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Koszorúzások
Deszken

Cikkünket a 3. oldalon olvashatják.

Dalos találkozó

Két hétvégén is szólt

a népzene októberben Deszken.
Először a Deszki Népdalkörünk Dalos találkozóra invitálta a
népdal szeretőket, a következő hétvégén pedig az országos szerb
népzenei találkozó, a Banatski Sabor került megrendezésre a Faluházban.

Banatski Sabor
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Mindig rendezett volt a temető halottak napjára, de idén a megszokottnál is szebb
volt talán. Mindez a temető rendelet betartatásának köszönhető?
– Nyilvánvalóan nagyon sokat változott az összkép azzal, hogy rengeteg elburjánzott növényt
vágtak ki kollégáink, de a parcellák mentén ültetett egységes virágágyások és örökzöldek, a szép
padok valóban szebb környezetet teremtettek. A kúttal szemben, a kereszt körüli díszburkolat
és a koszorútartó díszrács is elkészült a kegyeletteljes napokra – és a fák ágainak felnyesése után
a hihetetlen mennyiségű lehullott levelet is összegyűjtöttük. Örülök, ha sokan észrevették a különbséget.
Köszönjük azoknak, akik máris virágokkal, mécsesekkel díszítették fel a temető felújított keresztjét, amit Nagy Róbert atya szentelt fel halottak napján, kora délután. Ismét köszönöm minden deszki nevében Böröcz István és Faragó László sírkő készítő és műköves mestereknek is, akik
a műkő vázákat és virágtartót felajánlották. Itt az alkalom, hogy megköszönjem a kollégáim nevében is az elismerő szavakat Tisztelendő úrnak, aki a szentelésen emlékezett meg szép szavakkal
önkormányzatunkról – azt hiszem, mindenki megérdemli! Sokan dolgoztak azért, hogy ilyen szép a temetőnk, köszönöm a kft. minden kollégájának! Tudom, hogy ez a munkájuk, de tisztességgel, nagy odaadással és gondossággal tették a dolgukat heteken keresztül, hogy ilyen képet
mutasson az ünnepek alatt! Hálásak vagyunk érte! Nekik is köszönhetjük, hogy a térség legszebb, legrendezettebb temetőjeként fogadta a deszki
temető a november elején ide látogatókat.
Végezetül köszönöm azoknak is, akik a rendbetétel előtt úgy érezték, hogy sérelem érte őket, de látva a szép temetőt – megnyugodtak. A temetőt kezelő Kft vezetője és a magam nevében is teszem ezt – és tudom, ez nem csupán a jogszerű állapot, de mindannyiunk érdeke is. A temetőnk
szebb, mint valaha volt – vigyázzunk rá, hogy mindig csak szebb lehessen!
A megkezdett munkát folytatjuk, tavasszal rendbe tesszük a szerb közösség feszületének környezetét is! Idén, még a tél beállta előtt három
kiszáradt és a hatalmas ágai miatt veszélyes fát vágatunk ki, és néhánynál rendbe tesszük az elszáradt, beteg ágakat. Remélem, hogy a kiültetett
örökzöldekkel, virágokkal és a kitelepített, szép padokkal mindenki megbékélt már és örömét is leli benne...

– Azt mondta legutóbb polgármester
úr, hogy még az idén elkezdik a megnyert
csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési
munkáit, mégsem látszik mozgolódás az
utcákon. Mi történt, jövőre csúszik a kivitelezés?
– Örülök, hogy ennyire számon tartják az
ígéreteimet – ez nyilván azt jelenti, hogy figyelnek is rá. Nos, ez az a pillanat, amikor a vicces
szólás jut eszembe: „Sorja van ennek, mint a
lepényevésnek!” Megnyugtatok mindenkit, a
beruházás minden lépése a jogszabályokban
meghatározottak szerint kell történjen, betartva minden határidőt – és mi így is csináljuk. Ez kétségtelenül lassít is bennünket, de
haladunk. A szerződést megkötöttük, a kivitelezővel megtörtént a munkaterület átadása,
sőt már anyagokat is deponáltak a községben.
Igaz, nem nagy csinnadrattával, de elkezdődött
a projekt. Mire ez az újság a postaládákba kerül, már a munkásokkal is találkoznak majd a
deszkiek. Minden a tervezetnek megfelelően
halad, és az időjárás előrejelzést figyelve, idén

akár az 50%-os készenlét is meglehet.
A csapadékvíz elvezető árokrendszer folyamatos fejlesztését ígérte meg ez a testület és
teszünk is érte, hogy ne csak ígéret maradjon.
Legutóbb újabb átemelő aknát építettünk,
hogy felszámoljuk a nagy esőzésekkor elöntött, problémás helyeket, és ennek a projektnek
köszönhetően most a település négy utcájában
épülnek mederelemekkel kiburkolt árkok.
Végre nem fog megállni a víz Farkas Vincéék
előtt, hiszen a Széchenyi utcában - a Május 1.
utca és a tűzoltó szertár közötti szakaszon minden bejárót felbontva és újraépítve meg
lesz a lehetőség a közel egy km-es befogadó
árokszakaszok becsatlakozására a Móra utcai főcsatornába. A József Attila utcában 300
méteren építünk ugyancsak mederelemekkel
burkolt árkot, ahogy a Móra utca, Tó köz csatlakozásánál is reményeink szerint a tavalyi volt
az utolsó tavasz, amikor szivattyúznunk kellett
az ott lakókkal. A Péró és a Csalogány utca közötti Kertész közben is 120 méteres szakaszon
készül el 2018 tavasz végéig az új árok.
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– A két éve befejezett energetikai projekt kapcsán minden deszki középület „új,
hőszigetelt köntöst” kapott,
megszépült. A Tempfli téren
is szinte csak szép épületek
állnak, ám az öreg iskola évről-évre lehangolóbb képet
mutat. Nem tervezi a testület
ennek a csodás épületnek a
felújítását? Erre miért nem jut
pénz?
– Az akkori energetikai pályázatba nem fért bele a patinás
épület homlokzati felújítása – hiszen nem egy egyszerű, simára
vakolt épülettel van dolgunk. A
sok téglaburkolat, a homlokzat
tagoltsága, a fabetétek és a vakolatdíszek nem csak széppé teszik
az épületet és vele a főterünket is,
de egyben nagy és drága kihívást
is szül a felújítása. Természetesen
mi is látjuk, hogy igencsak ráférne
egy külső renoválás a belső meg-
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újulások után, de eddig erre nem
nyílt lehetőség.
Az előző mondatomban az
„eddig” igen fontos szó. A 2018-as
év elején induló, 142 millió forint
összköltségű energetikai projektnek egyik része a – mára állami
fenntartásba került – régi iskola
fűtés- és világítás korszerűsítése,
és a homlokzat hőszigetelése is.
Nagy feladat, szép kihívás és legalább ilyen nagy öröm is lesz, ha
elkészül.
A jelenlegi eredeti téglalábazat
a rossz és szakmaiatlan elgondolásból a 2000-es évek elején kapott
egy sárgás színű mélyalapozót,
ami sajnos tönkretette a megjelenését, melyet jól mutat a felsőbb
szinteken látható, és eredeti formájában megmaradt felületektől
való színbéli eltérés. Az ilyen épületek esetében nagy szakmai kihívást jelent az utólagos homlokzati hőszigetelésnél a homlokzat

eredeti textúrájának megőrzése,
vagyis inkább azok reprodukálása. Minden mostani szépséget,
díszt, építészeti elemet, ami ilyen
visszafogottan cizellálttá teszi az
épületet, a hőszigetelő rétegre kell
újra felépíteni, eltérő vastagságú
polisztirol lemezeket, és eltérő
felületű nemesvakolatokat kell
használni. Építészként mondom,
ez a szakma igazi szépsége! És bizony van még valami, amit sokan
nem is tudnak: eredetileg volt az
iskola bejárat feletti homlokzatán
egy címerpajzs, és az azt tartó két
angyalt ábrázoló falfestés is. Most
ezek is visszakerülhetnek talán
az eredeti helyükre… Ezeknek az
elvárásoknak mi mindenben meg
kívánunk felelni a projekt során,
és tudom, mindannyian örömmel
látjuk majd eredeti pompájában
ezt a tényleg csodás épületet jövő
nyáron.
A kérdésre válaszolva – ál-
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modni álmodgattunk volna pénz
nélkül folyamatosan, de képviselő társaimmal inkább a kézzel
fogható és látható eredményekre
összpontosítva, célzottan pályáztunk, amikor erre valós lehetőséget láttunk. Az eredménynek már
jövőre közösen örülhetünk.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

