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Az „uborkaszezon” pályázati nyereményesőt jelent Deszknek:
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milliót nyertünk!

Nagy hálával tartozunk Bartók Csabának, a Fidesz vk. elnökének, és
Gémes Lászlónak, a Csongrád-Csanád Megyei közgyűlés elnökének
– akik segítették, végigkísérték és győzelemre is vitték ezt a 300 milliós projektet!”
– részletek a 2. oldalon.
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SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

300 MILLIÓ
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSRE

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Közel 325 milliót nyertek a múlt
havi 120 milliós bölcsődeépítési kiegészítő támogatás után. Ez hatalmas ös�szeg, hallhatunk részletesen arról, hogy
mire fordíthatják ezeket a forintokat?

– Igen, nagy összeg – és mi is nagyon boldogok vagyunk, hiszen ez valóban hatalmas
összeg a legutóbbi 120 millió után!
Az első, és egyben legnagyobb összeget,
300 millió forintot a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerünk fejlesztésére fordíthatjuk. Ebből a forrásból épülhet új, beton
béléselemmel készülő csapadékvíz árok a

KÁTYÚZÁS INDUL
- 15,8 MILLIÓBÓL
– A mai árakat figyelve a 15,8
millió nem sok, mire lesz elég ez az
összeg?
– Valóban nem sok, de a környező település-vezetőkkel összeülve és
egyeztetve az igényekről, most ennyire
pályázhattunk – bízva a biztos sikerben.
A projektbe beépített terveket sorolnám fel, miközben várjuk az árajánlatokat, és persze bennem is van félsz,
hogy a fél éves árajánlatok ma mire
lesznek elegendőek.
Mart aszfaltos fedést terveztünk az
Oroszhegyi és a Páva utca, és a kiskertekben a teljes Rózsa utca, a Kárász utca
első szakasza, és a Szegfű utca végére.
60 cm széles és 20 cm vtg. nemespadkát
terveztünk a Rákóczi és a Táncsis utcák
teljes hosszában, valamint a Péró utca
első szakaszának két oldalán. Nagy
forgalmat bonyolító – de keskeny utcák ezek, ezért ezekre esett a választása

a képviselő-testületnek. Ezek mellett
majd 60 db kátyú szűnhet meg a nyertes vállalkozó jóvoltából. Az árajánlatok bekérése már folyamatban van
– reméljük, a munkálatokat is gyorsan
magunk mögött tudhatjuk!
A Magyar Falu program első kiírásaiban nem igazán voltunk eredményesek – ez most megfordulni látszik.
Bartók Csaba, a Fidesz vk. elnöke ös�szefogta az előkészítő munkát, és ez az
– egykor már jól működő - koordináció
vitte most győzelemre a járásunk több
települését is, köztük Deszket. Hálásak
vagyunk Elnök Úrnak a közreműködésért és a támogatásért!

Petőfi, az Arany János, a Zrínyi, a Széchenyi, a Dózsa György, az Alkotmány, az Ősz,
a Magyar, a Május 1. és a Szegfű utcákban, ill.
ezek szakaszain. A részletekről és a pontos
munkálatokról külön értesítjük a lakosokat,
hiszen ez felfordulást is fog jelenteni az utcáinkon.
Mindegyik szakasz beton mederelemekkel, támfalakkal, és kisebb fedett szakaszokkal épül – természetesen fokozottan figyelve
a felfogott csapadékvíz helyben tartására és
a belterületen történő elszikkasztására is.
Ez azért szükséges, mert a szennyvízhálózat
2005-ös kiépülésével évente közel 150 ezer
m3 víz tűnt el a deszki talaj legfelsőbb rétegéből. Az elvezetés is fontos szempont egy
esős időszakban, de a víz legoptimálisabb
használata is.
Nagy hálával tartozunk Bartók Csabának,
a Fidesz vk. elnökének, és Gémes Lászlónak
a Csongrád-Csanád Megyei közgyűlés elnökének – akik segítették, végigkísérték és győzelemre is vitték ezt a projektet!

FALUHÁZI
RÁNCFELVARRÁS?
– Épp hogy befejeződött a Faluház tetőfedés
felújítása, máris újabb forrásoknak örülhetünk?
– Ez a győzelem is a Magyar Falu programban
született, és valljuk be – hiába újult meg a tető, az
épületre igencsak ráfér egy kis belső felújítás is! A
tetőtéri kupolaterem mutatós nyílászárói sajnos elavultak, a hőszigetelésük már rossznak számít, és
egyre több ázik be közülük. Ezeket kicseréljük a
projekten belül, de jut pénz belső festésre, a színházterem előterének padlóburkolására és a kupolaterem
színpadhoz évek óta féltve őrzött parketta lerakására
is. A tető „meggyógyulása” után ezek a munkák is
sorra kerülhetnek végre!
Az ott dolgozó kollektívával és a csoportokkal
együtt nagyon várjuk már a „Faluház-update” eredményét – csak találjunk kivitelezőt!
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VÉGRE MEGÉPÜL AZ URNAFAL
– A legkisebb összeg az urnafal építésre jutott. Elég lesz ez?
– Természetesen nem lesz elég, de mindenképpen tekinthetünk erre a majdnem 1,3 milliós összegre, mint egyfajta biztosítékra ahhoz,
hogy végre megépüljön az urnafal a temető bejárat mellett. A pandémia legszigorúbb időszakában szinte kizárólagos volt a hamvasztásos
temetés, de ettől eltekintve is megnőtt az igény
az urnás temetésekre.

A tervezett új urnafal 52 ilyen temetésre ad
majd méltó helyet a temetőnkben. Az eddigi
években már többször terveztük a megépítését, de egyre elképesztőbb árajánlatokat kaptunk a műköves munkákra, melyek tetemes
részét tették ki a kegyeleti falnak.
Ezzel a projekttel most átterveztük az urnafalat, és így a küllem megtartásával, jelentős
olcsósítással – előre gyártott betonra cserélve
a műkő elemeket – biztosan meg fog épülni a
régi ígéretünk.

DESZKEN TAROLT A JÚLIUSI VIHAR

– A környéken szinte csak Deszket
sújtotta a július 18-án kerekedett vihar.
Milyen károk voltak, miből végezték a
kárenyhítést?
– Bevallom, amikor igazán beindult a vihar, az pulzált a fejemben végig, hogy csak ne
a németországihoz hasonló vihar csapjon le
ránk is, itt Deszken…
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is
ment - de a facebook-on megjelent lakossági
posztokból, és persze a saját vihar utáni bejárásomból kiderült, hogy nem nyomtalanul.
Pár épületben is keletkezett kár és több helyen villany-, és telefonvezetékre dőltek fák, a

cukrászda mellett az úttól a ház faláig állt a
víz, a Csalogány utcán szintén…
A kft dolgozói egytől-egyig bent voltak 20
percen belül, és elkezdtük a szivattyúzást és
a kárelhárítást. Köszönöm a sok felajánlást,
és azoknak a segítségét is, akik a kidőlt fák
eltakarításánál – szomszédként – közre is
működtek!
Köszönöm a jelzéseket is a károkról, sokat
segített a reggeli kárelhárításban!
Néhányan jelezték, hogy az árok félig, valameddig, – vagy tele van. Ezeknek örültem
a legjobban, mert ez mind azt mutatta, hogy
nincs baj. Ha az árokban van a víz, akkor a
helyén van! A településen sok helyen nem levezető, hanem csak szikkasztó árkok vannak
– és ha most kinéznek az ablakon, akkor láthatják, hogy a nagy aszályban ezek is működnek – eltűnik szinte már mindenütt a sok víz.
Köszönöm a kollégáimnak, akik vasárnap
este, rosszallás nélkül az első telefonra ugrottak és itt voltak, hogy segítsünk, ahol tudunk!
Egészen sötétedésig dolgoztunk az utcákon,
a legnagyobb problémákat még aznap este el

tudtuk hárítani. Már másnap reggelre gyorsan sikerült két favágó brigádot találnunk,
akikkel rendbe tudtuk tenni a települést. Két
napig tartott, közel 500 ezer forintba került –
de rend van ismét a településen!
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MEGSZŰNIK DESZKEN
A FOGORVOS?

– Már többször szóba került itt az újságban a deszki fogorvosi alapellátásban
esetleg bekövetkező fennakadás, de mára
valósággá vált. Mi a megoldás?
– Igen, mostanra kimondhatjuk, hogy elkelt a Tempfli téri épület, melyet közösen bérelt
önkormányzatunk Dr. Dancsik Zoltán fogorvossal, és amely évek óta helyet adott a település
gyermek- és felnőtt fogorvosi alapellátásnak.

Az új helyzetben először is elkezdtünk albérletet keresni Deszken és Szőregen, de amint
meghallották a főbérlők, hogy egy viszonylag
nagy és állandó betegszámmal, valamint átalakításokkal kell számolni a fogorvos befogadása esetén, egyből elzárkóztak a bérbe adástól.
Doktor úrral közösen felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ megyei és járási vezetőivel, akik
nagyon segítőkészen, de velünk együtt aggódva a fogorvosi alapellátás Deszken tartásáért
– csak ideiglenesen adtak lehetőséget, hogy a
jelenlegi fogorvosunk szegedi rendelőjébe kerüljön az alapellátás. A rendelő Szegeden, a Feketesas utca 27. sz alatt, a földszint 3-ban (25-ös
csengő) várja a deszki betegeket augusztustól.
A rendelési idő és a rendelési feltételek változatlanok maradnak:
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
A deszki lakosoknak továbbra is ingyenesek
a fogmegtartó kezelések (tömés, gyökérkezelés, fogkő eltávolítás, stb.) és a szájsebészeti beavatkozások (pl: fogeltávolítás).

