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Tündériskola
a Faluházban
A musical szakkör bemutatója volt májusban a Faluházban.
Az előadásról Sillóné Varga Anikó írását olvashatják a 6. oldalon.

Tiszavirág

SIKEREK

Újra tarolt a Tiszavirág! Az együttes több
fesztiválon is részt vett az elmúlt időszakban, ahol kiemelkedő eredményeket
értek el. A beszámolót a 13. oldalon olvashatják.

Térzene

a Faluház parkjában

Július 1-jéig minden pénteken
17 órakor térzenével várunk
Mindenkit a Faluház parkjában.
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CSAPADÉKVÍZ PROJEKT
épp betonozzák újra a felbontott bejárókat.
Ekkor állnak neki az útátvágások helyreállításának is, melynek legutolsó lépése lesz
az aszfaltozás. Szinte folyamatosak a bejárások, és bármennyire is igyekszik a kivitelező, mindig találunk apróbb elmaradásokat
és pótolnivalókat. Ezek számba vétele, és a
közterületek lehető legjobb állapotba hozása
most a feladatunk.
Naponta feltakarítanak maguk után, rendezetten kezelik a munkaterületeket – tud-

va és pontosan megértve, hogy ez nekünk,
deszkieknek a lakókörnyezetünk is egyben.
Nem tudok a kivitelező és a lakosok közötti
olyan konfliktusokról, és olyan problémáról
sem, amit ne próbáltak volna meg azonnal
orvosolni.
Summázva örömmel mondható el a kivitelezést végző VÍZÉP HOLDING Kft-ről,
hogy talán ez eddigi legprecízebb és leglelkiismeretesebb csapat, aki a közterületeinken
dolgozott.

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Polgármester Úr, mikorra várható a
csapadékvíz-elevezető rendszer fejlesztés projekt befejezése?
– Már egyetlen szakasz építése van hátra, ezt követően elkezdődnek a helyreállítási
munkák. Ekkor állítják vissza az eredeti állapotába, töltik fel az eredeti zúzalékkal, vagy

BIZTOSAN
KELLETT EZ NEKÜNK?
NEM TELJESÜLT
MINDEN KÉRÉS
– Azért mi halljuk, hogy akadnak lakosok, akik a bejáró szélessége miatt megkereséssel éltek a hivatal felé, de nem minden esetben született a számukra megnyugtató megoldás.
– Szeretném, ha tisztáznánk valamit! Deszk községnek hosszú évek óta
érvényben lévő rendeletei vannak, melyek szabályozzák a közterületen építhető bejárók paramétereit. Ezeket folyamatosan igyekszünk a megváltozott
viszonyokhoz és elvárásokhoz is igazítani, de ez nem jelenti – és soha nem is
fogja azt jelenteni, hogy mindenki kénye-kedve szerint ténykedhet.
Az árkok olyan utcákban épültek, ahol eddig ilyen közmű nem volt, és
leggyakrabban olyan esetekben fogalmazódtak meg az engedélyezhetőtől
eltérő lakossági kérések, ahol eddig kiépített bejáró sem volt. Mindenkire
egyformán érvényesek a helyi rendeletek, így külön kéréseket, esetenként a
lakos részéről megfogalmazott alá nem támasztott elvárásokat nem tudtunk
figyelembe venni. Ezt csak tovább bonyolította, hogy a több éve engedélyeztetett projekt nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető szakaszokra vonatkozó paramétereit tartanunk kell. A projekt végén azt ellenőrzik és
lemérik. Eltérés nem lehet, mert az szabálytalansági eljárást von maga után.
Annyit mondtam minden olyan kérésre, amit nem tudtunk orvosolni,
hogy a projekt befejezése, a pénzügyi elszámolás lezárása után – de csak az
indokolt esetekben – engedélyezni fogjuk a most megépült árkok, lefedések
átalakítását. Ez nem jelenti a megépült szakaszok automatikus áttervezését a
részünkről, csakis egyedi kérelmekre születhet majd ilyen válasz az önkormányzattól, és ez elsősorban a szűk utcában lakóknak kedvezhet.

– Többen – és nyilván leginkább azok kérdezik, akik nem
örülnek az árkok kiépítésének – hogy miért kellett ez nekünk? Tényleg szükség volt rá?
– Nos, erről a vicc jut eszembe – a „van sapkája, nincs sapkája”
eset. Van olyan lakos, aki hosszú évekig azért átkozott engem, mert
nem építünk árkot előttük, most pedig azért van felháborodva, hogy
miért építettük ezt a háza elé. Ha ilyen szinten keresünk választ a kérdésére, akkor soha senki nem tud jó választ adni.
Bennem nincs kérdés az üggyel kapcsolatban: igen, szükség volt
rá! Akkor, amikor hőség és szárazság van, akkor persze, hogy nem
hiányzik. Viszont amint egy felhőszakadás csapadék-zuhataga önti
el az utcáinkat, akkor nincs kérdés senkiben – KELLETT! Mindan�nyian érezzük, hogy évről évre változik az időjárás, és egyre kiszámíthatatlanabbá válik, olyan természeti jelenségek okoznak helyi
katasztrófákat, amikről eddig csak a tévében láttunk külföldi tudósításokat. Erre igenis fel kell készülnünk!
Az ember nem azért vesz télikabátot, mert épp fázik, hanem azért,
mert tudja, hogy jönni fog a tél, még akkor is, ha pontosan nem
tudjuk mikor, és milyen zimankóval. Ez a fejlesztés – amit 100 %-os
finanszírozással nyertünk meg – egyértelműen Deszk és a deszkiek
érdekét szolgálja. Nagy megnyugvás, hogy mára a település közel 70
%-át sikerült csapadékvíz elvezető árkokkal lefedni, és azért fogunk
dolgozni a jövőben, hogy a hátralévő utcákban is meg tudjuk építeni
az árkokat – bekötve a meglévő rendszerbe.
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KI FOGJA EZEKET AZ ÁRKOKAT
TISZTÁN TARTANI?
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A TÁNCSICS
UTCÁBAN
LESZ-E ÁROK?

– A kérdést felteszik nyilván Önöknek
is – ki fogja ezeket a – több helyen 70-80
cm mély - árkokat tisztán tartani?
– Igen, persze, hogy akadtak, akik megkérdezték, de közben pontosan tudták a választ
is – mindenki a saját ingatlanja előtt köteles
a csapadékvíz elvezető árkokat tisztán tartani. Nem azért, mert most épültek, hanem
azért, mert ez mindig is, és minden ingatlantulajdonos kötelessége volt. Én is takarítom,
és nyilván Ön is – még 8-900 ingatlantulajdonossal együtt Deszken. Akik előtt csak most
épült ki az árok, az eddig mentesült ez alól.
Mostantól egy új feladatuk is lesz – és nem
helyi szabályozás miatt, hanem a törvény által
kötelezve. Ez az ingatlanok érdeke és ez Deszk
érdeke is.

TÜKÖR A MÓRA UTCA
ÉS TÓ KÖZ SARKÁN
– Leginkább csak a Petőfi utcában lakók vehették
észre, hogy egy tükör került a Móra utca és a Tó köz sarkára. Ezt a lakosok kérték, vagy Önök látták szükségesnek?
– Ezek a közlekedést segítő forgalomtechnikai kiegészítők
leggyakrabban lakossági kérést követően kerülnek kihelyezésre
– így történt ez a Móra utcában is. Valóban nehezen belátható
volt a kicsit elnyújtott útkanyar-csatlakozás, és bár nem volt itt
még karambol vagy baleset, de az utak állapotának köszönhetően egyre nő a kis utcákon áthaladó autók sebessége. Ez bizony
akkor is sok és zavaró lehet a közlekedésben résztvevőknek, ha
egyébként nem haladja meg az 50 km/h-ás sebességhatárt, de a
be nem látható kanyarok miatt, vagy akárcsak a szűk utcaszélesség, netán az úthoz közeli növények miatt bárki azt indokolatlanul gyorsnak érzi. Ez a relatív gyorshajtás. A fejekben nem
minden esetben tudunk rendet tenni, de ha a körülményeken
tudunk javítani, akkor azt megtesszük. Így történt ez most is.
Örülünk, hogy egy apró befektetéssel is segíteni tudtunk pár
lakosnak.

– A COVID kitörésekor félbe maradt
a Táncsics utcai ároképítés. Sor kerül
most erre is?
– Igen, pontot rakunk végre erre a nyitott
kérdésre is! Az utca 43-as felőli végén, megemelve a fenékmélységet – új árok készül, az
utca közepéig felbontva a bejárók zömét is. Ez
egy rövid szakasz, így nem számolunk a lakosok hosszú távú zavarásával, bár kétségtelen,
hogy az ároképítéssel járó földmunkák mindig megbolygatják, felborítják egy utcában
élők nyugalmát. Mivel ez csak a Szeged felé
eső oldalt érinti, így mégsem okoz majd túl
nagy felfordulást. Mire ezt olvassák a deszkiek, talán már el is kezdődnek a munkálatok
ott is.
Köszönjük az ott lakók eddigi türelmét és
megértését!

A JEGYZŐHÖZ KERÜLTEK
A KÖZTERÜLETHASZNÁLATI ÜGYEK

– Úgy hallottuk, hogy a
jövőben a Jegyző Asszony
hatáskörébe tartoznak majd
a közterülettel kapcsolatos
ügyek. Mi indokolta a változást?
– A változás tulajdonképpen
csak jogi természetű. Ugyanaz
a műszaki ügyintéző jár el az
engedélyezés során, a jegyzőnk
pedig eddig is ugyanúgy részt
vett ezekben az eljárásokban.
Sok rendeletet vizsgáltunk most
felül, aktualizáltuk és a tapasztalatokhoz igazítottuk őket. A

törvényhozás nem könnyítette
meg a dolgunkat, hiszen a régen
egy rendeletben lévő kérdéseket
ma több – egymástól független
–rendeletben lehet csak szabályozni. Ezért is elkerülhetetlen
volt, hogy ezeket a módosításokat mi is lekövessük. Néhány
esetben egyszerűbb lesz az ügyintézés, de akad olyan, amit csak
nagyobb körültekintéssel lehet
majd elintézni.
Mucsi Enikő aljegyző asszony
volt a „bábája” ezeknek a rendeletmódosításoknak, melyet

építészként, szükségszerűen nekem is végig kellett követnem az
egyeztetéseken. Elmondhatom,
hogy a régieknél letisztultabb,
egyértelműbb jogi környezetbe
csomagolt rendeleteket fogadhatott el a Képviselő-testület,
ami segíti majd az előadók munkáját is. A közterület használatára, a közterületi zöldfelületek
megváltoztatására vonatkozó
kérelmeket, valamint a közútkezelői kérelmeket, a kapubejárók
létesítését is a jegyzőhöz kell
majd benyújtani. Arra kérünk

mindenkit, hogy tájékozódjon a
hatályos rendeletekről a község
honlapján, mielőtt bárminemű
munkálatokba kezdene a közterületeken!
Az új településrészen lakók és
építkezők már korábban megkapták, most azonban – az új
rendeletek elfogadásával - minden deszki lakásba eljuttatjuk
az általam készített közterületi
„kisokost”, vagy „jogi mankót” a
„Deszki Közterület ABC” kiadványt.
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PEDAGÓGUSNAP DESZKEN

NEM LESZ
ERZSÉBET TÁBOR?