DESZKI KOSZORÚZÁSOK – ÉS AZ ÜNNEP EREDETE
Mint minden évben, idén is koszorúzással emlékeztünk a halottainkra Deszken - először a római
katolikus templomunk kertjében,
a Deszki Falunkért Egyesület által felállított, és az önkormányzat
által felújított II. világháborús
emlékműnél. A megemlékezés
idejére - amit a Deszki Falunkért
Egyesület szervezésével idén a
Deszki Magyar-Német-Flamand
Baráti Kör tartott - bizony az időjárás metsző hideg széllökéseivel
és esőre álló felhőkkel betessé-

kelte a koszorúzásra érkezőket
a templomba. Szép gondolatok,
méltó megemlékezést hallhattunk a szervezők jóvoltából. A
megemlékezés koszorúit az önkormányzat, a szerb nemzetiségi
önkormányzat, az egyházközség,
az iskola, az óvoda, a Deszki Falunkért Egyesület, a baráti kör,
a Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány és a Deszk Község
Népművészetéért Alapítvány, a
Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Bánát Kulturális Egyesület

nevében helyezték el a megjelentek.
A koszorúzás folytatódott a
Tempfli téren álló, gyönyörűen
felújított I. világháborús emlékműnél, majd a Zoltánfy szobornál. Koszorúkkal emlékezett meg
a képviselő-testület a településünk elhunyt díszpolgárairól, így
Jevremov Cvetkóról, Bánfi Józsefről, Simicz Józsefről, Stumpf
Emilről, Rádity Velimírről, Jakabb Gyuláról, Tempfli Ferencről
és egykori jegyzőnkről, Zsidóvári

Jankovich Sándorról, de került
koszorú a temető előtt álló kopjafára is, a háborúkban elesett deszkiekre emlékezve.

Vajon tudjuk-e, mit is ünnepelünk november elsején?
Magyarországon a Mindenszenteket, másnap pedig halottak
napját ünnepeljük...
Sokan ültek géphez, hogy leírják egymásnak, Magyarországon
nincs Halloween, és nem áldoznak az "amerikai divatnak". Manapság meglehetősen könnyen lehet informálódni a neten ezekről
az ünnepekről, az eredetükről - és
talán érdemes is. Egyik sem ördögtől való, a hiteles háttér megismerése biztosan nem az!
Ha megengedik, idézünk az
egyik írásból, hadd tudjuk meg,
mit is ünnepelünk és miért.
Kevesen gondolnák, de a nálunk csak pár éve divatos hallo-

ween egyáltalán nem új keletű
ünnep, a mindenszentek előestéjén tartott halloween a kísértetek
és démonok pogány kelta ünnepére, a samhain-ra vezethető vis�sza.
A kelták egykor két évszakra
osztották fel az évet. A tél Samhainkor, azaz az október 31-ről
november 1-re virradó éjszakán
kezdődött, és május 1-ig tartott.
Úgy hitték, ilyenkor a napisten
Samhain a halál és sötétség istenének fogságába kerül, aki október
31-én éjjel összehívja a halottak
szellemeit. A kelta papok ezért
ilyenkor a hegytetőn, a szent
tölgyfák alatt tüzeket gyújtot-

tak, áldozatokat mutattak be, és
a tűz körül táncoltak. November
elsején reggel pedig minden családnak parazsat adtak, hogy új
tüzeket gyújthassanak, és ezzel a
meleggel űzzék el otthonaikból a
gonosz szellemeket.
Amikor a kereszténység terjedni kezdett, érdekes módon nem
tiltották be ezeket a pogány ünnepeket. A korai keresztények lehetőség szerint igyekeztek ezekhez igazítani az ókeresztény
szokásokat. Így a mindenszentek ünnepét az egykori kelta halottkultusz
napjához kapcsolták. Az
új keresztény ünnepet

835-ben hivatalosan is elismerte
és azóta is november 1-jén tartja
az egyház. Később november 2-át
is szent nappá, a halottak napjává
nyilvánították.
Mindenszentek a katolikus
egyházban az összes üdvözült
lélek emléknapja, míg a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő
halottak napján az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem nyert, a
tisztítótűzben lévő híveket ünnepli. A halottak napja
fokozatosan vált egyházi
ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.
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SOK KICSI SOKRA MEGY
Az óvoda udvarán álló tároló épület eddig
minden avatatlan szem számára nyitva volt,
és bizony méltatlanul hirdette: van még mit
tennünk! És ha szükség van, akkor megoldásnak is lennie kell. Felkértük Dura László helyi
ponyvakészítő vállalkozót, hogy készítsen zárható és esztétikus lezárást a kis épületre. Gyorsan elkészült a mester, és a meglepetés a végére
jött: nem kért semmit a szászezres munkáért.
Dura László és családja felajánlotta az óvodá-

nak és a gyerekeinknek a ponyva ajtókat.
Canjavec Béla is segítségére sietett az óvodának és az ovisoknak, hiszen az óvodai bicikliket
ingyen javította meg – a gyerekeink nagy örömére!
A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda kollektívájával és a szülőkkel együtt nagyon szépen köszönjük mindkét mesternek a nemes felajánlásokat!
Király László
polgármester

ADÓEMELÉS 2018-BAN DESZKEN IS?
2018-ban jelentősen emelkedik a minimálbér.
Lesz-e emiatt Deszken adóemelés, és mennyi?
Azt gondolom, hogy minden munkavállalónak
jó a hír, hogy 2018. január 1-től kormánydöntés alapján 161.000 forintról 180.500 forintra
emelkedik a garantált bérminimum, hiszen
mindenkinek teljesen jogos elvárása, hogy ne
csak a kiadásaink, de a fizetésünk is emelkedjen. Ez viszont éves szinten 25-26 millió forint
extrakiadást jelent az önkormányzatunknak,
hiszen a kormányhivatalokkal szemben nálunk
szinte mindenki ennél kevesebb bruttó bért
kap. Sajnos sok bérkompenzációra nem számíthatunk – a járási és kormányhivataloknak az
állam biztosítja a központi adókból, az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteni ezt

a pénzt - így ez a hálátlan feladat ránk vár. Mivel
ennyit kigazdálkodni nem lehet, ezért biztosan
hozzá kell nyúlni a testületnek a helyi adókhoz
és közterület díjakhoz, melyeket egyébként
2010 óta nem emeltünk. A mértékét még nem
tudjuk megmondani, az adó- és a pénzügyi
csoport jelenleg ezen dolgozik a hivatalban. A
lehetőség adott, hiszen minden évben megkapjuk a kormányhivataltól, hogy a jogszabályok
mennyiben maximalizálják a helyi adók mértékét, de ezek számunkra elrettentő, és biztosan
nem követendő számok:

adónem
vállalkozások
építményadója
telekadó
magánszemélyek komm.
adója

jogszabály szerinti felső határ
1.853,9,- Ft/m2

Deszken aktuális mérték
1.100,- Ft/m2

337,- Ft/m2

10,- Ft, 40,- Ft,
80,- Ft
10.000,- Ft/ingatlan/év

28.652,70,- Ft/
ingatlan/év

Egyelőre csak annyi biztos, hogy emelni kell,
de csak legszükségesebb verziót fogjuk elfogadni az előterjesztések közül – ami bizonyosan
magában rejti, hogy kevesebb pénz fog jutni jövőre az önerős fejlesztésekre (útjavításokra, rendezvényekre, stb….). A cél természetesen nem
ez, de inkább ezt választjuk, minthogy túlzott
terheket rójunk a deszki adófizetőkre.
Zsurkán Ferenc
a pénzügyi bizottság elnöke

