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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Időszakosan bezárt az idősek nap-
közi otthona. Miért volt erre szükség, és 
mi történik az épületben?

– Nem zárt be az épület, csupán a nagy-
termet és a kazánházat átadtuk a kivitele-
zőknek az energetika pályázat kivitelezése 
kapcsán. Elindult végre a munka, immár 
három épületben is!

Az idősek napközi otthonában a padló 
cseréje folyik, illetve mostanra a burkolás 
kivételével már el is készült. Eltűnik végre a 
padló felett lemálló vakolat és a csúnya pvc 
a nagyteremből, szép, új burkolat és padló-

fűtés veszi át a helyét. Megújul a világítás, és 
egy kulturált, kazettás álmennyezetet is kap 
a három nagy helyiség. A gázfűtést korsze-
rű, hőszivattyús rendszerrel váltjuk ki, ami 
a ledes világítással minimálisra csökkenti 
majd a fenntartási költségeket.

Talán kevésbé látványos, de a hivatalban 
is megkezdődtek az energetikai fejlesztések. 
Már két irodában és a házasságkötőben is 
elindult a kazettás álmennyezet építése, 
melybe szintén ledes lámpatestek kerülnek 
hamarosan. Az öreg épület állandóan re-
pedező fafödéme már rég megérett erre a 
szépészeti beavatkozásra. Itt is hőszivattyús 
rendszer fogja szinte ingyen fűteni és hűteni 
az egész épületet, hiszen a pár éve meglévő 
napelemekkel az új fűtésrendszert működ-
tető villamos energiát is ingyen kapjuk.

A kivitelezések okozhatnak kisebb kel-
lemetlenségeket az ott dolgozóknak, és az 
ügyeiket intézőknek is, amiért - a példát-
lanul nagy fejlesztésre gondolva és a nagy 
megtakarításokkal kecsegtető eredményre 
várva – szíves elnézésüket és türelmüket 
kérjük!

OLCSÓBBAN…

SZÉPET!
– Fiatalok támogatásáról jelent meg 

pályázati kiírás Deszken. Szinte hihe-
tetlen, hogy akár 9 hónapon keresztül 
bruttó 122.000 forintos vissza nem té-
rítendő támogatásban részesülhetnek 
deszki fiatalok. Mi ez a lehetőség és mik 
a feltételek?

– Nos, erre még valóban nem volt példa, 
de a hír minden betűje igaz! 

Deszk Község Önkormányzata az „Esély, 
Otthon Deszken” pályázat keretében, az 
EFOP-1.2.11.16-2017-00058 azonosítószá-
mú projekt megvalósítására támogatást 
nyert. A projekt célja a fiatalok helyben ma-
radásának, életpálya tervezésének segítése 
helyi ösztönző rendszerek kialakításával. A 
Széchenyi 2020 Fejlesztési Programban, az 
Európai Unió Európai Strukturális és Be-
fektetési Alapok által finanszírozott projekt 
keretében Deszk Község Önkormányzata a 
támogatási összeg egy részéből  pénzügyi 
támogatást és lakhatási támogatást nyújt 
deszki állandó lakcímmel rendelkező 18-35 
éves fiatalok számára, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 

Kilenc hónapon keresztül kaphatja a brut-
tó 122.000 forintos támogatást az a magyar 
állampolgár, aki:
 – deszki állandó lakcímmel rendelkezik,
 – 18 és 35 év közötti életkorú,
 – munkaviszonyban áll

Előnyt jelent az elbíráláskor a deszki 
munkáltatóval fennálló jogviszony, és a 
max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község 
Önkormányzata vagy Intézményei által 
szervezett rendezvényeken történő önkén-
tes közreműködés. 

1., „A” típusú pályázatra – Hiányszakmá-
ban a településen elhelyezkedők támogatása 
– ahol nyilvántartott hiányszakmában való 
elhelyezkedés elősegítése a cél.

2., “B” típusú pályázatra – munkaviszony-
nyal rendelkező, Deszken lakók támoga-
tása    – mellyel alapvetően a Deszken lakó 
fiatalokat szeretnénk a helyben maradásra és 
persze a munkára ösztönözni.

3., „C” típusú pályázaton – Egyedi lakás-
pályázat – melynek három nyertese 2 éven 
keresztül kap lehetőséget a Petőfi utcában 
megépülő, teljesen berendezett garzonlakások 
bérleti díjmentes használatára – kizárólag csak 
a rezsi megfizetésével. Ezzel szeretnénk a fiata-
lok önálló indulását, saját lábra állását elősegít-
ve Deszken tartani őket.

Az önkéntesség nem elvárás, de minden-
képpen előny – hiszen a pályázat egyik célja a 
közösségépítés is, mely nélkül nincs igazi hely-
ben tartó ereje egyetlen településnek sem.

Nincsenek nagy elvárások, vagy teljesíthe-
tetlen feltételek – a támogatás viszont nagyon 
nagy segítség lehet bárkinek, aki Deszken kép-
zeli el a jövőjét. Mindenkit arra bíztatok, ke-
resse fel személyesen az önkormányzatunkat, 
vagy a www.deszk.hu honlapunkat, és nyújtsa 
be a pályázatát!

