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ÚJRA VAN
BÖLCSŐDÉ JE
DESZKNEK!
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Az ünnepélyes átadásról
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SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Polgármester Úr! Hosszú és küzdelmes menetelés eredményeként ismét van
bölcsődéje a településnek. Gratulálunk
a csodás épülethez, és egyben meg is kérdezzük – mikor fogadja a deszki gyerekeket?
– Március 30-ával lezártuk a bölcsőde
projektünket – elkészült az épület, és utolsó kötelező projektelemként április elsején
megtartottuk az átadóünnepséget, melyen
felavattuk a településünk legújabb ékkövét a több mint 333 millióból megépült, 2x12 fős
új deszki bölcsődét.
Számomra különösen kedves nap ez, hiszen építész polgármesterként én álmodtam
meg ezt az épületet, az én gépemen születtek
meg a sziluettjei, és ha megnézik a tervet és a
ma készült fotót, akkor közösen elmondhatjuk – VALÓRA VÁLT AZ ÁLOM! … és 32
év után újra van bölcsődéje Deszknek!
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BÖLCSŐDE ÁTADÓ

Az ünnepélyes műszaki átadáson jelen volt
Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott as�szony, Bartók Csaba, a Fidesz választókerületi elnöke, Gémes László – Csongrád-Csanád
Megyei Közgyűlés elnöke és a helyi intézményeink vezetői, a képviselők, és a kollégáink.
Az épület megszületése 4 éves vajúdás
volt. Úgy lett bölcsődénk, hogy hosszú évek
sikertelen próbálkozásai után megkerestem
Gémes Lászlót és Bartók Csabát, és kértem
Őket, hogy az akkor is gazdátlan járásunkban, és a megszámlálhatatlan igény és kérelem között támogassák a deszki bölcsőde
építését is. Ennek támogatása nem volt sem
automatikus, sem kötelező a számukra –
csak egyetlen igény volt a deszki azok között,
melyek vagy kapnak támogatást, vagy nem.
A projektünk kapott 209 milliót, azonban
a közbeszerzésen kiderült, hogy a legalacsonyabb ajánlat is 124 millióval magasabb,
mint a nyert összeg. Amikor a képviselő testületemnek elmondtam, hogy akarok még
kérni a 209-hez 124 milliót, kinevettek. Mindenki úgy volt vele, hogy ezt biztosan bebuk-

BÖLCSŐ AZ ÚJ BÖLCSINEK
– Úgy tudjuk, különleges ajándékot is kaptak az ünnepi átadón.
– Igen! A szalag átvágását követően a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda nagycsoportosaitól kaptunk két ajándékot. Egy kedves kis műsort,

tuk – kizárt, hogy ennyi pénzt kapjunk még.
De én újra kopogtattam Bartók Csaba és
Gémes László ajtaján. Elküldhettek volna, de
nem tették – segítettek újra! Ők ketten. Hálás
vagyok nekik, és tisztelem őket ezért - ezért
is csak velük vághattam át a nemzeti színű
szalagot. Segédkezett még ebben Dr. Juhász
Tünde Kormánymegbízott asszony, és Ternainé Fodor Marianna óvodavezető asszony,
aki a várhatóan szeptember elsején induló új,
a bölcsődével is közös intézményünket fogja
vezetni.
A projekt folytatódik, hiszen a TOP Plusz
pályázaton március végén megnyert újabb
16 millió forintból kerítéseket, közlekedési
tanpályát építhetünk a következő 2-3 hónapban, illetve a hatalmas udvar tereprendezését
végezhetjük el, hogy szeptemberre már fogadhassa a legifjabb deszkieket ez a csodás
épület.
Ez az új bölcsőde kis lépés volt a megyének, de hatalmas lépés Deszknek, és ismét
elmondhatjuk, hogy a mi kis falunk „Deszk,
ahol mindig történik valami!”

és babástól egy bölcsőt az új bölcsődébe, amit ők már aranyosan „a mi
bölcsődénkként” emlegettek. A kedves meglepetést Dr. Altmayerné Dr.
Kocsis Anita jegyzőasszonnyal vettük át, aki a településünknek, és ennek a bölcsődének is a „dizájnere” – szinte minden bútor, belső anyag és
színválasztás az ő ízlését dicséri.
Hadd köszönjem meg itt is, újra nagy tisztelettel Papos László ügyvezető úrnak a Globál 21 Kft lelkiismeretes és példás munkáját, építésvezetőjének és minden dolgozójának a példamutató szakmaiságát! Az
biztos, hogy minden településvezető kollégámnak csak jó szívvel tudom
ajánlani ezt a profi kivitelező csapatot!
A kis ünnepségen a meghívottak az ajándék bölcső mellett megcsodálhatták és bejárhatták az épület minden zugát, és ahogy Bene Ildikó,
a nap házigazdája mondta az ünnepség végén: „...ahogy a szívünk, úgy
minden kedves meghívottunk felé az épület is nyitva állt”, és várta is a
kíváncsi pillantásokat.
Azóta is szinte naponta állítanak meg a deszkiek, hogy elmondják,
nagyon szép lett az új bölcsőde – és persze még inkább azért, hogy megtudják – mikor hozhatják már a gyerekeiket. A válaszom mindig ugyanaz: Ilyen közel még sosem voltunk ehhez a naphoz!
Szeptemberben találkozunk!
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MÁR A SZÁMLÁNKON VANNAK
A PÁLYÁZATOS PÉNZEK
– Közvetlenül a választások előtt jöttek a jó hírek – újra
százmilliókat nyert Deszk pályázatokon. A választások hevében rögtön borút is kaptunk
a derűre – szárnyra kapott a
hír, miszerint ezekből nem lesz
pénz, csak a településeket és a
szavazókat édesgetik a döntések
nyilvánosságra
hozatalával.
Megtudhatjuk, mi van ezekkel
a forintokkal?

– Ezeket a híreket én is olvastam a választás
előtti napokban,
és bármennyire
is jó volt olvasni a támogatói
döntéseket – én
is izgultam, hogy
mi lesz a sorsa a
nyertes projekteknek.
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Örömmel jelenthetem minden deszkinek,
hogy a teljes támogatási összeg a számlánkra
került a döntéseket követő pár napon belül –
épp úgy, ahogy ez a többi projekt esetében, az
elmúlt pár évben történt.
Természetesen a rémhírek felröppenését
követően egyből kerestem Bartók Csabát, aki
utánakérdezve a felröppent hírnek arról tájékoztatott, hogy valóban még nincs brüsszeli
döntés ezekről a fejlesztési pénzekről, de ez jár
Magyarországnak, így a Kormány garanciát
vállalt az összegek szokásos menetrend szerinti folyósítását illetően. Nos, így is történt – a
menedzsment díj a pályázatíró céghez ment,
de a többi 501 millió forint a számlánkon van!

521 MILLIÓT HOZOTT A TAVASZ DESZKNEK
– Mire nyerték ezt az 521
milliót?
– A legnagyobb meglepetés és
öröm a régi tejcsarnok helyén, az
idősek napközi otthona melletti
üres területre pályázott „Deszki
Tánc Háza” projektnek adott zöld
jelzés. Erre is megkaptuk a teljes
megnyert összeget, úgyhogy indulhat a kiviteli tervek megrendelése, és a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési pályázat összeállítása is. Ez esetben a projekt 455
millió forint, melyből az épületre
401 milliót fordíthatunk, a két
épület közötti park kialakítására
11 milliót, ill. berendezésekre,
eszközökre további 7 millió forintot. 35,6 millió forint fordítható a projektmenedzsmentre, a
közbeszerzés finanszírozására, a
tervezésekre és az engedélyekre.