Tájékoztatás – a temetőről és temető rendjéről
A helyi köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 13/2000. (IX. 29.) Ör. önkormányzati rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
14. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési
jog jogosultja által végezhető munkák:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények, illetve a terepszinttől számított 2 méternél
magasabbra nem növő fás szárú növények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhe-

lyezése,
c) koszorútartó eszköz elhelyezése.
(2) A temetési helyre ültetett növényzet a temetési hely vetületi alapterületén nem nyúlhat
túl.
(3) A jogosult köteles a temetési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
A fentiek alapján látható, hogy a temetési
hely feletti rendelkezési jog jogosultja kizárólag
a temetési helyen, kizárólag a fentiekben megjelölt munkákat folytathatja, növényeket és esz-

közöket helyezheti el. Amennyiben a temetési
hely gondozásának, gyomtalanításának kötelezettségét a jogosult nem teljesíti, az üzemeltető a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével
– felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, a
felhívás eredménytelensége esetén elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely
birtokosára.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről
A településképi arculati kézikönyv elkészítését
és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A
településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:
Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi
jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati
jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed
a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv
alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
A településképi arculati kézikönyv és rendelet
készítése széleskörű társadalmi bevonással és a
nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében Deszk Község Önkormányzata 2017.
november 8-án Lakossági Fórumot tartott, ahol a
jelen lévők tájékozódhattak az arculati kézikönyv
elkészítésének folyamatáról.
A második lakossági fórum 2017. december
13-án (szerda) 17 órakor kerül megtartásra a
Polgármesteri Hivatal Macskássy-termében,
melyre Tisztelettel meghívom.

A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és
gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet készítésével
kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon
a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Talmácsi István mb. Főépítésznek címezve, vagy a ballaconsulting.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak
szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják
nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek
esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és
e-mail címét.
Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!
Király László
			
polgármester
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Az kérem úgy történt…
Dalos találkozó Deszken!
Az kérem úgy szokott történni, hogy Stadlerné Évike minden
évben személyesen megkeres,
és meghív az immár hagyományosnak számító Dalos találkozóra. Idén nagy csend, aztán a
program előtt két nappal jött a
telefon és a sűrű bocsánatkérés…
Őszintén bevallom, hogy hagytam Évikét kicsit magyarázkodni, hogy „nagyon sajnálom, hogy
ilyen későn”, és hogy „de tudod, a
kis unokám”… aztán megsajnáltam, és mosolyogva bevallottam,
hogy már hetek óta be van írva
a naptáramba, és természetesen
ott is leszek! Hogy miért vagyok
ott évek óta, annak több oka is
van. Először is, nagyon szeretem
a népdalokat (bár, ilyenkor különösen sajnálom, hogy olyan
keveset ismerek…). Másodszor:
kész élmény nézni a sok lelkes
(amúgy halálosan izguló) nagyon
aranyos néniket és bácsikat, akik
olyan szívből énekelnek, ahogyan csak az idősek tudnak! (Na

jó, persze voltak fiatalabbak is,
de tény, hogy inkább az idősebb
korosztály képviseltette magát.)
Harmadszor pedig: a találkozót
követő vacsora után nem hiszek
a szememnek, milyen jókedvűen
tudnak mulatni kortól és nemtől
függetlenül! Idén a Deszki Népdalkör kezdte a műsort, megalapozva a jó hangulatot. Bevallom,
mérhetetlenül büszke voltam rájuk, mert most is nagyon színvonalas műsorral készültek! Aztán
következtek a vendégek határon
innen és határon túlról! Itt volt
az üllési Estike Népdalkör, a makói Nefelejcs Népdalkör, a Mórahalmi Parasztkórus, a Zsanai
Népdalkör, a Bartók Béla Vésztői
Népdalkör Egyesület, a Rákóczi
férfikórus Csókáról, Szerbiából
a törökkanizsai Tiszagyöngye
Népdalkórus és a Tornyosi As�szonykórus és tamburazenekar!
A repertoár színes és változatos
volt. Mint minden évben, idén
is hallottunk sok ismert és sok

ismeretlen népdalt, és mint minden évben, mi is dalra fakadtunk
néhányszor! Nagyon szívet melengető volt nézni a sok-sok szépkorú fellépőt, ahogy (mint a gyerekek) végig izgulták a fellépést!
És bizony, többször is elhangzott, mennyire szeretnék, ha a
fiatalabb generációt is be tudnák
vonzani, mert szeretnék továbbadni a tudásukat! A műsor végén
Stadlerné Évi és Szűcsné Molnár
Erzsike, illetve Király László polgármester és Bene Ildikó Faluház
igazgató virággal és ajándékkal
köszönte meg a fellépőknek ezt a
színvonalas délutánt! A program
a Bástya étteremben folytatódott,
ahol finom vacsora előtt és után
pillanatok alatt táncra perdültek a

„fiatalok”! Öröm volt nézni a sok
mosolygó arcot, ahogy (természetesen énekelve) mulattak, nem
is akárhogy! Még bennünket is
megtáncoltattak, nem lehetett
megúszni… Nagyon szép, kellemes délután és este volt, úgyhogy
Évikének üzenem: „Ha hívsz, ha
nem, én jövőre is ott leszek!”
(A Dalos találkozóról készült
képeket megtekinthetik a Faluház
honlapján.)
Sillóné Varga Anikó
Támogatóink voltak: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Faluház, Gyorgyev Milivojné, Gyenes
Ilona, Rozsnyainé Szosznyák Judit,
Samu Gábor, Stadler Ferenc, Tari
János, Tóth Istvánné, Zika László,
Kiss Györgyné

Kávéházi esték a Faluházban
Évek óta hagyományos
programjaink közé tartoznak a kávéházi – nemzeti
estéink, amelynek célja 1-1
ország vagy földrész „meglátogatása”, természetesen csak
képzeletben. November 9-én
Dél-Kelet Ázsiába invitáltuk
az érdeklődőket, egy fotó ve-

títéssel és ételkóstolóval egybekötött élménybeszámolóra. Vendégünk Bartucz Attila
volt, aki már többször járt nálunk, hiszen Ő amellett, hogy
a Madách Imre Általános
Iskola pedagógusa, egy igazi
világutazó, rengeteg helyen
fordult meg és az élményeit

szívesen megosztja másokkal
is. Ezúttal is rengeteg gyönyörű fotót láthattunk tőle és
számtalan érdekes történetet
is hallhattunk. A másfél órás
vetítés után pedig a pad thai
nevezetű ételkülönlegességeket kóstolhatták meg vendégeink, amelyet a Bástya
Étterem szakácsa, Szöllősi
István készített el. Ezúton is
köszönjük neki!
Attila elárulta, hogy következő úticélja Afrika, úgyhogy
remélem, hamarosan meghallgathatjuk élményeit és
megcsodálhatjuk fotóit erről
a földrészről is!
Bene Ildikó
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Kedves
Látogatóink!
Programfüzetünkben rosszul jelent meg
a könyvtár nyitva tartási ideje.
A helyes nyitva tartásunk a következő:
Hétfőn: ZÁRVA
Kedd-szerda-csütörtök-péntek: 10-12, 13-18
Szombat: 9-13
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Békéscsaba mesekonferencia
A nevelőtestület tagjaival
2017. november 4-én Békéscsabára utaztunk. Egy érdekes mesekonferencián vehettünk részt.
Lugosiné Pál Ildikó pszichológus előadásában meghallgathattuk a népmeséknek milyen
jelentőségük van a gyermekek
személyiségének fejlődésében és
a szocializációs folyamatban.
Soós Emőke bábszínész a népmese szerepéről beszélt a gyerekek előadói készségének fejlesztésében.
Ezt követően Tóthné Nagy
Beatrix vizuális kultúra tanár a
népmesevilág megjelenéséről
tartott előadást a gyermekek
vizuális készségének fejlesztésében.
Az Életfa Kulturális Alapítvány népmese tevékenységéről
számolt be Koszecz Sándor az
alapítvány elnöke, majd két Újkígyósi népmese kapcsán a mese
belső logikája és közösségteremtő erejéről „A vasfejű farkas”

