárul ahhoz,
hogy deszki szerb hagyományaink, értékeink még sok-sok generáción keresztül hirdessék a múltból örökölt tudásunkat.
Amennyiben felkeltették érdeklődését színes programjaink,
érdeklődjön a Szent Száva Központban a részletekkel kapcsolatban. Szeretettel várjuk a közösségért tenni vágyókat!
Bánát egyesület vezetősége
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magával ragadó előadására, mely
igazán lenyűgözte őket.
Március 30-án, Kiskundorozsmán került megrendezésre az évről évre más településen megszervezésre kerülő „Nyugdíjas Ki mit
tud?”. 2018-ban Deszk volt a házigazdája az eseménynek, így a rendezvény sorozat vándor plakettjét
átadtuk a rendezőknek. A deszkiek három kategóriában képviseltették magukat a versenyen.
Jelenetet adott elő a „Szilveszter
Társulat”, melyben egy vidám
lánykérést láthatott a közönség. A
„Pösze lány” című darab szereplői: Arany Lászlóné, Farkas István,
Samu Gábor, Tóth Sándor, Révész
István, Földi János, akik a zsűri
értékelése alapján azonos pontszámot gyűjtöttek a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub által előadott
„Szociális otthonban” című jelenettel, így ők lettek holtversenyben
az első helyezettek. Földi János
klubtársunk Gyóni Géza: Csak
egy éjszakára szavalatával második lett vers kategóriában.
A Deszki Nyugdíjas Klub
„Lángoló Naplemente” tánccsoportja, a Rapülők együttes „Lesz
még rosszabb” című számára

Hírek az idősek klub életéről
Március 14-én, a Faluházban
megrendezett ünnepi műsort igen
szépnek és megindítónak találták
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai.
Március 22-én, a Víz világnapján, Szeged szép kialakítású
pihenőparkjában, az ország első
vasbetonból épített víztornyába
látogattunk a Szent István téren.
Az 1904-ben épült torony ma is
szolgálja eredeti funkcióját. Színes
szódavizes üvegeket, fizika történeti kiállítást, különböző kísérletek bemutatását láthattuk, és a víztorony tetejéről - a lépcsőmászást
követően pompás panoráma fogadott bennünket.
Március 26-án a Makói Hagymatikum Fürdőben nyugdíjas
találkozón és egészségnapon
voltunk. Különböző medencék
kipróbálásán túl elektroterápia,
masszázskezelés,
gyógytorna
szolgáltatásokat biztosítottak, a
Magyar Vöröskereszt munkatársai
pedig egészségügyi szűrővizsgálatokat végzetek. Az étteremben DJ
közreműködésével zenés időutazáson vehettünk részt, az ízletes

menü elfogyasztása közben. Kora
délután Szilágyi Annamária és Kiszely Zoltán színész-énekes szórakoztatott bennünket.
Március 27- én ismét Szegeden
töltöttük napunkat, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karának épületében. A különleges természettudományos gyűjtemény meglátogatása során sok információra
tehettünk szert Mihály Péter adjunktus úr előadásán. A korábbi
főiskola és jogelődje által több
mint 130 éve megalapozott gyűjtemény herbáriumában és állattani
részlegében több mint 10.000 faj
kerül bemutatásra, ez a hatalmas
kincs a Magyar Kulturális Örökség részét képezi. A „Tudáskapu”
interaktív foglalkozásra várta a
Deszki Nyugdíjas Klub tagjainak
érdeklődőit, melyen azok a klubtagok is meglepő felfedezéseket
tehettek, akik eddig idegenkedtek
a természettudományok világától.
Március 29-én több klubtársunk is váltott jegyet Vujity Tvrtko utazási élményein alapuló

a Hip-Hop Nagyik produkciót
adták elő. A koreográfiát bemutatta: Batyik Andrásné, Marócsik Józsefné, Király István, Király
Istvánné, Kiss Istvánné, Piti Elek,
Tari János, ők harmadik helyezést
értek el. A Ki mit tud? eredmény
hirdetésén Mihályfi Béla képviselő oklevelet és ajándékot adott át
a helyezetteknek. A rendezvény
szereplőit egy ebédre invitálták a
Szélmalom Vendéglőbe, mely gulyáslevest és finom süteményt is
tartalmazott.
Április 8-án a Maros Menti Praxis Közösséggel kapcsolatban Dr.
Balla Beáta háziorvos tartott tájékoztató előadást, színtér program
kertében. A klubtársak érdeklődését felkeltette több elhangzott lehetőség – várjuk a megvalósítást!
Április 11-én a Faluházban a
Költészet napján egy nagyszerű
előadáson hallhattuk Arany és
József Attila költeményeit, melyek Tóth Péter tolmácsolásában
felejthetetlen élményt nyújtottak
számunkra is.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai

15 éves értékesítési

Otthon Centrum

tapasztalattal egy

országos hálózat

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata
*2018 márciusi adatok szerint

kötelékében, helyi
lakosként vállalom

ingatlana
értékesítését
fix jutalékért!

Amiben tudok még segíteni:
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!
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Deszki Sport Club hírei

Tovább menetel felnőtt labdarúgó csapatunk a tavaszi bajnokságban. Felnőtt csapatunk 5
győzelemmel, 1 döntetlennel, 1
vereséggel továbbra is a második

helyet foglalja el 3 pontra leszakadva Mórahalomtól, 6 ponttal
megelőzve Apátfalvát. Magabiztosan, olykor tetszetős játékkal
nyeri a mérkőzéseket a gárda, eb-

ből nagyon dobogós helyezés lesz
a végén, csak még az nem világos,
hogy melyik. Valószínűleg a 3.
helyezés is feljutást eredményezne, ezért a vezetőség a közeljövőben erőteljesen mérlegelni fogja
az osztályváltás pozitív, illetve
negatív hatásait.
Utánpótlás csapataink is elkezdték a tavaszi szezont, akik
eddig heti 3 edzéssel, olykor
edzőmérkőzésekkel készültek a
nyitányra. Sajnos az eredményesség megtorpant, komoly problémák vannak hozzáállással, sajnos
elkényelmesedtek a játékosok,
edzők a téli szünet folyamán. Reméljük, csapataink visszatalálnak
a helyes útra.

Az áprilisi hónap a TAO-s pályázatok előkészítéséről, beadásáról fog szólni. Reméljük hasonlóan sikeres pályázatok születnek,
mint az előző években, így biztosítva az eddig munka folytatását.
Hajrá DSC!!!
Deszki Sport
Club vezetősége

Jégpályán jártunk
Több mint 120 fővel vettünk részt a kedvezményes műjégpálya látogatáson, melyet minden évben 2012 óta immár 8. alkalommal a
deszki általános iskolások részére szervezünk,
szponzorok támogatásával.
A rendezvény felett ezúttal is védnökséget
vállalt a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány. Az alapítványon kívül jelentős anyagi
támogatás felajánlás érkezett közel 60 vállalkozó, illetve magánszemély részéről, melyet
a gyerekek nevében ezúttal is nagyon szépen
köszönünk és a jövőben is számítunk segítségükre.
Az idei sportnapot eredetileg hét végére,
azaz április 6-ra szombatra terveztük, hogy a
deszki felnőttek is részt tudjanak venni a megmozduláson. Általános iskolásaink hétvégi elfoglaltságai miatt ez sajnos nem sikerült.
Rendezvényünk támogatói voltak:
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány, Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki Sport Club, Qualiti Solutions Magyarország Kft-Tóth Attila, Smaragd
Üvegcentrum Szeged-Tóth Róbert, Deszki
Faiskola-Balázs Antal, Peterman Kft-Tajti Péter, AtiDekor Szeged-Medgyes Attila, Balogné
Pataki Katalin, Vörös Eszter, László Levente,
Pál Gábor, Wonka Günter és Wonka Katalin,
Terhes Éva, Terhes Zoltán, Szuroveczné Szeles Ágnes, Orvos Csaba, Sholtz Ottó - Süvegh
Zsuzsanna, Szabó László, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, Fehérvári Györgyné, Hevesi
Zoltán, Dr Berend Tamás, Földiné Pósa Ilona,
Balogh Györgyné, Farkas Péter, Pataki Bálintné, Csernai Gábor, Mészáros Gábor-Szabó
Beáta, Szunyogh Erzsébet, Arany Márta, Kovács Csaba, Zsurkán Ferenc, Kiss Nándorné
Gyöngyike, Krizsán Pál, Sztanojevné Roczkov
Nóra, Vikorné Nádasdi Ilona, Lévai István,
Gál Zsuzsanna - Roboz István, Kovács József,
Gyihor Gabriella, Samu Gábor, Kócsó Zoltán-

