
VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 2022. AUGUSZTUS

www.deszk.huDeszk Község Önkormányzatának Lapja 

2022. SZEPTEMBER 2. PÉNTEK
16.30:  DESZKI EMLÉKMENTŐ

Kiállítás Nagy Szabolcs fotógyűjteményéből a 
Faluház kupolatermében

17 óra:  ÜNNEPI MŰSOR, 
 a Falunapok hivatalos megnyitója a Faluházban

2022. SZEPTEMBER 3. SZOMBAT
7.00:  HORGÁSZVERSENY az 1-es tónál

8.30: ZENÉS ÉBRESZTŐ a faluban
 lovaskocsival, fúvósokkal

9.00: SZOMSZÉDOLÓ 
– görkoris, kerékpáros túra Szőregre és Klárafalvára

9.00:  KÉZILABDATORNA a Sportcsarnokban

10.00: BABAFA ÜLTETÉS 

10.00: XI. FALUNAPI TORTADÍSZÍTŐ VERSENY

Szabadidő Parkban:

11.00-tól: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: 
népi játszóház, arcfestés, ugrálóvárak,
íjászat, darts foci, élő csocsó, csillámtetkó

12.00: XXII. POLGÁRMESTEREK  
 NEMZETKÖZI FŐZŐVERSENYE 

Háziasszony: Szilágyi Annamária színművésznő
12.30:  Tortadíszítő verseny eredményhirdetése

13.00: KÁDÁR FERKÓ FOTÓSZÍNHÁZA
14.30:  ICIPICI MÓKA - interaktív, zenés gyerekműsor

16.00: KARATE BEMUTATÓ
16.30: CSIBÉSZ KUTYAISKOLA bemutatója
17.00:  Főzőverseny eredményhirdetése

17.30:  MIÉNK A SZÍNPAD! 
– kulturális műsor

20.30:  HAPPY GANG
21.10:  „HALÁLGÖMB” –motoros show

21.30: TŰZIJÁTÉK
21.40: UTCABÁL DJ Sindellel

SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP
10.00:  ÜNNEPI MISE 
 a Római Katolikus Templomban

11.00:  DOLCE KAMARAKÓRUS 
 HANGVERSENYE 
 a Római Katolikus Templomban

2022. szeptember 2-3-4.

DESZKI
FALUNAPOK
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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– Polgármester úr! Minden évben 
a falunap szombatjának várva várt 
mozzanata a tűzijáték. Idén augusztus 
20-án az országban több városban is 
lemondják a tűzijátékot az adószigorí-
tások és a megemelt energiaárak miatt. 
Deszken lesz-e tűzijáték?

– Igen, idén is lesz tűzijáték a deszki fa-
lunapokon, ahogy eddig minden évben. 
Természetesen mi is halljuk, látjuk a médi-
ákban, hogy sorra mondják le települések az 
augusztus 20-iki tűzijátékot, de én ezt egy 
szembekötős, látszat intézkedésnek tartom – 
ami egy színjáték csupán. 

Ma nem az a baj az országban, hogy egy 
évben egyszer tűzijátékot tartanak a telepü-
léseken. Aki ezt gondolja, az nem látja sem a 
problémát, és a kiutat sem fogja látni. 

Csupán annyit kérdeznék, hogy az augusz-
tusi rendezvényeken a tűzijátékról lemondó 

települések nem tartják meg a koncerteket 
sem? Nem lesznek egész napos szórakozást 
biztosító programok, gyermekprogramok, 
játszóházak, nem lesznek vásárok, és közös-
ségi programok sem? Ezekhez képest eltör-
pül egy tűzijáték bekerülési költsége, mely 
Deszk község esetében bruttó 350 ezer forint 
– amit ráadásul minden évben direkt erre 
kapott felajánlásból fizetünk. 

Sokan a megmentő szerepében tetsze-
legnek, és a hangzatos „inkább segélyre, 
vagy tűzifára költjük ezt a pénzt” mondat-
tal kívánnak szimpátiát kelteni saját maguk 
iránt, de ez csak egy üres, semmit sem érő 
magamutogatás – valós hozadéka nincs. 
Nem hiszem, hogy egy kistelepülésen 10-20 
milliókat költene bárki a tűzijátékra, amikor 
Deszken ennek a töredékéből 8-10 perces, 
szép tűzijátékkal tudjuk megkoronázni a 
falu legnagyobb ünnepének szombat esté-
jét, de ha mégis, szerintem akkor sem ezt az 
élményt kell lemondani, hanem felelősségre 
vonni a pazarlókat.  

Szeretném leszögezni, hogy Deszken fel-
készültünk a télre, és már most meg van a 
szociálisan rászorultak jogos igényeinek ki-

elégítéséhez szükséges tűzifa mennyiség. A 
szociális támogatásokat a megszorítások el-
lenére is zökkenőmentesen kifizettük eddig 
is, és nagy odafigyeléssel fogjuk azt kifizetni 
az év hátralévő részében is. Ez a 350 ezer fo-
rint, amit miden évben a tűzijátékra ajánl fel 
egy vállalkozás – nos, ez nem jelenne meg 
semmilyen ellátásunkban, juttatási alapban 
– csupán elmaradna.

Ahogy az ukrán helyzettől, az emelkedő 
áraktól, és a botrányos adószigorításoktól 
függetlenül tartanak az emberek lakodal-
makat, születésnapokat, családi napokat, 
gyermeknapot és minden más ünnepet és 
rendezvényt is – ugyanígy nem szabad le-
mondani ezekről a közösségi eseményekről 
egyetlen településnek sem! Ez nem szolgálja 
senki érdekeit, sőt, talán éppen ezek miatt 
még jobban felértékelődnek ezek a közössé-
gi együttlétet, kis kikapcsolódást és gondok 
otthon hagyását szolgáló kis rendezvények. 
Ha csak ezek maradnak meg nekünk, hogy 
apró örömök is legyenek ezekben az egyre 
nehezebb időkben – akkor még inkább meg 
kell hagyjuk ezeket!

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Szinte már minden csapból az folyik, hogy nincs pénz – 
mégis lesz Falunap. Miből?

– Ahogy minden más eddigi, nem kötelező kiadásunk, ill. beruhá-
zásunk – ez is pályázati pénzből lesz csak lehetséges. Két éve húzzuk a 
COVID miatt ennek a pályázatnak a megvalósítását, most végre lehető-
ség nyílik rá, hogy felhasználjuk a megnyert összegeket. A testvértelepü-
léseket kell meghívjuk, hogy teljesülhessenek a pályázatban megszabott 
elvárások. Így biztosan lesznek már ismert vendégeink Belgiumból, Né-
metországból, Szerbiából, Romániából és talán Ukrajnából is. A szom-
bati programkavalkád emiatt sokkal töményebb élménycsomag lesz 
majd a deszkieknek és az idelátogatóknak. A program az újságban már 
megtalálható. 

A rendezvényen azért természetesen összébb húztunk, már csak a 
szombatra korlátozódik a falunap. Nem lesz pénteken koncert és utca-
bál, a péntek idén először csendes lesz. Ezzel spórolunk – a kipakolás, a 
bérek, a fellépők bizony sokba vannak. 

A mindig nagy élményt jelentő vasárnapi koncert a csodás templo-
munkban a szokásaink szerint kerül majd megrendezésre. Sok min-
dennel készülünk a gyerekeknek, és persze az én nagysátramban idén is 
több száz főt látunk vendégül – legyen az deszki, vagy akár máshonnan 
jött érdeklődő.

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

MIBŐL LESZ FALUNAP?

LESZ-E TŰZIJÁTÉK?
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– Az elszabadult energia-
árak, az élelmiszer és egyéb 
termékek folyamatosan emel-
kedő árai nehéz helyzetbe 
hozzák a lakosságot. Tud-e 
segíteni az önkormányzat?

– A helyzet elkeserítő, de 
ahogy az eddig létbiztonságban 
élő családoknak, úgy az önkor-
mányzatoknak is feladta a lec-
két a Kormány. Deszk esetében 
a megemelkedett energiaárak 
miatt több mint 10 milliós több-
letkiadás keletkezik, melynek je-
lenleg nincs meg a forrás oldala 
– nem tudom, miből és hogyan 
tudjuk kifizetni. De ez csak az 
egyik sebünk a vérzők közül!

Örömmel nyugtázzuk, hogy 
minden évben emelik a garantált 
minimálbért, de amíg ezt a Kor-
mányhivatalokban az állam kifi-
zeti, addig nekünk erre már nincs 

egyetlen fillérünk sem. Erre sem, 
és a többiek béremelésére sem, 
akik joggal várják el a munkálta-
tótól, hogy nagyobb tapasztalat-
tal és tudással, sok évvel a hátuk 
mögött többet keressenek. 

Azok az adóforintok, az a sok-
sok tíz millió, amit az elmúlt évek 
alatt szép lassan, de folyamato-
san elvont tőlünk a Kormány, az 
adott volna alapot ezekre az extra 
kiadásokra, ahogy ez nyugati or-
szágokban működik is. Mi egyre 
lejjebb kerülünk sajnos.

Az Európában egyedül nálunk 
bevezetett és ráadásul folyamatos 
veszélyhelyzet miatt semmilyen 
adót nem emelhetünk, nincs 
plusz bevétel, de még a meglévő 
és helyben maradó adók is évről 
évre csökkennek. 

A lakosok problémáit csak és 
kizárólag átmeneti segélyekkel 

tudjuk enyhíteni – de megoldani 
semmiképpen nem fogjuk. Nem 
feladatunk és pénzünk sincs rá. 
Minél nagyobb egy település, mi-
nél több intézménye van, annál 
nagyobb a mozgástere a külön-
böző normatív alapfeladatokra 
kapott állami pénzekből. Kiste-
lepüléseken ez egyre kevesebb, a 
legkisebbeken, mint a szomszé-

dos kisfalvak – szinte nulla. Ha-
talmas a baj az egész országban.

