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Megkezdődött
a báli szezon

November 10-én, szombaton a Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány jótékonysági báljával indult Deszken a báli szezon. A
buliról a 14. oldalon olvashatnak, a hangulatról addig is beszéljenek a
képek.

DALOS TALÁLKOZÓ

Október 27-én tartotta a Deszki Népdalkör a már hagyományos dalos találkozóját.
A rendezvényről a 7. oldalon Sillóné Varga Anikó számol be.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr! Megtudhatjuk,
mi van az energetikai pályázattal, miért csúszik a kivitelezés? Lesz belőle
egyáltalán valami?
– Mi is valami efféle érzelmekkel vagyunk már telítve, bevallom – így nem csodálkozom a kérdésen. Nos, a közbeszerzést
kiírtuk, ahogy korábban is jeleztük már, de
rengeteg tisztázandó kérdés adódott már a
pályázatok leadása előtt, illetve most a beérkezés után is. A régi iskola homlokzati
felújítása nem egyszerű feladat. A közbeszerző jelenleg is hiánypótlásokat küldött
ki az 5 pályázónak. Ezek már csak pár napos csúszást jelentenek, de a jó idő biztosan

– A polgármesteri hivatalban két hete festők és kőművesek dolgoznak, kiürítették a titkárságot és a két
nagy irodát is. Mi történik?
– Az energetikai felújítás
kapcsán álmennyezet készül
mindenhol, így el kellett bontanunk a titkárságot és a jegyző
irodáját elválasztó 4 méter magas szekrényt. Ez még 1988-ban
készülhetett az akkor fellelhető
anyagokból összaszerelve. Az
álmennyezetnek útjában lesz,
valamint régóta készülünk
arra is, hogy a titkárságot átalakítsuk kicsit. Jobb lenne, ha
a jegyzőhöz és az én irodámba
is közvetlenül a titkárság elején
be lehetne jutni és várakozni is

elszáll, mire nekikezdhetünk.
Az áremelkedésekből számolgatva, és a
bérekről helyi vállalkozóknál történt érdeklődés után világosan látjunk, a 142 millió
forint pályázati pénzt önerőből meg kell
toldanunk legalább 35-40 millió forinttal,
mert elképesztően megemelkedtek a költségek. Bármennyi is legyen az, a különbözetet
nekünk kell előteremteni, támogatást, kiegészítést nem kapunk továbbra sem a kormánytól – hiába volt erre országosan ígéret.
A szerződés előkészítésében próbálunk
most felkészülni arra, hogy ne terheljen
bennünket még az esetleges év eleji áremel-

ott lehetne, nem pedig az ügyintézők mögé beülve, belelátva
a sokszor személyes adatokat is
tartalmazó ügyiratokba, abba
a munkába, amin épp a titkárságon dolgoznak a kollégáink.
Most ez a helyiség is megszépül,
ahogy jegyző asszony is új szekrényt kap. Az én irodámban
csak az új ajtó elhelyezése jelenti
a változást.
Folyamatosan próbáltuk az
elmúlt évek alatt az ügyfelezős
irodáinkat komfortosabbá tenni. Ez is ennek a munkának a
része most. Nagy fejlesztésekre itt nincs önerőnk, így csak
kényelmesebbé és észszerűbbé
próbáljuk tenni a munkakörnyezetünket.

kedés is. Az ilyenkor megszokottnál magasabb, 50%-os előleget fogunk fizetni az a
szerződéskötéskor, melyért cserébe az anyagokat be kell szerezze majd a kivitelező, erre
hivatkozva nem kérhet plusz forintokat tőlünk.
A hivatalban egyébként el tudják kezdeni
a munkát, hiszen a jelenlegi fűtésrendszer
megmarad és a korszerű, „fan coil” rendszerű hűtő-fűtő berendezés szerelése nem
zavarja a napi működést. Kisebb iroda átpakolásokkal az álmennyezetek szerelését
és a világításkorszerűsítést is el tudjuk itt
végezni.
A régi iskolában a radiátorok és a kazánok
cseréje hétvégeken megoldható, ahogy a világítótestek cseréje is. A homlokzat hőszigetelési munkákat nyilván akkor kezdjük
el, amikor ezt az időjárás lehetővé teszi.
Ismerve a megváltozott körülményeket,
nem zárom ki az idei kezdést itt sem.
A dolgok jelenlegi állása szerint,
mire az újság megjelenik, már lesz
kivitelezőnk.

– Úgy hallottuk, 2019-ben
nem lesz majális Deszken.
Igaz-e a hír, és ha nem lesz,
megtudhatjuk miért?
– Nagyon jól informált a
szerkesztőség, annak ellenére,
hogy még csak tervezzük a jövő
évi rendezvényeket. Valóban
felmerült a lehetősége annak,
hogy a majálist ne ünnepeljük
meg a szokásaink szerint. A
rendezvényekre járók jól tudják, hogy idén április végén egy
„magyar néptánc találkozóval”
leptük meg a deszkieket, melyet
jövőre is meg fogunk tartani,
hiszen erre pályázaton nyer-

tünk forrást. Az időpont adja a
fejfájást, és leginkább a nagysátor miatt. A húsvét április 2122-re esik, a következő hétvégén
Algyő tartja a falunapjait, így
a közös nagysátorra is igényt
tartanának. Az ezt követő hétvégén ballagások vannak – így
gyakorlatilag három hét esik
ki ebben az időszakban. Ezért
fontolgatjuk, hogy a pályázatos
nagy rendezvényt esetleg június
22-én tartsuk meg. Elkésve még
nem vagyunk – a következő hetekben, Algyővel is egyeztetve
pontot teszünk erre a nyitott
kérdésre.
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– Többször volt Deszken
Szerbia magyarországi nagykövete, Rade Drobac, akivel
nagyon jó kapcsolatot ápoltak.
Úgy tudjuk, letelt szolgálati
ideje, elköszönt a konzulátusoktól és Deszktől is.
– Valóban egy kivételes baráttól kaptunk különleges meghívást
november 7-én. Rade Drobac,
Szerbia magyarországi nagykövete és felesége, Svetlana Drobac
adtak fogadást a szerb nagykövetségen. Különböző nemzeti ünnepek alkalmából volt már ilyen,
de ez most mégis különleges - és
kicsit fájó is, hiszen az utolsó volt.
Lejárt a már meghosszabbított
nagyköveti megbízatása, és haza,
Belgrádba – valamint egyben

nyugdíjba is kerül. A lisszaboni,
londoni és budapesti diplomáciai
megbízatásai után már csak a családjának, az unokáknak és a pihenésnek fog élni.
Ezzel a fogadással köszönt el a
Budapesten szolgálatot teljesítő
diplomatáktól, konzulátusok vezetőitől és a kedves ismerőseitől
- így tőlünk, deszkiektől is.
Nagy öröm és büszkeség volt
számomra, hogy ezen a kivételes
estén a Deszki Bánát Tamburazenekar aláfestésével és Vujcin Eszter hangjával kívánt viszontlátást
és köszönetet mondani a számára
fontos személyeknek.
Rade Drobac nagykövet úr a
2016-os Ajvár fesztiválon tisztelte
meg először településünket és a

– A Kossuth utca elején, a
régi daráló előtt kivágták a
fákat. Mi történik ott, mi lesz
a helyükön?
– Régóta készülünk már annak a területnek a rendezésére,
sőt, a képviselő-testület már
döntött is a kispiac kialakítását
lehetővé tevő térburkolat fektetéséről és asztalok kihelyezéséről, ám az egész területet
kellene rendbe szednünk, azt
gondolom. A girbe-gurba, tetőre felnőtt, és félig kiszáradt fák,
a hatalmas, és rendezetlen árok

és mindenfelé aszfalttal átszőtt
terület, a parkolók teljes hiánya
meglehetősen gondozatlan képet mutatott már évek óta.
Szeretnék ez év végén egy
koncepciót a képviselő-testület
elé vinni, hogy milyen módon
újulhatna meg a Kossuth utca
eleje, hogyan kaphatna új arcot, és hogyan szolgálhatná az
ott lévő kisboltokat, valamint
a Jóbarát Csárdát. Szép fákkal,
új, a jelenleginél keskenyebb
mederelemes csapadékvíz árokkal, parkolókkal sokat tudnánk
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deszki szerb közösséget jelenlétével. A szíves és meleg fogadtatás,
a rendezvény színvonala miatt
ezt a találkozást több követte az
elmúlt két évben. Vendégünk volt
a 2017-es falunapokon, és vendégként számított ránk követségi
rendezvényeken, szerb nemzeti
ünnepeken. Jelen volt a Szent Száva Központ tetőtér avatásán és a
Bánát együttes 70 éves évfordulós
ünnepségén is.
Az elmúlt évek és a találkozások barátsággá érlelték ezt a számunkra megtisztelő kapcsolatot,
melyről ő is mindig meleg szívvel
beszélt. Jelenlétével és diplomáciai súlyával sokat segített a deszki
szerb közösség megítélésén és
azon keresztül Deszk község ismertségén is.