né Zsuzsa, Brczán Krisztifor, Süvegh Gábor,
Molnár Mihályné Ilonka, Csányi Imre, Orvos János, ifj. Hegedűs József, Sallai Gáborné,
Dékány Ferencné, Dékány Györgyné, Frányó
Zoltán, Dr Makkfalvi Ildikó, Sillóné Varga
Anikó, Paska József, Bólya Mónika, plusz kezdettől fogva kiemelt támogatóként számít egy
anonim támogató.
A rendezvény segítői voltak:
Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit
Kft, Deszki Faluház, Gonda Istvánné Gyöngyike, Schreier Vilmos, Ráczné Gonda Ildikó,
Schultzné Vajas Klára, általános iskolánk nevelőtestülete, Kovács Csaba, Molnár József,
Földiné Pósa Ilona, Farkasné Konyhája Szeged
Mars tér Irén Csarnok.
A deszki gyerekek nevében tisztelettel
megköszönöm szponzoraim anyagi támo-

gatását és segítőim munkáját, mellyel nagyban hozzájárultak az immár hagyományosnak mondható rendezvény, a „Deszki Jeges
Nap”sportdélutánjának megszervezéséhez,
illetve lebonyolításához. Jövőre nem hétköznap, hanem hétvégén, szombaton szeretnénk
sportnapunkat megszervezni, hogy minden
deszki lakos bele tudjon kóstolni ebbe a téli
sportágba is. Szeretném, ha szponzoraim
résztvevőként, vagy akár nézőként is részt
vennének a jövő évi „Jeges Napunkon”, hogy
bemutathassam a gyerekeknek mindazokat
az önzetlen segítőket, akiknek a rendezvény
évenkénti megrendezését köszönhetik.
Gyorgyev Vojiszláv
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Ismét van gyakorlati kertje a deszki iskolának

A mostani szülők, nagyszülők még emlékeznek arra, hogy mindig volt gyakorlati kertje az iskolánknak, ahol a kerti munkák alapjait
megtanulhatták a gyerekek. Mi még így nőttünk fel.
Úgy látszik, az efféle gyakorlat fontosságát
ma is látják a pedagógusok. Vid György igazgató úr ötletét támogatva döntött a képviselő-testületünk, hogy a Gerliczy Étterem kertjét
felajánlja az iskolának erre a célra.
A meglévő kút felújításával gondoskodtunk
a vízellátásról, áramot vezettünk a szivattyú
működtetéséhez, és egy beton aljzatra felépítettünk egy szerszámtároló kis épületet is az
iskolás kertészeknek.
Április 16-án került sor a kert ünnepélyes
átadására, melyet jelenlétével megtisztelt Plesovszkiné Ujfaluczky Judit, a KLIK Szegedi
Tankerületi Központjának vezetője, Király

László polgármester úr, Gera Tibor főigazgató úr, dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
asszony, Vid György igazgató úr, és a fél iskola
– gyerekestül, tanárostul.
Tankerület vezető asszony szép szavakkal
méltatta a kezdeményezést, az önkormányzat
támogatását, és biztatta a gyerekeket új ismeretek és tudás megszerzésére. Hangsúlyozta,
hogy ahogyan az ő és kollégái munkája, úgy
ez a gyakorlati kert is a gyerekekről szól – nekik fog új élményeket adni, és azt az örömöt
is, melyet a saját kezükkel, saját munkájukkal
megtermelt gyümölcsök és zöldségek elfogyasztása jelent majd hamarosan. Felajánlotta,
hogy kollégáival egy fél napot szívesen kijönnek az új deszki iskolai kertbe segíteni, amikor
a legnagyobb szükség lesz a szorgos kezekre.
Ezt a nagylelkű gesztust, reméljük, hogy sok
deszki szülő és nagyszülő is követi majd –

