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Szerb karácsonyi ünnepség
volt a Faluházban

A hagyományokhoz híven január 7-én egy csodaszép műsorral
köszöntötte a szerb közösség a karácsonyt.
Az ünnepről Rusz Borivoj beszámolóját a 12. oldalon olvashatják.

A Belice néptánccsoport

ISMÉT BEJUTOTT

az Ifjúsági Néptáncantológiára!
A Tiszavirág Néptáncegyesület Belice néptánccsoportját beválogatták
az ország legjobb koreográfiáit felvonultató Ifjúsági Néptáncantológia
gálaműsorába. Gratulálunk a csoportnak!
Az egyesület híreit a 14. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Az újév mindig új reményeket, új
kihívásokat és – akármennyire nem
akarjuk ezt - új árakat és adókat is hoz.
Tervezték év végén, hogy emelik a helyi
adókat, megkérdezzük, hogy lett-e végül változás?
– Igen, egyetértünk ebben – minden
egyes újév sok területen hoz változást, és
legtöbbször érinti az árak, a közüzemi díjak,
a szolgáltatások és értelemszerűen az adók
emelését is. Beszélgettünk arról már itt az
újság hasábjain, hogy több anyagot készítettünk elő az év végi testületi ülésekre, melyek
különböző mértékű adóemeléseket tartalmaztak. Ezek közül a testület a legszolidabb
emelési javaslatot hagyta jóvá, melynek köszönhetően 9,3 milliós plusz bevétellel számolhatunk a 2020-as évben.
Ez nem kevés, de ha a közben már letisztult tényadatokat nézzük, mi szerint a legoptimistább verzió szerint is közel 28 millióval
többe fog kerülni az önkormányzatnak ez az
év a 2019-esnél, akkor már egyáltalán nem
túlzó az emelés.
Egy önkormányzatnak nincs igazán
pénzügyi mozgástere, a közüzemi díjemelkedéseket, kötelező és az ezzel járó kompenzált béremeléseket, és minden plusz kiadását
kizárólag – a gyakorlatilag változatlan – ál-

lami normatívákból és a saját bevételeiből
tudja csak fedezni. Mi sem tehetünk másként, nekünk is helyben kell megtalálni a
működéshez szükséges, és hiányzó forintokat, hiszen pontosan látszik, hogy a kormány elengedte a kistelepülések kezét. Ezért
kellett a helyi adókhoz nyúlni.
Ne kérdezze egyelőre, hogy a 9,3 milliós
emelés és a hiányzó 28 millió közti különbséget hogyan fogjuk kigazdálkodni – még
nem tudom megmondani. Dolgozunk, számolunk és törjük a fejünket, hogy honnan
tudunk elvenni bő 18 millió forintot. A testület részéről ez volt a legkevésbé fájdalmas
döntés a lakosok és a vállalkozások szemszögéből, de ugyanakkor a legkeményebb
feladat a hivatalnak és nekem, hiszen a költségvetés végrehajtásáért én felelek.

– Úgy hallottuk, eladásra
került az egykori takarékszövetkezet épülete. Nem lett volna jó megszerezni ezt az épületet a községnek?
– De igen, mi is gondolkodtunk abban, hogy ajánlatot teszünk az épület megvásárlására,
ám pénz nélkül ez meglehetősen
komolytalan lett volna – ebben a
percben pedig egyetlen fillérünk
sincs. Azt terveztük, hogy hitelfelvétellel próbálunk meg pénzt
szerezni rá, mely hitelfelvételhez
április 15-ig kell engedélyeztetésre
benyújtani a kérelmet a szaktárcához. Ez már csak terv maradt, mert
közben az épület sajnos elkelt. A
Takarékszövetkezettől
nagyon
olcsón megvásárolt épületre az
előző tulajdonosnak 28-30 milliós

Nem vagyok megijedve – mindig munkapárti voltam, mindig a feladatok és a kihívások éltettek. Ezt is meg fogjuk oldani, bár
egyre nehezebb a kiút keresése. Az biztos,
hogy csak 100 %-os támogatás intenzitású
pályázatokon fogunk indulni, mindent átvilágítunk, és megpróbálunk még költséghatékonyabban működtetni mindent, ami a
kezünkben van.
A testület a következő hetekben fogja
meghatározni, hogy a spórolás mellett milyen kisebb fejlesztésekre kell megtalálni a
forrásokat, azonban továbbra is azt valljuk,
hogy a közösségépítés és a meglévő közösségeink megtartása a legnagyobb és legnemesebb feladatunk! Ez 2020-ban sem szenvedhet csorbát.

ajánlatot készültünk tenni, ám közel ebben az árfekvésben közben új
gazdára talált. Régi deszkiek, Nagy
Gyuláék vették meg, és térnek ezáltal haza.
A hitel gondolatát azért továbbra sem vetettük el, mivel más cél is
lebeg előttünk – erre a két fejlesztésre gondoltunk a hitelnél. Mivel
a valós lehetőségeknél többszörösen túlreklámozott „Magyar
Falu” program nem adott lehetőséget semmiféle fejlesztésre, a
képviselő-testülettel nem adtuk
fel a Tempfli tér sarkán lévő tartalékterületünk, a jelenlegi játszótér
beépítését – egy új orvosi centrum
létrehozásával. Természetesen a
mostani játszóteret – nagyobb
játék-kínálattal – áthelyeznénk a
szemben lévő sportcentrumba.

Egy szép épület a Tempfli tér sarkán, az orvosi ellátás megerősítése
egy modern négyrendelős medi-centrummal – nos, úgy gondoljuk, ez hosszú távon megnyugtatóan rendezhetné a településünk
egészségügyi ellátását. Ezért érdemes lenne dolgozni a következő
években! Ha februárban a testület
felhatalmazást ad, akkor hitelfelvételre nyújtunk be kérelmet,
hogy a település növekedését és
a lakosok igényeit is figyelembe
véve, a mai kor elvárásainak megfelelő, modern egészségcentrumot
hozhassunk létre. Erre a két beruházásra gondolva terveztük a hitelfelvételt, az egyik cél – a takarék
épülete – elveszítette aktualitását,
a másik még áll. Miénk a terület és
miénk a döntés is.
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Tájékoztató
– Tavaly hallhattunk arról, hogy egy vállalkozó felajánlásként próbálja megmenteni a deszki nagy tölgy,
a „Matuzsálem” egyik hatalmas ágát, mely behasadt.
Megállt ez a mentőakció?
– Szó sincs róla! Lajkó
Bendegúz, egy alpinista módszerekkel dolgozó vállalkozó,
egy speciális tartókötélzet felszerelésével kísérli meg megmenteni a leszakadástól és a
további roncsolódástól a hatalmas ágat, ám ez a kötélzet
könnyen megváltoztathatja a
fa koronájának statikai működését, így egy rossz döntés
akár nagyobb károkat okozhat,
mint az egy ág leszakadása.
A szakember a napokban arról tájékoztatott, hogy jelenleg
a 300 éves tölgyfánk statikai
modelljét készítik el, hogy egy
számítógépes
stimulációval
meghatározzák a kötelek legjobb helyét, illetve a stabilizálás optimális módját.
Lajkó Bendegúz precíz és
szakszerű munkáját már megismerhették a deszkiek a temetőben lévő fák szakszerű
alakításakor is, de a régi temető
védett gesztenyefáit is gyógyította már.
Várjuk a vizsgálat eredményét, annál is inkább, mert
újabb pályázatot nyertünk,
melyből a megye legnagyobb
tölgyfájának, a deszki matuzsálemnek a környezetét fog-