című mesét hallgathattuk meg
Harangozó Imre néprajzkutató,
tanár előadásában.
A délutáni program keretein
belül Szabad Boglárka néprajzkutató, a Hagyományok Háza
munkatársa és Csíki Lóránt
mesemondó, kézművesmester
egy mesemondást népszerűsítő
programról adott tájékoztatást
a „Mese vándorúton” címmel
élőszavas mesemondással és közös kézműveskedéssel egybekötve. Aki kedvet érzett egy kis duda
szerű hangszert készíthetett el.
A konferenciát a mesékhez és
a mesék előadásához, a mesékkel
történő foglalkozásokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása zárta.
A program során nagyon jó
élményekkel gazdagodtunk. Az
egész nap jó hangulatban telt el.
Márki Anett
(Netti néni)

Katicák a Színházban
Óriási élményben lehetett része a mára nagycsoportossá cseperedett
Katica csoportos gyerekeknek. A Szegedi Nemzeti Színházba látogattunk, ahol a János Vitéz című művet tekintettük meg. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek esztétikai érzékét, művészet iránti érdeklődését felkeltsük és fejlesszük, és erre a gyönyörű szegedi színház remek lehetőséget
nyújt. Így a gyerekeknek nem csak óvodai, hanem valódi színházélményben is része lehet. Az előadásra ráadásul kitűnő kilátásunk nyílt,
hiszen páholyba szólt a jegyünk, az előadásnak pedig mind a 110 perce
lekötötte a gyerekeket. Nagyon várjuk már, hogy a februári Félőlény
című előadást is megnézhessük, biztosan az is hasonlóan színvonalas
lesz.
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)
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Papp Lili
s Zoltánfy-nap: A Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolája (Deszk)
immár 17. éve ünnepli meg a festészet napját
és egyben méltósággal emlékezik meg fiatalon
elhunyt névadójáról, a nemzetközileg jegyzett festőművészről, aki Deszken született és
Szegeden alkotott. Ezen esemény kapcsán az
intézmény képzőművészeti alkotói pályázatot
hirdet meg minden évben 3 korcsoportban
országhatáron belül, és immár három éve
azon túl is. A beérkező alkotások számának
növekedése és az alkotások művészi minőségének fejlődése a kezdeményezés életképességét bizonyítja. Ezen évekre visszanyúló
hagyomány nem titkolt célja, hogy az alkotás
örömét és a művészetnek, mint elvontabb
kifejezésmódnak a meghatározó szerepét
hangsúlyozza. Szegedi Tankerületünkből számos általános és középiskola vett részt az idei
kiíráson, de érkeztek művek a határon túl élő
magyar diákoktól is, Szlovákiából és Szerbiából. Az idén „A mozgás” volt a téma, és „Az
egyetlen állandó a változás maga” (Hérakleitosz) volt a mottója a kiírásnak. Kétszáz feletti
alkotás érkezett a pályázatra, melyet szakmai
zsűri értékelt. Támogatónknak köszönhetően
értékes díjak kerültek kiosztásra október 18án a nyertesek között az alkotásokból készült
kiállítás megnyitójának helyszínén, a Zoltánfy
István Iskolában. A nyertesek között megtalálható a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium,
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Dér Noel
a Gedói Általános Iskola, a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, az algyői Fehér Ignác, a
szlovákiai Nagymegyer Általános Iskolájának
diákjai, valamint a deszki iskola fiatal alkotói:
1.-4. korcsoport: Papp Lili és Simity Éva 2.
hely; 5.-8. korcsoport: Dragic Sara és Dér Noel
szintén 2. helyezést értek el. Különdíjban: Simon Lara részesült.
A rendezvény kiemelt támogatója Deszk
Község Önkormányzata, ezúton mondunk
köszönetet a közel 80 ezer forintos anyagi támogatásért.
s A tanórán kívüli tevékenységek, melyek
szerepét az oktatási folyamatban nagyon fontosnak tart az intézmény, ebben a hónapban is
hangsúlyt kaptak.
Októberben a felső tagozatos diákok a szegedi Móra Ferenc Múzeum különleges plakátkiállítását, a PlakArt-ot tekintették meg.
A kiállításon a millenniumi rendezvényektől
kezdve egészen 1956-ig láthatók falragaszok
az adott korok lenyomataiként. Az érdeklődő
tanulók megtekintették Móra Ferenc emlékszobáját is, ahol az író múzeumi gyűjtő és közművelődési munkásságát nézhették meg. A
kiállítóterem egyik felében Móra Ferenc dolgozószobájának bútorait és tárgyait, néprajzi
gyűjtőmunkájára emlékezve pedig édesanyja
menyasszonyi ládáját láthattuk. A Páratlanok
– A szegedi papucs története című tárlaton
kiderült számunkra, miért is voltak a lábbelik
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Simity Éva
páratlanok, hogyan hordták őket, milyen szokások kapcsolódtak hozzájuk. Betekinthettek
egy papucskészítő műhelybe is, a bátrabbak
pedig maguk is papucsot és népi viseletet ölthettek.
Ebbe a sorba illik a kormányhivatal Rákóczi téri épületében lévő SZOCIALISTA KÖZIGAZGATÁS, SZOVJET TÍPUSÚ TANÁCSRENDSZER elnevezésű kiállítása.
A kiállítás megnevezése első hallásra egy
kicsit komolynak tűnhet az olvasó számára és
kétségei támadhatnak, hogy egy 8. osztályos
általános iskolás gyermek mit is foghat ebből
az egészből fel.
A tárlat bemutatja, hogy a Magyarország
szovjet megszállása (1944–1945) után kiépített kommunista diktatúra fokozatosan felszámolta hazánkban a politikai és a gazdasági élet
szabadságát, valamint korlátozta az alapvető
polgári jogok gyakorlását. Ezzel párhuzamosan átalakításra került a magyar alkotmányos
szerkezet és a közigazgatás.
A kiállítás természetesen Csongrád megyére fókuszál – amelyet a helyi párt- és a megyei
tanácsvezetés „keményvonalassága”, hajlíthatatlansága és diktatórikus jellege miatt az
1970-es években hatalmon lévő kambodzsai
kommunista diktátor után Pol Pot megyének
neveztek el.
Ezen téma nehezen emészthető korunk felnőttjének is, hát még egy 14 éves gyermeknek.
A tárlatvezető színvonalas előadása, a korhűen berendezett kiállítóterem hangulata, a Lenin szobor, a Komócsin klán fotói, a „vörös”
telefon (stb) és tulajdonképpen a hely szelleme
(ténylegesen ebben az épületben volt a „párt”
székhelye) megérintette a deszki tanulókat és
kísérő tanárokat egyaránt. Kérdések sokasága
fogalmazódott meg a tanulókban a látogatást
követően, értették is meg nem is a bemutatott
történelmi kor szellemiségét. Ez így van rendben!
A tanórán kívüli tevékenység ezzel maximálisan elérte célját, mely egy gondolkozó,
kérdezni akaró és azt bátran felvállaló fiatal
nemzedék kinevelése.
s Az évek óta bevezetett, a továbbtanulás eredményességét megteremtő intézményi
stratégia az idén is támogatja végzős diákjainkat. Szakértők segítették egyéni beszélgetésekkel október hónapban a gyerekeket abban,
hogy pontosítsák elképzeléseiket. Előadásokon a szülők és tanulók egyaránt hasznos és

