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20 MILLIÓS
ÚTFEJLESZTÉS A KISKERTEKBEN!
Meglétük óta most először járhatók a kiskerti utak. A beruházás részleteiről a 2. oldalon olvashatnak.

Ha szeptember, akkor

FALUNAPOK és
AJVÁR FESZTIVÁL!

Deszk legfiatalabb és legidősebb lakói a 2018. évi Falunapokon
Vas József (94 év), Daru Józsefné (95 év) és Szabó Zsófia (15 nap)
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– A kiskertekben meglehetősen nagy
volt a sürgés-forgás az elmúlt hetekben.
Megtudhatjuk, mit csináltak?
– Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk,
hogy az elmúlt húsz év legnagyobb útépítése vált valóra a deszki kiskertekben. Nem
vertük nagydobra ezt a tervünket korábban, hiszen a cél nem a csinnadratta, hanem
az, hogy az ott élők kicsit komfortosabban
érezhessék magukat – azok, akik az ottani
kis ingatlanokban találják meg a családi
fészket, azok is elfogadható utakon juthassanak haza.
A kormány a kiskertek fejlesztésére írt ki
pályázatot, melyre max. 10 milliót lehetett
megpályázni. Ez nem sok, de ennek a 90%ából építettük meg a falunap előtti napokban a Liliom utca szép új útját.

Két éve készülünk a kiskertek és a saras
mezőgazdasági bekötőutak rendbehozatalára. Azóta gyűjtjük a leőrölni való beton
és tégla törmeléket. Augusztus elején sikerült végre vállalkozót is találni a feladatra,
és mintegy 1200 m3-nyi útalapra tettünk
szert. A beton ledarálása 3,2 millió forintjába került Deszknek – erre a mennyiségre
már alapozhatunk a koncepciónk megvalósításában.
Tekintettel az anyagi lehetőségeinkre,
a képviselő-testület hosszasan mérlegelte,
hogy melyik kiskerti utcákat tesszük járhatóvá idén. Végül a Sellő, a Nárcisz és a kettőt összekötő Vadvirág utca kis szakaszára
emeltük fel a kezünket. Ez közel 2400 m2,
a Liliom utcával pedig több mint egy kilométernyi földút teljes feljavítását jelentette
– 6,6 millió forintért.
Az ott lakókkal együtt örülünk mi is a
szép utcáknak, és egy jelképes átadó ünnepségen, de inkább lakossági fórumon azt
is elkezdtük tervezgetni, hogy jövőre melyik 500 métert építsük meg. A jó hangu-

– Túl vagyunk a falunapokon, és a szokásos műsorrendtől
eltérően csak pénteken volt hivatalos és kulturális program.
Bejött-e ez a változtatás, és hogy értékeli az egész rendezvényt?
– Hadd kezdjem a végén! Sokak véleményét összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon nívós, jól szervezett és sikeres falunapokat tudhatunk magunk mögött. Sok apróbb változtatás volt, de ha csak a
szombat szabaddá tétele tűnt fel a legtöbbeknek, akkor máris sikerről
beszélhetünk!
Több jelzés volt az elmúlt években, hogy nem szerencsés időben
van a szombat esti kulturális program, hiszen a fellépők közül sokan

latú beszélgetésen arról is beszéltünk, hogy
vélhetően nem lesz közvilágítás fejlesztés a
kiskertekben, de képviselő-társaimmal szeretnénk 4-5 olyan napelemes kandelábert is
felállítani 2019-ben, mint amilyen a Szőregi
soron már egy jó éve üzemel. Ez több mint 2
millió forintba kerülhet – ha a testület talál
rá forrást jövőre.
Az elkészült utak okozta öröm mellett
beszélgettünk a problémáikról, sok kérdés
vetődött fel, és a válaszok mellett mi is új feladatokat kaptunk. Gondolatébresztésként
felvetették az ingatlanokra történő levélkihordás kérdését, a szemétszállítás végleges
megoldását, de azt is, hogy közös felelősséget érezve figyeljünk oda az ingatlanokat és
a közterületeket is gazzal elárasztó lakótársakra, tulajdonosokra. Megbeszéltük, hogy
tavasszal újra találkozunk és a konkrét lépésekről is együtt fogunk beszélni és dönteni.
Közel negyvenen voltunk, örülök a nagy
aktivitásnak – látszott mindenki arcán,
hogy ideje volt már egy kis kézzel fogható
figyelemnek a kiskertesek felé. Reméljük,
ezt az egyre inkább belakott területet sikerül egyre többek megelégedésére minden
évben picit fejleszteni. Ez a mostani közel
20 milliós fejlesztés is mutatja – nem csak
beszélünk erről, de teszünk is érte!
Kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak az
új utakra!

kimaradnak már a délutáni programok egy részéből, de még akár az
esti koncertből is – ami köztudottan a műsor után kezdődött. Idén
péntekre tettük az összes hivatalos és fellépős programot, a szombat
így csak a kikapcsolódásról, a szórakozásról szólhatott. Az gondolom,
hogy sikerként könyvelhetjük el – jók a visszajelzések.
Nekünk szervezőknek már szinte az egész augusztus a falunapokról
szólt, sokan rengeteget dolgoztunk és idegeskedtünk a sikerért – de
megérte. Kimondhatatlanul jó érzés az ide érkező vendégektől, a településvezetőktől, a csapataik tagjaitól elismeréseket hallani a szervezettségről és látható profizmusról.
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Ezúton szeretnék minden kedves kollégámnak köszönetet mondani a szervezésért
és a megvalósításért! Köszönöm főtámogatónknak az AGRONÓMIA Kft-nek, a
TAUGÉP Kft-nek a tűzijátékot, Bene Ildikónak, a falunapok főszervezőjének, Szabóné
Sarkadi Szilviának, a kft. ügyvezetőjének és
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyzőas�szonynak, a szervezésben a három legfontosabb kollégámnak!
Köszönöm a kft minden dolgozójának
– hatalmas munka hárult rájuk, melyet tisztességgel és példásan végeztek! Köszönetem
fejezem ki a hivatal minden dolgozójának,
közvetlen kolléganőimnek és a faluház lelkes
csapatának! Hálásak vagyunk a nyugdíjas
klub sütő-főző tagjainak, a Deszki Falunkért Egyesületből és a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti Körből a rendezvényt
segítőknek! Külön köszönöm a szombaton
nekem 9 bogrács pörköltet megfőző kollégáimnak, Csanádi Lászlónak, Cserháti Györgynek, Király Andrásnak és Zika Lászlónak!
És ezúton is, ismét nagy tisztelettel köszönöm minden támogatónknak, segítőnknek,
akik nélkül nem lehetett volna ilyen tartalmas és színvonalas falunap az idén sem! Többen a munkájukkal segítettek, voltak, akik
alapanyagot, díjakat, ajándékcsomagot, virágot, italt adtak, vagy épp szállítást vállaltak, és
idén is akadtak többen, akik anyagi támogatásukkal segítették az idei rendezvényt.

Mellár Erika, Borka Lajos, Börcsök Gábor,
Buzdorján Gábor, COOP Szeged Zrt., Csabai Róbert, Csanádi Ferenc, Csanádi László,
Cserháti György, Csikós András és Csikósné
Kurucz Erzsébet, Csongrád Megyei Telepü-

Nagyon köszönjük az alábbiaknak:
43-as Pizzéria Szurmai Sándor és Téglás Szabolcs, AGRONÓMIA Kft - Horváth
Ferenc és Ács-Sánta Gyula, Albert-Huszár
Ferenc, Bakacsi Róbert, Batki Istvánné,
Benczik László, Béres Ferenc, Bernula Péter,
Bertók Péter, Beszédes Viktor, Beszédesné

léstisztasági Kft., Deszki Falunkért Egyesület, Deszki Gazdák Vadásztársasága, Deszki
Nyugdíjasklub, Dr. Irsai Olivér, Dr. Pető Zsolt
és Andrea, DSC - Szabó László, Égető Zsolt,
Frányó Zoltán, Füvesi Róbert, Gál Zsuzsanna, Gera Norbert, Gonda József, Görbe Lajos, Gyorgyev Milivojné, Gyorgyev Vojiszláv,
Polgármester Úr! Köszönjük a válaszadást!
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Huszti Mihály és Husztiné Dobó Katalin,
Illés Gergely K2 tortabevonó, Kaliczka Istvánné, Kardos Ditke, Király András, Király
Ferenc, Kispéter Csaba és Kispéterné Terhes
Éva, Kiss Márta, Kocsis István, Kócsó Zoltánné, Kószó István, Kovács Csaba, Kovács
József, László Sándor - GONG Pálinkaház,
Lele Ildikó, Magony István, Magyar Béla,
Marijity Valéria, Mihály Zsolt, Miskolczi János, Molnár Sándor, Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda pedagógusai, Muhari Attila, Nagy
János, Nyergesné Király Anita, Pajcsin Szilvia, Papp Jánosné Ilonka néni, Pataki Andrea
"Álomvirág" Virágüzlet, Pataki Anna, Pataki
János - Compass Studio Számítástechnikai
Kft., Patkós Árpád, Pióker Tibor, Pocsai Zsolt
és Török Andrea, Potempski Jacek, PROBART Kft - Bartucz Tibor, Pugris Tamara,
Retro Rádió Szeged, Ringat-Lak Bölcsőde
kollektívája, Rókáné Lídia, Rozsnyai János,
Schultz József, Schultzné Vajas Klára, Shcaff
Gyöngyi és Kukla Tamás, Sly Szalon - Orvos
Szilvia, SLY-VILL Kft - Orvos Csaba, Stadler Ferenc és Stadlerné Éva, Szabó András,
Szabó Imre és Nagy Erika, Szabó Sándor –
országgyűlési képviselő, Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Szilágyi Zoltán,
Szilágyi Imre, ifj, Szilágyi Imre, Szilágyiné
Szőke Andrea, Sziveri Zsolt és Megyesi Judit, Szőregi Gazdabolt - Nagy Péter, Szunyog
Erzsébet, Szűcs Antal és Dongó Mária, Szűcs
Tibor – Mórahalom, SZVMF Zrt, TAUGÉP
Kft - Fodor Orsolya, Tóth Attila - Quality Solution Mo. Kft, Tóth Erika, Tóth László, Turi
István - Tanker Hungary Kft., Varga Gábor,
Zika László, Zoltánfy István Általános Iskola
pedagógusai.

