Deszk Község Önkormányzatának Lapja

www.deszk.hu

VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 2022. MÁRCIUS

Március 15-i ünnepség

Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk az Akropolis
Táncszínház „Kik érted haltak…” című műsorával.
A műsorról és az ünnep tiszteletére meghirdetett rajzpályázatról a 6. oldalon olvashatnak.
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Február végén a mohácsi busók segítségével kergettük el a telet. Volt maszk készítés, fotószínház, isteni finom fánkok és természetesen kiszebáb égetés is.
Részletek a 6. oldalon.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Sokan várják már a bölcsőde átadását, és teljesen érthető módon egyre
gyakrabban kérdezik – mikor nyit már
az új bölcsőde?
– Természetesen megértjük az izgatottságot, és bizonyára elhiszik, hogy a szülőkkel
együtt mi is nagyon várjuk már a birtokba
vételét a bölcsődének, hiszen majd 30 év után
lesz újra települési bölcsije Deszknek.
Azt mindenki látja, hogy a finisben vagyunk – a műszaki átadás már elkezdődött,
és március végéig be is fejeződik. Az áram
rákötésével voltak kis fennakadások, de az
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MIKOR NYIT A BÖLCSŐDE?

MVM önkormányzati területi képviselőjének, és egy - a szolgáltató szegedi cégénél dolgozó - kedves deszki barátunknak köszönhetően szinte soron kívül kapott áramot az új
létesítményünk. Hálásak vagyunk nekik!
Úgy terveztük, hogy áprilisban nyitnánk,
de a menetrendet ezt követően a hatósági
engedélyek beszerzése, és azok ügyintézése
fogja alapvetően meghatározni. A legoptimistább verzióval is úgy számolunk, hogy ez
újabb 1,5 hónapot vehet igénybe – és máris
májusban járunk. Az új intézmény megalapítása, majd beintegrálása az óvodával összevont intézménybe, a munkahelyek meghirdetése, a meghallgatások és a nyári szünidő
közeledte azt sugallja, hogy az iskolai tanév-

vel összekötve, a szeptemberi nyitás látszik a
legreálisabbnak.
Sokan jelentkeznének már a betöltendő
munkahelyekre, de még nekik is várniuk kell
egy kicsit. Májusban fogjuk az álláshelyeket
meghirdetni, hogy még a nyaralások előtt
kiválaszthassuk Ternainé Fodor Marianna
óvoda- és leendő nagyintézmény-vezetővel a
legújabb deszki kollégáinkat.
Bízom benne, hogy erre az időre már az
épp most elbírálás alatt álló bölcsőde kerítés
építés pályázatból teljesen körbekeríthetjük
az intézmény területét, biztonságossá téve
annak napi működését. Ez szintén alapfeltétele kell legyen a nyitásnak – így tevékenyen
fog telni ez a pár röpke hónap.

MIBŐL FUTJA IDÉN A RENDEZVÉNYEKRE?
– Az év végén és januárban is borúlátó volt az idei költségvetésre gondolva. Ha továbbra sincs pénz, miből telik majd idén
a rendezvényekre?
– A helyzet azóta sem változott, így épp ezekben a hetekben veszem
górcső alá az intézményeink – már így is rendesen megcsonkított –
dologi kiadásait, és áttekintjük, hol tudunk még húzni a képzeletbeli
nadrágszíjon.
Biztosan szerényebb rendezvényekre számíthatnak a deszkiek, hacsak nem lesznek direkt ezekre kiírt pályázati lehetőségek – ezekkel
természetesen az eddigiekhez hasonlóan élni fogunk.

A falunapon már most csak egy fellépővel, és csak egy nappal számolunk, és a nagy kipakolások, jelentős külső szolgáltatásokat igénylő
szabadidő parkba tervezett programok helyett a Faluház parkjára, és
kisebb, családi rendezvényekre fogunk inkább fókuszálni. Nagyon számítunk az eddigi támogatóinkra, most mindennél többet jelentenek a
kis forintok is!
Majáliskor is a Faluház parkjába tervezzük a családi napot – sok gyerekjátékkal, sok saját készítésű, ötletes, és meglepően népszerű kültéri
játékkal, melyeket Selmeci Ági és Szvitan Attila kollégáink gyártanak
szorgalmasan a Covid kitörése óta. Ezen a rendezvényen biztosan nem
lesz fellépő, nosztalgikus gépzene ad majd akusztikus aláfestést a vidám
programoknak, és a deszkieknek meghirdetett főzőversenynek is.
Tervezzük a tavaly sikeresen megkezdett kertmozis estéket is – kicsit megspékelve a mozilátogatókat a film után is ott tartó kertbüfével,
jó beszélgetésekkel, a helyi csoportjaink fellépésével, és akár fiatal zenekarok első színpados bemutatásával is.
A Faluház is készül író-olvasó találkozókkal, kis kiállításokkal,
és az ezeken résztvevőknek szervezett, marasztaló vendéglátásokkal –
melyeken kis falatokkal, pár pohár finom borral segítnénk, hogy leülepedjenek a látottak, hallottak.
Nyáron csak a táborokra koncentrálunk idén, nem tervezünk a tavalyihoz hasonló nagyrendezvényt.
Kisebb pénzből is a legtöbbet szeretnénk kihozni a klassz szervező
csapatunkkal. Tudom, ők sem adják alább, és én is még mindig maximalista vagyok.
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JUT-E AZ EGYESÜLETEKNEK TÁMOGATÁS?
– A pénztelenség a civil
szervezeteknél is hatalmas
gond. Tud-e nekik segíteni az
önkormányzat 2022-ben?
– Alapvetően három egyesület van, akik minden évben
nagyobb önkormányzati támogatásra számítanak – a DSC, a
horgászegyesület, és a még mindig 200 főt mozgató Tiszavirág.
A szerb ortodox egyházközség
is bajban van a szerb templom
felújításával – a római katolikus
templomnál pedig a kripta – azaz
az altemplomnak a pár éve ros�szul megépített szigetelése miatt

kell az anyagi segítség. A közétkezés biztosítása – mint elsődleges prioritást élvező terület – már
fel is szippantotta az eddig „ös�szespórolt”egyetlen szabad milliónkat, amit a Testület a márciusi
rendkívüli ülésén szavazott meg
páraelszívó kiépítésére. Tovább
keressük a felszabadítható forintokat…
Mindenképpen segíteni akarunk mindenkinek, hiszen
mindegyik terület a szívünk
csücske, és eddig is számíthattak
ránk. Bízom benne, hogy hamarosan meglátjuk, hogy mire futja

– de akárhogy is lesz, az erőnkhöz mérten támogatjuk őket, és

MI LESZ A DESZKIEK FOGAIVAL?

– Sokan nem tudják, hogy hol rendel,
sokan nem néznek utána, és néhányan
nem akarják az átmenetileg Szegeden
praktizáló deszki fogorvos szolgálatait
igénybe venni. Hol érhetik el a deszkiek a
fogászati alapellátás szolgáltatását?
– Ez sajnos nagy probléma, amióta 2021
nyarán, Dr. Király Szilvia eladta a deszki
fogorvosi rendelőnek tőle bérelt épületet a
Tempfli téren. Akkor elsődlegesen a közelben
praktizáló fogorvosokkal próbálta Dr. Dancsik Zoltán fogorvosunk megoldani a rendelő
kérdését – sajnos sikertelenül. Sok egyeztetést
követően sikerült engedélyt kapnunk arra,
hogy Dancsik doktor úr átmenetileg a szegedi
rendelőjében fogadhassa a deszki betegeket
úgy, hogy a mozgásukban korlátozottaknak
a szőregi fogorvosi rendelőben biztosítja az
alapellátást.
Közben kapjuk az információkat a MÁV
Rendelőből, hogy egyre több deszki beteg
jelenik meg náluk fogászati kezelésre – ami
nem jó. Egyrészt nem oda tartozik a fogorvosi
alapellátás, másrészt nem is fogadják szívesen
ez egyre növekvő deszki létszámot, mivel az
ezért járó finanszírozást nem a MÁV Rendelő,
hanem Dancsik doktor úr kapja.