A fogászati rendelésre ezután is telefonon
kell egyeztetni időpontot a +3630/9981421-es
telefonszámon.
Hogy mi jelenthet végleges megoldást, mi
garantálhatja, hogy mielőbb újra Deszken
rendelhessen a deszki fogorvos? Nos, kizárólag az új egészségház megépítése, ami közel fél
milliárdos beruházást jelent. Esélylatolgatás
helyett nekiláttunk az előkészítésnek, melyben
hatalmas segítségünkre volt a megyei közgyűlés elnöke, Gémes László, aki egy megyei
pályázatba vonással megoldotta az engedélyes
tervek elkészítését. Egy ilyen volumenű beruházásnál ez komoly tétel, melynek átvállalásával nagy terhet vett le a vállunkról ebben a
nehéz helyzetben! Az már csak hab a tortán,
hogy az egészségház tervei mellett az egykori
tejcsarnokunk telkére terveztethetünk egy középületet, mely a deszki néptánc oktatásnak és
a Tiszavirág Néptáncegyesületnek adhat egyszer végleges helyet és megérdemelt székházat.
Hálás köszönetünket tolmácsolom érte feléd,
Elnök Úr!
Visszatérve a kérdésére, és az alap problémánkra – hadd mondjam el, hogy minden
követ meg fogunk mozgatni, hogy mielőbb
megépülhessen az új egészségház, melyben a
háziorvosok mellett a fogorvosi alapellátás is
önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületben működhet végre. Bízunk a sikerben, de
megpróbálunk tenni is érte!

CSALÁDI NAP – VAGY VETERÁNAUTÓ SHOW?

– Nagyon jó visszajelzéseket hallottunk a családi napról, melyet a Faluház
parkjába integrálva tartottak meg júniusban. Az információink szerint újabb
hasonló rendezvényre készülnek. Mi lesz
ez, és mikor?

– Örömmel hallottuk mi is a sok pozitív
visszajelzést ott a rendezvényen, és a rendezvény után a közösségi oldalakon is. Csupa
dicséret érte a szervezőket – a Faluház kollektíváját – és a lebonyolítókat is, így ez tovább
inspirált bennünket, engem is.

A Dél-Alföldi Veteránjármű Egyesület vezetője keresett meg, hogy szeretnék, ha az augusztus 13-15 között megrendezésre kerülő
XIII. Dél-Alföldi Veteránjármű Találkozó
túraversenyében Deszk is egy érintő pontként
szerepelne. A Martonosi János főszervezővel
folytatott több körös egyeztetés olyan jól sikerült, hogy a végére már egy deszki veteránjármű programról adhatok hírt.
A túraverseny ebédjét Deszken fogják eltölteni az indulók, minek köszönhetően az
akkorra lezárt Tempfli téren egyidőben, 11:30
és 14 óra között megtekinthető lesz a közel 100
db veteránautó és motor.
Elnök Úrral történt egyeztetések során ígéretet kaptam, hogy a gépjárművekkel, és persze a büszke gazdáikkal – egy-egy próbakörre
is lehetőség nyílik majd a legbátrabb érdeklődőknek. Hiszem, hogy nagy érdeklődésre fog
számot tartani a sok retro jármű mustra, és az
egész napos rendezvény.
Hogy a ráhangolódás mindenki számára
könnyebb legyen, délelőtt 10 órától ugrálóvárakkal, a családi napon megszeretett programokkal és ételkínálattal, büfével – egészen este
23 óráig – várjuk a kikapcsolódni vágyó, nem
csak deszkieket!
A rendezvény plakátjait és szórólapjait hamarosan megtalálhatják a postaládáikban!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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TÁMOGATÁS A NYUGDÍJAS KLUBNAK
Elindult az élet a Nyugdíjas klubban is, újra
terítéken vannak a kártyázások, a nyugdíjas
torna és a finom közös ebédek. Vendégük is
volt a legutóbbi összejövetelen.
A deszki rendezvények szinte állandó látogatója és egyben szponzora is Szabó Sándor
országgyűlési képviselő, aki a nyugdíjas klub
COVID utáni indító „bulijára” is bejelentkezett. A vendégeskedésnek nem csupán a rég
várt találkozás és a beszélgetések adtak apropót, hanem az is, hogy – megtartva képviselő
úr eddigi jó szokását – anyagi támogatással
is szeretett volna hozzájárulni a klubélet újraindításához. Mindannyian tudjuk, hogy a
pandémia egyik legnagyobb vesztesei a közösségek voltak és az ott megszakadt élet, a

rendszeres találkozások újraélesztése az egyik
legnagyobb feladataink közé tartozik. Ezt a közösségépítő munkát támogatta Szabó Sándor
70 ezer forinttal.
„Kedves Deszkiek, barátaim! Örömmel adom
ezt a pénzt és kérem, használják arra, mire a
legnagyobb szükségét látják, de mindenképpen
a legjobbra – azaz Önmagukra!” – mondta a
választókerület országgyűlési képviselője.
A szándék és a cél is nemes, a támogatásból
pedig közös főzések, ebédek, zenés délutánok
születnek a következő hetekben, ami biztosan
segít majd felébreszteni a közel száz fős klub
tagjaiban az együttlét örömteli érzését.

ELHUNYT MACSKÁSSY IZOLDA

Épp a hivatal dolgozóit láttam
vendégül június 28-án délben - a
nevem napját ünnepelve, amikor
felhívott telefonon Izolda lánya,
Viola, hogy közölje, június 26án éjjel, megbékélve a világgal és
utolsó támaszaként az ő szeretetét érezve, elhunyt Macskássy
Izolda. Mély megrendüléssel
fogadtam Szeged város Pro Urbe-díjas festő- és grafikusművész
halálának hírét.
Macskássy Izolda egy híres
korondi fazekas családban, 1945.
január 10-én született Marosvásárhelyen. Édesanyja, Kovács
Izabella kiváló sportoló volt, aki
vívásban, lovaglásban, teniszben,
úszásban és a téli sportágakban
is kiválóan szerepelt. Édesapja,
Macskássy Miklós magyar

királyi
tisztként szolgált.
A művésznő a
képzőművészeti
t a nu l má ny a it
Erdélyben, Ausztriában, Bulgáriában és Lengyelországban végezte. 1961 óta élt Magyarországon, itt diplomázott 1968-ban,
1971-ben kapott magyar állampolgárságot. Kétlaki emberként
Budán és Szegeden élt.
Selyemre festett alkotásai és
selyem-kollázs képei mind Magyarországon, mind külföldön
népszerűek voltak. Gyakori hazai kiállításai mellett a világ majd
minden kontinensére meghívták
alkotásaival. Voltak kiállításai többek között Ausztriában,
Németországban, Angliában,

Lengyelországban, Bulgáriában,
Kanadában és az Egyesült Államokban.
Deszk községgel Simicz József
polgármestersége alatt került
kapcsolatba. Sok rendezvénynek
volt díszvendége és kiállításokat
is tartott a Faluházban. Emlékszem, amikor a kétezres évek
elején felújított házasságkötő termünkbe először belépve meglátta a falat díszítő gipszkereteket,
csak ennyit mondott: „Tudom,
mi kell nektek ide!” – és elviharzott.
Azokkal a festményekkel tért
vissza még aznap, amelyek
ma is a dísztermünket ékesítik. Megvásárolta ezeket a
község, és a hivatal legpatinásabb és a művészi alkotásokkal már teljessé vált helyiségét 2009-ben Macskássy
Izolda teremnek is keresztelte
el az akkori képviselő-testület. Sok deszki ismerősre tett
szert az ezt követő években és
szinte állandó vendége volt a
falunapoknak is, ahol egy évben
még a polgármesterek nemzetközi főzőversenyének zsűri tagja
is volt. Sok támogatója, sok barátja és sok lelkes híve volt. Volt
közöttünk, aki éveken át virággal
látta el, akadt, aki állandó taxisává lépett elő, sokan voltak, akik a
képeinek megvásárlásával támogatták évtizedekig és volt, aki a
vasárnap reggeli kávéihoz adta a
barátságát a korán kelő művésznőnek.
Aztán lassan elhalványodtak
a kapcsolatok, a barátságok,…
ahogy az egészsége is. Egyre ke-