Szerkesztőség

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 14-i rendes és
augusztus 27-i rendkívüli ülésén a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett
munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót. A testület jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
SZMSZ módosítását. Elfogadásra került az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja,
a polgármesteri hivatal Helyi Esélyegyenlőségi
terve, az önkormányzat Idősügyi koncepciója,
illetve Helyi Sportfejlesztési Sportkoncepciója.

Úgy döntött a testület, hogy 80.000.- Ft, támogatást nyújt az SZKTT Szociális Szolgáltató
Központnak, melyet a deszki idősek nappali
ellátásában résztvevő személyek 20 alkalmas
gyógytorna foglalkozására fordít. A testület
döntött a Ringat-Lak Bölcsőde és Családi
Napközi kérelmével kapcsolatban. A testület
úgy határozott, hogy támogatja a Deszki Sport
Clubot működési költségei biztosítása érdekében. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Deszk, Alkotmány u. 52. szám alatti ingatlanon
található éttermet (vendéglőt) határozatlan
időre bérbe adja 2018. szeptember 10. napjától
a Gastro Prima Kft-nek. A testület úgy döntött,
hogy támogatja a Szőregi Polgárőr Egyesületet a deszki rendezvényeken kifejtett segítő

közreműködésük miatt. Módosításra került
a „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszerek fejlesztése Deszken” című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításával
kapcsolatos 181/2017. (X. 24.) önkormányzati
határozat. Úgy döntött a testület, hogy a Deszk,
zártkerti útfejlesztési koncepcióját akként fogadja el, hogy 2018. év folyamán a Süllő (875
m2), Vadvirág (238 m2) és Nárcisz (1260 m2) utcákban mindösszesen 2373 m2 hosszban útfelújítási munkálatokat végez, melyre 6.630.000,Ft. keretösszeget biztosít.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Fakivágási eljárás

Az út nem járda!

Közterületen lévő fás szárú növény kivágása esetén kérelemben kell
kérni a fás szárú növény kivágásának engedélyezését a jegyzőtől (3000,Ft. eljárási illeték). A fás szárú növények kivágását követő 1 éven belül
a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű
pótlásáról. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a
telepítést követő vegetáció időszak kezdetén a fás szárú növény nem
ered meg. Pótlás során gyümölcsfa nem telepíthető, az engedélyező határozatban javasolt fafajok közül kell a kivágott fát pótolni. A szakszerű
pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. Felhívom azon engedélyesek figyelmét, akik a megadott határidőben még nem tettek eleget pótlási kötelezettségüknek, hogy azt tegyék meg, mivel az őszi időszakban a teljesítést
ellenőrizni fogom!
Nem teljesítés esetén közigazgatási bírság kiszabására kerül sor.

Egyre rövidülnek a nappalok, a mindennapi közlekedést megnehezíti a gyorsan beköszönő esti sötétség. Deszken gyakran
tapasztalni, hogy a gyalogosok előszeretettel sétálnak az úttesten, ami
– főleg sötét időben – igen balesetveszélyes. További veszélyt jelent az
úton gyaloglás, ha jeges, csúszós az úttest. Hogyan rendelkezik a vonatkozó jogszabály? A KRESZ szerint a GYALOGOSNAK elsősorban a
járdán, ahol pedig járda nincs, ott a leállósávon, az útpadkán, vagy
ha van kerékpárút, akkor ott kell közlekednie. Ez nem azt jelenti, hogy
ha az adott útszakaszon van járda és kerékpárút is, akkor a gyalogos választhat, hogy hol közlekedik. A gyalogosnak kötelessége a járdán gyalogolnia. De ha egyik sem található meg, és az útpadka közlekedésre
alkalmatlan, akkor a gyalogos az úttesten is közlekedhet, de ezt a lehetőséget csak végső esetben lehet igénybe venni. Amennyiben a gyalogosok az úttesten, vagy az úttest szélén közlekednek, akkor lakott területen
belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalon kell közlekedniük, lakott területen kívül mindig bal oldalon, a járműforgalommal szemben
gyalogoljanak.

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tisztelt Állattartók!
A CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa
Deszk község külterületére

2018. szeptember 29-től október 20-ig

EBZÁRLATOT és
LEGELTETÉSI TILALMAT
rendel el.

Süli József

Személyszállítást vállalok

Az ebzárlat tartama alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad
kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek,
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6. A vadászterületen kóborló, nem befogható
ebek leölése a vadászatra jogosult feladata.
7. A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat
nem hajtható.
Felhívom a lakosság figyelmét
a fenti előírások szigorú megtartására!

KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897

dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita jegyző
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FALUHÁZ HÍREK

Újdonságok a Faluházban!
Októbertől új lehetőségekkel várjuk a gyerekeket és a felnőtteket is a
Faluházban. Újdonságként lego klub indul gyerekeknek, Szvitan Attila
kollegánk vezetésével, valamint tortadíszítő tanfolyam Kardos Ditkével. Továbbra is lehet jelentkezni kezdő néptánc csoportunkba, balett
csoportunkba és moderntánc csoportunkba is! A felnőttek részére 12
alkalomból álló társastánc tanfolyamot indítunk és október 10-től már
jógázni is lehet nálunk! Érdeklődjenek elérhetőségeinken, várunk szeretettel Mindenkit a Deszki Faluházban!
Bene Ildikó igazgató

Programajánló:
Október 6. szombat 10 óra
TORTADÍSZÍTŐ
TANFOLYAM
a Faluházban
Belépődíj nincs!

Október 16. kedd 17 óra
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
SCHÄFFER ERZSÉBETTEL
a Faluházban
Belépődíj nincs!

Október 6. szombat 18 óra
PLETYKÁK
A Pótszék társulat bemutatója
a Faluházban
Belépőjegy: 1000,-Ft

Október 20. szombat
GYALOGLÓ NAP

Október 14. vasárnap
BÚCSÚ
a Szabadidő Parkban

Október 29. hétfő 14 óra
TORTADÍSZÍTŐ
TANFOLYAM
a Faluházban
Belépődíj nincs!

Október 27. szombat 15 óra
DALOS TALÁLKOZÓ

Felhívás
Megfelelő számú érdeklődő esetén

TORTADÍSZKÉSZÍTŐ-MINITANFOLYAMOT
TARTUNK A FALUHÁZBAN.
Témák októberben:
ŐSZ ÉS HALLOWEEN.

Lehetőség nyílik arra is, hogy az otthon elkészített muffinkákat/
minisütiket az adott témában feldíszítsék a gyerekek vagy éppen a
vállalkozó kedvű felnőttek .

Tervezett időpontok:
október 6. 10 óra és október 29. 14 óra.

Burkolóanyagot és színezéket a faluház biztosít, de nyújtófát,
kiszúrót, dekortollat, esetleg megvalósításra váró, de kivitelezésben
segítséget igénylő ötleteket a résztvevők hozzanak magukkal!
Várjuk a jelentkezéseket a Faluház elérhetőségein!
Kardos Ditke
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művészeti vezetők:
Goda Kata és Tóth Gábor

VÁRJUK A CSATLAKOZNI VÁGYÓ
5-8 ÉVES LÁNYOKAT ÉS FIÚKAT
A Tiszavirág Néptáncegyesület Kacabajka csoportjába!

A PRÓBÁK MINDEN KEDDEN: 16.00-17.00-IG
ÉS PÉNTEKEN: 17.00-18.00-IG
A DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ (FALUHÁZ)BAN LESZNEK.

Érdeklődni: tiszavirag.deszk@gmail.com | Tel: +3670/336-8558,
Borda Sára: +3670/773-6258, Tímár Attila: +3630/185-1665

2018. SZEPTEMBER
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Tanévnyitó
Huszonegy elsős kezdte meg 2018. szeptember harmadikán nagy menetelését a tanulás folyamatában a Zoltánfy iskolában. A negyedikesek verses, dalos műsora hangolta az apróságokat az iskolai életre.
A kezdeti megilletődöttséget oldotta a gyermekek vidám műsora.
Köszönet a tanítónőnek, szereplőknek és szülőknek. Külön köszönet „Révész apukának” a díszlet erőforrásainak megteremtéséért.