Reményeink szerint ez a senkinek sem jó
állapot jövő év végéig tart majd, hiszen most
készülünk benyújtani az új Egészségház építésére pályázatot. Ezen túlmenően az is erősíti
az esélyeinket, hogy a Tempfli tér sarkán lévő
játszótér helyére tervezett Egészségház, és az
egykori tejcsarnok épület telkére megálmodott engedélyes terveket a Csongrád-Csanád
Megyei Önkormányzat saját pályázataként
elkészítette nekünk, azaz egyetlen fillérünkbe
sem került ez a nagy munka – amit ismét,
ezúton is hálásan köszönünk Gémes László
elnök úrnak! Azokat a projekteket, melyeket
a megye menedzselt, sorra végig is vitték, segítették, támogatták. Ezért mindennél jobban
bízhatunk abban, hogy a TOP Plusz projekt
kiírására benyújtott pályázataink pozitív elbírálást fognak kapni, és ha ez így lesz, akkor
jövő év végére már állnia kell mindkét épületnek. Az engedély a kezünkben van, a pályázatot író csapat startra készen várja a kiírást…
Sajnálom a kialakult helyzetet, de semmit
nem tehettünk ellene – amit a megoldásért
tenni lehetett, azt viszont mindent megtettünk!
Most újra közzétennénk a deszki fogorvos
rendelési időpontjait, és a rendelések helyét:

ahogy eddig sem, úgy idén sem
hagyjuk őket magukra.

ÉTOLAJ
BEGYŰJTŐ
DESZKEN
– A legtöbb háztartásban gondot jelent a használt étolaj kezelése. Úgy hallottuk, hogy az Önkormányzat már tárgyal egy átvevő pontot kiépítő céggel. Mit
lehet erről tudni?
– Igen, jók az információi – előrehaladott
tárgyalásba vagyunk az egyik olyan céggel,
amelyik használt étolajat átvevő automatákat
telepít. Az eddigi információk alapján ez az
egyik legtisztább üzemű berendezés lehet a
piacon – reményeink szerint hamarosan már
telepítésre is kerül egy belőle Deszken. A legoptimálisabb hely kiválasztása folyik jelenleg,
talán már a következő havi Deszki Tükörben
be is számolhatunk az első ilyen Deszken működő berendezésről.
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LESZ
CSOMAGAUTOMATÁNK
IS?
– Ha már automatánál tartunk, azt hallani a faluban,
hogy talán telepítenek csomagkézbesítő automatát is.
– Az olajbegyűjtővel együtt valóban tárgyalunk csomagautomata telepítéséről is a Tempfli térre. A Covid-pandémia alatt jelentősen megváltoztak az emberek vásárlási szokásai, és igen nagy
hangsúlyt kaptak az internetes vásárlások. A kiszámíthatatlan áruellátás miatt sokan választották inkább az utánjárást nem igénylő,
otthonról is kényelmesen elvégezhető vásárlási módot, és ez bizony
új műszaki kiszolgálási hátteret is igényel.
A cég, akivel tárgyalunk, az eddigi tapasztalatai szerint a település nagyságához igazított méretű automata telepítését tervezi,
mellyel rendelni és feladni is lehet majd küldeményeket. Várhatóan
ennek a telepítése is rövid időt vesz majd igénybe.
Reméljük, hogy egy ilyen csomagautomata is jelentősen növelni
fogja a deszkiek komfortérzetét – hiszen már az automata átvevőpontokba rendelt csomagokért sem kell majd Szegedre menni.

MEGINT BEJÁRÓK
– Néhány ingatlantulajdonos elégedetlen, mert előttük csak 4
méteres bejáróhoz elegendő fedett résszel épül meg a csapadékvíz
elvezető árokrendszer.
– A projekt kapcsán sok ilyen ügyet kezelünk, és a bejárók helyreállításának módjáról, azok fedett szélességéről ma nem mondhatok mást, csak
ugyanazt újra, amit a Deszki Tükör előző számában leírtunk már részletesen. Azoknál az ingatlanoknál, ahol egészen a kivitelezés 2021. év végi
megkezdéséig nem volt kiépített bejáró, azoknál a lakosoknál, akiknek
eddig nem volt igényük bejáró építésére, azoknál kizárólag a 2021. december 31-én érvényes helyi szabályozásnak megfelelő 4,00 m széles lefedett
bejáró alatti árokszakasz készülhet. Hogy miért? Kizárólag azért, mert a két
éve készített tervek és a nyertes projekt nem tartalmaz ezeknél szélesebb
bejárókhoz szükséges építési anyagot, és munkadíjat sem. A projekt szigorú elszámolása sem teszi lehetővé a nyílt- és fedett szakaszok hosszának
megváltoztatását, ill. azokat csak szakmai szempontok alapján, a műszaki
ellenőrrel és a tervezővel közösen, kellően alátámasztott kérelemmel lehet
kezdeményezni.
Ezek miatt a projekttel érintett utcákban a kivitelezés ideje alatt benyújtott, és a fentiektől eltérő méretű kapubejáró építési kérelmeket elutasítjuk.
Ezek megvizsgálására, ill. a helyi rendeleteknek való megfelelést követő
engedélyezésére kizárólag a projekt befejezése, és teljes műszaki átadását
követően lesz lehetőség.
Kérem minden érintett részéről ennek
szíves tudomásul vételét!

CÉLKERESZTBEN A KÖZTERÜLETEK
– Többektől hallottuk, hogy az új településrészen eljárásokat
indított a hivatal a szabálytalan, vagy nem engedélyezett közterület-használat miatt. Van ennek valami különleges aktualitása, vagy oka?
– Elsődlegesen az, hogy vagy szabálytalan, vagy engedély nélküli közterület-használatról van szó minden esetben, és bár, kétségtelenül az új
településrészeken van a legtöbb szabálysértés, de minden deszki közterület érintett a folyamatos ellenőrzésben.
Szeretném, ha előre leszegeznénk, hogy a közterület nem a lakosé,
nem rendelkezhet vele, nem változtathatja, nem használhatja, és nem
építheti át a tulajdonos önkormányzat előzetes engedélye nélkül!
Ugyanúgy, ahogy egyikünk sem betonozhat kénye kedvére a szomszéd
kertjében, úgy nem teheti ezt meg senki az ingatlanja előtti közterületen
sem.
Az új településrészeken minden ingatlanba kiküldtük a „Deszki Közterület ABC” kiadványunkat, amiből általános információkat kaphatnak
az ide költözők a közterületek rendjéről. Sajnos ennek ellenére is sok a
szabálysértés, és nem csak az éppen építkezők részéről.
A hivatal eltökélt, hogy rendet tegyen ezen a téren, úgyhogy minden
engedély nélküli közterület kialakításban érintett lakost megkeresnek a
kollégáink a következő pár hétben. Ha csak egyet is megengedünk, szó
nélkül elnézünk, akkor bárkinek jogalapot adunk a szabálytalankodásra.
Nem vagyunk fafejűek, és hajlunk a rendeletek átgondolt és kellően
szabályozott átdolgozására is, de biztosan nem fogjuk megengedni senki-