vesebb alkotása született és egyre
ritkábban jelent meg az emberek
között, egyre ritkábban foghattak vele kezet azok, akiknek önzetlenül segített hosszú éveken
át. Élete utolsó hónapjait egy szegedi idősek otthonában töltötte.
A küzdelmes élete végét járva, az
utolsó hetekben már szinte senkivel nem kommunikált, csak
Viola lányával, akinek szeretett
érintése nyugalmával hagyhatta
itt az evilágot…
Több száz képet alkotott, állandóan mozgásban volt, mindig valami hajtotta a nyughatatlan lelkét – nem szerette azokat,
akik kevéssel is beérték az életben. A hatalmas lendülete, a
sokak számára elképzelhetetlen
életereje pillanatok alatt a semmiből forgószélként épített fel –
és néha tarolt le – kis világokat.
Sokat adott az embereknek és a
világnak, és sokat is kapott tőlük.
Művész volt és különc – mint a
legnagyobbak…
Többé már nem mondja lendületes köszöntője után a kiállítása megnyitóján, széttárt karokkal – ahogy tucatszor láttuk:
„És most kérem a virágaimat!”
Most kérés nélkül koszorúkkal,
csendben köszönnek neki utoljára, akik ismerték. Hetvenhat
évet élt.
Deszk Község Önkormányzata és a deszki ismerősei nevében
személyesen búcsúztam Tőle a
Szegedi Belvárosi temetőben –
nyugodj békében, Izolda!
Király László polgármester
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A globális felmelegedés
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)
A Föld klímája azon múlik, hogy mennyi hő
érkezik a Napról a bolygóra, és ebből a bolygó
mennyit ver vissza, mennyi marad a légkörben. Ezt a folyamatot nagyban befolyásolják
az üvegházhatású gázok. Minél több van belőlük a légkörben, a hő annál inkább megmarad
a földfelszín közelében, magasabb hőmérsékletet okozva, elindítva a globális felmelegedést. Ezeket a gázokat nem csak az emberi
tevékenység okozza, hanem Földünk is bocsát
ki bizonyos mennyiséget. A probléma akkor
kezdődik, amikor az emberi tevékenység által
keletkezett nagy mennyiségű gázokat a Föld
nem tudja megkötni. Az egyensúly felborul és
megkezdődik a melegedés drasztikus felgyorsulása.
A globális felmelegedés kiváltó okai: a
fosszilis tüzelőanyagok égetése, a nagyipari állattenyésztés és az erdőirtás.
A megoldás: a fosszilis energiahordozók lecserélése megújuló
energiaforrásokra, az erdőirtás
visszaszorítása és az állattenyésztés mérséklése.
A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS HATÁSAI
Szélsőséges
időjárási
körülmények:
globális
szinten hőhullámok várhatóan egyre gyakrabban
és hosszabb ideig fognak
jelentkezni, egyre több lesz
a meleg nap, ami Európában
számos helyen már most is
tartósan meghaladja a 40 Celsius fokot.
Szárazság, elsivatagosodás: a Föld
melegedésével a vízkészletek is apadhatnak, rendkívül aszályossá válhat az
időjárás. Ennek hatását már Magyarországon
is érezhetjük - 2019-ben 20 éve nem tapasztalt
aszály sújtotta országunkat.
Erdőtüzek: a fentiekben leírt hosszú, száraz
időszakok, a kevés csapadék és az erős szél
miatt a világszerte fellobbanó erdőtüzek pusztítanak. Az Európai Unióban tavaly, 100 ezer
hektárral több erdőtüzet jegyeztek, mint az
eltelt évtized átlaga.
Olvadó sarki jég, gleccserek: A sarkvidékeken 30 év alatt hatszorosára gyorsult a jégolvadás, amely 17,8 mm-es tengerszint emelkedéshez vezetett. A globális felmelegedés miatt ez
az emelkedés egyre gyorsul, és az előrejelzések
2100-ig 60 centiméteres tengerszint-emelkedést valószínűsítenek. Ezzel több százmillió
ember élettere tűnik el. Egyre csökken a napsugarakat visszaverő jégtakaró felülete, mely
tovább melegíti a légkört. Az olvadás hatására
az eddig fagyott északi mocsarakból metán
szabadul fel, ami húszszor erősebb üvegházhatású gáz a szén-dioxidnál. A kiolvadó bak-

tériumok megbetegedésekkel, súlyos esetben
járvánnyal fenyegetnek.
A tengeráramlatok módosulása: A Föld
éghajlatát alapvetően befolyásolják a tengeráramlások. Amennyiben a víz sótartalma
egy-egy térségben valamilyen ok miatt lecsökken- pl. sarki jég olvadása miatt-, akkor ezek
az áramlások nem működnek, és ez által nem
szállítanak hőt a cél-térségekbe, ez pedig az
éghajlat jelentős hűléséhez vezethet.
Hatalmas áradások: Földünkön egyre több
az özönvízszerű esőzés és árvíz is, ezek pedig
a jövőben még gyakrabban fordulhatnak elő.

HAZÁNK
ÉS A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS
Magyarország a klímaváltozás szempontjából
Európa legsérülékenyebb régiójának része, így
a globális felmelegedés különösen sújtja. A
hőmérséklet 1-2 Celsius fokkal fog emelkedni 2050-ig, ami a század végére akár 5 fokos
emelkedés is lehet, tehát Magyarország mediterrán jellegű ország lesz. A nyarak során a
kánikulai napok száma megnövekszik, általánossá válik. A csapadék összmennyisége alapvetően nem változik, de eltolódik: az őszi-téli
időszakokat kevesebb, de szélsőségesebb esőzések, havazások jellemzik majd, de jégszakadások is előfordulhatnak. Itt a Kárpát-medence közepén az extrém esőzések vagy a hirtelen
olvadás megemelheti a folyók vízszintjét, így a
villámárvizek kockázata megnő.
2050-re az ország közel kétharmada száraz

sztyeppévé válhat - mint például Törökország
száraz területei. Nemcsak a fenyők tűnnek el,
hanem bükköseink, és a gyertyános tölgyeseink is. A klímaváltozás átalakítja az ökoszisztémát. Egyes állat- és növényfajok eltűnhetnek,
más, nem őshonos fajok pedig felüthetik a fejüket. Az utóbbi azért problémás, mert velük a
trópusi betegségek is megérkeznek (pl. 2014ben Magyarországon is feltűnt a nyugat-nílusi
lázat terjesztő tigrisszúnyog).
A magyar táj a hatalmas átalakulások miatt
sokkal szárazabb lesz, ezért a mezőgazdaságnak jelentősen nehezebb körülmények között
kell megtermelnie az alapvető élelmiszereket.
A búza és a kukorica termelési hozama jelentősen visszaesik, a burgonya és a mák termesztésére hazánk teljesen alkalmatlanná fog válni. A legeltetés is kétségessé válik a nyári
aszályos időszakokban, ami az ágazat
működését nehezíti, és elszabadíthatja az élelmiszerárakat is.
A belső elvándorlás erősödni
fog a következő évtizedekben
a megélhetési lehetőségek
beszűkülése okán. A hőhullámok hatására megnőhet
a halálozások száma, a
nagy meleg az idősebbeknél megnöveli a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulását. A sivatagosodás
Afrikát és a Közel-Keletet
érinti leginkább, ezért továbbra is rengetegen kelhetnek útra, hogy életteret keresve
Európa felé vegyék az irányt.
Ha globálisan nem lépünk fel határozottan a klímaváltozás megfékezése ellen, akkor a visszafordíthatatlan
folyamatok eredményeként Földünk elveszti azt a jellegét, ami egy élhető, sokszínű,
gyönyörű bolygóvá teszi. Hazánk egy kiszáradó, elsivatagosodó ország lesz, amely nem fogja tudni táplálékkal ellátni lakosságát. Tényleg
ezt a jövőt érdemlik gyermekeink?
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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Falunapi előzetes
A kormány engedélyezte az 5000 fő alatti települések részére a Falunapi rendezvények szervezését. Ezen felbátorodva mi is
megkezdtük az előkészületeket. A Deszki
Falunapok szeptember első hétvégéjén,
tehát SZEPTEMBER 3-4-5-ÉN kerül
megrendezésre. Lesz kulturális műsor,
Szomszédoló, kézilabdatorna, babafa
ültetés, horgászverseny, polgármesterek főzőversenye és sok-sok színes
program, amire szeretettel várunk
minden településünkre látogatót.
Sztárvendégeink Bódi Csabi és Vastag Csaba lesznek.
Részletes program hamarosan
megjelenik szórólapon, plakáton és
természetesen Facebook oldalunkon.

VASTAG
CSABA
BÓDI CSABI
Táborok a Faluházban
Június végétől egészen augusztus közepéig
összesen 7 turnus tábort szervezett a Faluház
a deszki gyerekek részére, több mint 200 gyereknek biztosítva ezzel tartalmas időtöltést a
nyári szünidő alatt. A táboraink népszerűek,
nagyon hamar betelnek, így sajnos többen is
lecsúsztak a részvételről idén, bízom benne,
hogy jövőre szemfülesebbek lesznek és hamarabb jelentkeznek. 
A sort Tóth Andrea musical tábora nyitotta
meg, amely a tavalyi nagy siker után idén is
telt házzal, közel 40 gyerek részvételével zajlott. A táborzáró előadást minden deszki számára nyitottá tettük és aki eljött, nem bánta
meg, hiszen remek munkát végeztek a gyerekek és persze Andi néni és Roli bácsi (Nemes
Roland koreográfus) is.
Az angol kézműves tábor Csikós-Kiss Gabriella vezetésével zajlott, itt is sokat tanultak a
gyerekek és a lényeg, hogy nagyon jól érezték
magukat.