Egy kivételes férfiú, végtelenül
barátságos és kedves magánember és igazi diplomataként írta be
magát a településünk történetébe
és a szívünkbe is.
A búcsú fogadásán megígértük
egymásnak, hogy magánemberként továbbra is tartjuk a kapcsolatot, és szívesen fogadja a deszki
meghívásokat a jövőben is.
Deszki dallamokkal, egy közös
deszki fotókkal teli albummal,
deszki pálinkával és deszki baráti
ölelésekkel mondtunk viszontlátást egymásnak – melyet mindketten komolyan is gondoltunk.
Megtisztelő, hogy megismerhettük őt – mindent köszönünk
Excellenciás Úr, kedves barátunk,
Rade!
Hvala lepo, Doviđenja!

javítani ennek a nagy napi forgalmat bonyolító, településképi
szempontból is fontos szakasz
összképén. Jegyző asszony
évek óta nyüstöl, hogy a lottózó mellett nem sikeres kispiac területének idehelyezésével
próbáljuk meg a helyi termelők
eladási kedvét kicsit felpezsdíteni. Ebben a koncepcióban ez
is helyet kaphat itt, ha a testület
egészében egyetért majd vele. A
közterületen álló információs
táblák cseréje mellett a közterületeink folyamatos csinosítása,

fejlesztése, Deszk arculatépítése
a programom fontos eleme volt,
és ma is az egyik legfontosabb
célom. Minden évben újabb utcaszakaszokat újítunk meg ezt
szem előtt tartva.
Ennek a területnek a megtisztítása volt ez első fontos lépés,
melynek most volt itt az ideje, a
többi a testület döntése alapján
tavasszal folytatódhat. Bízom
benne, hogy így is lesz!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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KOSZORÚZÁSOK DESZKEN
Ahogy minden évben, így az idén is megemlékeztünk községünk hősi halottairól, és a településünk díszpolgárairól, nagyjairól – sőt, most
új szervezet is csatlakozott a koszorúzáshoz.
A megemlékezés szokásosan a római katolikus templom kertjében kezdődött. A Deszki
Falunkért Egyesület szervezte koszorúzáson
Vid György igazgató úr mondta el gondolatait a második világháborús emlékműnél, majd
Földi János tolmácsolásában hallhattuk Gyóni Géza megrázó versét. A templomkertben,
majd a Tempfli téren koszorúztak a település
intézményei, civil szervezetei és az önkormányzatok. Az iskola előtti szobornál koszorúztunk Zoltánfy Istvánra emlékezve.
Ezt követően mindig már csak maroknyian
járjuk végig a régi és az új temetőt, hogy a jelen
lévő települési képviselőkkel és – idén már a
szerb nemzetiségi önkormányzat tagjaival is
közösen koszorúval emlékezzünk meg Bánfi
József – volt igazgatónkról és képviselőről,díszpolgárunkról; Simicz József volt polgármesterről, díszpolgárunkról; Jevremov Cvetko díszpolgárunkról, Dr. Rusz Márk doktor úrról,
volt képviselőnkről, díszpolgárunkról; Rádity
Velimír tanár úrról, díszpolgárunkról; Stumpf
Emil díszpolgárunkról; Dr. Tempfli Ferenc
egykori háziorvosról, díszpolgárunkról; Jakabb Gyula plébános úrról, díszpolgárunkról,

Zsidóvári Jankovich Sándor egykori jegyzőnkről, Tóth Gyula egykori hosszútávfutóról, és a régi temetőben található II. világháborús katonai sírra is koszorút vittünk, mely
három deszki fiatal emlékét őrzi.
Nem is gondolná az ember, hogy egy ilyen
megemlékezés nem várt, kellemes találkozásokat is hozhat – pedig ez idén így történt. Dr.
Tempfli Ferenc sírjára épp elhelyeztük a koszorút, amikor egy idősebb pár lépett hozzánk
megköszönve a megemlékezést, és egyben be is
mutatkozott. Tempfli Márta volt az, a településünk főterének is nevét adó Dr. Tempfli Ferenc
legfiatalabb leánya. Csak egy rövid bemutatkozásra és udvarias kis beszélgetésre futotta, de
máris igazibb lett ez az "ünnep" – megtisztelő
visszaigazolást kaptunk, hogy ezt kötelességünk minden évben megtenni az egykor legnagyobbjaink és mai leszármazottjai felé.
Megkoszorúztuk a római katolikus templom kertjében álló, az I. világháborúnak emléket állító kőtömböt, a régi temetőben állított
kopjafát és koszorúval emlékeztünk meg
minden elhunyt deszkiről az új temetőben
tavaly, általunk felállított és kialakított, Nagy
Róbert atya által felszentelt feszületnél.
Nyugodjanak mind békében, és az emlékezetünk szeretetében!
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Itt is szeretném megköszönni a kft vezetőjének, Szabóné Sarkadi Szilviának és minden
kollégájának, hogy idén is méltó körülmények között, rendezett, nagyon szép és tiszta
temetőben emlékezhettünk meg mi, deszkiek,
és a Deszkre hazalátogatók az elhunytjainkról!
Példaszerűen rendezett temetőben minden
reggel találkozhattak a kft dolgozóival, akik
munkával ünnepelve, szolgálatban tették a
dolgukat, hogy jó érzéssel léphessünk a deszki temetőbe, és büszkék lehessünk a településünkre.
Minden deszki nevében köszönöm Nektek
kollégáim, köszönöm lányok és fiúk!
Király László polgármester

éves házassági évforduló

Az egyik internetes oldalon értesültünk egy nagyon szép hírről, mely a közösségünk egyik családját érinti. 60 évvel ezelőtt,
1958. november 9-én esküdtek egymásnak örök hűséget Markovlyev
Vazul és Markovlyev Vazulné, született - Krsztin Julka. A deszki szerb
egyházközség lelkésze, Svetomir Milicici atya osztotta meg ezt a ma már
olyan ritka eseményt, melyet sokan olvastak és sorra gratuláltak is.
Csatlakozunk mi is a gratulálókhoz, jó egészséget és hosszantartó
boldog életet kívánunk Julka néninek és Vászó bácsinak minden deszki
nevében!
Szerk.
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Csodavilágban jártak a legügyesebb
„KönyVadászok”

Lezárult a 2017/18-as tanévben meghirdetett olvasásnépszerűsítő programunk. Immár
hetedik születésnapját ünnepelte a „KönyVadász” nevű, több hónapon át tartó pontgyűjtő
játékunk. A gyerekek egész tanévben lelkesen
gyűjtögették pontgyűjtő füzetükbe a pályázatban szereplő könyvek után járó matricákat.
Pontot csak az kaphatott, aki a történetek elolvasása után el is mesélte, hogy miről szólt az
általa választott olvasmány.
Nagy izgalom után megszületett a végeredmény, és október 19-én 12-en utazhattak a
várva várt meglepetés kirándulásra. Utunk
Budapestre, az Andrássy Élményközpontba
vezetett, ahol a Future Park elnevezésű, a világ
legmodernebb tudományos játszóterén vetet-

ték bele magukat a gyerekek a nem mindennapi élményekbe.
A nyertesek: Aranyos Péter, Bagi Barbara,
Baranyi Nóra, Baranyi Zsombor, Bárdi Adrienn, Dencsik Szidónia, Kardos Dorina, Konkoly Kitti, Révész Anna, Révész Petra, Szabó
Kata, Széll Panna.
Köszönöm szépen Kakas Orsolyának, aki
egész nap segített a gyerekek gardírozásában.
Köszönet illeti Deszk Község Önkormányzatát, mivel rendelkezésünkre bocsátották a kisbuszt, kényelmessé téve utunkat!
Olvasópályázatunk megújult formában hamarosan újra indul!
Tóth Erzsébet
könyvtáros
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Immár nyolcadik alkalommal
nyerte el a deszki
könyvtár a Nemzeti Kulturális
Alap Márai-program elnevezésű
pályázatát.
A program a klasszikus és kortárs szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági művek, a
tudományos és szakkönyvek, valamint az
ismeretterjesztő kiadványok és kézikönyvek
ágazataira terjed ki. Kiemelt figyelmet kapnak
a kiadók ifjúsági, illetve gyermekkönyvei. A
nagyszabású könyvszakmai program egyaránt szolgálja a kiadók könyveinek népszerűsítését, s a könyvtárak lehetőségeit abban,
hogy olvasóikhoz értékes kiadványokat juttassanak el.
Most 100.000 forint értékben válogathattunk könyveket - a pályázati kiírásban szereplő listáról - amelyek a napokban meg is érkeztek a könyvtárba, és hamarosan a könyvtár
polcain böngészhetik az Olvasók.