nek, hogy a háza előtti teljes közterületből parkolót építsen. Tekintettel a sok személygépjárműre, már
most is engedélyezhető a 4,00 m helyett az 5,00 m széles bejáró - adott
feltételek esetén. Ezen felül jelenleg
is folyik egy rendeletalkotó munka,
melyben szabályozott keretek között
lehetővé tesszük a közterületek burkolását, zúzott köves fedését is – az
elvárt növénytelepítés mellett.
Ebből is látszik, hogy lekövetjük a
változó igényeket is – de a rendhez
ezután is ragaszkodunk!
Természetesen folytatjuk a megelőzést, az ezt segítő tájékoztatást is
– annak ellenére, hogy mindenkinek saját kötelessége a más tulajdonú
területének használata előtt tájékozódni annak feltételeiről. Ezt célozva
még idén tavasszal minden háztartásba eljuttatjuk Deszken az említett
kiadványt. Ez azonban csak segítség, a betartásához kell a lakosok – saját
ingatlanjuk védelmében kialakult, jogos érzékenysége és felelősségvállalása is.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Ezt tanultuk!

Két év kihagyás után idén végre
újra örülhettünk művészeti csoportjainknak! Ilyenkor mutatják
be, mit „tanultak” ez elmúlt egy
évben… és mi mindig nagyon
várjuk! Szinte minden csoport
vállalta a fellépést, így két egymást követő pénteken is megtelt
a Faluház színházterme!
Fellépő csoportjaink: A Tiszavirág Néptáncegyesület Cibere
csoportja, az Ifjúsági és felnőtt
csoport, az Ifjúsági csoport szó-

listái (Kothencz Bertalan és
Bencz Gergő), a Tiszavirág Néptáncegyesület kezdő csoportja
és a Deszkadöngetők néptánc�csoportja. Fellépett a Bánát Szerb
Néptáncegyüttes
utánpótlás
csoportja és az ifjúsági csoportja.
Láthattuk a Bánát zenekart és a
Lale iz Banata zenekart. Tapsolhattunk a Kozmosz Egyesület
rock and roll csoportjainak: az
ovis Kenguru csoportnak, a kisiskolás Oroszlánkirály csoportnak

és a legnagyobbaknak: a Fire girl
csapatának. Gyönyörködhettünk
a Royal balettiskola pici növendékeiben, és ámulva hallgattuk
a Dolce Kamarakórus és a Musical szakkör közös produkcióját. Nagyon hiányoltam a deszki
Népdalkört, hiszen velük is régen találkoztunk, de kárpótlásul
fellépett az újonnan alakult fiatalasszonyokból álló dalkör. Még
felsorolni is sok… és ilyenkor látszik igazán, milyen hihetetlenül
sokszínű és sokrétű munka folyik
Deszken! Öröm volt nézni művészeti csoportjainkat, mert egyértelműen látszott a sok munka és a

Sok kicsi sokra megy
Egy gyönyörű állapotban lévő szekérrel gazdagodott a deszki tájházunk
Tóth László, deszki vállalkozó jóvoltából. Laci bácsi már eddig is páratlan
gép-kincsekkel, értékekkel támogatta
a tájház gyűjteményét, de ez a szekér
– számomra – mindent überel! Egy
jó állapotú szekerünk már van, azt a
tájház átadásakor meg kellett vásárolnunk egy deszki családtól, csak úgy
juthattunk hozzá - de ezt Laci bácsitól

most ingyen kaptuk!
Nagyon szépen köszönjük az újabb
nagy értékű adományt, melynek köszönhetően ilyen szép állapotban
megmaradt – rég lejárt forgalmival
rendelkező
– egykor mindennapos közlekedési – és szállítóeszközt
láthat az utókor Deszken!
Király László
polgármester

😜😁

befektetett energia! Király László
polgármester úr a képviselő-testület tagjaival együtt egy üveg finom borral és édességgel köszönte meg a művészeti csoportok
vezetőinek a hihetetlen munkát,
remélve, hogy az töretlenül és
ugyanilyen lelkesen folytatódik
továbbra is. Szívből kívánom,
hogy így legyen, de helyettem beszéljen inkább a sok-sok szuper
fotó, amit nagyon szépen köszönünk Kukucska Andrásnak! (És
amit megtekinthetnek a Faluház
facebook oldalán).
Jövőre, Veletek ugyanitt!
Sillóné Varga Anikó
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Emlékeztünk
Március 15-én este megtelt a Faluház színházterme, hiszen közös emlékezésre hívtuk
a deszkieket az Akropolis Táncszínház műsorára. Király László polgármester ünnepi
gondolatai után a Táncszínház „Kik érted
haltak…” című látványos, ünnepélyes műsora
következett, az estét pedig az ünnep tiszteletére meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére zárta. Idén is nagyon sok alkotás
érkezett a Faluházba a helyi óvodákból és
iskolákból egyaránt. Ezeket a munkákat Sillóné Varga Anikó, Molnár Katalin, valamint
Selmeci Ágnes zsűrizte és a következő eredmények születtek:
Óvodás kategória:
1. helyezett: Pataki Zoé (Tücsök Óvoda)
2. helyezett: Ludányi Bence (Tücsök Óvoda)
3. helyezett: Kardos Johanna (Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda)
1. osztályosok:
1. helyezett: Nagy Dorottya (Vörösmarty
Ált. Iskola Szeged)
2. helyezett: Monoki-Horváth András
(Zoltánfy Iskola)
3. helyezett: Németh Máté (Zoltánfy Iskola)

2. osztályosok:
1. helyezett: Csikós Diána (Zoltánfy Iskola)
2. helyezett: Laudisz Fruzsina (Zoltánfy Iskola)
3. helyezett: Terjék Miranda (Zoltánfy Iskola)
3. osztályosok:
1. helyezett: Szabó Zalán (Zoltánfy Iskola)
2. helyezett: Makári Enikő (Zoltánfy Iskola)
3. helyezett: Márki Dániel (Zoltánfy Iskola)
4. osztályosok:
1. helyezett: Papp Eszter Júlia (Zoltánfy)
2. helyezett: Balázs Zétény (Zoltánfy)
3. helyezett: Vincze Noémi (Zoltánfy)
5. osztályosok:
1. helyezett: Szikora Ágota Krisztina, Tajti
Zoé, Simity Anna
6. osztályosok:
1. helyezett: Sziveri Roberta

7. osztályosok:
1. helyezett: Barta Laura,
Lévai-Radics Lujza, Farkas Katinka
CSOPORTOS MUNKÁK:
Óvodások:
1. helyezett: Katica csoport – nemzeti színű
madár (Csicsergő Óvoda)
2. helyezett: Süni csoport –piros tenyérlenyomatos alkotás (Szerb Óvoda)
Különdíj:
Tücsök Óvoda – kokárdás szélfogó,
Süni csoport (Csicsergő Ovi) – marionett
lovak és a retro mozi
Katica csoport – karton vár
Iskolások:
Különdíj:
1-4. osztály – csata jelenet (Szerb iskola)
1. osztály – Nemzeti Múzeum kartonból
(Szerb iskola)
3. osztály – Petőfi portré papír mozaikból
(Szerb iskola)
Gratulálunk a díjazottaknak!
Bene Ildikó