juk tavasszal rendbe tenni.
Padokat, asztalokat és egy információs táblát is kihelyezünk
a termetes tölgy mellé, hogy a
„geocatching” nyilvántartásban 1676-os számon szereplő
deszki turisztikai célpont egy
szerethető állomás legyen a
kerékpárosoknak és a túrázóknak.
Ezúton is szeretném megköszönni a település nevében
Bendegúznak a sok segítséget,

– Ha gondolkodtak benne, megkérdezhetjük, milyen
funkció került volna a Takarék épületébe? Ha ez valós
problémát oldott volna meg,
milyen megoldás lesz arra az
épület eladása után?
– Füstbement
tervekről
nem érdemes sokat beszélni,
de természetesen nincs titok,
amit nem mondhatnék el. A
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft ügyfélszolgálati irodáját hoztuk volna át esetleg a
sportcsarnokból. A nagyméretű garázsba került volna a műhely, végleg leválasztva ezeket a
funkciókat a sportcsarnokról.
Valljuk be, a sportcsarnokban,
és az iskolával közös udvaron
nem a legjobb helye van a kft-

nek, így lépnünk kell mindenképpen.
Ez egy terv volt, és nem feltétlen lett volna a legjobb megoldás, mivel szükség lenne az
irodákkal közös telken egy
telephelyre is, ahol a gépek,
eszközök és anyagok kerülnek
tárolásra. Ez a vásárlás nem lett
volna mindenre gyógyír – így
igazán nem bánkódom.
Tervek, ötletek és elszántság
is van – erre is megoldást találunk. Igyekszünk a legjobbat
megkeresni – ahogy eddig is!

a társadalmi munkát, és azt,
hogy a deszki fákat is szereti!

testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2019. december 11-i ülésén a következő
határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta
a polgármester tájékoztatóját a két
ülés között végzett munkáról, a
községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
A testület megtárgyalta és elfogadta
Deszk Község 2020-2034. évi SRSZEG-SMDES 22-24-077-1-00100-04, valamint VRDES-VMDES
11-24077-1-001-00-1 azonosító
kódú gördülő fejlesztési tervét. A
Testület a 2012-ben elfogadott,
2015. évben felülvizsgált „Local
Agenda 21 Deszk Helyi Fenntarthatósági Stratégia” szövegét módosításokkal egységes szerkezetben
szintén jóváhagyta.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Sok kicsi
sokra megy

Nem érezném jól magam,
ha ne lenne több megoldásom
is egy-egy kérdésre. A takarék
épületénél ésszerűbb, és a kft
szempontjából is előnyösebb

tervem, hogy egy, a leendő
bölcsőde telkén kiépített bejárón – az Ősz utca felől bejutva
- a sportcsarnok hátsó kertjébe
építenénk egy irodát. Akkora
épületre gondolok, melyben az
irodák, ügyfél fogadó, az öltözők és a műhely is elférne, így
alkalmas lenne minden igényt
kielégíteni – hiszen a telephely
már adott.
A testülettel megtárgyaljuk,
minden esetleges verziót számba véve, felelős döntést fogunk
hozni még tavasszal, és a költségvetés elfogadásakor a végleges verziót is jóváhagyhatjuk.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Tóth László az
a helyi vállalkozó,
akire a Vikor család férfitagjaival
együtt évtizedek
óta számíthatunk
a hó eltakarítások
alkalmával,
és
ott majd minden Tóth László
deszki családi ház építkezéséhez
munkája fűződik. Mindenki ismeri a községben. Ő az, aki 20-30 éve
gépeivel még vasárnap és ünnepnap is rója az utcákat, megpróbálva
elvégezni a deszkiek által megrendelt munkákat.
Az önkormányzatunk és kft-je
által végzett földmunkák, tereprendezések állandó résztvevője, és
a falunapok tetemes szállítási munkáit önzetlenül segíti és támogatja a
kezdetektől fogva.
Ezúton is köszönjük neki a
2019-ben végzett sok társadalmi
munkát, a segítséget szállítások alkalmával és a szakmai irányítást a
saját kivitelezéseink során.
Király László
polgármester
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Füst, kéménytűz, szén-monoxid mérgezés
A tüzelő-, fűtőberendezések nem a háztartásban keletkezett hulladékok elégetésére szolgálnak. A vegyes tüzelésű kazán sem hulladékégető berendezés, a különböző hulladékok égetése a vegyes tüzelésű berendezésekben is tilos. Hulladék égése során azokból mérgező, egészséget károsító
anyagok szabadulnak fel. Többségük (pl. a műanyag termékek) a kéményben kátránykiválást okoznak, melynek hatására kéménytűz keletkezhet.
TILOS ELÉGETNI:
– a „kezelt” fát: festett, lakozott fát, régi ablakkeretet, ajtót, raklapot,
– a rétegelt lemezeket, bútorlapokat,
– az építési fahulladékot,
– a színes, „fényes” papírhulladékot,
– mindenfajta műanyagot (PET palackot), fémet, autógumit, használt ruhát,
– a fáradt olajat, üzemanyagot.
A berendezések útmutatóiban leírtak, illetve a szakemberek (tervező, kivitelező) által javasoltak szerinti használattal ügyelhet arra, hogy:
– a tüzelőberendezés ne tömődjön el, ne szivárogjon, egyéb meghibásodás ne érje,
– a kémény keresztmetszete ne csökkenjen, ne tömődjön, vagy ne záródjon el,
– a kémény tetejére, illetve közvetlen közelébe a szabad áramlást akadályozó tárgy
(például: parabola antenna, épületrész, növény) ne kerüljön.
Nyitott égésterű berendezés helyiségének a légutánpótlását soha ne szűntesse meg, a légbevezetőket, szellőzőrácsot soha ne takarja le.
Használjon szén-monoxid érzékelő berendezést és a mellékelt tájékoztató szerint, szakszerviz bevonásával tartsa azt karban.
Ügyeljen a megfelelő levegő-utánpótlásra. A rendszeres szellőztetés életet menthet.
Mit tegyen szén-monoxid gyanúja esetén:
– Azonnal szellőztessen, nyisson ablakot, ajtót.
– Zárja el a nyitott égésterű berendezés(eke)t.
– Menjen olyan helyre, ahol a friss levegő biztosított.
– Hívja a mentőket, tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.
– Megfelelő védőfelszerelés (légzőkészülék) nélkül ne próbáljon segítséget nyújtani.