8

ISKOLAI HÍREK

új tudnivalókat kaptak. A makói és szegedi oktatási intézmények képviselői látogatják folyamatosan iskolánkat. A gyerekek már több középiskola nyílt napjára látogattak el, így ízelítőt
kaptak az ottani iskola életéből. A napokban
kell eldönteniük, melyik iskolában szeretnék
megírni a központi felvételi feladatsorokat
magyarból és matematikából. November 17én, azaz a cikk írásával egy időben látogatnak
el tanulóink a „Találd ki magad!” pályaválasztási napok rendezvénysorozatára Szegedre,
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mely szintén ezen folyamatot segíti.
s Jutalomkirándulás a Csodák Palotájába
Az előző évekhez hasonlóan Deszk Község
Közoktatásáért Közalapítványának jóvoltából
ingyenes kiránduláson vehettek részt azok a
tanulók, akik tanulmányi- vagy versenyeredményeikkel, kimagasló szorgalmukkal, magatartásukkal a legjobb teljesítményt nyújtották
az elmúlt tanévben.
Az alsó tagozatosok közül:

Posztumusz díj Rádity Velimírnek
... és Ön is hiányzik, kedves Tanár Úr!

A magyarországi Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ az оrszágban működő Szerb
Nemzetiségi Önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek
javaslatára ítéli oda a „Legkedvesebb Tanító“
díjat. Ez évben a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szegedi Helyi Szerb
Közösség, a Deszki Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület, a Deszki Szerb Egyházközösség és a Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat javaslatára Rádity Velimír
részesült e kitüntetésben. Sajnos a sors keze
közbeszólt és а kitüntetést csak halála után adták át a Szerb Művelődés napján, amit a Deszki
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezett

а helyi Faluházban november 11-én, 14 órakor. Az ünnepi köszöntőt Dr Jancsikin Lyubomír főszervező tartotta, melyben méltatta
a kitüntetett munkáját, megköszönte a jelenlévőknek a megjelenést, külön a volt diákoknak
és a meghívott vendégeknek. A Magyarorsági
Szerb Színház két deszki művésze, Rusz Milán és Gyorgyev Bránimír egy rövid színjáték keretén belül mutatták be Rádity Velimír
Tanár Úr életútját és munkásságát. A díjat az
elhunyt legközelebbi hozzátartozói: felesége,
Mirjána néni vette át, lánya, Miroszlava és fia,
Milenkó kíséretében Kotórcsevity Juliannától,
a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ
igazgatójától. A család nevében Rádity Milenkó, a posztumusz díjazott fia köszömte meg a
díjat és a nagyszámú résztvevőnek a részvételt
e felemelő ünnepségen. Ezután a résztvevők
átmentek a Szent Száva Központba, ahol Milicsity Szvetomír atya felszentelt egy tantermet,
ami ettől a naptól Rádity Velimír nevét viseli.
Következtek a szerb iskola tanulói rövid műsorral. Az utána következő fogadás beszélgetéssel telt el, érintve a díjazott tevékenységét,
de a múlt eseményeit is felelevenítették, amit
a most már szép és modern iskola helyén álló
épületben töltöttek, mint diákok.
Rusz Borivoj

Széll Panna, Sztán Hermina, László Benett,
Kardos Edina, Tirk Inez, Simity Éva, Takács
Réka, Tajti Milán, Somorjai Márk tanulókra
esett a választás. Már az indulásunk kalandosan kezdődött, mert sajnos Edina megbetegedett, ezért gyorsan kellett mozgósítani helyette
Váradi Sárit.
A kirándulásra október 24-én került sor.
Színhelynek a megújult Csodák Palotáját választottam. A CSOPA szeptember végén költözött át Budára, így még egyikük sem járt
ott. Az önkormányzat jóvoltából az utazásunk
nagyon kényelmes és kellemes volt, mert megkaptuk a kisbuszt.
Az élményt nehéz szavakba foglalni. Már
Budapest, a Duna, a hidak, az Országház látványa elvarázsolta a gyerekeket. A Csodák
Palotájában lehetőségünkhöz és időnkhöz
mérten mindent kipróbáltunk, sőt az Öveges
teremben látványos kísérleteknek lehettünk
szemtanúi és kipróbálói. Az alapítvány jóvoltából arra is lehetőség nyílt, hogy a gyerekek
meleg ebédet és üdítőt kapjanak egy közeli kávézóban. Hazaúton lelkesen idézték fel a nap
eseményeit.
Amellett, hogy egy kellemes napot töltöttünk Budapesten, számos ismeretre tettek
szert a gyerekek játékos formában.
Ezúton is szeretném megköszönni az alapítvány és az önkormányzat támogatását.
Összeállította:
Vid György igazgató
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KITEKINTŐ
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Báloztunk

November 11-én nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Deszk
Község Népművészetéért Alapítvány jótékonysági bálját és immáron
hatodik alkalommal a deszki Sportcsarnokban. Nagy örömömre most
is több mint 200-an jöttünk össze, és bízom benne, hogy mindenki jól
érezte magát a hajnalig tartó buliban.
Az este a Táltos Team Hobby csoport két társastáncos párjának műsorával kezdődött, köszönet érte Nóvé Zsuzsának, aki elhozta nekünk
tanítványait. Méltó megnyitása volt az esténknek. Egy rövid beszéd után
svédasztalos vacsora volt a Bástya Étterem jóvoltából, majd kezdődött
is a buli. A Szeged Live Band csapott a húrok közé és húzta a talpalávalót hajnal 3-ig. Éjfélkor megpihentünk egy tombolasorsolásra, rengeteg
színvonalas ajándékot ajánlottak fel támogatóink, amit ezúton is köszönünk!
Köszönettel tartozom a kuratóriumi tagoknak is: Bertókné Zsókának, Nagy Erikának és Sillóné Varga Anikónak. Itt is szeretném megköszönni Papdi Éva és Krizsán Pál több éves munkáját, amit az alapítványunknál végzett.

Köszönöm a Deszki Önkormányzatnak és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek, akik a helyszínt, a Sportcsarnokot a rendelkezésünkre bocsájtották.
Természetesen, ha nincs a sok segítő kéz, akkor a sportcsarnok nem
változott volna gyönyörű bálteremmé. Köszönet érte a Kft munkatársainak, Tímár Attilának, Daru Jánosnénak, György Enikőnek! Köszönet
a Faluház munkatársainak: Bertók Robertának, Csanádiné Klárinak,
Horváth Daninak, Kakas Orsinak, Szvitan Attilának és Tóth Erzsóknak,
akik hetekig dolgoztak a rendezvényünk sikeréért.
Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, aki tombolát
ajánlott fel, illetve pártolójegy vásárlásával támogatta rendezvényünk
sikerét. Alapítványunk 405.000,-Ft-tal gazdagodott ezen az estén!
Bene Ildikó kuratóriumi elnök
Bálunkat támogatta:
Alakmánia Speedfitness & Power Plate Stúdió, Albert-Huszár Ferencné,
Bástya Étterem, Bendéné Hegyi Beatrix, Bertók Péter, Borda Sára, Czene
Ildikó, Csebella Adrienn, Daru Jánosné, Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Faluház, Deszki Népdalkör, Deszki Sport Club, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft., Edit Szalon – Deszk, Eszik Optika (Eszik
Imre), Erzsébet fürdő Mórahalom, Édes Emlék fotó – Beznoszka Zsuzsanna, Égető Zsolt és Hegyi Mónika, Fehérvári György és Fehérvári Györgyné,
Gonda Gabriella (Oriflame), Görbe Lajos, Gyorgyev Milivoj, György Imre,
Hídvégi család, Ifjúsági Ház Rendezvényközpont, Infoázis Kft. - Lakatos
Pál, Juhász zenekar, Karácsonyi Zsolt és Szilvia, Káity Mónika, Kardos
Ditke és Kardos Gyula, Kelemenné Dettre Judit, Kinga Kozmetika, Király
László, Nagy Sándor Hair and Beauty, Néptánckellék Budapest, Netye
Orsolya, Schultzné Vajas Klára, Slezák család, Sly Szalon - Orvos Szilvia,
Orvos Csaba, Szabó Sándor országgyűlési képviselő, Szegedi Vadaspark,
Szeles László csizmadia mester, Sziveri Zsolt, Tiszavirág Néptáncegyesület,
Tóth Ferenc, Török Irén, Vámos Zoltán (Vámos Cukrászat), Vikorné Nádasdi Ilona (Tupperware tanácsadó), Vito Venturi Kft.
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Ez történt a "Bánát" háza táján