Ismét busókkal űztük el a telet
Február 25-én már kora délutánra invitáltuk a deszkieket a Tempfli
térre. Sajnos az időjárás nem kedvezett a programnak, de 17 órára már
tele volt a Faluház parkolója. A busók érkezéséig a Faluházban maszkot
és kiszebabát készíthettek a gyerekek Selmeci Ágnes és Sillóné Varga
Anikó segítségével. Itt volt velünk Kádár Ferkó fotószínháza, ahol disznótoros háttérrel, korhű ruhába öltözve bárki lefotóztathatta magát. A
képeknek nagy sikere volt! Szvitan Attila a Faluház kültéri játékaival
szórakoztatta a gyerekeket, majd fél 5-től megérkeztek az isteni finom
farsangi fánkok is. Több civil szervezet vállalta, hogy fánkot süt erre az
alkalomra, így itt volt a Nyugdíjas klub, a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör, a Falunkért Egyesület, a Nagycsaládos Egyesület, a
Bánát Szerb Kulturális Egyesület és a Deszki Népdalkör is. Ezúton is
nagyon köszönjük nekik!
A finom fánkok zsűrizését Schultzné Klári képviselő asszony, Szabóné Sarkadi Szilvia, a kft-nk ügyvezetője és Bolgár József vállalta magára.
17 órakor eldördült az ágyú Bolgár József jóvoltából, amelyre a
busók is megérkeztek, akik nem csak riogattak, de táncra is perdültek
és a kiszebáb égetésében is segédkeztek.
Nagyon jó hangulatú délután volt, örülünk, hogy a nem túl szerencsés időjárás ellenére is ennyien eljöttek.

És ha már fánkverseny, akkor álljon itt az eredmény is. Idén ők sütötték a legfinomabb fánkokat:
1. Bánát Szerb Kulturális Egyesület
2. Fodorné Jolika és Kaliczkáné Kati néni a Nyugdíjas klubból
3. Nagycsaládos Egyesület
Különdíjat érdemelt Csonkáné Marika túrófánkja.
Bene Ildikó
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Színház Deszken!
Március 5-én (szombaton) este úgy döntöttem, lemondok a tévézésről, helyette inkább
színházba megyek! Nem kellett messzire
menni: Deszken nézhettük meg Ray Cooney: Páratlan páros című darabját, a Móra
Ferenc Népszínház előadásában. A történet
egyszerű: a taxisofőrként dolgozó John két
városban két feleséget „tart”, ám egy nap bal-

esetet szenved, és nem megy haza. Mindkét
feleség kétségbeesetten hívja a rendőrséget…,
na, innen indul John kálváriája, aki aztán úgy
belebonyolódik a saját hazugságaiba, hogy
egyértelmű: ennek csak lebukás lehet a vége!
Maga a darab sokak számára ismerős lehetett,
mert 19 órára a pótszékek is megteltek. Végtelenül szórakoztató volt az előadás! Jó rende-

zés, szórakoztató karakterek, rengeteg humoros jelenet és sok-sok poén, szó szerint végig
nevettük a 2x50 percet. Hatalmas köszönet a
Móra Ferenc Népszínház tagjainak a fergeteges estéért! Ígéretet kaptunk rá, hogy ha lesz
rá mód, újra láthatjuk a darabot Deszken…
ha ez így lesz, én biztosan ott leszek!
Sillóné Varga Anikó

Programajánló
Április 11. hétfő 18 óra

KÖLTÉSZET NAPJA

Vesszőfonás szakkör a Faluházban

(Szegedi Egyetemi Színház
verses-zenés irodalmi estje)

A Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért programjának keretében vesszőfonás szakkör indult
tavaly novemberben a Faluházban. A program célja a hagyományos, régi technikák
visszatanítása. Deszken péntekenként 6 fő tanulja a vesszőfonás fortélyait Selmeci Ágnes
vezetésével. A jó hangulatú foglalkozásokon
megtanulhatják a résztvevők a kosárfonás
alaptechnikáit, az elkészült műveket pedig
egy kiállítás keretében lehet majd megtekinteni a Faluházban.
Bene Ildikó

Helyszín: Deszki Faluház
Április 16. szombat 10 óra

HÚSVÉTOLÓ

a Faluház parkjában és a Tájház udvarán

Április 21. csütörtök 18 óra

– ISTEN HOZTA! –

bemutatkozunk az újonnan
Deszkre költözőknek
Helyszín: Deszki Faluház
Április 24. vasárnap

SZERB HÚSVÉT,
TOJÁSKOCOGTATÓ
BAJNOKSÁG

Helyszín: Szent Száva Oktatási
és Kulturális Központ

Május 1. vasárnap 10 órától

MAJÁLIS/CSALÁDI NAP
A FALUHÁZ UDVARÁN

Május 6-7. péntek-szombat

RÖZÖGTESSÜK MÖG!

– Dél-alföldi szóló- és páros táncok
országos fesztiválja

Helyszín: Deszki Faluház

Május 7. szombat

GARÁZSVÁSÁR A FALUNKÉRT
EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Május 15. vasárnap 18 óra

TÜNDÉRISKOLA

– a Musical szakkör bemutatója
Helyszín: Deszki Faluház
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Szerb óvoda hírei

Február hava
A február a tél jegyében telt. Tartalmas volt
ez a hónap. A sarkvidéki állatok élete után felidéztük, hogy a környezetünkben élő állatok
hogyan élik meg a telet. Egy rajzpályázathoz
kapcsolódva ismereteket szereztünk a méhek
fontosságáról, a kaptárak, méhecskék gondozásával kapcsolatban, melyet gyönyörű
alkotásokba öntöttek a gyerekek. Az állatok
téli életének középpontjában a mackók élete
állt, hiszen figyelemmel követtük, hogy február 2-án meglátja-e az árnyékát a medve és
vajon meddig tart a tél? Értesüléseink elég
ellentmondásosak voltak, hiszen Budapesten
meglátta az árnyékát Hugi a mackó, Szegeden viszont Mici és Ursula vígan falatoztak a
kifutóban és kinn maradtak. Így a következő
héten arra hagyatkoztunk, hogy a növények
életét és az ébredező természetet figyeljük
meg. A templomkert hóvirágait megfigyelve
elkészítettük mi is a virágoskertünket a faliújságon és a csoportszobákban mini kertet
létrehozva még ma is nap, mint nap figyelhetjük meg a zöldségek és virágok fejlődését a
napfényes és meleg ablakpárkányon. Február
utolsó hetében viszont, már érezvén a nap
melegét, úgy döntöttünk, elegünk van már a

télből, elűzzük és farsangolunk egy nagyot.
Egész héten készülődtünk, majd csütörtökön
és pénteken maskarákba, jelmezekbe bújtunk
és hangos ricsajjal, zene-bonával versenyjátékokkal, mulatozással elbúcsúztattuk a telet.
Volt igazi busónk is, aki nagy segítségünk volt
a télkergetésben. Nagyon megmelengette szívünket azoknak a jelmeze, akiknek szülei időt
és energiát nem sajnálva, kézzel készítették el
gyermekük jelmezét. Igazi remekek készültek.
A télbúcsúztató fényét emelte a házi színházi
társulatunk előadása. A Brémai muzsikusok
című mesét adtuk elő, amely nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Úgy gondoltuk, ha már elkergettük a telet,
akkor jöhetnek lassanként a kerti munkák
is, persze, csak módjával. Az idő kegyes volt
február 27-én, vasárnap. Némi eső után délelőtt 10-kor megkezdődtek a Bánát Tájház
kertjében a munkálatok, melyre meghívtuk az
iskola és a Süni és Napraforgó csoport szüleit
és gyerekeit is. Krisztifor iránymutatásával sok
szorgos kéz munkája nyomán meglelték helyüket a gyümölcsfák, a szőlőoltványok. Még