– Idén Deszken nem lesz elérhető a családoknak
szinte ingyenes Erzsébet tábor?
– Ez a nyári tábor idén valóban nem lesz elérhető
Deszken. Bevallom, soha nem értettem igazán, hogy miért ezt az egyetlen szervezetet és táborozási formát támogatja az állam, amikor rengeteg csodálatos, sokszínű és
remekül működő civil szervezet van, akik épp így – sőt
még sokkal jobban – le tudják bonyolítani a gyermekeink nyári táboroztatását. És ez nem feltételezés, hiszen az
Erzsébet táborok felélesztése előtt ez zökkenőmentesen
működött is.
Az Erzsébet táborokkal sajnos több baj is van:
– Egyszer, hogy az egész táborra vonatkozó, egyszeri
500 forintos díj miatt nem vették komolyan a szülők
sem az egészet. Ha bármilyen lehetőség adódott közben a beíratott gyermeknek, akkor gondolkodás – és
legtöbbször a szervezők értesítése – nélkül egyszerűen máshova vitték a gyereket, hiszen csak 500 forintot
veszítettek. A másik oldalról viszont az előre lejelentett
gyermekkel kellett volna elszámolni, és ha valakit már
nem tudtak regisztrálva pótolni, akkor könnyen bukhatott az egész tábor költsége.
– Az a szülőket boldogító tény, mi szerint csak 500 forintot kérhettek a szervezők a táborozásért, finanszírozhatatlanná tette a legtöbb tábort. A költségekkel a Támogató által megadott belső arányokat tartani kellett, de
abból meg nem lehetett megfelelő étkezést biztosítani,
vagy épp más költségek váltak alulfinanszírozottá.
– A tábort működtető és levezénylő szakemberek mélyen a piaci árszint alatti összegeket kaptak csak, de ezt
is csak a végtelenül bonyolult és nyögve-nyelős elszámolást, és az országos lezárást követően novemberben,
vagy csak decemberben folyósítva a számukra.
Ha akár csak 4-5 ezer forintot is lehetett volna kérni a
központilag – és szerintem a legszegényebb borsodi megyékhez – kikalkulált 500 forint felett, már akkor is rentábilis lehetett volna ez a jónak induló kezdeményezés.
Akárhányszor belekezdtünk, csak a nyűg és a gond
volt vele. Ami az egyik tábor elszámolásánál megfelelt az
elszámoláskor, az a másik táborunknál már nem volt elfogadható. Eddig mindig megpróbáltuk, és minden alkalommal úgy zártuk le, hogy még egyszer nem! Nos, idén
már tényleg csak saját szervezésű táborok lesznek elérhetők Deszken. A környéken talán egyedülállóan 12-13, a
környékbeli átlagárak alatti önrésszel kalkulált nyári táborba vihetik a lurkókat a deszki szülők. Erre büszkék vagyunk, és örülök, hogy mindegyikre nagy az érdeklődés.
Tudjuk jól, hogy egy ötszáz forintos ajánlatnál sosem
lesz jobb a szülők számára, de nekünk az is fontos, hogy
mindenki számára megfelelő, szabályosan elszámolható,
a megvásárolt, jó minőségű szolgáltatásokat elfogadható
áron megfizetett táborozási lehetőséget tudjunk biztosítani Deszken. És mindezt fejfájás nélkül…
Köszönjük a megértésüket!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Minden évben nagy izgalommal várjuk a pedagógusnapot, hiszen ez az egyetlen
alkalom, amikor minden olyan személyt egyszerre láthatunk vendégül, aki a gyermekeink fáradhatatlan nevelésének szentelte az életét – legyen óvoda-vagy iskolapedagógus, dadus, konyhás néni, vagy gondnok. Külön öröm, hogy nem csak az aktív
pedagógusokat és az őket segítő kollégákat hívjuk meg, hanem a már nyugdíjba vonultakat is. Így 56 évesen ez nekem már igazi ajándék, hiszen ilyenkor a gyermekkorom csodás pedagógusai, tanító nénik, tanár nénik és „tanbácsik” toppannak be
az ajtón – egy picit biztosan azt is fürkészve, hogy ugyan kik lesznek még itt a „régi
csapatból”. Persze, szemük sarkából meglesik az utódokat is, hiszen párat ismernek is
közülük még, a többi frissdiplomás kolléga pedig már számukra is a jövőbe pillantás.
Szívmelengető érzés látni a régi és mai „nemzet napszámosait”, beszélgetni velük,
felidézni régidőket, és kutatni, hogy vajon a fiatalokat mi tarthatja még a katedra közelében.
Igen, idén ez volt a legnagyobb és legaggasztóbb kérdés számomra, hogy ugyan
miért adja még valaki arra a fejét, hogy pedagógus legyen?! Az anyagi és társadalmi
megbecsülésük nem tükrözi azt, hogy mekkora szükségünk van rájuk, a szavuk nem
hallatszik el oda, ahol belőlük kellene látnokként a jövőnek építkezni. Ebben a száguldó, elektronikával és virtuális rendszerekkel építkező világban lassan-lassan elvész
a fizikai erő jelentősége, és a kiművelt emberfők adják a világ tartópilléreit. Hát, nem
most kellene a legtöbbet fektetni az oktatásba? Nem most kellene azt a magot elvetni,
aminek a kalászát tervezzük elosztani évek múlva? Vajon nem most van itt az ideje,
hogy a fejekben is eljöjjön a rendszerváltás és a világra, annak minden újdonságára
való nagy nyitás?
Csak bízni tudok abban, hogy a bemagolt, majd aztán egyszer szépen elmondott
versek torokbizsergetése, a levezetett egyenletek adta öröm szemcsillogása, a lélek, a
rájuk bízott gyermekekben az elme és a test kiegyensúlyozott gyarapodása, és a sok
hálás kézszorítás – és egy pedagógusnapi virág elég lesz ebben a számukra zimankós
világban, hogy a középiskolás koruk elején feltett kérdésre elegendő fiatalban fogalmazódjon meg a válasz: „Tanár akarok lenni!”
Eszemmel és lelkemmel is kívánom, hogy így legyen – nem pártoskodva, csak gondolkodva és létezve. Nem ideológiákat vagy politikai egymásnak feszülést boncolgatva, hanem látva, hogy nem csak egyre kevesebben, de egyre kevesebbek is vagyunk.
Alap kell ahhoz, hogy felnőhessünk, szellemi táplálék kell, hogy azok lehessünk,
amivé teremtettünk, és útmutatás kell, hogy ne vesszünk el a mobiltelefonok és a
hírguruk észrevétlen csapdájában. … ehhez pedig példaképek kellenek, hétköznapi
hősök, akire nem csak felnézni, de akiktől kérdezni is lehet, és akiknek a szárnyai alatt
igazi csapatban érzi magát a gyerek, és akiknek a karjában néha elsírhatunk örömöt
és bánatot is. Ezek pedig a pedagógusok. Vigyázzunk hát rájuk, adjunk nekik abból
az emberségből, tiszteletből és tisztességből, amit a munkájuk révén mi szeretnénk
minden évben erősebbnek látni a gyermekeinkben az iskola végén!
Megtisztelő, hogy elfogadják a meghívást az újak, és kimondhatatlanul jó látni és
érezni, hogy a mai napig van miért visszajönni a régieknek. Öröm volt újra együtt
lenni mindannyiukkal! Az idősek napközi otthonában őket köszöntöttük, őket ünnepeltük minden egykori és mostani diák, minden szülő, és minden deszki nevében.
Köszöntöm most itt is Őket Donászy Magda soraival – megköszönve elhivatottságukat, a sok-sok odafigyelést és szeretetet:
„Emlékünk egyre több lesz,
tudásunk mind nagyobb,
Hálás szívvel köszöntünk
tanárt s ünnepnapot.”
Király László - polgármester
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VÁLTOZÁS!

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közterületek
használatával, fenntartásával kapcsolatos helyi rendeleteink felülvizsgálata megtörtént.
Az átláthatóság biztosítása érdekében új önkormányzati rendeletek megalkotására került
sor, amelyek a https://or.njt.hu weboldalon az
„Önkormányzati rendeletek” menüpont alatt
elérhetőek.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az
önkormányzati hatósági ügyekben, valamint
a közutak kezelőjeként 2022. 06. 01. napjától

Deszk Község Jegyzője rendelkezik hatáskörrel, azonban az engedély- és közútkezelői
hozzájárulás köteles tevékenységek köre
nem változott! A közterület-használatára, a
közterületi zöldfelületek megváltoztatására
vonatkozó kérelmeket, valamint a közút kezelőjéhez benyújtandó kérelmeket – ideértve
a kapubejárók létesítését is – ezt követően a
jegyzőhöz szükséges benyújtani, és a kérelmezett tevékenységet ezután is kizárólag a
kiadott engedély, közútkezelői hozzájáru-