TEGYEN SAJÁT ÉS SZERETTEI BIZTONSÁGÁÉRT!
MÁR SZÉN-MONOXID JELENLÉTÉNEK GYANÚJA ESETÉN IS HÍVJA A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOT!
(Forrás: katasztrofavedelem.hu)

Felhívás
Az Alkotmány utcán a
Szakkórház előtti, illetve
az azzal szembeni buszmegálló, és azok környéke
rendszeresen szemetes. A
Deszki Kft. ezt a területet
kénytelen hetente többször takarítani, mivel
a közterületet elborítja az eldobált üveg, cigaretta csikk és egyéb hulladék. Egy takarítás alkalmával átlagosan 3 zsáknyi szemetet gyűjtenek össze a kollégák. A buszmegállókban,
a járda mellett, a parkolóban hulladékgyűjtő
edényzetek vannak, így érthetetlen, hogy
honfitársaink miért a földre, az árokba dobják
a csikket és a szemetet. Kérjük, közösen számoljuk fel az igénytelenséget és vigyázzunk
együtt a közterületeink tisztaságára!
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

FIGYELEM! TÉL VAN, TÉL LESZ!
Cserépkályhák, kandallók, kemencék tűzhelyek készítését, javítását továbbra is vállalom!
50 év munka után új anyagból 30 év, használt, jóból 15 év garanciával vállalom

A TÜZELŐBERENDEZÉSEK MESTERE: MÁRTON FERENC
Tel: 0662/253-901 (este)
0630/978-4033 (Éjjel-nappal be vagyok kapcsolva!)

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
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Megkérdeztük olvasóinkat,
„Mit vár a 2020-as újévtől munkájában és a családjában?”
SZABÓ LÁSZLÓ,
DSC elnök:

„Fejlődést, és azt, hogy
Tisza-Maros Szögében létrehozhassunk egy összehangolt foci utánpótlást. Ehhez
kitartást és támogatást, tá-

mogatottságot.
Ezek mellett eredményeket várok, egy felnőtt első helyezést, minél több érmet a gyerekeinknek is. Azt, hogy minél több eseményen, kupán vegyünk részt. Megalapoztuk az
elismerést, jó edzőink, jó kollégáink vannak,
élvezzük a sporttársak és a szülők bizalmát
- most már jó lenne, ha beérne a sok munka
gyümölcse.
Magamnak és társamnak, az egyesület motorjának, Tóth Tibinek több nyugalmat, hogy
egészség is legyen a tervekhez. Én magamnak
elég időt kívánok a családomhoz, és ezzel
egyszerre visszahozni elnökként azt a lendületet, amivel az első két évemet vittem végig. A
mostani lelkesedéssel, és az akkori lendülettel
pedig eljutni minden edzésre és mérkőzésre –
ami szinte lehetetlen. De megpróbáljuk a lehetetlent, hiszen tulajdonképpen eddig is ezt
tettük, csak nem tudatosult bennünk!

SZABÓNÉ
SARKADI SZILVIA,
a település-üzemeltetési
kft vezetője:

„A családomnak egészséget várok, ez a legfontosabb,
és nálunk mostanában ebből
van a legnagyobb hiány. A szeretetet eddig is
próbáltuk adni, egészséget adjon az, aki adhat!
Munkában stabilitást várok. Sok személycsere nehezítette a munkánkat, amiből – valljuk be, egyre több van. Jó lenne egy állandó
stáb, akikre mindig lehet számítani. Éppen
ezért örülnék, ha minden kollégánkat állandósíthatnánk, akik a közmunka programban
vannak velünk jelenleg. Szeretnék olyan fizetéseket adni a kollégáimnak, amit a privát
szférában is megkaphatnak. Ez a bér nagyobb
megbecsülést jelentene számukra, mi pedig
nagyobb elvárásokat fogalmazhatnánk meg
feléjük.
Örülnék, ha új gépeket hozna a 2020-as
esztendő, arra is nagy szükség van ahhoz,
hogy meg tudjunk felelni minden elvárásnak,
amit a település, és a tulajdonos önkormányzat állít elénk.

ROZSNYAI JÁNOS,
a nagycsaládosok
egyesületének elnöke:

„Az egyesület életében
megújhodást, gyarapodó
taglétszámot, gazdag programokat várok - és szeretnék
tenni is érte. Most volt az első ülésünk, reményekkel és tenni akarással nézek a holnap
elé. Az idei BuShow-n is ott leszünk már, és
remélem, minden települési rendezvényen
képviseltetni fogjuk magunkat!
A családban csak az egészség, amit remélek
és kívánok mindannyiunknak, az az igazán
fontos. Jó lenne minél több időt együtt tölteni
a családdal – a többi majd kialakul.

VID GYÖRGY,
iskolaigazgató:

„Az iskolában az szeretném, ha 2020-ban minden
eddiginél több gyereket
íratnának be hozzánk – ez
a nyilvános statisztikákból
is fellelhető eredményeink helyi elismerését
jelentené. Azt is várom, hogy a megfiatalodott, és a közeljövőben is tovább cserélődő
tantestület összerázódjon, a fiatalok gyorsan
beilleszkedjenek. Elmegy nyugdíjba a jobb
kezem, az igazgató helyettesem, Kissné Molnár Zsuzsa is, az ő pótlása is nagy kérdés és
feladat egyben, illetve lejár az én megbízásom
is. Csupa kérdés egyelőre a 2020. Meglátjuk!
A magánéletben egészséget várok és kívánok mindenkinek, magamnak pedig egy
balesetmentes építkezés bejezést. Az előző
házam tetőépítésénél estem le, a jelenlegi építkezést pedig kezdésnél nyitottam az
SBO-n. Remélem ezzel lezártam ezt a fejezetet, és már csak a haladás, a megelégedéssel,
örömmel eltöltő befejezés következik idén a
családom számára és nekem is!