az udvarrendezésre is jutott idő és energia az
ugratások, viccek és jóízű beszélgetések mellett. Szépen apránként kirajzolódnak a tervek,
melynek nem titkolt célja, hogy a gyerekekkel
megismertessük és átörökítsük a növénytermesztést, kertgazdálkodást, a háztáji munkálatokat, a felelős állattartást.
A munkálatok tovább folytatódtak, hiszen
a talaj előkészítése után március elején a középső és nagycsoportos gyerekekkel megnéztük, hogyan veti Milos bácsi a lucernát kézi
vetőgéppel és kipróbálhattuk, hogyan kell
kézzel zabot vetni. A gyerekek élvezettel markolták és szórták a magot, ki több, ki kevesebb
sikerrel, de egy biztos, maradandó élménnyel.
Várjuk már nagyon, hogy eleredjen az eső és
melegedjen az idő, mert szeretnénk már tovább kertészkedni! Szeretnénk megköszönni
a szülők eddigi segítségét és a jövőben is számítunk rájuk!
Gyihor Gabriella
óvodapedagógus
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Hírek a Szerb Iskolából

Farsangi mulatság
Iskolánkban az idén is megrendezésre került
a farsangi mulatság, február 25-én. A gyermekek változatos jelmezekbe öltöztek. Volt tigris,
páva, hercegnő, ősember, focista, séf, vadász,
unikornis, Julius Cézár, Elza, és még sokan
mások.
Különböző játékokkal készültünk a délutánra: ügyességi játékok labdával, toronyépítés papírpohárból, célbadobálás, zsákon ülők
húzása, összeragasztott szemeteszsákokban
célbaérés, papírgalacsinok bekötött szemmel
való kikerülése, és az elengedhetetlen hagyományőrző farsangi újságpapíron lévő táncolás.
Eközben nem maradhatott el a farsanghoz
kapcsolódó hagyományos csörögefánk evés
sem.

Megemlékezés
Március 15-re
Iskolánkban is megemlékeztünk az 1848-as
forradalomról. Minden évfolyam életkorának
megfelelően beszélgetett osztályfőnökével a
témáról. A Faluház pályázatára osztályonként
készültek alkotások az ünnephez kapcsolódóan, amelyekből kis mini kiállítást is rendeztünk. Az ünnepi megemlékezés alkalmából
diákjaink közösen elszavalták a Nemzeti dalt.

felel meg nálunk) palacsintát sütnek Angliában, majd számunkra nagyon különleges módon, citrommal és cukorral ízesítve fogyasztják. A fiúk által elkészített palacsintát jóízűen
meg is ették, bár az új íz érdekes volt számukra.
Elmondásuk szerint, maradnak inkább a hagyományos ízesítésű palacsinták mellett.

Palacsinta nap
Március 7-én a 4. osztályos fiúk, Belájszki
Nevenka tanárnő segítségével egy angol hagyománnyal ismerkedtek meg. A böjt kezdete
előtti utolsó napon (ami a húshagyó keddnek

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Segélyszállítmány Deszkről

Március elején a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Dr. Jancsikin Milán kezdeményezésére gyűjtés indult az Ukrajnából
érkező menekültek számára. A Szent Száva Központban két nap alatt egy
mikrobusznyi adomány gyűlt össze. Milán és Dr. Vereb Tamás személyesen indultak útnak a kisbusszal Tiszabecs felé. Az ottani fogadóhelyek már megteltek, ezért a szomszédos településen, Sonkádon adták át
az adományokat, ahol tiszta szívvel fogadták Őket. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik önzetlenül, önként, segítő szándékkal
hozzájárultak e nemes, nagylelkű küldetés teljesítéséhez.
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Ünnep gyermekszemmel

Március idusához közeledve
mindenhol nemzeti színű lobogókat lenget a szél. Az óvodában
a gyerekek kíváncsian fel is tették
a kérdést: „De miért?”
De hogyan is lehet elmagyarázni egy óvodásnak, hogy mit
ünneplünk március 15-én? Egyszerűen. Az életkoruknak megfelelően, meseszerű történetbe
ágyazva és természetesen játé-

kosan. Ha így közelítünk a történelem e jeles napjához, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy
néhány fontosabb esemény és
élmény megmarad a gyermekek
emlékezetében. Erre törekedtünk
mi is, vidám tevékenységek során átadni az ismereteket. Egész
héten verseltünk, meséltünk,
énekeltünk és közösen alkottunk.
A kisfiúk csákós huszárokká vál-

hattak, a leányok pedig pártás
menyecskékké.
A hét lezárásaként az óvoda
apraja-nagyja összegyűlt, hogy
közösen megemlékezzünk e jeles
ünnepnapról.
Óvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk a nemzeti identitás tudat kialakítására. Legfőbb
értéknek gondoljuk a magyar
kultúrát, kiemelt feladatnak tart-

juk a magyar hagyományok ápolását, azok átörökítését óvodai
tevékenységünk során. Fontos,
hogy már a gyermekek is megtapasztalhassák, mit jelent a tartozni valahová érzés, a szülőföld
szeretete; mit jelent, hogy ide születtünk, s EZ A MI HAZÁNK!
Ternainé Fodor Marianna
óvodavezető

Iskolai hírek
Versenyek,
megmérettetések

A világon piacvezető ízesítőanyag-gyártó vállalat
munkatársakat keres Makóra, folyamatos 3 műszakos
munkarendbe, az alábbi pozíciókra:

GÉPKEZELŐ
RAKTÁROS
Ingyenes céges buszjárat az alábbi útvonalon:
• Szeged – Deszk - Makó
• Mezőkovácsháza – Pitvaros – Makó
• Nagylak – Makó
• Hódmezővásárhely – Makó
A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) vagy e-mailben a hungary.job@givaudan.com
címre várjuk.