hogy akár a gyerekekkel közösen dolgozva,
csapatépítés helyszínévé is válhasson ez a
kert. Polgármester úr
máris vállalta a bográcsos „munkaebéd”
megfőzését.
Az átadás ünnepi pillanataiban két tanulónktól verseket, egy nagylánytól pedig
népdalokat hallhattunk, majd a meghívott
díszvendégek közösen ültették el Vid György
igazgató úrral a kert és az iskolásaink első
gyümölcsfáját, melyet már felajánlásként kaptunk. Ezt követően jegyzőasszony vezetésével
egy-egy hatalmas kókuszgolyónak álcázva
erő-bombát kaptak a gyerekek, hogy aztán
ők is ajándék fákat ültessenek, illetve a tanáraik által szervezett ügyességi versenyekkel, és
Toldi Miklós emlékét idéző petrencés-vasvilla
tartó versennyel vegyék birtokba a gyakorlati
kertjüket.
Képviselőként és pedagógusként is örülök
neki, hogy átadhattuk ezt a kertet. Meggyőződésem, hogy minden gyereknek csak előnyére válik, ha megismerkednek a konyhakerti
növényekkel, a gyümölcsökkel, a termesztés
lépéseivel, és fontosságával. Ez az új típusú
gyakorlat, ezek az új ismeretek egy valós belépőt adhatnak nekik az élethez – és egyben egy
újabb együttműködési felület az önkormányzatunk és a tankerület között. Kijelenthetem,
hogy bár állami fenntartásba került az oktatás,
az önkormányzatunk soha nem fogja elengedni az iskola „kezét”, és ahogyan eddig is –
a jövőben is az együttműködés formáit fogja
keresni. Ennek én magam is aktív szereplője
vagyok, hiszen én erre tettem fogadalmat a
megválasztásomkor.
Köszönjük Bodré Tibor deszki vállalkozónak a 4 gyümölcsfa felajánlását!
Schultzné Vajas Klára

Tiszavirág hírek

Az elmúlt időszak sem volt
eseményektől mentes egyesületünknél. Márciusban a Cibere és
a Borbolya néptánccsoportunk
közreműködésével, Farkas Tamás vezetésével a március 15-i
ünnepi műsorban vettünk részt,
melynek nagy sikere volt településünkön. Áprilisban rendezték
meg a Százszorszép Gyermek- és
Ifjúsági Néptáncfesztivált, ahová minden évben visszük cso-

portjainkat versenyezni. Idén 6
csoport, 7 műsorszámmal állt
a szigorú szakmai zsűri előtt és
mindannyian megállták a helyüket. Végül a Cibere és a Babszem
csoport jutott a gálaműsorba,
a Szegedi Nemzeti Színházba.
Köszönjük az összes táncosunknak, szüleiknek és segítőinknek,
hogy velünk voltak és a maximálisat nyújtották ezen a hétvégén.
Ahogy vége lett a gálaműsornak,

a Babszem csoportunk éppen,
hogy lejött a színpadról és karöltve a Belicésekkel már indultak is Diano Marina-ba, egy
nemzetközi folklórfesztiválra.
A Cibere és a Rózsabimbó csoport sem maradt sokáig itthon,
hiszen ők Törökországba kaptak meghívást, méghozzá Zonguldakba utaztak egy gyermek
néptáncfesztiválra. A következő
számunkban beszámolunk a
gyönyörű útjainkról.
Májusban ismét nagy fába vágjuk a fejszénket, hiszen második
alkalommal is megrendezzük
a „Rözögtessük mög!” szóló és
páros dél-alföldi táncok országos

fesztiválját,
ahová az egész országból és határainkon túlról is várjuk a táncosokat minden korosztályban.
Május végén Szolnokra készülünk, a XXV. Szolnoki Országos
Néptáncfesztiválra, ahova a
Kerepetye, Babszem és a Belice
csoport lánykara egy különleges
koreográfiával nevezett, melynek címe: Mély kútba tekintek.
A koreográfus, Nemes Szilvia vezetésével már folynak a próbák.
Szurkolunk a lányoknak és sikeres szereplést kívánunk Nekik!
Tiszavirág
Néptáncegyesület
vezetősége
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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

JÓ TUDNI

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.

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.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
május 8., 22.
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

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

NKM Áramszolgáltató 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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HÁZASSÁG
Báló Dragica és
Oszlánczi Zoltán
2019.04.06-án
házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!
Kiss- Hanzsa Eugéniának és Kiss Zoltánnak 2018.12.28-án Jázmin,
Kocsis Emőke Eszternek és Nyári Gábornak 2019.03.25-én Csilla nevű gyermeke
született.

HALÁLOZÁS
Borka Jánosné
84 éves korában
elhunyt.
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Iskola és
óvodabál

Cibere csoport
a Százszorszép
fesztiválon
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