Idén 3 táborra nyertünk támogatást az Erzsébet programtól, ez a két lego- és játéktábor,
valamint a népi kézműves tábor. Mindhárom
táborunk évek óta nagyon népszerű, „telt házas”, köszönhető táborvezető kollegáimnak,
Selmeci Áginak és Szvitan Attilának. Ezekben
a táborokban a gyerekek nagyon kedvezményesen, 500,-Ft/fő részvételi díjért vehettek
részt. Sokan kérdezték, hogy mért csak erre
a 3 táborra adtunk be pályázatot, a többire
mért nem? A válasz nagyon egyszerű: a pályázat beadásának határidejéig ez a 3 tábor
felelt meg a minimum létszámelvárásnak, a
többi sajnos akkor még nem. Mivel itt már
a pályázat beadásakor pontos adatokat kell
szolgáltatnunk a résztvevő gyerekekről, ezért
tudtuk csak ezekre a táborokra benyújtani a
támogatási kérelmet.
A kézműves tábor Sillóné Varga Anikóval szintén az egyik „kedvenc”, most is több
mint húsz gyermek vett részt benne, szebbnél

szebb alkotásokat készítve az egy hét alatt.
A táboraink sorát egy újdonság zárta, méghozzá a fotós tábor, amelynek ötlete Bódi
Sándor fejéből pattant ki, aki profi fotósként
felajánlotta, hogy szívesen tart gyerekeknek
tábort. Természetesen nyitottak voltunk a
kezdeményezésére és hamar össze is jött a létszám erre a táborra is, amely újságunk megjelenésének idejében még zajlik.
Én mindenképpen szeretném megköszönni a táborvezetőinknek, segítőknek,
közszolgálatot töltő diákjainknak, hogy gördülékenyen, problémamentesen szervezték
és bonyolították le táborainkat. Jövőre természetesen ismét várjuk a gyerekeket, figyeljék a
Faluház facebook oldalát, a Deszki Tükröt és
természetesen a postaládájukat is és időben
jelentkezzenek. 
Bene Ildikó
Táborainkról fotókat
a 10-11. oldalon láthatnak.
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Szerb óvoda hírei
Nagy hőségek idején

A Nikola Tesla Szerb Nemzetiségi oviban a
nyári szabadon választható tevékenységeket
az időjáráshoz hangolva szerveztük ebben a
hónapban is. Nagy hőségek idején a pancsolásé volt a főszerep. Tusolással, medencézéssel
esetleg sarazással és vízicsúszdával hűsítettük
a kedélyeket, majd ebéd után a hűvös szobákban szusszantunk egyet. Az egyik szoba a
pihenős/alvós, a másik pedig a játszós szoba
volt.
Amikor kevésbé volt meleg, beiktattunk 1-1
kisebb kirándulást Deszken a halastóhoz vagy
a focipályára. Megismerkedtünk a piktorok
munkájával, mely közben fel is fedeztünk pár
ígéretes tehetséget. A vállalkozó szelleműek
színeket is keverhettek valamint festegethettek
akár egész nap, legyen szó hengerről, ecsetről
vagy kézről.
Az udvaron is van egy bélelt pihenő, a bunker, ami gyakran látogatott.
A nyári óvodai életet igyekszünk változatossá és élvezetessé tenni.
Veréb Krisztina, óvodapedagógus

mekköntösben, tematikus fejlesztőjátékok,
mozgásos feladatok, játék a szabadidőparkban és nem győzöm sorolni. A legkedveltebb
számomra, hogy bekapcsolódhattak az iskolai
kézműves tábor életébe és kipróbálhatták az
agyagozást és a famegmunkálással is ismerkedhettek.
De szavak helyett beszéljenek a képek:

Nyári élet
a szerb óvodában

Júniusban végérvényesen beköszöntött a
nyár. Kezdetben a csoportszobában gyülekeztünk, míg kissé felmelegedett az idő, de amint
kellemesek lettek a reggelek, már az udvaron
kezdtük a napot és kerestünk magunknak
elfoglaltságot. Nyáron mindkét csoportunk
egy csapatként éli az életét, akár egy táborban.
Szabadon választott játékok állnak rendelkezésükre a teraszon, az udvaron és ki-ki érdeklődése szerint választhat. Volt itt fodrászat, körömfestés, növényápolás, sarazás, vízi csúszda,
fürdés, kirándulás a tóhoz, homokfagyi,
mesefeldolgozás, komolyzenei koncert gyer-

Közös ügyünk
a környezetünk!
Több éve már, hogy óvodánk évente többször is környezetünk tehermentesítése és a
gyerekek környezettudatosítása, szemléletformálása jegyében papírgyűjtést szervez. Ez
a program a szülői összefogás eredményeképpen jöhetett létre és a pandémia ellenére az
idén hatalmas siker koronázta.
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. által meghirdetett papírgyűjtési verseny
III. kategóriájában óvodánk I. helyezést ért el,
mellyel 30000 Ft-ot nyertünk.
Ennek a sikernek megalapozója Tácsi Attila,
Nikolasz édesapja, aki állhatatosan és kitartóan hívta életre az újabb és újabb papírgyűjtési
akciókat és töltötte meg a konténert rengeteg
papírral. A jó példa ragadós volt és egyre többen csatlakoztak a szülői közösségből, nem
egyszer új konténert kellett kérnünk.
A papírgyűjtésből befolyó pénzt az óvodai
csoportok eszközparkjának továbbfejlesztésére, a nyereményt játékvásárlásra fordítjuk.
Nagyon nagy hálával gondolunk óvodás
gyermekeink segítő szüleire és szeretnénk köszönetünket kifejezni!
Gyihor Gabriella

Szerb iskola hírei
Kézműves Tábor 1.
Az iskola befejezését követően
már a következő héttől a Deszki
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásából táboroztunk
a szerb iskolásokkal és bevettük
a táborozók közé a leendő szerb
iskola első osztályosait is, hogy ismerkedjenek a gyerekek egymással, az iskolai környezettel és nem
utolsó sorban a pedagógusokkal
is. A 34 kisgyermek szórakoztatásáról, képzéséről 1 fő pedagógus,
4 fő kézműves mester, 4 fő önkéntes animátor és 1 fő asszisztens
gondoskodott. Megismerkedtek
a gyerekek a fa munkálatokhoz
szükséges szerszámokkal és használatukkal, kalapácsoltak, véstek,
fabunkót használtak. Készültek

fából tulipánok, kismadarak, halacskák, rakéták, mozdonyok, teherjárművek és még sok-sok minden, ami a gyerekek fantáziájából
kipattant. Egész héten felügyelet
mellett nagy kopácsolás folyt a fás
műhelyben, ezzel azt lehetett elérni, hogy a tábor végére már önállóan tudták használni a számukra
szánt eszközöket, nevén nevezték
őket és biztonsággal készítettek
önálló alkotásokat is. Betekintést
nyertünk a fazekas mesterségbe
is, most a békéscsabai Csonki
Noémitől tanulhattak a gyerekek
korongozni és agyagot formálni.
Készültek poharak és kistálak,
amik festés után kiégetésre kerülnek majd a kemencében. Karmantyú babán szőttünk, fontunk,

gyöngyhímzést is tanultunk, levendulát is szőttünk, és még fonalképeket is készítettünk. Indián
sátrat is festettünk, de közben legó
várat is építettünk. A nagy melegben tusoló rózsa alatt hűsöltünk,
dinnyéztünk és még palacsintát
is sütöttünk, amit a végén meg is
ettünk. A pénteki napon levezetésként kis konyhai kötényekre
mindenki a saját monogramját is

hímezhette. A tábor utolsó napján
a makói József Attila Múzeumba
látogattunk el. Ott múzeumpedagógus segítségével „Hagymanót”
készítettünk, megnéztük a Hagymaházat, ahol sok-sok érdekes
dolgot láthattunk és tanulhattunk
meg Hazai Értékünkről, Hungarikumunkról.
Brczán Éva
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Kézműves tábor 2.

Második kézműves táborunk július elején
került megrendezésre. Mivel ezzel párhuzamosan Battonyán is táboroztak tanulóink, így itt
főleg elsős gyerekek vettek részt.
Az előző táborban tanult ismereteiket gyarapíthatták a kis fazekas tanoncok. Agyagozással
kezdték a hetet, ahol a karcolás és az áttörés
technikájával ismerkedhettek meg. Gyönyörű szappan és mécses tartók készültek. Ezzel
párhuzamosan vasalható gyöngyből készültek
ékszerek. Ezt a foglalatosságot egész héten megtartottuk, mivel annyira tetszett a gyerekeknek.
A hetet kirándulással folytattuk. Ellátogattunk Mohácsra, a Szent Miklós Vízi- és Taposómalomba, amely országosan védett műemlék. Itt a gyerekek megismerhették a molnárok
mesterségét. Megnézhettük a vízimalmot, de a
legnagyobb élményt mégiscsak a Taposómalom megforgatása jelentette. Ez egy olyan gépezet, amely emberi járással hajtva őrlőmunkát
végez. Ezt még mi, kísérők is kipróbáltuk, hiszen ilyen szerkezet a világon egyedül csakis itt
található. Rengeteg régi szerszám és használati
tárgy képezi a kiállítás részét, melyek közül sokat ki is próbálhatnak az ide látogatók. Délben
kemencében sült lepényt ebédeltünk és délután
még a papírmerítés technikájával is megismerkedhettünk, ahol mindenki elkészíthette a saját
papírját.
Egy ilyen mozgalmas program után kicsit lazábbra vettük a következő napot. Útra keltünk,
szó szerint csak úgy porzott az út utánunk. Igazi
falusi gyerekként róttuk a földutakat és a mezőt.
Szent Iván napjára készülve bebarangoltuk
Deszk határát egy bizonyos növény után kutatva, melynek Tejoltó galaj a becsületes neve.
Ebből a virágból készítettünk koszorút, melyet
régi szokás szerint a kapura ki is akasztottunk.
Természetesen mindenki megfonta a saját koszorúját, mely nagy kihívást jelentett a kis táborozóknak a nagy hőségben, de a délutáni pancsolás mindenkiről lemosta az út porát.
Csütörtökön gyöngyszövést tanultunk a
kézimunkakör tagjainak segítségével. Egy
régi álmunkat valósítottuk meg, darázs-garázst építettünk Krisztifor bácsi irányításával.
Megismerkedtünk egy számunkra ismeretlen
játékkal, a Kubbal, amiből házi bajnokságot is
rendeztünk, és még pancsolásra is jutott időnk.
Az utolsó napon aztán megint útra keltünk.
Célunk a szegedi Agóra épülete, ahol megnéztük az aktuális kiállításokat. A népviseletbe
öltözött babagyűjteményt, a szemet gyönyör-
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ködtető ásványkiállítást, a technika rohamos
fejlődését igazoló telefon-kiállítást, valamint a
szegedi papucskiállítást. A szegedi papucs történetével már előzőleg megismerkedtünk, de itt
most élőben is láthattuk a kiállított papucsokat,
melyek már nem hagyományos régi papucsok
voltak, hanem azok modern újragondolásai.
Felfedeztük a mi Éva nénink által készített papucsokat is, természetesen nagyon büszkék
voltunk rá. Délután pedig az ő irányításával
mindenki elkészítette a saját tervezésű papucsát
arra a merített papírra, amit hét elején készített. A péntek délutánba még belefért egy roller
ügyességi verseny, és elkészült a bogár-garázs is.
Sebő Ferenc idézetével zárnám a hetet: „A
hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg.
Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük
őket!” Ebben a táborban esélyünk volt arra,
hogy ezeket a hagyományokat megéljük. Nekem, mint kísérő tanárnak is nagy élményt
nyújtott ez a hét, én is sok új ismerettel gazdagodtam. Nem unatkoztak a gyerekek, aktívak
voltak, szinte mindenki mindent kipróbált. Mi
megéltük ezt a hetet! Köszönjük ezt a tartalmas
tábort a szervezőknek!
Prónai Mónika