Kerékpáros és gyalogos mini KRESZ
Deszken gyakran tapasztalni,
hogy a gyalogosok előszeretettel
sétálnak az úttesten, ami – főleg
sötét időben – igen balesetveszélyes. A KRESZ szerint a gyalogosnak elsősorban a járdán,
ahol pedig járda nincs, ott a leállósávon, az útpadkán, vagy ha
van kerékpárút, akkor ott kell
közlekednie. Ez nem azt jelenti, hogy ha az adott útszakaszon
van járda és kerékpárút is, akkor
a gyalogos választhat, hogy hol
közlekedik. A gyalogosnak kötelessége a járdán gyalogolnia.
De ha egyik sem található meg,
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és az útpadka közlekedésre alkalmatlan, akkor a gyalogos az
úttesten is közlekedhet, de ezt a
lehetőséget csak végső esetben lehet igénybe venni. Amennyiben
a gyalogosok az úttesten, vagy az
úttest szélén közlekednek, akkor
lakott területen belül lehetőleg a
menetirány szerinti bal oldalon
kell közlekedniük, lakott területen kívül mindig bal oldalon,
a járműforgalommal szemben
kell, hogy gyalogoljanak.
Településünkön az is sokszor
tapasztalható- főleg a Tempfli tér
páratlan oldalán-, hogy a kerék-

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.

lás birtokában lehet
megkezdeni!
A helyi rendeletek
és országos jogszabályok előírásait röviden
összefoglaló, reményeink szerint az Önök
számára támaszt nyújtó „Deszki Közterület
ABC” kiadvány minden deszki háztartás számára kiküldésre kerül.
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita jegyző

párosok előszeretettel bicikliznek
a járdákon. A jogszabály szerint
kerékpárral a kerékpárúton, a
kerékpársávon vagy erre utaló
jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs,
a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg – ha az út és forgalmi
viszonyok ezt lehetővé teszik –
a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton
az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol
az úttest kerékpár közlekedésre
alkalmatlan kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni. Kerékpárral az útpadkán,
az úttesten és a járdán csak egy
sorban szabad haladni, továbbá
a kerékpárosnak a kerékpárról le
kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó
szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia. Nagyon fontos,
hogy éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az

esetben szabad közlekedni, ha a
kerékpáron vagy a kerékpároson
előre fehér-, hátrafelé piros színű,
folyamatos vagy villogó fényt
adó lámpát és fényvisszaverőt
helyeztek el, és lakott területen
kívül kerékpáros fényvisszaverő
mellényt (ruházatot) visel. Tilos
főútvonalon 12. életévét be nem
töltött személynek kerékpározni;
elengedett kormánnyal kerékpározni; kerékpárhoz oldalkocsit,
valamint – kerékpár utánfutót
kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni; kerékpárt más járművel,
illetőleg állattal vontatni; kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban
kinyúló, a vezetőt a vezetésben
akadályozó vagy a személy- és
vagyonbiztonságot
egyébként
veszélyeztető tárgyat szállítani;
kerékpárral állatot vezetni. A
gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat
nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti!
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita jegyző
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FALUHÁZ HÍREK

2022. JÚNIUS

Térzene
2022. június 3-án „Térzene” program indult
Deszken. 5 pénteken keresztül, a Faluház parkjában délután 5 órától gyönyörű kiskoncerteket nézhetnek és hallhatnak az érdeklődők.
Az első alkalommal Vizsolyi Lívia fagottművész, Varga Laura fuvolaművész és Tóth
Györgyi oboaművész tolmácsolásában Bach,
Vivaldi, Mozart és Telemann műveiből hallgathattunk csodaszép zenéket. A következő
héten a Trio Tutto formáció érkezett a Faluházba, hasonlóan igényes műsorral. Sajnos az
időjárás nem tette lehetővé a szabadtéri előadást, így a kupolateremben tartottuk a koncertet. Reméljük, a többi alkalommal nem
„szorulunk” zárt térbe, hiszen varázslatos
hangulata van az árnyat adó fák alatt hallgatni
a művészeket.

Június 24-én és július 1-jén délután 5 órakor
is érdemes lesz elsétálni a Tempfli térre, várjuk Önöket szeretettel!
A koncertek ingyenesen tekinthetők meg!
Bene Ildikó

Szabad helyek
a táborainkban!
A következő táborainkban
akad még pár szabad hely, ahová
várjuk még a jelentkezőket:
ANGOL ÉS KÉZMŰVES
tábor: július 18-22.
Táborvezető: Csikós Gabriella
SPORT TÁBOR: július 25-29.
Táborvezető: Karó Krisztián

KÉZMŰVES TÁBOR:
augusztus 1-5.
Táborvezető:
Sillóné Varga Anikó
A táborok ára: 22.000,-Ft/fő
Jelentkezni, érdeklődni a Faluházban nyitva tartási időben.

Tündériskola Deszken!
Szinte minden héten összefutok Tóth Andreával a Faluházban. Régóta ismerem és szeretem,
a munkásságát, eredményeit nagyon tisztelem, így mindig örülök, ha új ötlettel áll elő. Télen
izgatottan újságolta, hogy megszületett egy új darab a fejében,
amit színpadra szeretne állítani.
A szót tett követte.. húsvétkor
már megcsodálhattam a szebbnél
szebb színpadi dekoráció egyes
darabjait, a gyerekek próbáltak
ezerrel, és jött a meghívó is:” Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Rigó Béla-Huzella
Péter: Tündériskola című zenés
darabjának bemutatójára május
15-én, vasárnap”! Olyan sokan
szerették volna megnézni, hogy
aznap két előadást is tartottak!
A Deszki Musical csoport tagjai
deszki és szegedi gyerekek, akikkel Andi csodás munkát végzett!
Szépséges dekoráció, jó hangú és

lelkes gyerekek…mi kell még?
Hatalmas taps érte, amit természetesen meg is kaptak! Nekem
külön élmény volt látni azokat
a gyerekeket a színpadon, akik
2 évvel ezelőtt kaptak kedvet az
énekléshez, miután nyáron a
kézműves táborban Andi is velünk volt 2-3 délután….na meg
amikor régi szegedi óvodásom is
ott énekelt a színpadon! Nagyon
megható volt az előadás végén a
gyerekek meglepetés ajándékának átadása, látszott, sokat készültek rá, hogy előcsalogassák
Andi „néni” könnyeit, amit meg
is kaptak! Sokan segítettek abban, hogy ez az előadás sikeres
legyen, és ezúton is köszönet érte
mindenkinek! Andikám, Neked
csak annyit üzennék: maradj még
sokáig ilyen lelkes és kitartó, mert
szeretjük, hogy itt vagy nekünk!
Sillóné Varga Anikó
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„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.” /Kínai közmondás/

Gyermeknap és családi délután a Csicsergőben

Május 27-én minden kis ovis vidám reggelre ébredt, hiszen elérkezett a várva várt nap, a
nap, ami csupa mókát és kacagást ígért a számukra. A gyerekek minden csoportban már
a hét elejétől kezdve tűkön ülve számolgatták
az ujjacskáik segítségével a napokat, hogy
pontosan hányat is kell aludni, hogy péntek
legyen, amikor az oviban GYERMEKNAPOT tartunk, ahova délután anya is, apa is és
a testvérkék is eljöhetnek.
Reggeltől kezdve minden csoportban életkoruknak megfelelő vidám játékokat játszhattak a gyerekek bent a csoportszobában és
kint az udvaron egyaránt. Délelőtt Polgármester úr jóvoltából még jégkrém meglepetés
is várta őket, amit a gyerekek széles mosollyal
az arcukon maradék nélkül el is fogyasztottak. Az udvaron jó mókának bizonyult elkapni és kipukkasztani az óriási buborékokat,
amelyeket az óvó nénik varázsoltak a levegőbe. Kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb
homokvárak épültek a homokozóban, amely
igazi csapatmunka volt, hiszen együtt szorgoskodott kicsi és nagy. Ebéd után a legki-

sebbek aludtak egy nagyot, hogy újult erővel
vethessék bele magukat a délutáni kalandozásba az óvoda udvarán, viszont a középsős
és a nagycsoportos gyerekek már könnyebben fent maradnak, így ők csendes pihenőt
tartottak, játszottak, vetítettek, ki-ki a maga
csoportszobájában.
Délután 16 órától kezdetét vette a családi délután,
amelyre szerencsére nagyon
sok család el tudott jönni. Az
időjárás is kedvezett a programnak, gyönyörű napsütéses idő fogadott bennünket.
Pontgyűjtős kihívásokban
vehettek részt az érdeklődők, mint zsákban ugrálás,
célbadobás, horgászás, „bilikóka” és tornabottal egyensúlyozás, amely valamennyi
teljesítése után apró meglepetéssel kedveskedtünk a gyerekeknek. 16:30
órától az óvó nénik izgalmas mesejátéka, a
Vajas pánkó című mese következett, amely
szintén nagy sikernek örvendett. 17 órától
a deszki Csibész Kutyaiskola bemutatója ejtette ámulatba az érdeklődőket, végül pedig
17:30 órától egy közös zenés tornával zártuk
a délutánt. Mindeközben készültek a csodás
arcfestések és csillámtetoválások, amelyekhez
szülői segítséget is kaptunk. Óriás buborékok
szálltak a levegőben és még egy igazi traktort
is megcsodálhattunk teljes nagyságában az

Ovis ballagások Deszken

Sokak szemében furcsa és felesleges az óvodásoknak ballagást tartani, mondván: „hiszen még picik, és ennek nincs jelentősége”.
Szülőként pontosan tudjuk, hogy igenis nagy dolog ez, és a gyermekeink életének egyik jelentős szakaszát zárják le ezek a kis családias
ünnepségek. Játszani mennek az óvodákba, és közben három év alatt
megtanulnak a közösségben élni, viselkedni, megtanulják, hogy együtt
könnyebb és hogy sokkal jobb is! Megtanulnak TANULNI, felkészülve
az iskolai évekre, hiszen a sok játék, a megannyi foglalkozás, az észrevétlenül és játszva végzett tudatos készségfejlesztések, a sok törődés az
első komoly lépések az életre való felkészülésben.
A Móra Ferenc Csicsergő oviban és a Nikola Tesla, deszki szerb oviban is ballagást tartottak az elmúlt napokban. A gyermekek kis ballagási műsorait néző szülők boldog mosolyából és könnyes pillantásaiból
bizony pontosan látszott, hogy mindannyian érezzük – az idő szalad.
Ilyenkor az ember büszkén és közben összeszorult szívvel nézi a picúrokat, miközben reméli, hogy az önmagunknak tett fogadalmunk szerint a legtöbb szeretetet és a lehető legjobb alapot adta gyermekének,
hogy az váljon majd belőle a hosszú iskolai menetelés végére, amivé
Süni csoport