Ezekből gyorsan levezethető, 
hogy nem az önkormányzatok 
fognak segíteni a lakosokon, ha-
nem csak azok tudnak, akik az 
ilyen elképesztő terheket a nya-
kukba teszik. Ezek pedig a mi-
nisztériumok, az országgyűlés, 
mint jogalkotó, és a Kormány.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Ha ekkora bajban vannak a telepü-
lések, és Deszk is – hogyan tudnak taka-
rékoskodni?

– Ebben a helyzetben már az sem segít, 
hogy a korábbi években energiatakarékos 
rendszereket építettünk ki az intézménye-
inkben. Hiába van napelem a Faluházon, a 
hivatal épületén, az óvodán és a sportcsarno-
kon, hiába épült hőszivattyús fűtésrendszer a 
hivatalban és az idősek napközi otthonában 

– mert az ezen rendszerek által megtakarított 
pénz nem marad nálunk. Annyival kevesebb 
normatívát kapunk, amennyit megtakarítunk 
ezekkel a környezettudatos és energia-ha-
tékony rendszerekkel. Normális helyzetben 
ezeknek a forintoknak itt kellene maradjanak, 
hogy a megtakarítás segítse a gazdálkodásun-
kat.

Hogy mit lehet tenni? A Kormány elké-
pesztő ötletét már megismerhettük a televízi-

óból – miszerint az iskolákat bezárják télen és 
majd újra, a semmire nem való online okta-
tást vezetik be – ami az összes szabadságukat 
felemésztő szülőknek és a tanár nélkül tanulni 
kényszerülő gyerekeknek is megjósolhatatlan 
veszteségeket jelent. Vagy jöhet a fatüzelés – 
ami szintén agyrém, hiszen a piac a megnö-
vekedett tűzifa igényre újabb áremelkedéssel 
fog válaszolni, így az sem lesz olcsóbb. Ráadá-
sul a legtöbb iskolaépületben nincsenek ké-
mények, ezáltal megvalósíthatatlan ez a terv. 
Hatalmas a mulasztása a Kormánynak ezen 
a téren, mert a stadionok és gigaberuházások 
helyett a lakossági és intézményi fűtésrend-
szereket kellett volna átalakítani az elmúlt 
10 évben – teljesen megszabadulva a fosszi-
lis energiahordozóktól és napelem-parkokat 
létesítve minden település mellé, kedvezmé-
nyesen napelemeket telepítve majd minden 
lakóépületre.

Deszken nyilván lejjebb tekerjük a ter-
mosztátokat az intézményekben – de ennek 
is határai vannak, hiszen beteg kollégákkal 
nem lehet dolgozni. A kiadások csökkentését 
célozva már felmerült a lehetősége, hogy a 
közvilágítást minden este 23 óra után lekap-
csoljuk – azaz éjjel sötétbe borul majd a tele-
pülés. Sehogy nem lehet kigazdálkodni a bő 
tízmilliós energia áremelkedést! Egy ilyen lé-
péssel csak napi 4-5 órát kellene világítani az 
utcákon, ami 5-6 óra – azaz 50-60%-os meg-
takarítást is hozhat. Ezzel évente 4-5 millió is 
a zsebünkben maradhat.

Persze ez nem jó, és a sötétbe borult tele-
pülések a közbiztonságnak és a közlekedés-
biztonságnak sem tesznek jó, de vészforga-
tókönyvet tervezünk. Sajnos ide jutottunk 
2022-re…    

VÁLSÁG VAN - 
MI LESZ A CSALÁDOKKAL?

HOGYAN TUD 
TAKARÉKOSKODNI 
A FALU?

?!?!
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– Belterületi útjavítás-
ra nyert pénzt a település, 
amiről már beszámolt 
nekünk itt az újságban – 
most a befejezésről is hírt 
kaptunk. 

– 12,5 millió forintot 
költhettünk kátyúzásokra a 
Magyar Falu programból. Az 
ötszöröse is kevés lett volna, 
de ennyi jutott. Ebből most 
az új településrészeken tör-
téntek beavatkozások – ezt 
ígértük. A Kossuth köz és 
Péró utca kereszteződésben, 

a Tisza utca sarkán kisebb kátyúzások történtek, míg a Kossuth köz Ja-
kabb Gyula utcai végét 35-40 méteren teljesen újraépítettük. Megszűnt 
végre a 15-20 centire kiálló aknafedelek okozta balesetveszély. Kiszéle-
sítettük a kereszteződést, és a szántóföldek felől 50 méteren nemespad-
kát építettünk, könnyebbé téve ezzel a bekanyarodást. A Jakabb Gyula 
utcán teljes szélességben és kisebb felületeken is aszfaltburkolatot javí-
tottunk, ahogy a Mikszáth Kálmán és a Tömörkény István utcában is. 
A játszótérnél és a következő kanyarban is 80 cm-es nemespadka épült, 
törekedve a sárfelhordás megszüntetésére. A Bálint Sándor utca szinte 
teljes hosszában mart aszfaltos burkolat épült – na, erre már igencsak 
rá is fért!

A temető átjáró is végre könnyebben járható – oda is jutott aszfalt.
Pontosan tudjuk, hogy itt szinte az összes utca burkolatát cserélni kel-

lene, de most erre futotta.
A következő útjavítási projektben is az új részen tervezzük az egyre 

romló burkolatok javítását. Köszönjük a megértést és a türelmet is! 

– Azt mondta, Polgármester Úr, hogy csak az új településré-
szeken javítottak útburkolatot, mégis a Faluháznál egy teljesen 
új utat láthatunk. Akkor most hová is jutott a kátyúzásból?

– A kátyúzásból csak az új részre – nem mintha ördögtől való lenne, 
ha máshol is történt volna kárelhárítás. A Faluháznál épült egy hátsó, 
3,30 m széles aszfaltozott bevezető út – de mielőtt Önhöz hasonlóan 
bárki feltenné a kérdést, hogy ennek nem lett volna-e helye az új részben 
– elmondom, hogy ez nem az un. útfelújítás pályázatból valósult meg! 

Volt egy pályázati kiírás, aminek keretein belül kizárólag önkormány-
zati fenntartású kulturális intézmények ingatlanján, a külső területein 
végzett felújításra, fejlesztésére lehetett projektötletet benyújtani. Mivel 
az itteni út, a szépen felújított Faluházunk mellett, a település szívében 
egy félig elgazosodott, csak az épület végéig tartó, kőzúzalékos szégyen-
folt volt, így ennek a rendbetételére pályáztunk. 

Egyébként ezen a kulturális intézményfejlesztés kiíráson megpróbál-
tunk a színházterem klimatizálására is pénzt nyerni, de mivel a nagy-
termünkben nem kizárólag ingyenes, és a települési közművelődéssel 
kapcsolatos előadásokat tekinthetnek meg a deszkiek, így ezt a pályá-
zatunkat elutasították. Aki nyáron is eljár előadásokra, vagy akár tábor-
záró rendezvényekre, az tudja, hogy nagy szükség lenne a színházterem 
nyári hűtésére, de majd megpróbáljuk részenként, akár önerőből fejlesz-
teni ezt az épületet.

Addig tudjuk, hogy az itt tartott egyre népszerűbb családi rendezvé-
nyeken már egy szép utat is használhatunk.     

– Milyen fejlesztések, milyen munká-
latok várhatók még a nyáron?

– A Sportcentrum felújításának, és a 4 db 
Alkotmány utcai fedett kerékpártároló projekt 
előkészítésén dolgozunk jelenleg, remélve, 
hogy augusztusban ezek is elindulhatnak. 

A világ változik, egyre többen figyelnek az 
egészséges életmódra, és egyre többen keresik 
a napi mozgás elehetőségét is. 

Egyre többen járnak munkába kerékpárral 
Szegedre, de sokan választják az otthonuktól 
a buszmegállókig a kerékpáros reggeli köz-
lekedést is. Nekik jelent majd megnyugvást, 

hogy kamerákkal megfigyelt, kulturált, fedett 
kerékpártárolókban hagyhatják a kétkerekű 
kedvenceiket reggelente. A szakkórház köze-
lében 3, míg a sportcentrum előtt egy ilyen 
tároló épül meg hamarosan. Elkelt volna több 
is, de kizárólag a már meglévő kerékpárutak 
mentén, azokhoz kapcsolódva lehetett fejlesz-
tési elképzeléseket benyújtani. Ez nyert – örü-
lünk neki. 

ELKÉSZÜLT 
AZ ÚTJAVTÁS

A FALUHÁZNÁL 
IS ASZFALTOZTAK

MI VÁRHATÓ MÉG A KÖZELJŐVŐBEN?

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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…na, jó – ez „csak” 2x 90, de 
akkor is igazi szenzáció! Évről 
évre egyre több szép korút van 
lehetőségünk köszönteni, és ez 
csodás érzés! 

Mindig nagy öröm, amikor 
egy 90 éves deszki lakosunkhoz 
látogathatunk, hogy átadjuk a 
miniszterelnöki emléklapot és a 
településünk kis ajándékait – de 
amikor ezt egy hónapban kétszer 
is megtehetjük – nos, az igazi ün-
nep!

Először július 28-án, Csala Já-
nosékhoz kaptunk kedves meg-
hívást, hogy Jani bácsival és ked-
ves feleségével koccinthassunk az 
első kilencven évére.