A Szegedi Arany János Általános Iskola az Arany-hét kapcsán
rendezte meg az Irodalmi Kávéházat, amelynek keretén belül
az író- és költőpalánták munkáit
fogadták. A Zoltánfyból összesen
hét tanuló nevezett be versével,
meséjével vagy novellájával. Az
alsó tagozatról négy 4. osztályos
tanuló, Kukla Regina, Nagy Dóra,
Orosz Regina és Papp Eszter, a
felsősök közül Simity Éva, Vikor
Anna hetedikes diákok, illetve
Gilicze Anna, 8. osztályos tanuló
mérettette meg magát a versenyen. A pályamunkák értékelésére, valamint az eredményhirdetésre március 1-jén került sor.
A diákok közül hárman is díjazottak lettek:
Orosz Regina líra kategóriában
II. helyezett
Simity Éva nagypróza kategóriában I. helyezett
Gilicze Anna líra kategóriában
különdíjat nyert.
Minden résztvevő ajándékban
részesült, illetve a nyertesek értékes könyvjutalmat kaptak.
Nagy Dóra, aki szintén indult
ezen a versenyen nem ért el helyezést, de egy hasonló versenyre

is jelentkezett. Egy, a cserkész szövetség által kiírt mese- és novellaíró pályázaton kiscserkész korosztályban 2. helyezést ért el.
A „Bendegúz” tudásbajnokság az ismeret, ügyesség és bátorság próbája, mely az idén már a
negyedik fordulójához érkezett.
Ez a tudásbajnokság az alsósoknak nagyszerű agytorna és játékos
edzés, hogy minél jobbak legyenek a választott tantárgyakból. A
tudásbajnokság kettő az egyben,
vagyis egy nevezéssel két versenyen vesznek részt a diákok: egy
hatfordulós levelező versenyen, és
egy felmenő rendszerű, bennülős
versenyen megyei fordulóval és
országos döntővel. A versenyzők
9 tantárgyból vehetnek részt a Tudásbajnokságon, minden tantárgy
választható minden versenycsomaggal. A verseny végeredménye
a tanév végén kerül kihirdetésre.
A 4. osztályos Papp Eszter, Nyári Alexander és Kőrösi Viktória
matematika tantárgyból versenyeztek és Ők továbbjutottak a 4.
fordulóra.

2022. MÁRCIUS
A NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi versenyen több diák vesz
részt az iskolából. A verseny célja
az igényes és helyes nyelvhasználat
elsajátítása, a nyelv sokszínűségének megismertetése, az érdeklődés
felkeltése anyanyelvünk szépségei
iránt és a nyelvi hagyományok
ápolása. A verseny 3 fordulós. A
válogató után több tanuló jutott
be a megyei döntőbe, ahol nagyon
szép eredmények születtek.
Megyei döntősök:
– Szabó Zalán → 1. hely
– Monoki-Horváth András
→ 4. hely
– Savanya Ármin → 8. hely
– Orosz Regina → 22. hely
A MatekÁSZ matematikai
tanulmányi versenyen is többen megméretették magukat. A
fejlesztő matematika versenyfeladatok játékos, kreatív, mégis
gondolkodtató, fejlesztik a logikát, a matematikai gondolkodást.

I SKOLAI HÍREK
Kihívást és élményt nyújt a matematika színes és izgalmas világának mélyebb megismertetésével.
A verseny 3 fordulós. A válogatót
megyei forduló, majd országos
döntő követi.
Megyei döntősök:
– Szabó Zalán (3. o.) → 1. hely
– Nagy Dóra (4. o.) → 12. hely
– Nyári Alexander (4. o.)
→ 15. hely
– Orosz Miklós (1. o.) → 17. hely
Mindkét versenyen több Zoltánfys diák továbbjutott és készülnek a további megmérettetésre.
Házi szavaló verseny
A házi szavaló versenyünkre
minden évfolyamból számos tanuló jelentkezett. Az eredmények
alapján jutottak tovább a díjazott
tanulók a területi versenyre.

Résztvevők:
1. osztály:
Savanya Ármin, Henn Márton,
Orosz Miklós, Török Bálint
2. osztály:
Terjék Miranda, Harcel Napsugár, Mayer Illangó, Szabó Regő,
Merczel Nikolett, Kresák Huba
3. osztály:
Pálinkás Zoltán, Szabadai Péter,
Német Nóra, Karagity Márk, Sebesi Milán
4. osztály:
Nagy Dóra, Nagy Auróra Bíborka, Szilágyi Balázs, Papp Eszter,
Vincze Noémi, Szécsi Patrik
Eredmények:
1. osztály:
– I. helyezett: Savanya Ármin
– II. helyezett: Henn Márton
– III. helyezett: Orosz Miklós
2. osztály:
– I. helyezett: Merczel Nikolett
– II. helyezett: Mayer Illangó
– III. helyezett: Terjék Miranda

11

3. osztály:
– I. helyezett: Pálinkás Zoltán
– II. helyezett: Szabadai Péter
– III. helyezett: Német Nóra
4. osztály:
– I. helyezett: Nagy Dóra
– II. helyezett: Nagy Auróra
Bíborka
– III. helyezett: Szilágyi Balázs
Térségi szavalóverseny
Ebben a tanévben a SZTEJKI
Zoltánfy István Általános Iskola
rendezi a területi online szavalóversenyt két korcsoportban. Nevezési létszám: 1-2. évfolyam: 4 fő,
3-4. évfolyam: 4 fő. A versenyzők
bármely témában, szabadon választhatnak verset (kivéve verses
mese), amely maximum 4 perc
terjedelmű lehet. A beküldött
felvételeket pedagógusokból álló
szakmai zsűri értékeli. A zsűri
döntése alapján a helyezést elért
szavalók könyvjutalomban részesülnek.

Események
Február 23-án a szegedi Agóra adott otthont a Lázár Ervin Program egyik állomásának. A hetedik osztályosok egy rendhagyó
feldolgozását tekinthették meg Szabó Magda,
Abigél című regényének.
Március 11-én a nyolcadik osztályosok
szintén ennek a programnak a keretében a budapesti Kőszínházban az „Operakoktél” című
látványos előadást tekintették meg.

Beruházások
A Tempfli téri épület udvarán a fejlesztőtermet újra tudják használni a diákok és a pedagógusok. Egy korábbi beázás során komoly
károk keletkeztek az épületben.
Az épület egy teljesen új tetőszerkezetet
és lemezelést kapott. Megújult a belső tér is,
ki lettek cserélve a sérült gipszkarton fal és
mennyezet szerkezetei és elemei is. A helyreállítás utáni belső festés munkálatait az iskola
technikai személyzete végzi.
Ezen nagyobb összegű beruházást a
Deszki Önkormányzat és a Szegedi Tankerületi Központ finanszírozta.

Két év után végre eljött az idő egy nagyon
várt lehetőségre. A járványügyi rendelkezések
változása újra esélyt adott egy közös rendezvényre a 48/49-es szabadságharc megemlékezés kapcsán, a hagyományoknak megfelelően.
Nagyon várta már ezt a lehetőséget tanár, diák
együttesen.
A hatodik osztályosoknak három hetük volt
felkészülni az idei Március 15-i ünnepségre.
A diákok egy nagyon színvonalas és tartalmas műsorral lepték meg társaikat a Faluház
színháztermében.

A jelenlegi elsősök és másodikosok még
nem tudtak részt venni ilyen közös ünnepségen az ismert okok miatt. Végig tekintve a
nézőtéren és látván az arcokat, a reakciókat és
a figyelmet, a meghatottságot és a feltétlen érdeklődést, ki lehet jelenteni, hogy ennek már
nagyon itt volt az ideje. A rendezvényt Király
László polgármester úr is megtisztelte jelenlétével.
Kiemelt jelentősége van egy ilyen eseménynek, mert ez adja meg azt a pluszt, ami miatt
közösség egy közösség, Zoltánfys egy Zoltánfyba járó diák és deszki egy itt lakó.
További jó hír a diákoknak, hogy március
26-án végre újra meg tudjuk tartani hagyományos Fabatka vásárunkat, ahová a szülőket is
szeretettel várjuk. Ezt sem lehetett megtartani
már két éve, tuti nagy buli lesz. A rendezvény
diákok által kitalált alábbi mottója igen beszédes:
„Ereszd el a hajam! - fatbatka napi rendezvény!”
Összeállította: Vid György
intézményvezető
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Ijfúsági Néptáncantológia 2022.