Új könyvek
C. W. GORTNER:
A VATIKÁNI HERCEGNŐ - LUCREZIA BORGIA REGÉNYE
Vajon VI. Sándor, hírhedt reneszánsz pápa gyönyörű lánya, Lucrezia
Borgia tényleg szívtelen csábító volt? Vagy pedig családja ármánykodásának és a nemesek közt dúló háborúk gyanútlan áldozata, aki az édesapja iránti lojalitás és a saját túlélése között őrlődött?
R. KELÉNYI ANGELIKA:
AZ ÁRTATLAN – A GRÓFNŐ ÁRNYÉKÁBAN
1609 októberében Fabricius Flóra, egy pozsonyi orvos lánya Báthori
Erzsébet udvarába érkezik, hogy megkeresse eltűnt nővérét. Ha tudta
volna, mi vár rá, talán útnak sem indul. Hamarosan megtanulja, semmi
sem az, aminek látszik. Ki mozgatja vajon a szálakat? Ki az, aki befolyásolja az eseményeket, és a gyilkolástól sem riad vissza? Minden erejére
szüksége van, hogy legyőzze az akadályokat és kibogozza a sötét titkot,
melyet a csejtei vár falai rejtenek.
BORSA BROWN: GYALÁZAT ÉS HIT
Dorothy Miller, a fiatal amish lány Sarasotában éli mindennapjait.
Bár közösségük visszahúzódik a világi élettől, de nem zárkózik el teljesen. Gregory Hamilton újabb üzleti tervet készül véghezvinni, nívós
éttermet építene a városi amish piac helyén. A hely felvásárlása már folyamatban van. Vajon felveszik a harcot azzal az emberrel, aki tönkre
akarja őket tenni, vagy jámbor lélekként beletörődnek a helyzetbe? És
mit tesz Dorothy Miller?
EDWARD RUTHERFURD: LONDON
A világ összes városa közül London történelme az egyik legérdekesebb. A történelmi fikciók nagymestere, Edward Rutherfurd regényében Anglia fővárosára szegezi a tekintetét, és a rá jellemző magával
ragadó módon úgy vázolja fel a metropolisz kétezer éves történelmét,
hogy az egy fordulatos családregény háttereként, kereteként szolgál.
JASON MATTHEWS: VÖRÖS VERÉB
A Vlagyimir Putyin vezette Oroszországban az orosz hírszerzés

tisztje, Dominyika Jegorova keservesen próbálja kiismerni és túlélni
a posztszovjet hírszerzés veszedelmes dzsungelét. Épp csak kikerült a
Verébiskoláról - ahol hírszerzési célokat szolgáló csábításra képezik ki a
hallgatókat -, és egyből Nathaniel Nash CIA-tisztre állítják rá. Ő a kapcsolattartója az amerikaiak egyik legértékesebb kémének, akit valaha
sikerült beépíteniük az oroszok közé.
DAVID BALDACCI: VÉGSŐ FÁZIS
A szülei meggyilkolásáért halálra ítélt Melvin Marsnak alig pár órája
van hátra a kivégzésig, amikor az ítélet végrehajtását váratlanul felfüggesztik. Egy másik férfi ugyanis beismerte a gyilkosságok elkövetését.
Amos Decker épp az új munkahelyére, az FBI quanticói központjába
tart, amikor a rádióból értesül erről a hírről. Azonnal felkelti az érdeklődését a férfi ügye, mivel az sok hasonlóságot mutat a saját életével.
DOROTHY EDEN: AZ AMERIKAI ÖRÖKÖSNŐ
1915 tavasza. A dúsgazdag Clemency Jervis hajóra száll New Yorkban, hogy a Lusitania fedélzetén átszelje az óceánt. Alig várja, hogy
megérkezzen angol vőlegényéhez, Lord Hugo Hazzardhoz. De az ír
partoktól néhány mérföldre a németek megtorpedózzák a luxus óceánjárót. A kevés túlélők egyike Hetty Brown, Clemency szobalánya. Rejtélyes módon kiskorától nagyon hasonlít a munkaadójára, és így történhet, hogy a katasztrófa éjszakáján a mentőegységek összetévesztik vele.
Ekkor Hetty merész elhatározásra jut: elkezdi élni Clemency életét, és
hozzámegy a lordhoz.
ARNALDUR INDRIDASON: VÉRVONAL
Reykjavíki lakásán gyilkosság áldozata lesz egy idős férfi. Erlendur,
a nyomozó különös üzenetet talál a holttesten, s egy fiók mélyéről előkerülő, elmosódott fotó is gyanús a számára. Erlendurnak nem sokat
kell kutakodnia a halott férfi múltjában, hogy kiderüljön: negyven évvel
ezelőtt valaki feljelentette nemi erőszakért. De van-e valami köze ennek
a régi, nem bizonyított ügynek ahhoz, hogy betörték a koponyáját?
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Rövid híreink
Zajlott az élet a Faluházban is októberben és novemberben. Volt Dalos találkozónk, színházi előadásunk, faragtuk a tökvicsorit, elindult a
Lego klub, minitorta díszítő tanfolyamot szerveztünk Kardos Ditkével
és nálunk került megrendezésre a Banatski Sabor is.
Beindult a népi hegedűoktatás is, nagy örömünkre 6 gyermek kapott
kedvet, hogy heti egy alkalommal népzenét tanuljon Vas Endre népzene tanártól. Reméljük, az Ezt tanultuk!-on már hallhatjuk őket!
Gőzerővel készülünk a decemberi programokra is, amelyek a következő időpontokban kerülnek megrendezésre:
December 2. vasárnap 17 óra
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPFLI TÉREN
December 6. csütörtök 16 óra
FALUMIKULÁS A SPORTCSARNOKBAN
(Belépés a hamarosan a postaládában megtalálható meghívókkal)
December 7. péntek 15 óra
IDŐSEK NAPJA A FALUHÁZBAN
December 9. vasárnap 9-17 óra
„KINCSLELDE” ÉS STELÁZSI A TÁJHÁZ UDVARÁN
December 9. vasárnap 17 óra
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPFLI TÉREN
December 16. vasárnap 17 óra
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPFLI TÉREN
18 óra: ADVENTI HANGVERSENY
A FALUHÁZ KUPOLATERMÉBEN
December 21. péntek 17 óra
FALUKARÁCSONY A SPORTCSARNOKBAN
December 23. vasárnap 17 óra
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPFLI TÉREN
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GOMBÁS JÁNOSNÉ REGISZTRÁLT
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
DESZK, ALKOTMÁNY U. 15. (LOTTOZÓ, IRODA)
SZÉKHELY VÁLTOZÁS MIATT!

30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező könyvelő,
vállalja teljes körű könyvviteli szolgáltatás,
bérszámfejtés, tanácsadás, bevallások készítését.

Dalostalálkozó 2018
Október 27-én került sor a
hagyományos Deszki Dalos Találkozóra. Ilyenkor határon innen és határon túlról érkeznek
hozzánk a különböző kórusok
és népdalkörök. Az eseménynek
nincs tétje, hiszen ez nem verseny, izgalomban mégsincs hiány.
Aznap egy tüneményes kislány
keresztelőjére voltam hivatalos,
és bizony az ebéd mellől álltam
fel, hogy ott lehessek a Dalos Találkozón. Mentem, mert minden
évben ott vagyok, és mentem,
mert szeretem és élvezem ezt a
programot. Hogy miért? Mert az
egyik legszívmelengetőbb program az évnek ebben a szakaszában! Jönnek egymás után a fellépők, és díjakkal, elismerésekkel a
zsebükben ugyanúgy izgulnak a
színpadon, mint mindenki más!
Megható nézni, ahogy az idősebb korosztály képviselői milyen
szívből, milyen szeretettel és milyen elhivatottsággal énekelnek,
átadva mindazt, amit a sok-sok év
alatt elsajátítottak. Király László
polgármester úr köszöntőjében
pontosan azokat a gondolatokat
fogalmazta meg, ami bennem is
már sokszor felmerült: mi lesz az
értékes és gyönyörű népdalainkkal, ha nem érlelődik ki az utánpótlás? Kinek fogják átadni tudásukat a mostani népdalkörök, ha
nem tudják bevonzani a fiatalabb
korosztályt? Szűcsné Molnár Er-

zsébet tanítványa, Kiss Hanna is
fellépett és énekével elvarázsolt
mindenkit. Őt hallgatva az járt
az eszemben, azért talán még
nincs minden veszve… A Dalos
Találkozó résztvevői a szerbiai
Törökkanizsáról, Csókáról, Makóról, Ásotthalomról, Zsanáról
és Mórahalomról érkeztek, és
természetesen a deszki Népdalkör sem hiányozhatott. Különböztek összetételben, létszámban,
mindenki más népdalcsokorral
készült, egyben mégis hasonlítottak: szívből énekeltek!! Őszintén sajnálom, hogy a nézőtéren
szinte csak a csoportok tapsoltak egymásnak, pedig mindenki
számára nyitott volt a program.
A fellépések végén Király László
polgármester úr virággal, borral
és egy kis ajándékkal köszönte
meg a csoportok fellépését, majd
a Gerliczy Étteremben egy finom
vacsora mellett folytatódott a
program. És ha azt hiszik, hogy
az idősebb korosztály „csak” énekelni tud, hát jelentem: NEM! Vacsora után fiatalokat megszégyenítő energiával perdültek táncra,
és mi sem „úsztuk” meg, bár nem
is akartuk! Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönjük szépen a
délutánt és a jó hangulatú estét
minden kedves résztvevőnek!
Szívből remélem, jövőre találkozunk, mi ott leszünk!!
Sillóné Varga Anikó

-

Gazdasági Társaságok
Egyéni vállalkozók
Őstermelők
Civil szervezetek részére
Személyi jövedelemadó készítése
magán személyeknek is.

Könyvelő iroda nyitott az egyedi igények, kérések teljesítésére, alkalmazkodva az ügyfelek speciális elvárásaihoz, (pályázatok előkészítéséhez hitelkonstrukciók
ajánlata alapján) a folyamatok koordinálására.
A precíz könyvelési díj ajánlat személyes
egyeztetés alapján történik.
Könyvelő iroda ügyfélfogadása személyesen:
Hétfő-szerda- péntek: 9.00-15.00 óráig
Kedd- csütörtök-szombat: előzetes telefonon történő
egyeztetés alapján

Elérhetőségeink:
Telefon/Mobil: + 36 30/620-0787
E-mail: gombasne64@gmail.com,

VÁROM KEDVES ÜGYFELEIMET!