„Banatski Sabor”
Szerb egyházi ének-,
népdal- és népzenei
találkozó
Amikor 23 évvel ezelőtt megszerveztük az első találkozót,
senki sem jósolt nagy jövőt
kezdeményezésünknek.
De
másként alakult, mert a cél, ami
elejétől kezdve a szerb népzenét,
népdalt művelők, majd később
az egyházi énekkarok egy helyen
való bemutatkozása, tapasztalatcseréje és barátkozása, sikeresnek bizonyult. Sok olyan zenész,
zenekar, énekes szólista és kórus
működik ma országunkban,
akik Deszken mutatkoztak be
először és országosan ismertek
lettek. De fontos az is, hogy a
szomszédos országokból jöttek
és jönnek fellépők. Így volt ez
idén november 4-én is. A program a szerb templomban kezdődött esti istentisztelettel, majd a
zentai (Szerbia) Szocsin testvérek, Kátarina és Milica, valamint
a deszki Bánát kvartet egyházi
énekei voltak halhatók. A program a Faluházban folytatódott,
ahol Király László polgármester szerb köszöntése után, (ami
meglepően hosszú volt és jól
sikerült) magyar nyelven méltatta az esemény jelentőségét, sok
sikert kívánva a résztvevőknek.
Ezután Lásztity Péró, a Magyarországi Szerb Intézet igazgatója
röviden bemutatta az előtérben
felállított kiállítást a Magyarországon élt zeneszerzőkről: Kornélije Sztámkovity, Isidor Bjity,
Tihomír Osztoity és Vujicsity
Tihomér munkásságáról. És
ezek után a maratoni műsorban
mutatkoztak be a résztvevők.
Először a hagyományok szerint a
hazai tamburazenekar és Vujcsin
Frányó Eszter szólista, a dunaújvárosi harmonika iskola tanulói,
majd Krisztofer László szólista

Hercegszántóról
következett,
akit a temesvári (Románia) tamburaiskola gyerekei követtek. Ez
évben is itt voltak a rácalmási
„Nаpsugár“ asszonykórus tagjai
és a „4 Bosnyák“ családi zenekar
Pécsről. Zentai (Szerbia) Szocsin
testvérek itt is bemutatkoztak,
mint népdal előadók. Mohácsról érkezett fiatal tamburásokkal
folytatódott a program, akiket
a „Biszeri“ csoport zenészei és
énekesei követtek Nagyszentmiklósról (Románia). A szegedi
„Lale iz Banata“ zenekar saját
blokkja mellett Dusica Rosu
(Románia), Putnik Bozsidár és
a Dukát csoport kísérőjeként is
bemutatkozott. A Veszeli Szántovcsáni kórus is nagy sikert aratott ugyanúgy, mint a Romániai
dinyási “Arany köny“ kórus és
zenekar. A deszki Bánátosok zenészei és kvartetje most is újdonsággal rukkolt elő. А romániai
Temesvárról érkezett „Generációk“ zenészei és női kórusa zárta
a műsort. A végén a plaketteket
és az ajándékot Gyurity Milán,
a Magyarországi Szerb Kulturá-

lis és Dokumentációs Központ
igazgatója és Brczán Krisztifor
alpolgármester adták át. Hosszú,
de nagyon jó műsort láthattak
az érdeklődők és természetesen a résztvevők is megnézték
egymás produkcióját. Mielőtt
elmentek volna a Faluházból,
a helyi képviselőtestület tagjai
süteménnyel és borral kínáltak
mindenkit. A folytatás késő este
a vendéglőben volt, ahol a résztvevők egy közös vacsorán vettek
részt, amin közös zenélés és tánc
is volt hajnalig. Mindez nem valósult volna meg a Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület,
a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ,
a Szegedi Helyi Szerb Közösség,
Deszk Község Önkormányzata,
a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Deszki Faluház és
az MTVA Szerb szerkesztősége
támogatása és munkája nélkül.
Folytatódik az őszi
fellépéssorozat
a Bánátosoknál
Az Ajvárfesztiválon Deszken mutatták be először közös
produkciójukat a budakalászi
„Ruzmarin“ és a deszki „Bánát“
utánpótlás néptáncosai. A Dimitrovgrádi táncokat a nyári
battonyai tánctáborban tanulták
és természetesen később sokszor
összepróbálták. A következő
fellépés októberben volt a bu-

dakalászi Művelődési Házban a
helyi VI. Folklórfesztivál keretén
belül. És következett a harmadik,
ami Novi Sad (Szerbia) városában volt, ez pedig egy gyermekés ifjúsági táncfesztivál, ahol
mint az előző kettőn, nagy sikert
arattak a gyerekek.
November 9-én a deszki
Tamburazenekar nagy sikerrel
vendégszerepelt a Kispesti Nemzetiségek Napja programjában
az ottani Szerb Nemzetiségi Önkormányzat meghívására. Budapesten léptek fel a Bánát táncosai
is 11-én, a nemzetközi Etno Folk
Fesztiválon az angyalföldi József
Attila Művelődési Központban.
A rendezvényen Németországból, Romániából, Bulgáriából és
Horvátországból érkeztek tánccsoportok. A hazai szerbséget a
lórévi gyerekcsoport, a pomázi
Opánke tánccsoport és a deszki
Bánát táncosai képviselték. Ezúttal is nagyon sikeres volt a deszkiek szereplése, amit a tapsból és
a gratulációkból lehetett lemérni.
A Tamburazenekar sikersorozatát Belgrádban a „Magyarországi
szerbek estje„ programban folytatta a Kollégium Hungarikum
épületében, október 16-án.
Összeállította:
Rusz Borivoj

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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Hírek az idősek klub életéről
Október 10-én a Deszki Nyugdíjas Klub a Kübekháza és Újszentiván Idősek Klubjait látta vendégül. A Faluház biztosított helyszínt klubtársaink
műsorának. A repertoár összeállításánál az elmúlt hónapok során már bemutatott produkciók
mellett újabb színfoltokkal is gazdagítottuk a bemutatót. Andrew Lloyd Webber: Macskák című
musicaljére a Deszki Nyugdíjas Klub „Lángoló
naplemente” tánccsoportjának hölgyei (Börcsök
Imréné, Dinnyés Ferencné, Király Istvánné, Kiss
Istvánné, Marócsik Józsefné, Ocskó Mihályné,
Szarvas Erzsébet) „A macskák is öregszenek” formációját táncolták. Földiné Pósa Ilona és Tari
János népdalcsokrot énekelt. Király László polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Kónya
Tünde SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezető a sszonya szólt a vendégekhez.
Ezt követően Arany János: Tamburás öregúr című
versét mondta el Naszradi Miklós. Az ötvenedik
házassági évforduló vidám jelenetet előadta: Kószó Aranka, Naszradi Miklósné, Török Ferencné.
Végül Deszki Nyugdíjas Klub „Lángoló naplemente” tánccsoportjának férfi tagjai ABBA együttes
Mamma mia zenéjére mutatták be koreográfiájukat. A táncok betanulásánál Földiné Pósa Ilona
közreműködött, valamint a táncos fellépő ruhák
ötlete elkészítése is az ő nevéhez fűződik. A macskák sminkelését köszönjük szépen Márki Kittinek
és Márki Anettnek.
A vendégváró sörkiflit Álmosdi Antalné, Ármány Istvánné, Papp Józsefné készítette. A finom
ebédet köszönjük szépen Király László polgármester úrnak. Desszertnek csokoládé tortaszelet került
mindenkinek a tányérjára. A jó hangulatot nemcsak a konyakosmeggy bonbon, vagy az üdvözlő
italként felhörpintett rövidital, esetleg az ebéd után

elkortyolgatott pohár bor fokozta, hanem a zenét,
táncot kedvelő klubtársak mulatós kedve is. Az elménket is megtornáztattuk, amikor a régi magyar
slágerek címét és előadóját kellett kitalálnunk egyegy tábla Tibi csokoládé jutalmának reményében.
Az izgalom a tombolasorsolással fokozódott, hiszen sok ajándéktárgy között jó néhány üveg bor
Unicum és Baileys is volt, melyeket többen szerettek volna megnyerni. A klubban tartott hagyományosnak mondható Idősek klubjaink találkozója
rendezvényünk jól sikerült.