A Damjanich utcai napsugaras, 
deszkaoromzatos kis paraszt-
házban mosoly, jó kedv és – ami 
a legfontosabb – jó egészség fo-
gadott Simon Hajnalka kolléga-
nőmmel bennünket. Kimond-
hatatlanul jó érzés, hogy egy régi 
kedves ismerősnek, és ráadásul 
kollégaként – gyémántdiplomás 
építészmérnöknek adhattuk át az 
ajándékokat, és a keresetlen szép 
szavakat. Nem is munkaköri kö-

telesség volt ez, hanem baráti, 
már-már családi látogatás. Olyan 
gyorsan elszaladt a másfél óra, 
hogy kolléganőmmel mi is csak 
csodálkoztunk! Anekdoták, szép 
emlékek, viccek, kedves érdeklő-
dés, és a feltétel nélküli megbe-
csülés és tisztelet lengte be a kis 
szobát az ottlétünk ideje alatt.

Megígértem, hát most már 
tartani is fogjuk – köszönteni 
akarunk Téged, Jani bátyám a 
századik születésnapodon is! Az 
Isten éltessen még nagyon sokáig, 
erőben, egészségben – és ilyen jó 
kedvben, amilyennel bennünket 
fogadtatok! A település lakói ne-
vében is, ezúton is gratulálunk a 
szép korúságodhoz! 

A második köszöntésre a 
Nyugdíjas Klubunkban került 
sor, és merthogy egy régi klub-
tagról van szó, így mindenkép-
pen szerette volna a klubtársakat 
is vendégül látni annak örömére, 
hogy idén épp egy évvel több 
mint 89 éves lett – Kása András-
né Ibi néni.

A régi deszkiek Ibi néniben 
nem csak egy kedves nyugdíjast 

látnak, hanem a település egyik 
ikonikus boltosát is. Gyerek-
koromban két nagy bolt volt a 
településen, az egyiket, a Szak-
kórházzal szemben álló ÁFÉSZ 
üzletet Frányó Misi bácsi és fe-
lesége vitte – ez a boltvezetőről 
kapta a falubéliektől a hétköznapi 
nevét: „Misi bolt”. A másik a táj-
házzal szemben lévő, most egy 
cég telephelyeként funkcionáló 
épületben működött, és Kása 
Andrásné Ibolya után az „Ibi 
bolt” néven volt ismert Deszken. 
Ezt vezette évtizedekig a most 90 
éves Ibi néni.

Kedves köszöntések, versek, vi-
rágcsokor és a kortársai könnyes 
mosolya tette felejthetetlenné és 
teljessé ezt a délutáni kis ünnep-
séget – 2022. augusztus 4-én. A 
vendéglátását megköszönve mi 
is átadtuk az önkormányzat aján-
dékcsomagját, egy csokor virág és 
a miniszterelnöki emléklap kísé-
retében. 

Minden egykori vevője, és 
miden deszki nevében kívánok 
most itt is nagyon boldog ki-
lencvenedik születésnapot, sok 
egészségben megélt évet és meg-
számlálhatatlan együtt töltött 
klubnapot, kedves Ibi néni!  

Király László

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

180 ÉVES KÖSZÖNTÉS

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.

2022. október 1-én, szombaton 
ismét falu szintű garázsvásár!!!!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. SZEPTEMBER 1.  
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület
Regisztrációs díj: 2000 Ft.
Kapcsolattartó: Kószó Aranka 
e-mail: koszoarany@gmail.com, 70-635-8037

Deszki garázsvásár

Szeretném megköszönni az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
deszki intézményének, hogy testvérem, Kiss Györgyné Irénke ápolásá-
ban segítséget nyújtottak.

Ács József és felesége, Rozika

KÖSZÖNET

Csala János Csala János 

Kása AndrásnéKása Andrásné
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Idén nyáron rekordot döntöt-
tünk a táborainkkal a Faluház-
ban, hiszen 8 turnuson keresztül 

vártuk a gyerekeket, hogy érté-
kesen töltsék a nyári szünetet, 
megkönnyítve ezzel a szülők 

helyzetét is. Közel 200 gyermek-
nek tudtunk lehetőséget adni 
arra, hogy részt vegyen nyári 
táborainkban. A paletta most is 
nagyon széles volt, hiszen vártuk 
őket kézműves táborba, lego és 
játék táborokba, angol táborba, 
musical táborba, sport tábor-
ba és népi kézműves táborba is. 
Örülünk, hogy a szomszéd tele-
pülésekről és Szegedről is jönnek 
többen, bár az elsőbbség mindig 
a deszki gyerekeké. Bár most 
nem tudtunk a kedvezményes 
Erzsébet táborra pályázni, de 
igyekeztünk olyan árat megszab-
ni, ami még megfizethető volt a 

szülők részéről. Reméljük, jövőre 
találunk megfelelő pályázati tá-
mogatási formát is és még ked-
vezményesebben fogjuk tudni 
kínálni táborainkat.

Bene Ildikó 

TORTADÍSZÍTŐ VERSENY A FALUNAPOKON
2022. SZEPTEMBER 3. SZOMBAT 10 ÓRA

Várunk mindenkit szeretettel a XI. Falunapi 
Tortadíszítő versenyre! 
A versenyzők 4 kategóriában indulhatnak:

◊ 10 év alatti gyerek önálló munkával
◊ 10 év feletti gyerek és amatőr felnőtt
◊ felnőtt és gyerek-felnőtt vegyes csapat
◊ profi

A verseny regisztrációhoz kötött, kérjük jelezzék a 
részvételt a faluhaz@deszk.hu,
 vagy a ditke.kardos@gmail.com e-mail címen.

SZOMSZÉDOLJUNK!
Ha Falunap, akkor természetesen nem maradhat 
el a Vojszi bácsi és Sillóné Anikó által szervezett 
Szomszédoló túra sem Klárafalvára és Szőregre. 
A próbán részt lehet venni kerékpárral, görkorival, 
futva, vagy akár rollerrel is!  
KÉSZÜLJ, SZEPTEMBER 3-ÁN, SZOMBATON 
REGGEL 9 ÓRAKOR TALÁLKOZUNK!

Bár nagyon sok könyvtár, 
kulturális intézmény tart nyári 
szünetet és zár be akár hetekre 
is a nyáron, a Faluház idén sem 
tartott szünetet, folyamatos volt 
a könyvtári ellátás és igyekeztünk 
programokkal is megtölteni a há-
zat. Júniusban minden pénteken 
a „Térzene” program keretében, 
gyönyörű koncerteken vehettek 
részt ingyenesen az érdeklődők. 
Folytatódtak két heti rendszeres-
séggel a „Kerekítő” foglalkozások 
a baba-mama klubban, amire a 
legkisebbeket vártuk. Júliusban 
két színházi előadást tekinthet-
tek meg a deszkiek a Déryné 
program keretén belül, az Aradi 
Kamaraszínház előadásában. A 
kolozsvári bírót közel száz gyerek 
nézte meg, az esti A Zördög című 
pajzán zenés-táncos komédiára is 

közel százan voltak kíváncsiak. A 
gyerekelőadás után polgármester 
úr jégkrémmel kínálta a gyere-
keket, a felnőttek az esti előadás 
után pedig finom borokat kós-
tolhattak szintén polgármester úr 
jóvoltából, amit ezúton is köszö-
nünk. Július végén mozizni hív-
tunk mindenkit, három pénteken 
keresztül igazi „örök kedvenc” 
klasszikusokat nézhetünk a Falu-
ház háta mögötti területen. 

Augusztusban már gőzerő-
vel készülünk a Falunapokra, 
amelynek programját a címlapon 
láthatja a kedves olvasó, de hama-
rosan részletesebb programmal is 
találkozhatnak a postaládákban 
és a facebook-on is. 

A nyár hátralévő időszakához 
jó pihenést, szép heteket kívánok!

 Bene Ildikó

Nyári programok 
a Faluházban

Falunapi felhívások

Táborok a Faluházban
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Idén, a gyerekek legnagyobb örömére létre 
jöhettek újra az óvodai kirándulások, ame-
lyeket május végén és június legelején való-
sítottunk meg. A Katica csoportos gyerekek 
idén május 31-én az Auchan áruház cukrász-
üzemébe látogathattak el, ahol Balázs bácsi 
és lelkes kis csapata kalauzolt el bennünket a 
pékek és cukrászok valódi birodalmába. 

Reggel 8:00 órára érkeztek meg a gyerekek 
az óvodába izgatottan, kíváncsian, hiszen 
ez volt az első alkalom, amikor igazi óvodai 
kirándulásra indulhatnak Szegedre az óvó 
nénikkel és kis csoporttársaikkal. Reggelizés, 
majd az öltözködés után már az önkormány-
zatunk kisbusza várt bennünket az óvoda 
épülete előtt, ekkor már egyértelmű volt: va-
lóban kirándulunk! Két év kihagyás után, ezt 
alig hittük el.  

Az áruház területén találkoztunk Balázs 
bácsival, aki rendkívül kedvesen fogadott 
bennünket és elmagyarázta nekünk, mikor 
mi fog történni, mire kell oda figyelnünk és 
hogyan is illik viselkedni egy ilyen különle-
ges helyen. A gyerekek kíváncsi kérdéseire 
készségesen válaszolt. Sok-sok kacskaringós 
folyosó és lépcső vezetett fel bennünket az 
emeletre, ahol kis pékekké változhattak a gye-
rekek. A fertőzésveszély elkerülése érdekében 
mindannyian fehér védőruházatban mehet-
tünk be az üzem területére. Ezután pedig 
betekintést nyerhettünk a pékségben dolgozó 
pékek munkájába. Megnéztük, hogyan ké-

szül a kenyér, zsemle, kifli, még igazi hatalmas 
kemencét és péklapátot is láttunk közelről. A 
pékség megtekintése után a cukrászüzembe 
sétáltunk át, ahol a gyerekek maguk készít-
hettek közösen ízletes kókuszgolyókat, amit 
aztán meg is kóstolhattak. A maradékot pe-
dig becsomagolva elvihettük magunkkal az 
óvodába, ahol az óvoda többi kis lakóját is 
megkínáltuk a finom csemegéből. 