ORVOS SZILVIA,
vállalkozó:

KIRÁLY LÁSZLÓ,
polgármester:

„A munkában elégedett
vagyok az előző évvel, azzal,
ahova sikerült felhozni a vállalkozásunkat. Azt kívánom
a 2020-as évtől, ha esetleg
nem is ad újat, de ne vegyen el semmit! Nem
gondolkodunk idén fejlesztésekben, szeretnénk stabilan talpon maradni, tenni a dolgunkat mindenki megelégedésére. Ha így
lesz, mi sem fogunk csalódni.
A családban jó lenne több időt együtt tölteni. A rohanás, a munka sokszor háttérbe
szorítja a családi életet. Ebben szeretném, ha
ügyesebbek tudnánk lenni! Tudom, ez elsősorban rajtam, rajtunk múlik – igyekezni
fogok! Ezt ígértem magamnak szilveszter éjjelén.

„Tudom, hogy mindig azt
hangsúlyozom, hogy túlterheltek vagyunk, de valljuk
be - munkamániás vagyok,
így sok munkát várok. Értékteremtő, a közösséget gyarapító munkát,
ami ugyan picit fel is őröl, de az eredményei
által fel is tölt bennünket, és engem is. Várom,
hogy az önkormányzatiság erősödjön, és ne
bezárni akarják a mozgásterünket, hanem
erősítsék meg a települések szabad döntésjogát – ezzel az ország is erősödik. Szeretném,
ha minden intézmény- és cégvezetőnkre idén
is számíthatnék, és a kollektívákra is, akik áldozatos munkája nélkül nem lenne ilyen szép
és szerethető ez a település.
A magánéletben több figyelmet szeretnék
szentelni önmagunkra, egymásra, több kikapcsolódást, hogy legyen, ami ellensúlyozza a sok munkát. Nem feltétlen elutazásokra
gondolok, nem csak aktív kikacsolódásokra,
de legalább nyugalomban, otthon, együtt
töltött hétvégékre! Ebből nagyon kevés jutott
nekünk az elmúlt években. Emellett az egészség, ami a legfontosabb, a többi rajtunk múlik,
mi magunk alakítjuk.

TÓTH GÁBOR,,
a Tiszavirág Néptáncegyesület elnöke:

„A munkában sok közös próbát, szép eredményeket, lelkesedést, szeretetet,
sok mosolygós együttlétet, és a táncban megtalált boldogságot kívánok mindenkinek – a lehető legtöbb egészséggel. Jókedvű, tartalmas munkára is vágyom, és csak jó emberekkel. Sok megmérettetést várok, amiből lesz idén bőven. Készülünk az Százszorszép Fesztiválra, a Belicével az Antológiára, Pápára,
a Nagyecsedi Fesztiválra, és dolgozunk, hogy idén is jusson erő, pénz és idő külföldi fesztiválokra
is. Szeretnénk sok szépre megtanítani a gyerekeinket - a népművészet, a néptánc és a népzene
szeretetére, de szeretnénk emberségből, tisztességből is sokat adni nekik. Ez a legjobb befektetés!
A családnak egészséget, boldogságot és szeretetet kívánok. Ha ezért mindannyian tenni is tudunk, akkor szép évünk lesz!

2020

6

FALUHÁZ HÍREK

2020. JANUÁR

EFOP-3.3.2-16-2016-00350 sz.
Ismerjük meg! - Élményszerű tanulás
Projekt elsődleges célja, hogy támogassa a nevelési –oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a nem formális és formális tanulási alkalmak megvalósulását.
Projekt összköltsége: 24.286.596,-Ft
Projekt megvalósításának időtartama: 2018.03.01-2020.02.29.
Jelen projektünk támogatott célcsoportja: Óvodás és általános korú gyermekek
A projektünk kezdete óta a nem formális és informális tanulási alkalmakat (szakköröket) a nevelési-oktatási intézményekkel és pedagógusaikkal
szoros együttműködésben végezzük, folyamatosan. A megvalósítás helyszínei nagy arányban ezen intézményekben találhatóak. A környezeti nevelés érdekében, táboraink egy részét pedig erdei iskolákban valósítottuk meg.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS: TÉMANAPOK, TÁBOROK,
SZAKKÖRÖK INTÉZMÉNYENKÉNT
TÜCSÖK ÓVODA
2018.04.14. Kecskeméti Planetárium,
Bábszínház látogatás.
2018.05.12.
Látogatás a Szarvasi Arborétumba.
2019.06.04.
Móra Ferenc Múzeum látogatása
Heti szakkör: kézműves.

2019.12.09. Kecskemét Planetárium
kirándulás
2019.12.12. Gyulai vár kirándulás

MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA
2019.05.17. Vadaspark látogatás
Néphagyományokhoz kapcsolódó
jeles napok
Heti szakkörök:
néptánc szakkör, kerámia szakkör.

WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA
2018.08.21-08.25. Vackor Vár Erdei Iskola
(Kecskemét-Hetényegyháza)
2019.06.03-06.07.Üllés erdei iskola
Heti szakkör: dráma

ZOLTÁNFY ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2018.07.09.-07.13.
Kézműves Tábor (Deszk)
2018.07. 09.-07.13.Zöld Közösségi Ház
Erdei Iskola (Mórahalom)
2018.08.06.-08.10.
Testkultúra tábor (Deszk)
2019.07.08-07.14.Dánfok Néptánc tábor

RÖSZKEI ORBÁN DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2018.04.23.-27.
Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek)
2018.05.17. Orbán Dénes Nap (Röszke)
2017.05.25. Orbán Dénes Nap (Röszke)
2019.05.15. Ópusztaszer Témanap
2019.05.29.Szegedi Csillagvizsgáló
2019.11.20. Agora

HETI SZAKKÖRÖK:
KREATÍV,
TERMÉSZETBÚVÁR,
INFORMATIKA.