 Unja az albérletre kidobott pénzt?
 Saját otthonra vágyik?
 Unja a végeláthatatlannak tűnő lakáshitele
törlesztő részleteit?
 Szeretne spórolni az energiával?
 Lakástakarék
számlával,
lakáshitellel,
CSOK-kal kapcsolatos kérdései vannak?

TERVEZZEN VELEM!

Október 17-én Hagymatikum Fürdőben tartott
Nyugdíjas találkozós napon élvezhettük a komplexum szolgáltatásait, tornáztathattuk meg a vízben
tagjainkat.
Október 20-án tartottuk első őszi Film klubunkat, amelyen Kószó Aranka a Tiszta szívvel című
magyar filmet mutatta be tagjainknak. Akció-vígjáték egy kerekes székes bandáról szólt, ahol két
mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy vagány kerekes székes bérgyilkossal. Sok vesztenivalójuk nem volt a szereplőknek, a maffia szolgálatába álltak, bár ebben a kalandban semmi nem
az volt, aminek látszott. Nem volt határ fantázia
és valóság között, miközben hőseink egyik tűzpárbajból kerültek a másikba, megismertük a kerekesszékben töltött miden napok kihívásait. Még
azt is átélhettük, hogyan bocsát meg az apjának
egy elhagyott fiú. Nagyon megoszlott a társaság
véleménye Till Attila által rendezett filmről.
A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

HUNYA ILDIKÓ

+36/70-371-0107
HUNYAIL@OTPPP.HU
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EDIT

SZALON
NYITVA TARTÁS

hétfő
8-18
kedd
8-18
szerda
8-18
csötörtök
8-18
péntek
8-18
szombat
8-13
6772, Deszk Kertész utca 10.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

FODRÁSZ:
Bolgár Edit
+3630/4872353

SVÉDMASSZŐR
Streitmann Palotás Ivett
+3630/8691627

KOZMETIKUS
Catana Brigitta
+3630/8215278

Maros Ponty
Horgászegyesület hírei
Az év utolsó pontytelepítését
kihasználva, és bízva a jó fogásban október 7-én rendeztük
őszi versenyünket. Az idő jó
volt, hal volt bőven, a 33 résztvevő bizakodva várta a kezdő
dudaszót, hogy bedobhassák
az általuk „fogósnak” hitt csalijukat. A halaknak azonban
nem szólt senki, hogy nekik is
dolguk lenne a mai napon. A
kereslet és a kínálat nemigen
találkozott. A 33 fő mindössze
10 db pontyot fogott ki a 3 óra
alatt. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az év hátralevő időszakára bőven maradt horogra való,
hogy a horgásztársak szórakozását, kikapcsolódását biztosítsák. Rendezvényünk finom és
bőséges ebéddel zárult.
Végeredmény:
I. Tóth Sándor
– 4,80 kg – 4 db ponty
II. Németh Szilveszter
– 3,10 kg – 1 db ponty
III. Czerócki Pál
– 2,85 kg – 1 db ponty
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DSC hírei

A felnőtt labdarúgó csapatunk
első féléve a megye I. osztályban
sajnos nem sikerült fényesen. 12
forduló után 2 győzelemmel, 10
vereséggel az utolsó helyet birtokoljuk. Hátra van még két forduló, szeretnénk elmozdulni ebből
a pozícióból, de jelenleg kevés
esélyt látunk rá. Aki nyomon követi a csapat életét, az tisztába van
vele, hogy a felkészülés nem volt
zökkenőmentes, az igazolások
sem úgy sikerültek, ahogy azt tervezte a vezetőség. Az eredményte-

lenség rányomta a bélyegét a hangulatra, hozzáállásra. A sérülések,
kiállítások, illetve egyes játékosok
nem sportemberi megnyilvánulásai tovább rombolták ezt az állapotot. A bajnokság szünetében
le fogunk ülni, higgadtan, tiszta
fejjel értékelni fogjuk a kialakult
helyzetet. Ami abszolút látszik,
hogy 5-6 „minőségi” játékos igazolásával tudunk csak bent maradni a megyei I. osztályban.
Ifjúsági csapatunk hétről hétre
lelkiismeretesen készül. Sajnos,

itt is létszámhiánnyal küzdünk.
Amikor szinte teljes kerettel részt
tudunk venni a bajnoki mérkőzéseken, akkor szoros eredményt
tudunk elérni ellenfeleink ellen.
Az „eredménytelenség” ellenére
a játékosokon látszódik, hogy
az idei évben egyénileg, csapat
szinten sokat fejlődtek. A srácok
felfogták, hogy csak akkor tudnak
fejlődni, ha az edzéseken rendszeresen részt vesznek. A kezdeti
2-3 fős edzések helyett sokszor
már 10 fölötti edzés létszámról
beszélhetünk. Egy sikeres téli
felkészüléssel szeretnénk még
jobban felzárkózni a mezőnyhöz,
szeretnénk továbbra is megőrizni
az U19-es bajnokság A csoportjában a helyünket.
Serdülő gárdánk nagy reményekkel indult el. Sajnos október
elején valami „elromlott”. Nem
várt vereségek miatt messze kerültünk a dobogótól. A srácok
zöme rendszeresen részt vesz az
edzéseken, odateszi magát. Megpróbálunk visszatalálni a helyes
útra, hogy a dobogós versenyben
újra részt tudjunk venni.

„Bozsikos” csapataink (U7, U9, U11,
U13) hozták a kötelezőt a makói
csoportjukban. Hoztuk a kötelezőket (Apátfalva, Tiszasziget, Földeák, …), méltó ellenfelei voltunk
a makói csapatoknak. Ebben a
korosztályban nem „illik” számolni az eredményeket, de jó visszajelzés, hogy a mérkőzés 80%-án
győztesen hagytuk el a pályát.
Lehetőségünk volt az MLSZnek köszönhetően élőben megtekinteni a Magyarország-Feröer
szigetek VB selejtezőt. Hatalmas
élmény volt a gyerekek számára.
Télen sem fogunk leállni, korosztályos csapataink elindulnak a
megyei futsal bajnokságban.
Szeretnénk még decemberben megszervezni egy szurkolói
ankétot, amelynek célja lenne,
hogy minden felmerülő kérdésre
egyértelmű választ tudjunk adni.
Sajnos, pár szurkoló valótlanokat állítva negatívan tünteti fel a
nálunk folyó munkát. Valótlan
híreket terjesztve hátráltatják az
egyesületet.