Miután Balázs bácsiék minden csínját-bín-
ját megmutatták ennek a rendkívül fontos 
és szép szakmának, átsétáltunk a szintén az 
áruház területén elhelyezkedő Tappancs Kö-
lyökklub és Játszóházba, ahol már várt ben-
nünket az ott dolgozó kedves személyzet. 
Egy órahosszát tölthettünk el a játszóházban, 
amelyet erre az időre térítésmentesen vehet-
tünk igénybe. 

13:00 órakor érkeztünk meg az óvodába, 
fáradtan, de hatalmas élményekkel gazda-
godva. 

Köszönjük:
• Alexander édesanyjának, Ilonának, hogy 

megszervezte az üzemlátogatást és a gyerme-
kek ekkora élménnyel lehettek gazdagabbak,

• Deszk Község Önkormányzatának a 
kisbusz biztosítását, amellyel a gyermekek ké-
nyelmesen el tudtak jutni a helyszínre,

• Dani, Bence, Liza és Alexander anyuká-
jának, hogy elkísértek bennünket a kirándu-
lásra, segítve ezzel is a munkánkat,

• Balázs bácsinak és csapatának, hogy 
fogadtak bennünket és megmutatták, elma-

gyarázták a gyermekeknek, hogy mennyire 
fontos a pékek és cukrászok munkája, bízva 
abban, hogy 10-15 év múlva talán maguk is 
erre a pályára lépnek majd,

• a Tappancs Kölyökklub és Játszóháznak, 
hogy térítésmentesen vehettük igénybe szol-
gáltatásukat.

Lászlóné Paplógó Alexandra 
és Kovács Kitti

Óvodapedagógusok

Egy igazi! cukrászüzem rejtelmei 
„Sütött ez a pici pék kenyeret, de picikét. Azért sütött picikét mert a nagyhoz pici még!”   Fecske Csaba: Pici versben pici pék /részlet/
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Családi kiránduás 
a Fehér-tónál

2022. június 04-én egy szom-
bat délután, családi kirándulást 
szerveztem a SZEGEDFISH Kft. 
Fehér-tavi halastó-rendszeréhez. 
Szerettem volna egy kis betekin-
tést nyújtani az elsőseimnek és 
szüleiknek abba a természetes 
környezetbe, ami a közelünk-
ben, a halastavaknál van. A 2100 
hektáros tórendszert a férjem, 
Sztanojev Boriszláv mutatta be 
nekünk, a sándorfalvi telephely 
vezetőjeként. Előbb a halszapo-
rítás rejtelmeibe avatta be a hall-
gatóságot, majd az ikraérlelés, 
ivadéknevelés lépéseiről mesélt. 
S, hogy gyerekszemmel mitől lesz 
ez érdekes? Attól, hogy milliónyi 
kis halkezdeményt láthattak a 
gyerekek a külön erre használt 
zúgerekben. Attól, hogy érde-
kességeket hallhattak például a 
kishalak levegőhöz jutásáról. At-
tól, hogy porontyolóval szotyola 
méretű halakat foghattunk ki 
az egyik halastóból. Azt gondo-
lom, hogy a legnagyobb élményt 
mégsem ez jelentette számunk-
ra, még csak nem is a kilátó, 
amiből csodás rálátást kaphat-
tunk a csillogó vízfelületekre, 
hanem az ütött-kopott kisvasút, 
a zötyögős csilléivel. Több órán 
keresztül zötyöghettünk végig a 
terület tavai között egy-egy tónál 
meg-megállva, hogy megnézhes-
sünk akár egy lehalászó három-
szöget, akár egy zsilipet, amire 
tucatjával úsztak rá a halak. Akár 
egy régi szivattyút vagy csak azo-
kat a vízimadarakat, amelyeket 
természetes környezetükben cso-
dálhattunk meg. Láttunk szürke-
gémet, kócsagokat, bakcsót, nyári 
ludakat, tőkés- és cigányrécéket. 
Ha már csak ezeket a madarakat 
megismerik majd a gyerekek, 
mert ezeket nem csak a tanköny-

vükben láthatták; már megérte. 
Ezen felül pedig volt egy nagyon 
kellemes közös délutánunk, sok 
kacarászással, nagy rácsodálko-
zásokkal, majdnem Balaton élet-
érzéssel, fülig érő mosollyal az 
arcokon. Terveim között szerepel 
további ilyen családi délutánok 
megszervezése is.

Sztanojevné Roczkov Nóra

Jutalom
lángosozás 
Nóri néninél 

Főiskolai tanulmányaim alatt 
többször vita tárgyát képezte 
annak témaköre, miként is mo-
tiváljuk a tanítványainkat az 
eredményesebb tanulás céljából. 

Különböző praktikákat halhat-
tunk, amelyek között volt olyan, 
amit érdemes volt kipróbálni és 
volt olyan is, amit eleve elvetet-
tem. Persze a legfontosabb, hogy 
a gyerekeknek saját, belső moti-
vációjuk legyen a tanulás terén, 
ami mindenkinek más és más, de 
mire ez kialakul bennük, hosszú 
idő eltelhet. Addig is, a mosoly-
gó arcokon, a bátorító monda-
tokon, a cuki figurás kártyákon 
és a klasszikus, piros pontokon 
túl, valami személyeset szerettem 
volna adni a tanítványaimnak, 
jutalmul a szorgalmukért. Így lett 
aztán, hogy 10 piros pont után, az 
otthonunkban láttam őket ven-
dégül. Néhány órára a figyelmem 
csakis azé volt, aki ezt épp kiérde-
melte. A gyerekek beöltözhettek 
hercegnőknek, belebújhattak a 
kopogós cipőinkbe, festhettek 
körmöket vagy épp játszhattak 
a mi játékainkkal. Még a közös 
muffinsütés sem maradhatott el. 
Mindez vagy ennek híre olyan 
ösztönzően hatott az osztályom 
további tagjaira is, hogy érezhető-
en belehúzott a kis csapat a pont-
gyűjtésbe. Végül, 2022. 06. 11-én, 
szombaton majdnem minden 

kis diákomnak sikerült eljutnia 
hozzánk egy óriási, jutalom lán-
gosozásra. Több lelkes kis kukta is 
jelentkezett segíteni a konyhában. 
Ők maguk formázhatták meg a 

tésztát, reszelhették a sajtot vagy 
épp pucolták a fokhagymát. A 
szorgos munkán kívül azért bő-
ven jutott idő a játékra is. Voltak, 
akik trambulinoztak; voltak, akik 
színeztek. Sátorban játszottak a 
kertben, piknikeztek a plédeken, 
legóztak, vagy épp kisautókat 
röptettek valamelyik játékpályán. 
Öröm volt nézni, hogy milyen jól 
érezték magukat. Bízom benne, 
hogy az ilyen élményekkel teli 
alkalmakért, a jövőben is ilyen 
szorgalmasan tanulnak majd!

Sztanojevné Roczkov Nóra

Utolsó nap 
az iskolában 

A szorgalmi év utolsó napjára 
kellemes időtöltést szerveztünk 
a gyermekeknek. Délelőtt gyors 
„gibánicát” sütöttünk. Minden 
tanuló megtöltötte juhtúróval és 
sajttal a saját „gibánicáját”, a fel-
nőttek segítettek a sütésben, majd 
mindenki elfogyasztotta a maga 
által készített szerb specialitást. 
Az idő melegedtével vízibombá-
zásban mérték össze ügyességü-
ket a csapatok. Ebéd után fagyiz-
tunk, majd tetoválás és arcfestés 
zárta a napot.

Zórity Dusica

Tanévzáró 
értekezlet 

Az idei tanév végén két tanév-
záró értekezletet tartottunk. Az 
elsőt az ünnepélyes tanévzáró 
napján. Ezen jelen volt Dr. Lász-
tity Jovánka, iskolánk igazgatója. 
Így meg tudtuk beszélni azokat 
a dolgokat, amelyekre tőle kap-
hattunk választ. A második talál-
kozón a mi tagintézményünket 
érintő eseményekről, problémák-
ról, előremutató ötletekről foly-
tattunk eszmecserét lezárva ezzel 
a 2021-22-es tanévet.

Zórity Dusica

Szerb iskola hírei
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Ünnepélyes
 tanévzáró 

Június 22-én 18 órai kezdettel 
tartottuk tanévzáró ünnepségün-
ket. A gyerekek 30 perces szerb 
műsorukban felelevenítették a 
tanév során gyűjtött élményeiket. 
Vidám, zenés, táncos előadásukkal 
igazi nyári fesztivál hangulatot te-
remtettek. Elbúcsúztattuk negyedi-
kes tanítványainkat is, akik három 
különböző iskolában folytatják 
tovább tanulmányaikat. Minden 
tanulónk sikeres bizonyítványt 
vihetett haza. A műsor végén, ki-
csit többen búcsúzkodtunk, mivel 
ünnepségünkön szép számmal 
jelentek meg iskolánkban a régi 
tanítványok is. Ők azért érkeztek, 
hogy velünk együtt búcsúzzanak 
el egykori tanáruktól Zórity Du-
sicától, aki az utolsó tanévét zárta 
be ezen az ünnepségen, hogy ak-
tív nyugdíjas éveit töltse ezután. 
Ez úton is jó egészséget kívánunk 
neki. Természetesen idén sem ma-
radhatott el az év végi közös sütizés 
gyerekekkel, szülőkkel, ami a tanév 
igazi lezárását jelentette. Minden 
tanulónknak élményekben gazdag 
nyarat kívánunk! Szeptemberben 
minden formában megújulva talál-
kozunk!