Rock Halloween
A Deszki Akrobatikus Rock & Roll-os növendékek idén is bulival
indították az őszi szünetüket. Minden kis táncos belebújhatott kedvenc
rémisztő jelmezébe. Voltak, akik maszkot öltöttek vagy éppen egymást
pingálták ki a mulatságra. A partira érkezve halloweeni körömmatricákkal tökéletesíthették a már így is félelmetes küllemüket. A csapatokat fehér, narancs és fekete; tökökkel, pókhálóval, csontvázzal díszített
lufik várták. Ezeket előzetesen a szervezők (Prónainé Kiss Éva, Prónai
Adél, Csillik Ditta, Csányi Szilvia, Rácz Kitti) készítettek elő. Egy igazán jó rockis összejövetelről nem maradhatott el az eszem-iszom, dínom-dánon. Az előbbiről a táncos szülők, utóbbiról meg az aktuális
zenei slágerek gondoskodtak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat
és már most várják a 2019-es Halloweeni Rocki Partit.
Törteli-Sós Réka
Deszki Akrobatikus Rock & Roll Művészeti vezető
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Óvodai hírek
Az őszi tudásnapok keretein belül idén a
mi óvodánk látta vendégül a Szegedi Kistérséghez tartozó óvodák dolgozóit a 2018. november 10-i munkanapon.
A szakmai továbbképzési napot Király
László polgármester kedves szavai nyitották meg, majd a nap első programjaként
egy stresszkezeléssel és annak módszereivel
kapcsolatos előadást hallgathattunk meg dr
Tandari-Kovács Mariann pszichológus előadásában.

Ezután a Csongrád megyei Szakértői Bizottság két tagja, Majoros Éva gyógypedagógus és Szokol Zsófia pedagógiai szakpszichológus beszélt nekünk a szakértői bizottság
munkájáról, feladatairól, valamint a szakértői
vélemények gyakorlati értelmezéséről.
A nap folytatásában Petró Kata Ágnes tanácsadó szakpszichológus tartott előadást
a családi krízisek, illetve a válás hatásairól a
gyermekek életében.

A nap utolsó témájaként Kovács Éva Gabriella logopédus tartott tájékoztatást a „Szól-e?”
és a „KOFA-III” szűrésekről.
A nap nagyon tartalmasan telt. Sok új ismerettel gazdagodtuk, amelyeket az óvodai
munkánk során fogunk hasznosítani, és ezeket alkalmazva még hatékonyabban tudunk
hozzájárulni a gyerekek fejlődéséhez.
Márki Anett

Iskolai hírek
A 3. típusú találkozás - Séta a gyógynövényes kertben A gyereket ritkán érdekli, mi
nő ki a Földből. Ha túl nagy, kikerülik, ha kicsi, átugorják, vagy
csak simán letapossák. Maximum, ha megbotlanak benne,
vagy ha megszúrja őket, akkor
figyelnek fel rá, hogy mivel is
ajándékoz meg minket Földanya.
Az első reakciójuk talán a bos�szankodás, a megtorlás, hiszen
hogyan is meri az a növény kizökkenteni Őket a játékukból.
Ahhoz, hogy a gyerekek figyelme a növényekre irányuljon,
kész csodára van szükség: hiszen
a növények nem hangoskodnak,
nem villódznak, nem mozognak,
és nem változtatják formájukat
percenként, mint az elektromos
kütyük, vagy a „transzformersz”játékok.
Ez a csoda talán az iskolai
keretek között megszervezett
gyógynövénykerti séta lehet, melyet szakavatott gyógynövényszeretők és gyógynövényhasználók tartanak. Az Ő szeretetük,
tudásuk, tapasztalatuk talán
vonzóvá teheti ezt a békés, környezetébe beleolvadó érdektelen,
néha szúrós, érdes, de legtöbbször élénk, illatos, színpompás, jó
szándékú gyógyító fajt: a gyógyNÖVÉNYT.
Október 16-án kedden délelőtt a második osztállyal Algyőn,
a Tájházban található gyógynövényes kertben barangoltunk.
Nagyszerű nap volt ez egy kiránduláshoz és egy másik faj megismeréséhez.
A Zoltánfy István Általános
Iskola keresi a lehetőségeket a tanórán kívüli foglakozások finanszírozására és szervezésére. Ezt a
programot is egy együttműkö-

dési megállapodás tette lehetővé
egy pályázat kapcsán.
Az első találkozásuk alkalmával a gyerekek az ágyások
között barangolva leolvashatták
a táblákról, hogy melyik gyógynövénynek mi a magyar, illetve
latin neve, mire használják, mit
gyógyít, megfogdoshatták, megszagolhatták, le is téphették. Interaktív séta.
A második találkozás az ízlelőbimbókat célozta meg: tízóraira megkóstolhattak egy kellemes
ízű gyógyteakeveréket és hozzá
friss fűszerekből helyben készített vajat kenhettek kenyerükre,
majd friss zöldségekkel megalkothatták saját szendvicsüket.
Interaktív tízórai.
A harmadik típusú találkozás a gyógynövényekkel egy
négy állomásos vetélkedőben
valósult meg. A gyerekek öt fős
csapatokat alkothattak, csapatnevet találhattak ki maguknak.
Az állomások egyikén gyógynövény-puzzle-t kellett kirakniuk,
a másikon a növények neveit és
képét kellett összepárosítaniuk,
a harmadikon szárított gyógynövényt (fodormentát) kellett
lemorzsolniuk és bezacskózniuk és a negyediknél élő minták
alapján kellett az egyedeket felismerni. Ezzel valójában az itt
megszerzett tudás és tapasztalat
ügyességi és gyorsasági játékon
keresztüli elmélyítésére került.
Interaktív játék.
Az algyői kirándulásunk az
élményszerzés minden szintjét
érintette, minden érzékszervünkre hatott és kellemes emlékeket hagyott bennünk. Remélhetőleg mindenki élvezte ezt a
3. típusú találkozást, még a mi
emberi fajunk palántái is.

Halloween – party

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, pénteken Halloween party-ra készült az iskola.
A 6. osztályosok kezdeményezésére indult el a szervezés, amibe azután a DÖK irányításával
bekapcsolódott a többi osztály is.
Sok minden történt ezen a délutánon. Volt jelmezverseny, arcfestés – verseny, de aki elég bátor
volt, az kipróbálhatta a „Horror
– házát” is, vagy faraghatott töklámpást. A gyerekek előző héten
változatos, mutatós plakátokat
is készítettek erre a délutánra,
így ezeket is kiállítottuk és a
diákok szavazhattak, hogy melyik a három a legötletesebb. A
programokat színesítette a büfé
GASZTRONÓMIÁJA és a táncparkett FLASZTERE. A gyerekek
rengeteg finomságot hoztak otthonról – köszönet érte a szülőknek – és a lányoknak az elmaradhatatlan zsíros kenyérért!
Az alsó tagozaton is „party”-val ünnepelték a gyerekek
ezt az angolszász hagyományt.
Az angolul tanuló harmadik és
negyedikes diákokon kívül az
első és a második osztályosok is
kérték, hogy részt vehessenek a
játékos délutánon. A kicsik is lelkesen készültek dekorációval, jelmezekkel, dalok, angol szokások
gyűjtésével.
Ettünk, ittunk, nevettünk, táncoltunk, versenyeztünk… Jó volt!

t Egy nemzetnek akkor van
jövője és jelene, ha ismeri múltját
és tiszteli hőseit. Ennek jegyében
szoktunk megemlékezni nemzeti ünnepeinkről. Így történt ez
ezen az október 23-án is, az 56os forradalom és szabadságharc
emléknapján, melyről minden
évben a 7. osztályosok emlékeznek meg. Ez évben is ők jelenítették meg a forradalom eseményeit prózában, dalban, táncban,
képi élményekben gazdagon.
A közönségnek - 1-8. osztályig
- nagyon tetszett a színvonalas
műsor, amelyben méltóságteljesen emlékeztek meg a hősökre.
Köszönjük a diákok és az osztályfőnök munkáját!
t A TOP-5.3.1 pályázat keretében lehetőségünk volt bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadás szervezésére mind
az alsó, mind a felső tagozaton.
Az előadó a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársa volt.
Az 5-8. osztályos előadás:
„Biztonságos internetezés” címet
kapta. Az internet használata ma
már a mindennapok része szinte minden korosztály számára.
A mai fiatalok meglepő magabiztossággal mozognak a világhálón, miközben talán eszükbe
sem jut, hogy a világháló által
nyújtott nagyszerű lehetőségek
veszélyeket is rejtenek. Az előadó
az internetezés veszélyeire, a biztonságos használat lehetőségeire
hívta fel a figyelmet.
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JÓ TANÁCSOK, AMELYEKET AZ ELŐADÁSON HALLOTTAK A
GYEREKEK, DE LEHET, HOGY AZ OLVASÓ SZÁMÁRA IS HASZNOSAK LEHET:
 Közösségi oldalakra ne tegyenek fel magukról kihívó, kompromittáló képeket, mert ezekkel visszaélhetnek! Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és
jelszavát! Ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
 Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát –
minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző
bezárása nem elegendő.
 Az ismeretlen feladótól érkezett levél mellékletét ne nyissák meg!
 Online történő bankkártyás fizetésnél győződjenek meg arról, hogy valódi
banki honlapon járnak-e!
 Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg!
 Válasszanak biztonságos jelszót, mely legalább 8 karakter, számok és betűk
kombinációja!
 Soha ne adjon meg jelszót, PIN-kódot e-mailben küldött kérésre!
 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!
 Rendszeresen frissítse számítógépén az operációs rendszert és az Ön által
használt programokat, mobileszközein pedig az alkalmazásokat!
 Kártékony programok elleni védekezés céljából elengedhetetlen vírusírtó
program telepítése és annak rendszeres frissítése!
 Internetes böngészéshez használja a weboldalak előzetes ellenőrzésére
szolgáló alkalmazást a böngésző Eszközök fül Beállítások menüpont Biztonság
almenü pontjában szereplő lehetőségek aktív beállításával!
t Két tanulónkat: Tirk Inezt és Szirmai Marcellt beválogatták és így szerepelnek a Szegedi Nemzeti Színház „Valahol Európában” c. produkciójában. Sok
- sok próba, tanulás az iskolai feladatok mellett! Reméljük, sikeresen összehangolják és megoldják a feladatot! Gratulálunk mindkettőjüknek!
t Szirmai Marcell 7. osztályos tanulónk a Magyar Versmondók Egyesülete
által szervezett versenyen bejutott a harmadik fordulóba, a döntőbe, melyet Budapesten rendeztek. Összesen 31 versenyző vett részt az országos versenyen.
A döntőre az előzetesen meghirdetettnek megfelelően 2018. november 10-én
és 11-én, szombaton és vasárnap, az első világháború befejezésének napjához
kapcsolódva, a Nemzeti Színházban, a Kaszás Attila Teremben került sor.
Az élő versenybe bejutott versenyzők két verset adtak elő, az elmúlt hetekben
beküldött, szabadon választott magyar költeményt és a megjelölt második művet,
egy háború/béke költészetéhez kapcsolódó tematikus verset. Emellett mindenkinek levetítették a középdöntős versklipes alkotását.
A verseny színvonalát fémjelzi a zsűri összetétele: Bakos-Kiss Gábor színművész, rendező; Kiss László rendező, versrendező; Lutter Imre előadóművész, drámapedagógus, színházi és televíziós producer; Nagy-Kálózy Eszter színművész;
Szabó László kommunikációs szakember, média szakértő.
Tanulónk a fantasztikus harmadik helyet érte el ezen a minőségi versenyen,
gratulálunk teljesítményéhez!
Összeállította:
Vid György ig.