– Praxis közösségről olvashatunk 
a Délmagyarország hasábjain, mely 
Deszket is érinti. Mit tud erről, illetve 
magáról a programról?

– A Tiszaszigeti Önkormányzat házi-
orvosa, Dr. Mohos András vezette pro-
jektben öt település (Deszk, Kübekháza, 
Szőreg, Tiszasziget, Újszentiván) hét házi-
orvosi praxisa vesz részt. A projekt legfőbb 
célja, hogy a pályázat adta lehetőségek 
által nagyobb hangsúlyt fektethessenek a 
háziorvosok a betegségek megelőzésére, 
az egészség megőrzésére. Ebben a már jól 
ismert kollégák (védőnők, ápolók, házior-
vosok) mellett, új szereplők, szolgáltatások 
is a segítségükre lesznek.

Hogy konkrétan mi fog történni a komp-
lex program keretében? Nos, állapotfelmé-
rések, szűrővizsgálatok indulnak majd az 
érintett településen a lakosság bizalmát 
élező háziorvosokkal. Anya-gyermek klu-
bokat szeretnének indítani, elérhető lesz 
a településeken gyógytorna és dietetikai-, 
életmód tanácsadás is. Az egészségfej-
lesztés szó definiálása többekben kérdé-
seket vethet fel, szórólapokból, az orvosi 
rendelőkben elérhető anyagokból erre is 
hamarosan választ kaphatnak a községek 
lakosai. 

Ezek mellett sok-sok további hasznos 
és érdekes program lesz nemsokára része 
a mindennapi életünknek a praxisközös-
ségnek köszönhetően. Én magam is kíván-
csian várom már a konkrét lépéseit ennek 
az újszerű együttműködésnek. Azt már 
megelőlegezve előre is biztosra mondhat-
juk, hogy közösen, pályázati forrásokból 



2019.  FEBRUÁR 3

 – Az internetes közösségi oldalakon 
látható fotók szerint két szép korú desz-
kit is köszöntöttek az elmúlt egy hónap 
alatt? Mondana ezekről a nagy esemé-
nyekről valamit?

– Igen, ebből a szempontból nagyon 
örömteli és különleges volt a legutóbbi szám 
megjelenése óta eltelt egy hónap – egy 90 és 
egy 95 éves kedves deszki lakosunk köszön-
tésére voltunk hivatalosak!

Eddig három alkalommal volt lehetősé-
gem a 90. születésnapi köszöntő után újabb 
5 évente deszkiek kezét megszorítani, most 
Pósa Lászlóné, Vica néni 95 éves szülina-
pi gyertyáinak elfújásánál lehettünk jelen. 
Megható és szívfacsaróan jó érzés ilyen szép 
korban ötévente újra és újra együtt örülni a 
családdal, hogy még mindig közöttük tud-
hatják a szülőket, nagyszülőket. Vica mamát 
sokan ismerik és szeretik, amikor egészsége 
engedi, ma is egyik legkedvesebb vendége a 
nyugdíjas klubnak. Reméljük – és egyben 
kívánjuk is, hogy a lehető legjobb egészség-
ben még sokáig élvezhesse családja óvó sze-
retetét!

90. életévét töltötte be Csikós András, aki-
vel sokan találkozhatnak, beszélgethetnek 
a Tempfli téren sétálva. Szombati ünnepi 
ebédre kaptam meghívást a családtól, ahol 
majdnem mindenki együtt volt a kilence-
dik x-et ünnepelve. Bandi bácsi szellemi és 
fizikai frissessége a hetvenes éveiben járókat 
is megszégyeníthetné. Családommal együtt 
jól ismerem, manapság is sűrűn találkozok 
vele, de soha nem gondoltam volna, hogy 
már kilencven éves – és nem csak én öreg-

szem, de felette is eljár az idő.
Az családi ünnepségen Bandi bácsi felesé-

ge által elmondott áldás után volt alkalmam 
átadni Magyarország miniszterelnökének 
emléklapját és a településünk ajándékait. Jó 
ízű beszélgetések, sok nevetés és egy családi 
fotó őrzi az emlékét Csikós András első szép 
korú köszöntésének. Szívből kívánjuk neki 
is, hogy éljen meg még sok szép évet egész-
ségben és szeretetben!

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Pontosan mi fog történni az „Ön-
kormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Deszken” pályázat kap-
csán, mennyi pénzt nyertünk erre, és 
mennyibe kerül a településnek ez a fej-
lesztés?

– A deszki intézmények, középületek 
történetében példátlan külső és belső felújí-
tás összességében közel 400 millió forintból 
valósul meg! Ennek első fejezetében a hom-
lokzatok hőszigetelése, és régóta esedékes 
nemesvakolat köntöse, valamint a nyílás-
zárók cseréje készült el az elmúlt években. 
2019-ben a világítás- és fűtéskorszerűsíté-
seken a sor, illetve a régi iskola külső meg-
újulása is most esedékes. Deszken még soha 
nem történt ekkora fejlesztés, melynek kö-
szönhetően kivétel nélkül minden középü-
letünk megújult! 