Prónai Mónika

Online 
továbbképzés 

Június 23-án a Nemzetiségi Pe-
dagógiai Oktatási Központ szerve-
zésében Microsoft Teams felületen 
keresztül nyújtottak egymásnak 
segítséget a szerb nyelvet tanító 
tanítók. Olyan tankönyveket, se-
gédanyagokat, online felületeket 
ajánlottak egymásnak, melyeket 
már kipróbáltak az elmúlt évek 
folyamán, jónak találták azokat, és 
arra érdemesnek, hogy másoknak 
is ajánlják használatukat munkájuk 
során. Tagintézményünkből mind 
a 3 szerb nyelvet tanító pedagógus 
csatlakozott az eszmecseréhez: Sar-
nyai Éva, Spangberg Olga és Szta-
nojevné Roczkov Nóra.

Zórity Dusica

A 4. osztály 
továbbtanulása 

Az idén 3 negyedik osztályos 
tanuló fejezte be tanulányait isko-
lánkban. Valószínű, hogy mind-
három más-más intézményben 
folytatja tanulmányait. Egy fő a 
Szeged és Térsége Eötvös József 
Gimnázium, Általános Iskola Zol-
tánfy István Általános Iskola deszki 
iskolájába iratkozott be, egy fő si-
keres felvételit követően a szegedi 
Karolina Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium tanulója lesz. 
Egy fő szülei még nem döntötték 
el, melyik iskolába járjon tovább 
gyermekük.

Zórity Dusica

Nyári napközi,
táborok 

A tanév lezárása után a szülők 7 
napra igényeltek felügyeletet gyer-
mekük számára. Az első két napon 
19 fő, majd 14 fő, az utolsó napon 
4 fő felügyeletéről gondoskodtunk 
változatos játéklehetőséget bizto-
sítva számukra.

Augusztus hónapban 3 táborban 
tölthetik el hasznosan idejüket ta-
nítványaink. A felmérések alapján 
népszerűek a már évek óta meg-
szervezett táborok. A kézműves 
táborba 24 fő jelentkezett, a szerb 

néptánc táborba 22 fő, a szerb nép-
zenei táborba 17 fő a 30 tanulóból.

Zórity Dusica

Battonyai tábor 
szülői szemmel 

Idén 33. alkalommal került 
megrendezésre a Szerb Nemzeti-
ségi Tábor Battonyán. Az idén is 
nagyon változatos programmal 
várták tanulóinkat a szervezők. 
A délelőtti órákban szerb nép-
táncokat tanultak Lyubomír Mile 
Vujcsin koreográfus vezetésével, 
szerb népdalokat énekeltek a gye-
rekek, valamint változatos kézmű-
ves foglalkozásokon vettek részt. 
A délutáni pihenő után pedig kez-
detét vette a strandolás. Minden 
gyermek életében eljön a pillanat, 
amikor a szülőktől távol, kicsit sza-
badabban, barátaival együtt tábo-
rozhat. Mi szülők azért izgultunk, 
hogy hogyan állják meg helyüket 
a 8-10 éves gyerekek. Lestük Nóri 
néni üzeneteit és napi beszámolóit. 
Vártuk a képeket és videókat. Azt 
hiszem mindannyian megnyugod-
tunk, hogy a gyerekeink jól érzik 
magukat, és nem hiába nem akar-
nak nekünk telefonálni sem. Ren-
geteg élménnyel gazdagodva hoz-
tuk őket haza a tábori záróműsor 
után, ahol 120 gyerek 5 csoportban 
táncolt a 7 évestől a 20 évesig. Kö-
szönjük a szervezőknek, és a kísérő 
tanárunknak ezt a tartalmas hetet.

Prónai Mónika
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Az elmúlt években a pandémia miatt nem volt lehetőség több-
napos kirándulást szervezni, de idén végre erre is sor kerülhetett. A 
felső tagozatos gyerekek és kísérő pedagógusok is nagyon izgatottan 
készültek erre a 3 napra. A Mecsekben, az erdő közepén, a Sikondai 
Gyermektábor lett a Zoltánfysok ideiglenes táborhelye. Tartalmas és 
izgalmas programokat állítottak össze erre a három napra a tanárok. 
A Mecsekben való túrázás, az Abaligeti cseppkőbarlangban tett séta 

alkalmat adott földrajzi és biológia ismeretek felelevenítésére. Pécs bel-
városában a történelemi ismeretek kerültek fókuszba.

Természetesen a kikapcsolódás volt előtérbe helyezve így tanév vé-
gén. A tábor területén a számtalan sportolási lehetőség és interaktív 
játék felejthetetlen élményt biztosított a deszki különítménynek.

Alkalom adódott még az orfűi Kis-tó vizébe való megmártózásra, 
mely nagyon jól esett mindenkinek a június végi kánikulában.

Be kell vallani, hogy azért volt probléma a kirándulással, tudniillik 
mindenki úgy érezte, hogy túl rövid volt.

Kirándulások

A tanév végével sem állt le az élet a Zoltánfy-
ban. Az egész alsó tagozat június második felé-
ben rész vett a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi 
Programban”.

A programban megvalósuló tanulási alkal-
mak nem hagyományos iskolai tanórák: a di-
ákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad 
feldolgozására adtak lehetőséget. A pedagógu-
sok új képzési formákat próbálhattak ki, a tanu-
lók pedig élményszerű közösségi alkalmakon 
gazdagodhattak érdekes-értékes ismeretekkel. 
A program számos ajándékot, eszközt (póló, 
tisztasági csomag, hátizsák, sporteszközök, író-

és rajzeszközök, naptej, érmek a versenyhez) és 
napi négyszeri étkezést biztosított a gyerekek 
számára. A heti programok zökkenőmentes-
ségéhez táborvezetők, segítő pedagógusok és 
önkéntes diákok járultak hozzá.

A harmadik és negyedik évfolyamos vállal-
kozó szellemű diákok Gyulán található Gellény 
Birtokon töltöttek egy hetet.

A táborozás alatt a közlekedés, KRESZ, sport 
és egészségre nevelés került előtérbe. Tanulási 
célok között szerepelt, hogy fejlődjenek a mo-
toros képességek (nagy- és finommozgások, 
állóképesség) és bővüljenek a balesetmegelő-
zéshez, elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó is-
meretek. Ismerjék és tartsák be a (csoportos) 
közlekedés és viselkedés szabályait. Ismerjék 
meg jobban önmagukat és társaikat. Változatos 

programok színesítették a hetet: Gyulai kirán-
dulás (vár látogatás, Erkel Múzeum, Almássy 
kastély), lovaglás, íjászkodás, kalandpark, kéz-
műveskedés, számháború, lézerharc…stb. Fe-
lejthetetlen és mozgalmas hetet tölthettek itt a 
gyerekek Hartel József és Deákné Bátky Judit 
tanítók vezetésével.

Az első és második osztályosok táborozá-
sának helyszíne a Zoltánfy István Iskola volt. A 
tábor kimondottan sportos jellegű volt, ahol a 
mozgásos foglalkozások mellett számos kirán-
dulási, utazási lehetőség is volt. A kisebb kor-
osztály így ellátogathatott Szegedre és Algyőre 
kétszer is az öt napos tábor alatt. A színes prog-
ramsorozatban volt közlekedéssel kapcsolatos 
vetélkedő, tánc- és kézilabda foglalkozás, hajó-
kázás, sok játék, élő csocsó, kalandpálya, fagyi-
zás, íjászkodás és még a strandolás sem maradt 
ki. A tábor keretében a gyermekek és kísérőik 
tömegközlekedést igénybe véve busszal köze-
lítették meg a külsős helyszíneket (a városban 
lábbusszal) és kipróbálhatták a tram-traint is, 
amit kimondottan élveztek az apróságok. Fel-
merülhet a kérdés, hogy a kísérő pedagógusok 
mennyire élvezték az utazást a tömegközleke-
dés forgatagában. Az olvasó képzeletére bízom, 
hogy harmincöt 7 éves gyermekkel, milyen „él-
vezetes és stresszmentes” lehet egy ilyen feladat. 

Minden programon a pályázatnak köszön-
hetően térítésmentesen  vehettek részt a diákok.

A 2022/23-as tanévet jelen állapot szerint 
28 első évfolyamos kezdi szeptember elsején 
a Zoltánfyban. Az intézmény vezetése és a le-
endő osztályfőnök, már az előző tanév végén 
elkezdte a szülők és gyermekek tájékoztatását 
és felkészítését az első osztály zökkenőmentes 
megkezdése érdekében.

A nyár folyamán a nagy létszám miatt át-
gondolásra került az osztályok átrendezése, 
padok cseréje és a megfelelő körülmények ki-
alakítása megtörtént.

Taneszközlistát és egyéb friss információt a 
www.zoltanfy-deszk.edu.hu oldalon találhat 
az érdeklődő.

Tanév rendje:
A 2022/2023-as tanévben a tanév első taní-

tási napja szeptember 1. (csütörtök), az utolsó 
tanítási napja pedig június 15. (szintén csütör-
tök) lesz.

Tanítási szünetek:
• Őszi szünet: október 29-től november 

6-ig, az első tanítási nap a szünet után novem-
ber 7. hétfő.

• Téli szünet: december 22-től 2023. január 
2-ig, azaz január 3-án, kedden kell először is-
kolába menni.

• Tavaszi szünet: 2023. április 4-től április 
11-ig tart, április 12-én, szerdán lesz az első ta-
nítási nap a szünet után.

Összeállította: Vid György ig.

Színes televízió kerestetik! Tönkrement az 
iskola előterében lévő, az ásványkiállításhoz 
használatos színes síkképernyős televíziónk. 
Felajánlásként szívesen fogadnánk működő, 
kb. 75 cm-es tv-t iskolánkba!