óvoda udvarán. Aki pedig időközben megéhezett vagy megszomjazott, a Süni csoport
teraszán a dajka nénik frissen sült ízletes
gofrival és hűsítő bodzás limonádéval kínálták őket.
Egy ismét jól sikerült, szuper délutánt tudhatunk magunk mögött, amely nem jöhetett
volna létre támogató segítség
nélkül. Szeretnénk köszönetet
mondani Király László polgármester úrnak a hűsítő jégkrém
finomságért. Andrej Martinnak, Erika óvó néni férjének,
aki elvezetett idáig egy igazi
traktort, hogy a gyerekeknek
örömet szerezzen vele. A szülőknek, akik bármilyen formában hozzájárultak a délután
sikerességéhez, a Csibész Kutyaiskolának a kedves és okos
kutyusok
megcsodálásáért.
Dajka nénijeinknek, akik szorgosan gondoskodtak arról, hogy időben minden a helyére
kerüljön és senki se maradjon étlen-szomjan.
Végül, de nem utolsó sorban pedig a gyerekeknek, akikért létrejött ez a jóhangulatú
délután, akik önfeledten játszottak, szórakoztak. A csillogó tekintetük, kacagásuk, jókedvük elárulta: igen, megérte! Köszönjük, hogy
ilyen sokan eljöttetek, jövőre folytatjuk.
Kovács Kitti és Lászlóné Paplógó
Alexandra
Óvodapedagógusok

az ég szánta. Hatalmas felelősség hárul szülőre és óvoda-pedagógusra
egyaránt ebben a játszi könnyednek tűnő három évben, hiszen nekik
közösen, kart karba öltve, együtt kell segíteni a gyermekeink beilleszkedését.
Most az óvodai ballagások fotóival köszönöm meg minden deszki
nevében az óvónénik és a dadák áldozatos és szeretetteljes munkáját
és törődését! Polgármesterként is nagy örömmel és végtelen megnyugvással látom, hogy fantasztikus szakemberek és egyszerre csodás
emberek kezében vannak az intézményekben a gyermekeink, akiknek
köszönhetően boldog mosollyal nézhettük együtt a picurkák ballagási
műsorait.
Tudjuk, és most már látjuk is, hogy bárhová is kerüljenek majd az
életben, az óvodákban kapott sok szeretet és törődés biztos gyökereket
és egy életre szóló kötődést ad az induláshoz.
Akik ott voltunk, mind jól éreztük magunkat a műsorok alatt, de az
azt követő kis vendéglátások és beszélgetések alatt is.
Szép volt, jó volt – de nincs vége, hiszen csak most kezdődik:
DRÁGA GYERÖKEIM! TALÁLKOZUNK SZEPTEMBER ELSEJÉN,
az első igazán nagy megmérettetés első napján!
Király László – polgármester
Nyuszi csoport
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Az elmúlt hetek eseményei a szerb óvodában

Június havában is telis-tele voltunk programokkal. Június 20án a Süni csoportosokkal ismét
ellátogattunk a füves focipályára,
hogy részt vegyünk a Móra Ferenc Csicsergő óvoda szervezésében lebonyolított Bozsik torna
rendezvényén, ahol változatos
labdatechnikai feladatokkal birkóztunk meg a gyönyörű napsütésben. A játékok után igazán jól
esett mindenkinek a frissítő alma
és az üdítő.
Azt követő héten egy igazi
szerb interaktív koncerten vehettünk részt a Bánát próbatermében. A Belgrádból érkező Sestre
Gobović nevű társulat a gyerekekkel együtt, némi beéneklés
után igazi koncerthangulatot
varázsolt. A gyerekek eleinte a
helyükön, később együtt az énekesekkel énekeltek és táncoltak.
A „Park” című daluk olyannyira
népszerű lett, hogy már óvoda-iskola szinten kicsik és nagyok is
együtt éneklik és táncolnak a jellegzetes dallamokra.
A Gyermeknap is elérkezett
május 30-án. A gyerekek nagy
izgalommal várták, hogy mivel
készülünk erre a napra. Délelőtt a
tízórai után összegyűltünk az udvaron, majd Szpomi néni rövid
bevezetője után ünnepélyesen
leleplezte az új udvari játékokat
és megnyitotta a gyerekek számá-

ra a gyermeknapot. A gyerekek
boldogan vették birtokba az új
motorokat, homokozó játékokat,
talicskát és fűnyírót. Délelőtt a
gyerekek szabadon választhattak
a felkínált játékokból, bunkert
építhettek, csillámtetoválást kérhettek, twisteren, akadálypályán
próbálhatták ki ügyességüket és
kedvükre falatozhattak a svédasztalos büfében. Délután a GrimmBusz Színház emelte a gyermeknap fényét, mókás, vicces
előadásával. A gyerekek ámulva
nézték az élőszereplős előadást és
szurkoltak a hosszúfülű nyúlnak,
hogy túljárjon a farkas és a róka
eszén.
Közben észrevétlenül átléptünk június havába. Június 7-én,
kedden az egész óvoda felkerekedett és busszal elmentünk
az Ópusztaszeri Emlékparkba.
Az egész napot ott töltöttük a
sok-sok látnivaló között. Eljátszottuk „Halász Palkó meséjét”

Írisz nénivel, megnéztük Halász
Palkó viskóját és a makói módos
gazda házát. Ellátogattunk a régi
iskolába, a nagyokkal felmásztunk a szélmalom legmagasabb
szintjére, de előtte a szegedi árvíz
történetével ismerkedtünk. Míg
mi a Skanzenban csavarogtunk,
addig a kisebbek a régi vonatokkal ismerkedtek, megnézték a hét
vezér szobrát, majd a játszótéren
pihentek meg. Útközben frissítettük magunkat, ettünk, ittunk,
hogy ne apadjon el a jókedvünk.
A buszon visszafelé már elcsigázódott a csapat, hisz alvás híján
mindenki elfáradt, de teli élményekkel tértünk haza.
Három nap múltán elérkezett
a búcsú pillanata, amely kicsit
formális, hiszen még egy nyarat együtt töltünk az iskolába
készülőkkel. Mégis fontos mérföldkőhöz érkeznek az óvodákból elballagó gyermekek, hiszen
szeptembertől már az iskola pad-

jait koptatják. Hatalmas változás
megy bennük végbe, véget ér a
kisgyermekkor, és nagy a változás az őket eddig körülvevő kis
világban is. Felidéztük a nagyok
múltját, ki hogyan érkezett az
óvodánkba, milyen változáson
mentek keresztül? A gyerekekkel
közösen az év során tanult dalos játékokból szerb és magyar
csokrot állítottunk össze és arra
készültünk, hogy az udvaron
nyújtjuk át a vendégeink részére, majd az óvodában maradók
és nagyok búcsúja után egy kerti
partival búcsúztatjuk el ballagóinkat. Azonban a természet
átírta terveinket. Pontban négy
órakor leszakadt az ég és bekergetett bennünket az emeleti
próbaterembe. Hála a jelenlévő
vendégeink segítőkészségének,
egy gyors átrendeződés után
kezdetét vehette az ünnepi ös�szejövetel. Szívünket melengette,
hogy a közösség összefogásának
eredményeképpen a gyerekek
semmit sem vettek észre abból,
hogy nem az eredeti helyszínre
tervezetten táncolnak, játszanak
és mesélik csillogó szemmel a
Vityillót. A mese után jött a búcsú
pillanata. Az óvó nénik átadták a
Napraforgó és a Süni csoport ballagóinak a tarisznyát, benne útravalóul a pogácsát, szerencsepénzt
és óvodai homokot, majd kaptak
egy bőségszarut, amely minden
hasznos dologgal volt teli. A búcsú emelkedett pillanatai után az
esőnek már nyoma sem volt, így
az udvaron folytatódott tovább a
kerti parti és idézhettük a múltat,
tervezgethettük a jövőt. Nagyon
köszönjük, hogy megtiszteltek
bennünket bizalmukkal és ránk
bízták szemük fényét, kincseiket!
Nekünk is azok voltak és lesznek
is! Sok sikert kívánunk a gyermekeknek a továbbiakban.
Gyihor Gabriella
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SZENT SZÁVA KÖZPONT

Szerb iskola hírei
A szegedi
Kövér Béla
Bábszínházban

2022. 05. 09. hétfőn a Lázár
Ervin Program keretében az első
osztályos gyerekek is eljutottak
színházba, a szegedi Kövér Béla
Bábszínházba, hogy megnézzenek egy ízig-vérig szegedi bábjátékot. Az előadás a Tiszavirág címet
kapta és Tombácz János szatymazi pásztorember két meséjéből
készült. A történet egy királylányról szólt, aki számtalan kaland és
kihívás közepette kereste álmait
és az igaz szerelmet. Közben a
gyerekek megismerkedhettek az
alföldi táj jellegzetes elemeivel, a
gémeskúttal, a napsugaras házzal és magával a kanyargó, szőke
Tiszával, az ötletes díszletnek köszönhetően. Részük volt pincébe
zárt királyok kiszabadításában,
gonosz boszorka ellen vívott
harcban, megismerkedhettek egy
hűséges fekete pulival, egy önzetlen baráttal és szemtanúi lehettek
egy csodás átváltozásnak is. Ezek
fényében, ha megkérdeznénk tőlük, hogy mit tudnak nekünk elmondani a Boszorkány-szigetről,
vagy a Fekete-Körösről, biztosak
lehetünk abban, hogy egy színes,
sodró lendületű mesét hallanánk
vissza tőlük egy királylány és egy
királyfi között létrejött korántsem
tiszavirág életű kapcsolatról. Az
előadást nagyon élvezték a gyerekek, a színészeket vastapssal jutalmazták, cserébe mi egy közös
fotót kaptunk tőlük.
Sztanojevné Roczkov Nóra

Május 18-án egy kis kikapcsolódásra a hódmezővásárhelyi
Török Sándor Strandfürdő és
Gyarmati Dezső Sportuszodába látogattunk el. Szegedig bus�szal utaztunk, majd kipróbáltuk
környékünk új közlekedési eszközét, a tram-traint. A gyermekek nagyon élvezték az utazást és
a fürdést is. Mivel a szezon elején
nem sok látogató volt a fürdőben,

az egész tanmedencét és a jakuzzit birtokba vehettük.
Zórity Dusica
A Faluház meghívására május
20-án megnéztük az Ének Szent
György vitézről szóló bábelőadást az Aranygyapjú Társulat
előadásában.
Spangberg Olga