Süli József

Személyszállítást vállalok

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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Deszken 23. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi
szűrőhetet”, október 1-5. között zajlottak a különböző szakorvosi vizsgálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és
szakorvosi vizsgálatok elérhetővé tétele volt.

Vizsgálat
Urológia
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Audiológia
Nőgyógyászat
Bőrgyógyászat
Fogászat
Allergiaszűrés
Érszűkület vizsgálat
Csontsűrűség
Ortopédia
Tüdőszűrés
Ultrahang vizsgálat
Számítógépes talpvizsgálat
Véradásra 8 fő jelentkezett, 6 fő adott vért.

Előjegyzési alkalom
24 fő
60 fő
33 fő
10 fő
84 fő
100 fő
36 fő
10 fő
36 fő
15 fő
18 fő
Nem volt előjegyzés
20 fő
18 fő

Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget
jelentett a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egység munkatársainak közreműködése. Köszönetemet fejezem ki munkájukért
Kothencz Ágnes és Kordik Adrienn védőnőknek, akikkel közösen szerveztük az Egészséghetet, valamint Csurelné Bagóczki Margitnak, aki a
vendéglátást lebonyolította, illetve Pugris Zoltánné, Kormányos Erika,
Szekeresné Csehák Ágnes és Ármány Istvánné kolléganőimnek, akik
egész héten, illetve a záró rendezvénynél segítettek.
Köszönöm a segítséget Dobó Vincéné, Radics Béláné, Arany Jánosné,
Gárgyán Zoltán nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kartonozásról, és az előjegyzési rendszerről.
Az Egészséghét záró rendezvényeként ötödik alkalommal került
megrendezésre a „KÖR-DESZK-A” program, ahol a résztvevők egy
közel 8 kilométeres kört tettek meg az általuk választott eszközzel vagy

Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította, hogy tizenhárom szakorvosi vizsgálaton vehettek részt
a lakosok. Elmondhatom, hogy mint minden évben, így idén is a
szűrővizsgálatokra nagy volt az érdeklődés.
Az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:
Megjelenés
62 fő
56 fő
24 fő
6 fő
61 fő
84 fő
18 fő
4 fő
36 fő
13 fő
6 fő
385 fő
30 fő
17 fő

egyéb módon. Évről évre nagy számban jönnek el az iskolások, családosok, illetve a mozogni vágyók, hogy együtt körbekerüljük Deszk
határait. Idén is kategóriákat határoztunk meg, hogy a leggyorsabbakat
jutalmazni tudjuk. Ezen a „versenyen” azonban mégsem a jó helyezés
elérése volt a cél, hanem a programon való részvétel, a vidám hangulat,
a közös megmozdulás, a közös családi és közösségi program. Mindez
bizonyítja, hogy az eredményhirdetés és az ajándékok kiosztása után,
még jó sokáig maradtunk a Tempfli téren. Enni és innivaló volt bőven,
ugyanis az előző évek tapasztalatai alapján számítottunk a magas részvételre.
A beszámolóm vége felé szeretném köszönetem kifejezni a szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, a Faluház és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak, a Képviselő-testület tagjainak az
Egészséghéten való közreműködésükért.
Tóth Ágnes
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Fontos novemberi események
a szerb közösség életéből

„24. Banatski Sabor”
A „Banatski Sabor“ a szerb egyházi éneket, népdalt és népzenét
kedvelő vokális-, és hangszeres
szólisták, énekegyüttesek és zenekarok seregszemléje, amelyre
idén is érkeztek határon túli szerb
fellépők.
A helyi ortodox szerb templomban, a délutáni vecsernyével
kezdődő kulturális rendezvényt,
ezúttal a Srbobrani (Szenttamás
– Szerbia) Zora kórus koncertje
nyitotta meg, amely során kiemelkedő szerb zeneszerzők egyházi
művei is felcsendültek.
A vokális szólisták, kórusok,
hangszeres szólisták és zenekarok seregszemléje a Faluházban,
telt ház előtt, rendhagyó módon,
egy határon átnyúló programmal folytatódott. Ugyanis a Koreográfia 0-24 óráig elnevezésű
kezdeményezésben, három néptánccsoport, a bácska topolyai V.S.
Karadžić, a topolai Abrašević, és a
házigazda szerepében, illetve magának a program lebonyolításáért
felelős, deszki BÁNÁT Kulturális
és Közhasznú Egyesület együtteseinek táncosaiból kialakított
három vegyes csoport mutatta
be az egy nap alatt betanult koreográfiákat. Előző este, sorsolás
útján derült ki, hogy Nataša Arsenijevićnek, a kraljevói együttes

vezetőjének „Leskovac környéki”
/Dél – szerbiai/ táncokat, Dragica
Radović, verbászi koreográfusnak
„Šumadiai” /Közép – szerbiai/
táncokat, míg Dunai Peti, deszki
táncoktatónak „Bánáti szerb” táncokat kellett színpadra állítania
a megadott zenei,- és az adott tájegységhez kapcsolódó tánclépések leírásából, illetve azok felvételeiből. Az egy nap alatt elkészített
„művek”, amelyek nagy kihívás elé
állították a koreográfusokat és a
táncosokat, teljes mértékben elnyerték a közönség tetszését.
Magát a „Sabort” Király László polgármester Úr nyitotta meg,
hangsúlyozva, hogy ennek a rendezvénynek jövőre lesz a 25 éves
jubileuma, ami arról tanúskodik,
hogy folyamatos munka folyik a
szerb zenei kultúra ápolása, megtartása terén. Ígéretet tett, hogy az
Önkormányzat, saját költségvetéséből biztosítani fogja egy kulturális koordinátori feladatokat ellátó személy munkájához szükséges
anyagi hátteret.
A megnyitót követően 14 produkciót láthatott a nagyérdemű. A
maratoni műsor elkerülése érdekében, a szervezők külön felhívták a résztvevők figyelmét, hogy
tartsák be a rendelkezésükre álló
hat perc időtartamot. Az újítás
eredményesnek bizonyult, hiszen

a műsor, amelyen több volt a határon túli résztvevő, mint a magyarországi, sőt, deszki - a szervezők
kérésére - csupán egy, összesen
kétórás volt. Idén a romániai
Nagyszentmiklósról és Temesvárról, míg Szerbiából Beocsinból, és /Srbobran/ Szenttamásról
érkeztek fellépők, a hazai színeket
pedig, a tököli férfikar, a mohácsi
fiatal tamburások, a rácalmási
„Napsugár” Asszonykórus, illetve
a dunaújvárosi „Frigyes Sándor”
Zeneiskola harmonika együttese képviselték. Gyurity Milán a
Magyarországi Szerb Kulturális és
Dokumentációs Központ igazgatója műsorzáró értékelésében köszönetet mondott a szereplőknek,
kifejezve reményét, hogy a jövő
évi, 25. „Banatski Sabor”-on, új
repertoárral, tovább emelik a rendezvény színvonalát. A „Sabor”, a
résztvevők számának növekedése
miatt, közös vacsorával, örömzenével és tánccal, ezúttal a Sportcsarnokban végződött.
A résztvevők közül a srbobrani Zora kórus vasárnap a szegedi szerb templomban, a Dalibor
Milenkvić, helyi szerb ortodox
lelkész által celebrált liturgián
énekelt.
A Szegedi Szerb Kultúra
Napjai Szegeden
- novemberi programok
A Szegedi Szerb Kultúra Napjai
programsorozat november 8-án, a
Nemzetiségek Házában, a szerbiai
Zomborban élő, ám újszentiváni
származású, Putnik Szpomenka
naiv festő képeit bemutató kiállítással folytatódott. A megnyitón,
amelyen a Rusz Mákszó vezette
„Banatske Lale” zenekar kísére-