Programok
A meghatározott követelmények mellett,
rengeteg tanórán kívüli foglalkozásra van lehetősége az iskolába járó nebulóknak.
A teljesség igénye nélkül, íme néhány lehetőség: sakk szakkör, énekkar, informatika
szakkör, rajz szakkör, természetismeret szakkör, kínai nyelvi foglalkozás, magyar - matematika előkészítő, pályaorientációs foglalkozások, sportfoglalkozások stb.
Az idei tanévben tovább bővül a pályázati
együttműködések színtere. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral tovább folytatódik az
„Ismerjük meg!- Élményszerű tanulás” projekt.
Ennek keretében informatika, természetismeret és vizuális kultúra tehetséggondozás zajlik.
Együttműködési megállapodás köttetett
az algyői Gyevikult Kulturális és Művelődési Nonprofit kft-vel. Három fő területen lesz
lehetősége a deszki diákoknak nem formális
tanulási tevékenységben ismereteiket, készségeiket bővíteni:

1. FÖLDRAJZ MÁSKÉPP
Cél, a napjainkban egyre kevesebb figyelmet kapó természettudományos ismeretek
megalapozása, kibővítése. A tág spektrumú
egzakt természettudomány közérthető szegmentálása, darabolása a fiatalabb korcsoportok számára. A fizikai, kémiai, biológiai és
földrajzi ismeretek bővítése és emberközeli,
tudás alapú információinak átadása. Az elméleti, interaktív, bevezető előadásokat terepen
végzett tevékenységek mélyítik el.
2. TÖRTÉNELEM MÁSKÉPP
A program a történelemoktatás személyes
és élményszerű feldolgozását kínálja. Témákon keresztül igyekszünk olyan történelmi
területeket feldolgozni, ahol a diákok családjain keresztül, lakóhelyük, környezetük
eseményeit bevonva személyessé tehetjük a
történelemoktatást. Cél a történelem személyes élménnyé tétele (érintettség, személyes

és családi történelem kutatása, oralhystori élményszerűségének bemutatása és különleges
tárgyi emlékek, tanulmányutak szervezésével)
és megszerettetése.
3. GYÓGYNÖVÉNYEK,
FŰSZERNÖVÉNYEK
A témanap főszereplője a gyógynövény. Az
Ezerjófű Egészségvédő Egyesület tagjai mutatják be a növényeket. Algyő egyik vonzóereje az Algyői Tájház és az EzerJóHáz udvarán
található Ezerjófű gyógynövény bemutató
kert. Ezen helyszínen, a témanap során többféle formában, tematikával találkozhatnak a
gyermekek az adott gyógynövényekkel.
Az első két tematikus foglalkozás felsősöknek lesz elérhető, a harmadik alsó tagozatosoknak is. A program két éven keresztül zajlik,
így minden gyermekre sor kerül.

TOP-5.3.1—16-CS1-2017-00005
„Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén” c. pályázat keretében különböző tevékenységekbe kapcsolódnak be diákjaink

Bűnmegelőzési előadás

Biztonságos közlekedés

A Szegedi Rendőrkapitányság nagy gyakorlattal rendelkező bűnmegelőzési előadója az általános iskolás tanulóknak 45 perces tanóra keretében bűnmegelőzési előadássorozatot tart, mely során az alsó tagozatos
diákoknak az otthoni egyedüllétről, a szülőktől, illetve a csoporttól való
távollét veszélyeiről, illetve az idegenekkel való kapcsolatteremtés szabályairól lesz szó. A felső tagozatos diákok számára az internetbiztonságot
érintve az iskolában vagy azon kívül előforduló erőszakos bűncselekményekről, továbbá a vagyon elleni bűncselekményekre, megelőzésének
lehetőségeire és a szabadidős tevékenységek során felmerülő cselekmények megakadályozására hívják fel a figyelmet. Az órákon a témakörök
feldolgozása a Prevenciós Médiatár kisfilmjeivel valósul meg, illetve ezen
előadások interaktív módon zajlanak.

A biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés (bringasuli) és
az alapvető KRESZ ismereteinek elsajátítása játékos foglalkozások és
ügyességi versenyek keretében.
Rengeteg egyéb programot szervez az iskola ebben a tanévben is. Kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy a zoltanfy.hu weboldalra látogasson el, ahol
folyamatosan tájékozódhat az eseményekről.
Vid György
igazgató
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Minden tanév egy jó bulival
kezdődik Deszken, melynek neve
Falunap.
A pedagógusok aktív résztvevői ezen rendezvénynek. Ennek egyik eleme például a mindenkori kiállítás őrzése, melyet a pedagógusok évek óta „magas fokú
szakmai hozzáértéssel” látnak el. Soha nem tűnt még el őrzésünk alatt egyetlen kiállítási tárgy sem!
Az idén a kiállításra ellátogatott Párizsból, a Louvre Múzeum biztonsági csapata
ellesni ezt a szervezettséget és munkát.
Mielőtt elhinné Tisztelt Olvasó ezen áprilisi tréfát, így szeptember végén, jelzem,
hogy ilyen vidám hangulatban telt az idei falunap számunkra.
A kézműves foglalkozások és a főzőversenybe való bekapcsolódás mellett, fő
esemény Nekünk a „Deszk Parádé”.
Az idén „A tudásvágy életben tartóit” láthatta a nagyérdemű. Infúzión irodalmat,
matematikát, történelmet juttattunk a tanulói társadalomba. Tölcséren keresztül
tudást töltöttünk a kis kópék fejébe. A lehetetlent is megpróbáltuk: Samuban, az
iskolai csontvázban felkelteni a tanulás iránti vágyat.
Az eredményekről a következő Deszk Parádén beszámolunk.
Vid György igazgató

Óvodai hírek
2018. szeptember 3-án elindult az új nevelési év az óvodában. A dajka néniknek és a takarítási szünetnek hála csodaszép tisztaság várta az oviba
érkezőket. Valamint nagy öröm érte óvodánkat, ugyanis az Önkormányzat jóvoltából új fektetőkkel lettünk gazdagabbak. Ezeket már nagyon vártuk, jelentősen meg fogják könnyíteni az ovisok és az oviban dolgozók életét, sokkal gördülékenyebben telnek majd a mindennapjaink. A csoportok
„szívéhez” közel álló színekben érkeztek az új ágyak, saját lepedőkkel. Ezúton is köszönjük szépen!
Az ovi dolgozói megújult erővel vetik bele magukat a sok-sok teendőbe, megteszünk mindent azért, hogy az eddigiekhez és a hagyományokhoz
hűen, sok izgalmas programmal, új módszerrel színesítsük az óvodába járó gyerekek hétköznapjait.
Szentesi-Nagy Ágnes (Ági néni)

Deszk parádé
A Deszki Falunapok alkalmával megrendezett parádén évről
évre részt vesz óvodánk.
Idén a témánk az óvoda, mint
gyermekkert, hiszen a gyerekek
kis bimbós virágok, amikor bekerülnek az óvodába, és mire iskolába mennek, gyönyörű kinyílt
virágokká cseperednek, az óvó
nénik kertészekként nevelgetik
őket az óvodás évek alatt. Mivel
a parádé lényege, hogy díszítsünk
fel egy járművet, mi más lehetett
volna ez a jármű, ami a kertet
szimbolizálja, mint egy traktor.
Szerencsére van nekünk egy
Aranka nénink, aki sok minden
más jó tulajdonsága mellett még
traktort is tud vezetni és véletlenül volt is épp egy otthon nekik,

amit feldíszíthettünk e célból.
Mozgósítottuk a családokat,
hogy aki épp még nem az utolsó
napokat tölti valahol a nyaralás és
nyári vakáció végén, az jöjjön és
képviselje velünk az óvodát ezen
a programon.
A délután nagyon jó hangulatban telt, mindenki nagyon jól
érezte magát, vidáman, énekelgetve vonultunk végig a falu utcáin.
Köszönjük a szülőknek, a
gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak, hogy nagy létszámban
eljöttek és ezáltal hozzásegítettek
minket, hogy a parádén nagyon
szép eredményt érjünk el, második helyen végeztünk.
Márki Anett (Netti néni)
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2018
Tisztelt Deszkiek! 2018. augusztus 31-én, az idei Falunapok ünnepélyes megnyitóján – az eddigi évekhez hasonlóan – díjakat, kitüntetéseket és
köszönő okleveleket adtunk át a település, vagy épp a saját közösségeikben végzett közösségi munkáért, megköszöntöttük a település legfiatalabb és
legidősebb lakóit, valamint a legeredményesebb sportolókat. Szeretnénk Őket bemutatni ebben a falunapi mellékletben, és minden deszki nevében
megköszönni áldásos munkájukat, mellyel tovább öregbítették Deszk község hírnevét.

DÍSZPOLGÁR 2018

Idei évben a képviselő-testület úgy döntött,
hogy díszpolgári címet adományoz Hauke
Hansel-nek, aki 2012 óta személyes, önzetlen
részvételével és nagyvonalú támogatásaival
élteti és erősíti a Deszk és Pirna város közötti
testvér-települési kapcsolatot. Neki és kollégáinak köszönhetően sok-sok gyógyászati
segédeszközt kaptunk már eddig. Kerekes járókereteket, melyekkel sok betegnek, idősnek
jelentett megkönnyebbülést és lehetőséget,
hogy közöttünk sétálgathassanak. Kaptunk
- és ezáltal - adhattunk olyan elektromos
kórházi ágyakat, amikkel az idős hozzátartozóikat ápoló családok kaptak hatalmas segítséget Deszken és a környékbeli településeken
a nehéz napokban. Saját költségén csoportokat, delegációkat fogad és már-már deszkiként ragaszkodik minden itteni barátjához.
Személye biztosíték e kapcsolat folytatására
és erősítésére.
A díjat Király László polgármester és Schultz
Józsefné képviselő asszony adta át.