Battonya – Tánctábor
2021. július 5-10. között került megrendezésre a 32. Battonyai Szerb Nemzetiségi Tábor,
amelyen iskolánk gyermekei is képviseltették
magukat. A BÁNÁT ifjúsági csapatából 19-en,
iskolánkból 11-en, illetve 3 fő szegedi kisdiákkal kiegészülve, összesen 33-an szálltak fel
2021. 07. 04-én, vasárnap arra a buszra, ami
elvitte őket és kísérőiket, Sztanojevné Roczkov
Nórát és Dunai Pétert Battonyára, a már hosszú
évek alatt hagyománnyá vált szerb nemzetiségi
tánctáborba. A gyerekek tele voltak izgatottsággal. A kicsik azért, mert még nem tudták mi vár
rájuk; a nagyok pedig az újratalálkozás öröme
miatt.
Az eltelt 5 nap alatt több koreográfiában is
táncolhattak a fiatalok. A nagyobbak Pčinja és
Vranje környéki táncokat ismertek meg. Táncaikban megjelenítették a Lazarice nevű népszokást is, míg a középső csoport, amely tisztán
lányokból állt össze, Gnjilane környékéről származó, koszovói táncot sajátított el. A legkisebbeknek Bácska környéki táncokat tanított be
Ljubomir Mile Vujcin és az ő segítői: Jovana
Vujcin, Marija Pavic, Zorica Kosznovszki és
Dunai Péter.
A tábor alatt természetesen végig a táncon
volt a hangsúly, ugyanakkor a kicsik, a próbák
közben a kézügyességüket is gyakorolhatták.
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Erről tanúskodnak az elkészült szebbnél-szebb
kézműves munkák.
A próbák olykor feszített tempóját igyekezett enyhíteni minden délután a várva-várt
strandolás, ahol a gyerekek végre elengedhették
magukat, kedvükre ugrálhattak a medencékbe,
vagy csak egyszerűen lehűlhettek az egész napos forróság után.
Esténként különböző programok várták
őket. Egy kisebb túra keretében kisétáltunk a
település határába, hogy szedjünk az ilyenkor
nyíló Szent Iván virágából (Ivansko cveće – Tejoltó galaj), amiből másnap a hagyomány szerint, koszorúkat készítettek az ügyes gyermek
kezek. Nem maradhatott el az esti tűzugrás
sem; de a következő nap gasztro-estje is nagy
sikert aratott a résztvevők körében.
A hét megkoronázása mégis a péntek este
volt, amikor a táncosok bemutathatták a kíváncsi közönségnek az újonnan tanult táncokat.
Minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy
csodás élményben volt része a nézőknek, mert
egy rendkívül látványos, magával ragadó műsort láthattunk a gyerekektől. 		
			
Sztanojevné Roczkov Nóra

Tanévzáró és Ballagás

2021. 06. 18-án, pénteken tartottuk meg a
2020/2021-es év tanévzáró ünnepségét, ahol
családias, de mégis ünnepi környezetben kiosztottuk a gyermekek bizonyítványait és megköszöntük nekik az egész éves kitartó munkájukat. A szép eredményeket apró, osztályra
szabott ajándékokkal igyekeztünk megjutalmazni. Egyúttal elbúcsúztattuk a negyedikeseinket, akik szeptembertől már az új iskoláikban
folytathatják a tanulmányaikat. A bizonyítványosztást követően a szülőkkel való kötetlen
beszélgetést egy közös tortaevéssel zártuk, ezzel is köszönetet mondva nekik az egész éves
együttműködésért.
Sztanojevné Roczkov Nóra

10

NYÁRI TÁBOROK

2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

ANGOL, KÉZMŰVES TÁ

LEGO TÁBOR

BOR

2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

NYÁRI TÁBOROK

MUSIC AL TÁB

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR

OR

11

12

ÓVODAI HÍREK
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Nyári élet az óvodában
Újra beköszöntött a nyár, elkezdődött a nyári élet az óvodában. A legtöbb időt a szabadban
töltjük, a fák hűsítő árnyékában a gyermekek
szabadjára engedhetik a fantáziájukat és elmélyülten szabadon választhatnak játék lehetőséget. A gyermekek számára mi is változatos
tevékenységeket kínálunk, nem maradhat el a
mindennapos mese, a kézműveskedés, a zenehallgatás és a tánc sem. A homokozóban mindennap valami „finomság” készül, előkerültek
a biciklik, motorok és rollerek is. Az udvaron
a nagy melegben pancsolhatnak is a gyerekek,
a legnagyobb örömükre. A gyerekek nagyon
jól érzik magukat az óvodában, de kicsit azért
már várják a szeptembert, hogy újra találkozhassanak a többi kis pajtásukkal is.
Szegedi Erika
(óvodapedagógus)

Iskolai hírek
Nagyban zajlik az új tanév előkészítése a Zoltánfyban, azonban előtte a tanévet lezáró eseményekről pár szót ismertetünk.

Ballagás
2021.06.19-én az „Öreg iskola” udvarán zajlott a ballagás és a hozzá
kapcsolódó tanévzáró ünnepség.
Második éve kerül megrendezésre a két esemény ezen a helyszínen.
Tavaly a pandémia miatt változott a helyszín, ekkor a sportcsarnokról
az udvarra esett a választás. Amennyiben pozitív dolgot kell keresni az
elmúlt időszak járványhelyzetében, akkor ez a helyszínváltoztatás az
volt.
Az önkormányzat és az iskola dolgozóinak köszönhetően szép és
méltó helyszín várta a ballagókat.
A megható ünnepségen búcsúztak a végzősök iskolájuktól. A nyolcadikosok műsorát a hetedikesek búcsúztatója követte. A már megszokott formában igazgató úr személyes mondatokkal köszönt el minden
egyes diákjától külön-külön. Polgármester úr egy rendhagyó kísérlettel
(kémia tanárt meghazudtoló profizmussal) mutatta be, hogy soha nem
lehet kijelenteni azt, hogy már vége van valaminek, mert mindig nyílnak új távlatok az ember előtt.
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány iskolánkban végzett 8 éves tanulmányi és közösségi munka elismeréseként a több éves
hagyományhoz híven díjakat adományozott.

– Kitűnő tanulmányi munkájáért, példaértékű magatartásáért, hozzáállásáért, versenyeredményeiért díjat kapott Bozóki Gabriella.
– Közösségi tevékenységéért, a diákönkormányzatban végzett munkájáért, kimagasló tanulmányi eredményéért, magatartásáért, szorgalmáért közösségi díjban részesült Kardos Dorina.
– Kiváló sportoló díjban részesült az atlétikában elért remek teljesítményéért, az iskolarádió működésében nyújtott segítségéért Szügyi
Olivér.
Mindhárman 20 ezer forintos utalványt kaptak a díj mellé.
További könyvjutalomban részesültek:
Buza Szilvia, Dobó Viktória, Bódi Hanna, Csomós András végzős
tanulók.
A műsor végére egy meglepetés programot szerveztek a hetedikes tanulók, egy kis mozgásra invitálták a jelenlévőket. Megható volt együtt
látni tanárt, diákot, szülőt és a meghívott vendégeket önfeledten, vidáman táncolni, felemelő délelőtt volt.
Köszönet jár Deszk Község Közoktatásáért Közalapítványnak és a
Szegedi Tankerületi Központnak a jutalmak finanszírozásáért.
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2021/22-es tanév számokban
TOVÁBBTANULÁS

Szakgimnázium
10 fő
(67 %)

1 fő

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium

általános

1 fő

mozgóképkultúra
és médiaismeret

1 fő

Juhász Gyula Református
Gimnázium

rendvédelmi
orientáció

1 fő

Szegedi SZC Krúdy Gyula
Szakképző Iskola

turizmus-vendéglátás

1 fő

Szent Benedek Tech.
Szakképző Iskola

turizmus-vendéglátás

1 fő

informatika

1 fő

Szegedi SZC Vedres
István Technikum

építőipari ágazat,
építész

1 fő

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum

közszolgálati
technikus

1 fő

Szegedi SZC Déri Miksa
Műszaki Technikum

elektronika, elektrotechnika

1 fő

Premier Művészeti
Szakgimnázium

szórakoztató
zenész

1 fő

Alföldi ASZC Galamb
József Mezőgazdasági
Technikum

mezőgazdasági
technikus

1 fő

Juhász Gyula Református
Gimnázium és Technikum

rendészet és
közszolgálat

1fő

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna
Technikum és Szakképző
Iskola

grafikus

1 fő

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna
Technikum és Szakképző
Iskola

grafikus

1 fő

Bukások
tanulók

tantárgyak

Jeles,
kitűnő

1 fő

spec. angol

Hiányzási
átlag (óra/
fő)

kéttannyelvű

Tanulmányi
átlag

Szegedi Deák Ferenc
Gimnázium

Létszám

Gimnázium
5 fő
(33 %)

Osztály

Tanulmányi eredmények
és hiányzások a 2020/2021. tanítási év végén

8.o. létszám: 15 fő

1.o.