Lóréven jártunk

Május 25-én Sztanojevné
Roczkov Nóra kolléganőmmel
Lórévre indultunk a reggeli órákban. Iskolánk egyik tagintézményébe igyekeztünk, ahol a Szerb
Pedagógiai és Módszertani Központ szervezésében többedmagunkkal nézhettünk meg egy bemutató órát. Joggal vetődhet fel a
kérdés, miért utazunk 190 km-t,
hogy megnézzünk egy tanórát,
hiszen azt közelebb is láthatunk.
Nos, nem mindennapi bemutató
óra volt ez. A 13 fős első osztályba
ültünk be, ahol a gyerekek magyar ajkúak, szerbül csak hárman
beszéltek. A tanító nénijük szerb
nyelvű, aki viszont nem beszél
magyarul.
A cél az volt, hogy megnézzük,
egy tanév alatt a szerbül nem,
vagy csak keveset beszélő gyerekek hova jutottak el a szerb nyelv
tanulásában? Az órán a tanulók a
tavaszról beszélgettek a pedagógus irányításával. Mindenki felolvasott egy mondatot, elhelyezte
a megfelelő kép alá, a tanítónő
kérdezett, a gyerekek válaszoltak.
Magyar szót csak akkor hallottam, amikor az egyik kisgyerek
nem értette meg a feladatot, és
megkérdezte a padtársát, hogy az

egész mondatot kell-e lemásolni
a füzetbe, vagy csak az aláhúzott
szót?
Az óra utáni megbeszélésen a
tanítónő elmondta, milyen nehézségekkel találkozott a tanév
során, főleg a kezdeti időszakban,
és milyen nehézségeket okozott
számára az, hogy sem a szülők,
sem a gyerekek nem értették őt.
Megnéztük az iskola épületét is,
amit nem régen adtak át. A szakmai beszélgetést baráti beszélgetés váltotta fel így jól elhúzódott a
látogatásunk.
Örülök, hogy részt vettünk
ezen az eseményen, hiszen itt is
azt tapasztaltam, amit a mi iskolánkban. Ha a tantestületben
olyan pedagógus van, aki nem
beszél magyarul, a gyerekek rá
vannak kényszerülve, hogy szerbül beszéljenek vele. Nem alakul
ki bennük semmiféle gátlás, hogy
megszólaljanak az idegen nyelven. Érezhetően bátrabban beszélnek szerbül, egyszerűen csak
azért, mert a tanító néni nem
érti őket másként. Megnyugtató
volt számunkra, hogy ezt az utat
követve eredményesebb lehet a
nyelvoktatás.
Prónai Mónika
Gyermeknap
alkalmából
Budapestre látogattunk diákjainkkal. Első utunk a 156 éve az
ország szívében elhelyezkedő,
Fővárosi Állat- és Növénykertbe vezetett. Az állomásainkon
megismerkedhettek a gyerekek
a különböző éghajlatú tájak jellegzetes élővilágával. Sétálhattak
trópusi állatok és növények között, krokodilházban, ausztrál ösvényen, szavannaházban, a kis�sziklánál jegesmedvével, fókával,
pingvinnel találkozhattak. Állatkerti utunkat a majorsági állatok
zárták, valamint a gyerekek nagy
örömére állatsimogatáson vehettek részt.
Kirándulásunkat a RAIN –
Esőcirkusz előadása zárta. A különleges vizes technika egyedi a
magyar cirkuszművészet történetében, ennek köszönhetően egy
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egyedülálló vízi cirkuszi show-t
láthattunk. A porond hol fényjátékos szökőkúttá, hol csendes
tóvá, hol pedig háborgó tengerré
változott át, kiegészítve a fellépő
művészek produkcióit. Láthattunk levegőakrobatákat, illúziószámokat, bohócokat, különböző
kutyaszámokat.
Német Helga
Iskolánk budapesti tagintézményében tanító énektanárnő
szervezésében intézményünkbe
látogattak a belgrádi Gobović
ikrek. A testvérpár népdalénekesként ismert Szerbiában, de ők
a belgrádi Szent Száva székesegyház gyermekkórusának vezetői
is. Három albumuk jelent meg
eddig, melyből az egyik gyermekeknek szól. Számos elismerés
tulajdonosai. Intézményünkben
vidám zenei műhelyfoglalkozást
tartottak, melyet a gyermekek nagyon élveztek.
Zórity Dusica
A szerb óvoda vezetőjétől
meghívást kaptunk, hogy az óvodásokkal együtt nézzük meg Az
okos nyuszi születésnapja című
mesejátékot a Grimm-Busz
Színház előadásában. A társulat
gyermeknap alkalmából járt intézményünkben.
Zórity Dusica
A Lieto Alapfokú Művészeti
Iskola a tanulók vizsgájával fejezte be az idei tanévet. A tanév
végén a szülők is meghallgathatták gyermekeik „produkcióját”.
Diákjaink három tanszakra járnak: furulyáznak, zongoráznak és
tamburáznak. Ezenkívül bemutatkozott még két tanulónk, ők
nem a zeneiskola növendékei, de
harmonikázni tanulnak.
Zórity Dusica
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Kazinczy szépkiejtési verseny
A Kazinczy szépkiejtési versenyt a Kossuth Lajos Általános Iskola rendezte 3-4. évfolyamosok
számára, amin iskolánk is részt vett. A 3. osztályból Szabó Zalán Zsolt és Sebesi Milán, a 4. osztályból pedig Balázs Zétény, Guta Csanád és Zika Bence vettek részt a megmérettetésen. Évfolyamában Balázs Zétény a II. helyezést hozta el.

Helyi Szemléletformálási programok
megvalósítása Deszken
1

Zoltánfy István Iskola az idén is benevezett
a Kisiskolák Diákolimpiájára. Nagy sikert
hozott az intézmény számára az idei versengés. A lány kézilabda csapat a deszki rendezésű megyei döntő megnyerésével kiharcolta az
országos döntőben való részvételt. A focisták
a dobogó második fokára állhattak fel, ezzel
éppen lemaradtak a továbbjutásról.
Atlétika országos döntőinek selejtezőire
Szegeden került sor. Soha nem látott, kimagasló eredmények születtek a deszki iskolások
részéről.
Szabó Kende második korcsoportban,
többpróbában harmadik helyezést ért el.
Második korcsoportban, többpróbában
első lett Maróti Panna, Vas Nagy Lilla harmadik, Kukla Regina negyedik és Pap Eszter hatodik helyezést ért el.
Harmadik korcsoport atlétika többpróbában második lett Kovács Regina, harmadik
lett Váradi Sára, Sziveri Roberta pedig negyedik helyen végzett.
800 m síkfutás döntőjében Kresák Hanna
fantasztikus futással az első helyen végzett.
A deszki svédváltó szintén első helyezést
ért el, melynek tagjai: Maróti Panna, Váradi
Sára, Sziveri Roberta, Kresák Hanna.
Pécsen, a 2022.06.20-22-ig megrendezésre
kerülő Országos Diákolimpia döntőn a svédváltón és egyéniben Maróti Panna, Kovács Regina, Kresák Hanna képviseli az intézményt.
HAJRÁ ZOLTÁNFY! HAJRÁ DESZK!

KEHOP-5.4.1 „Helyi Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken" című
pályázat együttműködő partnere az iskola.
Ennek keretében, egy az MVM Energetika
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által támogatott „Gördülő Energia” néven futó
rendkívüli fizikaórára került sor májusban, a
sportcsarnokban.
A természettudományok nagyon kedveltek
a Zoltánfys diákok körében. A tanórákon a
pedagógusok előtérbe helyezik a tapasztalati
úton, kísérletezéssel megszerezhető ismeretanyag átadását. Ennek vannak eszköz határai
például egy fizika órán, amit ez az előadás
szerencsére átlépett. Nem is átlépett, hanem
átugrott. Folyékony víz még csak-csak van a
suliban, na, de folyékony nitrogén kevésbé
található a WC tartályokban. Legközelebb
talán a Jupiter valamelyik holdján úszhatna
benne az érdeklődő és vakmerő diák. Ezen a
napon, Deszken megadatott a találkozás és a
közvetlen érintkezés lehetősége a különleges
anyagokkal a fantasztikus kísérletek során.

Tesla kísérletei, a hangrezgés bemutatása a
héliummal, folyékony nátriumos kísérletek és
egy rendkívüli rock koncert tette teljessé ezen
délelőttöt. Az előadás elérte célját! Sokan úgy
indultak haza suli után, hogy otthon folytatják
a kísérletezgetést, de erről már csak a szülők
és a kihívott katasztrófavédők tudnának beszámolni.

Gyermeknap, Budapest

Gyereknapon az iskola kettészakadt. Mielőtt bárki könnyeivel kezdene küzdeni, gyorsan jelzem, hogy nem volt semmilyen természeti csapás Deszken ezen a napon sem!
Május 27-én reggel a felső-tagozatosok a
diákönkormányzat döntése alapján a főváros
felé vették az útjukat, amíg az alsó tagozatosok
a hagyományos gyermeknapi rendezvényen
vettek részt Deszken.
Természetesen a pedagógusok is csatlakoztak a Budapestre induló diáksereghez, melynek első útja a Természettudományi Múzeumba vezetett. Természetesen a sok érdekes és
interaktív kiállítás közül a gyermekek körében
a „főszereplők” az életnagyságú dinó szobrok
lettek. Ezt követte egy városnézés, fókuszban
az Országházzal és a Duna parttal. Egy kis
metrózás, villamosozás zárta a programot. A
reggeli zsivaj a hazafele úton csendes beszélgetéssé alakult a kalauzok nagy megelégedésére.