Hajrá DSC!!!
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NEMZ-KUL-EPER-17
Apáról fiúra...
A 2016 decemberében megjelent pályázati kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó
magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi
és szellemi kulturális kincseinek
megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó
tevékenységeinek, közművelődési
feltételeinek javítása érdekében a
nemzetiségi közösség egészét, vagy
jelentős részét érintő, a nyelvi és
kulturális identitás szempontjából
meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.
A pályázati kiírásra egyesületünk által benyújtott pályázat
kedvező elbírálásban részesült,
300.000 Ft támogatást nyertünk,
melyből népszokásokat felelevenítő rendezvényeink költségeinek
egy részét fedeztük.
Deszk szerb lakossága sokszínű
népi kultúrával rendelkezik. Hagyományai és szokásai sok tekintetben kötődnek az általánosabb
nemzetiségi tradíciókhoz. Megvalósítandó programunk célja a

szerb közösség népi- és kulturális
hagyományainak, kulturális kincseinek megőrzése, megismertetése az érdeklődőkkel, értékhordozó tevékenységeinek nyelvi- és
kulturális identitás szempontjából
meghatározó hatású alkalmak
szervezése, a különböző nemzetiségek kincseinek megismerése
közös programjaink alkalmával,
továbbá a közösségünket képviselő
fiatal korosztály számára történő
értékátadás, hagyománytisztelet
kialakítása, színes népművészeti
örökségünk bemutatása.
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Hagyományok útján - népművészeti tábor Deszken

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. decemberében kiírt pályázatának célja volt a hazai
nemzetiségi oktatásban részt vevő
tanulók nyelvismerete bővítésének,
anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik
fejlesztésének támogatása nemzetiségi kulturális tartalmú, tábori
programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző tábor megvalósítása révén.
Egyesületünk sikerrel pályázott
–1.210.000 Ft támogatást nyertünk–, s ennek köszönhetően 2017.
A programot támogatta az Em- augusztus 13-tól augusztus 19-ig
beri Erőforrások Minisztériuma, "Hagyományok útján..." címmel
közreműködő szervezet az Emberi népművészeti tábort szervezett a
Erőforrás Támogatáskezelő.
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület Deszken.
Programunkat szerb gyökerekkel bíró, saját- és más magyarországi településen élő gyermekek számára terveztük, azzal a céllal, hogy
a résztvevők megismerkedjenek a
szerb anyanyelv-, néptánc-, népzenei hagyományokkal, a szerb közösségek által ismert és gyakorolt
népszokásokkal, mely ismeretek

felhasználhatóak a későbbi közösségi- és szabadidős tevékenységük
során is. Ennek keretében korcsoportonként anyanyelvi-, népzenei-,
néptánc- és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.
A tematika alapján a tábor ideje
alatt szakmai foglalkozásokat vezettünk délelőtt és délután egyaránt, emellett jutott idő kirándulásra is, ahol betekintést nyerhetnek a
a régióra jellemző néprajzi emlékekbe. Kirándulásaink célpontja a
Móra Ferenc Múzeum (Szeged) és
az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark volt.
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta,
közreműködő szervezet az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő.

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
HIRDETMÉNY
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő
Deszki Temetőben található, 2017. évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy még előtte
betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított
jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodába az érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási számlán
megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 éves
használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után
– a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Deszk, 2017. november 15.
						
						

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető
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Kert és konyha
2. a padlizsánt hámozzuk meg, szeleteljük
fel vékonyan. A sonkahagymákat
pucoljuk meg, karikázzuk fel. A
fokhagymát reszeljük le, vagy finoman aprítsuk fel, esetleg, ahogyan
anno egyik nyári éttermi munkám
során láttam: klopfolóval verjük
agyon .
Az olajon egy nagyobb serpenyőben pároljuk puhára őket.
Közben sokszor kell vizet önteni
alá.
3. ezalatt a gépsonkát reszeljük le
nagylyukú reszelőn. Ha már puhult
a padlizsán, tegyük a sonkát a raguhoz, ízesítsük sóval, kakukkfűvel,
bazsalikommal, szerecsendióval.
Tegyük hozzá a tejszínt és a 20 dkg
reszelt mozzarellát is. Vegyük le a
tűzről, hagyjuk hűlni kicsit.

„Deresre váltott a rozsdaszínű ősz,
csendben, észrevétlenül vetkezett,
bíborvörös és fáradt, sárga köntöséről
oly gyorsan megfeledkezett.”
(Frenyó Krisztina: Meztelen november)

Novemberben a természet megáll, és sóhajt egy nagyot, az utolsó
mohikán színes leveleket is lesodorva a fák tetejéről. Úgy gondolom, hogy az ebben rejlő szépség
észleléséhez egészen egyszerűen
meg kell érni. Érezni kell a sanzon
ritmusát a folyton hulló levelek
színes táncában. Fel kell fedezni
az illatot a zúzmarás avarban. Meg
kell hallani a szabadság hívószavát
a vonuló darvak énekében. Meg
kell találni a sejtelmet a ködben, a
bágyadt meleget a leköszönő nap
bíbor sugaraiban, a chili csípősségét a tiszta égbolt teliholdjában, a
szépet az utolsó rózsabimbókban.
Amíg rohanunk, ezek mellett elhaladunk, mert már készülünk az
ünnepekre, és úgy általában, a télre
– mert hol van már, hol van még a
nyár?
Pedig a nyár itt hagyta nyomait
a zamatos zöldségekben, gyümölcsökben, melyek beértét pár hónapja még úgy vártuk: a bíbor kápiáét, a narancs sütőtökét, vagy épp a
lila padlizsánét. A mostani receptet
épp a legutóbbi, a sötét tojásgyümölcs ihlette meg:

PADLIZSÁNOS
LASAGNE
HOZZÁVALÓK
(4-6 SZEMÉLYRE)::
 2 kisebb padlizsán
 4 sonkahagyma
 3 gerezd fokhagyma
 3 ek olaj
 20 dkg NEM SZELETELT
gépsonka
 2 ek friss, vagy 2 tk szárított
kakukkfű
 1 ek friss, vagy 1 tk szárított
bazsalikom
 csipet reszelt szerecsendió
 20 dkg reszelt mozzarella

 2 dl főzőtejszín
 2 dl (házi) ketchup, vagy fél
liter sűrű paradicsomlé
 3 tojásból gyúrt tészta, vagy
készen vásárolható lasagne
lapok
 reszelt mozzarella a tetejére
ELKÉSZÍTÉS:
1. gyúrjunk 4 tojásból tésztát. Takarjuk le egy edénnyel, hagyjuk pihenni. Ha boltban vásárolunk tésztát, akkor főzzük meg félig, hiszen a
darálthúsos lasagne-val ellentétben
ennél a ragunál nem lesz szükség
arra, hogy egy órán át, lassú lángon
süssük a sütőben.

4. a lasagne tésztát tésztagéppel/
sodrófával nyújtsuk ki, közben a
sütőt melegítsük elő 200 fokra.
6. egy tűzálló tálat vajjal/olajjal
kenjünk ki. Pár evőkanál ragut tegyünk az első réteg tészta alá. Utána
rétegezés: tészta – ragu – pár evőkanál házi ketchup/paradicsomlé
(majd megint tészta-stb). A tetejére
ragu maradjon, erre megy a reszelt
mozzarella.
7. a 200 fokos sütőben a sajt kellemes barnulásáig sütjük.
Jó étvágyat kívánok hozzá! 
Kardos Ditke

2017. NOVEMBER

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
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: 62/271-311
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
Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Széchenyi István utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-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!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
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.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Beszédes Viktor r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni az állatorvosnak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes
hétfőtől-péntekig 62/271-852
bejelentkezés után.

Családi események
Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik

MEGÉRKEZTÜNK!

Kiss Nikolettának és Győri Attilának (Deszk,
Alkotmány u. 8.) 2017.10.19-én Botond
nevű gyermeke született.
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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
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT

Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
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
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421,
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR

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

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

december 6., 20.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Hadobás Tibor, Zártkert, Nárcisz utca 1.
szám alatti lakos 62 éves korában,
Babó Andrásné, Magyar utca 50. szám alatti
lakos 88 éves korában elhunyt.
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HALOTTAK NAPI KOSZORÚZÁS

Tökvicsori Faragás

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