25

szöv. ért.

89,88

-

-

13

2.o.

15

4,64

56,67

-

-

12

3.o.

21

4,6

96

-

-

13

4.o.

16

4,43

83

-

-

8

5.o.

22

4,32

61,1

-

-

11

6.o.

17

4,3

78,58

-

-

9

7.o.

11

3,87

44,81

-

-

2

8.o.

15

4,04

112,78

-

-

4

Az előző számban már ismertetve lett, hogy milyen pedagógiai fejlesztéseket tervez az intézmény a következő tanévre. Ezeknek az előkészítése folyamatosan zajlik.
Infrastruktúra területén a nyáron a fejlesztőterem felújítása kiemelkedő projekt. Teljesen új tetőszerkezet kialakítására kerül sor és a belső
tér is átalakításra kerül.
Elindult a 12 év feletti tanulók Covid oltásának megszervezése, melyre igény szerint várhatóan augusztus 30-31 én kerülhet sor.
A tankertben nyáron sem állt le a munka, ősszel a diákok a betakarítás és feldolgozás folyamatával kezdik a tanévet.

Minden diák vagy gimnáziumba vagy szakgimnáziumba nyert felvételt, szakiskolába senki nem folytatja tanulmányait.

A műgyanta alapú csatornabélelés egy bevált, megbízható,
a fejlettebb nyugati országokban régóta alkalmazott,
15 éves technológia, melyet hosszú élettartam és kedvező
hidraulikai tulajdonságok jellemeznek.
ERŐS, TARTÓS ÉS ÁLTALÁBAN

1 NAP ALATT ELKÉSZÜLHET A FELÚJÍTÁS.

A ZOLTÁNFY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
HETI 10 ÓRÁBAN UDVAROST KERES.
ÉRDEKLŐDNI AZ INTÉZMÉNYVEZETŐNÉL.
Összeállította: Vid György ig.
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A nyár eseményei a Tiszavirágnál
Eseménydúsan telt eddig a nyár a Tiszavirág Néptáncegyesületnél, de az elmúlt másfél
évnyi szünet után ez már igazán ráfért táncosainkra, oktatóinkra.
Hosszú idő után először léphettünk színpadra egy igazi megmérettetésen, méghozzá a
szegedi Martin György Néptáncfesztiválon. A
Tiszavirágot a Borbolya-Ördögborda csoport
képviselte, két koreográfiával. Farkas Tamás:
Gergő joc-ja és Kádár Ignác-Nagypál Anett:
Jajj, de szép a hazai c. felcsíki koreográfiája
került színpadra július 10-én, a Kisszínházban. A nívós szakmai zsűri külön értékelte a
koreográfiákat és az együtteseket. Mi mindkét
koreográfiánkat kértük zsűrizni és határtalan volt a boldogságunk, amikor a
vasárnapi eredményhirdetésen
Farkas Tamás koreográfiája I.
helyezést ért el, Kádár
Ignác-Nagypál Anett
koreográfiája pedig
II. helyezést kapott.
És ha mindez nem
lett volna elég, a
zsűri együttesi
nívódíjat is megítélt a csapatnak a
fesztiválon nyújtott
teljesítményért. Nagyon ránk fért már
ez a sikerélmény, hatalmas gratuláció a
csapatnak, oktatóiknak és az alkotóknak is!
Pihenésre nem sok idő volt, hiszen másnap,
július 12-én, hétfőn reggel útra kelt a nagy csapat Dánfokra táborozni. Az együttesből több
mint 120 gyermek és felnőtt szállt fel Deszken, Szegeden és Röszkén a külön buszokra,
hogy tartalmas 5 napot töltsenek el együtt
Békés-Dánfokon. Itt szeretnénk hálásan megköszönni az oda- és visszautazáshoz nyújtott
segítségét Kothencz Jánosnak (Ágota Alapítvány), Király László (Deszk Község Önkormányzata) és Borbásné Márki Márta polgármestereknek (Röszkei Önkormányzat)!
A táborról Goda Katalin néptáncoktató
gondolatait szeretném megosztani az újság
olvasóival:
„Két éve táboroztunk utoljára együtt... Két
éve egy új helyszínt vettünk birtokba, Békés-Dánfokot. Akkor közel 200 Tiszavirágos
táncos töltött együtt 1 hetet és már akkor megszerettük a helyet. Nagy terület, rengeteg fával,
zölddel, fürdési lehetőséggel. Ebben az évben
kicsit félve fogtunk neki a szervezésnek... vajon jönnek, leszünk-e elegen? Az elmúlt sok
hónap viszontagságai miatt tudjuk-e ugyanazt
adni, mint amit megszoktak?
És hát a végeredmény: volt egyfajta békés
kiegyensúlyozottság, volt egy természetes báj,
ami körbefogott bennünket. Ezen kívül megbízhatóság, ami nagyon fontos volt, hiszen
strandoltunk is, de feltételhez kötöttük és sza-

bálykövetőek voltak a gyerekek mindannyian.
Mi nagyon jól éreztük magunkat, talán most
először volt felhőtlen hangulatú táborunk.
Lelkileg, szellemileg feltöltődtünk, bár fizikailag ugyanúgy elfáradtunk. És persze hiányoztak a megszokott arcok, akik nélkül eddig nem
telt el tábor, de mégis velünk voltak, a lelkünkben, szívünkben, a felidézett sztorikban.
Az elmúlt, viszonylag hosszabb időintervallumban nem kaptunk annyi pozitív vis�szajelzést, mint az elmúlt hetekben a táborról.
És szeretnénk elmondani, hogy ezek a GYEREKEK, az összes Tiszavirágos táncos, KIVÉTEL NÉLKÜL ZSENIÁLISAK .
Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták
legféltettebb Kincseiket, igen, a legkisebbet
is, aki most ballagott az oviból... Mégis, a nagyobbak tökéletes helytállása eredményeképpen, erre az egy hétre tudtuk pótolni Anyu
lefekvés előtti jóéjtpusziját, az esti meséket és
senki nem akart sírva hazamenni. Pont ilyennek képzeltük el. Amikor a nagyok szárnyaik
alá veszik a piciket, figyelnek rájuk, segítenek
nekik, a kicsiknek pedig van kire felnézni.
Hálával teli szívvel köszönjük az oktatóknak,
segítőknek: Kati mama, a csodálatos hímzésmintákat, Ági néni, Vili bácsi, a mindenkit is
lekötő kézműves tevékenységeket, legyen az
bőr vagy gyöngy, de nem utolsósorban a záróbuli vacsoráját. Az üvegek stabilan álltak a
legkisebbek fején és a botok a lányok kezében
is szépen fordultak, hála Adorjányi-Szabó
Nórának és Tímár Attilának. Nyisztor Gyuri
bácsi figurái pedig elég nagy kihívás elé állította a fiúkat, kellő motiváltsággal a hét végére
a fejük mellett a combjuk és a vádlijuk is felmondta az addig tisztes szolgálatot. Köszönet

érte Németh Tóninak és Gál Nórinak, aki
pedig a lányoknak újabb tititákat mutatott,
illetve inkább tátitátitát és emellett az esti
daltanulást is neki köszönhetjük. Simoncsics
Pali és Papp Nóri a lefekvés előtti táncházakat
irányították és ezenkívül az „egyélmegmindenételtnemaradjonatányéronsemmimegmostadafogadésbiztosanletusoltál???”
felelősei
voltak. Moravszki Zsuzsi mindig mindenhol
ott volt, vidáman, mérhetetlen optimizmussal
és „mindentismegoldunk” hozzáállással. A
Juhász Gábor vezette zenekar pedig szokásosan, alázattal és stabilan támogatta a próbákat,
énektanulást, táncházakat.
A középső korosztály pedig a saját táncanyagunkkal foglalkozhatott, vagyis a dél-alföldi tudásukat mélyíthették. A szülői Táncosok, a DeszkaDöngetők táncos képzése talán
most egy picit háttérbe szorult, de jelenlétükkel nagyon erős támogatást nyújtottak. Köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a néhány
napot. Hjajjjj, de nagyon jó volt ez az egy hét,
jó magasra került most a léc. Hálásak vagyunk
mindenkinek, aki az elmúlt években hozzátett
ehhez az egyesülethez. Anyagi támogatást, jó
szót, egy baráti vállveregetést, egy szlogent és
sorolhatnám. Azoknak is, akik már nincsenek mellettünk és még az is lehet, hogy nem
jó szívvel gondolnak ránk. Tőlük, általuk is
tanulhattunk, javulhattunk, hogyan csináljuk
jobban és még jobban.”
Azt hiszem, ezek a szavak mindent elmondanak az együtt töltött egy hétről. Bízunk benne, hogy a folytatás mostmár töretlen és vírusmentes lesz, hiszen rengeteg program vár ránk
ősszel is! Addig is: hajrá Tiszavirág!
Összeállította:
Tiszavirág NE vezetősége
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Мi újság a Bánát háza táján?
Királyi ruha rekonstrukció