Deszk Község Önkormányzata 142 
millió forint pályázati támogatást nyert a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meg-
hirdetett TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00051 
konstrukció keretében önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítésére. Az 
energetikai korszerűsítés az alábbi épülete-
ket érinti:
• Polgármesteri hivatal épülete (Deszk, 

Tempfli tér 7.): álmennyezet építése, vilá-
gítás korszerűsítése, fűtésrendszer cseréje 
- hűtő-fűtő hőszivattyús rendszer beépí-
tésével, 

• Idősek napközi otthona (Deszk, Tempfli 
tér 10.): álmennyezet építése, világítás 
korszerűsítése, fűtésrendszer cseréje - 
hűtő-fűtő hőszivattyús rendszer beépí-
tésével, 

• Régi iskola épülete (Deszk, Tempfli tér 

7.): homlokzati hőszigetelés, világítás 
korszerűsítése, a gázfűtéses rendszer fel-
újítása, 

• Központi óvoda épülete (Deszk, Móra u. 
2.): világítás korszerűsítése, fűtésrendszer 
felújítása, napelemes rendszer kiépítése,

• Sportcsarnok épülete (Deszk, Móra u. 2.): 
világítás korszerűsítése, a meglévő nape-
lemes rendszer bővítése
Az elnyert támogatás összege: 

142.000.000,-Ft, a támogatás intenzitása: 
100%, ám a kiírás és a megvalósítás között 
eltelt 3 év alatti jelentős áremelkedése-
ket a kormány sajnos nem támogatta, így 
55.000.000 forintot kell biztosítson ön-
kormányzatunk a megvalósításhoz.

A fejlesztés kapcsán az önkormányzati 
tulajdonban, üzemeltetésben lévő intéz-
ményeknél az elektromos-, és fűtéskorsze-
rűsítési, valamint a napelemes energetikai 
fejlesztéseinek köszönhetően gazdaságo-
sabb üzemeltetés válik lehetővé. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok társfi-
nanszírozásával és Deszk Község Önkor-
mányzat 28%-os önerő biztosításával való-
sul meg.

A megvalósítás tervezett befejezése: 
2019.06.30.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Pósa Lászlóné, Vica néniAz ünneplő Csikós család

sokkal átfogóbb prevenciós munkát tud-
nak majd végezni a háziorvosok mind az 
öt községben.

Köszönjük a pályázatot megálmodó ti-
szaszigeti orvosnak, Dr. Mohos András-
nak, hogy ekkorát mert álmodni, és hogy 
sikerült a kollégáit is megnyerni ennek az 
ügynek, melyen csak a lakosság nyerhet! 

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!

Dr. Mohos András 
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Tájékoztatom az érintetteket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 2018. december 21. napjától hatályos módosítása szerint 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy 
üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.
mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi-
létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. 
december 31-ig kérelmezi.

Dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

„2019. január elsejétől Tóth Ág-
nes részlegvezetőnk elköszönt a 
szociális intézménytől és egyben 
Deszktől is. Tudtuk, hogy egy-
szer eljön ez a nap, hiszen, majd 
két éve Orosházáról ingázott nap 
min nap, ám reméltük, hogy még 
sokáig számíthatunk rá. Pontos és 
megbízható szakmai munkájára 
építhettünk Deszken és a kistér-
ségünkön belül is – nem volt vé-
letlen, hogy az intézményvezető 
asszony a helyetteseként tekintett 
rá már évek óta. Családi élete 
Orosházához köti a jövőben, így 
szükségszerű volt a búcsú. Ezúton 
is szeretném megköszönni Tóth 
Ágnes kolléganőnknek 8 éves 
színvonalas munkáját, mely vall-
juk be, feladta a leckét az utódja 
keresésénél. Talán ez a szerencse is 
mellénk szegődött, hiszen az állás-
hely második körös meghirdetésé-
nél adta be jelentkezését – szinte 

az utolsó pillanatban egy kedves 
deszki ismerősünk, Mellár-Dami-
án Mónika.  A személyes ismeret-
ség és az eddigi szakmai előme-
netel biztosíték lehet arra, hogy 
Mónikával is hosszú időre tervez-
het önkormányzatunk.” – mondta 
Király László polgármester úr az 
utódlással kapcsolatban.

Mi arra kértük az új kolléganőt, 
hogy pár szóval mutatkozzon be a 
deszkieknek az újságunk hasábja-
in is.

„Mellár-Damián Mónika va-
gyok. Családommal 2013 óta la-
kom Deszken, férjemmel három 
kisgyermeket nevelünk. Végzett-
ségemet tekintve szociális mun-
kás, szociálpolitikus, szociális 
menedzser vagyok. E mellett meg-
szereztem az ellátottjogi jogvédő 
valamint a fogyatékosok szociális 
ellátása rehabilitációja szakvizsgát. 
2002-től 2019.02.15-ig dolgoztam 
a Szegedi SZEFO zrt-nél, mint re-
habilitációs tanácsadó. Munkám 
során szociális ügyintézés, élet-
vezetési tanácsadás, információs 
szolgáltatásnyújtás, szakmai anya-
gok készítése volt a feladat, amit 
feladataim során is alkalmazok. 
Munkám során szeretném elnyer-
ni a deszki lakosok bizalmát a szo-
ciális alapellátás területén.”

Köszönjük a bemutatkozást és 
jó munkát kívánunk a deszki csa-
ládok nevében!

A szerk.

Deszk Község Adóhatósá-
ga március elején adószámla 
egyenlegről fogja tájékoztatni 
az Adózókat az összesített adott 
adószámlám lévő fizetési kötele-
zettségeik vonatkozásában. Azok 
az adózók kapnak ilyen tájékoz-
tatót, akiknek az adószámláján 
a fizetési kötelezettsége elérte 
az 1000 forintot. Ez lehet  már 
esedékessé vált tartozás, 2019. 
első féléves (helyi iparűzési adó, 
építményadó, telekadó, ma-
gánszemély kommunális adója, 
gépjárműadó stb.) és a  második 
féléves fizetési kötelezettség is. 

Azon adózók részére, akik 
bevallás benyújtására, illetve 
adatszolgáltatás teljesítésére 
ELEKTRONIKUS ÚTON KÖ-
TELEZETTEK, vagy választása 
szerint elektronikusan nyújtotta 
be a bevallását, az adóhatóság   
elektronikus úton március ele-
jén még  megküldi az adószámla 
egyenlegét, valamint tájékoztató 

levelet az elektronikus kapcso-
lattartásról, az adófolyószámla 
lekérdezéséről és megfizetésé-
nek módjáról. Azon adózóink, 
akik elektronikus kapcsolattar-
tásra kötelezettek kérjük, szí-
veskedjenek az önkormányzati 
adóügyek intézésére, teljeskö-
rű képviseleti joggal/ megha-
talmazottal rendelkező e-meg-
hatalmazást elektronikusan, 
valamit papír alapon megkül-
deni. 

Az év elején tömegesen kibo-
csátott határozatok nem tartal-
maznak egyedi csekket, mivel 
az előírások összesítetten meg-
jelennek az – általában március 
elején – kézhez kapott adószám-
la egyenlegben.

A  helyi adók  (helyi iparűzési 
adó, építményadó, telekadó, ma-
gánszemély kommunális adója) 
valamint, a  gépjárműadó idei 
első féléves összegeit 2019. 
március 18-ig lehet késedelmi 
pótlékmentesen megfizetniük.

Felhívom a figyelmüket, hogy 
magánszemélyek részére adó-
hatóságunk kipostázza a 2019. 
szeptember 16-i esedékességű 
összegek befizetésére szolgáló 
csekkeket is!

Dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

Fúrt kút fennmaradási engedély határidő változás

Új kolléga Deszken Tisztelt Adózók!

Deszk Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2019. 
január 22-i ülésén a következő 
határozatokat hozta:  

A Képviselő-testület elfogadta a 
2019. évi munkaterv módosítását, 
a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról, 
a községet érintő fontosabb ese-
ményekről és az önkormányzati 
pályázatokról, valamint a lejárt 
határidejű határozatokról szóló 
tájékoztatót. A testület megtár-

gyalta és elfogadta a társadalmi 
szervezetek tájékoztatóját a 2018. 
évben végzett munkáról, és a 
2018. évi önkormányzati támoga-
tás felhasználásáról szóló beszá-
molót. Elfogadásra került a Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapít-
vány 2018. évi munkájáról szóló 
beszámoló. A Képviselő-testület 
felülvizsgálta és elfogadta a kör-
nyezet állapotának az alakulásáról 
szóló tájékoztatót. Módosításra 
került a közterületek és ingatla-

nok rendjéről, a település tiszta-
ságáról szóló rendelet. A testület 
úgy döntött, hogy csatlakozni 
kíván Kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatásra kiírt pályázat-
hoz, „Az illegális hulladéklerakók 
felszámolása” című pályázathoz, 
valamint az Európa a polgárokért 
program/ 2. ág Demokratikus 
szerepvállalás és polgári részvétel/ 
Testvérvárosi programok pályá-
zathoz. A hamvasztási díjak emel-
kedése miatt a Képviselő-testület 

felemelte a köztemetés díját. A 
Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a SZTEJKI Kossuth Lajos 
Általános Iskola 2019. február 
2-i jótékonysági iskolai báljának 
tombolájára ajándékcsomagot 
ajánl fel. Jóváhagyásra került a 
Deszki Polgárőr Egyesülettel való 
együttműködési megállapodás 
megkötése.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

 jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk településen 
a Katasztrófavédelem 2019. február 01. napi nyilvántartása szerint ké-
ményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltatók az alábbiak:

  BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központ Kéményseprőipari Igazga-
tóhelyettesi Szervezet

Hódmezővásárhely, Szent István tér 1.
tel: 1818 9.1-es menüpont
levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 
314.
kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu
www.kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu

Csomifüst Plusz Kft. 6725 Szeged, Nemes Takács u. 36.
62/253-583; 20/999-5114
fustfarago@gmail.com
www.fustfarago.webnode.hu

Filantrop Környezetvédelmi és 
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Ipar u. 2.
76/481-057
filantrop@filantrop.org
www.filantrop.org

Főkétüsz Fővárosi Kéménysep-
rőipari Kft.

1145 Bp., Szugló u. 9-15.
Tel: 06-1/999-0665
E-mail: csongrad@kemenysepro.info
Honlap: www.kemenysepro.info

Országos Kémény Ellenőrző Szol-
gáltató Kft.

tel: 0630/6750-629,
e-mail: okeszkft@gmail.com
honlap: www.okeszkft.hu

Szegedi Kéményseprőipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft.

6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.
62/485-077
nokorom@vnet.hu
www.kemenytisztitas.hu

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információt közvetlenül a 
Szolgáltatóktól, illetve a Katasztrófavédelemtől kaphatnak. (www.ka-
tasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzvedelem_kemenysepro_
lista)hu/index2.php?pageid=tuzvedelem_kemenysepro_lista)

Kéményseprő-ipari 
tevékenységet ellátók 
Deszk településen A segítő kutya kiképzésének, 

vizsgáztatásának és alkalmaz-
hatóságának szabályairól szóló 
27/2009. (XII. 3.) SZMM ren-
delet alapján (9. §) a közszolgál-
tatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása érdekében 
a gazda és a kiképző jogosult 
segítő kutyával tartózkodni és a 
segítő kutyát használni a lakosság 
elől elzárt területek kivételével 
közszolgáltatást nyújtó szerv, in-
tézmény, szolgáltató területén és 
egyéb, mindenki számára nyitva 
álló létesítményben (területen), 
így különösen

a) közforgalmú tömegközleke-
dési eszközön,

b) üzletben, ideértve az élelmi-
szert árusító üzletet és a vendég-
látó üzletet is,

c) bevásárlóközpontban,
d) piacon,
e) vásáron,
f) szálláshelyen,
g) játszótéren,
h) közművelődési, oktatási, 

szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézményben,

i) közfürdő területén,
j) állatkertben,
k) közterületen.
A létesítmény (terület) fenn-

tartója, üzemeltetője, tulajdo-
nosa, illetve az általa megbízott 
személy a segítő kutyát akkor 
távolíthatja el a létesítményből 
(területről), ha a segítő kutya a lé-
tesítményben (területen) tartóz-
kodók testi épségét veszélyeztető 
magatartást tanúsít.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

 jegyző

Közlekedés 
vakvezető kutyával
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Megjelent a Faluház 2019. évi programfüzete, amelyben a nyitva tar-
tásunkról, szolgáltatásainkról, művészeti csoportjainkról és programja-
inkról olvashatnak. A programfüzetet minden házhoz eljuttattuk, ab-
ban a reményben, hogy azt forgatva, minél több lakost üdvözölhetünk 
programjainkon. 

Februárban és márciusban egyik rendezvény éri a másikat. Lesz 
hangversenyünk, színházi előadásunk, könyvbemutatónk, Ezt tanul-
tuk! gálaműsorunk és indul a Maros Menti Fesztiválunk is. 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!

Most vagy én öreg-
szem gyorsabban, vagy 
rövidebbek lettek a 
napok, de hogy elre-
pült a január, az tény! 
Persze ehhez a sok jó 
program is hozzájárult! 
Egyik ilyen számom-
ra feledhetetlen pén-
tek esti program volt 
a „Szerelmem, Sárdy” 
című előadás. Sárdy 
János… a nevét ismer-
tem már persze, azt is 
tudtam róla, hogy a 20. 
században élt, és híres 
bonviván volt, de eny-
nyi. Inkább anyukám, 

de talán még inkább a 
nagymamám szerette 
hallgatni jellegzete-
sen gyönyörű hangját, 
ahogy életre kelti a kor 
ismert operett slágereit. 
Az előadás formabon-
tó volt! Egyszemélyes, 
egyfelvonásos dara-
bot láthattunk, Derzsi 
György előadásában. 
Érdekes módon nem 
is igazán Sárdy János 
életét mutatta be, in-
kább arról kaphattunk 
képet, milyen is volt a 
20. század elején nőnek 
lenni. Maga a darab egy 

nagymama titkos nap-
lóján keresztül kalau-
zolt végig bennünket, 
évtizedeket felölelve, 
miközben újra és újra 
felcsendültek a kor 
legszebb, legismertebb 
dalai. Szuggesztív, él-
ményt adó előadás volt, 
Derzsi György belopta 
magát minden néző 
szívébe, ebben biztos 
vagyok! A darab végén 
vastapssal köszöntük 
meg a kitűnő művész-
nek, hogy bizony még 
könnyeket is sikerült 
neki az arcunkra csal-
nia… olyan megható 
és szívszorító volt a da-
rab vége. Egy biztos: ha 
ezután bármikor meg-
látom plakáton Derzsi 
György nevét, tudom, 
hogy ott leszek… te-
gyék ezt Önök is, higy-
gyék el, megéri!!

Sillóné Varga 
Anikó

ebruár 08-án (pénteken) újra a színházat választottam a 
tévé előtti ücsörgés helyett, mert Örkény István:Tóték című 
darabját hirdették a plakátok a Móra Ferenc Népszínház előa-
dásában. Több oka is volt annak, hogy szerettem volna meg-
nézni! Először is: szeretek színházba járni, legyen az profi vagy 
amatőr, egyszemélyes vagy egy egész társulat, mert így vagy 
úgy, mindenképp élmény! Másodszor: talán még emlékeznek 
rá, a deszki Deszka Színház is játszotta annak idején ezt a da-
rabot. Igaz, már jó régen, de még tisztán emlékszem rá, meny-
nyire izgultunk (akkor pont) a nézőtéren a társainkért… ezért 
örömmel vegyes kíváncsisággal vártam az előadást. Azt kell 
mondanom, most is jól döntöttem! Sajnálom, hogy a kamasz 
gyerekem a mozit választotta a barátaival, ettől függetlenül úgy 
búcsúztam tőle, hogy másfél óra múlva otthon vagyok! Na, 
ez nem így történt… ugyanis kétszer másfél órás előadásban 
volt részünk, de úgy, hogy nem néztem az órámra! Nagyon jól 
megrendezett darab volt. Elhittem az Őrnagynak, hogy a do-
bozolás a mindene, és nagyon tudtam azonosulni Tóttal is, aki-
nek nem maradt más választása… ha nyugalmat akar, akkor 
bizony az Őrnagyon is ki kell próbálnia az új margóvágóját! 
Aki ismeri a művet, az tudja, hogy hol keserédes, hol humoros, 
hol szomorú, hol kacagtató a történet, és azt kell mondjam, ezt 
mind vissza is kaptuk a színtársulat tagjaitól! Láttam már őket 
többször is a Faluház színpadán, de nekem most tetszettek a 
legjobban!! Köszönöm az élményt a magam és a nézők nevé-
ben!!

Sillóné Varga Anikó

Ötödik alkalommal rendeztük 
meg a deszki bu-showt február 
16-án, szombaton. Ez a nap kicsit 
másképp alakult, mint az előző 
négy alkalom, hiszen nem csak a 
mohácsi busókat hívtuk el egy kis 
télkergetésre, hanem már délután 
14 órától vártunk mindenkit a 
Tempfli térre, gyerekjátékokkal, 
szalmalabirintussal, kézműves 
vásárral és finom falatokkal. 16 

órára már megtelt a tér, megér-
keztek a fánkverseny résztvevői 
is és isteni fánkokkal kínálták a 
jelenlévőket. Mire eldördült az 
ágyú (köszönet érte Bolgár Jó-
zsefnek), fél 5-kor a busók is el-
kezdtek rémisztgetni, a fánkok 
szinte már mind elfogytak. A 
nagyszerű mohácsi Dunavkinje 
zenekar muzsikája után a sza-
badkai Csalóka zenekar húzta a 
talpalávalót, és többen táncra is 
perdültek a téren. Pihenésképpen 
a fánkverseny eredményhirdetése 
következett, ahol kiderült, hogy 
Dobó Vincéné sütötte a legfino-
mabb fánkot. Második helyezett 
Marócsikné Márta lett, a harma-
dik pedig a Deszki Népdalkör 
csöröge fánkja. A különdíjat ez-
úttal Kókai Sándor érdemelte ki. 

Köszönjük a zsűri – Halász Erika 
(Gerliczy Étterem), Bolgár József, 
Szabóné Sarkadi Szilvia (Desz-
ki Kft) – munkáját és köszönjük 
azoknak a szervezeteknek, akik 
beneveztek a versenyre és renge-
teg fánkot sütöttek és osztottak 
szét a téren: a Bánát Szerb Kultu-
rális Közhasznú Egyesületnek, a 
Tiszavirág Néptáncegyesületnek, 
a Deszki Falunkért Egyesületnek, 
a Nyugdíjas klubnak, a Deszki 

Magyar-Német-Flamand Baráti 
körnek és a Deszki Népdalkör-
nek, valamint az egyetlen egyéni 
versenyzőnknek, Kókai Sándor-
nak. 

A kiszebáb elégetésével remél-
jük, elűztük a telet, a nap zárá-
saként pedig egy jó hangulatú 
táncházon rophatták még a kitar-
tóak. 

Bene Ildikó igazgató

Faluház hírek

Ha január, akkor színház… ….és ha február? 
Akkor is színház!

Télkergető délután 
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Többéves hagyomány, hogy a Képviselő-testület januárban kö-
szönti az előző évben született deszki babákat. Így volt ez most is, 
január 29-én a Faluház kupola termében került megrendezésre 
a kis ünnepség. Kothencz Ágnes védőnő köszöntő szavai után a 
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Szivárvány csoportja kis műsorral 
kedveskedett a szülőknek és a babáknak, majd Király László Pol-
gármester úr és Schultzné Vajas Klára képviselő asszony kedves 

szavak kíséretében minden családnak átadott egy emléklapot, a 
babatablóval. 

Az első találkozás nagyon jól sikerült, kívánunk jó egészséget a 
babáknak és szüleiknek!

Szerk.

Újszülöttek köszöntése

 Sarró Tímea mozgásfejlesztő gyógypedagógus és Kovács Éva logo-
pédusok tartottak bemutatót az óvoda pedagógusainak. Olyan fejlesz-
tő hatású játékeszközöket mutattak meg nekünk, amelyeket jól tudunk 
majd hasznosítani és beépíteni a gyerekek mindennapi tevékenysége-
ibe.

Többek között feszültség levezető technikákat, játékokat, és gyakor-
latokat láthattunk, amelyeknek elsődleges funkciójuk mellett képesség-
fejlesztő hatásuk is van. Valamint a nyelvi kifejezőkészséget és a hallást 
fejlesztő új játék lehetőségeket is megismerhettünk.

Márki Anett óvoda vezető

 Farsangi mulatságunk idén 
máshogy alakul, mint az előző 
években. Egy nagy farsangi mu-
latságot szervezünk a Sportcsar-
nokban, az összes óvodánkba 
járó gyermek számára.  A délelőtt 
folyamán a sok finomság mellett 
készülünk szelfi sarokkal, ahol 
hála Andi néninek egy színes 
bohóc bőrébe bújhatnak a gyere-
kek, valamint lesz sok ügyességi 
játék, sok-sok lufi és a program 
csúcspontjaként ellátogat hoz-
zánk a GrimmBusz Színház és 
egy közös bulival zárjuk a farsan-
got és reméljük a telet is, hiszen 
már nagyon várjuk a tavaszt és 
vele a jó időt.  A következő újság-
ban fényképes élménybeszámo-
lóval mutatjuk majd meg, hogy 
érezték magukat a maskarás, jel-
mezbe bújt kis óvodások. 

Márki Anett óvoda vezető

Mozgásfejlesztés Farsang
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December 21-én ismét ellátogatott a Szerb Óvodába és Iskolába a Mikulás. E rendezvényen 
vendégeink voltak a szegedi szerb óvodások, akikkel együtt versekkel és dalokkal köszöntük meg 
a Mikulás ajándékait. 

Január 4-én újra együtt ünnepeltünk, ekkor a szerb ortodox karácsonyt. E napon is voltak ven-
dégeink, ezúttal a magyar óvoda nagycsoportosai kísérőikkel; az iskola és az óvoda vezetői. Felele-
venítettük a karácsonyi népszokásokat, majd elfogyasztottuk a közösen elkészített „csésznicát” és 
ezen ünnep többi jellegzetes ételét.

Január 7-én a szerb ortodox karácsony első napján a Faluházban rendezett műsorban szavala-
tokkal és néptánccal szerepeltek a szerb iskolások.

Január 27-én Szent Szávának, az iskolák védőszentjének megünneplésére került sor, először a 
templomban, majd az iskolában. A diákok a szent érdemeinek méltatásával és versekkel emlékez-
tek meg róla.

Téli ünnepek a szerb iskolában

 Február 1-jén péntek délután a Száz-
szorszép Mesemondó verseny Csongrád 
megyei fordulóján vettek részt tanulóink az 
Agórában Szegeden. A közel 160 fő mese-
mondó meghallgatására pénteken és szomba-
ton reggeltől estig több helyszínen került sor. 
Mi lelkes kis csapatunk tagjai: Simity Anna 2. 
o., Farkas Katinka 2.o., Lévai- Radics Lujza 2. 
o., Kulcsár Levente 3.o., Simity Éva 4. o. időt és 
fáradtságot nem sajnálva készültek a megmé-
rettetésre. A sok résztvevő miatt eredményt 
csak később kaptunk. Az első 3 helyezett díja-
zásban részesül és a kiválasztottak a gálamű-
soron újból előadhatják meséiket. Remény-
kedve vártuk az értesítést, mert tanulóink 
kivétel nélkül nagyon szépen, határozottan 
mondták el a produkciókat. Nagyon büszkék 
voltunk rájuk, hogy a mi iskolánk tanulói!

Eredmények: 1. helyezett Lévai-Radics 
Lujza 2. osztályos; 2. helyezett Farkas Ka-
tinka szintén 2. osztályos tanuló lett. A 
Mesemondó verseny Gálaműsorára és a 
díjátadásra 2019. február 22-én, pénteken 
17.00- kb. 18.30 - ig kerül sor a Szent-Györ-
gyi Albert Agóra földszinti Kamaratermében. 
A gálaműsoron a szakmai zsűri döntése, vá-
lasztása alapján szerepelnek mesemondók. 
Lévai-Radics Lujzit a zsűri kiválasztotta, ő fel-
lép a Gálaműsorban és elmondhatja meséjét! 
Gratulálunk a kiváló eredményhez!
 2019. január 25-én a 7. osztállyal az 

EFOP 3.3.2 pályázat keretében a szegedi 
egyetem földrajz tanszékén tettünk látogatást. 
3 témakörben kaptunk ízelítőt a tanszékeken 
folyó munkáról. 