2019.10.15. Kézműves Napok
Heti szakkör: fizikai műhelyfoglalkozás
KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019.04.17-2019.04.25.Öko Hetek
Heti szakkör: sakk
BATTYONYAI KÉTTANNYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Heti szakkörök: szer népzene szakkör
alsósoknak és felsősöknek
SZENT ANTAL KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Testkultúra tábor
Heti szakkör: sakk, kulturális óra:
könyvtári órák.
TÜCSÖK ÓVODA:
Szarvasi Arborétum, Planetárium,
Bábszínház,
Hangszergyűjtemény bemutatása

2020. JANUÁR

FALUHÁZ HÍREK

Programajánló
Január 22. szerda 18 óra

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
a Tiszavirág Néptáncegyesület műsora
Január 28. kedd 15 óra

ÚJSZÜLÖTTEK
KÖSZÖNTÉSE
Február 7. péntek 18 óra

Előadás
BIHARI VIKTÓRIÁVAL
A PÁNIKBETEGSÉGRŐL
Február 14. péntek 17 óra

EZT TANULTUK! I. RÉSZ
– gálaműsor helyi
művészeti csoportokkal
Belépő: 500,-Ft
Február 15. szombat 17 óra

Deszki BU-SHOW

Fánksütés, táncház, kiszebáb égetés
a mohácsi busókkal

Február 21. péntek 17 óra

EZT TANULTUK! II. RÉSZ
– gálaműsor helyi
művészeti csoportokkal
Belépő: 500,-Ft

NÉPI ÉNEK ÉS BRÁCSA OKTATÁS
A FALUHÁZBAN!
A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár a Csoóri Sándor
Program pályázati támogatásának köszönhetően
INGYENES NÉPI ÉNEK ÉS BRÁCSAOKTATÁST indít!
Várjuk 6-14 éves fiúk és lányok jelentkezését
a Faluházban!
Érdeklődni: tel: 0662/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
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Mikulás várás
az Idősek
otthonában
Az óvoda nagycsoportosai meghívást kaptak az Idősek Otthonába, hogy a kisgyermekek
és az idősebb felnőttek közösen várják a Mikulást. A nyugdíjasok nagy szeretettel fogadták,
süteménnyel és meleg teával kínálták a gyerekeket, akik cserébe természetesen versekkel és
énekekkel köszöntötték a Mikulást és köszönték meg a vendéglátást. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt, mindenki jól érezte magát.

Karácsonyi koncert
A Szegedi Filharmónikus Zenekar néhány tagja már évek óta visszatérő vendégei az óvodának. Karácsony közeledtével is mindig ellátogatnak hozzánk. 2019. december 16–án karácsonyi
koncerttel kedveskedtek a gyerekeknek.

Hamupipőke a
Szegedi Nemzeti
Színházban
Eseménydúsan telt a szünet előtti utolsó
pár nap a Katica csoportban. Erre az időszakra esett a Szegedi Nemzeti Színházba szóló
bérletünk első előadásának időpontja is.
2019. december 17–én délelőtt buszra szálltak és elindultak a színházba, ahol a Hamupipőke című balettet nézhették meg a páholyból. A gyerekek nagy lelkesedéssel mesélték
el élményeiket a kisebb társaiknak és az értük
érkező szüleiknek.

Karácsonyi
gyertyagyújtás
Közös gyertyagyújtásra hívtuk a gyerekeket
és a szüleiket az óvoda udvarán 2019. december 19-én délután. Minden évben ilyenkor
a nagycsoportosok, most a Katica csoportba
járó gyerekek készültek egy kis ünnepi műsorral a vendégeknek. A gyertyák és a csillagszórók fényénél lélekben már mindenki az
otthoni készülődésre, pihenésre hangolódva
hallgathatta a gyerekek megható énekét.
Márki Anett (tagóvoda vezető)

2020. JANUÁR
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Kirándulás Gyulára
2019. december 10-én tanulmányi kiránduláson vett részt az iskola felső tagozata, az
úti cél Békés megye volt. Rendhagyó történelem, magyar irodalom és földrajz óra szerepelt
a programban. Első foglalkozás helyszíne a
Gyulai Vár volt.
A helytörténész előadásának első fele a vár
érdekes történetét ismertette.
A gyulai vár az egykori Magyar Királyság
alföldi vidékeinek egyetlen, épen megmaradt
síkvidéki gótikus téglavára, amely a 16. századtól meghatározó végvára volt az országnak.
A gyulai uradalmat még 1403-ban Zsigmond magyar király adományozta Maróti
János bánnak, akinek nevéhez kötődik a vár
építése. 1476-ban a vár tulajdonlása visszaszállt a királyra.
Mátyás király volt a vár ura 6 éven át, majd
1482-ben természetes fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Az uradalomhoz ekkor
már 83 falu és puszta tartozott.
A következő időszakban gyakran váltotta
tulajdonosát az erődítmény.
1566 nyarán azonban bekövetkezett az,
amitől évek óta rettegtek a gyulaiak. A török

ide is elért. Pertaf pasa, a másodvezér megkezdte felvonulását a vár ellen. Július 2-án
kezdte körülvenni a várost és a várat a mintegy 30 ezer főnyi hadseregével. A vár őrsége
alig lehetett több kétezer harcosnál.
Az előadás a lovagi teremben, autentikus
környezetben zajlott. A korhű környezet és az
élményszerű előadás érezhetően felkeltette a
tanulók érdeklődését.
Megtudták azt is, hogy a várat 64 napon át
sikerült tartani a megújuló török rohamok és a
folyamatos ágyúzás ellenére, ami szinte csodának számított. Rekord volt ez, egyetlen végvár
sem tartotta ennyi ideig vissza a muszlim hordát Magyarországon.
A tárgyalások a vár átadásáról augusztus 21től vette kezdetét. A török szabad eltávozást
ígért, de nem tartotta be. A távozó katonák,

Falukarácsony
A 2019-es karácsonyi ünnepségnek a Faluház adott otthont. A Zoltánfy István Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülő
előadáson a településen működő nevelési/ oktatási intézmények óvodásai, iskolásai szórakoztatták a nagy létszámú nézősereget.
Rendhagyó filmvetítéssel és Király László Polgármester Úr ünnepi
köszöntőjével indult az est.

férfiak, nők, gyerekek többségét lemészárolta.
Némi „zúgolódás és felháborodás” közepette érkezett a következő „órára” a diáksereg.
A korabeli „igazságszolgáltatás” eszközeinek megtekintése következett, a kínzókamra!
Nem hiszem, hogy ismertetni kellene a tájékozott olvasót a korabeli igazságszolgáltatás és
kihallgatás humánus voltáról.
Egységes elvárás körvonalazódott a deszki
diákok körében. A Zoltánfyban a kamrákban
megismert módszerek alkalmazása a fegyelmezésre, hála a „Jó Istennek” még nem bevett
szokás és remélhetőleg nem is lesz.
A vár felett köröző sólyom búcsúztatta a tanulókat a történelem óra végén.
A jól megérdemelt ebéd után „lóra” pattantak a kalandorok és egy kastélyt „támadtak”
meg Szabadkígyóson.
Egy csodálatos földrajzi és történelmi helyszínre érkeztek a diákok és tanáraik.
A rendhagyó irodalom órán mindenki számára felejthetetlen élmény volt, Jókai Mór:
Egy magyar nábob című regényének megelevenedése. A részletekről a következő számban
tájékozódhat az újság olvasója.