Vadaspark látogatás – LEP program, 4. osztály
A Lázár Ervin program keretein belül a 4. osztályosok május hatodikán egy tartalmas napot tölthettek a Szegedi Vadasparkban. Az állatok megtekintése mellett egy 45 perces interaktív előadáson is részt vettek a tanulók, mely a ház körül élő állatokról szólt. Játékos feladatok keretein belül
ismerkedtek meg a háziállatok és utódaik sajátos elnevezéseivel. Egyik feladat kapcsán állathangokat kellett utánozniuk a kisdiákoknak. Weöres Sándor
„Birkaiskolájának” tanulói példát vehetnének a deszki gyermekek bégetéséről, mekegéséről és kukorékolásáról. Ezen a napon X -Faktort megszégyenítő
tehetségek születtek állathangutánzásból.
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Kirándulás – Ópusztaszer

A kicsik megirigyelve a nagyokat szintén útra keltek egy szép napos
délelőttön. Június 8-án az egész alsó tagozat Ópusztaszerre látogatott,
melynek célállomása az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark
volt. Programjaink kihagyhatatlan eleme volt, a Feszty-körkép megtekintése. „A magyarok bejövetele” című monumentális alkotás hangeffektekkel és 3D megjelenítésben idézi fel a történelmi pillanatot. A
látogatást követően tanító nénik vezetésével megemlékeztek a diákok
a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjáról és annak jelentőségéről.
A szabadtéri program a Skanzenben kezdődött, amely egy szabadtéri

Kínai nyelvoktatás
Deszken és a
Konfuciusz Intézet által szervezett
záró ünnepség
A SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskolában több éve zajlik már kínai nyelvoktatás. Az
iskola tanulóinak szakkör keretében van lehetőségük ezt a nyelvet tanulni és ismerkedni a kínai
kultúrával.
Az idei tanévben az oktatás on-line módon
történt, ami azt jelentette, hogy a kínai tanár
Shanghajból jelentkezett be és a tanulók az interaktív tábla segítségével láthatták, hallhatták őt.
Az oktatás angol nyelven folyt, azaz a magyarázatokat angolul mondta a tanár, amit a közvetítő
pedagógus segítségével, illetve nyelvtudásuknak
köszönhetően értettek meg a gyerekek.
A tanév során a gyerekek megtanulták a színeket, számokat 100-ig, a családtagokat, állatokat,
a személyes és birtokos névmásokat, országokat,
nemzetiségeket, egyszerű mondatokat, dalokat,
verseket.
A tanévben folyó munka megkoronázása volt
a Konfuciusz Intézet által szervezett gálaműsor
az Ifjúsági Házban, június 9-én, ahol egy színvonalas műsor keretében köszönték meg a gyerekek
odaadását, érdeklődését, illetve azok, akik idén
sikeres nyelvvizsgát tettek, oklevelet kaptak.
A deszki iskolából két tanuló vett részt ezen az
ünnepségen, akik egész évben kitartóan tanulták
ezt a különleges, ugyanakkor nem könnyű nyelvet. Ők jövőre tervezik letenni az első kínai nyelvvizsgájukat, a YCT 1-et, ami látva szorgalmukat,
biztosan sikerülni fog Nekik!

néprajzi gyűjtemény, a XX.sz. eleji Dél-Alföld életmódját, népi építészetét mutatja be, a településekre jellemző házakkal és berendezési tárgyakkal. Ezt követően a gyerekek egy tanítási órán vettek részt az úgynevezett „tanyasi iskolában”, majd egy kézműves foglalkozás keretében
megismerkedtek az állatbőrrel, mint a népművészeti tárgyak egyik
alapanyagával. Kreativitásukat is kiélhették, készíthettek bőrkarkötőt,
melynek során egy klasszikus lyukasztó kéziszerszámot is használhattak. A buszon hazafelé értékelték egymás művét és megállapították,
hogy hála istennek senkinek nincs lyuk a tenyerén.

Szent György és a sárkány
– bábelőadás a Faluházban
Május 20-án délelőtt 10 órakor az alsó tagozatosok, illetve az 5-6. osztály megtekinthette a
Szent György és a sárkány című bábelőadást a Faluházban. Az előadást kreatív módon két férfi
prezentálta zenei aláfestéssel és narrációval kibővítve. A különböző bábok mellett nagy fatáblás
képekkel is színesítették az előadást. A gyerekek nagyon élvezték ezt a nem mindennapi bábelőadást. Köszönet jár a Faluháznak a lehetőség megteremtéséért.

Hebe Kft. által szervezett
angol versenyek
A második félévben a SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola több csapata is részt
vett a Hebe Kft. által meghirdetett levelezőversenyen angolból. A gyerekek nagyon
élvezték a színes és változatos feladatokat,
mint például kanadai zászló készítése, plakátkészítés különböző angol és amerikai dalok alapján, egy húsvéti menü „megfőzése”
és tálalása és még sorolhatnánk az ötletesebbnél ötletesebb feladatokat. A versenyfeladatok megoldása közben a gyerekek
nagyon sokat tanultak a kanadai, a brit és az
amerikai nyelvről és kultúráról. Megtudták
például, hogy melyek az őshonos kanadai
állatok, mik a legfontosabb látnivalók Kanadában, miről is szól a tojásvadászat a Fehér
Ház udvarán, miről szól A muzsika hangja
és még számos más érdekes dolgot.
Az iskolából 6 csapat vett részt a megmérettetésen. Ebből 3 csapat a 4. osztályosokból tevődött össze, akik mindannyian
Kanadával ismerkedtek. A másik 3 csapat
a Spring in the English Speaking Countries
című versenyt választotta. Ők Amerika és az
Egyesült Királyság húsvéti és tavaszi szokásairól tudtak meg érdekességeket. Az eredményhirdetésre több hetet vártak a gyere-

kek, mert mint kiderült nagyon sok csapat
vett részt a versenyeken egész Magyarország
területéről.
A Kanadával ismerkedők a következő helyezéseket érték el az ország 53 csapatából:
Papp Eszter Júlia, Kovács Maja, Guta Csanád, Vass-Nagy Lilla 17. hely, Szilágyi Balázs,
Kőrösi Viktória, Orosz Regina, Szécsi Patrik
18. hely és Zika Bence, Nagy Géza, Nyári
Alexander 19.hely.
A Spring in the English Speaking Countries versenyen B1 szinten Konkoly Kitti,
Kresák Hanna, Uti Hanna, Váradi Sára 8.
helyezett lett az országosan induló 30 csapatból. Kulcsár Levente 11. helyezést ért el a
37 induló csapatból A1 szinten (ő egyedül
indult) és Flórián Evelin, Ördög Nóra, Sziveri
Roberta, Sztanojev Bogdana csapata 18. lett,
a szinten országosan 37 induló csapatból.
A gyerekek nagyon sokat foglalkoztak a
feladatok megoldásával, a projektfeladatok
elkészítésével. Szívből gratulálunk Nekik
és köszönjük odaadó munkájukat! Mindannyian nagyon várják a jövő évi versenyt,
ahol ismét megmutathatják kreativitásukat
és nyelvtudásukat.
Összeállította: Vid György igazgató
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Maros Ponty Horgászegyesület hírei
„Rözögtessük mög!” Gyermeknapi horgászverseny
Egyesületünk éves programjában mindig
Rezgőspicces
vannak kiemelt jelentőségű események. Természetesen ezek közé tartozik a már évek
horgászverseny
óta nagy sikerrel megtartott gyermeknapi

A 2022-es horgászidény második tagi
versenyét rendeztük május 14-én. A megszokott úszós módszer mellett egyre többen
alkalmazzák sikeresen a rezgőspicces, „feeder” technikát. Ebben a kategóriában mérte össze felkészültségét 28 horgásztársunk.
Versenyeinket rendszerint haltelepítés, majd
pár napos tilalom előzi meg. Most nem így
történt. A halbeszerzés manapság nem egyszerű dolog. A drasztikusan emelkedő halár
igencsak megviseli az olyan kis horgászegyesületek költségvetését, mint a miénk is. A friss
állomány érkezésének elmaradása ellenére
remek délelőtt kerekedett, hiszen tavunkban
így is jelentős halmennyiség várta a versenyzőket. A 3 órás etap alatt szinte mindenkinek
sikerült valamilyen halfajtát horogra csalni.
Megesett már a múltban, hogy telepítés után
sem voltak ilyen fogási eredmények. Végeredmény:
I. Török István – 4,40 kg
II. Éberhart Mihály – 4,35 kg
III. Papós Mihály – 3,30 kg
A 28 versenyző 11 db pontyot és több kg
egyéb halat fogott.
Maros Ponty HE

horgászverseny, mely nem csak a 14 év alatti
versenyzőknek, de a szülőknek, nagyiknak,
kísérőknek is egy remek délelőttöt ígér. A
gyülekező során nehéz eldönteni, hogy kik
izgulnak jobban, a gyerekek vagy kísérőik.
A verseny előkészítése jelentős munkával jár,
de nincs annál hálásabb feladat, mint a jövő
generációját szolgálni, hiszen remélhetőleg
közülük kerül ki majd a horgásztársadalom
utánpótlása, és annak vezetői. Az eredetileg
meghirdetett időpontban az időjárás nem
tette lehetővé a verseny megrendezését, így a
megjelent résztvevőkkel közösen döntve egy
héttel elhalasztottuk a rendezvényt, remélve,
hogy az időjárás kegyeibe fogadja a fiatalokat.
Így is lett. Egy hét múlva már ragyogó idő fogadta a gyülekezőket. Sajnos csak 16 gyerkőc
jelent meg a verseny kezdetére. Ennek ellenére a szűk két óra alatt több mint 20 kg halat
fogtak. Egyesületünk ez évben is pályázott a
„gyermeknapi horgászversenyek” támogatására kiírt (HUNOP-VI/1/2022) – jelentsen ez
bármit is – pályázatra, és pozitív elbírálásban
részesült. Ennek hozadékaként, és a helyi tá-

mogatóknak köszönhetően valamennyi résztvevő szép ajándékokkal térhetett haza.
Végeredmény:
A kategória (3-10 év):
I. Lévai-Radics Zalán – 2,30 kg
II. Kovács Tamás – 2,10 kg
III. Gombkötő Ede és Fehérvári Marcell
holtversenyben – 1,55 kg
B kategória (11-14 év):
I. Rácz Noel – 4,80 kg
II. Lévai-Radics Lujza – 2,65 kg
III. Brczán Lázár – 1,10 kg
A verseny támogatói: Deszk Község Önkormányzata, Országos Horgász Szövetség,
Csanádi Ferenc, Evele Tibor, Lévai István, Tari
János, Fodor Attila és Béla
Támogatásukat köszönjük, tartsák meg jó
szokásukat!
Ui.: Egyesületünk nem utasítja el újabb
szponzorok jelentkezését sem.
Maros Ponty HE