DESZK KÖZSÉGÉRT 2018.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Deszk községért végzett, több
mint 20 éves, önzetlen, áldozatos munkájának elismeréseként Deszk Községért díjban
részesíti a Deszki Faluház igazgatóját, Bene
Ildikót. Tóth Gáborral ketten kezdték el
Deszken a magyar néptánc oktatását, mely
mára egyesületi formában közel 350 táncosnak ad igazi közösséget. Már nem tanít, de
azóta is az ő vállán nyugszik a deszki néptánc oktatás szinte teljes adminisztrációja.
2010 óta a Deszki Faluház vezetője, 2016 óta
a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a falunapjaink
főszervezője, a testvér-települési kapcsolatok
koordinátora. Ittléte óta több, mint százmillió forintnyi pályázati pénzt köszönhet
neki a település. Érdemei elismeréseként, és
felbecsülhetetlen munkáját megköszönve a
képviselő-testület a Deszk Községért díjban
részesítette.
A díjat Király László polgármester úr, Brczán
Krisztifor alpolgármester úr, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, Schultzné Vajas Klára és Sillóné
Varga Anikó képviselő asszonyok, Sztán László
és Zsurkán Ferenc képviselők adták át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Deszk Községért díjban részesíti a Maros Ponty Horgászegyesület elnökét,
Tari Jánost.
János alapítója volt a horgászegyesületnek,
melyet két és fél évtizeden keresztül vezetett, és jelenleg is az elnöki tisztet tölti be. Az
ő áldozatos munkájának is köszönhetően
alakították ki Deszk egyik legrendezettebb
horgásztavát, mely nem csupán a sportolásnak ad helyszínt, de a település egyik ékköve
is. Kitartása, a horgászsport iránti elkötelezettsége, közösség kovácsoló tevékenysége
és személyisége hozzájárult ahhoz, hogy az
egyesület a mai napig fennmaradt, projekteket nyerve folyamatos fejlesztésekkel szépült
a tó és környéke, és az egyesület ma is az
egyik legnagyobb társadalmi szervezete településünknek. Mindezek elismeréseként a
képviselő-testület Deszk Községért díjat adományozott Tari Jánosnak.
A díjat Király László polgármester úr és Sillóné Varga Anikó képviselő asszony adta át.
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Közművelődési díjat adományozott a képviselő-testület a
Deszki Népdalkörnek, az évtizedeken át tartó kitartó munkájukért, amelyet a népdalaink
fennmaradásában végeznek. Szívből gratulálunk csodálatos eredményeikhez, hiszen idén a kórus
negyedik alkalommal kapta meg
az Aranypáva nagydíjat. A csoport művészeti vezetője: Szűcsné
Molnár Erzsébet, a kórus vezetője:
Stadler Ferencné Éva.
A díjat Zsurkán Ferenc képviselő
úr adta át.

Közösségi munkavégzésért díjat
ebben az évben a képviselő-testület Farkasné Bölöni Katalinnak adományozott, aki évek óta a
Deszki Magyar-Német-Flamand
Baráti kör tagja, és kimagasló érdemei vannak Deszk község testvértelepülési kapcsolatainak ápolásában.
A díjat Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia képviselő asszony adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy közösségi
munkavégzésért díjat adományoz
Csányi Imrének. Imre hosszú
évek óta a Maros Ponty Horgászegyesület vezetőségének tagja,
kitartó ügyintézője.
A díjat Sillóné Varga Anikó képviselő asszony adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete testnevelési és sport díjat
adományozott Tóth Tibornak,
a Deszki Sport Club utánpótlás
edzőjének. Tibor nem csak edzőként vesz részt a helyi sportéletben, hanem állandó szervezője és
bőkezű támogatója is annak. Köszönjük áldozatos munkáját!
A díjazott az ünnepségen nem
tudott jelen lenni, így elismerését Király László polgármester úr később
adta át.

A képviselő-testület 2011-ben
Vállalkozói Díjat alapított, mely
adományozható annak a deszki
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozónak, aki, vagy
amely legalább 5 éve eredményesen működik a községben, a
szakmában elismert személyiség,
tevékenységével jelentős mértékben segíti vagy segítette az önkormányzat munkáját, előmozdította
Deszk település fejlődését, amel�lyel példaként szolgál más vállalkozások számára.
A képviselő-testület 2018-ban
Vállalkozói díjat adományozott a
New Flowers Kft-nek, Szilágyi
Imre alapítónak, Szilágyi Zoltán
és ifj. Szilágyi Imre ügyvezetőknek.
A díjat Király László polgármester úr adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete köszönetet mondott a Zoltánfy Általános Iskola nyugdíjba
vonuló pedagógusának, Molnár
Katalinnak, hosszú éveken át tartó
áldozatos munkájáért.
Molnár Katalin matematika-rajz szakos pedagógus 1978
óta tanít a deszki iskolában. Osztályfőnökként és pedagógusként
elévülhetetlen érdemei vannak
abban, hogy a keze alól kikerült
tanítványok az életben is szépen
megállják a helyüket. Nyugdíjas
éveihez jó pihenést kívánunk,
és 40 éves deszki munkáját egy
Deszk címerét viselő kerámiával
külön köszöntük meg!
Az oklevelet Brczán Krisztifor alpolgármester úr adta át.

A Képviselő-testület köszönetet
mondott Dencs Mátyásnénak,
aki szintén ettől a tanévtől kezdi el
tölteni nyugdíjas éveit. Julika néni
magyar szakos tanárként 1976 óta
van a pedagógus pályán, 2001 óta
pedig a Zoltánfy István Általános
Iskolában tanít és nevel, átadva
tudását a felnövekvő generációknak. Nyugdíjas éveihez neki is jó
pihenést kívánunk, megköszönve
a Deszken végzett áldozatos munkáját.
Az oklevelet Schultzné Vajas Klára képviselő asszony adta át.

Közösségünkben végzett folyamatos társadalmi munkájáért köszönő oklevélben részesült Gonda
Istvánné és Ráczné Gonda Ildikó.
Gonda Istvánné Gyöngyi néni
és lánya, Ildikó évek óta rendszeres segítői a Gyorgyev Vojiszláv
által szervezett sakkversenyeknek,
gyalogtúráknak. Vojszi bácsi örökös segítői, ha kell, zsíros kenyeret
kennek, vagy éppen regisztrálnak
a versenyeken, de mindig számíthatunk rájuk. Köszönjük szépen
munkájukat!
Az oklevelet Sztán László képviselő úr és Gyorgyev Vojiszláv Deszk
község díszpolgára, sportszervező
adta át.
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A Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti körben végzett áldozatos munkájáért köszönő oklevélben részesült Roboz István. Az
oklevelet Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia képviselő asszony és Farkas
Péter, az egyesület elnöke adta át.

Saját közösségében, a Nyugdíjas klubban végzett munkájáért
köszönő oklevélben részesült Tari
János. Az oklevelet átadta Schultzné Vajas Klára képviselő asszony és
Csurelné Bagóczki Margit, a Nyugdíjas Klub vezetője.

Szintén saját közösségében, a
Nyugdíjas klubban végzett munkájáért köszönő oklevélben részesült Cserháti Györgyné. Az
oklevelet á Brczán Krisztifor alpolgármester úr és Csurelné Bagóczki
Margit, a Nyugdíjas Klub vezetője
adta át.

Saját közösségében, a Nyugdíjas
klubban végzett munkájáért köszönő oklevélben részesült Török
Ferencné. Az oklevelet átadta Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő asszony és Csurelné Bagóczki
Margit, a Nyugdíjas Klub vezetője.

Ugyancsak a saját közösségében, a nyugdíjas klubban végzett
munkájáért köszönő oklevélben
részesült Csonka Ferencné. Az
oklevelet Zsurkán Ferenc képviselő
úr és Csurelné Bagóczki Margit, a
Nyugdíjas Klub vezetője adta át.

A 2018. évi Falunapokon Deszk
legfiatalabb lakója Szabó Zsófia,
aki 2018. augusztus 16-án született. Édesapja: Szabó Tamás, édesanyja: Prókai Dóra. Jó egészséget,
boldog életet kívánunk a babának és sok örömöt a családnak,
és új deszkiként kívánjuk, hogy
mielőbb érezzék magukat otthon
településünkön. Az emléklapot
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia
képviselő asszony és Zsurkán Ferenc
képviselő úr adta át.

A 2018. évi Falunapokon Deszk
legidősebb hölgy lakosa Daru
Józsefné Erzsike néni, aki 1922.
november 7-én született, most
95 éves. Ezúton kívánunk neki az
egész település nevében jó egészséget, és hosszan tartó, boldog életet! A virágot, az emléklapot és az
ajándékcsomagot Brczán Krisztifor
alpolgármester úr és Schultzné Vajas Klára képviselő asszony adta át.

A 2018. évi Falunapokon Deszk
legidősebb férfi lakosa Vas József,
aki 1924. december 15-én született, 94 éves. Örülünk, hogy Józsi
bácsi egészségi állapota megengedte, hogy idén is személyesen
tudta átvenni az oklevelet! Ezúton
is kívánunk neki jó egészséget,
boldog, szép napokat, és szerető
családja körében megélt hosszú
életet! Az emléklapot, a virágot és az
ajándékcsomagot Király László polgármester úr és Sillóné Varga Anikó
képviselő asszony adta át.

2010-ben Deszk Község Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy tehetséges deszki sportolók részére
Dicsérő Oklevelet adományoz kiemelkedő sporttevékenységük elismeréseként.
Ez alapján dicsérő oklevélben részesült a Deszki
rock and roll csoport Stone Girls formációja, valamint a Silver Fire formáció, kiemelkedő eredményeikért. A csoportok oktatója: Sós Réka.
Az elismerést Sztán László képviselő úr és Kajner Gyula adta át.

A Tiszavirág Néptáncegyesületben végzett kiemelkedő munkájáért köszönő oklevélben részesült
Vincze Kamilla és Majoros Zoltán, a szólótánc versenyeken elért
kimagasló eredményeikért. Az oklevelet Sillóné Varga Anikó képviselő
asszony és Tóth Gábor, az egyesület
elnöke adta át.