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, a Tücsök Óvoda picurkái és a Nicola Tesla Iskola deszki tagintézményének kisdiákjai által bemutatott
táncos, mozgásos, verses, énekes előadások alapozták meg a további jó
hangulatot.
A Zoltánfy István Iskola diák, tanár vegyes énekkara nagy tapsot kapott a közönségtől a vidám és színvonalas produkcióiért. Itt jár a köszönet a Bánát Tamburazenekarnak és Nádasdi Csabának a kíséretért.
A műsort a nyolcadik osztályosok rendhagyó produkciója zárta. A
színpadi előadás egy önálló, saját készítésű és rendezésű produkció volt.
A jelenetek a karácsony jelentőségét és egyéni megélését járták körül.
Külön megjegyzést igényel az a tény, hogy az osztály minden tanulója
részt vett a színpadi produkcióban vagy az előkészítésében. A közönséget láthatóan meglepte, szórakoztatta és meghatotta az interaktív, rendkívüli produkció.
Köszönet minden fellépő óvodás, iskolás gyermeknek, segítő tanárnak, nevelőnek és szülőnek az estért, mely minden jelenlévőnek megadta az alaphangot az ünnepi időszakra.
Köszönet jár a Faluháznak, hogy helyet adott a rendezvénynek.
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány számára gyűlt az adomány a műsort követő vendéglátás során. A kuratórium tagjai köszönik
a megjelent civil szervezeteknek és az önkormányzatnak a segítséget és
a felajánlást.

Innováció
2020. januárjától egy innovatív módszer
adaptálása kezdődött meg a Zoltánfyban.
A kidolgozott és elfogadott program neve:
Interdiszciplináris természetismeret oktatás felső tagozaton.
Napjainkban egyre hangsúlyosabban merülnek fel a fenntartható fejlődés társadalmi,
gazdasági és környezeti folyamatai. A komplexitás mellett fontos hangsúlyozni az egyén
szerepét is. A jövő emberének egységesen kell
látnia a problémák összességét, hogy megoldást tudjon találni a Földet veszélyeztető természeti, gazdasági és társadalmi problémákra.

A mesterprogram bevezetésének ez az egyik
indikátora.
A mesterprogram holisztikusabb célja,
hogy a diákok képessé váljanak az előttük
álló kihívások megoldására. Képességeik,
készségeik alkalmassá tegyék Őket a fenntarthatóság globális céljainak elérésére. Egyéni
szintre kivetítve a tanulók képessé váljanak a
természet jelenségeinek értelmezésére. A természettudományos tantárgyak fókuszában ne
csak a tantárgyi alaptételek legyenek, hanem
az élő- és élettelen természet, a jelenségek és a
környezet álljanak.

Fel kell ismertetni azt a tényt, hogy a környezet állandóan változó, komplex rendszer,
ezért a szaktantárgyak egységesen alkalmasak arra, hogy megalapozzák a környezet
fenntarthatóságának igényét az életkori sajátosságoknak megfelelően, tehát kiemelt cél
a személyes kulcskompetenciák kialakítása,
fejlesztése ezen a területen.
A program hetedik évfolyamon indul felmenő rendszerben.
Vid György ig.
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Hírek az idősek klub életéről

December 5-én az önkormányzat által szervezett
Idősek napján vettek részt klubtársaink. A Faluházban
műsorral köszöntötték Őket, melyet nagyon élveztek, majd az Idősek klubjában látták őket vendégül.
A péksütemények mellé forralt bort, teát, és röviditalt
kínáltak a Képviselő testület tagjai, a vendéglátásnál a
Szociális Szolgáltató Központ munkatársai segítették a
kiszolgálást.
December 10- én hagyományteremtő céllal meghívta a Deszki Nyugdíjas klub a településen működő
óvodák nagycsoportos gyermekeit egy Télapó váró
ünnepségre. Az ovisok műsorral készültek erre a
napra, az idősek süteményt sütöttek, teát főztek a kis
vendégeknek. Az ajtóban már krampuszok fogadták
az érkezőket, majd a Hull a pelyhes fehér hó című dalt
énekelték az idősek a gyerekekkel közösen és megérkezett hozzánk a Mikulás, aki már minden gyermekkel
találkozott, de úgy látta, hogy minden kispajtás nagyon jó volt, ezért ismét eljött hozzánk. A krampusz
segítségével ajándékot adott a Télapó a gyerekeknek:
textil télapó figurát, és Kinder csokit. Amikor a Télapó
elköszönt a gyerekektől, utána kezdődött egy kis tánc,
melybe nem csak a krampusz lányok, a Tücsök Óvoda, a Szerb Óvoda, és a Móra Ferenc Csicsergő óvoda

ovisai, de az idősek is bekapcsolódtak. Emlékezetes
program volt, időseink napok múlva is emlegették élményeiket.
December 13-án Luca bált tartottunk, mely alkalomból Cserháti György főzött ebédet. Köszönjük
szépen neki és segítőinek a munkát. Babgulyás mellé
mindenki kapott egy nagy sajtos pogácsát. Tagjaink
közül többen készítettek Luca pogácsát is, mellyel egymást kínálgatták, a szerencsésebbek pénzt is találtak
a sütikben. Ez a nap is újabb lehetőséget kínált arra,
hogy együtt legyünk ismerőseinkkel, barátainkkal.
December 18-án karácsonyi ebéd alkalmával töltött
káposztát készítettek tagjaink, főszakácsunk Cserháti
György volt. Ebben az évben is interaktív volt a karácsonyi műsorunk, aki szeretett volna verset, prózát
mondani, azt szívesen fogadtuk. Ezen a napon műsorunkban szerepelt: Kószó Aranka, Földi János, Márkiné Rózsa Mária, Álmosdi Antalné, Börcsök Imréné,
Marócsik Józsefné, Pető Ferenc, Vígh Ferenc.
December 31-én szilvesztert tartottunk, amikor
12-t ütött az óra, koccintottunk, megettük a virslit és
a Rózsaszín kismalac sütit, majd elkezdődött a táncos
vigadás.
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Vadászat kürtszóra

Január 8-án reggel rendhagyó vadászat volt Deszken. A Deszki
Gazdák vadászházában, a gyülekező után a vadászaton résztvevőket a
Kiss Ferenc Erdészeti Iskola kürtösei, Halápi Nándor vezetésével egy
„üdvözlés” kürtjellel köszöntötték. Ez egy igen régi vadászhagyomány,
amit szeretnénk mi is a jövőben alkalmazni. A vadászat végén az elejtett vadnak egy „ravatalt”, terítéket készítünk, hogy ezzel fejezzük ki
tiszteletünket az elejtett vad iránt. A kürtösök itt is fontos szerepet kap-

nak, hiszen az égő fáklyák mellett elfújják a „szárnyas vad a terítéken”
szignált. A vadászatvezető jelentést tesz, majd a „vadászat vége” szignál
következik. Ezt a szép vadászhagyományt szeretnénk az utókornak továbbadni.
Bolgár József vadászmester
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Deszki Sport Club hírei
Deszki SC 2020. február 8-án negyedik alkalommal rendezi meg Deszki Sportbált. Az elmúlt évek pozitív visszajelzései egyértelműen jelezték
számunkra, hogy folytatni kell ezt a remek kezdeményezést.