Mint ahogy arról már hírt adtunk az újság
hasábjain keresztül, az a megtiszteltetés érte az
egyesületünket, hogy az ifjúsági csoportunkat
beválasztották az Ifjúsági Néptáncantológia
műsorába. Erre a gálaműsorra az országból
az elmúlt egy év legjobb koreográfiáit, táncegyütteseit válogatják be, így nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy Kádár
Ignác-Nagypál Anett: „Jajj de szép a hazai”
című koreográfia is ott lehet március 13-án

az Eiffel Műhelyház színpadán. Nagy izgalommal utazott fel a csapat Budapestre, ahol
egy remek napot töltöttünk el. A mieink nyitották meg a gálaműsort és nagyon büszkék
vagyunk rá, hogy milyen gyönyörűen helyt
álltak a táncosaink. Velünk volt Király László polgármester is, akinek külön köszönjük
a hazaérkezésünkre iderendelt pizzát és a kis
„kontyalávalót” is.

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

2022. MÁJUS 6-7.

Jelentkezési határidő:
2022. ÁPRILIS 15..
Verseny helyszíne:
DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR, (6772 Deszk, Tempfli tér 8.)
A fesztivál zenekara:
JUHÁSZ ZENEKAR
Nevezési díj:
3000 FT/FŐ, 5000 FT/PÁR

Szeretettel várunk minden olyan
fiatal és idősebb táncost, aki szereti,
és szívesen táncolja a dél-alföldi
páros (lassús és frisses, oláhos és
frisses) és szóló (oláhos) táncokat,
valamint dél-alföldi szóló és páros
cigány táncokat.
A fesztivál országos hatókörű lesz,
de a határon túli táncoslábú barátainkat
is nagy szeretettel várjuk versenyünkre.
Fontosnak tartjuk az improvizatív, szabad
táncolást, (figyelembe véve a tájegység
adatközlőinek táncát), kihangsúlyozva a
táncszerkesztésük sajátosságait, egyéniségük megjelenítését, mely az előadók
egyéni táncain keresztül megmutatkozhat.

2022. MÁJUS 6. PÉNTEK
14.00-16.00:
Regisztráció
16.00-18.30:
Színpadbejárás
19.00:
Vacsora
21.00:
Közös mulatság
2022. MÁJUS 7. SZOMBAT
7.30-8.30:
Reggeli
10.00-13.00:
Versenyprogram I.
13.00-14.00:
Ebéd
14.00-17.00:
Versenyprogram II.
19.00:
Eredményhirdetés,
díjátadás, gálaműsor
20.00:
Vacsora

HAJNALIG TARTÓ MULATSÁG!

INFORMÁCIÓ:
Bene Ildikó +3620/966-3477
Tóth Gábor: +3670/336-8558
facebook.com/rozogtessukmog

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

Programjainkról
Több hazai és külföldi fesztiválra is készülünk a közeljövőben. Az ifjúsági szólótáncfesztivál selejtezőjéből továbbjutott mindhárom táncosunk: Bencz Gergely, Kothencz
Bertalan és Majoros Zoltán is. Ők az egri
döntőben mérettetik meg tudásukat március
utolsó hétvégéjén.
A gyermek szólótánc fesztiválra is több
táncosunk nevezett, ők április 14-én, Gyulán
versenyeznek majd a továbbjutásért. Szurkolunk Nekik is!
Május 6-7-én rendezzük meg harmadik alkalommal a „Rözögtessük mög!” Dél-alföldi
szóló- és páros táncok országos fesztiválját
szűkebb hazánkban, Deszken. Boldogok
vagyunk, hogy tehetünk valamit mi is azért,
hogy a Dél-alföld tánckincse, hagyományai,
gyönyörű viselete ne merüljön feledésbe.
A programot a Nemzeti Kulturális Alap, az
Örökség Népművészeti Egyesület és a Martin
György Néptáncszövetség.

A május 20-i hétvégén két fesztiválra is készülünk. Pápára az ifjúsági csapat utazik, Szegeden pedig a Százszorszép Néptáncfesztivál
kerül megrendezésre, ahol minden csoportunk részt vesz.
Május utolsó hétvégéjén erdélyi testvértelepülésünkre, Oroszhegyre utazunk.
Június 19-én, vasárnap rendezzük meg
évzáró gálaműsorunkat a Szegedi Nemzeti
Színházban, majd rögtön utána a felnőtt és az
ifjúsági csoport Hollandiába utazik egy nagy
CIOFF fesztiválra.
Júliusban Franciaországba készülünk a Cibere és a Felleghajtók csoportokkal szintén
egy CIOFF fesztiválra.
Természetesen ezeken kívül még rengeteg
fellépésnek igyekszünk eleget tenni, Deszken
és Szegeden egyaránt.
Az utazások, fellépések, viseletek nagyon
költségesek sajnos, így az újság hasábjain is
arra kérnénk Mindenkit, ha megteheti, támogassa táncosainkat adója 1%-nak felajánlásával.
Ahová ezt megteheti: Deszk Község
Népművészetéért Alapítvány, adószám:
18475623-1-06
Természetesen folyamatosan lehet jelentkezni csoportjainkba is, Szegeden, Deszken
és Röszkén is! Érdeklődni a +36209663477es telefonszámon lehet. Várunk piciket, nagyokat egyaránt nagy szeretettel a Tiszavirág
családjába!
Tiszavirág Néptáncegyesület
vezetősége
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Foci hírek
Tovább folytatódik a munka az egyesületben. Papp Endre vezetésével nagypályás labdarúgó csapatunk az idényt Mórahalom ellen
egy bravúros győzelemmel kezdte, sajnos utána hazai pályán vereséget szenvedett Hódmezővásárhely második számú csapata ellen. Cél
továbbra is a biztos bennmaradás a megye I.
osztályban.
Futsal gárdáink lassan befejezik a bajnokságokat. Felnőtt regionális csapatunk második
helye mellett az U19-es, illetve U15-ös csapatunk szállítja idén az érmeket. Kiemelendő
U15-öseink, akik eddig hibátlan teljesítmén�nyel több, mint 100 gólt rúgva vezetik csoportjukat.
Február vége egy fontos dátum minden
látványsport egyesület életében. Február 28-a
ugyanis a TAO pályázatok beadásának a határideje. Az egyesület mindkét szakosztálya
sikeresen benyújtotta a jövő évi működéshez

Deszk II

szükséges pályázatot, reménykedünk a sikeres
elbírálásban. A pályázati ügyintézésben hatalmas segítség volt Tóth Erika, köszönjük.

Futsal U15

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Tóth Tibor
a DSC elnökség tagja

Futsal U19

Kézilabda hírek
Gőzerővel menetelnek csapataink
Minden fronton bevetésen csapataink
A képeken az ifista lányaink láthatóak
egy győztes mérkőzés után, valamint az
u10 -es lányaink mérkőzés közben.
Március 20-án, vasárnap egész napos
U12 fordulót rendeznek a Deszki Sportcsarnokban.
Felnőtt mérkőzések: https://mksz.hu/
sportszervezet/209/320213708/2021
Ifjúsági: https://mksz.hu/versenyek/upNoiVersenyek/32021189/320214166
Serdülő: https://mksz.hu/sportszervezet/209/320214218/2021
A találkozók megtekintése ingyenes és a
kormányrendelet értelmében immár nem
védettségi igazolványhoz kötött.
Kozserán Beáta
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Hírek a Bánát életéből
Fellépések a Bánátnál

A Bánátnál szerencsésnek mondható, hogy
a csoportoknál nem csökkent a létszám és a
munkát a lehetőségekhez igazítva végezték
az elmúlt időszakban. Folytatódott a már jól
bevált együttműködés a Budakalászi „Rozmaring” néptáncegyüttessel. Ennek egyik kézzelfogható jele a február 26-án Budakalászon
megrendezett „Rozmaring” esten való fellépés.
E fellépésen a deszkiek Dimitrovgrád környéki táncokat adtak elő és a házigazdákkal „Krályisnye”, boszilegrádi táncokat. Természetesen
a jó és hasznos együttműködés folytatódik. A
Bánát több csoportja is szerepelt a Deszki Faluház "Ezt tanultuk!" műsorában.