Dicsérő oklevélben részesült a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola 2018-as Diákolimpia
csapata, akik öregbítették Deszk hírnevét az ez évi
Országos Diákolimpián. Vezetőjük, felkészítőjük és
testneveléstanáruk - Gera Norbert. Az oklevelet és az
ajándékutalványt Sztán László képviselő úr és Kajner
Gyula, háromszoros világbajnok és Európa bajnok kajakozó adta át.
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Idén is Szomszédoltunk!
Ha Falunap – akkor bizony
pénteki buli ide vagy oda,
szombat reggel szomszédoló…
Minden évben várjuk a lelkes
sportolni vágyókat, akik kerékpárral, görkorcsolyával, gyalog,
gyerekekkel vagy nélkülük, de
nekivágnak! A cél Szőreg, illetve

Klárafalva. Idén nem hittem a
szememnek: amíg eddig minden
évben száz felett volt a résztvevők
létszáma, idén még ötvenen sem
voltunk… és a létszám 90% -át a
szegedi görkorcsolya szakosztály
adta! Nagyon szomorú voltam,
mert ugyanolyan lelkesen és ala-

2018. SZEPTEMBER
posan készültünk rá, mint minden évben! Ugyanolyan odaadóan vártak bennünket mindkét
célállomáson a finom zsíros
kenyérrel, frissítővel (Szőregen a
rönkdobáló versennyel!). Minyó
Józsi bácsi ugyanakkora kondér
isteni bográcsos babgulyással
készült… Törtük a fejünket, vajon mi lehetett az oka az érdektelenségnek? Előző este sokáig
tartott a buli Bódi Gusztiékkal?
Vagy, mert még nem indult el
a tanév, és nem reklámozták a
tanár nénik, tanár bácsik? Nem
jöttünk rá, hiszen szórólalapon
és az újságban is fel volt tüntetve a program. Mindegy, mi,
akik évek óta ki nem hagynánk,
bizony tekertünk becsülettel…
gyönyörű idő volt, tökéletes egy
kis sportoláshoz. Ami azért rendesen megmelengette a szívem:
a klárafalvi „Vagány nagyik”
csapata is teljesítette a távot, élü-

kön a 79(!!!) éves Szikoráné Terikével! Mondtam is neki, nem
kívánok mást, mint hogy ilyen
jó kondiban legyek én is ilyen
idős koromban! Az ebédre aztán
érdekes módon jó sokan odataláltak, így Józsi bácsi nem szomorkodott, mindenki dícsérte a
babgulyását!! Nagyon köszönöm
mindenkinek a segítséget: Elsősorban Gyorgyev Vojiszlávnak,
a főszervezőnek, Szunyog Erzsikének, aki idén is, mint minden
évben már „hajnalban” segít a
regisztrálásban, a Deszki Faluháznak és az Önkormányzatnak,
Szőregen Berkesi Ottónak, Szekeres Sándornak, Bondárné Tóth
Villőnek, Herbertné Auth Adélnak, Klárafalván Tóthné Csanádi
Zsuzsának, Tóth Editnek, Fábián
Máriának, Szabó Nórának, Szabó Angélának, Frank Dórinak,
Frank Annának!
Sillóné Varga Anikó

Tortaparádé
Évről-évre
megrendezésre
kerül a Deszki Falunapokon a
Tortaparádé, ahol immáron 4 kategóriában mérhették össze kreativitásukat a lelkes tortadíszítők.
Az amatőrök a szervezők által
előre beburkolt hungarocell-tortákat dekorálhatták kedvükre, a
profiknak azonban maguknak
kellett megküzdeni ezzel a feladattal is a kültéri sátorban, ahol
finoman szólva is nehéz pályán
versenyeztek a résztvevők.
A burkolásra és díszítésre
használt K2 tortabevonót ebben
az évben is a Faluház biztosította
a résztvevők számára Illés Gergely, a K2 előállítójának jóvoltából. Az alapanyag a melegben
ragaszkodott ugyan mindenhez
IS, de a résztvevők felvállalták a
gigászi küzdelmet, és addig formázták, színezték a masszát, míg
a műremekek alig egy óra leforgása alatt el nem készültek.

Bevallom, pár éve félve vettem
át a háziasszony szerepét ebben a
műsorban, de mára legalább an�nyira vártam, mint a jelentkezők.
Minden évben vannak új gyerekek, új felnőttek, új csapatok és
profik is a versenyzők között, de
igazán szívmelengető azt látni,
amikor újra és újra felbukkannak
az ismerős arcok, újabb és újabb
ötletekkel érkeznek. Készülnek
rá. Kreatívak. Kitartóak. Büszkeséggel tölt el mindig, amikor
a zsűriasztalra kitálalt műremekeket megcsodálhatom a zsűri
kíséretében.
Ebben az évben erre a nehéz
(és hálátlan) feladatra a profi
kategóriában korábban aranyérmes Nyergesné Király Anitát
kértem meg. Saját bevallása szerint ezen az oldalon sem kön�nyebb állni .
A műsor lebonyolításában
hatalmas segítségemre volt még

Lele Ildi és Kakas Orsi, no, de a
férfi szakosztályt sem hagyhatjuk
ki, hiszen a rengeteg alapanyagot
cipelni is kellett – Szvitan Attila és Iványi Levente segítettek
ebben, illetve, a műsorvezető a
mikrofonnál Németh György
Attila volt, aki az alaphangulatot
megteremtette . Hálás köszönet mindenkinek!
Mivel a kreativitás tárháza
végtelen, mit mondhatnék még?
Jövőre ismét találkozunk! – De
az is lehet, hogy hamarabb
Kardos Ditke
Tortadíszítő verseny
eredményei:
Tíz év alatti gyerek,
önálló munkával:
1. Kardos Edina, Papp Lili,
Sziveri Roberta
2. Tirk Inez, Simity Anna
3. Felföldi Dorka
Különdíj: Köteles Péter

Tíz év feletti gyerek és
amatőr felnőtt:
1. Nyerges Gréta
2. Köteles Csilla
3. Varga Kamilla, Csányi Bence
Különdíj: Varga Jázmin
Felnőtt és gyerek-felnőtt
vegyes csapat:
1. Böröczné Dékány Andi,
Böröcz Linda
2. Karagity Anna,
Kardos Dorina, Tósaki Margit
3. Törőcsik Anikó,
Kőmíves Eszter
Profi:
1. Tóth Larissza, Gulyás Kira
2. Lele Nándorné
3. Lele Katalin
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Falunapi horgászverseny

Mi kell egy jól sikerült horgászversenyhez? Jó idő, jó fogás,
jó hangulat, ízletes reggeli, finom
ebéd, pár üveg sör, remek díjak.
Ez mind adott volt szeptember
elsején, amikor is a 24 résztvevő csapat 72 versenyzője + 2
vendéghorgász összesen 138 db
pontyot fogott ki a 3 óra alatt. A
csapatverseny végeredménye:
I. Halvadászok: Kovács Attila,
Tóth Sándor, Kószó Krisztián: 12
helyezési szám, 27,80 kg
II. Fekete bárányok: ifj. Kovács
Antal, Kovács Dániel, id. Kovács
Antal: 17 helyezési szám, 18,35
kg
III. Majd
megmutatjuk!:
Csehák Dezső, Lévai István, Tari
János: 20 helyezési szám, 23,1 kg

A legnagyobb halat, egy 2,80
kg-os pontyot Kovács Dániel fogta ki. A „legjobb” női versenyző
Berényi Anita 7,10 kg. Minden
résztvevő jutalomban részesült
köszönhetően rendezvényünk
támogatóinak.
Támogatók:
Deszk Község Önkormányzata
Evele Tibor
Tari János
Lévai István
Fodor Béla
Hozzájárulásukat köszönjük,
és a jövőben is számítunk támogatásaikra. Az esemény Csányi
József horgásztársunk által két
bográcsban főzött marhapörkölt
elfogyasztásával zárult.
„Maros Ponty”
Horgászegyesület

Falunapi Deszk Parádé
eredménye:
1. Tücsök Óvoda
2. Zoltánfy István Általános Iskola és a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
3. Kovács Kamilla és csapata

XV. Szalma Zoltán emléktorna

Polgármesterek Nemzetközi
Főzőversenyének eredménye
Marhapörkölt kategóriában
Arany minősítés: Barna Károly (Szatymaz)
Ezüst minősítés: Borbásné Márki Márta (Röszke)
Bronz minősítés: Szabó István (Derekegyház)
Különdíj: Dr. Berkesi Ottó (Szőreg)
Különdíj: Dr. Molnár Róbert (Kübekháza)

Idén 15 alkalommal rendezte
meg a DSC kézilabda szakosztálya a Szalma Zoltán emléktornát.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Szalma Zoltán özvegye és
fia is.
Idén a három megyei csapat
Egyéb kategóriában:
mellett a Bácsalmás NB II-es csaArany minősítés: Ujvári László (Balástya)
pata indult a szép trófeáért. MinEzüst minősítés: Ihász János (Igazfalva)
den mérkőzésen rendkívül sportBronz minősítés: Mikulyák László (Rahó)
szerű játékot látott a szépszámú
Különdíj: Ujvári László (Balástya)
néző közönség. A döntőt a nagy
Különdíj: Adamov Csedomír (Deszki Szerb Önkormányzat)
átalakuláson átmenő hazai csapat
Különdíj: Michel Casteur (Ninove)
vívta az egy osztállyal magasabKülöndíj: Nagy Attila Gyula (Üllés)
Legjobb külföldi szakács különdíj: Hauke Haensel, Alice Domaschke ban jegyzett bácsalmási PVSE
ellen és magabiztos játékkal védte
(Pirna-Königstein)
meg tavalyi elsőségét.
Deszkiek kedvenc halsütője különdíj: Algyő
A tornán külön köszönet illeti
Legszebb főzőhely: Kübekháza
a három játékvezetőt: Koczkás
Közönségdíj: Algyő
Annát, Medvegy Pétert és Daru
Különdíj: Dóc
Pétert, akik magas színvonalon
Különdíj: Hódmezővásárhely
vezették a mérkőzéseket.