DESZKI SC MEGYE II. OSZTÁLY FELNŐTT ESEMÉNYNAPTÁR
Megye II. osztály felnőtt
Dátum

2020.02.29
2020.03.07
2020.03.14
2020.03.21
2020.03.29
2020.04.04
2020.04.12
2020.04.18
2020.04.25
2020.05.02
2020.05.09
2020.05.17
2020.05.23
2020.05.31
2020.06.06

Idő

14:00
14:30
14:30
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Helyszín

Baks Sportpálya
Deszk Sportpálya
Apátfalva Sportpálya
Deszk Sportpálya
Csanytelek Sportpálya
Szegedi Vasutas Sportpálya
Hódmezővásárhely Stadion
Makó Város Sportcentrum
Deszk Sportpálya
Üllés Sportpálya
Deszk Sportpálya
Csengelei Sportpálya
Deszk Sportpálya
Sándorfalva Sportpálya
Deszk Sportpálya

Hazai

Baks BSE
DESZK SC
CONTITECH-APÁTFALVA SC
DESZK SC
Csanytelek SC
DESZK SC
HFC II
Makó FC II
DESZK SC
ÜLLÉSI ISE
DESZK SC
CSENGELE KSE
DESZK SC
SÁNDORFALVI SK
DESZK SC

Vendég

DESZK SC
Mártély SK
DESZK SC
St. Mihály-Szélmalom
DESZK SC
FK 1899 SZEGED
DESZK SC
DESZK SC
KSE Balástya
DESZK SC
Szegedi VSE II
DESZK SC
Tömörkény KSE
DESZK SC
MINDSZENTI SE

Hajrá Deszk!! Hajrá DSC!!
Szabó László elnök
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A Deszki Szerbek fontos téli ünnepei

Szent Miklós napja

Szerb Karácsony ünnepe

Nagyon fontos ünnepe Szent Miklós napja
a keresztény pravoszláv vallású embereknek
is, hisz sokan, mint a család patrónusát (védőszentjét) ünneplik (Krszná szlává-Szvecsár
napja). Sok népszokás és hagyomány nem
fűződik ehhez az ünnephez, de egy fontos
szokás - amit a katolikusoktól vettek át a szerbek – mégis van, ez pedig a Mikulás várás a
gyerekek részéről. Régen minden háznál az
ablakban virítottak a kitisztított cipők, csizmák, amibe berakta a Mikulás az ajándékokat.
Ma már ennek szervezett formája van, így a
deszki Szent Száva központban a sokéves hagyományt követve a deszki szerb óvodások,
iskolások mellett december 20-án eljöttek a
szegedi szerb iskolások és a Hunyadi téri óvoda szerb csoportjának óvodásai. A gyerekek
műsora után, amit a Mikulás is meghallgatott,
kiosztotta az ajándékokat, majd a résztvevők
megkóstolhatták a szerb specialitásokat.

A karácsony, mint a kereszténység egyik
legjelentősebb ünnepe Magyarországon, így a
Deszken élő szerbek életében is jelentős helyet
foglal el. A karácsony ünneplését negyvennapos böjt előzi meg, ami november 27-től január 6-ig tart (karácsony ünnepe az új Gergely
naptár szerint január 7-8-án van). A böjti időszakban a gyermekek ünnepei követik egymást: a karácsony előtt három héttel a „Detinci”, két héttel a „Materice” egy héttel „Ocevi”,
valamint a megelőző napon „Tucindán”. Nagyon sok népszokás fűződik az ünnephez,
melyeknek egy része sajnos kihalt. De vannak
átvett szokások a többségi magyarságtól, mint
például a karácsonyfa állítás és az ajándékozás, valamint az anyaországból, „Szerbiából”
áthozott szokás, a „Bádnyák” tölgy elégetése a
templom előtt. Ez évben is így volt ez, hiszen
a „Bánát”szervezésében karácsony délután a
falu határában a tölgy rituális kivágása volt,
majd utána a családi körben elfogyasztott böjti vacsora következett (bab vagy paradicsomleves, ma már sok helyen halászlé, mákos, diós
tészta, vagy guba, „papule”-bab és az elmaradhatatlan „zdravlje”, karácsonyi kenyér, a végén
szilva befőtt és dió mézzel). A templomkert
este nyolckor megtelt érdeklődővel, akik először a körmeneten vettek részt. Ezt követte a
bádnyák felszentelése, majd az elégetése, ami
előtt még a jelenlévők ágacskákat törtek le belőle, amit hazavittek. A tűz átugrása is a szokások közé tartozik, ezt most is csak a bátrabbak
tették meg. A baráti beszélgetés pálinka, forralt bor mellett késő éjszakába nyúlt.
Karácsony első napján – аz új Gergely naptár szerint január 7. – délelőtt ünnepi szent
mise volt a szerb templomban. A misén nagy
szerepük volt a gyerekeknek és a „Sloga” helyi