Táborok

2022/23-as tanév 

FELHÍVÁS!
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Nem is olyan régen, 2021 októberében-ün-
nepeltük óvodánk alapításának 20. évfor-
dulóját. Hatalmas vendégsereg látogatott el 
hozzánk ezen a napon. Sokan itt voltak azok 
közül, akik 20 éve nálunk kezdték az óvodát 
- most 23 évesek - és jöttek, jöttek folyamato-
san azok is, akik az évek során csatlakoztak kis 
Tücsök csapatunkhoz. Közel 100-an ünnepel-
tek velünk ezen a napon. 20 év alatt 50-nél is 
többen ballagtak el tőlünk, megállva a helyü-
ket az iskolában, már a főiskola és az egyetem 
padjait koptatják. Az évek során 7 főről 20 főre 
emelkedett a létszámunk, és 2014 óta bölcső-
dei csoporttal is bővült a felvehető gyerekek 
létszáma. A 2021-22-es nevelési évben szeren-
csére minden folyamatosan visszatért a régi 
kerékvágásba. Igaz, pár hónapja minket is súj-
tott a Covid, de sikeresen, csupán néhány nap 
zárással átvészeltük a betegséget. Ismét rend-
szeresen tartott jógát Detti néni a gyerekek-
nek, aki óvodapedagógusként pályaelhagyó 
lett, de a gyerekek iránti elkötelezettsége meg-
maradt és szívvel-lélekkel foglalkozik velük. A 
gyerekjóga teljesen más, mint a felnőtteknek 
való. Sok játékkal, utánzással, mesével vonja 
be a gyerekeket a gyakorlatokba. A szülők el 
sem tudják képzelni, hogyan jógáznak a gye-
rekek, hiszen alig tudnak megülni a fenekü-
kön egy helyben. Nem is kell, nem ez a cél. A 
cél a mozgás, amit imádnak. A gyerekjóga szá-
mos jótékony tulajdonsággal rendelkezik, ja-
vítja a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket, 
segít a helyes testtartás kialakításában, erősíti 
az immunrendszert, javítja az idegrendsze-
ri éretlenséget, segít az érzelmek megélésé-
ben, kifejezésében, erősíti a kitartást, segít az 
egészséges testkép kialakításában, oldja a szo-
rongást, feszültséget, kiegyensúlyozottságot 
eredményez. A kutyaterápiás foglalkozásokat 
is pedagógus végzi gyógypedagógiai és tanítói 
végzettséggel. Brunó, a fekete labrador ret-
riever a gyerekek nagy kedvence. Kezdetben 
sok gyerek félelmét is le kellett győzni, hogy 
a kutya közelébe tudjanak kerülni. A foglal-
kozásokon a gyerekek úgy dolgoznak, hogy 
nem érzik feladathelyzetben magukat, több 
a sikerélményük, nem szoronganak, a kutya 
jelenlétének köszönhetően jól motiváltak és 
magabiztosabbak. A kutya nagy hatással van 
a gyerekek szociális és érzelmi fejlődésére, 
elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, ja-
vítja a gyerekek önértékelését, motiválja őket 
a feladatra való figyelem összpontosítására. 

Olyan gyerekünk szólalt meg hosszú hónapok 
után a kutya jelenlétében, aki addig megkésett 
beszédfejlődéséből adódóan nem beszélt és a 
kutyaterápiának köszönhetően beszéde bein-
dult. Egy-egy foglalkozás a játékos feladato-
kon, tematikus egységeken keresztül fejleszti 
a téri tájékozódást, tökéletesíti a beszédet, 
fejleszti a memóriát, figyelmet. A mozgás-
készség fejlesztésére a terápián a természetes 
mozgáskészséget használva hozza helyzetbe a 
gyerekeket. Egyre több gyermek sajátos neve-
lési igényű, megkésett beszédfejlődésű s mind 
a jóga, a kutyaterápiás foglalkozások, SNI-s és 
BTMN-s gyerekek fejlesztése, gyógypedagó-
gus és logopédus által vezetett foglalkozások 
szerves részei óvodánk mindennapjainak. 
A TSMT tornához folyamatosan bővítjük 
eszközkészletünket. Megfelelő hely kialakí-
tásával és szakember segítségével szeretnénk 
ezzel is bővíteni fejlesztési lehetőségeinket. 
Imri Ildikó óvodapedagógusunk nemsokára 
elvégzi a gyógypedagógia szakot, ezáltal helyi 
szinten megoldódhat a gyerekek fejlesztése a 
Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján. 
A sokféle, változatos mozgásos tevékenység-
nek, a szabadban töltött szervezett és spontán 
időtöltésnek, és leginkább a sószobánknak 
köszönhető, hogy az óvodai hiányzások a mi-
nimálisra csökkentek. Évről-évre növekszik 
az allergiás, asztmás megbetegedések száma a 
statisztikák szerint. Mivel hazánkban nincse-
nek sóbarlangok, parajdi sótéglából kialakítot-
tunk egy kis helyiséget, hogy természetes mó-
don gyógyulhassanak a gyerekek gyógyszerek 
és mellékhatások nélkül. A sókristály részecs-
kék kiáramolva megtapadnak a tüdőben, fel-
oldódva megsemmisítik a baktériumokat, így 
megtisztítva a tüdőt, erősíti az immunrend-
szert. A bőrproblémákra is jó hatással van. A 
fényterápia rendkívüli mértékben befolyásol-
ja kedélyállapotunkat, a megvilágított sótégla-
falak energetizáló sárga, narancssárga és vörös 
fénye a nap éltető energiáit sugározzák, képes 
feltölteni a szervezetet akár egy nyári délután. 
A színek jókedvre hangolnak, kedvező ha-
tást gyakorolnak az idegrendszerre, a vörös 

szín bátorságra ösztönöz, mivel gyorsítja a 
vérkeringést, csökkenti a fáradtság érzetet. A 
sószoba azért nem egyik pillanatról a másik-
ra működő csodaszer. Rendszeres használata 
eredményez jelentős javulást, ezért jó, hogy 
nálunk mindennapos a kihasználtsága. Az 
úszást ebben az évben nem tudtuk megvaló-

sítani. A Covid miatt sok pénzünk elveszett, 
mert nem tudtuk felhasználni a bérleteket, 
a fürdő nem adott rá lehetőséget. Az árak is 
egyre emelkednek, 35-40 perces, 10 alkalmas 
oktatás nem elég a vízbiztonsághoz, többszöri 
nekifutás, próbálkozás már anyagi terhet ró a 
családokra. Pedig az egyik legfontosabb dolog 
lenne az úszásoktatás támogatása, anyagi ter-
heinek csökkentése, akár pályázati lehetősé-
gekkel. De nemcsak az úszásra, másra is egyre 
nehezebb pályázni. Több pályázat beadásával 
próbálkoztunk, várólistára kerültünk, ahon-
nan soha nincs előrelépés. Ezért igyekszünk 
abból a költségvetésből jól gazdálkodni, ami 
számunkra biztosított. Játékkészletünk, esz-
közfelszereltségünk megfelelőnek mondható, 
a mennyiség helyett inkább minőségi játékok 
vásárlására költünk. Óvodánk, bölcsődénk 
kihasználtsága 100%-os, férőhely hiányá-
ban több esetben nemet kellett mondanunk. 
Többségében deszki gyerekek járnak hozzánk, 
de jönnek Szegedről (Újszegedről, Szőregről), 
Makóról is. Főleg testvérpároknak ad jó lehe-
tőséget, hogy az óvoda és bölcsőde egy épü-
letben működik nálunk. Igaz, egyre nehezebb 
a mostani gazdasági helyzetben az előrelépés, 
mi mégis folyamatosan a fejlesztésen dolgo-
zunk, s próbáljuk ezt helyi szinten megoldani. 
Erre igen nagy szükség lenne, mert egyre több 
az SNI-s, BTMN-s gyermek. A Szakszolgá-
latok is egyre nehezebben tudják orvosolni 
a problémákat, szakember hiány nehezíti a 
gyerekek fejlesztését, felzárkóztatását. De ne 
csodálkozzunk, a mostani helyzetben a peda-
gógus sem sokat ér a diplomájával, végzettség 
nélkül, gyorstalpalókkal emberek vigyáznak 
gyermekeinkre, és ez csak gyermekmegőrzés, 
nem tudatosan felépített óvodai munka. Meg-
oldást a nyugdíjasok alkalmazása sem jelent. 
Én is az vagyok, tudom mit jelent a korom a 
mai hiperaktív gyerekeknek, de mellettem fi-
atalok erősítik a csapatot. A sok éves (46 év) 
tapasztalat mellettünk szól, a verselés, mesélés 
és a kézműveskedés még mindig a mi priori-
tásunk, de a fokozott mozgásigény kielégítése 
már nem nekünk való. Ezért próbáljuk úgy 
szervezni óvodai életünket, hogy az a gyereke-
ink számára a legjobb legyen. Ami nem megy 
saját erőből, az szakemberek bevonásával le-
hetséges, mint a korábban felsorolt tevékeny-
ségek (jóga, kutyaterápia, zeneovi, logopédiai 
és gyógypedagógiai ellátás) és a fejlesztés is ezt 
az irányt mutatja. Remélem, ahogyan eddig 
minden tervem megvalósult, az újabb cél is el-
érhető lesz, nemcsak óvodánk hírnevét gazda-
gítja, de talán szolgálhatja közvetlen környe-
zetünk érdekeit is. Mert mi is része vagyunk 
a deszki közösségnek- gyermekeink többsége 
deszki- szeretnénk, ha ez egyre nyilvánvalóbb 
lenne. 21 év bizonyított is, hamarosan itt a 22-
ik év. Addig is mindenkinek kellemes nyarat, 
hasznos családi időtöltést, kikapcsolódást kí-
vánok! És hajrá a következő év!