A Megbékélés napja
Az I. világháború befejezését jelentő Megbékélés napja
alkalmából Európa szerte megemlékezést tartottak. Így volt
ez november 11-én, Deszken
is, a háborúban hősi halált halt
deszki katonák emlékművénél
a Tempfli téren. „A világháború
befejezésének 100. évfordulója”
megemlékezésen az elesettek lelki üdvéért imát mondott Svetomír Milicic deszki szerb ortodox
lelkész és Nagy Róbert római-katolikus lelkész. A koszorúzó ün-

nepségen a Bánát Tamburazenekar és Frányó Eszter szólista
első világháborús szerb dalokat
és dallamokat adott elő. Megemlékező beszédet mondott
Király László, Deszk polgármestere, valamint Rusz Boriszláv, a
Szerb Fővárosi Önkormányzat
elnöke, majd Gyorgyev Bránimír szintén a nagy háborúhoz
kötődő, szerb verset szavalt. Az
emlékezést jelképező koszorúkat Deszk Község Önkormányzat, a Deszki Szerb Nemzetiségi

Önkormányzat, a Szerb Fővárosi Önkormányzat és a helyi
Zoltánfy István Általános Iskola
képviselői helyezték el a szobor
talapzatánál. Folytatásként a Szt.
Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központban megtekintették a „Korfu 1916-1917“ című
filmet, amely a Szerb Fővárosi
Önkormányzat által, 2013-ban
szervezett zarándokút legszebb,
egyben legmegrázóbb pillanatait mutatja be.

tében fellépett a Deszki Dukátok
énekegyüttes, sokan vettek részt
a Szeged környéki településekről,
így Deszkről is.
A kilenc programból álló idei
sorozat november 15-én, a Szegedi Szerb Klubban rendezett
záróesttel ért véget, amelyen a
szervezők, segítők és „törzslátogatók” értékelték az ezévi programsorozatot, egyben ötleteltek
a jövő évi Szegedi Szerb Kultúra
Napjai kínálatáról. A Szegeden és
a környező településeken élő szerbek képviselőinek részvétele ezen
a záró rendezvényen is bizonyítja,
hogy az itt élő szerbek számára
fontos az összefogás a vallás, nyelv
és kultúra ápolása terén.
Szegedi Szerb Bál 2018
A tavalyi, sikeres báli rendezvényt követő érdeklődésre alapozva, a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Szegedi
Helyi Szerb Közösség november
18-án rendezte meg az ez évi
Szerb bálját. Ezúttal a nagyobb
befogadású „Tisza River Restaurant & Lounge Hall” impozáns
hajóétterem volt a helyszín. A jó
hangulatról a „Bački Tamburaši”
szabadkai zenekar gondoskodott.
A mintegy 150 bálazót, köztük
a Deszkről és Újszentivánról, és
más, Szeged környéki teleülésekről érkezett vendégeket Farkas
Ilona, a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, megígérve, hogy jövőre még
nagyobb befogadóképességgel
bíró helyet fognak keresni a szervezők, mivel nem sikerült minden
érdeklődőnek biztosítani a belépést.
Rusz Borivoj
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Hírek az idősek klub életéről
Október hónapban megrendezésre került Egészséghéten néhány
klubtársunk vállalta az információnyújtást és az időpontok osztását
a szűrővizsgálatokra. Klubtagjaink
közül is többen éltek a helyben
biztosított szakorvosi rendelések
igénybevételi lehetőségével, annak érdekében, hogy az esetleges
problémák kiszűrésre kerüljenek,
illetve megtudják, még mindig
jó egészségnek örvendenek. Az
Egészséghét záró rendezvényéhez
is csatlakozott néhány fő csoportunkból, reméljük, jövőre még
többen jönnek el és teljesítik kerékpárjaikkal a Kör-Deszk-A kijelölt pályáját.
Egészségünk megóvásáért, aktivitásunk növeléséért novembertől hétfőn és csütörtökön fogunk
gyógytornán részt venni.
Október 10-én tartottuk Idősek
napi ebédünket, melyet Cserháti
György főzött nekünk. Klubtársak
közül Cserháti Györgyné, Földi János, Király Istvánné, Kószó Aranka, Török Ferencné vállalták, hogy
számukra kedves prózával, verssel,
zenével köszöntsék társaikat e napon.
A hónap során két előadást
tartottak a Csongrád Megyei
Rendőrfőkapitányság
munkatársai. Az egyik nap Közlekedés
Biztonsági témában hallhattunk
információkat. Másik alkalommal Bűnmegelőzés kapcsán nézhettünk meg egy kisfilmet, illetve
biztonságtechnikai eszközöket
próbálhattunk ki, valamint felhívták figyelmünket az áldozattá válás megelőzésére. Napjaink
fontos kérdésére, a személyes biztonságunk fontosságára, meglevő
értékeink tartós, megbízható védelmére.
Egy pályázathoz kapcsolódóan
felkerestek bennünket, ahol memóriánkat segítségül hívva beszélgettünk arról, milyen volt Deszken

az élet húsz-, harminc-, negyven
éve. Felelevenedtek gyerekkorunk,
fiatal felnőtt korunk emlékei, jó érzés volt ezekről mesélni.
Október 15-én a Kiskundorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas Egyesület bálján vettünk részt.
Csoportjukkal több éve ápoljuk
kapcsolatunkat, járunk rendezvényeikre. Most a Nagymamák
Divatbemutatója mellett láthattuk a Szentmihálytelki Nyugdíjas Egyesület hölgyeinek palotás
táncát, a Röszkei Nyugdíjas Klub
egyik hölgy tagja nótákat énekelt
nekünk, valamint két asszony viccekkel szórakoztatott bennünket.
A vacsora után a tombola és a tánc
sem maradhatott el az este során.
Október 20-án az Újszentiváni
Nyugdíjas Egyesület Őszi Bálján
vett részt csoportunk néhány tagja, akik fergeteges buliról számoltak be, a hangulatot fokozták két
zenés-táncos produkcióval.
Október 20-23. között Sopronba kirándultunk klubtársak egy
csoportjával. Megérkezésünk napján Fertőrákosra látogattunk, ahol
a Kőfejtőben a kivájt csarnokok
egyikében ma Barlangszínház is
működik. A barlang belsőben őslénytani bemutató és lajtamészkő
hasznosítási kiállítást találtunk. A
felszínen végigmentünk a Sziklai
Benge Tanösvényen, ahol tematikus bemutatóhelyek segítették a
természeti értékek megismerését,
a kilátópontokról pedig megcsodálhattuk a Fertő-tavat. Második
nap a fertődi Esterházy-kastély hamisítatlan barokk pompával fogadott bennünket. A kastély szobáit
végigjárva egyik ámulatból a másikba estünk úgy, ahogy a korabeli
vendégek tehették hajdan a Versailles-i mintára épített terekben,
ahol mennyezeti freskók, a falakon
függő hatalmas méretű tükrök,
csillárok a selyemmel, gobelinnel
kárpitozott székek, intarziás búto-

rok, míves dísztárgyak hűen tükrözték a fényűzést. Az idegenvezetéssel megtekintett épületen kívül
az Esterházy Expressen folytattuk
utazásunkat a kastély angol parkjában, majd a lovardát érintve a 100
éves hársfasoron át beérkeztünk a
franciaparkba, ahol a különböző
melléképületeket is megtekinthettük, valamint a Lees-erdőt és a rózsakertet, végül utunkat a csodás
kovácsoltvas kapunál fejeztük be.
Délután Magyarországon páratlannak számító soproni belvárosba sétáltunk be, aminek középkori
utcaszerkezete, zömében barokk
stílusú régi épületei szinte sértetlenül vészelték át az elmúlt évszázadok pusztításait. A város legjellegzetesebb épülete, a Tűztorony alatt
jutottunk be a térre. A Fő téren
található hazánk egyik legszebb és
legrégibb Szentháromság – szobra mellett a városnéző kisvonatra
várakozva még a távolsági buszon
megismert fiatal párral is összetalálkoztunk, akikkel információt
cseréltünk eddigi tapasztalatainkról. A kisvonatozás Sopron egyik
legértékesebb műemlékétől a gótikus stílusú bencés Kecske – templomtól indult. A mintegy egy órás
városnéző program a Tűztorony, a
Várkerület, Széchenyi tér, Deák tér,
Lőverek, Soproni-hegység részletes átfogó képet adott a városról.
Itt a csoport egy része úgy döntött,
hogy elindul a szállásra a többiektől elválva, de ebből fakultatív
város felfedező séta lett. Izgalmas
volt Sopron belvárosának utcarendszerét bejárni, melyet a városfal határoz meg. A Városfalsétány
zegzugos útvonalán jutottunk a
várkerületig, sőt a történelmi városmag közelében álló magyar
szecesszió egyik érdekes épületéig,
a Petőfi Színházig is elbarangoltak
páran, ahonnan már kicsit nehezebb volt a kollégiumi szálláshoz
vezető út. Harmadik nap Nagycenkre látogattunk, ahol a Széchenyiek emlékét őrzik a kastélyban és a mauzóleumban. A korai
klasszicista épület homlokzatán a
timpanonban láthattuk a Széche-

nyi család címerét. A Széchenyiek
közül talán számunkra legismertebb Széchenyi István gróf és az ő
munkássága került előtérbe a kiállításon is. A családfát Széchenyi
Péter festőművész képén keresztül
ismerhettük meg, és mint kiderült
Széchenyiek még ma is temetkeznek Nagycenk temetőjébe. Délután nagyon kellemes időnk volt,
amikor végig sétáltunk a Lővérek
3300 m hosszú Várisi sétaútján,
mely tanösvényként is szolgál. Negyedik nap délelőtt ismét Sopron
belvárosába sétáltunk, megcsodáltuk a középkori műemlék házakat,
hangulatos kapualjakat. Elsőként a
Kecske –templomba mentünk be,
mely számos történelmi esemény
színhelye volt, mint például koronázás és országgyűlés, megtekintettük az altemplomot, a középkori kápolnát és a Káptalantermet is.
Kifelé a Kegytárgybolton keresztül
jöhettünk, ahol apátok által készített finom sört vehettünk. Ezen a
napon kortól függetlenül díjmentesen látogathattuk meg a múzeumokat. A reneszánsz Storno- ház
a kéményseprőből lett freskófestő, Storno Ferenc és családjának
gyűjteménye, ma a város tulajdonát képezi. A kiállításon korabeli
használati tárgyakat, bútorokat és
freskókat láthattunk. Megtudhattuk, hogy művészi szinten festett
és több épület restaurálása is a nevéhez fűződik, mint például a pannonhalmi apátsági templom kapuzatának timpanonképe vagy a
veleméri templom freskói is Storno tervei alapján újultak meg. Múzeumi látogatásunkat a Bányászati
Múzeumban fejeztük be. Érdekes
ásványgyűjteményt nézhettünk
meg, valamint a brennbergi szénbányászat és a magyar nemesfémbányászat történetét, a bányagépek fejlődését tárták elénk. Ezen a
kiránduláson is sok élménnyel, új
információval lettünk gazdagabbak, élveztük minden pillanatát.
Már tervezgetjük a következő utazásunkat, hova és mikor menjünk.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai
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SPORT HÍREK

Deszki Sport Club hírei
Két fordulóval a vége előtt november közepén felnőtt labdarúgó csapatunk a megye II. osztályban a második helyet birtokolja. Hátra van még két forduló, szeretnénk az élen végezni, de a második hely sem lenne csalódás. Jó döntés volt az első osztályú felkérésre
nemet mondani a nyár folyamán. Egyértelműen rendeződött a viszony
csapatunk háza táján. 27 fős kerettel vágtunk neki az ősznek, folyamatosan voltak lemorzsolódások, erre számított is Pap Endre vezetőedző.
A megmaradt játékosokkal létrejött egy viszonylag erős mag, ami bizakodásra ad okot. Többen kérdezik, hogy lesz-e majd osztályváltás, ha
megint oda kerülünk. Először is ott kell végezni. Tavalyi évben az első
osztály összes negatívságát átéltük, ez még élénken él mindenkiben, de
ezek ellenére nincs elvetve az esetleges feljutás, de nagyon messze van
még. Gyűjtögetjük pontjainkat, és meglátjuk mire lesz elég.
Ifjúsági csapatunk a nyári „fúzió” miatt a Tiszasziget színeiben indul.
Jelenleg 4. helyen szerepelnek, reális cél a dobogóra feljutás. Sajnos játékosainkban már dolgozott a kis „egó”. Nehezebb volt a két csapatot ös�szeilleszteni, sikerülhetett volna jobban is, de azért 4-5 állandó játékos
rendszeresen pályára lép szigeti színekben.
U17-es gárdánk szintén a fúzió, illetve pár távozó miatt átalakult.
Szűkös kerettel tudunk dolgozni, de sokat javultunk az elmúlt évhez
képest. Az érkező szigeti játékosok beálltak a sorba, hasznos tagjai lettek
a keretnek. Iványi Zalán igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát. Hatalmasat küzd, biztatja társait, példás a hozzáállása, amennyiben így fejlődik, nemsokára a felnőtt csapatban is bemutatkozhat. Tavaszra tovább
szeretnénk erősödni, 2-3 érkező játékossal a dobogó sem elérhetetlen.
Jelenleg 4 pontra lemaradva a dobogótól az 5. helyen szerepel a gárda.
U14-es csapatunk csak saját magának köszönheti, hogy holtversenyben másodikként fordul. Az utolsó mérkőzésen, Tiszasziget ellen vereséget szenvedve, elveszítette az első helyet. Ők az első korosztályunk,
akikkel 6-7 éves koruk óta heti 3 edzéssel készülünk. A sok kis ügyetlen
gyerek, akik anno 20 gólt is kaptak egy futsal mérkőzésen, kezdenek beérni. A srácokba fektetett munka kezd visszaköszönni. Biztos nem lesznek „Messi”-k, „Ronaldo”-k már, de korosztályaikban, környezetükben
tudnak érvényesülni. Edzés látogatottságuk, hozzáállásuk példamutató,
meg is érdemlik, hogy az első helyért küzdjenek. Hogy sikerülni fog-e
az aranyérem? Majd júniusban kiderül. Külön örömteli, hogy Márton
Ronald 32 (!!) góllal vezeti a góllövő listát.
„Bozsikos” csapataink (U7, U9, U11) picit visszaestek teljesítményükkel a makói csoportjukban. Hogy mi történt? Még pontos okot
nem tudunk, megvárjuk a téli futsal bajnokság végeredményét. Lehet,
hogy visszaesésük csak pillanatnyi zavar, ami utánpótlás korú játékosoknál könnyen előfordulhat. Ami biztos, hogy nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a legkisebbekre. U7-es csapatunk esetén óriási a fluktuáció.
Iskola érettség után szinte újra kell építeni a korosztályt. Sajnos sokan
nem Deszken kezdik általános iskolai tanulmányaikat, lassan el is maradnak edzésről, ez ellen tenni kell, mert évek múlva ez meg fog érződni
minden korosztályunkban.
Futsal felnőtt csapatunk eddig még csak ismerkedik a játékkal, eddig
vesztesen hagyta el minden esetben a pályát. Ez az év valószínűleg rá
fog menni erre, de az egyesület hatalmas potenciált lát ebben a játékban,
ezért komolyan tervez vele. Télen utánpótlás korosztályos csapataink
is elindulnak a megyei futsal bajnokságban, szigeti játékosokkal megerősödve.

Hajrá DSC!!!

Tóth Tibor edző
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Gyalogtúra Deszken
Hagyományos őszi gyalogtúránk idén valamiért igen késői időpontra került, ami adott okot némi aggodalomra: valljuk be őszintén, október végén általában már jobban szeretünk a kandalló előtt ücsörögni.
Na, idén október 20-án, 25 fokos napsütésben gyalogolhatott minden
kedves sportolni vágyó! Nagy örömmel töltött el, hogy a Zrínyi Miklós
Általános Iskola mellett a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolából is
szép számmal jelentkeztek, de a legnagyobb örömet az okozta, hogy
végre nem kellett szégyenkeznünk: a deszkiek is magukénak érezték a
programot! Indulás előtt a szokásos zsíros és lekváros kenyér adta meg
a kezdő energiát, amit a több mint 200 résztvevő el is tüntetett pillanatokon belül. Vojszi bácsi, a főszervező indította el a programot, nagy
derültséget keltve a nyakában lógó retró hangszóróval és mikrofonjával! Utunk elején megálltunk a katolikus templommal szembeni Emlékparknál, ahol elmondtuk, mikor, miért és hogyan létesült ez a szép
hely, és kiknek állít emléket a sok ott elhelyezett kopjafa. (Segítségemre
volt a Király László polgármesterünk által összeállított ismertető. Laci
sajnos külföldi elfoglaltsága miatt nem túrázhatott velünk, keresték is
sokan!) Folytatva utunkat, ismét elértük, hogy az egyes utcákban végig
hallgathassuk a kerítésen belüli kutyák irigy ugatását, hiszen jónéhány
társuk volt olyan szerencsés, hogy gazdáikkal végig túrázhatták a délelőttöt. Vojszi bácsink idén is kitalált valamit: szerzett 150 db zsákot,
így a Maros töltés tövében megtartott hagyományos futóverseny mellett volt zsákban futás, zsákban gurulás a domb tetejéről, és még gyalogolhattunk is zsákban! Fáradalmainkat a Maros partján pihentük
ki, ahol megint előkerült Vojszika csodaberendezése…így mindenki
végig hallgathatta, milyen legenda fűződik a Maroshoz, mire használták a középkorban, hogyan kapcsolódtak be a hajóvontatásba a deszki
szerbek, és kit neveztek „kaparásnak”. Természetesen nem maradhatott
ki az ismertetőből Szemi, az európai nyelesszemű légy sem, hiszen első
példányait 20 évvel ezelőtt éppen itt, a Maros folyó partszegélyén fedezték fel. Innentől kezdve már tulajdonképpen visszafelé vitt utunk, bár
közel sem ért véget a program. A horgásztónál megállva összeszedtük a
regisztrálásnál kiosztott „Deszki Gyaloglónap TOTO”-kat, amit bizony
nem is volt olyan egyszerű kitölteni. Vonatkozott kérdés a templomainkra, a Szanatóriumra, a világháborús emlékműveinkre, Deszk község
zászlajára… bizony, néha még a deszkiek is csak vakarták a fejüket! (Révész Pista bácsi értékelte a lapokat, és igazságosan pontozott, köszönet
érte.) A Sportpálya bejáratánál készítettünk egy nagyon kedves fotót a
mezei csokor gyűjtőkkel, mert ilyen feladat is volt ám! Ha azt gondolják, hogy ennyivel befejeződött a nap, hát tévednek! Vojszi bácsi csapatokat alkotott, és kezdődhetett a játékos sportvetélkedő! Persze volt
küzdés, kevés esés és sok nevetés, úgyhogy fogyott a sok ajándék póló
és csoki mindenki legnagyobb megelégedésére! Ezután azért már megkönyörültünk a csapaton, lovas kocsival szállítottunk vissza mindenkit a Sportcsarnokba, ahol a jól megérdemelt emléklap és Minyó Józsi
bácsi isteni csülökpörköltje koronázta meg a napot! Nyugodt szívvel
mondhatom: tartalmas, jól szervezett, élményekben gazdag programot
tudhatunk magunk mögött, amit a sok fáradt, de jókedvű résztvevő is
megerősített!
Szeretnénk köszönetet mindenkinek, aki segítette és támogatta
munkánkat:
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület,
Csongrád Megyei Szabadidősport Egyesület, Deszk Község Önkormányzata, Deszki Faluház, Deszki Településüzemeltetési kft., Király
László, Törökné Bella Gizella, Tajti Péter, Révész István és családja,
Minyó József és családja, Sztán László, Meszes Gábor, György Brigitta,
Buzdorján Gábor, Deákné Bátky Judit, Tóth Ferenc, Tóth Gábor, Szunyog Erzsébet, Kovács Csaba, Gonda Istvánné, Ráczné Gonda Ildikó,
Gera Norbert, Felföldi Hajnalka, Schultzné Vajas Klára, Herbertné
Auth Adél, Bánszki Zsuzsanna, Arany János Ált. Iskola tantestülete.
Sillóné Varga Anikó
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Báloztunk
November 10-én rendeztük
meg a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány jótékonysági bálját, immáron kilencedik
alkalommal. A szervezés kicsit
nehézkesen indult, de végül közel 200-an mulattunk együtt a
Sportcsarnokban, ami egy nagyon szép létszám. Köszönet a
résztvevőknek! Több újdonsággal is készültünk, hiszen debütált a Halász Erika által vezetett
Gerliczy Étterem (nagyon finom
volt minden!), a Black Five zenekar (szuperül zenéltek!) és
egy fantasztikus új dekoráció is,
amely Szabóné Sarkadi Szilvia,
a Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
keze munkáját dicséri. Szilvi szabadidejében rengeteget dolgozott azon, hogy új köntöst adjon
a Sportcsarnoknak, amely a keze

nyomán igazi bálteremmé változott. Hálás köszönet érte!
A bál a szokásos nyitó tánccal
indult, ami annyiból mégsem
volt szokásos, hogy egy meglepetés produkciót konferálhattam fel, mégpedig „Ningbo láz”
címmel, amely a Kerepetye néptánccsoport ningbo-i látogatásának állított szívderítő emléket.
Köszönjük Borda Sárának, aki
a Fenyő Miklós féle Limbó láz
szövegét átírva egy fantasztikus
produkciót hozott létre a táncos
társaival együtt.
A mulatság hajnal 3-ig tartott,
bízom benne, hogy Mindenki
nagyon jól érezte magát és jövőre
megdöntjük a 300 fős részvételi
rekordot!
Szeretném megköszönni a
sok segítséget kuratóriumi tagjaimnak: Bertókné Zsókának, Dr.

Dudás Szilviának, Nagy Erikának, Netye Orsolyának és Sillóné
Varga Anikónak.
Köszönöm szépen Mindenkinek, aki tombolát ajánlott fel,
támogatójegyet vásárolt, aki
részvételével hozzájárult a bevételhez és a rendezvény sikeréhez.
A bálon 320.000,-Ft gyűlt össze.
És végül álljon itt az igencsak
hosszú támogatói lista:
Alakmánia Mozgásstúdió, Babilai Edit, Babits Pincészet - Lakatos Pál, Bácskai Dániel, Bencze
Márton, Bertók Péter, Bodri Pincészet, Boka Tibor, Borda Sára, Bús
Barbara, Csebella Adrienn, Deszki
Deszkadöngetők, Deszk Község
Önkormányzata, Deszki Faluház,
Deszki Népdalkör, Deszki Sport
Club, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft., Dudás Ildikó,
Erzsébet fürdő Mórahalom, Égető Zsolt és Hegyi Mónika, Frank
Dezsőné, Fehérvári György és
Fehérvári Györgyné, Gerliczy Ét-

terem, Görbe Lajos, György Imre,
Hídvégi Gábor, Ifjúsági Ház Rendezvényközpont, Juhász zenekar,
Káity Mónika, Kakas Orsolya,
Karácsonyi Zsolt, Kardos Ditke és
Kardos Gyula, Kinga Kozmetika,
Király László, Kis Zoltán, Laczi
Katalin, Magyar Enikő, Mátó Attila és családja, Nagy Anikó, Néptánckellék Bolt Budapest, Netye
Orsolya, Péczné Elek Ildikó, Rabi
Zoltán és Nyirati Ildikó, Sly Szalon - Orvos Szilvia, Orvos Csaba,
Szabó Helga, Szabóné Frank Emese, Szabó Sándor országgyűlési
képviselő, Szabóné Sarkadi Szilvia,
Szegedi Vadaspark, Szeles László
csizmadia mester, Sziveri Zsolt,
Tiszavirág Néptáncegyesület, Tóth
Ferenc, Vámos Zoltán (Vámos
Cukrászat), Vikorné Nádasdi
Ilona (Tupperware és Farmasi tanácsadó), Vito Venturi Kft.
Bene Ildikó

Karácsonykor is legyen környezettudatos!
Magyarországon évente átlagosan 100 kilogramm papírt használunk személyenként,
és ennek nagy része a szemétben végzi. Papírfogyasztásunk mindössze 65 százalékát
hasznosítják újra valamilyen formában, a maradék még mindig szemétlerakókba kerül, így
decemberben még fontosabb, hogy a feleslegessé vált papírhulladék mennyiségét csökkentsük, újrafelhasználjuk, illetve szelektíven
gyűjtsük. Karácsonykor 10-15 százalékkal is
nő a személyenként elhasznált papír men�nyisége, köszönhetően a felfokozott ünnepi
vásárlási és csomagolási láznak.
– A felhasznált papír legnagyobb részét a
postaládába dobott bolti katalógusok,
hirdetések, szórólapok adják, de emellett
népszerű papírhulladéknak számítanak az
újságok, a csomagolóanyagok, az iratok.
– Évente mintegy 420 millió darab italos
karton doboz került forgalomba Ma-

gyarországon. Ez azt jelenti, hogy minden
hazai háztartás átlagosan évi 120 darab
ilyen dobozt használt el, vagyis minden
harmadik napon dobtunk egyet a szemétgyűjtőbe.
– Magyarországon évente, lakosonként 26
kilogrammnyi szórólapot kapunk, amelyek gyártásához 80 kilogrammnyi fát kell
kivágni. Csak legális forrásból évente 84
000 tonna direktmarketing-anyagot kap
a lakosság.
A papírhulladéknál a legnagyobb probléma nem a papírhulladék lebomlási ideje vagy
környezetszennyező hatása, hanem az, hogy
a papírt újból elő kell állítani. A papír előállításához nagyon sok energiára van szükség, a
papírgyártás a világ energiafelhasználásának
4 százalékáért felelős. Egyetlen tonna papír
előállításához pedig legalább 2-3,5 tonna fát
(10 fa) kell elpusztítani. Földünk minden év-

ben Görögországnyi területet veszít erdőtakarójából.
Legkönnyebben úgy tudunk
védekezni a felesleges fakivágás és a papírhulladék ellen, ha például többször is felhasználjuk, újrahasznosítás céljából szelektíven
gyűjtjük ezt a hulladékot.
Az újrahasznosítás reményében kérjük
éljen a szelektív gyűjtés lehetőségével minden újrahasznosítható anyag tekintetében!
Az
összegyűjtött
papírhulladékot,
műanyag palackokat és egyéb újrahasznosítható műanyagokat, fém konzerv –és italos dobozokat gyűjtse szelektíven, és kettő
hetente (minden páratlan hét szerdáján)
rakja ki a háza elé egy zsákban, vagy helyezze el a gyűjtőszigetek egyikébe, vagy vigye
ki a Hulladékudvarba!
(Forrás: www.ng.hu)
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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
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
		
8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ

Tas Péter István
70/489-39-39
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig
(ebédidő: 12:00-12:30)

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA

Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

JÓ TUDNI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

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.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

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: Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: 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

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Szerda 16-17 óráig
Telefon: 62/ 571-598
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Péntek: 8.00–11.00.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Email: drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
SZELEKTÍV
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
december 5., 19.
Kedd:
10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármielrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácienlyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
bejelentkezés után.
kihelyezni!!!

Családi események
Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
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MEGÉRKEZTÜNK!
Szabó Zsuzsannának és Szijjártó Csabának 2018.11.07-én Hédi,
Novák Tímea Zsuzsannának és Laczi Ádámnak 2018.11.09-én Zoé Liliána,
Szosznyák Juditnak és Rozsnyai Jánosnak
2018.10.30-án Álmos nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Vörös Jánosné deszki lakos
72 éves korában
Gazdag Gyula, deszki lakos
63 éves korában elhunyt.
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