Az egyesület műhelye a közelmúltban felkérést kapott a Szerb Színház Milos Veliki
egyszemélyes színdarabjának jelmezének
elkészítésére. Kihívást jelentett az arany paszományok, arany gombok, és az arany bojtok, arany szegők felkutatása és az eredetihez
hasonló ruha elkészítése is. Az egyedi paszományokat a Tóth Paszomány paszományos és
gombkötő műhely kérésünkre nagyon rövid
idő alatt megtervezte és elkészítette. A királyi
kucsma újra alkotásának is története van, mert
amikor kerestük a szűcsmestert, hogy ki vállalja, és már a harmadik utasított el bennünket, akkor kezdtünk egy kicsit aggódni. Végül
Kocsis Endre budapesti szűcsmester mondta
a képen látható kucsmára, hogy Ő már csinált hasonlót, látott ilyet és el tudja vállalni. A
nercből készült kucsmához az egyedi tollforgót Kevi Farkas Zsolt, budapesti ötvösmester
készítette, és a belevaló tollat Tőle kaptuk ajándékba. A ruhához tartozó alapanyagokat, kiegészítőket, méretre Joóné Szabó Tünde deszki
varrónő állította és varrta össze. Ehhez tudni
kell, hogy a méreteket emailben megkaptuk
és egyetlen egy próba nélkül került ki a ruha
a színpadra. Ez is mutatja, hogy Tünde milyen
remek munkát végzett, mert mintha ráöntötték volna, úgy állt a színészen a díszes öltözék.
Brczán Éva

vezte a „Vid napi maraton” zenés irodalmi műsort, ami most Deszkről indult. A programok
helyszíne a települések szerb templomai voltak. A színészek mellett, (akik hősi énekeket
szavaltak) a programban részt vett a Zrenyanini „Szent Szerafin” férfikórus is. Deszk után
Újszentiván, Szőreg, majd Szeged következett.
A szegedi program volt a legünnepélyesebb,
hiszen ünnepi szent liturgiával kezdődött a
Moli Szent Száva kórus részvételével, akik
egy rövid koncertet is adtak. Jancsikin Jován
történelem tanár ünnepi beszéde következett,
majd a Bánát zenekar és Vujcsin Frányó Eszter koszovói énekekkel zárta a programot. A
megyében még Hódmezővásárhelyen, a szerb
templomban és Csongrádon, a nagy szerb író,
Milos Crnyánszki szülőházánál szerepeltek
Vid napi maraton résztvevői.

Aratás
A búzatermesztés mindig fontos volt a deszki szerbeknél is, hisz a búza a legalapvetőbb
terményünk. Sok munka van vele, amíg megterem, de a legnehezebb és mégis a legszebb
munka az aratás. Ehhez a fontos nyári munkához a deszki szerbeknél is sok hagyomány
kapcsolódik, amikről ma már csak hallomásból tudunk. A technika fejlődésével minden
olyan szokás kihalt, ami az aratást a legfontosabb „emberközeli” dologgá tette. Ahogy a
mondás tartja: „A kenyér, a játék és a munka
az emberiség három szent dolga”. Hogy mégse
kerüljenek teljes feledésbe az aratási szokások,
a Bánát Egyesület 2016-tól próbálja feleleveníteni ezeket a régi hagyományokat.

„Dodole-járás”
A Dodole-járás egy mágikus, ősi esőidéző
szertartás, amely segítségével ének és tánc kíséretében az égi áldást remélték. A 19. és 20.
században először csak lányok jártak házak-

Hagyományos szerb nyári
ünnepek
Vid napi maraton
1389. július 28. a Koszovó mezői (Rigó
mező) vereség napja, ahol Lázár fejedelem serege elvérzett a törökökkel vívott csatában. A
szerbek erről a napról minden évben megemlékeznek, így van ez természetesen Magyarországon is, a szerbek lakta településeken. A
Magyarországi Szerb Színház idén is megszer-

hoz, majd csatlakoztak a fiúk
is, később pedig a cigányasszonyok. Egy lány
tetőtől talpig virágfüzérekkel és ágakkal volt
földíszítve „beöltözve”, Ő volt a Dodola. Házról-házra jártak és minden háznál kört alkotva, melynek közepén a Dodola állt, énekeltek
és táncoltak. Nem tartott ez sokáig, mert a
gazda egy vödör vízzel leöntötte a Dodolát.
Hagyomány volt, hogy ajándékot is kaptak
(sonka, kolbász, tojás, liszt stb.), amit kosárba gyűjtöttek és a végén szétosztották. A hagyomány Szent György napjától Szent Péter
napjáig tartott. Dr. Felföldi László gyűjtése
alapján 1980-ban a Bánát Néptáncegyüttes
fiataljai az azóta elhunyt Novkov Mladen házánál járták a Dodolét, majd a népszokást az
Ópusztaszeri Nemzeti Parkban is bemutatták.
A minden évre tervezett folytatás elmaradt a
járvány miatt, de reméljük, lesz még lehetőség
ezt pótolni.

Szent Iván napja
Július 7-én ünneplik a pravoszláv szerbek
Keresztelő Szent János születését. Ez a nap
egybeesik a Gergely naptár szerint a nyári
napfordulóval. Több szokás is kapcsolódik ehhez a naphoz, ilyen például a tűzrakás, a Szent
Iván éji tűz. Másik szokás az élénk virágú tejoltó galaj, szerbül „Iván napi virág” szedése és
a virágból koszorú fonása. A kész koszorúkat
a házakra tették, ez jelezte, hogy ott szerbek
élnek. A virágot falunkba a régi szerb temetőben és mögötte, a vasúti sín mellett lehet még
találni.
Ez évben is sokan szedték az „Iván-napi virágot” és fontak koszorút a Szent Száva Központban, valamint felelevenítették a Dodole-járást és az aratási szokásokat is, július 7-én
Szent Iván napján.
Rusz Borivoj Bóró

16

SPORT HÍREK

2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Labdarúgás hírek
Labdarúgó felnőtt csapatunk 4 év elteltével
visszakerül a megyei labdarúgás élvonalába. A
vezetőség szerette volna egyben tartani a feljutó csapatot, ez többé-kevésbé sikerült is.
A gárdától távozott: Dongó Dénes (UTC
1913), Győri András (abbahagyta), Bali Csaba
(abbahagyta), Kálmán Krisztián (elköltözött),
Papp Péter (elköltözött), Bartos Norbert (abbahagyta); érkezett: Fóris Attila (Faddi SE),
Földi Róbert (Szeol SC), Hovanyecz Attila
(Szeol SC), Markovics Levente (Szeol SC),
Mezei Edvin (KSE Balástya), Nagy András
(Üllési ISE), Nagy Gergő (Algyő SK), Pióker
Tamás (Szegedi VSE), Pióker Tibor (Szegedi
VSE), Repák Dárius (Szeol SC), Télessy Péter
(Szeol SC).

A felkészülés nem ment zökkenőmentesen,
nyaralások, munkahelyi elfoglaltságok beleszóltak a menetrendbe. A gárda mindkét eddig lejátszott edzőmérkőzésen (OMTK-ULE,
UTC 1913) 1 gólos vereséget
szenvedett.

év célkitűzése a biztos bennmaradás, illetve
a helyi „riválisok" [Tiszasziget, UTC, ] elleni
helytállás.

A vezetőség türelmet,
biztatást kér szurkolóktól,
szimpatizánsoktól a következő hónapokra. Idő kell
a megyei
I. osztály
légkörét
megszokni. Az első

Az idei bajnoki szezontól
a hazai mérkőzéseket 500
Ft-os belépővel lehet megtekinteni. Az egyesület
játékosainak, illetve 18 év
alatt továbbra is ingyenes a
belépés.
Hajrá DSC!!!
Tóth Tibor

Felnőtt megye I. osztályban szereplő csapatunk őszi eseménynaptára
No

Dátum

Kezdés

Helyszín

Hazai

Vendég

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2021.08.21
2021.08.28
2021.09.04
2021.09.11
2021.09.18
2021.09.25
2021.10.02
2021.10.09
2021.10.16
2021.10.24
2021.10.30
2021.11.06
2021.11.13

17:30
17:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:30
13:30

Deszk
Hódmezővásárhely
Algyő
Bordány
Deszk
Szeged-Kiskundorozsma
Deszk
Apátfalva
Deszk
Deszk
Bordány
Deszk
Szentes Városi Stadion

Deszk SC
Hódmezővásárhelyi FC
Deszk SC
DAFC Szeged
Deszk SC
ESK Kiskundorozsma
Deszk SC
Contitech-Apátfalva SC
Deszk SC
Deszk SC
Bordány SK
Deszk SC
Szentesi Kinizsi SZITE

Mórahalom VSE
Deszk SC
Algyői SK
Deszk SC
Szeged-Csanád Grosics II.
Deszk SC
Makó FC II
Deszk SC
Szegedi VSE
UTC 1913
Deszk SC
Tiszasziget SE
Deszk SC
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Karate övvizsga volt a Zen-Tai Kyokushin SE-nél
Kardos Imre tanítása alatt vált fekete övessé.