Imri Miklósné

Mi újság a Tücsök Óvoda háza táján?
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Szerb nyári ünnepek 
és a hozzájuk tartozó  
népszokások
Vidovdan - Szent Víd napja   

Az új naptár szerint június 28-án ünnepli 
a szerb egyház Vidovdan (Víd napja) napját. 
Ezen az ünnepen megemlékezünk a hábo-
rúkban elhunytakra, kiemelve Lázár herceget 
és az e napra eső legendás Rigó mezei csatát. 
Mint minden más tavaszi és nyári szerb ün-
nephez, a víz, a halotti, növényi kultusz és a 
lányok jóslása kapcsolódik, mint népszokás. 
A közhiedelem szerint ezen a napon nem volt 
szabad dolgozni és fontos volt napfelkeltekor 
a napba nézni és kimondani „Oly Vid-Vi-
dovdan” – adj látást, míg élek. A gyerekeket 
napfelkelte előtt harmattal mosdatták meg, 
hogy tiszták legyenek. Szokás volt, hogy ki-
választanak egy lányos házat, ahol mulatságot 
szerveztek. 

A Magyarországi Szerb Színház, hogy 
felelevenítse ezt az ünnepet, ez évben is 
megszervezte „Vid napi maratonját.” Ez egy 
irodalmi-zenés megemlékező műsor szerb 
templomoknál, ahol elsősorban Koszovó 
hőseire (Rigó mezei csata) emlékeznek. Ez év-
ben július 27-én az Észak-Kelet Magyarország 
szerb templomainál tartották meg műsorukat. 
Deszken a szerb templomnál 9-órakor a szín-
ház művészei és a Zrenyanini (Szerbia) Szent 
Szerafin kórus közreműködésével volt meg-
emlékezés.

Szent Iván napja  
– Keresztelő Szent János 
születése 

Szent Iván napja a szerbek egyik nagy ün-
nepe, amikor Keresztelő Szent János szüle-

tését ünnepeljük. Ez a nap, amit az új naptár 
szerint július 7-én ünnepelünk, egybeesik a 
nyári napfordulóval. E napnak fontos része az 
élénksárga virágú tejoltó galaj – szerbül Iván 
napi virág – szedése és a virágból koszorú 
fonása, amit a házra függesztenek ki. A népi 
hiedelem szerint a koszorú fonása és a házra 
függesztése Krisztus üldöztetésére emlékeztet. 
Deszken, a többi szerbek lakta településhez 
hasonlóan az ünnep előestéjén fonják még ma 
is a koszorút. Az utóbbi időben más virágot 
is tesznek hozzá, hogy szebb legyen. A sárga 
tejoltó galaj virágából font koszorú a házakon, 
Deszken és a szerbek lakta településeken jel-
zi, hogy ott szerbek laknak. Sajnos ezekből a 
házakból egyre kevesebb van, éppen ezért 
fontos, hogy továbbra is megőrizzük hagyo-
mányаinkat. 

Fellépések  
a Bánátosoknál 

Június hó utolsó hetei a fellépésekről és a 
táborok kezdetéről szólt a Bánátnál. A nép-
tánccsoport 18-án, Újszentivánon lépett szín-
padra, a Falunapon adták elő nagy sikerrel a 
Dimitrovgrád és a Krajisnye koreográfiákat. 
Két év kihagyása után Szőregen megrendez-
ték a Rózsafesztivált, ahol a Bánátosok három 
koreográfiát (Leskovác, Levács, Dimitrográd) 
mutattak be a jelenlévők nagy megelégedésé-
re. Hagyomány, hogy a szegedi Füvészkertben 
megrendezésre kerülő Levendula Fesztiválon, 
a kulturális programban a Bánátosok is szere-
pelnek. Így volt idén is, amikor a Leszkovác és 
Krájisnye, Dimitrovgrád és Levács koreográfi-
ákat mutatták be az érdeklődőknek. 

A táborok sorát a hagyományos Battonyai 
szerb folklórtábor nyitotta június 27-én, ahol 
szintén hagyomány, hogy a táncokat Vujcsin 

Lyubomír-Mile oktatja segítőivel. Az is ha-
gyomány, hogy a Bánátosok nagy létszámban 
vesznek részt a táborban. A betanult Vládicsin 
hán, Béla Palánka és Belgrád környéki tánco-
kat a következő időszakban biztos, hogy lát-
hatjuk színpadon is a Deszken.

Július 2-án a Baranya megyei Magyarbó-
lyon léptek fel a táncosok, a 3. Szerb Gaszt-
ronómiai és Kulturális napon, a helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának 
eleget téve. A kulturális programban a Bánát 
minden nemzedéke és zenekara is bemutat-
kozott, nagy sikerrel, valamint bemutatták a 
kézműves tevékenységüket, az „Aranykezek” 
műhely munkáit, de nem maradt ki a „brza 
gibanica” kóstoltatása sem. A befejezés egy 
fergeteges zenés est volt Мárity Radován, 
Novi Sadi Rtv koncertmester harmonikása és 
a Bánát zenészei részvételével.

Hagyományápolás
Aratás

Ókori római mondás szerint „a kenyér, a 
játék, és a munka az emberiség három szent 
dolga”. Ez is alátámasztja, hogy legalapvetőbb 
terményünk a búza. Ennek aratásához a desz-
ki szerbeknél is sok hagyomány kapcsolódik, 
amikről már csak hallomásból tudunk. Hogy 
ne kerüljenek teljes feledésbe az aratási szo-
kások, a Bánát Egyesületnél 2016-tól felele-
venítik a régi hagyományokat. Ez évben ezt 
az iskolakerti kisparcellán szemléltették, de 
sajnos a nagy meleg miatt kevesen voltak a 
rendezvényen.

„Dodole-járás” 
A „dodole"-járás egy mágikus, ősi, esőidéző 

szertartás, amely segítségével, ének és tánc kí-
séretében az égi áldást remélték a régiek. A 19. 
és 20. században házról házra jártak, először 
csak lányok, majd később csatlakoztak a fiúk 
és a cigányasszonyok. Egy lányt tetőtől talpig 
beöltöztettek virágfüzérekkel és ágakkal, ő 
volt a „Dodola”. Minden háznál kört alkottak, 
– melynek közepén a Dodola volt – énekeltek 
és táncoltak. Aztán a gazda egy vödör vízzel 
leöntötte a dodolát. Hagyomány volt, hogy 
ajándékot is kaptak (sonka, kolbász, tojás, liszt 
stb.), amit kosárba gyűjtöttek és a végén szét-
osztottak egymás között. A hagyomány Szent 
György napjától Szent Péter napjáig tartott, de 
ha nagy volt a szárazság tovább is tartották. 
Dr. Felföldi László gyűjtése alapján 1980-ban 
a Bánát Néptáncegyüttes fiataljai az azóta el-
hunyt Novkov Mladen házánál járták a dodo-
lét, amit az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban is 
bemutattak abban az évben. 

Rusz Borivoj

Hírek a Bánát életéből
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2022.június 19-én (vasárnap) tartotta a 
Tiszavirág Néptáncegyesület évzáró gálamű-
sorát a Nemzeti Színházban. Nem is tudom, 
hol kezdjem: meséljek a műsort megelőző 
sok-sok próbáról? Vagy a műsor előtti izga-
lomról? Arról, hányszor kellett átöltözni a 
gyerekeknek közben? Hogy Gabi bácsinak 
már a megnyitó beszédnél sem volt hang-
ja, hiszen egész délután a színpadbejárást 
instruálta... 10 csoportot a színpadra állíta-
ni óriási munka! Azt a megtisztelő feladatot 
kaptam, hogy én konferálhattam végig a 130 
perces műsort. A teltházas színház gondo-
lata enyhén szólva is „félelemmel” töltött el, 
aztán végiggondolva rájöttem, nincs miért 
izgulnom, hiszen így vagy úgy, de mindenki 
kedves ismerős a nézőtéren! Elkezdődött a 
műsor, és csak ámultunk, bámultunk, tapsol-
tunk, és még jobban tapsoltunk. Túlzás nélkül 

mondhatom, fantasztikus este volt! Kicsiktől 
a nagyokig (és a még nagyobbakig) mindenki 
a legtöbbet hozta ki magából, végtelenül jó ér-
zés volt látni, mennyit fejlődtek csoportjaink! 
Igaz, én az oktatókkal együtt csak oldalról 
láttam a színpadot, de még mi is „végigtán-
coltuk” a műsort! És tudják, mi nyűgözött le 
a legjobban? Mindegy, ki volt éppen a szín-
padon, a függöny mögött készülő csoportok 
ugyanúgy táncoltak egymás zenéjére, mint-
ha az ő koreográfiájuk ment volna! Ebből is 
látszik, hogy az évek alatt szó szerint vérükké 
vált a tánc és a népzene szeretete, ami ebben a 
felgyorsult és egyre furcsább világban kifeje-
zetten szívmelengető volt! Az utolsó műsor-
szám méltó lezárása volt ennek a csodálatos 
estének: a Tiszavirág Ifi és felnőtt csoportja a 
Recke csoporttal kiegészülve, kalocsai tánco-
kat adott elő. A különlegességet az adta, hogy 
most voltak először a táncosokon a gyönyörű 
kalocsai népviseletek, így az aznapi nézőkö-
zönség csodálhatta meg először színpadon 
ezt az új koreográfiát ebben a páratlan nép-
viseletben. Egy-két mondat az akkor elhang-
zottakból: „Az elmúlt éveket rengeteg munka, 
és sok siker jellemezte. Nívó díjak, fesztivál-
díj és kiemelt arany minősítések fémjelzik 
táncosaink és oktatóink színvonalas munká-
ját!” Ezekhez az eredményekhez fantasztikus 
gyerekeink mellett oktatóink lelkiismeretes 
munkája is kellett, így itt is köszönetet mon-
dunk pedagógusainknak: Adorjányi-Szabó 
Nórának, Goda Katalinnak, Mátó Rékának, 

Papp Nórának, Tímár Attilának, Simoncsics 
Pálnak és az egyesület vezetőjének: Tóth Gá-
bornak. Tánc nem létezik zene nélkül, így ter-
mészetesen jár a hatalmas köszönet a Juhász 
zenekarnak is, akik évek óta hűséges kísérői 
csoportjainknak. A fantasztikus este közös 
tortázással ért véget! Na jó, nem mindenki-
nek, mert az Ifjúsági csoport másnap indult 
Hollandiát meghódítani, így sok anyuka még 
éjszaka mosott, pakolt…arról nem is beszél-
ve, hogy két táncosunk hétfőn (indulás előtt) 
még érettségizett is! Mondja valaki, hogy 
unalmas a néptáncosok élete! (Hogy milyen 
volt a holland fesztivál? Ez már egy másik 
történet, de a lényeg: sikerült lenyűgözni az 
ottani közönséget is!) Köszönet még egyszer 
minden résztvevőnek, oktatónak és szervező-
nek ezért a felejthetetlen estéért, és köszönet 
Kukucska Andrásnak is, aki megörökítette 
ezt a csodát nekünk!