„Magyarországi szerbek
néprajza 8” - könyvbemutató Deszken
A Magyar Néprajzi Társaság, a Szerb Intézet Non-profit Kft és a Szerb Fővárosi Önkormányzat közös kiadásában jelent meg a
„Magyarországi szerbek néprajza 8”- Néprajzi
tanulmányok a magyarországi szerbek hagyományos kultúrájából című kötet. E kiadványsorozat azért fontos, mert bemutatja az országban élő szerbek néprajzát. Ezt hangsúlyozta a
bemutatón, március 3-án, a Szent Száva központban Rusz Boriszláv (deszki származású)
szerkesztő. Beszélt a kiadvány anyaggyűjtéséről, szerkesztéséről, szerzőiről, fordítóiról
(köztük van Rádity Milenkó újságíró, aki szintén deszki), támogatóiról és a szerzőkről. A
részletes bemutatást Lásztity Péró szerkesztő
folytatta. A kötetben két deszki szerző tanulmánya is helyet kapott: Brczán Éva: Egykori
szerb aranyhímzés Deszken és a hagyomány
megújítása, valamint Rusz Borivoj: Mezőgazdaság Deszken és a Maros mentén a XIX . század végén és a XX. század elején. A bemutatás
érdekessége volt még, hogy a többi munkában
is volt deszki vonatkozás, ebből kiemelném
Grin Igor (1943-2020) muzeológus munkásságát, aki sok szerb éneket gyűjtött Deszken. A
könyvbemutató, ahogy a szerkesztők mondták, azért is lett Deszken megtartva, mert sok

a deszki vonatkozás a kiadványban, ami azt is
jelenti, hogy Deszken fontos a múlt felkutatása, leírása, valamint a tiszta és hiteles múlt
megörökítése.

Szerb választási kampány
Deszken
Az ezévi parlamenti választásokon harmadik alkalommal kerülhet sor a nemzetiségek
szószólójának megválasztására a magyar
parlamentben. A szerb listát a Szerb Országos Önkormányzat állította össze és egy kampánykörút keretén belül a jelöltek a szerbek
lakta településeken tartanak választási kampányt. Így került sor február 3-án, Deszken a
Szent Száva Szerb Oktatási, Hitéleti és Kulturális Központban a szerb listán szereplők bemutatkozására. Az ez évi listát Alekszov Lyubomír eddigi szószóló vezeti, őt követi Szutor
Lászlóné, Dr. Lásztity Jovánka, Rusz Igor és
Krunity Péter. A jelöltek a bemutatkozás után
beszéltek a parlamenti képviselet fontosságáról, jelentőségéről, az eddigi ciklusok eredményeiről, akadályokról és, ami a legfontosabb,
hogy Deszken is a szerb lakosok szavazzanak
a szerb jelöltre, tehát vegyenek részt minél többen a választáson április 3-án.
Minden deszki lakosnak Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok a magam és a Deszki
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
nevében!
Rusz Borivoj (Bóró)

Gyékény nap
Tápén
Február hónapban, a Szent Száva Központban nyílt nap keretében ismerkedtek a gyerekek és a felnőttek egyaránt a gyékénnyel, mint
szálas anyaggal. Ez alkalommal szitakötőt
készítettek a kezdők, megtapasztalva az alapanyag tulajdonságait. A haladók pedig már
a gyékény szövésébe és a sodrintás tudományába is beavatódhattak. Önzetlenül kaptak
tudást a résztvevők a tápéi „Gyékényből szőtt
Egyesület” tagjaitól, Teca nénitől és Sidló Kittitől. A nagy sikerre való tekintettel a Bánát
Műhelyes tagokkal felkerekedtünk március
közepén és bejelentkeztünk a gyékényesekhez Tápéra, a Heller Ödön Művelődési Házba, hogy még többet megtudhassunk erről a
kismesterségről. Teca néni féle meleg tápéi kis
kiflivel és teával vártak bennünket, és már az
alapanyagok is be voltak áztatva ahhoz, hogy
dolgozni tudjunk. A gyékényes műhelyben
eredeti, régi, különböző méretű szövőszékekkel is dolgoznak, amin a sokak által ismert tápéi szatyor is készül. Bemutatásra került a sodrott fül és az, hogy hogyan is kerül a gyékény
szőttes közé. Láthattunk eredeti tisztítatlan
gyékényt, beszélgettünk ennek beszerzési lehetőségéről, kipróbálhattuk a gyékény tisztítását, bedolgozását, feldolgozását. Elmondásuk
szerint pályázati lehetőségeknek is köszönhetőn népszerűsíteni tudják tudományukat, és
már napjainkban nagy nyitottsággal működtetik az Egyesületet, mert csak így tudják fenntartani nagyapáik-nagyanyáik kismesterségét,
ha az érdeklődők, és a helyi iskola gyermekei
számára kinyitják féltve őrzött kapuikat.
Ebből a megfontolásból mi is sok-sok apró
trükköt kaptunk Sidló Kittitől, amitől gazdagabbak lettünk. Idővel a sok gyakorlások után,
hozzáértő kezeink alatt akár kézműves remekek is születhetnek majd, de most az igazi cél
az volt, hogy tudásunkat bővítsük, hogy majd
be tudjuk építeni kézműves foglalkozásainkba.
Brczán Krisztifor
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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

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881
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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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17-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!

GYÓGYSZERTÁR

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

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: 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
6720 Szeged, Feketesas u. 27. fsz. 3.
ORVOSI RENDELÉSEK
Telefon: 06-30-998-1421
I. számú Háziorvosi körzet
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00,
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00-12:00,
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Péntek: 10:00-12:00
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
Mozgáskorlátozott betegek ellátása:
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
6771 Szeged, Szerb utca 28.
Rendelési idő:
Csütörtök 16:00 – 17:00
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, (Helyettesítő orvos: dr. Tószegi Györgyi
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
fogszakorvos 6771 Szeged, Szerb utca 28.)
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email: drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:
10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

NAPPALI ELLÁTÁS
- IDŐSEK KLUBJA

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
március 30., április 13., 27.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga
kukában, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Hegedűs Henriettának és Göndös
Zoltánnak 2022.02.22-én Botond,
Guzsván Ivettnek és Kökény Tamásnak
2022.03.02-án Dotti,
Soós Boglárkának és Barna Zoltánnnak 2022.03.10-én Lázár Tivadar,
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Bozóki Mihályné 102 éves korában,
Ugri Mihályné 95 éves korában,
Rádin Milutin 59 éves korában elhunyt

HÁZASSÁG
Győri Ádám és Cserhalmi Tímea Petra 2022. február 22-én,
Buboljak Roland és Vince Edit 2022. február 26-án
házasságot kötöttek.
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