Horgászverseny
A feeder versenyt követő héten sikerült egy
hatósági áras haltelepítéssel felfrissíteni vízterületünk kopoltyús állományát, így egy halban gazdag vízfelület fogadta azt a 39 horgásztársunkat, akik beneveztek a hagyományos,
úszós versenyünkre. A nyitányon elhangzott,
hogy igen darabos, jó erőben lévő halak ér-

keztek, melyek remélhetően minél nagyobb
számban teszik próbára a résztvevők tudását
és szerelékét. A 3 órás verseny igazolta a feltevésünket. Az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb fogási eredménye született. Szinte a
teljes vízfelület adta a szebbnél szebb halakat.
A 39 résztvevő összesen 48 db pontyot fogott.
A képzeletbeli dobogót a Kovácsok kisajátították. Az eredményhirdetésnél elnökünk tréfásan meg is jegyezte: „El kellene gondolkodni
a jövőben a Kovácsok kitiltásáról, hogy mások
is odaférjenek a dobogóra!”
Végeredmény:
I. Kovács Attila – 33,60 kg, 16 db ponty
II. Ifj. Kovács Antal – 12,00 kg, 6 db ponty
III. Kovács Béla – 7,45 kg, 3 db ponty
A kifogott kopoltyúsok több mint fele vis�szakerült élőhelyére, elősegítve a következő
napok jó fogási eredményeit, és tagjaink felhőtlen kikapcsolódását, szórakozását. A remek délelőtt horgásztársunk, Csányi József
által főzött - csak kicsit meleg – gulyás elfogyasztásával zárult.
Maros Ponty HE
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DSC hírek

Két év után először sikerült
szinte teljes bajnoki szezont
játszani. Az elmúlt évadokat
a COVID mindig felülírta,
ebben az évben viszont szinte
mindent le tudtunk játszani.
Már harmadik éve, hogy a
Deszki Sport Club és a Szőregi
RSE közösen indít csapatokat.
Több mint 200 sportolóval,
ebből közel 150 fő utánpótlás
korú játékossal sikerült közel
260 (!!!) eseményen részt venni, többnyire sikeresen.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában is
hozzátett ezekhez a sikerekhez. Természetesen, mint eddig minden
évben számíthattunk Király László polgármester támogatására, nagyon köszönjük. Emellett pár támogatónk is akad, nekik is köszönjük.
Nagyon sok és szép sikereket értek el játékosaink, csapataink, de
mégis szeretnénk kiemelni, hogy május végére felnőtt megye I. osztályú gárdánk Papp Endre irányításával a megyei kupa második helyén
végezve, jogot szerzett a jövő évi országos főtáblás szereplésre. Hatalmas gratuláció edzőnek, játékosoknak ilyen siker még nem volt.
Eredmények a 2021 - 2022 -es bajnoki szezonban
• Futsal
FUTSAL U15 "B": I. helyezés
MLSZ Regionális Futsal Bajnokság: II. helyezés
FUTSAL U19 "A": III. helyezés
• Labdarúgás
Csongrád-Csanád Megyei Kupa: II. helyezés
Csongrád-Csanád Megyei U19 "A": II. helyezés
Csongrád-Csanád Megyei U19 "C": III. helyezés
Csongrád-Csanád Megyei U14 "Fehér": II. helyezés
Bozsik U11 Makói csoport: veretlenül, szinte az összes mérkőzésüket
megnyerték ebben az évben.
Elmondható, hogy újabb sikeres éven vagyunk túl, egy-két érem
csilloghatott volna szebben is, de ami látszódik, hogy játékosaink,
edzőink elhivatottságának, példaértékű hozzáállásának köszönhetően komolyan számolni kell minden bajnokságban a „deszkiekkel”.
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Tiszavirág hírek
Újabb csodálatos eredmények a Tiszavirágnál
A május 20-21-22-i hétvége igazán sűrű,
programokkal teli volt az együttesünk életében. A pénteki napon Szeged város díszközgyűlésén lépett fel az ifjúsági és felnőtt tánccsoport férfi kara, majd rögtön utána útnak
indultak Pápára, a XX. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozóra. Közben zajlott már a XXX.
Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál Szegeden, az Agórában, ahol az együttes
majdnem minden csoportja megmérettetett.
Határtalan boldogsággal töltött el mindan�nyiunkat, hogy mindkét fesztivált gyönyörű eredménnyel zártuk. A Pápai fesztiválról
elsőként kapott ajánlást az országos Ifjúsági
Néptáncantológiára a Tiszavirág csapata,
Farkas Tamás-Kovács-Gál Nóra: Fekete turca
című koreográfiájával. A szegedi fesztiválon
a Nagyszínházban tartott gálaműsorra a 6 tiszavirágos produkcióból 5 jutott be, elhozva
egy ezüst minősítést, két arany minősítést és 2
kiemelt arany minősítést. Gratulálunk az oktatóknak, csoportoknak!
A fesztiválok utáni héten Erdélybe vettük az
irányt, hogy oroszhegyi barátainknál töltsünk

el egy hosszú hétvégét. Fantasztikus utazás
volt, sok kirándulással, gyönyörű helyeken,
szófogadó, aranyos gyerekekkel. Köszönjük
szépen Deszk Község Önkormányzatának,
hogy lehetővé tette ezt a remek programot
számunkra!
Alig hogy hazaértünk, megkezdtük a készülődést az I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválra, amely több mint 500 táncos részvételével Csongrádon került megrendezésre június
11-én. Több, mint 30 táncosunkkal utaztunk
el az Alföld Néptáncegyüttes otthonába, ahol
szeretettel vártak bennünket és ahol igazán
nagyon jól éreztük magunkat.
Miközben mi Csongrádon táncoltunk, az
együttes gyermek szólista párja, Tóth Róza
Emma és Monoczki Áron Szarvasra utazott,
hogy az országos gyermek szóló néptánc
verseny döntőjében mutassák meg a komoly
szakmai zsűrinek tudásukat. És hát megmutatták… Tóth Róza Emma Országos Pántlikás
Táncos, Monoczki Áron Országos Bokrétás
Táncos címet nyert, valamint Rozikánk kapta
a fesztivál legkiemelkedőbb női táncosának

különdíját is. Szívből gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek!
A tanévnek lassan vége, de nem a Tiszavirágnál. Gőzerővel készülünk évzáró gálaműsorunkra, amely június 19-én lesz a Szegedi
Nemzeti Színházban. A viseletek épphogy
megszáradnak és az ifjúsági és felnőtt csoportunk indul is Hollandiába, ahol egy nemzetközi CIOFF fesztiválon képviselik hazánkat.
Itthon sem áll meg az élet, hiszen a Cibere és
a Felleghajtók csoport Gyulán, a Körös-völgyi
sokadalom rendezvényén tölt el egy hétvégét
és közben természetesen már folynak a Szegedi Szabadtéri Játékok próbái. A gyerekek és
a pár felnőtt táncos a Szabadság, szerelem! –
Petőfi, a vitéz című táncjátékban szerepel július 1-jén és 2-án több mint 2000 néző előtt,
a Dóm téren.
Július 10-én ismét hosszú útra indulunk, a
Cibere és a Felleghajtók csoport Franciaországba utazik egy nagy nemzetközi CIOFF
gyerekfesztiválra, természetesen erről is beszámolunk majd az újság hasábjain.
Tiszavirág NE vezetősége
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Hírek a Bánát életéből
Közgyűlés

Мájus 26-án tartotta a Deszki Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület éves közgyűlését. Napirenden szerepelt a beszámoló
a múlt év fontos tevékenységéről és a pénzügyi helyzetről, valamint az ez évi tervezett
tevékenységről és az új tagok felvételéről.
Brczán Krisztifor elnök a tevékenységről szóló beszámolóban egyebek mellett elmondta,
hogy mint minden egyesületnél, a Bánátnál is
nagyban befolyásolták a munkát az egészségügyi előírások. Mégis fontos kiemelni, hogy
nem csökkent a létszám és a cselekvési kedv.
A törvény előírásait betartva folyt a munka
és a programok szervezése és lebonyolítása.
Egy picit kevesebb programmal, és ami sajnos
mindenütt érezhető volt, kevesebb érdeklődővel. A működéshez és a rendezvények
lebonyolításához szükséges finanszírozást pályázatok útján sikerült az egyesületnek megoldania. A tagság a beszámolókat egyhangúan
elfogadta, ami után következett az ez évi tervezett tevékenység ismertetése. Fontos, hogy a
hagyományos egyházi eseményekhez kötődő
programok folytatódnak, de emellett fontos a
hagyományápolás is (Iván napi koszorúfonás,
aratás stb.). Kiemelt helyet kapnak az országos és nemzetközi programok (Ajvárfesztivál, „Banatski Sabor”). Ez évben is fontosak
a táborok, amit helyben, Deszken szervez az
Egyesület. Folytatódik az együttműködés a
helyi és környékbeli civil szervezetekkel, valamint a szerb nemzetiségi önkormányzatokkal
és civil szervezetekkel és tánccsoportokkal, kiemelve a Budakalászi Rozmaring tánccsoportot. A nemzetközi kapcsolatok terén a Krályevói Együttessel, illetve a Szabadkai Talentum
Művelődési Egyesülettel - akikkel több határon átnyúló projekt is van - folytatódik a közös
munka. Külön fontos és eredményes munkát
végeznek a kézműves műhely tagjai, akik cselekvési kedvüket hazai és nemzetközi szinten
is bemutatják. A beadott pályázatok elbírálása
megtörtént és ezek alapján a terveket meg is
lehet valósítani, amit a közgyűlés is elfogadott.
Szó esett még a jövő évi 75 éves ünnepről, illetve annak előkészületeiről. A maratoni gyűlés
végén új tagok felvétele is megtörtént, ami azt
is jelenti, hogy bővül a létszám és a nagy múltú Egyesületnek a jövője is meg van alapozva,
nemcsak a programok, de a létszám terén is.