Sillóné Varga Anikó

Tiszavirág évzáró gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban

Alighogy lejöttünk a színpadról a Nemzeti 
Színházban, a felnőtt és az ifjúsági csopor-
tunk már csomagolhatott is, hiszen új kihívá-
sok vártak rájuk Hollandiában. Június 20-án 
szállt fel a csapat repülője, hogy Warffum vá-
rosában egy hetes fesztiválon népszerűsítsék 
a magyar kultúrát. Az útra a Juhász zenekar 
kísérte el őket, hiszen zene nélkül nincs tánc, 
Juhász zenekar nélkül pedig nincs Tiszavirág. 
 A táncosaink családoknál laktak a fesztivál 
ideje alatt és egy fantasztikus hetet tölthettek 

Hollandiában, a szervezők és a csoportveze-
tő Gabi bácsi (Tóth Gábor) megelégedésére. 
Egyik zenészünk, Kelemen Zsolti írta ezeket 
a szavakat az utazás után, talán ez tükrözi 
legjobban a csapat teljesítményét: „Kedves 
Táncosok! 30 éve vagyok a szakmában. Ren-
geteg csoporttal dolgoztam már. Ilyen profi, 
alázatos, jól nevelt csapattal nagyon ritkán 
találkoztam. Köszönöm nektek az élményt, a 
bizalmat, a lehetőséget. Szeretlek Benneteket!” 
Köszönjük Zsolti és köszönjük a csapatnak is, 

hogy ismét jó hírét vitték hazánknak és termé-
szetesen szűkebb pátriárkánknak, Deszknek 
is. 

Tiszavirág NE vezetősége

Tartalmas, sikerekkel teli nyár a Tiszavirágnál
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A holland útról hazatérve már 
másnap kezdődtek a próbák a felnőtt 
táncosaink számára a Szegedi Sza-
badtérin. Ugyanis az a megtiszteltetés 
érte az együttest, hogy a Nemzeti Tánc-
együttes Szabadság, szerelem! Petőfi, a 
vitéz című produkciójában felléphet-
tek a táncos gyerekeink és a felnőttek 
is. Hatalmas élmény mindig ezen a 
monumentális színpadon, ennyi néző 
előtt táncolni. Köszönjük Zsuráfszky 
Zoltánnak, a produkció rendezőjének, 
koreográfusának, hogy idén is a Tisza-
virág táncolhatott ebben a csodálatos 
produkcióban.

Vége lett a Martin Fesztiválnak és a Cibe-
re és Felleghajtók csoportunk Gabi bácsival, 
Papp Nóra oktatónkkal, Keresztény Csenge 
táncosunkkal, a Duhaj zenekarral és Mátó 
Viktória tolmácsunkkal már indult is Francia-
országba, egy nemzetközi CIOFF fesztiválra. 
Erről az útról fogadják szeretettel Mátó Viki 
élménybeszámolóját:

„RIFE Festival des enfants du monde” - Sa-
int-Maixent-l’École 

Felkértek, hogy kísérjem el az egyik csapa-
tunkat Franciaországba, mint fordító. Meg-
mondom őszintén, kicsit úgy éreztem, hogy 
már rég nem vagyok a táncos közösség tagja, 
mit keresnék én egy ilyen utazáson. Vegyes ér-
zésekkel, de rámondtam az igent. 

Ma hajnalban értünk haza, az emlékek még 
frissek, az élmények és a kint szerzett tapasz-
talatok még dolgoznak bennem, de igyekszem 
röviden összefoglalni. (Sose szokott menni, 
most se lesz másképp.) 

A fesztivál elején a gyerekek még a saját kö-
zösségük által biztonságot nyújtó környezet-
ből mérték fel a terepet. Közeledtek egymás 
felé, de a nyitó bulin még csapatok táncoltak 
csapatokkal. 

Rendkívül felemelő érzés tapasztalni, hogy 
egy közös cél mennyire össze tudja kovácsolni 
az embereket! Mexikóból, Spanyolországból, 

Szerbiából, Bulgáriából, Horvátországból, 
Magyarországról érkeztek a táncosok. Igen 
különböző nemzetek, franciául, spanyolul 
vagy angolul kellett beszélni ahhoz, hogy le-
fordítsuk egymásnak a gondolatainkat. A ve-
zetői megbeszéléseken úgy éreztem magam, 
mint amikor egymás fülébe kell súgni azt, 
amit az első mondott és a végére vagy elér az 
üzenet, vagy nem. A fantasztikus dolog ebben 
az egészben az, hogy egy közös beszélhető 
nyelv híján „rákényszerülünk” egy közösen 
kommunikálható, de inkább érezhető nyelv 
használatára, ez pedig az emberség. Ezt nyi-
tottsággal, barátsággal és szeretettel lehet el-
juttatni egymáshoz. Ezért érzem azt, hogy 
sokszor sokkal emberibb egy pár napig tartó 
kapcsolat külföldiekkel, mint a saját nyelve-
men beszélő idegennel. 

A fesztivál végére egy nagy csapatot alkot-
tunk mindannyian, a gyerekek bandáztak 
egymással, a vezetők a kísérőkkel, önkénte-
sekkel, szervezőkkel vagy fordítókkal beszél-
gettek.

Gratulálni lehetett csak egymásnak, feszített 
tempó, irdatlan hőség volt, de összességében 
zseniálisan lement ez az 5 nap, mind büszkék 
voltunk a gyerekeinkre!

Köszönjük a fesztiválnak a felkérést és a 
szervezést, a vezetőknek a csodás csoporto-
kat, a kísérőknek a lebonyolítást, a zenekarnak 
a talpalávalót, a sofőröknek az utaztatást és 
Wiesenbachban élő barátainknak az elszállá-
solást! 

A hét végére rájöttem, hogy bármi legyen is, 
örökké a táncos csapat része leszek, mert min-
dig szeretettel fogadnak vissza, amiért rendkí-
vül hálás vagyok!

Hajrá Tiszavirág! 
Mátó Viktória

Minden évben júliusban rendezik meg Szegeden 
a Martin György Néptáncfesztivált. Így volt ez idén 
is, így a szabadtéris szereplés után, már el is kezdtünk 
készülni erre a megmérettetésre is. Az ifjúsági csapat 
két koreográfiát mutatott be a Kisszínházban, Hu-
svéth Csaba és Horváth Judit alkotását, Mutass ne-
künk utat címmel gömöri táncokat, valamint Juhász 
Zsolt: Férfitáncok Méhkerékről című koreográfiáját. 
A siker most sem maradt el, hiszen együttesünk 
90.000,-Ft-os nívódíjban részesült, Juhász Zsolt ko-
reográfiai díjat kapott és Kormányos Viktor tánco-
sunk különdíjat érdemelt éneklési teljesítményéért.

Gratulálunk a csoportnak, alkotóknak, pedagó-
gusoknak!

Szegedi Szabadtéri Játékok

Egy francia út margójára

Martin Fesztivál 
Szegeden
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HALÁLOZÁS
Tar Annamária 
55 éves korában;
Török István Józsefné 
67 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 
Frányó Zoltánnak és Tóth Alexandrának 2022.07.26-án Olivér Tamás,
Radvánszki Róbertnek és Dudás Andreának 2022.07.17-én Olívia,
Mihalecz Istvánnak és Burány Magdolnának 2022.07.11-én Csenge,
Fodor Istvánnak és Tóth Nikolettnek 2022.07.09-én Daniella,
Patai Dávidnak és Papp Kitti Petrának 2022.07.04-én Dávid Emil,
Geczó Gergelynek és Kovács Andreának 2022.06.29-én Dominik,
Varga Zsoltnak és Hajdú Orsolyának 2022.06.28-án Olívia,
Wigand Péternek és Tóth Katalin Évának 2022.06.26-án Lilien 
nevű gyermeke született.

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
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig 
(ebédidő: 12:00-12:30)

POLGÁRŐRSÉG 
Süvegh Gábor +3630496-7440

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉS
Alföldvíz Zrt. Tel: 80/922-333, 
muszakihiba@alfoldviz.hu
HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (04.01.-09.30.):
 Szerda: 10-16-ig,  Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek 
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

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

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok el-
rendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek 
számára is. Minden munkanapon, előzetes beje-
lentkezés után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban: Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6720 Szeged, Feketesas u. 27. fsz. 3.
Telefon: 06-30-998-1421
 Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00,
 Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00-12:00, 
 Péntek: 10:00-12:00
Mozgáskorlátozott betegek ellátása:
6771 Szeged, Szerb utca 28.
Csütörtök 16:00 – 17:00
(Helyettesítő orvos: dr. Tószegi Györgyi 
fogszakorvos 6771 Szeged, Szerb utca 28.)

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

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

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

augusztus 17., 31.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga 

kukában, vagy átlátszó műanyag hulla-
dékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulla-
dékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Családi események
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