A teljes projektösszeg 455 millió.
A Deszken átmenő kerékpárút mentén sikerült 4 fedett
kerékpártárolóra nyernünk 32
millió forintot, és bő 3 milliót
a menedzsmentre és a tervezé-

sekre. Ebből a Kiskosár ABC,
és a COOP előtt, a szakkórház
melletti közlekedési lámpánál
lévő, lezárt nagy parkolóban és a
sportcentrum mellett épülhetnek
fel az üveges tárolók. Jó lett volna

ilyen máshova is, de a kerékpárút nyomvonalában lehetett csak
gondolkodni.
13,9 millióból megújul, és rekortán gumiburkolatot kap a 60
m-es futópálya és a távolugró nekifutó pálya. Elbontjuk a sportcentrum területén éktelenkedő,
elkerített régi szennyvízátemelőt,
és átkerülnek a sarki játszótérről
az eszközök. Ezzel elkezdjük előkészíteni az új egészségháznak is
a terepet.
Ezek mellett az első válaszomban már említett bölcsődei fejlesztés is nyert 16 milliót. Ezekből
a forintokból megépülnek a teljes
területet körbe ölelő kerítések,
egy kis közlekedési tanpálya, és a
végső tereprendezéseket is elvégezzük.

SZÉLESEBB LESZ A SZŐREGI SOR
– Mi lesz a Szőregi sorral, mi lesz a buszjárattal?
– Bevallom, hogy az elmúlt hónapban semmit nem vártam annyira,
mint a Szőregi soron, a Semmelweis utcától a buszfordulóig tartó útszakaszunk felújítására vonatkozó pozitív döntést. Nem bíztam benne

igazán, sőt… – mivel a megyei források elosztása már megtörtént, így
láttam, hogy nagy terhet raktam Gémes Lászlóra és Bartók Csabára az
újabb megkeresésemmel és kérésemmel.
Azt kommunikáltam a gazdák és a lakosok felé, hogy ha nem is lesz
meg, de majd biztosan a következő pályázati ciklus egyik első projektjeként futhat be – de LEGBELÜL ANNYIRA IMÁDKOZTAM, HOGY
SIKERÜLJÖN, hogy megtalálják valahogy a forrást erre a – ma már 86
milliós fejlesztésre.
Március végén azt a nagy hírt kaptam tőlük, a megyei kerethez sikerült kiegészítést kérniük, így Deszknek az 521 millió felett egy 86 milliós
út projektre is hamarosan benyújthatunk egy pályázatot, melyből 6,20
m szélesre bővíthetjük ezt az útszakaszt, azaz – MEGMARAD AZ ÚJ
BUSZFORDULÓHOZ VEZETŐ ÖSSZES HELYKÖZI JÁRATUNK!
Nagyon hálás vagyok mindkettejüknek, mert ez már minden épp
most nyertes pályázatunk megfejelése volt – a hab a tortán! Köszönöm köszönjük, hogy a megyével közösen megoldást találtak egy 8 éve megoldatlan problémánkra!
…és köszönöm a gazdák és a buszsofőrök türelmét is, már idén ősszel
kényelmesebben tudnak majd ezen az útszakaszon közlekedni!
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SZIGOR A KÖZTERÜLETEKEN

– Információink szerint beszigorított
az önkormányzat a közterületeken. Az
új részen és a régi utcákban is tucatjával
mentek ki felszólítások a szabálytalan
vagy engedély nélkül épített bejárók és
közterület bekövesítések megszüntetésére, de több helyen vissza is bontattak
ilyen bejárókat. Mi történt?
– Nem történt semmi különös. Ősz óta
arról tájékoztatjuk a lakosokat itt az újság
hasábjain, hogy a közterület-felügyelőnk a
műszaki ügyintézővel karöltve elkezdi a szabálytalan és engedély nélkül épített bejárók
és a szabálytalanul megváltoztatott – felkövezett, leburkolt – közterületek ellenőrzését.
Folyt ez a munka egész ősszel és télen is, de
közben háromszor lett új kollégánk erre a
munkakörre, így voltak kisebb megtorpanások. Most Pálmai Mónika műszaki előadó,

és Joó Gabriella közterület-felügyelő lassan
utoléri önmagát – vagy inkább újra kézbe
veszik az elődök által elhanyagolt ellenőrzéseket, és új lendülettel halad a munka.
Bevallom, jegyzőasszonnyal, aljegyző as�szonnyal sokszor csodálkozunk azon, hogy
milyen késztetésből, és hogyan mernek lakosok minden engedély nélkül a közterületen
önkényesen munkákat végezni, nem létező,
a közterület tulajdonosával nem egyeztetett
szintekhez igazodva tönkre tenni utcaképeket. Tavaly először az új részen építkezőknek, majd az összes ott lakónak kiküldtük a
Deszki Közterület ABC kiadványunkat, ám
sokan ezt követően, ennek ellenére is szabálysértésekbe bocsátkoztak.
Nagyon sajnáljuk ezeket az eseteket, és
főként a bele fektetett munkát és pénzt, de
„csupán” ezek miatt nem engedélyezhetjük
az indokolatlan feltöltéseket, és a helyi szabályozásoktól, a rendeletekben foglaltaktól
eltérően megépített bejárók és közterület leburkolások fennmaradását.
A helyi szabályozásokon sokat változtattunk, enyhítések és a lakosok számára kedvező változtatások kerültek be a rendeletekbe,
de ezeket be fogjuk tartatni – nem teszünk,
mert nem tehetünk kivételt senkivel sem. Az
önkormányzat honlapján letölthető példaábrák segítenek eligazodni a lakosoknak a

hatályos és betartandó szabályozások között.
Sorra fog kerülni az összes olyan ingatlan,
ahol nem kértek engedélyt – és ez nem fenyegetés, hanem tájékoztatás. Nem csak a bejárók, de a jelenleg is tiltott közterület leburkolások, kővel történő lefedések is szabálytalan
munkák. A jelenlegi szabályozások már engedik a közterületek meghatározott részének
ilyen módon történő megváltoztatását, de
csakis szigorú szabályokkal.
A rendeletek azért vannak, hogy egységes,
mindenkire egyformán vonatkozó szabályok szerint tudjuk a közterületeket használni – és nem utolsó sorban azért, hogy mindenki betartsa azokat.
Ugyan mindenkinek saját kötelessége és
felelőssége a rá vonatkozó rendeletek áttekintése, de azzal a céllal, hogy a lehető legkevesebb szabálysértési ügyben kelljen eljárnunk, a következő hetekben minden házhoz
eljuttatjuk a frissített Deszki Közterület ABC
kiadványunkat.
Kérek mindenkit, hogy bejáró, vagy járdaépítés, a közterületek parkosítása előtt
keressen bennünket, mindenkinek megfelelő tájékoztatást adunk a tennivalókról – és
kérem, hogy kizárólag engedéllyel végezzen
közterületen építési, csinosítási munkákat!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Sok kicsi sokra megy
A tájházunk gyűjteményébe szinte folyamatosan kapunk kisebb-nagyobb használati eszközöket, melyek közül a nagyobbakról
itt az újság hasábjain keresztül is hírt adunk olvasóinknak.
A legújabb felajánlást nem csak a mérete, hanem eszmei értéke is
teszi naggyá és igen becsessé. Priváczki-Juhász Jánosné, Török Marika néni a Török család nevében egy 1930-as évekből származó
ágyat, két csodálatos, makulátlan állapotú, 116 éves ágytakarót és egy
asztalterítőt adományozott a települési gyűjteménybe, melyek szinte
újszerűnek hatnak. Generációról generációra őrizte a családja a becses darabokat, melyet egykor Marika néni nagymamája kapott az
esküvőjére, – biztosan már akkor is nagyon drága – nászajándékként.
Ez a három posztó lapulhatott volna még száz évet az egyik örökös
szekrénye mélyén, de Marika néni azt mondta, amikor elkelt a szülői
ház az Alkotmány és Semmelweis utca sarkán:
– A Török család azt szeretné, ha mindenki láthatná ezeket – és ha
ezáltal egy picit örökkévalóvá válna velük együtt szeretett nagymamánk és nagyapánk is!

Tudom, a személyes, családi kötődés miatt még sokkal nehezebb
ilyen döntést meghozni, ezért nagy-nagy hálával köszönjük az adományt, kedves Török család!
Király László polgármester

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
Értesítem az állattartókat, hogy Dr. Tóth Tamás
állatorvos összevezetéses, kötelező eboltást tart az
alábbi időpontokban:
2022. május 8. (vasárnap) 9-11 óráig a „Tűzoltó szertár”- ban, (Széchenyi I. u és Tempfli tér
sarok)
2022. május 15. (vasárnap) 9-11 óráig a Péró
Szegedinác u. és Kossuth köz sarkán

PÓTOLTÁS! 2022. május 21. (vasárnap) 9-11
óráig a „Tűzoltó szertár”-ban, Széchenyi I. u és
Tempfli tér sarok
Oltás díja: 4.000,- Ft
Féregtelenítő tabletta: 300 Ft/db
Kérjük, az oltási könyvet mindenki hozza magával!
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző
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Vesszőfonás szakkör
Április 26-án egy kiállítással ér
véget a vesszőfonás szakkör a Faluházban. A Nemzeti Művelődési
Intézet Tudásunkkal kézenfogva
a közösségekért programjának
keretében tavaly novemberben
indult a szakkör 5 fő részvételével,
akik minden héten pénteken, Selmeci Ágnes vezetésével alkottak

szebbnél szebb kosarakat, melyek
megtekinthetők lesznek a Faluház előterében.
Köszönjük a Nemzeti Művelődési Intézet támogatását!

Költészet napja a Faluházban
deszkieket és bár nem voltak sokan, de akik elfogadták a meghívásunkat, egy nagyon szép estén
vehettek részt. A műsor gerincét
kortárs versek, prózák, slammek
és megzenésített versek jelölték
ki, Halasi Blanka, Lányi Nicolet-

A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11én ünnepeljük - természetesen
nemcsak őt, hanem a költészetet,
a lírát magát is.

Deszken minden évben műsorral készülünk ezen a napon,
így történt ez idén is. A Szegedi
Egyetemi Színház: Beleképzelnek valamit… című verses-zenés irodalmi estjére invitáltuk a

Húsvétoló
Két alkalommal nem tudtuk megrendezni a
Húsvétoló rendezvényünket a pandémia miatt, ezért nagyon örültünk, hogy idén – végre
korlátozások nélkül – meg tudtuk tartani a
programot. 10 órától vártuk a gyerekeket, családokat kézműveskedésre, majd tojáskeresésre a Faluházba. Kovács Dani jóvoltából egész
délelőtt lehetett lovaskocsikázni, illetve gyönyörű arcfestések is készültek „Katandi” jóvoltából. A tojáskeresés idén is nagyon népszerű
volt és aki nem talált csokit a parkban, annak
találtunk a Faluházban. Többen vállalkoztak
a locsolóvers mondásra is és annyira ügyesek
voltak, hogy úgy döntöttünk, mindenki első

díjat kap. Nagyon sokan látogattak el ezen a
délelőttön hozzánk, így jövőre biztos nagyobb
helyszínt kell találnunk ennek a rendezvénynek.
Köszönjük Sillóné Varga Anikónak és Kardos Dorinának a kézműves foglalkozáshoz
nyújtott segítségét és köszönet Kovács Dánielnek is a lovaskocsikázásért.
Bene Ildikó

te, Péterffy Andrea, Tari Balázs és
Varga Norbert előadásában.
Köszönjük szépen az előadást
a Szegedi Egyetemi Színház csapatának!
Bene Ildikó
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Gyermek szólótánc
verseny Gyulán
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Nobel-díjasok konferenciája
Szegeden
Évek óta résztvevője együttesünk a Nobel-díjasok tiszteletére megrendezett
gálaműsornak a Szegedi Nemzeti Színházban. Óriási megtiszteltetés ez, hogy a
főszervező, Dr. Hegyi Péter évről évre bizalmat szavaz nekünk és ott lehetünk
ezen a csodálatos műsoron. Idén a Duna Művészegyüttessel közösen szerepeltünk, nagy sikerrel. Köszönet érte elsősorban Hegyi Péternek, akitől a lehetőséget kaptuk és köszönjük az ifjúsági és felnőtt csapat helytállását is!

Fesztiválok itthon és külföldön

Április 14-én, csütörtökön 9 gyermekkel indultak el a
Tiszavirág NE táncpedagógusai (Goda Katalin, Papp Nóra,
Tóth Gábor és Simoncsics Pál) a DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS Gyermek es Ifjúsági Szólótánc Verseny válogatójára,
Gyulára.
A gyerekek rengeteget készültek a versenyre, több hétvégén keresztül próbáltak tanáraik segítségével, aminek természetesen meg is lett az eredménye:
Ezüst minősítést kapott:
Papp Lilien - Nagy-Fülöp Kende
Virág Sára Panna - Meszlényi Olivér
Pataki Luca - Meszlényi Olivér
Borka Zenke - Huszár Bálint
Arany minősítést kapott:
Monoczki Áron
Huszár Bálint
Meszlényi Olivér
Kiemelt arany minősítést kapott:
Tóth Róza Emma - Monoczki Áron
Különdíjat kapott: Tóth Róza Emma, a dél-alföldi oláhos
stílusos előadásáért.
Gratulálunk a gyerekeknek, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Külön köszönet a szabadon választott táncanyagok felkészítésében nyújtott segítségért Kovács-Gál Nórának és Németh Antalnak, valamint köszönjük Kádár Ignác szakmai
támogatását is!
Gratulálunk a felkeszítő pedagógusoknak, Goda Katalinnak, Papp Nórának, Tóth Gábornak és Simoncsics Pálnak!

Rözögtessük mög!
Gőzerővel folynak a Rözögtessük mög! fesztiválunk előmunkálatai. Május 6-7-én közel 100 táncost várunk Deszkre
országon innen és túlról, hogy szakmai zsűri előtt mutathassák
be a dél-alföldi táncokból szerzett tudásukat. A jelentkezések
érkeznek, a programra pedig mindenkit várunk nagy szeretettel!

Májusban két fesztiválra is készül az együttes, ráadásul mindkettő a május 20-i
hétvégén kerül megrendezésre. A Pápai Ifjúsági Néptáncfesztiválon az ifjúsági
csoport, a szegedi Százszorszép Néptáncfesztiválon az összes csoport részt fog
venni.
Május végén a deszki Cibere és a röszkei Csöpörke és Recke csoport utazik
erdélyi testvértelepülésünkre, Oroszhegyre.
Június 19-én rendezzük meg évzáró gálaműsorunkat a Szegedi Nemzeti Színházban, majd rögtön másnap a felnőtt és az ifjúsági csapat utazik Hollandiába,
egy CIOFF fesztiválra.
Akik itthon maradnak sem tétlenkednek, hiszen a Szegedi Szabadtéri Játékok
néptánc produkciójában is számítanak a gyerekeinkre Zsuráfszky Zoltánék.
Júliusban az ifjúsági csapat a szegedi Martin György Néptáncfesztiválon szerepel, majd a Cibere és a Felleghajtók csoport indul útnak és meg sem állnak
Franciaországig, ahol egy CIOFF gyermekfesztiválon vesznek részt.
Tiszavirág Néptáncegyesület
vezetősége
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
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Az ovinyitogató napok margójára

Óvodai nyílt napjaink legfontosabb hozadékának azt tekintjük, hogy nyitottságunk
révén segíthettük sok család döntését az
óvodaválasztásban. Azzal, hogy az érdeklődő
szülők bepillanthattak szakmai munkánkba,
ízelítőt kaptak mindennapjainkból, szerezhettek számukra fontos információkat, benyomásokat. Emellett gyermekeik élményteli
játékkal, sok kedves tapasztalattal kerültek
közelebb ahhoz, hogy még inkább vágyakozzanak egy gyermekközösség részévé válni.
Nyitottságunk teszi lehetővé, hogy továbbra is családbarát „üzemmódban”
működjünk, hiszen a szülők valós igényeit ismerhettük meg a beszélgetések során.
Meggyőződhetünk arról, hogy a rendkívül
hosszú, napi 12 órás nyitva tartásunk to-

vábbra is nagy segítség a családoknak. Szimpatikus számukra a nevelési szemléletünk,
koncepciónk, s az a gazdag programtár, amit
évente valósítunk meg pedagógiai programunk alapján.
Nyitottságunk és szakmai elkötelezettségünk teszi lehetővé, hogy továbbra is gyermekközpontú szemlélettel tegyük a dolgunkat. Minden gyerek egyformán fontos
számunkra, s ezt meg tudtuk mutatni most is,
a gyerekekhez fordulva, játékra invitálva őket.
Büszkeséggel vezettük a szülőket végig a
korszerű, jól felszerelt óvodánkon. Jó volt
látni csodálkozó tekintetüket, hallgatni elismerő szavaikat.
Lelkesen beszéltünk nekik további terveinkről, hogy szakmai innovációink hogyan

SZABADFÖLDI FÖLDIEPER
Közvetlenül szedés után
DESZKIEKNEK AKÁR HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSSAL
Vojszi bácsitól ELADÓ!
Érdeklődni, rendelni
május 10-től lehet
a 0670/941-9049-es telefonszámon.
Szedésre is lehet jelentkezni!

biztosítja, hogy még „családbarátabbak” és
„gyermekközpontúbbak” legyünk.
Mert nekünk igazán lehetnek terveink.
Míg más települések gyermek- és óvodapedagógus hiánnyal küzdenek, addig nekünk
az a hálás feladat jut, hogy a minket felkereső
minden egyes óvodapedagógusnak és óvodás
gyermeknek megfelelő helyet tudunk biztosítani.
Folyamatosan fejlődő településünk vezetése jó szívvel támogatja óvodánkat e szép jövő
építésében, amit hálásan köszönünk.
László Marianna
intézményvezető-helyettes
„Kis óvodánk nagy kapuja, szélesre van tárva.
Gyerekek és óvónénik sokasága vár ma.
Van itt minden, ami jó,
Autó, vonat, kismackó.
Legó, duplo, ceruza,
Dadus néni mosolya.
Rajzolhatsz és tornázhatsz,
Mesélhetsz és nótázhatsz.
Hahó, hahó, ébresztő!
Téged vár a Csicsergő!”
Ha többet szeretne megtudni rólunk, olvassa bemutatkozónkat az alábbi linken:
https://padlet.com/dmfcsicsergomaci/
w7on8l5cuzvaq2r8

Húsvéti családi
kézműves délután
a Csicsergő Óvodában

Hosszú idő után újra lehetőségünk nyílt meghívni a családokat az óvodába egy közös húsvéti
készülődésre. Izgatottan vártuk a
szülőket és a gyerekeket.
Zöld óvodaként igyekeztünk
természetes anyagok, valamint
újrahasznosított anyagok felhasználásával alkotni.
Az érdeklődő családok készíthettek papírból nyuszi füzért,
húsvéti ajtódíszt, szalvétagyűrűt, konzervdobozból nyuszit,
hungarocell tojást dekorálhattak kedvükre, vattakorongból
készülhetett bárány vagy tojást
festhettek lilakáposztával, céklá-

val, vöröshagyma héjával, kipróbálhatták a berzselés technikáját,
és díszítettek írókával olvasztott
viasz segítségével.
A program nagyon jó hangulatban telt, nagyon örültünk, hogy
sokan el tudtak jönni és így az
ünnep előtt együtt tölthettük
ezt a délutánt. Jó érzés volt újra
együtt lenni és közösen tevékenykedni.
Márki Anett Tünde
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Hírek a szerb óvoda háza tájáról

A múlt hónapban megkezdett
kertészkedést tovább folytatjuk a
gyerekekkel. Heti szinten járunk
át a tájházba és figyelemmel követjük a növények fejlődését, és
ahogyan az idő engedi, újabb
magokat vetünk. Már a földben
van a saláta, retek, borsó. Nagyon
várjuk az esőt, amelynek sajnos
a híján vagyunk. Megfigyeléseinket a csoportszobában a rajz,
mintázás eszközeivel új formában jelenítjük meg. Tavaszi virágok hajtogatása, a rügyező fák
mintázása, tópart építése, benépesítése a szőnyegen, halakkal
teli akvárium festése, az előbújó
csigák, aprónép formázásával fejezik ki a gyerekek a sétáink során
látottakat.

A víz világnapja is lehetőséget adott arra, hogy a témához
kapcsolódó vizes játékokkal,
tevékenységekkel, kísérletekkel
bővítsük és formáljuk a gyerekek
gondolkodásmódját. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek természethez fűződő viszonyát elmélyítsük, minden egyes rezzenésünkkel a természetvédelemre
neveljük őket. Elengedhetetlen,
hogy megismertessük, milyen
nagy-nagy szerepet játszik a víz
az életünkben és mennyi minden
területen fontos, amelyre nem is
gondolnánk.
A környezettudatosság és környezetünk tehermentesítése érdekében papírgyűjtést is szerveztünk, amelyet a nagy érdeklődés

miatt két hétre kellett kiterjesztenünk. Nagyon köszönjük a támogatást és a segítséget mindenkinek!
Amíg a Napraforgósok a járművekkel és a közlekedési eszközökkel ismerkedtek, addig a Süni
csoportosok a jó idő reményében
nagytakarítást rendeztek a Napnál és próbálták megfejteni, melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Így hangolódtunk rá lassan a
húsvéti ünnepekre, amely a szerb
óvoda életében kettős, hiszen a
magyar és a szerb hagyományokkal egyaránt megismerkednek a
gyerekek. Az ünnepet megelőzően a csoportokban szorgos kezek
munkálkodtak a húsvéti tojásokkal, dekorációkkal, melynek
csúcspontja a péntek délutánra
meghirdetett nyílt- és családi
nap volt. Az iskolával közösen

szervezett délutánon mindenki
kipróbálhatta a tojásberzselés
technikáját, tojást díszíthetett,
részt vehetett a tojáskocogtató
versenyen, célba dobhatott a nyuszi szájába vagy bárányt készíthetett gyapjúból. Ez a rendezvény a
húsvéti készülődésen túl kiváló
alkalmat adott arra, hogy együtt
lehessen a szerb óvoda és iskola
apraja-nagyja, újra találkozhassunk, illetve a szülők is közelebbről bepillanthassanak intézményeinkbe, találkozzanak az itt
dolgozókkal, az ide járó gyerekekkel. Bevallom, az események
annyira sodró lendületet vettek,
hogy erről egy fotót sem volt érkezésünk készíteni. Erre csak utólag derült fény. :) De szerintem, az
emlékezet is jól dokumentál.
Gyihor Gabriella
óvodapedagógus

Hírek a Szerb Iskolából
PÉNZÜGYI TÉMAHÉT

VÍZ VILÁGNAPJA

A pénzügyi témahét célja a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése. Beszélgettünk a
bevételekről és a kiadásokról, arról, hogy mindenkinek vannak pénzügyei: egy országnak,
egy városnak, egy családnak, minden személynek, így a gyerekeknek is. Igyekeztünk tudatosítani a tanulókban, hogy nekik is érdemes a
zsebpénzükről “költségvetést” készíteni, hogy
be tudják osztani az adott időre. Ezután rövid
kisfilmet néztünk meg a kiadásokról, amit kvíz
követett, amely segítségével visszajelzést kaptunk arról, mennyire értették meg a gyermekek a hallottakat.

Mint minden évben, szerettük volna felhívni
diákjaink figyelmét a víz megóvásának fontosságára. Tapasztalataink alapján a cselekedtetés,
a képi megjelenítés van legnagyobb hatással a
tanulókra. Ezért minden évfolyam plakátra
vitte elképzeléseit a témával kapcsolatban.

PINCESZÍNHÁZ
A Lázár Ervin Program keretén belül március 29-én a 2. osztályosok voltak színházban.
A szegedi Pinceszínházban a Vitéz László és az
ördögök című előadást tekintették meg.

JAZZ A LELKE MINDENNEK
- Jazzformers

A járványhelyzet miatt több filharmóniai koncert elmaradt, ezért nagyon örültünk,
hogy 2022. április 5-én végre zenei élményben
részesülhettek tanulóink. Ezen a napon a Jazzformers zenészei ismertették meg a diákokat
a Jazz történetével, jellemzőivel. A gyerekek és
a pedagógusok is “együtt éltek” a zenével, nagyon élvezték a hallottakat.
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT
A digitalis témahéten a tanulókkal olyan feladatokat oldottunk meg online felületen, amelyek játékosan vezetnek be a programozásba.
Mind a négy évfolyamot a Minecraft Voyage
Vízi – pályájával ismertettük meg. A tanulók
életkoruknak megfelelően különböző szinteken végezhettek kódolást.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2022.04.06-án Dr. Lásztity Jovánka igazgatónő szülői értekezletet tartott iskolánkban.

TOVÁBBKÉPZÉS
Három pedagógusunk a Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok keretén belül 2022.04.07én továbbképzésen vett részt. A továbbképzés
témája: Tevékenységközpontú módszerek a
szerb népismeret oktatásában alsó tagozaton.

HOT CROSS BUNS

A 4. osztályosok angol tanárnőjükkel, Belájszki Nevenkával ismét a konyhába vonultak. Most a böjt végét jelentő, angol nevén
Hot Cross Buns édes zsemlét készítettek. Ez
egy fűszerekkel, aszalt gyümölcsökkel ízesített
sütemény, melyet hagyományosan nagypénteken készítenek és fogyasztanak el. Nevét onnan
kapta, hogy a tetejére liszt és víz keverékéből
keresztet rajzolnak. A kereszt a buci tetején
Jézus keresztre feszítését jelképezi, a tésztájában lévő fűszerek pedig teste illatosításának
szimbólumai. Ma néhány buciba „egypennyst”
tesznek, mely megtalálójának szerencsét hoz.

A szerb iskolások
Palicsi Húsvétolója
A szerb iskolások közül Friedmann Milá,
Friedmann Ruven, Széll Borbála, Szepesi Hanna, és Auth Botond vett részt a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesületnél - a pa-

licsi Vigadóban - megrendezésre került húsvéti
kézműves műhelymunkán április 02-án.
A reggel 9 órás indulás után, a gyálai határátkelőn zökkenőmentesen keltünk át a diákokat
szállító kisbusszal. A célállomásunk helyszíne
a Palicsi tó mellett, egy szép park központjában
helyezkedett el. Gyerekzsivalytól volt már hangos az épület, amikor megérkeztünk. A hazai
gyerekek már négy asztalnálnál próbálkoztak
a kézügyességeikkel, ahová mi is becsatlakoztunk.
Az egyik asztalnál márványos tojást nemezeltünk, ahol először a tojás sárgáját gyúrtuk
gyapjúból és utána natúr színű anyaggal lapolgattuk, egészen addig, amíg el nem értük
az igazi tojás nagyságát. Ezután jött a varázslat,
mert leheletvékony színes gyapjúval simogattuk a tojásdad formát, amire “rámárványozódott” a színes gyapjú, és ettől lett cirombás a
nemez tojásunk.
A másik asztalnál a berzseléses tojásfestést
próbálhattuk ki. Apró növénykéket, virágokat
simogattunk a főtt tojásra, ezután nylon haris-

nyába szorítottuk, lekötés után vöröshagymahéjas lébe locsolgattuk, hogy minél sötétebb
legyen a tojás, hogy a lenyomatos növényi
minták így jobban látszódhassanak.
A következő asztalnál festéssel, gipszöntéssel, ragasztással, vágással különbnél különb
húsvéti ajtókopogtatókat készítettünk.
A negyedik helyszínen a kifújt tojások írókázásos technikájának a rejtelmeivel ismerkedhettünk meg. Az íróka fejét gyertya lángjánál
hevítettük, majd viaszba mártottuk és ezzel
“írtunk” a tojásra, kisebb-nagyobb sikerrel. A
megírt tojásokat festőlébe áztattuk, hogy így
gyönyörűséges, míves tojásokkal büszkélkedhessünk a délután végére.
Sok szép húsvéti készülődéses élménnyel
lettek a gyerekek gazdagabbak, amit a Palicsi tó
melletti sétálással, és egy kis játszóterezéssel is
fűszerezhettek.
Ezúton köszönjük meg a kísérőknek a segítséget: Márta néninek, Erika néninek, Nevenka
tanár néninek, és Fodor Edinának.
Brczán Éva
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KEVE program

Március 23-án az alsó-tagozatos tanulók egy rendhagyó tanórán kívüli foglalkozáson vettek
részt.
A Csongrád-Csanád Megyei
Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Tankerületi Központ szakmai
együttműködésével indított „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” (KEVE) programban a
Zoltánfy István Általános Iskola
is részt vesz. A program elsődleges
célja a biztonságos közlekedésre
nevelés és balesetmegelőzési ismeretek átadása.
Ezen a napsütéses szerdai délelőttön a tanulók egy előre elkészített KRESZ pályán mutathatták
meg ügyességüket és releváns ismereteiket. Kerékpárral és rollerrel lehetett leküzdeni a kijelölt fel-

Költészet napja

adatot, melynek során lehetőség
adódott a közlekedési ismeretek
elmélyítésére is. A délelőttön részt
vett a rendőrség két munkatársa,
akik a feladatok elvégzése után
tesztelték és egyben bővítették a
gyermekek tudását. A „hivatalos”
program után jött az igazi csemege, mely során a rendőrautó
megtelt deszki polgárokkal. Nem
kell rögtön rosszra gondolni, nem
szabálysértők sokaságára leltek a
rend őrei, hanem lehetőséget adtak a gyermekeknek, hogy egy kis
időre „egyenruhások” legyenek.
Látván a reakciókat, biztosra vehető, hogy ezen a délelőttön sok
gyermekben megfogalmazódott
a következő gondolat: Tuti rendőr
leszek!

Rendhagyó módon emlékezett meg az intézmény a költészet
napjáról. Az idén nem került elő
egyetlen magyar költőóriás verse
sem a megemlékezésen. Az iskolában elindult egy innováció,
mely során egyre több gyermek
fogja kezébe a tollat és irodalmi
alkotásokat készít. Ezen a költészetnapi rendezvényen a tanulók
saját verseiket és esszéiket olvasták fel diáktársaiknak.
Előzetesen költészet napi verseny került meghirdetésre, amire
két fő kategóriában – kispróza és
líra – nevezhettek a diákok. Az
eredményhirdetésre ezen a napon került sor, a pályamunkákért
a tanulók értékes jutalomban részesültek.
A díjazott tanulók:
– Horváth Dominik (5. oszt)
kispróza kategória

– Simity Anna (5. osztály)
kispróza kategória
– Szikora Ágota (5. osztály)
líra kategória
– Simity Éva (7. osztály)
kispróza kategória
– Vikor Anna (7. osztály)
líra kategória
– Gilicze Anna (8. osztály)
kispróza és líra kategória
A benyújtott munkákból kiállítás is készült, így mindenki elolvashatta az alkotásokat.
A napon ezen kívül „Posztolj
verset” programot is rendeztek
a diákok, melynek keretén belül
mindenki kedvenc versét, illetve
dalszövegét elhozhatta, s kitehette, bemutathatta az iskolában.
A rendezvénynek a megemlékezésen kívül edukációs célja is
volt, hogy egyre több gyermek
érezze meg az alkotás vágyát.

Fabatka, családi nap
Március 26-án, a szombati munkanapon, 3 év
után ismét megrendezésre
kerülhetett a fabatka vásár
iskolánkban. Pedagógusok,
szülők és gyerekek egyaránt
nagy lelkesedéssel készültek erre a napra. Az első,
második és harmadikos kis
diákoknak különösen nagy
élménynek ígérkezett ez az
esemény, hiszen az elmúlt
évek „járványos” időszakában nem lehetett megrendezni a családi napot.
Minden osztály készült
valamilyen produkcióval,
meglepetéssel. Az első osztályosok „just dance” szobát
nyitottak, a 2. osztályosok

popcorn-t, a 3. osztályosok zsákmacskát árultak,
ahol több száz játék talált új
gazdára. A 4. osztályosok a
kultúrát és képzőművészetet vették célba. Könyveket
árusítottak, lehetőség volt
gumikarkötő
készítésre,
kavicsfestésre, kézműveskedésre és a játéksarokban különböző logikai fejtörőket
próbálhattak ki a gyerekek.
Az osztály egyik tiszteletbeli tagja okozott még nagy
érdeklődést az ide betérők
körében. A rendkívüli osztálytársat meg lehetett simogatni, etetni és Ő ezt mind
méla nyugalommal, hang
nélkül tűrte, maximum a

színe változott meg az események hatására. A „Csillogó” névre hallgató kaméleon
a nap végére kitartásáért
megkapta a Zoltánfy Iskola
díszpolgári címét.
A többi osztály szervezésében íjászat, lovaglás, old
timer autózás, disco szoba,
VR szemüveg, büfé, fagyi,
arcfestés, csillámtetoválás,
és még nagyon sok program
várta diákokat és szüleiket.
Itt a helye a köszönetnek
azon szülők felé, akik segítették, illetve részt vettek az
eseményen, ezzel támogatva
a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítványt.
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Filharmónia
A Szegedi Filharmónia koncertsorozat
a záró eseményéhez érkezett. Egy rendhagyó jazz koncertre került sor a Faluház
nagytermében. Nincs szó, amely leírná azt
a fergeteges hangulatot, ami ezen a délelőt-

tön kerekedett a deszki iskolások körében.
Ezt meg kellett élni. A programsorozat
ezen előadása állt talán az összes közül a
legközelebb a diákok érdeklődéséhez. Az
előadók nagyon ügyesen építették fel az

LEP program
A diákok körében nagy népszerűségnek örvendő program újabb két
állomásához érkezett.
Kemény Henrik: Vitéz László és az elátkozott malom (élőszereplős vásári bábjáték)
Március 29-én a 2. osztályosok vehettek részt egy nem mindennapi
színházi előadáson. Vitéz László (vagy közismertebb nevén paprikajancsi) története egy felnagyított bábszínházi előadás, melyet életnagyságú bábok tettek igazán érdekessé. Az interaktív előadást a gyerekek
borzasztóan élvezték, hatalmas élményt nyújtott nekik ez a délutáni
program.

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.

előadást, bemutatva a klasszikus zenétől
vezető utat a modern zenéig. Szenzációs
volt.

Tatai LEP program
diákszemmel

“Március 24-én, csütörtökön, a Zoltánfy István Általános Iskola 6.
osztálya és a Kossuth Lajos Iskola 6. osztálya busszal elutazott Tatára. A
kirándulásra Attila bácsi és Ádám bácsi kísértek el bennünket.
Reggel 7:30-kor indult a busz Deszkről és11 órára ért a célhoz.
Tatán először elsétáltunk a várig, ahol egy fél óra szabadfoglalkozás
volt. Ekkor tudtunk kicsit ismerkedni a másik osztálybeli gyerekekkel a
vár udvarán, akik a másik buszban utaztak. Egy turistavezető bácsi felvezette a mi osztályunkat az első emeletre, és csapatokra bontva az osztályt, egy lovagokkal kapcsolatos kvízjátékot játszottunk. A kvíz után
kimentünk az épületből, és körbesétáltuk az egykori végvárat, mely
az Öreg-tó partjára épült, még Luxemburgi Zsigmond idejében. A tó
partján Ádám bácsi készített egy osztályképet a résztvevőkről.
A program itt sajnos véget ért mert indulni kellett haza. Visszasétáltunk a buszhoz, ahol vártak ránk az otthonról hozott szendvicseink.
Nagyon korgott már a gyomrunk, így miután beültünk a buszba, azonnal nyitottunk a táskáinkat és gyorsan meguzsonnáztunk, majd indultunk is vissza, Deszkre. Néhányan próbáltak elaludni, de túl jó volt a
hangulat a buszban.
Visszafelé rövidebbnek tűnt az út. Elkezdtünk beszélgetni, játszani
egymással és nem a telefonunkon. Hazafele úton megálltunk az inárcsi
pihenőnél , és negyed hatkor értünk vissza a deszki Faluházhoz.
Örülök neki, hogy újra elmehettünk az osztállyal egy ilyen programra, mivel az elmúlt két évben a pandémia miatt nem tudtunk elmenni
sehova sem. Köszönjük szépen a lehetőséget az iskolának és Attila bácsinak, Ádám bácsinak, hogy elkísértek minket.
Kardos Edina 6.osztály

Versenyek
Mint arról már korábban is beszámoltunk, a „Curie országos
természetvédelmi vetélkedőre”
szeptemberben két csapattal nevezett iskolánk. A verseny első
három fordulójában a résztvevők
sikerrel vették az akadályokat.
Ennek eredményeként mindkét
csapatunk továbbjutott a területi
döntőbe, amelyet 2022. február
18-án, pénteken rendeztek, szintén online lebonyolításban. A
csapatok az átlagosnál magasabb
pontszámokat elérve jutottak to-

vább. A megyei döntőt is sikerrel
vették a diákok, így bejutottak a
Szolnokon megrendezésre kerülő országos döntőbe. Az ötödikesekből és hatodikosokból álló
csapatok tagjai: Tánczos Daniella, Orvos Maja, Farkas Katinka,
illetve Sztanojev Bogdana, Szabó Kende, László Benett.
További folyamatban lévő versenyekről és eredményekről a
honlapon tájékozódhat az olvasó.
Összeállította: Vid György
intézményvezető
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Hírek a Bánát életéből
Tanulmánykötetek
bemutatása a
Szent Száva
Központban

Március 22-én egy érdekes
bemutató helyszíne volt a Szent
Száva központ. Petrovity Bránka
három, a magyarországi szerb iskolák történetét feldolgozó tanulmánykötetét mutatták be „Szerb
egyházi iskolák története a Budai
Egyházmegye területén” címmel.
Hogy miért pont Deszken? Kiderült a szerző, Petrovity Bránka a
bemutatón elhangzott szavaiból:
„A Deszk és Rékovác (Szerbia) közti testvérkapcsolat útján
ismertem meg a deszkieket és
zártam a szívembe őket. Velük
együtt az оrszág szerbségét is.
Ha lehet azt mondani, lélekben a
megismerés óta velem és bennem
él Deszk. Mint újságíró és a szerb
oktatás kutatója belemélyedtem
a szerb oktatási intézmények-iskolák kutatásába. Amikor már
sok anyagom volt, terveztem egy
kiadvány megírását és kiadatását.
Sajnos sok idő telt el, míg rátaláltam Alekszov Lyubomírra, a
Magyar Parlament szerb szószólójára, képviselőjére, aki vevő volt
a témára és megígérte, hogy segít
és segített.”
A kutatómunka eredménye
nem egy, de több könyv kiadására elegendő anyag. Nem lett volna szerencsés kihagyni valamit,
de nehéz az anyagi fedezet előteremtése is, amit a Lórévi Hagyományőrző Egyesület segítségével,
a Magyar Kormány támogatásával, valamint a Belgrádi Csigoјa
nyomda segítségével sikerült
megoldani, illetve most már azt
kell mondani, hogy elkezdeni a
kiadást. Most hétszáz oldalnyi
anyag, három kötetben került
kiadásra, ami azt jelenti, – tudtuk

meg Alekszov Lyubomírtól - aki
a kötetek kiadó-szerkesztője, és
a deszkiek régi barátja, hogy lesz
folytatása. Ha sikeresen pályáznak, akkor külön is elkészülnek
majd a szegedi, lórévi és deszki
szerb iskolák történetét feldolgozó tanulmánykötetek is.
E kötetek nagy űrt pótolnak
a hazai szerbség történelmének,
oktatásának és kultúrájának megismerésében, kiemelve a szerb
nyelv oktatásának fontosságát a
fennmaradás szempontjából.

Húsvétot
megelőző
szokások, ünnepek
Legnagyobb keresztény ünnepünk Jézus Krisztus feltámadása,
amit a mai napig a deszki szerbek is méltóképpen ünnepelnek.
Az egyházi szertartások mellett
sok népszokás is fűződik az ünnephez, aminek egy része kihalt,
vagy modernizálódott, de sok
megmaradt. Nem egy rövid ünnepről van szó, hanem egy hos�szú ünnepsorozatról, ami egy hét
hetes böjttel kezdődik. Ebben az
időszakban hagyományos böjti
ételeket kell enni, ezek: fehér burgonyaleves, bableves, borsóleves,
paradicsomleves, mákos-, diós-,
krumplis tészta, főtt és sültkrumpli, gyümölcs és pattogatott
kulorica. Ma már népszerűek a
halételek és a böjt időszaka is lerövidült, esetenként szerdai és pénteki napra, valamint a „nagy heti
böjt” időszakára. Az egyházi szertartások mellett sok népszokás is
fűződik ehhez az ünnepkörhöz,
amiket a deszki szerbek megőriztek. Kiemelt helye van a böjt
hetedik hetének ünnepe, a Vrbi-

ca-Lázár szombatja. Ez a virágvasárnap előtti nap az igazságos
Lázár ünneplése. E napon régen
cigányasszonyok járták a falut és
a naphoz illő énekeket énekeltek,
amiért a háziak megajándékozták
őket, mert mindenütt szívélyes
fogadtatásban volt részük. „Vida
mama” és lányai voltak az utolsók, akik járták a falut. Éneküket
Dr. Felföldi László lejegyzetelte
és több néprajzi kiadványban
közzétette. Virágvasárnapkor a
templomban fűzfaágakat szentelnek, amiket hazavisznek és a ház
védőszentjének ikonjához teszik,
hogy megvédje a ház lakóit. Ezzel a nappal megkezdődik maga
a húsvéti ünnep, amit ez évben
a deszki szerbek másként ünnepelnek, hisz a szerb templomban
belső felújítási munkák folynak.

A „BÁNÁT”
fellépéseiről
röviden
A szenior csoport tagjai márciusban Krályevó (Szerbia) városában szerepeltek a hagyományos

„Senior” Néptáncfesztiválon. Ez
a krályevói és deszki táncosok
jó kapcsolatának is eredménye,
illetve, hogy kétéves kihagyás
után most sikerült újra megszervezni ezt a fesztivált. A deszki
csapat „Bánáti táncokat” adott
elő nagy sikerrel. E mellett megismerkedtek a város és környék
nevezetességeivel, illetve megtekintették Belgrádban a nemrég
elkészült Szent Száva templomot.
Az együttműködés folytatódott,
hisz az utánpótlás csoport is szerepelt egy Ifjúsági fesztiválon,
mégpedig április 15-17. között,
szintén Krályevó városában. A
Bánátosok Dimitrovgrád környéki táncokat adtak elő nagy sikerrel. A mostani házigazdáknak
a deszkiek az Ajvár fesztiválon
viszonozzák majd a szíves fogadtatást.
Táncosaink felléptek még a
Szent-Györgyi Albert Agórában megrendezett Nemzetiségek
Napja programban is, ahol Dimitrovgrád környéki táncokat
adtak elő nagy sikerrel. A kulturális program után élőzenés
Balkán táncház volt a Fol-Pakk
zenekarral.
Rusz Borivoj Bóró
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Labdarúgás hírek
mérkőzésen. Ez az év nem sikerült, jövőre javíthatnak.
Felkészítő edzők: Király Csaba,
Kocsis Tamás, Rácz Balázs, Tarjányi Marcell

Felnőtt

Futsal csapatainknál befejeződtek a bajnokságok. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évhez
képest megint sikerült előrébb
lépni, mindhárom éremből begyűjtöttünk egyet.
MLSZ Regionális Felnőtt:
Felnőtt futsal gárdánk idei első
ezüstérmét szerezte meg az egyesületnek. Csapatunk hatalmasat
küzdve, szinte végig versenyben
volt az MLSZ Regionális Futsal
Bajnokság aranyáért, de sajnos
nem sikerült a bravúr a Tiszaföldvári VSE gárdája ellen. Várjuk
más bajnokságok végig menetelét, és a reményt, hogy egy NB IIes indulási jogot szerezhessenek
Molnár Lászlóék.
Csapat tagjai: Amariutei Sorin-Ionut, Bánóczki Dániel, Csupity István, Deák Donát, Faddi
Dávid, Farkas Ákos, Ferenczi
András, Gáspár Adrián, Horváth
Zsombor, Lengyel Péter, Lengyel
Szabolcs, Márkus Roland, Plichta
Dominik, Rádóczi Dávid, Szabó
Attila, Szabó Szilárd, Szádeczky
Zalán, Vincze Gábor, Zsoldos
Ákos
Vezető edző: Molnár László,
Masszőr: Molnár Emese; Technikai vezető: Vincze Gábor

Futsal U19: fiatal kvartett
(Rácz Balázs, Tarjányi Marcell,
Király Csaba, Kocsis Tamás) által
dirigált ifjúsági csapatunk a ros�sz kezdés után „kiegyenesedett”.
Csapatunk szinte végig versenyben volt a dobogós helyekért,
amit az utolsó előtti fordulóban
biztosított be. Az aranyérmet
szerző SZEOL csapata kiemelkedett a mezőnyből, de Rácz
Balázsék csapata Szentes, Makó,
Mórahalom korosztályos gárdáit
sikerült maguk mögé utasítaniuk.
Csapat tagjai: Ajtai Balázs, Balla Norbert, Budai Zoltán, Demeter Richárd, Demirci Ali, Demirci
Deniz, György Csongor, Hadobás Kornél, Iványi Zalán, Jankó
Dávid, Kiss Csongor, Kozák Gergely, Mácsár Dávid, Szendrényi
Noel, Teschner Dániel, Tisza Bálint, Varga Szabolcs, Varga Zénó
Felkészítő edzők: Király Csaba,
Kocsis Tamás, Rácz Balázs, Tarjányi Marcell
Futsal U17: ezen csapatunk
szenvedte meg egyik legjobban a
járvány időszakot, a tabella 5. helyén végeztek egy viszonylag erős
csoportban. Többször előfordult,
hogy annak kellett örülni, hogy
egyáltalán részt tudtak venni a

Futsal U15: Papp Endre fiai
sziporkáznak, futsal csapatunk
idei első aranyérmét szerezte meg
az egyesületnek. Gyerekeink hibátlan teljesítménnyel 140 gólt
rúgva, mindösszesen 13-at kapva
megérdemelten szerezték meg az
első helyet.
Csapat tagjai: Benkő Marcell,
Berczeli Csaba, Bubrják-Goda
Nimród, Dávid Gergő, Gerbács
Gergely, Gilicze Csongor, Kocsis-Savanya Ákos, Kocsis-Savanya Andor, Kőmives Kende,
Márki Kristóf, Maróti Márton,
Petrik Ádám, Pópity Vladimír,
Süvegh Dávid, Szalay Zétény, Zádorfalvi Martin.
Felkészítő edzők: Papp Endre,
Vincze Gábor
Futsal U13: Torna rendszerben zajlódó bajnokságban körbeverésekből nem jött ki jól a csapatunk, amely a harmadik helyen
végzett, így nem jutott be a rájátszásba. A továbbjutás minden
fordulóban nüanszokon múlott,
csüggedni itt sem szabad, mert
gyerekeink a nagypályás bajnok-

ságban vigasztalódhatnak, valószínűleg érmes helyezéssel.
Felkészítő edzők: Czibere László, Egedi Edina
Futsal U11: Az őszi makói
Bozsik bajnokság után csalódás
a negyedik helyezés csoportjukban. A listavezető Szeged 2011
korosztályos csapata kiemelkedett a mezőnyből, de a második
helyre oda kellett volna érni.
Sajnos gyerekeink nem a legjobb
szellemben léptek pályára az első
két tornán, ahol a továbbjutás
esélye el is úszott.
Felkészítő edzők: Koczkás Zoltán, Herédi Szabolcs
Futsal U9: Molnár Nataniel,
Herédi Szabolcs vezette legkisebbjeink tapasztalat szerzés céljából indultak el a bajnokságban.
Komoly ellenfelek ellen, a „Bozsikos miliőből” kiszakadva érzékelték, hogy milyen helyezésekért
küzdeni és nem csak csokiért
játszani. Voltak jó megoldások,
mérkőzések, de sokat kell még
fejlődniük, idejük megvan rá.
Felkészítő edzők: Herédi Szabolcs, Molnár Nataniel
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Tóth Tibor
a DSC elnökség tagja

Futsal U19

Maros Ponty Horgászegyesület évadnyitó horgászversenye
Egyesületünk április 2-án tartotta a 2022-es év első horgászversenyét.
Hosszú idő után nem a korlátozásokkal, azok betartásával kellett foglalkozni az előkészületek során, és magán a versenyen sem. Felszabadultan, jó hangulatban fogyasztották a már megszokott reggelit - zsíroskenyér, lilahagyma, fűszerek - a gyülekező versenyzők. A kitelepült
büfé pedig garantálta, hogy a szomjúságnak nyoma sem lesz a délelőtt
folyamán. A sorsolás után 35 fő foglalta el a horgászállásokat, és kezdte
meg a kopoltyúsok horogra csábítását. A 6 mázsa frissen telepített állo-

mány többé-kevésbé hagyta magát elcsábítani a felkínált jobbnál jobb
csaliknak. A 3 óra letelte után jött a mérlegelés, majd az eredményhirdetés, mely során az is kiderült, hogy 26 db pontyot fogtak a résztvevők.
A verseny végerdménye:
1. Tari János – 8,6 kg, 5 db ponty
2. Juhász József – 7,65 kg, 4 db ponty
3. Ifj. Kovács Antal – 7,15 kg, 4 db ponty
Maros Ponty HE
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SALÁDI NAP
A FALUHÁZ PARKJÁBAN
10.00:

FALUSI SZÍN ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

10.00:

RENDŐRSÉGI KUTYÁSBEMUTATÓ
FŐZŐVERSENY

10.00-TÓL:

a Népi Hagyományőrző Közösségi Házban

baráti társaságoknak, civil szervezeteknek

10.00-TÓL: MIKI KUPA (focikupa) a Sportcentrumban
10.00-TÓL: ARCFESTÉS, CSILLÁMTETKÓ, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK,
UGRÁLÓVÁRAK, NÉPI JÁTÉKOK, GOMBFOCI
11.00-15.00: LOVASKOCSIZÁS
13.00:
Főzőverseny eredményhirdetése
13.30:
MiKi kupa eredményhirdetés

15.30:

KARATE BEMUTATÓ
KOZMOSZ TE rock and roll bemutatója
CSIBÉSZ KUTYAISKOLA bemutatója
KEDVCSINÁLÓK Gólyalábas bohócműsor

17.00:

JUHÁSZ ZENEKAR KONCERT ÉS TÁNCHÁZ

18.30:

BÁNÁT ZENEKAR KONCERTJE
ÉS SZERB TÁNCHÁZ

14.00:
14.30:
15.00:

lufi hajtogatással

a Tiszavirág Néptáncegyüttessel

a Bánát Táncegyüttessel
19.30-TÓL:

UTCABÁL kifulladásig
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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)
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!

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

május 11., 25.

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!

HALÁLOZÁS

Ördög Attilának és Kolbert ZsuzsanBabó Vazulné 71 éves korában elhunyt.
nának 2022.04.02-án Marcell,
Szilágyi Norbertnek és Jaksa Emesének
2022.03.24-én Levente,
Lajkó Gábornak és Németh Mártának
HÁZASSÁG
2022.03.18-án Benett
Kanyó Dávid László és Török Dalma Erzsébet 2022. március 26-án,
nevű gyermeke született.
Wigand Péter és Tóth Katalin Éva 2022. március 26-án,
Rácz Balázs és Mulati Rózsa 2022. április 12-én házasságot kötöttek.
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Húsvétoló

Karnok Csaba fotói.