egyházi kórusnak. Ez évben is megtartották a
hagyományos Szerb Karácsonyi műsort a Bánát szervezésében a Faluházban. A programban részt vett az egyesület minden csoportja,
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valamint a szerb óvodások és iskolások. Maga
a program is a generációk munkájáról szólt,
ahogy azt a műsorközlő, Gyorgyev Bránimír
a bevezetőben elmondta, ismertetve a programot. Еmellett megköszönte a községi és Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat, a Faluház, a település-üzemeltetési Kft, valamint a civil szervezetek és egyének egész évi támogatását. Külön kiemelte a kétéves sikeres együttműködést
a Budakalászi „Ruzmarin” csoporttal, akik
közül ezen az estén is részt vettek néhányan a
műsorban. А sokszínű program az óvodások
és iskolások szavalataival kezdődött, majd az
óvodások gyerektáncokat, az iskolások Bánáti táncokat adtak elő. Következett három
koreográfia, mégpedig „Levac” és „Leskovac”
környéki táncok, amit az ifjúsági és a felső
tagozatos csapat adott elő, majd „Pcinje” kör-
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nyéki táncokat láthattunk a felnőtt csoport
előadásában. Egy kis zenével folytatódott
a műsor, Friedmann Ruven és nagypapája,
Gyukin Miodrág a Bánát zenekar kíséretében
néhány népdalt és táncot furulyázott el. Ezután „Nis” környéki táncokat adtak elő a felnőtt
és ifjúsági csoport táncosai, majd következtek
a Deszki Dukátok, és a Bánát zenekar blokkja
Vujcsin Eszter énekével. A végén még egy sikertáncot láthattak a nézők, amivel sok díjat
nyert a csoport – Szent György napi kikelet
címmel, ezúttal új felállásban, a felnőtt, ifjúsági és szenior csoport előadásában. A fergeteges siker sem maradt el, hisz a közönség végig
nagy tapssal, a végén vastapssal jutalmazta az
előadottakat. Elmondhatjuk, hogy a teltházas
előadás pörgős, jól összeállított program volt,
amit a végén Király László polgármester is
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méltatott, kiemelve a Bánát tevékenységét és a
szerbség hagyományainak ápolását, valamint
az összetartozás fontosságát. Beszéde végén a
polgármester szerb nyelven kívánt kellemes
ünnepeket és meghívta a szereplőket és a
közönséget az előtérbe, ahol az Önkormányzat képviselői megvendégeltek mindenkit.
Folytatás a hagyományos „Szerb Karácsonyi
Bálon” a helyi Gerliczy Étteremben volt, ahol
a helyi zenészek szórakoztatták az egybegyűlteket a hajnali órákig.
Szent Vazul, Kiskarácsony, illetve az Új év
ünnepét a Gergely naptár szerint január 14-én
ünneplik a szerbek. Sok népszokás ismétlődik
ilyenkor, hisz ugyanazokat most is megtartják, mint karácsonykor. Ahogy sok helyen,
így Deszken is bálokat szerveznek, melyek sok
résztvevővel és jó hangulatban bonyolódnak le.
Így volt ez ezévben is a helyi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat szervezte bálon, a helyi Gerliczy
Étteremben. Köszöntő után, amit Brczán Krisztifor, a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartott, a Szegedi görög „Elefterija”
együttes műsorát élvezhették a vendégek. A jó
hangulat a kitűnő novi sadi „Maestro” zenekarnak volt köszönhető, ami a hajnali órákig eltartott.
Egy másik esemény is már tradícióvá vált,
hogy a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
püspöke, Lukián Pántelity nagyszámú tisztelendő közreműködésével Szegeden tartja a Szerb
újévi ünnepi Szentmisét. Ez évben is így volt.
Az ünnepi Szentmisén közreműködött a nagyszentmiklósi (Románia) szerb egyházi kórus.
Sokan vettek részt az istentiszteleten nemcsak
Szeged városából, de a környező településekről
is, így Deszkről is. A misét egy közös jó hangulatban elfogyasztott ebéd követett mindenki
részére, a „Trpeza Ljubavi”-szeretet ebédje, mert
a szeretet, békésség és egészség az, ami a legfontosabb az emberek számára.
Rusz Borivoj

14

KITEKINTŐ

2020. JANUÁR

Tiszavirág hírek

TISZAVIRÁG KARÁCSONY
December 19-én tartotta egyesületünk a
szokásos karácsonyi buliját a szegedi IH Rendezvényközpontban. A délutánra szeretettel
hívtuk és vártuk táncosainkat családjaikkal
együtt. Lehetett kézműveskedni, aki akart,
sorversenyen is kipróbálhatta magát és persze
velünk volt a Juhász zenekar is, akik koncerttel, majd egy fergeteges táncházzal szórakoztatta a közönséget. Szép délután volt, jól éreztük magunkat a Tiszavirág családban!

MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
Két részről is nagy öröm ért bennünket
a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Boldogan értesültünk róla, hogy Goda Katalin
művészeti vezetőnk Szeged városától Kölcsey érmet kap, elismervén több évtizedes
munkáját, amit a néptánc, népművészet területén végzett. A szegedi ünnepélyes átadón
a Fölszállott a pávában szereplő csapatunk
lép fel, január 22-én 14 órakor az Agórában.
Szívből gratulálunk Katának a kiérdemelt
elismeréshez!
Az Agórából irány Deszk, hiszen este
18 órakor a Faluházban mutatjuk be
szintén e nemes alkalomból a kiválóan
minősült műsorunkat, melynek címe:
Téged óhajt, Téged vár… Bízunk benne,
hogy nem csak a szakmai zsűri, hanem a
deszki közönség is szeretni fogja.

IFJÚSÁGI ANTOLÓGIÁN
A BELICE
NÉPTÁNCCSOPORT
Még friss a hír, hogy egyik ifjúsági csoportunk, a deszki Belice idén is bejutott
az Ifjúsági Néptáncantológia műsorába. Erre a gálára az elmúlt év legjobb
koreográfiáit és csoportjait válogatják be, nagyon örültünk, hogy
a tavalyi sikert meg tudtuk ismételni. Farkas Tamás: Törékeny c.
mezőségi koreográfiája került be
az erős mezőnybe, február 29-én
így Budapesten láthatják a táncosainkat. Gratulálunk a csapatnak,
alkotónak, oktatóknak!

TISZAVIRÁG BÁL

Ha február, akkor Tiszavirág bál Szegeden.
Február 29-én várunk Mindenkit szeretettel
az IH Rendezvényközpontban megrendezésre kerülő bálunkra.
Részletes információkat a plakáton tekinthetnek meg.

PROGRAMJAINK
2020-ban sem fogunk unatkozni. Több
külföldi út, országos fesztivál várja a csapatokat. Készülünk Franciaországba, Görögországba és Hollandiába is, valamint több hazai
fesztiválon is szeretnénk öregbíteni Deszk és
Szeged hírét. Ígérjük, mindenről beszámolunk az újság hasábjain.
A Tiszavirág Néptáncegyesület ezúton
is boldog új évet kíván minden kedves
Olvasónak!
az egyesület 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 Zrt. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-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 10.
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.

15

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: Halász-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:
február 12. és 26.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
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

MEGÉRKEZTÜNK!

HALÁLOZÁS

Gere Istvánnak és Bán Barbarának
2019.12.12-én Zoé,
Farkas Péternek és Pálfalvi Flórának
2019.12.19-én Emma Janka
Bárkányi Andreának és Németh Zoltánnak
2020. 01.12-én Viktor nevű gyermeke született.

Marosán József Lászlóné 62 évesen elhunyt.
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Adventi
gyertyagyújtás

ADVENTI
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