EREDMÉNYEK:
DSC - Algyő SK:
47 – 18 (22 - 9)
Bácsalmási PVSE
- Hódmezővásárhelyi KE:
17 -13 (8 - 6)
III. HELYÉRT:
Hódmezővásárhelyi KE
- Algyő KE:
27 - 23 (12 - 8)
I. Helyért:
DSC Bácsalmási PVSE:
18 - 13 (12 - 7)
Különdíjasok:
A torna gólkirálya:
Kozserán Beáta DSC
A torna legjobb kapusa: Tóth
Orsolya Hódmezővásárhelyi KE
A díjakat Brczán Krisztifor alpolgármester úr adta át a csapatoknak és a különdíjasoknak.
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Deszken 23. alkalommal kerül megrendezésre az Egészséghét október 1 -5. között. Szokásos módon különböző szakorvosi vizsgálatokon lehet részt venni, a szűrővizsgálatokra időpontokért és a vizsgálati kartonért a Szociális Szolgáltató Központban
kell majd jelentkezni.
Idén 15 szűrővizsgálatra lehet előjegyezni, arra biztatok mindenkit,
hogy éljen a lehetőséggel, mivel a vizsgálatok helyben lesznek.
A vizsgálatokra a kartonjukat vigyék magukkal, vagy kérjenek újat,
mivel a szűrés eredménye erre kerül feltüntetésre, amit az egészséghét
végén szíveskedjenek a kartonozóban leadni.

Információnyújtás és előjegyzés a Szociális Szolgáltató
Központban (Tempfli tér 10.) levő KARTONOZÓBAN személyesen és telefonon (62/271-458) a következő időpontokban:
2018. szeptember 28. 8-16 óra között
2018. október 1-4. 8-18 óra között
2018. október 5. 8-12 óra között
Kérjük, személyi igazolványukat, lakcím-, és TAJ- kártyájukat minden vizsgálatra vigyék magukkal!

SZŰRŐVIZSGÁLATOK
TÜDŐSZŰRÉS

LÉGÚTI ALLERGIA SZŰRÉSE

– 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe kizárólag deszki állandó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos részére. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a szűrés csak abban az esetben térítésmentes, ha az
előző szűrővizsgálata 2017. október 1. előtt volt.
– 40 éves kor alatt a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege 1 700 Ft
– várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe
A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat, melynek összege: 1 700.- Ft.

Szűrési időpont:
Október 2. (kedd) 8.00 -10.00 óra
Helyszín: Védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Vizsgáló orvos: Dr. Bucsai Ágnes
Előjegyzés a kartonozóban!

A tüdőszűrés díját a tüdőszűrő autóbuszon a szűrés előtt tudják befizetni, ahol számlát állítanak ki az összegről.
Szűrési időpontok:
Október 1. (hétfő) 12.00 -18.00 óra
Október 2. (kedd) 12.00 -18.00 óra
Október 3. (szerda) 10.00 -16.00 óra
Október 4. (csütörtök) 10.00 -16.00 óra
Helyszín: Faluház előtti parkoló
Előjegyzés nem szükséges!

FÜL –ORR –GÉGÉSZET
Szűrési időpontok:
Október 1. (hétfő) 14.30 -18.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal –Házasságkötő terem (Tempfli tér 7.)
Október 2. (kedd) 10.00 -12.00 óra
Helyszín: Védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Vizsgáló orvos: Dr. Bucsai Ágnes
Előjegyzés a kartonozóban!

HALLÁSSZŰRÉS SZŰRŐ –AUDIOMÉTERREL
Szűrési időpont:
Október 2. (kedd) 8.00 -10.00 óra
Helyszín: Védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!

SZEMÉSZETI SZŰRÉS
Szűrési időpontok:
Október 2. (kedd) 8.00 -18.00 óra
Október 5. (péntek) 8.00 -14.00 óra
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ (Tempfli tér 10.)
Vizsgáló orvos: Dr. Szebeni Marietta
Előjegyzés a kartonozóban!
A szűrés ideje alatt a Fontana Optika várja azokat a személyeket, akik
szemüveget szeretnének készíttetni.

ÉRSZŰKÜLET, VISSZÉR BETEGSÉG SZŰRÉS
DOPPLER UTLRAHANG VIZSGÁLATTAL
Szűrési időpont:
Október 2. (kedd) 8.00 -14.00 óra
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
Vizsgáló orvos: Dr. Sipka Róbert
Előjegyzés a kartonozóban!

Hírek az idősek klub életéről
Augusztus hónapban is volt sütő-főző napunk, melyen Cserháti
György főzött a klubtagoknak.
Ezek a napok azért fontosak, mert
ezeken az alkalmakon itt vannak
barátaink is, akikkel szívesen vagyunk együtt, ilyenkor a finom
ebéd után jó beszélgetni, játszani
a társakkal.
Augusztus 7-én ismét megszervezte Ocskó Mihály és családja
Ferencszálláson a Maros parti
pikniket, melyre szeretettel várták
csapatunkat. A gulyásleves és a süti

elfogyasztása előtt és után lehetőség volt a Maroson csónakázni. Az
árnyas fák alatt igazi kikapcsolódás volt számunkra a csevegés, a
kártyázás vagy egyszerűen csak a
pihenés. Köszönjük, hogy ismét
megrendezték ezt a napot.
Augusztus 22-én születésnapi
köszöntésekre került sor, ezen a
napon a menü marhapörkölt volt,
melyet Cserháti György főzött.
A sütemény elfogyasztása után
táncoltunk, tereferéltünk. Őket
köszöntöttük: februári születésű

Csonka Ferencet, valamint azokat,
akik májusban látták meg a napvilágot: Kovács Istvánnét, Mélykúti
Elemérnét, Molnár Mihálynét,
Szűcs Antalt, Mladin Istvánnét,
Földi Jánost, júniusban születetteket: Szász Lászlónét, Matkócsikné Ágh Juliannát, Muskó Pálnét,
Csonka Ferencnét, a júliusban világra jötteket: Marócsik Józsefnét,
Dobó Vincénét, Gárgyán Zoltánnét, Szarvas Erzsébetet, Temesvári
Antalnét, Kiss Jánost, valamint az
augusztusban ünneplőket: Kecs-

kés Jánost, Kása Andrásnét, Ocskó
Mihálynét, Sár Lászlónét, Mucsi
Blankát, Ocskó Mihályt. Boldog
születésnapot kívántunk az ünneplőket köszöntő Király László
polgármester úrnak is.
A Falunapi előkészületek egy kis
szeletkéjéből az időseink is kivették a részüket, melyre, ha megkérik
őket szívesen segítenek.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai
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Új szelek, új ízek Deszken!!

A deszki éttermünk üzemeltetésére kiírt pályázatot Halász Erika nyerte meg, amihez
szívből gratulálunk! Kérem,
ismerkedjenek meg Erikával,
terveivel, célkitűzéseivel!
– Sokan ismernek, és sokan
nem… mesélnél kicsit magadról?
– Tősgyökeres deszki vagyok. 23 éves koromban férjhez
mentem, kiköltöztünk Tiszaszigetre, azóta is ott élünk. A fiam,
István, 35 éves, karosszéria lakatos. A lányom, Emese 27 éves,
az Aegon Biztosító pénzügyi
tanácsadója. Jelenleg ő segít az
ügyintézésben és adminisztrációban.
– Mindig a vendéglátás területén dolgoztál?
– Nem, nem. Egészségügyi
végzettségem van, diétás nővérként a II. kórházban dolgoztam. Amikor megszületett Mesi,
kaptam egy lehetőséget: a helyi
iskolában élelmezés vezető lettem. Ezután kapcsolódtam be
az újszentiváni gyermekélelmezésbe, ehhez kapcsolódott
aztán a vendéglátás, szó szerint
„megörököltem”. Ez új kihívást jelentett, mert ezen a téren még tapasztalatlan voltam,
ezért megszereztem a vendéglátói-üzletvezetői képzettséget.
Helyi rendezvényeken, bálakon
és falunapokon dolgoztunk, így
szereztem megfelelő tapasztalatot. Azóta több kitelepülésre
is felkértek, például évek óta
rendszeresen ott vagyunk a
szőregi bálon. Nem mindig volt
egyszerű, sok volt a kihívás…
gazdasági válság, csökkenő forgalom, hogy csak egyet említsek.
Kellettek az új ötletek, igazodni
kellett a változó igényekhez is,
jelenleg már 200 főre főzünk.
– Hogy jött a képbe Deszk?

– 2011-ben is pályáztam,
akkor sajnos nem én nyertem,
most viszont sikerült!! Nagyon
nagy örömmel és ambícióval
láttam neki a munkának, családommal együtt. Rengeteg tervem van, amit lépésről lépésre
szeretnénk megvalósítani.
– Úgy tudom, változik a név
is…
– Igen, jól tudod. Az új nevünk: Gerliczy Étterem és Kávézó lesz.
– Honnan jött a névválasztás?
– Mindenképpen azt szerettük volna, ha az új név deszki
vonatkozású… lányom talált rá
Deszk honlapján, a falu nevezetességei között .
– Mi lesz az első lépés?
– Első körben a kisterem arculatát, berendezését, és felújítását tervezzük. Jelenleg a festésnél és a bútorok beszerzésénél
tartunk, de szorít az idő, mert
október 01-jén már nyitni szeretnénk.
– Nagyon köszönjük, hogy az
átállás nem okozott fennakadást
az iskolai, óvodai étkeztetésben.
Nagyon jók a visszajelzések, szülők is és a gyerekek is elégedettek!
– Ennek örülök! Azt gondolom, hogy ha a gyerekeket
éttermi vendéglátás keretében
étkeztetjük, akkor is fontos a
megfelelő környezet és a kulturált étkezés biztosítása! Jelenleg
nem a régi menzai rendszerben
történik a kiszolgálás, hanem éttermi felszolgáló közreműködésével. Nagyon fontosnak tartom
a megfelelő minőségű alapanyagok felhasználását, illetve a rendeletnek megfelelő tápanyagok
biztosítását, ezért örülök a pozitív visszajelzéseknek!
– Milyen vendéglátási portfóliót kínáltok?

– Vállaljuk családi rendezvények, nemzetiségi ünnepek,
bálak, céges rendezvények lebonyolítását saját éttermünkben
és külső helyszíneken egyaránt.
Természetesen speciális igények kielégítésére is fel vagyunk
készülve, ilyen a diétás kínálat,
vagy a speciális alapanyagok
iránti igény.
– Mondanál néhány szót a távolabbi terveidről is?
– Lokálpatrióta szemléletemnek, helyi kötődésemnek
köszönhetően mindenképp a
lakosság igényeihez igazodva
képzelem el az étterem üzemeltetését. Nyári időszakban grill
terasz kialakítását tervezem, és
szeretném bevezetni a svédasztalos vasárnapi étkezést is.
Nyitva tartás az érdeklődésnek
megfelelően, de folyamatosan
hétvégén is. Rendezvények al-

kalmával természetesen hos�szabb nyitva tartással dolgoznánk.
– Ha már a nyitva tartást említetted, mondjuk el pontosan is…
– Hétfőtől csütörtökig reggel
8-16 óráig, pénteken és szombaton 8-21 óráig lehet választani 3
féle menüből, illetve az étlapról.
Vasárnap 8- 16 óráig svédasztalos lesz a kínálatunk. A reggel 8
órai kezdés lehetőséget ad egy
reggeli elfogyasztására vagy
akár egy üzleti megbeszélésnek
is helyet tudunk biztosítani.
– Erika, nagyon köszönöm
a beszélgetést! Kívánok Neked
mindannyiunk nevében sok sikert, és főleg kitartást!!! Ígérem,
mindenképpen vendégeid leszünk!!
Sillóné Varga Anikó

Az Elsőbiztosítás Biztosítási és Pénzügyi Alkusz Kft.

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ PARTNEREKET
keres.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL JÁRÓ ELŐNYÖK:
• Komplex vállalatirányítási rendszerünk révén célzott elektronikus
üzeneteket juttatunk el már meglévő ügyfélkörünknek.
◊ Visszajelzéseik alapján szerződéskötési lehetőségekhez juttatjuk tanácsadóinkat.
• Call-centerünk segítségével tárgyalásokat egyeztetünk tanácsadóink
részére.
◊ Nem kell hideg hívásokkal foglalkozni, előkészítjük a tárgyalásokat, támogatjuk az ügyfélszerzést.
• Ajánlatadói csoportunk által
◊ levesszük az ajánlatkészítés terhét tanácsadóink válláról.
• Szerződések kezelése
◊ Adminisztratív jellegű feladatok tekintetében ellátjuk partnereink helyettesítését akár szabadságuk ideje alatt is.
• Szakmai támogatás
◊ Otthonról is elvégezhető, e-learning jellegű távoktatásokkal időt
takarítunk meg.
◊ Támogatjuk a független biztosításközvetítő hatósági képzésen
való részvételt.
• Jövedelmezőség
◊ Megegyezés szerint áthidaló támogatást nyújtunk a hozzánk
érkező tanácsadóknak a váltásból adódó jövedelemkiesés
pótlására.
◊ Átlátható, személyre szabott jutalékstruktúra és elszámolás.

Az együttműködés további feltételeiről
érdeklődjön elérhetőségeinken:

6722 Szeged, Dáni u. 6. • Tel: +36 30 7733-300
E-mail: iroda@elsobiztositas.hu
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Deszki Sport Club hírei
OKTÓBER HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
Október 6. 15 óra: U17 „B” Deszk SC – Móravárosi Kinizsi
Helyszín: Deszk
Október 7. 15 óra: Megye II. Földeák TC – Deszk SC
Helyszín: Földeák
Október 7. 10 óra: U14 „C” Deszk SC – DAFC Szeged II.
Helyszín: Deszk
Október 7. 9 óra: U11 Deszk SC U11
Helyszín: Makó
Október 12. 14 óra: U14 „C” St. Mihály FC – Deszk SC
Helyszín: Szentmihálytelek
Október 13. 15 óra: Megye II. Deszk SC – Nagymágocs SE
Helyszín: Deszk
Október 13. 9 óra: U7, U9 Deszk SC U7, U9
Helyszín: Hódmezővásárhely
Október 14. 11 óra 30: U17 „B” Csengele KSE – Deszk SC
Helyszín: Csengele
Október 20. 14 óra 30: Megye II. Mindszenti Sport Club – Deszk SC
Helyszín: Mindszent
Október 20. 14 óra 30: U17 „B” Deszk SC – UTC1913
Helyszín: Deszk
Október 20. 9 óra: U11 Deszk SC U11
Helyszín: Makó
Október 21. 10 óra: U14 „C” Deszk SC – Maros-Menti UFC
Helyszín: Deszk
Október 27. 13 óra 30: Megye II. Deszk SC – Csengele KSE
Helyszín: Deszk
Október 27. 10 óra: U7, U9 Deszk SC U7, U9
Helyszín: Hódmezővásárhely
Október 28. 10 óra: U17 „B” Bordány SK – Deszk SC
Helyszín: Bordány
Október 28. 10 óra: U14 „C” Deszk SC – Tiszasziget SE
Helyszín: Deszk

2018. SZEPTEMBER

Nagy nap
egy kis csapat életében
A DSC lány serdülő csapata az egyesület történetében először játszott
országos nemzeti bajnokságban mérkőzést. A mérkőzés eredménye
(40:5 a vendég Törökszentmiklós javára) másodlagos volt ezen a napon,
hiszen a fiatal, zömében kezdő játékosokból álló csapatunknak is ez volt
az első fellépése.
Nagyon jó volt látni, ahogy a gyerekek hozzáálltak ehhez a mérkőzéshez. Amikor gólt lőttek, mindenki örült. Amikor Kócsó Betti védett
egyet, mindenki örült. Amikor kivédekeztek egy támadást, mindenki
örült. EZT ÍGY KELL!! A következő lépés az lesz majd, amikor a győzelemnek örültök!!
Külön meg kell említeni a nézőket, akik remek hangulatot varázsoltak
a csarnokba.
Köszönjük a biztatást és várjuk őket a következő hazai mérkőzésre is!

Térdelő sor (balról-jobbra): Kuruncsics Dóra, Dobó Viktória, Bársony Réka, Schauer Viktória, Balogh Vanessza, Bozóki Gabriella
Álló sor (balról-jobbra): Kozserán Beáta (edző) Oláh Tittína, Eberhart Anna, Kócsó Bettina, Vass Laura, Bakacsi Zsófia, Sara Dragic,
Eke Lilla

VÁRJUK A GYEREKEKET
IS JUDO EDZÉSRE
MINDEN HÉTEN KEDDEN ÉS
CSÜTÖRTÖKÖN
17.15-18.15-IG
A RÉGI ISKOLÁBA!

2018. SZEPTEMBER

KITEKINTŐ

Szerb népzenei tábor Deszken
A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében
augusztus közepén, mintegy 80
résztvevővel rendezték meg a már
hagyományos Szerb népzenei tábort, amelyen a deszki zenészek
mellett mohácsi, pécsi, Budapest
környéki, szabadkai és újvidéki
fiatal zenei tehetségek igyekeztek zenei ismereteiket bővíteni és
hangszerjátékukat fejleszteni. A
legnépesebb szekciót a tamburá-

sok alkották, akik Versendi Kovács
József népzenész és Zoran Bugarski Brica, újvidéki koncertmester
irányításával, naponta kétszeri
alkalommal, három csoportban
gyakoroltak.
Az idén 12 fősre duzzadt harmonika szekció szakmai munkáját Agatity Krunoszláv harmonikaművész irányította.
Az idei táborban – első ízben
– a furulyások is szekcióba tömö-

rültek, velük a kiváló, fiatal furulya előadóművész, Neda Nikolity
foglalkozott. Minden csoport a
Szent Száva központban gyakorolt, annak köszönhetően, hogy
májusban átadták az épület tetőterében kialakított előadótermeket
és szálláshelyeket. A népzenei tábor a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a Szabadkai
TALENTUM Tehetséggondozó
Művészeti Egyesület sikeres közös pályázatának köszönhetően
létrejött “FOLKcoolTOUR” Interreg-IPA Magyarország-Szerbia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program része volt, így Deszken a
Faluházban a szabadkai táncosok
gyakoroltak nap mint nap.
Mint ahogyan tavaly, a tábor
zárásaként, augusztus 18-án a Faluházban, telt ház előtt rendezték
a minden résztvevőnek fellépési lehetőséget biztosító, mintegy
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három órás koncertet. A tábor fő
szervezője, Brczán Krisztifor köszöntötte a megjelenteket, külön
Király László polgármester urat és
a Szabadkai partneregyesület vezetőit, valamint a tábor részvevőit,
az oktatóknak pedig, megköszönve a magas színvonalú szakmai
munkát, átnyújtotta a szervezők
szerény ajándékát. A koncertet a
tábor elején megalakított, mintegy, húsztagú tamburazenekar
változatos műsora zárta. A Zoran
Bugarski által összeállított program végén, amelyben felcsendültek vajdasági szerb népi dallamok,
továbbá, ismert zeneszerzők szerzeményei, illetve, közismert görög
dallamok, a zenekedvelő közönség
vastapssal köszönte meg a felejthetetlen különleges zenei élményt.
Már a koncert sikeréből ítélve
borítékolható, hogy jövőre is lesz
Szerb Népzenei Tábor Deszken.

Deszki Szerb Búcsú
A deszki szerb közösség nyári nagy ünnepét, a helyi ortodox templom felszentelésének
napját, (Urunk Színeváltozása) a deszki szerb
búcsút, a julianus - naptár szerint, augusztus
19-én ünnepli. Ezen az ünnepen az egykoron
Deszken élt, de időközben elköltözött ismerősök, rokonok látogatnak szülőfalujukba,
együtt ünnepelve a helyi rokonokkal, barátokkal. A hagyományokat követve, idén is 10
órakor kezdődött az ünnepi szent liturgia,
mely körmenettel és szőlő szenteléssel zárult.
A nagy meleg ellenére sokan vettek részt a délelőtti szent misén, amelyen jelent volt Király
László polgármester Úr is.
Az ünnepség a délutáni vecsernyével, majd

azt követően kalácsszegéssel és búzaszenteléssel folytatódott. Az idei „kum”, vagyis házigazda Tuczakov Dusán volt, aki immár 25 éve
nem él Deszken, ám belgrádi családjával, feleségével és két fiával méltó módon tettek eleget
kötelezettségüknek. Az egyházi szertartást követően, a Szent Száva központ emeleti kiállító
termében, Emra Szenád családi gyűjteményéből kialakított „A bácskai bunyevácok életképe és kultúrája” címet viselő kiállítás megnyitójával folytatódott az ünnepi program,
majd a Központ udvarában közös vacsora és
búcsúi bál következett. A kora hajnalig tartó jó
hangulatról a Novi Knezevaci /Törökkanizsa/
„Žice iz ravnice” zenekar gondoskodott.

Összességében, a Deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a helyi Szerb Ortodox Egyházközség tagjai számára kulturális
tartalommal gazdagított, mozgalmas augusztusi ünnepi héttel zárult az új tanév felvezetését megelőző időszak.

Ajvár Fesztivál
Szeptember 8-án rendezték
meg immáron nyolcadik alkalommal a deszki Ajvár Fesztivált. A főszervező idén is a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület volt, akik ismét színes
programokkal várták a Szabadidő Parkba érkezőket. A fesztivál ötlete a deszki szerb közösség összefogásának eredménye,
Európában egyedülálló módon a
kézműves ajvár előállítását helyezi középpontjába, a délszláv régió
ízvilágának meghonosítása céljából. A fesztivál kaput nyit minden
Kárpát-medencei nemzet számára, hogy gyökereinek és nemzeti
kulturális identitásuknak megfelelően képviseljék saját, egyéni
kultúrinnovációikat, a kulturális

és gasztronómiai sokszínűség keretein belül.
Ebben az évben is megrendezték az ajvárfőző- és a paprikanyúzó versenyt, de volt Guiness
rekord döntő kóló tánc, fényszínház és gyönyörű kulturális műsor
is. A nap alaphangulatát természetesen most is a trubások adták,
akik egész nap szórakoztatták
a fesztiválozókat. Az időjárás is
kedvezett a rendezvénynek, ahova rengetegen látogattak ki, köztük olyan illusztris vendégekkel,
mint Rade Drobac, Szerbia magyarországi nagykövete, aki kedves feleségével érkezett Deszkre.
A fesztivál fővédnöke Rusz
Alex Harry, Magyarország brüs�szeli nagykövete volt.

Az idei fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, valamint a FOLKcoolTOUR
projekt keretében valósult meg.
Köszönjük a támogatást Deszk
Község Önkormányzatának, a
Deszki Faluháznak, a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit

Kft-nek, Horváth Zoltánnak, Balázs Antalnak (Garden Deszk),
Borka Zsoltnak!
És természetesen hálásan köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény lebonyolításában segédkezett!
Szervezők
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2018. SZEPTEMBER
A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület pályázati hírei

Néptánc- és
népművészeti tábor
Deszken

Szerb
hagyományápoló program
Deszken

Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Kollégiuma által
kiírt pályázatra, melynek eredményeképpen az NKA Népművészeti
Kollégium, mint támogató 350.000
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette megvalósításra
tervezett programunkat.
A néptánc- és népművészeti tábor 2018. július 23-tól 2018. július
27-ig zajlott, 20 fő általános iskolás
gyermek + 2 fő kísérő pedagógus
részvételével Deszken.
Programunkat a településünkön és környékén élő gyermekek
számára terveztük, azzal a céllal,
hogy a résztvevők megismerkedjenek a szerb néptánc közvetítette
hagyományokkal, a szerb közösségek által ismert és gyakorolt
népszokásokkal, mely ismeretek
felhasználhatóak a későbbi közösségi- és szabadidős tevékenységük
során is. A néptánc tábor során sor
került a hagyományos népi hangszerek bemutatására is, megismertettük a gyerekeket népdalokkal,
néptáncokkal, népi kézműves
szokásokkal és a néprajz világába
is elkalauzoltuk őket - felidézve

A 2017-ben 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, 310.000 Ft
támogatást nyertünk, melyből VIII.
alkalommal megrendezésre kerülő
Ajvár fesztiválunk költségeinek egy
részét fedeztük.
A program megrendezésére
2018.szeptember 8-án került sor.
Deszk szerb lakossága sokszínű
népi kultúrával rendelkezik. Hagyományai és szokásai sok tekintetben kötődnek az általánosabb
nemzetiségi tradíciókhoz. Megva-

egy-egy dal vagy tánc tanulása során, hogy azt milyen alkalommal,
milyen tevékenységgel foglalkozó
emberek gyakorolták, így közelebb
kerülhettünk azokhoz az érzésekhez, melyekből adott hagyomány
fakadt, s fontos szerepet töltött be a
szülőföld megismerésében és szeretetében is. Megvalósultak továbbá népművészeti foglalkozások is.
A tematika alapján a tábor ideje alatt szakmai foglalkozásokat
tartottunk délelőtt és délután egyaránt. A célcsoport megismerése
után koreográfia kidolgozására
került sor bevont szakmai közreműködő szakember segítségével.
A gyermekek a kidolgozott koreográfiát a tábor alatt elsajátították, melyet a tábor végén rendezett
záró programon bemutattak, illetve a későbbiek során alkalmazni
tudnak.
A program a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg,
közreműködő szervezet az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő.

lósítandó programunk célja a szerb
közösség népi- és kulturális- és
gasztronómiai 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.
A programot támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, közreműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Szerb népzenei tábor Deszken - 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017ben kiírt pályázatának célja volt a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók nyelvismeretének bővítése, anyaországgal kapcsolatos
történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása nemzetiségi kulturális
tartalmú, tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző tábor megvalósítása
révén.
Egyesületünk sikerrel pályázott - 1.100.000 Ft

ségek által ismert és gyakorolt népszokásokkal,
mely ismeretek felhasználhatóak a későbbi közösségi- és szabadidős tevékenységük során is.
Ennek keretében korcsoportonként anyanyelvi-, népzenei-, népi- és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. A szerbek életét
jól bemutatja népzenéjük, habitusát jól tükrözik
néptáncaik. Régen a családokban spontán módon sajátították el ezeket a "műfajokat" a gyerekek így tanulták anyanyelvüket, megismerték
a világot és érzelmileg is azonosultak vele. A
program során sor kerül a hagyományos népi
hangszerek bemutatására is, azzal a nem titkolt
céllal, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését a
népzene iránt is.
támogatást nyertünk -, s ennek köszönhetően
A táborban 30 diák vett részt, 3 kísérővel.
2018. augusztus 13-tól augusztus 19-ig "Szerb
népzenei tábor Deszken..." címmel tábort szerA programot az Emberi Erőforrások Minisztévezett a BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú riuma támogatta, közreműködő szervezet az EmEgyesület.
beri Erőforrás Támogatáskezelő.
Programunkat szerb gyökerekkel bíró, saját- és más magyarországi településen élő gyermekek számára terveztük, azzal a céllal, hogy a
résztvevők megismerkedjenek a szerb anyanyelvi- és népzenei hagyományokkal, a szerb közös-
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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

Vaczkó Gábor
70/902-2878, vaczko.gabor@nak.hu
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)
Nyári nyitva tartás: (április 1-től szeptember 30-ig):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

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
október 10., 24.
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!

Kovács Adriennnek és Ilia Szabolcsnak (Deszk, Petőfi u. 26.) 2018.09.03-án
Nikola,
Prókai Dórának és Szabó Tamásnak
(Deszk, Rákóczi u. 30.) 2018.08.16-án Zsófia,
Molnár Edinának és Rozsnyai Tamásnak (Deszk,
Rákóczi u.33.) 2018.09.05-én Tamás nevű gyermeke
született.

HÁZASSÁG
Mucsi Petra - Frank Béla
Horváth Bettina - Román Zoltán
2018. szeptember 14. napján házasságot kötöttek
Laczi Katalin Irén és Tánczos István,
Nagy Csilla és Elek Gábor,
Sánta Edit Klára és Balász Ferenc
2018. augusztus 18-án házasságot kötöttek.
Fülöp Brigitta és Hegykői Tamás
2018. szeptember 8. napján házasságot kötöttek.
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