Fellépés a Szegedi
„Könyvtéren” (Dugonics
tér) a Könyvhéten
93. alkalommal rendezték meg hazánkban
az ünnepi Könyvhetet és a 21. Gyermekkönyvnapot június 9-12 között. A Könyvhét
eredeti célja a magyar írott szó népszerűsítése.
A Szegedi szervezők (Somogyi-könyvtár) a
magyar nyelvű könyvek mellett a más nyel-

ven írott könyvek bemutatását is a program
részévé tette. A könyvtárnak sokéves hasznos együttműködés alakult ki a Szegedi Helyi
Szerb Közösséggel, akik a hazánkban kiadott
szerb nyelvű kiadványok bemutatását végzik
sikeresen. De azt is elmondhatjuk, hogy nincs
Könyvhét a Bánát fellépése nélkül. Így volt ez
ez évben is, június 11-én, a Dugonics téren,
ahol nagy sikerrel mutattak be három koreográfiát: Dimitrovgrád, Levács és Leszkovác
környéki táncokat. Most is bebizonyosodott,
hogy Szeged néptáncot kedvelő közönsége
nagyon szereti a szerb zenét, éneket és táncot,
amit a Bánátosok most is kiválóan bemutattak.

nálja az aranyhímzést a világban. Lenyűgözte
az üzbégeket az, hogy Magyarországon ilyen
hagyománya van a szerb aranyhímzésnek, de
elsősorban a bemutatott főkötő (kapica) és
más aranyhímzett viseletek nyerték el a tetszésüket. Sok elismerést és meghívást is kapott
Éva a technikáért és a bemutatott hímzésekért.
Természetesen fontos volt az is, hogy az aranyhímzéssel kapcsolatban új dolgokat is elsajátított Éva. A sikeres bemutatkozás jele az is,
hogy egy üzbég szakembertől meghívást kapott egy tanulmányútra. Természetesen, amit
Éva a fesztiválon megtanult, azt továbbadja
tanítványainak Deszken, Békés megyében és
a határon túl, valamint a deszki szerb iskola
3-4. osztályos tanulóinak. A munka folytatásaként a műhely tagjai készülnek a következő
nemzetközi kiállításra, amit Novi Sadon rendeznek meg augusztusban.
Rusz Borivoj

Ironman Hamburgban

Budapesten mutatkoztak
be a Bánátosok
A Budapesti Terézvárosi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal való jó együttműködés következtében a Bánátosok június 13-án a fővárosban mutatkoztak be. A kulturális programban több korosztály is szerepelt, az ifjúságitól
a szenior csoportig. Az érdeklődők Levács,
Dimitrovgrád, Krájistye és Leszkovác környéki táncok mellett Bácskai táncokat láthattak.
A programban szerepeltek a Bánát zenészei
és szólistájuk, valamint Friedmann Ruven
és nagypapája, Gyukin Miodrág furulyások.
Július 2-án Magyarbólyban (Baranya megye)
lépnek fel a táncosok és a zenészek.

A Deszki szerb
aranyhímzés bemutatása
Üzbegisztánban
Az üzbegisztáni Buharában, amely a kézművesek fellegvára, rendezték meg az I Nemzetközi Aranyhímző és Ékszer fesztivált. A
fesztiválon 50 országból 150 mester vett részt,
hazánkat a Népművészeti Egyesületek Szövetsége segítségével négy fő képviselte. Köztük
volt Brczán Éva, a Deszki Aranykezek Kézműves Műhely vezetője is. Az ötnapos fesztivál
célja az volt, hogy bemutassák, ki hogyan csi-

Pünkösd vasárnapján Hamburgban indultam Ironman távú triatlon versenyen, ez
3.8km úszásból, 180km kerékpározásból és
42.2km futásból állt. Az úszópályán a víz 17
fokos volt, 6 másodpercenként indult 4 versenyző, közel 2000-en voltunk. 1:27 lett az
úszóidőm. A kerékpáros rész két 90km-es
körből állt, kisebb része vezetett a városban,
nagyobb része az agglomerációban, ahol a szél
is erősebb volt, ami hol szembeszél, hol hátszél
volt közel azonos arányban. 5óra 26percet
bringáztam. A futás során egy 10,5km-es pályán kellett 4-szer végigmenni. A 8km-ig nem
volt problémám, azonban ettől fogva nagyon
fájt mindkét vádlim, ez nem csak egy holtpont
volt, hanem a táv végéig kitartott, így kénytelen voltam gyakran belesétálni. A vége 12óra
43perc lett. Ez volt a 6. ilyen távú célba érkezésem, volt ennél jobb, de rosszabb időm is.
Dr. Jancsikin Milán
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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)

július 6., 20.
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MEGÉRKEZTÜNK!

Hajbel Istvánnak és Salamon Szabinának 2022.05.20-án Vencel Tamás
Nagy Dénesnek és Balog Mírának
2022.05.21-én József,
Szirovicza Gábornak és Kurucz Erikának
2022.06.10-én Viktor,
Kerek Róbertnek és Jakó Nórának
2022.06.13-án Linett nevű gyermeke
született.

HÁZASSÁG

Flekenstein Mihály és Csányi Vivien május 13-án,
Szirovicza Gergő és Bodó Viktória május 17-én;
Zádori Árpád és Szűcs Éva május 21-én;
Patai Dávid és Papp Kitti Petra május 28-án;
Babó Szilárd és Nikodémusz Renáta június 3-án;
Boda József Zsolt és Schukkert Irén június 3-án házasságot
kötöttek.

HALÁLOZÁS

Sisák Sándor 67 éves korában elhunyt.
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Kukucska András fotói
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A napelem rendszer működése családi házaknál

A napelem egy olyan eszköz, ami képes
hasznosítani a nap energiáját. A napsugarak a
földre érve energiát adnak át, melyet a napelem felfog és energiává alakít át. Ezt nevezzük
fotovoltaikus hatásnak, míg a napelemet fotovoltaikus cellának is lehet hívni. A napelem
története több évtizedre nyúlik vissza, azonban az elmúlt évtizedben vált csak használata
mindennapossá a családi házak esetében is.
A napelemeknek is volt „evolúciója”,
melynek során több típus alakult ki.
Monokristályos napelem: A legrégebbi típus és emiatt ezzel kapcsolatban van a legtöbb
tapasztalat is. Egy darab szilícium tömbből áll,
a gyártása így a legdrágább, de teljesítménye is
a legjobb. Jobban teljesít napos időben, emiatt a csapadékos, felhős időjárás nem kedvez
neki. Hatásfoka kb. 16-19%-os, ami kiemelkedő a többihez képest. Élettartama kb. 30 év,
de vannak napelemek, amik már régebb óta
működnek.
Polikristályos napelem: Szintén a kristályos napelem típusok közé tartozik. Az előállítása kevésbé költséges, mert több szilícium
tömbből áll, a teljesítménye pedig csak alig
marad el a monokristályos társától, kb. 1318% között mozog. A polikristályos napelem
számára kedvezőbb a magyarországi éghajlat,
mert jobb teljesítményt nyújt a felhős időben.
Bár Magyarországon ezek az időszakok kiegyenlítik egymást éves termelést nézve, a polikristályos egy kicsit jobb. Élettartama szintén
kb. 30 év, ami típusonként, gyártótól függően
jelentős különbségeket mutathat.
Vékonyrétegű, vagy amorf napelem: Ez a
legolcsóbb típusú napelem, de a teljesítménye
is a legrosszabb. Előállítása jelentősen különbözik az előző kettőtől, de szintén szilíciumból áll. Alacsony ára mellett másik előnye a
változatos felhasználási módjaiban rejlik.
Hibrid napelem: A hibrid napelem ötvözi a
napelem cella és a napkollektor előnyeit. Egyszerre termel elektromos áramot és meleg vi-

zet. Folyamatosan keringet folyadékot a napelem hátoldalán, amit felmelegít. Előnye, hogy
a hatékonysága növekszik, mert a keringetett
víz hűti forró napokon a napelemet és így nem
melegszik túl. Hátránya, hogy bonyolultabb és
így több a meghibásodás lehetősége és természetesen a bekerülési költségek is magasabbak.
Polimer napelem: Az egyik legújabb és
legígéretesebb technológia napelemek terén
a polimer, avagy organikus napelem. Előnyei,
hogy könnyen és olcsón előállítható, változatos felhasználási módjai vannak. Flexibilis és
környezetbarát felületekre is felvihető. Egyenlőre alacsony hatásfokkal és rövid élettartammal kell számolni. Remélhetőleg ezek a hátrányok pár éven belül eltűnnek és akár átvehetik
a szilícium alapú napelemek helyét.
Nemcsak a típus megválasztása fontos, hanem a rendszer meghatározása is. Napelem
rendszerről akkor beszélünk, amikor a napelem paneleket összekötjük és egy inverterrel
hasznosítjuk az általuk termelt energiát. Ez a
rendszer különböző méretű és bonyolultságú
lehet.
Okos napelem rendszer: Az okos napelem
rendszereket smart napelem rendszereknek is
hívjuk. Nagyon gyorsan elterjedt ez a technológia, hiszen képes az energiatermelést 5-25%al növelni. Optimalizálja az egész rendszer
működését, jelzi a hibákat, megtudhatjuk a
rendszer gyenge pontjait és csökkenthetjük a
veszteséget árnyékolás esetében.
Hálózatra szerelt: A hálózatra szerelt napelemes rendszer a legelterjedtebb megoldás,
hiszen a legtöbben rendelkeznek elektromos
hálózattal, így a megtermelt energiát, amit
nem használnak fel, egyszerűen visszatöltik az
elektromos hálózatba. A szolgáltató azt megvásárolja és az éves elszámolás esetén jóváírja.
Sziget üzemű rendszer: A sziget üzemű
rendszer jelentős különbsége, hogy nincs a
közelben elektromos hálózat, ezért nincs lehetőség visszatáplálni a felesleges áramot és vá-

sárolni sem tudunk, ha épp szükségünk lenne
rá. Ebben az esetben a sziget üzemű rendszereknek kell megtermelni és tárolni a lehető
legtöbb energiát. Ezt nagy teljesítményű akkumulátorokkal kell megoldani. Mezőgazdasági
létesítmények, tanyák, hétvégi házak számára
ez egy kiváló lehetőség, hogy olcsón elektromos áramhoz jussanak.
A napelem használatának számos előnye
van. A napsugárzás korlátlan mennyiségben
áll rendelkezésünkre, ha a Földre érkező napsugárzást teljes egészében tudnánk hasznosítani, akkor 1 óra alatt megtermelné a Föld 1 éves
energia igényét. Nincs káros anyag kibocsátás
a működés közben, tehát tiszta energiából fedezi az energiaszükségletet. Az előállításához
szükséges energiát 3-6 év alatt termeli meg,
miközben az átlagos élettartamuk 25 év. Tehát
jóval több energiát termel, mint amennyit az
előállításához fel kell használni. Karbantartási, tisztítási költségei minimálisak. Emiatt ez
a jelenleg elérhető legzöldebb megoldás arra,
hogy fedezzük elektromos energia szükségletünket. (Forrás: innovativnapelem.hu)
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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