11 karatés vizsgázott június
20-án a Zen-Tai Kyokushin SE,
vagy rövidebben Zen-Tai Dojo
első övvizsgáján Fercsák Róbert
vezetésével. A 2 felnőtt, 1 junior
és 8 gyerek korosztályú harcos
bő egy éve gyakorolja Deszken
a Kyokushin Karatét. A vizsgát –
és az oda vezető utat – az elmúlt

hónapok viszontagságai ellenére
mindenki sikerrel abszolválta,
így narancs színű övet köthettek derekukra a csapat tagjai. Az
eseményt Shihan Kardos Imre, a
Magyar Kyokushin Szövetség elnöke is megtisztelte jelenlétével.
A deszki klub vezetője, Fercsák
Róbert egyébként épp az említett

A Zen-Tai Dojo működésével ismét van küzdősport, illetve
harcművészet tanulási lehetőség
a faluban, 6-100 éves korosztály
számára. A Kyokushin Karate edzések jellege a résztvevők
életkorához van igazítva, így a
gyerekek részben játékos feladatokon keresztül ismerik meg ezt a
harcművészetet, a felnőtt korosztály felé haladva pedig egyre komolyabbá válik a tanítás, de a jó
hangulat mindenképp garantált.
Az életerős fiatalok és felnőttek
is megfelelő kihívást kaphatnak,
de az idősebb korosztály képviselői is testre szabott edzésen
tudnak részt venni. Versenyzési
és edzőtáborban való részvétel
lehetősége is adott nemtől és kortól függetlenül, valamint az arra
érett tanítványok rendszeresen
vizsgázhatnak egyre magasabb
övfokozatra.

Maga a stílus egyébként a karate egyik életszerűbb változata,
tehát valódi önvédelmi hatékonysága is van a sportértéke mellett.
A Kyokushin útját követő ember
olyan képességeket fejleszthet
tovább, mint a koncentráció és
figyelem, kitartás, határozottság.
Emellett becsületre, tiszteletre
tanít, és segíti a testi és mentális
egészség fenntartását.
Az edzések minden hétfőn és
csütörtökön 17:00 – 18:00 óra
között vannak a Sly Szalon fitness
termében (Alkotmány u. 13.), és
nyáron is folytatódnak.
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Fercsák Róbert
06703114282
deszkkarate@gmail.com
facebook: Deszk Karate

Felsőhegyen jártunk
Több mint két évtizedes nemzetközi sakkversenyek szervezése révén jó kapcsolat alakult ki a szerbiai határmenti településekkel. Így
deszki delegációként meghívásra érkeztünk
egy Zenta melletti településre, Felsőhegyre,
ahol 60. jubiláris aratóünnepet tartottak.
Érkezésünk kissé kalandosan kezdődött,
mert a határon való várakozás miatt már az
aratásra érkezők kint voltak a számunkra teljesen ismeretlen búzatáblán, de egy kis segít-

séggel ugyan (éppen hárman háromfelé navigáltak), végül odataláltunk.
A delegáció tagjai voltak: Becskei Mihály,
Varga Annamária, Vargáné Bubrek Mária és
Varga Zoltán.
Felkerestük Ősz Szabó Imrét, az ünnepség
fő szervezőjét, aki szeretettel fogadott minket
és ezt követően neveztünk be az aratóversenyre Deszket képviselve. Mivel még csak
hallomásból sem tudtuk ezeket a műveleteket,
amiket itt végezni szokás, a szervező (Imre)
készséggel nyújtott nekünk segítőket is, akiktől elleshettük a fortélyokat.
10x10-es parcellák voltak kiosztva a csapatoknak, ezt rávágó-kévéző aratási módszerrel
kellett megmunkálni.
A gabonát a kaszás rávágta, azaz úgy sújtott, hogy a kaszára szerelt takaró segítségével
a gabona nem a tarlóra, hanem az előtte álló
sorra dőlt. Az így keletkezett terítéket a kaszás
után haladó marokverő (marokszedő) - ezt a
munkát rendszerint nő végzi – kézzel, illetve
marokszedő horoggal összegyűjtötte és az
előre elkészített búzaszálból font kötélre vagy
madzagra tette, majd jó szorosan meghúzva
összekötötte azt kévébe és keresztformára rakták.
A kézzel aratás utáni versenyszámok: a lovaskocsi húzás és a tarlófutás mezítláb volt,
de mivel mi voltunk az utoljára érkező arató
csapat, így ezekben sajnos nem tudtunk részt
venni.
A nagy munka után ismerkedéssel egybekötve visszaindultunk a falu központjába, ahol

a „határba” dolgozókat finom ebéd várta.
A jókedvről a színpadon fellépő zenekar
gondoskodott, akik mindenki nótáját elhúzták, így a tánc sem maradhatott el.
Bár helyezést nem értünk el (ami nem meglepő), nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a meghívást, az ottaniak szívélyes fogadtatását és barátkozását.
Varga Annamária
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Hírek az idősek klub életéről

A világjárvány miatt több hónapja nem
találkozhattunk nagyobb létszámú összejöveteleken. Néhány hete érkezett a hír, hogy
az oltási igazolvánnyal rendelkezők maszk
viselése mellett már járhatnak kiscsoportos
foglalkozásokra.
Először a tornával kezdtük a napjainkat. A
kezdeti nehézségeken túljutva egyre jobban
tudjuk végezni a különböző gyakorlatokat,
melyek segítenek átmozgatni tagjainkat. Tornázni minden érdeklődőt várunk, mert „Egy
kis mozgás mindenkinek kell…”
Következő lépésként elkezdhettük a kártyajátékokat, melyek már nagyon hiányoztak. Örültünk egymásnak, hogy újra együtt
lehetünk, hogy játszhatunk, mert játszani
nagyon jó a társainkkal, akiket már nagyon
hiányoltunk.
A Tere-fere délutánokon nemcsak beszélgettünk, hanem az agyunkat is tornáztattuk.
Gyufaszálakból kirakott különböző alakzatok átrendezésével logikai készségeinket fejlesztettük. Ország, várost játszottunk, ahol a
memóriánkra is szükség volt. Bingót játszottunk számokkal, ahol a figyelmünk fejlődött.
Zenés–bingót is játszottunk, ahol a hallott
slágert kellett a lapon szereplő dalok között
megtalálni. Kikapcsolódást, zenei élményt és
nosztalgiát hozott ez a játék számunkra.

A memóriánkra volt szükség az „Előadók
fiatalon” játék során is, hiszen itt ismert magyar művészek képeiről kellett kitalálni, kit
ábrázolnak és társítani kellett a dalokat az
előadójukkal. Mindig várjuk az újabb feladatokat.
Sütő- főző napokat is tartunk keddenként,
az elmúlt hetekben volt már pörkölt, tésztasaláta, paprikás krumpli kolbásszal, gulyásleves, de szendvics is.
Király László polgármester úrnak köszönjük, hogy két alkalommal is vendégül látta a
Nyugdíjas Klub tagjait egy-egy finom ebédre.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő
úrnak köszönjük a támogatást, melyet a sütő-főző napjaink finanszírozására kívánunk
felhasználni. A korábban kapott 50 ezer
forint, illetve a július hónap során átadott
70 ezer Ft néhány olcsóbb étel megfőzésére elegendő lesz. Úgy véljük, ezen alkalmak
olyanok, amire minden társunk el tud jönni,
még ha egy kicsit nehezebben mozog, akkor is. Hiszen ezeknek az összejöveteleknek
az elsődleges célja, hogy együtt lehessünk, a
barátainkkal, ismerőseinkkel beszélgessünk,
esetleg játsszunk.
Szeretnénk megköszönni Ármány Istvánnénak és Cserháti Györgynek, illetve segítőiknek, hogy megfőzték nekünk az ebédeket.
Július 17-én került megrendezésre Újszentivánon a Térségi Ki mit tud, ahol a klubból

Dévics Ferencné állatverseket adott elő, Matkócsikné Ágh Julianna nótacsokrot énekelt,
Földi János és Csurel János A pedáns asszony
című jelenetet adták elő.
Július 31-én Ferencszálláson tekinthették
meg az érdeklődők Király Istvánné csodálatos gobelin képeit a Nemzetközi Kézimunka
Kiállításon.
Augusztus 14-én Klárafalvára készülünk,
ahol többek között a Férjek egyenjogúsága
című számot adják elő férfi klubtársaink.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy a nyáron
néhány rendezvényen részt tudtunk venni,
illetve mi is rendszeresen találkozhattunk.
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hirdetmény
TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK!
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelésében
lévő Deszki Temetőben található, 2014. évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy
még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint
urnafülkéket, amelyeknek újraváltása nem történt meg, exhumálásra kerülnek.

Az exhumálás időpontja: 2021. 07.01-2021. 08.31. között időszak.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodájába.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten
próbálják meg felkeresni irodánkat, mert a lejárat után – a fennálló
rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket
kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
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: 62/652-669
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
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IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Zrt. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (04.01.-09.30.):
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 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.

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: Mészáros-Nagy Bernadett
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:
augusztus 18.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
szeptember 1., 15., 29.
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga
kukában, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő
zsákban 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: Innovariant Nyomdaipari Kft
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Felelős vezető: Drágán György

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

HÁZASSÁG
Tari Róbert
és Bánkúti Fanni Magda,
Osvald Krisztián és Szécsi Bettina,
Steinbach Kornél és Dreiszker Júlia,
Ábrahám Zoltán
és Mészáros Nikolett,
Boross László és Molnár Alexandra
Vivien házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!

Király Kinga Zsófiának és Doffkay Zsoltnak
2021.07.21-én Eszter Lili,
Gombos Gabriella Nikolettnek és Faragó Péter Róbertnek
2021.07.17-én Benjámin,
Fehér Olgának és Szabó Gábornak 2021.07.09-én Iván,
Bodó Evelinnek és Kis Tamásnak 2021.07.08-án Lotti,
Hegedűs Szilviának és Lakatos Sándornak
2021.06.23-án Szofia Szilvia,
Kovács Katalin Erzsébetnek és Lázár Péternek 2021.08.02-án Olivér,
Lajos Nikolettnek és Bács Dánielnek
2021.06.10-én Milán nevű gyermeke született.
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fotó: Kukucska András

2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS

