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A jó hangulatú rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak.

12,5 + 5 + 2,5

milliót nyertünk a Magyar Falu Programon

Útjavítások az új részen, a Faluház melletti bejáró kiépítése, és temetőfejlesztés készül a 20 millióból
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Polgármester Úr! Ismét hirdetnek
Deszken eladó építési telkeket. Hol lesznek ezek? Mennyiért, és kitől lehet ezeket megvásárolni?
– Sajnos nem az önkormányzat beruházása ez a projekt, így csak a helyszínről, és a
mára ismertté vált árról tudok nyilatkozni.

2022. MÁJUS

MÁR LEKÖTHETŐK
A SZŐLŐSKERT LAKÓTERÜLET
ÉPÍTÉSI TELKEI
A helyszín a római katolikus templom, és a
József Attila utca mögötti terület, ahol 94 db
építési telket és az ezekhez tartozó közterületeket alakítja ki a vállalkozó. Mivel Deszknek ezen a részén az 1700-as évektől igen
hosszú ideig jó borokat termő szőlőskertek
voltak, így a képviselő testület javaslata alapján „Szőlőskert lakóterület” néven kerül be
a településünk belterületei közé ez a partos,
magas fekvésű, tavaly még szántó művelési
ágú terület.
Az árat a hirdető táblán láthattuk mi is:
14.500 Ft/m2, ami az eddigi legmagasabb telekár Deszken, de nyugodtan mondhatom,
hogy a térségben is.
Egy valamit nagyon fontos tudni! 2010-es
megválasztásomat követően, az egyik első
komoly testületi döntés között szerepelt, mikor a helyi építési szabályzatba rögzítettük,
hogy csak, és kizárólag összközművel lehet új
lakóterületeket kiépíteni. Ezek a telkek víz-,
gáz-, szennyvíz bekötéssel készülnek, a közterületen pedig aszfaltozott utak, betonjárdák, minden ingatlanhoz kiépített bejárók és

SZEGED UTÁN DESZKEN
A LEGDRÁGÁBBAK
AZ INGATLANOK

– Valóban a megyében a második legdrágább település lett Deszk az ingatlanpiacon?
– Önökkel együtt én is sok írást és helyzetelemzést olvastam az írott és az elektronikus médiákban az elmúlt hónapokban, melyek azt mutatják, hogy Mórahalmot,
Hódmezővásárhelyt, Sándorfalvát és Makót is megelőzve Deszk a legdrágább az ingatlanpiacon Szeged után. Meglepő lehet sokaknak, hogy a makói áraknak több mint a
kétszeresét is elkérik egy deszki ingatlanért.
Ez természetesen jó a településnek, hiszen felértékelődnek az árak, keresettebbek vagyunk, többet beszélnek Deszkről, de ez az árszint egyszerre nehezíti meg a deszki fiatalok helyben maradását is. Bizony ott tartunk, hogy egy zártkerti ingatlan, melyen 20-24
m2-es gazdasági épület áll 6-8 millió alatt nem kapható. Egy ’70-es években épült, teljes
felújításra váró Kádár-kocka épület 28-30 milliónál indul, de egy pár éves, átlagos felszereltségű, 120-130 m2-es lakóház 60-70 millióért gyorsan gazdára talál. Keresettek az
építési telkek, és az elbontásra váró családi házak is – sokan szeretnének itt letelepedni.
A nagy keresletnek és az ilyen magas árszintnek köszönhetően sok vállalkozó, jó fizetésekkel bíró, és stabil anyagi háttérrel rendelkező család költözik ide, ami mindenképpen jó dolog.
Biztos vagyok abban, hogy Szeged
közelsége mellett mindez betudható a
két és fél évtizedes települési arculatépítésnek, a fejlesztési politikánknak, és annak a mérhetetlenül színes társadalmi és
kulturális életnek, amihez nagyon sokan
tettek és tesznek hozzá az itt élők, és itt
dolgozók közül. Nagy kihívás és feladat
az ide költözők bevonzása a közösségi
életbe. Eddig is nagy figyelmet fordítottunk erre, ezután még több energiát igényel tőlünk a közösségépítés.

a terepszint alatt elvezetett közművezetékek
mutatják a változást az eddigiekhez képest.
A beruházó ugyanaz, csak a települési előírások, elvárások magasabbak az eddigieknél
– tanulva a szennyvíz és járda nélkül kivitelezett Maros Menti Lakóterület igencsak rossz
tapasztalataiból. A vásárolni szándékozók
keressék a hirdetéseket – de szerintem jobb,
ha igyekeznek, mert jelenleg nincs a környéken máshol eladó építési telek, úgyhogy biztosan őszre elkel az összes.

BÖLCSŐDEI
ÁLLÁSHELYEK

– Júniusra ígérték az új bölcsődei állások meghirdetését. Várható ez, vagy esetleg csúszásra készüljenek az érintettek?
– Természetesen
júniusban megjelennek az álláshirdetések, hiszen a szeptemberi kezdéshez
ez elengedhetetlen.
Sok munkán vagyunk túl. Jegyző és
aljegyző asszony „kijogászhatta” magát az elmúlt két hónapban – nagyon
sok szakmai munka, és adminisztratív lépés kellett ahhoz a részünkről, hogy már a fizikai megvalósításra készülhessünk. Összeállt az új, összevont intézményünk
minden okirata, megszülettek a szabályzatok és minden készen áll ahhoz, hogy már ne csak papíron, de a
valóságban is legyen bölcsődénk. A Képviselő Testület
a napokban fogadja majd el ezeket, ill. az álláshirdetések
kiírásáról is dönt.
Ennek értelmében júniusban már lehet jelentkezni a
meghirdetett álláshelyekre, mikor is 4 fő kisgyermeknevelőt, 1 fő bölcsődei dajkát, és 1 fő konyhás-takarítót
keresünk az új intézményünkbe. Szeretnénk helyiekkel
betölteni az álláshelyeket, de természetesen mindenki
jelentkezhet lakhelytől függetlenül, és a végén a vezető
fogja kiválasztani a jelentkezők közül a számára legalkalmasabb kollégákat.
Kérem, figyeljék a hirdetéseket, és várjuk a pályázataikat!
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SZÉPÜL A BÖLCSŐDE UDVAR

– És hogy haladnak a bölcsődekerítésre és az udvarszépítésre nyert projekttel?
– Mire a Deszki Tükör májusi száma megjelenik, már javarészt állni fog a bölcsőde utcai
kerítése, és nagyon előrehaladott állapotban

kell legyen a másik három kerítésszakasz is. A
parkolóban a felfestések elkészültek, hamarosan a helyükre kerülnek a kerékpár támaszok,
és az udvari játékok is. A tereprendezés szinte
kész, most már kezdhetünk a fűnek szurkolni,
hogy ne legyen nagyon forró nyarunk – így
lesz szép zöld a bölcsi udvara a szeptemberi
nyitásra.
A projektben egy közlekedési tanpálya is
megépül, amit úgy kerítünk körbe, hogy az
ovisok is használhassák majd. Emlékszem
az én bölcsődémre, ami a mai gyógyszertár
épület helyén álló, polgári házban volt. Nos,

akkor még álmodni sem mertek olyan udvari
játékokról és vizes tocsogóról, ami ma követelmény, és elhagyhatatlan része egy bölcsőde
udvarának.
Tudjuk, hogy nagyon szép lesz a teljes objektum, és az udvar kialakításakor meghagyott,
és az ültetett fáknak, tujáknak köszönhetően
egy barátságos, meseszép intézménybe írathatják be a most ősszel debütáló bölcsődénkbe az első picúrokat.

LESZ-E IDÉN ÚTJAVÍTÁS?
– Már többször kérdeztük, már többen várják – lesz-e idén útjavítás?
– Igen, lesz! Ahogy azt már az egyik korábbi számban elmondtam, a Magyar Falu
programban pályáztunk útépítésre is. Már
megszületett a támogatói döntés, mely szerint
a járásunkban erre összesen elkölthető 53 millióból Deszk 12,5 millió forintra pályázott, és
ennyit is kapott.
Minden forint elköltését az új részre terveztük, ahogy azt a testülettel ígértük is.
– a Kossuth köz és a Jakabb Gyula utcák

sarkán 30 méteren teljes felújítást terveztünk.
– A Jakabb Gyula utcán három helyen épül
80 cm széles nemespadka, segítve a bekanyarodást és az elkerülést.
– Nagyobb felületű kátyúzásra futja ebből
a kevés pénzből a Jakabb Gyula, a Tömörkény
és a Mikszáth Kálmán utcákban. A Bálint Sándor utca új, mart aszfaltos burkolással lesz jobban járható.
Lenne még bőven mit javítani ezen a területen, de most csak ennyire futja. Bízunk abban
is, hogy végre lesz központi kiírás a szennyvíz-

hálózat fejlesztésére is, aminek köszönhetően
természetesen az utak is kicsit jobb állapotba
kerülhetnének.
Ez ma még csak óhaj és álom, éppen ezért
újabb pályázati kiírások esetén is az új rész leromlott útjaira koncentrálunk a következő 1-2
évben is.

OROSZHEGYIEK DESZKEN

– Az egyik legrégebbi települési kapcsolat a Hargita
lábánál lévő, teljesen magyar
lakta Oroszhegy testvértelepüléssel köti össze Deszket.
Két év után ismét vendégül
láttuk őket. Lesz-e folytatás?
– Az idei majálist a megszokottnál kisebb rendezvénnyel
ünnepeltük – inkább családi
napnak neveztük, és a programokat is e köré szerveztük. A fél napos rendezvényre nem is hívtunk

külföldi vendégeket sem, csak
egyetlen – a szívünkben mindig
is deszkinek számító - csoport, az
oroszhegyi táncosok aranyozták
be a 7végét.
Velük a pandémia kezdete óta
nem találkozhattunk, és hála az
égnek egy - két éve csúsztatott pályázatnak köszönhetően, most
mindenképpen kezet kellett szorítsunk egymásnak itt Deszken.
Jó volt látni a kedves régi ismerősöket, akikre már nagyon a
szívünkhöz nőve úgy tekintünk,
mint a „saját gyerökeinkre”. Persze fiatalodik a csapat ott is, de a
jó magnak köszönhetően csupa
remek, kedves és nagyszívű új
táncossal ismerkedhettünk meg.
Imádtuk Őket! Külön ajándék volt, hogy egy másfél éves,
tündéri fiúcska is a csapattal jött.
András – merthogy csak semmi
becézés, ez volt a neve – egy picit
az egész csoport gyereke is volt.
Mindenki kezében jól mutatott,
és mindenkit ugyanúgy szeretett
ő is a csapatból. Már látom, talán
ő lesz az új vezető - jó 20 év múlva.

Igyekeztünk jó kis programokat szervezni nekik, és igyekeztünk mindig jól teletömni őket
finomságokkal, hogy ne fájjon
úgy az otthon messzesége.
Nagy hálával tartozunk Börcsök Gábor helyi vállalkozónak,
aki a táncos vacsorára egy egy
mázsára felhizlalt, szétbontott
malacot ajánlott fel. Gyozsán
Feri keze munkájának, és Zika
Laci bográcsos tudományának
köszönhetően pedig isteni finom
vacsora kerekedett mindezekből,
amit hatalmas közös tánccal köszöntek meg a deszki és az oroszhegyi táncosaink.
Nagyon reméljük, hogy jól
érezték magukat idén is nálunk mi imádtuk a velük töltött órákat,
nagyon fognak hiányozni.

Egy baráti találkozáskor mindig a búcsúzás a legnehezebb,
de most kicsit könnyebb szívvel
ment ez is, hiszen május végén
találkozunk velük a Hargita lábánál, ott, ahol már jó pár éve nem
járt deszki csoport. Tiszavirág
táncosokkal járjuk be a Hargita
környékét, megmutatva a gyerekeknek a helyeket, ahonnan
táncokat tanultak éveken át. Nagyon várjuk már, hogy a pályázati
támogatásból végre kijussunk
hozzájuk.
Jó volt látni őket, de bevallom,
a rég nem kóstolt oroszhegyi pálinka sem jött már rosszul!
Találkozunk Oroszhegyen!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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VÁLTOZÁS A KÖZTERÜLETEK GONDOZÁSÁBAN

– DR. ALTMAYERNÉ DR. KOCSIS ANITÁT, A TELEPÜLÉS JEGYZŐJÉT KÉRDEZTÜK A HELYI SZABÁLYOZÁSOKRÓL.

– Sok Alkotmány utcai lakos
meglepődve vette át az önkormányzat felszólító leveleit, hogy
vágják le a füvet a 43-as útig tartó
teljes szakaszon, illetve takarítsák
ki a csapadékvíz elvezető árkot.
Megtudhatjuk, mi történt?
– Ugyan eddig sem volt rendeletbe foglalva, hogy az Alkotmány utcán lakók előtt a Település-üzemeltetési Kft. vágja a
füvet a platánfák vonaláig, illetve
tisztítja a csapadékvíz elvezető
árkokat, ám a településkép miatt
egy ilyen gyakorlathoz szoktattuk
hozzá a deszkieket. Az országos
– és a helyi rendelet értelmében
is mindenkinek magának kell le-

vágni a füvet, ill. a természetesen
nőtt gazt az ingatlanja előtti közterületen és a csapadékvíz-elvezető árokban. Azon az ingatlanhoz
csatlakozó közterületen, ahol a
zöld sávban kerékpárút halad,
csak a kerékpárút telekhatár felőli
oldaláig terjed a növényzet nyírási – és tisztántartási kötelezettsége. Ebbe a körbe beletartozik
az ingatlanok előtti díszbokrok
gyomtalanítása is, akkor is, ha
ezt idáig szintén a Kft. dolgozói
végezték el a lakók helyett. Szintén rendeletben van szabályozva,
hogy a közterületen – kivéve az
Alkotmány utca páratlan oldalán, az 1-39 és a 87-95B faliszá-

Mító bácsi 90 éves
Zsivity Demeter – sokak által
csak Mító bácsiként ismert, tisztelt és szeretett lakosunk betöltötte a 90. életévét. Megöregedtünk
mellette, de ő nem! Ma is olyan
fitt, aktív, mozgékony, és hihetetlenül friss szellemi erővel bír mint amikor megismertük.

Nem múlik el úgy ortodox ünnep, hogy ne foghassunk vele kezet, hogy ne beszélgessünk jókat,
és ne nevessünk nagyokat. Szereti
a vidámságot, szereti a fiatalokat,
szereti munkát, és szereti az életet.
Azt hiszem, a házkörüli sok és
állandó munka élteti, és a napi ta-

mú ingatlanig bezárólag – lévő
csapadékvíz szikkasztó és elvezető árkok, a folyókák, átereszek
tisztántartása, az ingatlan előtti
szakaszra terjedően az ingatlan
tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. Eddigi gyakorlat szerint ez szintén
nem hárult minden esetben az
Alkotmány utcai lakosokra, eltérően a Deszken élők 96%-tól.
Sajnálatos módon olyannyira
lecsökkent a Kft-nél dolgozó fizikai állományú és a hadra fogható
közmunkások létszáma, hogy a
település kénytelen következetesen betartatni a település teljes
területén az eddig is érvényben
lévő rendeleteit. Nehezíti a helyzetet, hogy majd két éve hiába
hirdetjük meg a parkgondozói
állásokat, SENKI NEM JELENTKEZIK ezekre. A település egyéb
utcáiban a felszólító leveleket
átvevők közül eddig is sokan
példálóztak az Alkotmány utcán
központilag vágott zöldfelületekkel, ám erre mostantól nem lesz
alkalmuk.
Nem lesznek kivételek, ezt tovább nem tudja megengedni magának az Önkormányzat, mivel

lálkozások adta öröm, ami nélkül
már mi sem tudnánk elképzelni
sem az ünnepeket, sem a hétköznapokat.
A családdal otthonában fogadott kolléganőmmel, Szarvas
Judittal és Brczán Krisztiforral.
Nagy örömmel és várakozással
léptünk be az ajtón - pedig a megszokott és régi kép fogadott: egy

óriási nagyságú, 430.000 m2-nyi
zöldterületet kell vágnia az ezzel
megbízott 4-5 embernek.
Csak gondolják meg, hogy a
legtöbb deszki polgár az utcán
mindössze 30-60 m2 füvet vág
rendszeresen, de még a saját udvarral együtt sem haladja meg ez
a zöldfelület a 100-150 m2-t. A
dolgozóinkra 430 ezer négyzetméternyi zöldfelület vár tűző napon és csapadékos időben is.
A váltás miatt az elején elnézőbbek leszünk, de a rendezett
utcakép miatt szigorúan betartatjuk a deszkiek szinte száz százalékára eddig is vonatkozó rendeleteket. Itt azért megjegyezném,
hogy több ott lakó már felszólítás
nélkül is, a saját szépérzékére és a
rendezett lakhelye iránti elkötelezettségére hagyatkozva levágta
a füvet, rendben tartva a közterületet, ahogy észlelte, hogy elmaradt a központi munkavégzés.
Tisztelet és köszönet nekik! Nem
új korszak köszönt be, csak egységesebb elvárás a jogszabályi kötelezettségek betartására.
Köszönjük a megértésüket!
örömmel és élettel teli, kedves s
mindig mosolygós ismerősünk,
akin nem fog az idő. Nevetve mesélte el, hogy nem rég volt egy 60
éves osztálytalálkozón, ahol az
egykori diákjai csodálkozva kérdezték tőle, hogy mit csinál, hogy
ilyen jól néz ki, mire ő visszakérdezett, hogy "Ti mit csináltok,
hogy így öregszetek?" Nagyon
kellemes, vidám másfél órát töltöttünk nála.
Csak akkor komorodott el,
amikor arról beszéltünk, hogy a
barátai már elmentek mellőle pedig megfogadták, hogy 90 évesen is együtt koccintanak majd...
A szemébe kicsi könnycseppek
szöktek, de ekkor is mosolygott a
mindig fürkésző szempár. Biztosan a szép emlékek hessegették el
a szomorúságát.
Remélve, hogy még sokáig
közöttünk lesz, újra köszöntöm
itt az újságban is: Isten éltessen,
Mító bácsi még nagyon-nagyon
sokáig – boldog kilencvenedik
születésnapot kívánunk Neked az
egész község nevében!
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Napkollektorok működtetése

A napkollektorok olyan épületgépészeti
berendezések, amelyek közvetlenül, a napenergia felhasználásával állítanak elő fűtésre,
vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtés
során az épület megfelelő hőszigetelésével, valamint alacsony hőmérsékletű fűtésvíz-igény
(pl. padlófűtéssel) meglétével optimális, tavaszi és őszi időszakban átmeneti, télen, mint
kisegítő fűtés ún. kombi vagy multi-funkciós
hőtárolóval használatos.
A napkollektorok technikai fejlődése során az első a síkkollektorok megjelenése
volt. Felépítése nem túl bonyolult, egy feketére festett, vagy éppen az alumínium csillogó fényvisszaverésével számoló felületre
rögzítik a réz csöveket, amelyben fagyálló
folyadék kering. A sík kollektor rézcsöveiben
felmelegített folyadékot a keringető szivat�tyú továbbítja az épületen belül (fagymentes
helyen) található puffertartály hőcserélőjébe.
Ez a bordás hőcserélő pedig átadja a meleget
a tartály vízének. Egy 150 literes melegvíz tárolót 3 négyzetméternyi sík kollektor felület
fel tud tölteni 6 óra alatt, felhőtlen, napsütéses
időben. Kiválóan alkalmazható pl. az úszómedence felfűtéséhez.

A vákuumcsöves napkollektor már lényegesen nagyobb hőgyűjtő kapacitással rendelkezik. Többféle kivitelt készítenek a vákuumcsöves napkollektorból: gravitációs és zárt
rendszerű, U csöves és heat-pipe rendszerű.
Ez ilyen típusú napkollektorokat elsődlegesen melegvíz előállításra célszerű használni,
de arra az év 80%-ában alkalmas. Általánosan
elmondható, hogy 1 négyzetméter kollektor
felület 70 liter melegvizet képes előállítani egy
felhő nélküli napsütéses napon (6-8 óra alatt).
Időszakos vízmelegítésre kitűnően használhatóak a gravitációs napkollektorok. Itt
a fűtőcsövek egy hengeres víztartályba továbbítják a meleget, felfűtve ezzel a tartály vizét.
A "hideg" oldalon a hálózati vízre csatlakozik
a tartály, míg a meleg vizet ez a víznyomás
tolja ki a felhasználó részére. Fontos, hogy a
felhasználás helye ne legyen messze a berendezéstől. Jellegéből adódóan ez a napkollektor
fajta téli üzemben nem használható.
Az U csöves rendszerként megismert
napkollektoros vízmelegítő technológia már
megköveteli a fagyálló használatát. Felépítése
egyszerű, és a technológia zárt. A kollektor
csövek felső lezáró dobozában végigfut kettő

vastagabb átmérőjű rézcső, ezekbe van beleforrasztva az U alakban meghajtott vékonyabb cső. Az U csövet beborítja egy alumínium fólia, amelyre rá kell húzni a duplafalu
vákuumcsövet. Ez a - két fala között - légmentes üvegcső biztosítja, hogy a napsütés hatására a rézcsövön keletkezett meleg még téli
fagyos napokon se tudjon megszökni, annak
minden kicsi hőnyeresége melegvíz formájában kerül bele az épületen belül elhelyezett
puffertartályba.
Előbbitől egyszerűbb a heat pipe rendszerű vákuumcsöves rendszer. Ennél egy
speciálisan kialakított és speciális folyadékkal
töltött rézcső csatlakozik a hőgyűjtő - hőleadó
fejbe. A fűtőcsövek gyűjtik össze a nap melegét, azt átadják a hőgyűjtő idomban áramló
fagyálló folyadéknak. Ezt a felmelegített glikolos folyadékot vezetik a puffertároló hőcserélőjébe. A hőcserélő leadja a hőenergiát
a tartály vizének. A napkollektorban mindig
ugyanaz a folyadék kering s a zárt csőben levő
folyadék forráspontja alacsony. A fűtőcső és a
benne levő folyadék felmelegszik, gázneművé
alakul és felfelé törekszik a hőgyűjtő fejbe. Itt
a keringetőszivattyú által áramoltatott glikolos folyadék lehűti a fejet, a gáznemű anyag
cseppfolyóssá válik és visszacsorog a cső aljába, mely folyamat ismétlődik.
A napkollektorokat gyakran összetévesztik
a napelemmel, amely a napsugárzást elektromos energiává alakítja. A napkollektor az
aktív napenergia hasznosítás egyik eszköze.
A napenergia a megújuló energiaforrások
közé tartozik, így termelése, felhasználása
kevésbé környezetszennyező, mint pl. a CO2
kibocsátással járó technológiák. A melegvíz
készítésére fordított hőmennyiség az egyre
alacsonyabb energiafelhasználás miatt azonos
értékű a fűtési energiaigénnyel, ezért a hőtermelő napkollektorok jelentősége fokozatosan
növekszik. Ezen technológia lehetőséget ad a
melegvíz készítésben a hőtermelő elektromos
energia kiváltására.
Jelen cikk a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822
az. sz. „Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken” című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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Majálisoztunk
Idén úgy döntöttünk, hogy a járványhelyzet kiszámíthatatlansága miatt és a költségek
csökkentése érdekében is a Majálist egy családi nappá formálva, a Faluház parkjába hívtuk a deszkieket május 1-jén. Természetesen
minden jóval vártuk a gyerekeket, volt ugrálóvár, népi játékok, gombfoci, kutyás bemutató, kézműveskedés, arcfestés és csillámtetkó is
az óvoda és az iskola dolgozóinak jóvoltából.
Nem maradhatott el a szokásos Majális focikupa, a MIKI kupa sem, de a főzőversenyre
is 8 baráti társaság, közösség jelezte a részvételét. Színesítette a napot oroszhegyi barátaink ittléte, akik egy testvértelepülési pályázat
keretében látogattak el hozzánk. És persze
nincs Majális sport és tánc nélkül, az előbbiről a karatésok gondoskodtak egy látványos
bemutatóval, az utóbbiról pedig a Kozmosz
Táncegyesület egy nagyszerű rock and roll
műsorral. A Kedvcsinálók gólyalábas műsora után a Tájház udvarán átadtuk az új falukemencénket, amit isteni finom kenyérlángossal, hurka-kolbásszal és a Juhász zenekar
muzsikájával avattunk fel. A program pedig a

Végezetül pedig álljon itt a főzőverseny és a
Miki kupa eredménye:
Főzőverseny a Majálison:
I. Deszki Sport Club
II. Deszki Magyar-Német-Flamand
Baráti Kör
III. Tóth Kata csapata
Különdíj: Zoltánfy Általános Iskola csapata

Juhász zenekar koncertjével, táncházzal folytatódott, utána pedig a Bánát zenekar lépett a
színpadra, akik egy remek zenéléssel, tánccal
zártak a napot. Kellemes hangulatú, nagyon
szép napunk volt, köszönjük minden közreműködőnek!

MIKI Kupa a Majálison:
I. Szőreg csapata
II. Draft FC
III. Titánok csapata
IV. Oroszhegy csapata
Gólkirály: Pásztor Károly (Szőreg)
A torna legszebb gólja:
Buknicz Zoltán (Szőreg)
A torna legjobb kapusa:
Daróczi Dávid (Draft FC)
Köszönet a Deszki Sport Clubnak a torna
megszervezéséért!
Bene Ildikó

Véget ért a vesszőfonás szakkör
Április 26-án egy kiállítással
zárult a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott vesszőfonás
szakkör a Faluházban. Selmeci
Ági kolleganőnk irányításával
szebbnél szebb kosarak készültek el az elmúlt hónapokban a szakkör tagjainak
jóvoltából, amit megcsodálhattak az érdeklődők is a a
Faluház előterében. A kiállítást Király László polgármester nyitotta meg,
Maróti Panni pedig egy
szép népdalcsokorral
köszöntette a megjelenteket. Külön öröm volt számunkra,

hogy el tudott jönni a megnyitóra a Nemzeti Művelődési Intézet
munkatársa, Zombori Zsuzsanna
is.
Köszönjük szépen az NMI támogatását, és köszönet a szakkör
vezetőjének, Selmeci Áginak is,
aki végtelen türelemmel és szeretettel oktatta a résztvevőket:
Arany Lászlónét, Dobó Vincénét,
Dékányné Lakatos Krisztinát,
Tornyi Ágotát és Szvitan Attilát.
Bízunk benne, hogy lesz még
folytatása ennek a programnak is!
Bene Ildikó

2022. MÁJUS

ÓVODAI HÍREK

Ovifoci-fesztivál program Deszken
A Csicsergő Óvodában fontosnak tartjuk a gyermekek változatos mozgásának biztosítását,
mozgásigényük
kielégítését,
valamint, hogy ismerjék meg a
különböző sportolási lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan intézményünk évek óta részt vesz
a Bozsik Programban, mely a
Magyar Labdarúgó Szövetség
kezdeményezése. A program le-

hetőséget biztosít arra, hogy az
óvodás korú gyermekek nyitottá
váljanak a labdarúgás iránt, amit
ebben az életkorban leginkább
a labdával való játszás, rávezető,
kondícionáló ügyességi labdajátékok eredményeznek.
A gyermekek edzésének célja
tehát az életkori sajátosságaik figyelembevételével főként a mozgás megszerettetése, mozgáskul-
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túrájuk fejlesztése. Másodlagos
cél a tehetséges gyermekek felfedezése. A programban a gyermekek számára biztosított a
rendszeres képzés – játék – edzés
– mérkőzés lehetősége.
A Kistérségi Bozsik-program
központja a Deszki Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda, Grassroots
„önkéntes szervezőként” a hozzánk csatlakozott kistérségi óvodák találkozóit szervezzük. Hozzánk csatlakozott és részt vesz a
Bozsik torna rendezvényeinken
minden alkalommal a deszki Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Óvoda, a Szatymazi Barackvirág
Óvoda, a Szent Antal Katolikus
Óvoda Tiszasziget és Kübekháza
egy-egy csapata.
Az őszi időszakra tervezett
programokat a pandémia miatt még nem volt lehetőségünk
megtartani, de tavasszal adódott
rá alkalom, hogy ezeket is pótolhassuk. Így már a 4. Ovifoci
Fesztivált szervezzük, amelyekhez megfelelő helyet biztosít számunkra a Deszki Sportcsarnok,
valamint a Sportcentrum focipályája.
A Grassroots fő üzenete a gyerekeknek, hogy érezzék jól magukat!
Ezt az üzenetet a programban
részvevő 6 éves Süni csoportos
óvodásaink így fogalmazták meg
saját élményeik alapján:
– A foci azért jó, mert jó érzés-

sel telik meg a szívem, amikor gólt
rúgok. És a nyertes csapat nagyon
örül, de a másik is örül.
A hat éves gyerekek csapatjátéka természetesen még nem a
posztok szerinti stratégiákról és
együttműködésről szól, sokkal
inkább csoportos labdakövetés
és véletlenszerű kapuba betalálás
a labdával, azonban majdnem
pontosan ismerik a legalapvetőbb szabályokat.
Arra a kérdésre, hogy mik a legfontosabb szabályok a fociban,
ezt a választ adták:
1. Csak lábbal lehet a labdához érni, kivéve a kapust.
Ha valaki akarattal kézzel
hozzáér a labdához, azt
kizárják.
2. A másik kapuba kell rúgni
a gólt.
– És mi az az öngól?
3. Ha a saját kapujába rúgja a gólt a focista. Láttam
apával, hogy az Újpest
öngólt rúgott a Paks ellen.
– válaszolta Benedek.
– Mit jelent a cselezés?
4. Valaki vezeti a labdát, mások követik és el akarják
venni a labdát tőle, de ő
úgy csinál, mintha oldalra rúgná, de nem, másik
irányba viszi.
Márki Anett
óvodapedagógus, ovifoci
szervező
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Szerb óvoda hírei

Május – Pünkösd
hava – Tavaszutó –
Ígéret hava
Ünnep ér ünnepet nálunk.
Alig, hogy a szerb húsvéti hagyományokat megidéztük és tojást
is kocogtattunk, ezzel egyidőben
már titokban kezdetét is vette az
anyák napi készülődés, hiszen
időben el kellett kezdenünk a
meghívók készítését, melyet a
gyerekek saját maguk készítettek
el és adták oda anyukájuknak,
hogy meghívják őket az oviba az
Anyák napi köszöntőre. Közben
titkos küldetést kellett végrehajtaniuk. Ki kellett deríteni Anya
kedvenc színét, dalát és még az
életkorát is, mert az elkészült
ajándékok összeállításánál ezek a
válaszok nagy szerepet játszottak.
A készülődés közepette felidéztük az anyukák szerepét, fontosságát, élményeket, vicces helyzeteket, amelyek elmélyítették és
erősítették a kötődést és a pozitív
viszonyulást az anyukák és a gyerekek között.
Természetesen a mozgás nagy
szerepet játszik az életünkben.
Ezt megerősítendő, a Napraforgó
csoport részt vett a nagypályán, a

Bozsik tornán, ahol ügyességi és
gyorsasági játékokon keresztül a
gyerekek önfeledten élhették meg
a mozgás és az egészséges életmód fontosságát, pozitív hatásait.
„A természet megújító és fiatalító erőinek a hónapja, magában
hordozza a természet kiteljesedésének, a növények gyors fejlődésének, s ezzel együtt a biztos,
gazdag termésnek a reményét is.
Az új termés már kezdi megmutatni magát, de jöhet még fagy,
jég, egyéb csapás.” Ennek szellemében folytattuk munkánkat
a tájház kertjében. Vetettünk a
gyerekekkel csemegekukoricát,
kétféle tököt, ültettünk paradicsomot, paprikát, közben megszemléltük eddigi munkánk
eredményét, hiszen virágzik már
a borsó, erőre kap a saláta és a
retek is kerekedik. A gyerekek válogatás nélkül akartak neki esni,
hogy felszedjék a retket és vigyenek az óvodába a kisebbeknek,
de sikerült megmagyarázni, hogy
a kisebbeket hagyjuk még nőni,
azok majd a jövő héten kerülnek
sorra. A munka végeztével ettünk
egy kis akácvirágot, megillatoztuk a bodzavirágot és salátával,
hagymával, retekkel felvértezve

Te szedd! akció

indultunk vissza az oviba, hogy
azt majd uzsonnára megesszük
délután.
Május 12-én online továbbképzésen vettünk részt, melynek
témája a Különleges bánásmódot
igénylő gyermekek támogatása
az óvodában. A képzés ugyan
rövid volt, de rendkívül hasznos
és gyakorlatias, melyet mi is hatékonyan építhetünk be nevelőmunkánkba. Ehhez kapcsolódva
májusban kollektívánk részt vesz
a JGYPK Gyógypedagógusképző
Intézet szakmai képzésén is „A
beilleszkedési és magatartászavarok kezelése” kurzusán is, hogy
megalapozzuk, illetve elmélyítsük szakmai tudásunkat.
Május 13-án, pénteken a
Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat két fejlesztőpedagógusa látogatott el hozzánk és játékbemutatót tartottak
nekünk, óvodapedagógusok számára. Nagyon sok, olyan hasznos
játékot ajánlottak és mutattak be,
amely segítségünkre lehet a napi
szintű munkánk során a gyerekek
nevelésében, különös tekintettel a
figyelem és koncentráció fejlesztése terén. Ezeket a játékokat mi is
kipróbálhattuk, és mondhatom,
üdítő jelenség volt, ahogyan mi
is önfeledten elmerültünk a játékokban és élveztük a sikerünket.
Gyihor Gabriella

Országos szinten 10. alkalommal került megrendezésre a Te
szedd! akció, melyhez az óvoda
szervezésében csatlakoztunk május 8-án. A lelkes gyerekekből és
őket kísérő felnőttekből álló csoportunkat gyönyörű tavaszi idő
fogadta a Maros árterében, ahol a
találkozó volt. A kesztyűk és zsákok kiosztása, valamint egy rövid
eligazítás után el is indultunk az
erdő felé. A nagyobbak és tapasztaltabbak hamar utat törtek maguknak a sűrű aljnövényzetben,
míg a kisebbek bukdácsolva, de
kitartóan haladtak, hogy minél
több hulladéktól sikerüljön meg-

szabadítani a környezetet. Egy
négy- és egy két éves szemével ez
nem is igazán feladat, annál inkább szórakozás volt. Miközben a
zsákunk megtelt az összegyűjtött
szeméttel, a gyerekek észrevétlenül tanulhattak arról, miért is
fontos a környezetünk védelme.
Amikor pedig elfáradtak és elindultunk hazafelé, az első kérdésük az volt, mikor jövünk legközelebb. Számunkra ez volt az első,
de biztosan nem az utolsó ilyen
alkalom, köszönjük a szervezést!"
Geréné Bán Barbara
„Süni” csoportos anyuka
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Hírek a Szerb Iskolából
Családi délután
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Fogadóóra:
Hosszú idő után végre az iskolában tarthattuk meg május első hetében az idei tanév utolsó fogadóóráját. A szülők szép számmal vettek
részt a pedagógusokkal való beszélgetésben.

Lázár Ervin Program

A tavaszi szünet előtti utolsó nap délutánján, az idén először, csatlakoztunk az óvoda
által kezdeményezett családi délutánhoz.
Diákjaink, testvéreik, szüleik számára
húsvéti elfoglaltságokat szerveztünk. Volt
csokitojás keresés, tojáskocogtató verseny,
tojásfestés hagyományos módon (berzselés),
hagymahéjjal. A résztvevők igyekeztek minél
szebben díszíteni kacsatojásaikat, mert ezután
tojás szépségversenyt tartottunk. Az idei verseny legszebb tojását Mellár Kornélia 3. osztályos tanuló festette.
Kartonból és fonalból bárányokat készítettek a gyerekek, majd leküzdötték az akadálypályák nehézségeit. Aki begyűjtötte minden
állomás pecsétjét, zsákbamacska húzásban is
részt vehetett.

Eredmények:
1. osztály:
Canjavec Bora (Deszk) 1. hely
Lábodi Bottyán (Szeged) 2. hely
Szabó Zselyke és Szalóki Anna (Deszk)
3. hely
2. osztály:
Csobán Rókus (Szeged)
és Auth Botond (Deszk) 1. hely
Csobán Kolos (Szeged)
és Kószó Levente (Deszk) 2. hely
Čović Ema (Szeged)
és Friedmann Milá (Deszk) 3. hely
A 3-4. osztályosok is szép eredményeket értek el Szegeden:
Gyorgyev Nikolá 4. oszt. 1. hely
Friedmann Ruven 3. oszt. 3. hely
Brczán Száva 3. oszt. különdíj

A Lázár Ervin Program keretében május 6-án a 4. évfolyam tanulói a szegedi Vadasparkban jártak. Játékos foglalkozás keretében ismerkedtek a háziállatokkal. Ezután
megnézték a Vadaspark többi állatát is. Legnagyobb élményt a fókashow jelentett számukra.

TeSzedd!

Beiratkozás
Áprilisban megtörtént a következő tanév 1.
osztályosainak beiratkozása is. A szerb iskolába 7 fő iratkozott be. Hatan a mi óvodánkból,
1 fő a magyar óvódából jelentkezett iskolánkba.

Szavalóverseny

Anyák napja:
Május első vasárnapján rövid műsorral köszöntöttük az édesanyákat az online térben a
Szerb Iskola Facebook csoportján keresztül.
A gyerekek szerb és magyar nyelvű versekkel,
dallal kedveskedtek az édesanyáknak. Otthon
pedig átadták az iskolában készített ajándékokat.

A költészet napja alkalmából iskolánk szegedi és deszki tagintézménye szavalóversenyt
rendezett. Tanulóink nagy érdeklődést mutattak a verseny iránt, mind a 30 fő részt vett a
megmérettetésben.
Az 1. és 2. osztályosok Deszken; a 3. és 4.
osztályosok Szegeden versenyeztek.

Iskolánk, a fenntarthatósági témahét keretén belül, csatlakozott a TeSzedd! önkéntesen
a tiszta Magyarországért országos akcióhoz.
Tanulóinkkal május 4-én két óra alatt a Klárafalva felé vezető kerékpárút 3 km-es szakaszán
4 zsák szemetet gyűjtöttünk össze, így hívva
fel a gyerekek figyelmét a Föld napjára, és környezetünk tisztántartására. Május 8-án pedig
a szülőkkel együtt a Maros árterében szedtük a
szemetet. Sajnos az aljnövényzet már magasra
nőtt, de így is sikerült 26 zsákot megtöltenünk.
Összesen 30 zsák szeméttől szabadítottuk meg
bolygónkat és környezetünket. Iskolánk pedagógusai így tudatosították a gyermekekben,
hogy egy bolygónk van, erre kell vigyáznunk.
Jövőre is szeretnénk csatlakozni a TeSzedd!
országos akcióhoz, és ezzel hagyományt teremteni ennek az eseménynek iskolánkban.
Brczán Éva

Szerb Húsvétoló
A szerb Húsvéti Ünnepekhez kapcsolódóan
családi Kézműves foglalkozásokat és Tojáskiállítást szervezetünk, április 24-én.
A programon különböző tojásfestési techni-
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sütjük a réteslapot, csiga formára tekerve, sajttal
és juhtúróval töltve. Nagymamáink öröksége,
méltán került be értéktárunkba is.

Szent György napja

kákat próbálhattak ki. A hagyományos vörös és
lila hagymás főzőleves berzselést, ami a kertben
szedett kis növények kompozícióban lévő elhelyezését jelenti a tojásra, amit utána harisnyába
szorítanak, és a hagymás főzőlébe áztatnak.
Az írókázásos tojásfestésnél a kifehérített
tojásokra festettek, amit a mű elkészültekor
a hagymás főzőlébe, színes fetékbe, vagy az
aranyporba forgattak. A festékkel festett tojásokat a száradás és a viasz leolvasztása után házi
szalonnával dörzsöltek be, hogy minél fényesebb legyen.
Nagymamájaink tojásfestési technikáját is
megismerhették a gyerekek, hisz régen otthon
nem volt íróka, ezért kihegyezett kis ágakkal
rajzoltak a tojásra viasszal, amit gyors mozdulatokkal vittek fel a felületre, mert nagyon gyorsan megdermedt a felforrósított viasz.
Filccel és tű befűzéssel is ismerkedhettek a
gyerekek és a felnőttek egyaránt, ebből az alapanyagból piros és fehér filctojás készülhetett,
amelynek az oldalait tulipánok felvarrásával
lehetett díszíteni, közben megismerhették a huroköltés technikáját is.
A legkisebbek a sárga gyapjú fonalból készült,
tekeréses és forgatásos technika tanításával kiscsibét készíthettek, közben az olló forgatásával
is ismerkedhettek, mert a csőrét és a lábát kartonból vághatták ki.
A program ideje alatt a Szent Száva Központ
Múzeumában, Fetter Ferencné Király Zsiga-díjas, Magyar Kézműves Remek-díjas Hímző
Népi Iparművész különböző tojásdíszítési technikákkal készített tojások kiállítását is megtekinthették az érdeklődők.
A nap folyamán a konyhában megtanulták a
gyerekek, hogy hogyan készül a brza gibanica.
A sós rétes különlegessége, hogy fent a gázon

A Szent György-naphoz kapcsolódó szokások, hiedelmek elsősorban a tavasz kezdetével
kapcsolatosak. Az iskolában e jeles naphoz
kötődő néphagyományok felelevenítése május 06-án volt. Az idősek elmondása szerint a
Szent György nap az első állatkihajtáshoz, a ház
körüli állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. Nagy jelentőséget
tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld ágnak
is, amellyel az állatokat először hajtották ki a
legelőre. A legelőre menet pedig ezzel a gallyal
ütögették, hogy sok tejet adjanak. A vesszőből
- azután ugyancsak mágikus célzattal -, a lányok
koszorút fontak, amit a kiválasztott fiú kalapjára helyeztek, és ha a fiú a nap végén visszaadja a
lánynak a koszorút, akkor ősszel meg is ülhették
a lakodalmat. Ennek a népi hagyománynak a
gyerekekkel való újra megéltetése alkalmából,
az iskolások népviseletbe öltöztek, lobogókkal
felvonultak, egyházi megemlékezésen vettek
részt, koszorút fontak, amit a fiúk kalapjára fel is
tűztek. Fafaragás programmal és süteményezéssel koronáztuk meg a napot.

Katolikus Templom
látogató

A szerb iskolások diákjai a katolikus Templomba látogattak május 3-án. Miklós bácsi sok
érdekességet és újdonságot mesélt nekünk. Először megnéztük a Templomot kívülről, és építészetileg összehasonlítottuk a deszki szerb Templommal is. Ezután beléphettünk a Templomba,
ahol a padokban ülve gyönyörködhettünk a
belsőépítészeti remekműben. A mellékoltárokról, a szószékről, a gyóntató székről, az oltárról,
a Kehelyről is sok-sok mindent megtudhattunk,
és hasonlítottuk a szerb Templom belsőhöz is.
Mindezek után megvizsgálhattuk az egyházi
textíliákat is, megnézhettük a mise ruhákat színek szerint, amik az ünnepekhez kötődnek, és
nem utolsó sorban a különbséget is láthattuk a
gépi és kézi hímzések között. A gyerekek nagy
örömére a csigalépcsőn a kórusba is felmehettünk, és fenn láthattuk a hatalmas orgonát is.
Programunk végén Miklós bácsitól ajándékot is
kaptunk, látogatásunk alkalmából. Ezúton köszönjük Róbert Atya engedélyét, Miklós bácsi
tárlatvezetését, hogy megcsodálhattuk a méltán
híres Deszki Magyarok Nagyasszonya Templomot.
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Versenyek
A magyar nyelv ápolása nemcsak a magyar órák feladata,
hanem egyéb tanórán kívüli
tevékenységek is erősítik ezt a
folyamatot. Ebbe a sorba illik
bele a térségi nyelvtan helyesírási verseny, melyet évek óta a
szőregi Kossuth Lajos Általános
Iskola szervez. Ezen a versenyen
rendszeresen részt vesznek a Zoltánfys diákok. Az idei versenyen
is eredményesen szerepeltek a
deszki tanulók. A 3. osztályos
Szabó Zalán II. helyezést ért el, a
4. osztályos Kovács Tamás a III.
helyezést hozta el és Zika Bence és
Orosz Regina is méltón képviselte
az intézményt.
A Területi matematika versenynek a szegedi Weöres Sándor
Általános Iskola adott otthont. A
Zoltánfyból megmérettette magát a 2. osztályból Nagy Eszter, a
3. osztályból Szabó Zalán és Pálinkás Zoltán, valamint a 4. osztályból Nagy Dóra, Maróti Panni
és Nyári Alexander. Nagyon szép
eredmények születtek, melyre
a felkészítő tanárok, és diákjaik

egyaránt büszkék lehetnek. Szabó
Zalán I. helyezést ért el, Pálinkás
Zoltán pedig V. helyen végzett a
3. évfolyamon. A 4. osztályosok
kategóriájában Zoltánfys állhatott mindhárom dobogós helyre.
Nyári Alexander lett az I. helyezett,
őt követte Nagy Dóra II. helyével,
és III. helyezést ért el Maróti Panni.
Nagy Eszter V. helyezett lett a 2.
évfolyamosok körében.
Tudásbajnokság megyei fordulóján Nyári Alexander 25. helyen
végzett, míg Pálinkás Zoltán és
Szabó Zalán az 1. helyen jutottak
tovább az országos döntőre.
A 4. osztályosok tavasszal indultak egy online országos versenyen, a Kajla Suli bajnokságon,
ahol 9. helyen végeztek.

Az előző számban megjelent,
hogy az iskola két csapata is bejutott a Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny országos döntőjébe, melyet Szolnokon rendeztek
április 23-án. Életük első nagy
megmérettetésére készültek a
Zoltánfysok. Teszteken, kísérleteken és az otthonról hozott prezentáció bemutatásán keresztül
vezetett az út a verseny abszolválásához. A két csapatot ötödik
és hatodik osztályosok alkották. László Benett, Szabó Kende,
Sztanojev Bogdana, Orvos Maja,
Tánczos Daniella, Farkas Katinka

Fővárosi Nagycirkusz

Május 5-én szintén a LEP keretében vehetett részt a 6. osztály egy igazán különleges cirkuszi előadáson a Fővárosi Nagycirkuszban.
Két másik iskola tanulóival együtt külön járat
vitte fel a gyerekeket Budapestre.
A jó hangulatú utazás után 11 órakor kezdődött a RAIN Cirkusz produkciója. A kü-

lönleges vizes technikának köszönhetően
egyedülálló show-t láthattak a gyerekek. A
porond hol fényjátékos szökőkúttá, hol csendes tóvá, hol háborgó tengerré változott át
– így egészítve ki a fellépő művészek csodálatos produkcióit. Akrobaták, egyensúlyozó
művészek, bohócok és mókás kutyusok színesítették és tették feledhetetlenné a 80 perces
előadást. Általában a múzeumokban elhangzik a szokásos tiltó mondat: Semmit a kéznek,
mindent a szemnek! A kísérő pedagógusnak
az előadás után, volt egy érzete, de nem tudta magában megfogalmazni, hogy mi is az. A
buszon a gyermekek végig az előadás élményeiről beszélgettek. Szegeden, a Tisza hídon
áthaladva, látván a hömpölygő Szőke Tiszát,
döbbent rá, hogy mi is az a gondolat. Azonnal
felpattant és megnyilatkozott: Gyerekek! Remélem, senkinek nem fordult meg a fejében,
hogy hazaérve utánozza a „Tengeri Gladiátor”
névre hallgató akrobata 10 méteres magasságból végrehajtott ugrását a 10 centiméteres
vízbe! Gyorsan felejtsétek el!

méltóképpen képviselte a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskolát, „Prezentáció” kategóriában
III. helyen végzett az egyik csapat.
A Kárpát-medencei Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny
első fordulójában kiemelkedően
teljesítettek és a 2. fordulóba jutottak: Szabó Kende, Lévai-Radics
Lujza (5.osztály), illetve Takács
Réka, Ágoston Róza és Simity Éva
(7.osztály).
Köszönet jár a diákoknak,
felkészítő tanárok a szenzációs
eredményekért és Szabó László
szülőnek a szolnoki logisztikáért.

LEP program
BÁBSZÍNHÁZ
A Lázár Ervin programnak köszönhetően az első osztályosok is beleszippanthattak
a színház lenyűgöző atmoszférájába. Első
közös kirándulásukat izgatottan várták az
apróságok, ugyanis most először hagyták el
a „gólyafészket” ilyen messzire. A Tiszavirág
c. bábelőadást nézhették meg a gyerekek a
Kövér Béla Bábszínházban, mely a Tiszáról,
a Boszorkánysziget történetéről, a tiszavirág
jelenségéről és egy szerelemről szólt, mesevilágba ágyazva. Az előadást követően a gyerekek kézbe vehették a bábokat és beszélgettek a
színészekkel a bábozás történetéről. Tartalmas
és érdekes előadás volt, a kis elsősöknek pedig
nagy élmény.
Hazatérvén a Tempfli térre, boldogan állapították meg, hogy az udvaron álló gólyafészek lakói távollétükben megóvták szeretett
iskolájukat.
A következő nagyobb kirándulás júniusban
lesz az alsósoknak, akkor Ópusztaszer lesz a
cél.

Programok

A Szeged Első Lions Club felajánlott az intézménynek a Szegedi Nemzeti Színházba 10
belépőt diákok részére. Május kilencedikén
az eredményeik alapján kiválasztott tanulók a
„Légy jó mindhalálig” című darabot tekintették meg.
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Lassan véget ér ez a tanév is és eljön az oktató-nevelő munka összegzésének, értékelésének időszaka. Legyen az első a kiszemelt a kulturális
események értékelése, ezen belül elsőként a Klebelsberg Központ által
menedzselt Lázár Ervin Program, melyben minden deszki tanuló részt
vett.
A program célkitűzése, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak
évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények,
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
Ki lehet jelenteni, hogy az idei évben is nagyon színvonalas, tartalmas, izgalmas és élményben gazdag programokon vehettek részt diákjaink.

Ezzel párhuzamosan a „Deszken mindig történik valami” szállóige a
Zoltánfysokat is érintette ebben a tanévben is. A LEP program mellett
az iskola diákjai számos egyéb kulturális eseménnyel, koncerttel, színi
előadással is gazdagodhattak a Faluház és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően. Év végi összesítőben részletesen beszámolunk.
Felhívás! 2022. június 10-én papírgyűjtést szervez az iskola!
Nagyobb mennyiség felajánlása esetén kérem, értesítse az
intézményt, a 62/271-220-as telefonszámon.

Összeállította: Vid György
intézményvezető

Ildikó cukrászda Deszken!
2004-ben költöztünk Deszkre.
1-2 hét múlva már tudtam, hol
vehetek kenyeret, hol van a virágbolt és természetesen a cukrászda. Eltelt sok-sok év, és szomorúan hallottuk, hogy Laci bácsi
(Vörös László), a cukrászda tulajdonosa bezárja a sokunk által
kedvelt cukrászdát. Persze, jöttek
a kósza hírek, hogy mi lesz majd
helyette, na de egy falu cukrászda
nélkül? Néhány bizonytalan hét
és hónap után mindenki legnagyobb örömére kiderült, mégiscsak marad a cukrászda! Igaz,
nem Laci bácsi, hanem a kedves,
mindig mosolygós Huszár Ildikó
viszi tovább. Hatalmas munka,
nagy felelősség, de erről beszéljen
inkább Ildikó!
– Mióta dolgozol itt?

– 2000 júniusától. Egy régi
kollégám hívott ide annak idején.
A nagyobbik gyerekemet hoztam
iskolába, beugrottam egy kávéra,
és itt ragadtam…
– Honnan jött az ötlet, hogy Te
vidd tovább?
– Laci bácsi kiadta bérbe a
cukrászdát, Szepes Zoltán kivette, és ő hívott vissza, aztán Zoli is
abbahagyta. Férjemmel, Szilágyi
Józseffel és Szepesi Jánossal úgy
gondoltuk, megpróbáljuk…tulajdonképpen így intéztünk munkahelyet magunknak…és idén
március 07-én megnyitottunk.
– Mit szólt hozzá a család?
– Részben örültek, részben
nem. 3 unokám van, ők nagyon
hiányolnak. Eleinte egyedül voltam, minden percemet itt töltöttem, csak a férjem segített. Aztán
május 01-től jött Balogh Tamás,
így egy kicsit már könnyebb lett.
– Mi a különbség a régi és az új
kínálat között?
– Arra törekszünk, hogy vis�szahozzuk a régi ízeket! Tudjuk,
mit szerettek az emberek, így újra
kapható pl. a kardinális szelet,
őznyelv, extra szelet és még sorolhatnám. A pogácsa és a fonott
kalács mellett most először sütöttünk bureket is, és legnagyobb
örömünkre pillanatokon belül
elfogyott!

– Csak cukrászdát álmodtatok
meg, vagy terveztek esetleg bővítést is?
– Igen, tervezzük az éttermet
is megnyitni, de ez még csak terv.
Ami már most is megújult, az a
teraszunk, megújul a logónk is,
„Ildikó cukrászda” lesz az új nevünk. A terveink hosszú távra
szólnak. Nagyon örülünk annak,
hogy ennyien támogatnak bennünket, és ígérem, mindent megteszünk annak érdekében, hogy
megfeleljünk az elvárásoknak!
– Nagyon széles a kínálat, minden süteményetek nagyon friss
és finom. Szerintem a kollégáid
is megérdemlik, hogy bemutasd
őket…
– Ez így van! Elsőként említeném Szilágyi Józsefet, ő az
„igazgatónk”… azért hívjuk így
viccesen, mert állandóan a székeket igazgatja, rendezi…de ő a
mosogatós, sütifeltöltős, mindig
ott van, ahol éppen szükség van
rá! Szepesi János a fő cukrászunk,
ő készíti a sok finom sütit, tortát.
Dombóvári Dániel süti a pogácsát és a fonott kalácsot, a bureket is neki köszönhetjük. Balogh
Tamás a kávé mester, isteni lattét
és cappucinót csinál, emellett
lelkesen posztolgatja a közösségi
oldalon a napi kínálatunkat.
– Mettől meddig vagytok nyitva?

– Hétköznaponként 7-19 óráig, hétvégén 9-19 óráig várunk
mindenkit szeretettel, de tervezzük a nyári hosszított nyitvatartást is bevezetni.
– Utolsó kérdés, és ez már nemcsak Neked szól… kinek melyik volt
eddig a legjobb napja? Ildikó?
– Nekem egyértelműen március 07-e, amikor megnyitottunk!
„Meg május 1-je, mikor idejöttem, nem?”– nevet Tomi.
– József?
– Március 15! Munkaszüneti nap volt ugyan, de mi nyitva
voltunk, és annyian jöttek, hogy
a nap végén már azt sem tudtam,
melyik bolygón vagyok!
– Szívből kívánom, hogy maradjon is így! Legyen sok örömötök és kitartásotok az új vállalkozáshoz, mi pedig megígérjük,
hogy lelkesen „ellenőrizzük” és
fogyasztjuk a sok finomságot, nehogy unatkozzatok!
Sillóné Varga Anikó

GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY
A Maros Ponty Horgászegyesület szervezésében Gyermeknapi horgászverseny kerül megrendezésre.
A rendezvény 2022. május 28-án (szombat) 8-10 óra között kerül megszervezésre.
Gyülekező szombat reggel 7.30 órától az I. Tónál lévő sátornál. (A verseny kezdete: 8 óra)
A horgászversenyre nevezhet minden gyermek, 4 éves kortól – 14 éves korig (max., aki az általános iskola nyolcadik osztályos tanulója).
Kérem, hogy a nevezett gyermekeket szülő, vagy segíteni tudó idősebb testvér kísérje el és a verseny alatt felügyelje.
Kérem, hogy a kifogott halak életben tartása és kíméletes kezelése érdekében minden versenyző „haltartó edényt” hozzon magával.
A verseny időtartamáról, a lebonyolítás módjáról: a helyszínen kapnak bővebb tájékoztatást.
Minden érdeklődő és horgászni szerető gyermekre és kísérőire számítunk és szeretettel várunk!
Tari János
elnök
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„Rözögtessük mög!”
„Aki hallja adja át, Dél-alföldön állt a BÁL…”

Május 7-én rözögtettünk Deszken. Ezen a napon 75 versenyző,
közel 50 produkcióban mutatta
be, hogyan értelmezik dél-alföld
táncát. 3 éve találkoztunk utoljára
ezen a fórumon és elmondhatjuk,
mi nagyon izgultunk. Egyfelől
azért, mert úgy gondoltuk, időben elkezdtünk mindent, ami a
szervezéshez, a felkészüléshez
szükséges, mégis annyira sűrű lett

mindannyiónk naptára az elmúlt
másfél év szétszórtsága, megszorításai miatt, hogy valahogy
mégis az lett az érzésünk, hogy
kicsit megcsúsztunk. A Tiszavirágos táncosok jóvoltából idén is
összeállt a „Rözi-Team” és ráfordultunk a célvonalra. A szervezés
mellett a saját táncosaink felkészítése is felemelő, de sok egyeztetést
és külön időt, energiát igénylő
feladat volt…felemelő…talán ez
a legmegfelelőbb szó, hiszen most
nemcsak a gyerek vagy ifjúsági,
fiatal felnőtt korosztály jelentkezett, hanem a VI. korcsoportban
is képviselték magukat Tiszavirágos PÉLDAKÉPEK, igazi nagybetűvel: Tóth Ferencné Évike,
Szeles-Juhász Imi és Körmöczi
Sanyi bácsi. A csapat fényét pedig
emelte Forgó Edit és Lantos Zsolt
(Csongrád), valamint Kispéter
Évi és Csókási Csaba (Szeged)
produkciója. Egész életünkre szóló élményt adtak, a visszajelzések
alapján, nemcsak nekünk, hanem
a „verseny”társaknak és a Tisztelt

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.

Zsűrinek is! Amikor a színpadbejárás, zenekari próba alkalmával a
jelenlévő gyerekek együtt éneklik
a KisTápéra két úton kell bemenni kezdetű dallamot az említett
táncosoknak, hát szem nem maradt szárazon….ezért és így érdemes. Annyi mindenért lehetünk
hálásak:
– hogy ennyien részt vettetek
és magas színvonalú produkciókat mutattatok be,
– hogy együttműködőek és
nyitottak voltatok,
– hogy a zsűri ilyen precíz,
megfontolt és lelkes volt,
– hogy a Rözi-Team magas
színvonalon képviselte a Tiszavirágot vendéglátói szerepkörben,
– hogy ennyire szerettétek a
fesztivált és ennek hangot is adtatok,
– hogy együtt „ünnepelhettünk”.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik támogatták
pénz- és tárgy nyereményekkel,
felajánlásokkal a fesztiválunkat.
Köszönjük Zika Lászlónak, hogy
Netye Orsival és Zeleiné Andival
isteni finom babgulyást főzött
szombat ebédre!
Szeretnénk megköszönni Szvitan Attilának, Selmeci Áginak,
Kukucska Andrásnak és Tóth
Ferencnek a fáradhatatlan és lehetetlent nem ismerő munkáját.
Nagy szeretettel emlékezünk
vissza Király László polgármester úr és Sillóné Varga Anikó

felkészült, precíz, néha vicces, de
mindig őszinte szeretetet sugárzó
szavaira.
Kedves Juhász zenekar! A JóIsten éltessen Benneteket nagyon
sokáig egészségben, szeretetben
MígVilágaVilág!
Érdemes hinni, menni, muzsikálni, táncolni…ÉLNI!
Köszönjük!
Goda Kata
Fesztiválunk támogatói voltak: Alföld Néptáncegyüttes –
Csongrád, Aurora Folk Glamour,
Bakosné Szöllősi Ágnes, Borda
Sára – BosaFolk Design, Deszk
Község Népművészetéért Alapítvány, Deszk Község Önkormányzata, Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár, Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft., Dudás
Ildikó – festett népi bútorkészítő,
Duna Művészeti Társaság – Duna
Karnevál, Fonó Budai Zeneház,
Hagyományok Háza, Juhász Zenekar, Juhászné Dobrai Melinda, Káity Mónika, Király László,
Lakatos Pál, Nemzeti Kulturális
Alap, Néptáncosok Kellékboltja,
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Rókáné Lídia, Sallay Tibor cipész mester, Simon
Emőke, Szeles László – csizmadia
mester, Tabán Táncegyüttes –
Békéscsaba, Takács Apolló, Tóth
Ilona gyékényfonó, Vajdasági
Magyarok Művelődési Intézete,
Vargáné Sprokk Anikó, Vikorné
Nádasdi Ilona – Farmasi
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Hová tűntek a szurkolók, szimpatizánsok, támogatók?
Tóth Tibor elnökségi tag gondolatai: nem
szeretnék senkit megbántani soraimmal, de
már régóta beszédtéma közöttünk Szabó
László egyesületi elnökkel az érdektelenség
az egyesület irányába. Az elmúlt évek során
rengeteg időt, energiát, pénzt belefektetve irányítjuk a Deszki Sport Club-ot. Úgy
gondoljuk jó irányba haladunk. Labdarúgás
szakosztályunk együttműködve a szomszédos Szőregi RSE-vel több mint 150 fős utánpótlás bázissal rendelkezik, kézilabda szakosztályunk Kotormán Attila vezetésével újra
szárnyra kapott.
A két szakosztály a Deszki Sport Clubban
közel 250 sportolóval büszkélkedhet, ami megyei viszonylatban is jelentős tényező. Gyerekeink, sportolóink folyamatosan szállítják a
jobbnál-jobb eredményeket is, tehát látszik,
hogy megfelelő munka folyik egyesületünkben.
Az elnökség legfontosabb feladatai közé
tartozik, hogy az anyagi források biztosítva
legyenek. Feleségem, Tóth Erika közreműködésével egyre sikeresebbek vagyunk pályáza-

ti oldalon is, úgy néz ki, az anyagi feltételek
adottak lesznek a jövő évre is.
Természetesen minden évben számíthatunk Király László polgármester támogatására
is, nagyon köszönjük. Bármilyen problémával
keressük meg, mindig talál, találunk valami
megoldást. Szabóné Sarkadi Szilvia a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője is mindig segít nekünk. Emellett pár
támogatónk is akad, nekik is köszönjük.
Itt merül fel, hogy akkor mi is a problémám? AZ ÉRDEKTELENSÉG, KÖZÖMBÖSSÉG. Szervezzük mérkőzéseinket, de
kinek? Annak a kilátogató 10-15 nézőnek?
Lassan 10 éve vállalok szerepet a deszki labdarúgásban bármilyen formában is. Mindig azt
hallom, „ezért nem megyek, mert …”, „azért
nem érdekel, mert …”, folytathatnám a szokványos mondatokat. Minden ilyen kifogást
meghallgattunk, próbáltunk javítani, de elfáradtunk. Minden Tőlünk telhetőt megtettünk,
megteszünk az egyesületért. Nívós megyei
küzdelmeket hozunk Deszkre minden héten
labdarúgás, futsal, kézilabda terén, de olykor a

kötelező rendezői létszám (6-8 rendező) több,
mint a kilátogató nézők. Arról nem beszélek,
hogy még a rendezőket is fizetnünk kell, mert
6 főt nem találunk, aki felvenné a mellényt,
mint más településeken. Mint említettem, sokat beszélgettünk már ezekről, lehet, hogy mi
vagyunk a "negatív hatás", akik távol tartják
az embereket? Mi váltunk ki érdektelenséget,
közömbösséget? Ha igen, félreállunk szívesen,
csak legyen jelentkező, aki átveszi.
Ha mégsem ez a probléma, akkor viszont
ilyen érdektelenség mellett felmerül a kérdés,
hogy van-e értelme erőlködni? Ezeket az energiákat, órákat saját családomtól, gyerekeimtől
elvenni? Az anyagiakról már inkább nem is
beszélek.
Így vagy úgy, mint az eddigi problémáknak
is, ennek is lesz megoldása. A lehetőségeket, a
megoldás variációit az olvasókra bízom.
Mindezek ellenére:
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Tóth Tibor

Hírek a Bánát életéből
Tojáskocogtató Európabajnokság Deszken

Ősi hagyomány a deszki szerbeknél a tojáskocogtatás, ami abból állt, hogy a tojásokat egyenként marékba szorították és keskenyebb végükkel összeütötték öket. Akinek a
markában a tojás összetört, leszedte a héját
és megette. Több másik játék is szokás volt,
mint például a pénzdobálás a tojásba, vagy a
lejtőn gurítás. Régen voltak olyanok, akik erre
az alkalomra gyöngytyúktojást vettek, hisz az
erősebb. Ezek a hagyományok adták az ötletet
a „Tojáskocogtató Európabajnokság” szervezéséhez a Bánát Egyesületnek, аmit két év
kihagyása után szerveztek meg idén. Először
kézműves foglalkozás volt az „Aranykezek
műhely” szervezésében, több mint száz gyerek részvételével. A programban részt vettek a Szabadkai "Talentum" Egyesület tagjai,
akikkel közösen szervezik a határon átnyúló
programokat. A tojás kocogtató verseny előtt
Milicsity Szvetomir, deszki szerb parochus felszentelte a tojásokat. A versenyt Marijity Tamis Tijana nyerte, aki mellett díjat kapott még

Krum Anna és Por Benedek, valamint Sévity
Szvetozár unokájával, Mirjanával mint "örökös győztes". A programon megkóstolhatták
a húsvéti különlegességeket is és egy kellemes
délután után az esti kis zivatar vetett véget a jól
sikerült napnak.

A Bánát fontos fellépései
Május 7-én a Deszki Bánát zenészei Bugarski Zorán-Brica tamburaprímás közvetítésével
részt vettek Novi Sadon (mely város ez évben
Európa Kulturális Fővárosa) megrendezett
„Ragály” programban. A deszki zenészek és
énekesük, Vujcsin Frányó Eszter először a
Vajdasági levéltár udvarán mutatták be nagy
sikerrel műsorukat, majd másnap a város
melletti Káty község Művelődési Központja
előtt. Fontos, hogy az anyaországban (Szerbia)
is megismerjék a határon túli szerb kultúrát
ápolókat, melyek közül kiemelkedő a Deszki
Bánát Egyesület tevékenysége.
A Szegedi Borfesztivál programjaként szerb
táncházat rendeztek május 17-én, a Dugonics
téren, ahol a Bánát zenekar muzsikált és a Du-

nai Peti vezette csapat mutatta és gyakoroltatta
be a jellegzetes szerb táncokat. Szeged városában mindig nagy az érdeklődés a szerb zene
és tánc iránt és ez így volt most is. A folytatás
szintén a téren és a Borfesztivál programjaként
május 21-én, egy folklórműsor keretén belül a
Bánátosok „Dimitrovgrád környéki táncok”
koreográfiával arattak nagy sikert.

Mitó bácsi kilencven éves
„Nem lehet igaz” - mondták sokan, hogy a
deszkiek „Mítója vagy Mitó bácsija”, Zsivity
Demeter 90 éves lett május 3-án. Aki netán
nem ismeri, elmondható róla, hogy cselekvő
részese Deszk közösségének. Alapítója a helyi
szerb kultúrcsoportnak és ma sincs rendezvénye a falunak, hogy Ő, mint „látogató”, ott ne
legyen. Mindenkihez van egy jó szava és mosolya. Sok éven keresztül volt a szőregi iskola
kedvenc tanára, akit még ma is felhívnak volt
tanulói, köztük olyanok is, akik 50-60 éve ballagtak el (a születésnapján is meglátogatták).
Igaz, hogy egyedül él, de sosem unatkozik,
mindig van valaki körülötte, vagy ő megy valahova. Biztos, hogy ez az életvitel és a pozitív hozzáállás is a hosszú élet titka. A község
nevében Király László polgármester, Brczán
Krisztifor alpolgármester és Szarvas Judit köszöntötte fel az ünnepeltet. Este a Szent Száva
központban a Bánátosok egy meglepetés köszöntő-bulit szerveztek, aminek az ünnepelt
nagyon örült, hisz valóban nagyon meglepődött és meghatódott. Jó egészséget kívánunk
Mító bácsinak és még sok szép évet!
Rusz Borivoj
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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
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
Posta
6772 Deszk, Tempfli tér 5. Telefon: 62/271-209
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
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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

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

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

FOGÁSZAT

Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 62/ 571-598
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Szerda 16-17 óráig
Péntek: 8.00–11.00.
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
POLGÁRŐRSÉG
NAPPALI ELLÁTÁS
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Süvegh Gábor +3630496-7440
- IDŐSEK KLUBJA
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
6772
Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Email: drballa.praxis@gmail.com
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfőtől
–péntekig: 8.00-16.00
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Felnőtt
és
gyermek
háziorvosi
ellátás:
lehet jelezni az állatorvosnak:
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd: 10-12
Kóbor kutyák bejelentése:
SZELEKTÍV
Fiziotherápia:
Rheumatologus szakorvosok elDeszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
rendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek
hétfőtől-péntekig 62/271-852
számára is. Minden munkanapon, előzetes bejeKÖZVILÁGÍTÁSSAL
lentkezés után.
KAPCSOLATOS
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
HIBABEJELENTÉS
kukában, vagy átlátszó műanyag hullaHétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
NKM Áramszolgáltató telefonszám:
dékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hullaTelefonon történő bejelentkezés alapján
+3662/565-881
dékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig
(ebédidő: 12:00-12:30)

június 8., 22.

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!

Rozsnyai Tamásnak és Molnár Edinának 2022.05.12-én Róbert,
Ábrahám Jánosnak és Tóth Nellinek 2022.05.11-én Zalán,
Krausz Péternek és Plesovszki Tímeának 2022.04.22-én Janka Judit és
Péter András,
Cid Cesarnak és Barsi Jutkának 2022.04.26-án Izsák Gabriel,
Balázs Máténak és Ződi Nikolettnek 2022.04.27-én Elizabet,
Blaskovics Tamásnak és Szabó Anikónak 2022.04.25-én Bernát
Szabó Szilárdnak és Nagy Tímeának 2022.05.15-én Zalán Szilárd
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Temesvári Antalné
85 éves korában,
Stefán József
66 éves korában,
Szabó Antal 78 éves korában,
Rádin Jezdimírné
84 éves korában elhunyt.
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Kukucska András fotói
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