Először talajvizsgálati kísérleteket néz-
hettünk meg, majd a gyerekek maguk is meg-

vizsgálhatták a különböző anyagok és talajok 
savasságát, illetve lúgosságát. Mindenki élve-
zettel próbálta ki az indikátorokat és állapítot-
ta meg a kóla, tej, ecet, gyümölcslé és egyéb 
naponta használatos termékek kémhatását. 

Ezután a geológia tanszéken hallgathattunk 
meg egy földtörténeti előadást, amit régé-
szeti leletek bemutatásával és kézbevételével 
színesített az előadó. 

A délelőtt utolsó részében a meteorológiai 
tanszéken vettünk részt egy interaktív bemu-
tatón, ahol megismerhettük az időjárás elő-
rejelzések különböző technikáit, eszközeit és 
nehézségeit. 

Egy izgalmas és nem mindennapi progra-
mokkal teli délelőttöt töltöttek el a deszki di-
ákok Szegeden.

Látszott a szemeken, hogy az egyetem va-
rázslatos hangulata megérintette a gyerekeket. 
Amennyiben „Akit, egyszer a mozdony füst-
je megcsapott…” mondás igaz, hat év múlva 
biztosan itt lesznek páran újra, hallgatóként.
 A farsang ünnepe vízkereszt és ham-

vazószerda közé esik, melyhez számtalan népi 
hagyomány kapcsolódik. A farsang lényege a 
szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álar-
cok és a maszkok viselése is erre vezethető 
vissza: a névtelenség, az „arctalanság” bbizto-
sítja mindenki számára a féktelen mulatozást. 
Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá 
kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték 
ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napja-
iban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek 
életre kelnek. Vigalommal, alakoskodással 
akartál elűzni őket. Ezt a hagyományt keltet-
tük életre iskolánk tanulóival. Szinte minden 

tanuló beöltözött, (még a tanító nénik és bá-
csik is) és egy fergeteges délutánnal űztük el 
a telet.  A farsangi mulatságra nagyon készül-
tünk: álarcokat, bohócokat készítettünk és 
ezekkel díszítettük fel a termeket. A játékok, 
az ugráló-vár, disco színesítette a délutánt. A 
szülőknek köszönhetően finom süteménye-
ket, fánkot kóstolhattunk. A nap fénypontja 
azonban a tombola volt. Izgatottan várták 
az apróságok, hogy a szerencse kedvez-e ne-
kik? Sok ajándék talált gazdára. A nyeretlen 
szelvények tulajdonosai cukor esővel vigasz-
talódhattak. Reméljük, mindenki jól érezte 
magát ezen a rendhagyó délutánon!
 Robotika a negyedikben: A LogMe-

In-nek köszönhetően   regionális szinten ro-
botokat indítottak az iskolákba. A negyedi-
kesekkel Arany Márta tanítónő is pályázott 
e lehetőségre, és február első hetében meg is 
érkezett a kis robotméhecske. A kezdeménye-
zés Fári János kecskeméti informatikatanár 
ötlete alapján valósult meg. A program célja, 
hogy a BBC micro: bit eszköz segítségével a 
diákok játékos kódolási tevékenységeken ke-
resztül megismerhessék a programozás alap-
jait, fejlesszék informatikai gondolkodásukat. 
A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták, gyor-
san megismerkedtek vele. Játékos feladatok 
segítségével számos lehetőséget nyújtott a 
tanulók algoritmikus gondolkodásának fej-
lesztéséhez a kis robotot, ami két hetet töltött 
nálunk.

Összeállította: 
Vid György igazgató
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KEDVES DESZKI FIATALOK!
PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
HIÁNYSZAKMÁBAN A 
TELEPÜLÉSEN ELHELYEZKEDŐK 
TÁMOGATÁSA CÍMEN!

Feltételek:
- 18 és 35 év közötti magyar állampolgár
- deszki állandó lakcím 
- előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg 
Deszk Község Önkormányzata vagy Intéz-
ményei szervezésében rendezvényen való 
önkéntes közreműködés.

- a nyertes pályázó 9 hónapon keresztül 
havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem téríten-
dő pénzbeli támogatásra jogosult. 
A támogatásra a projekt időtartama alatt az 

adott támogatási időszak lejártát követően le-
het pályázni. 

Pályázat beadási határidejei:
 2019. február 15.
 2019. július 31.
 2020. május 31.
Keress minket személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

- Deszki Polgármesteri Hivatal 
pályázatíró iroda (Deszk, Tempfli tér 7.)
- E-mail: fejlesztes@deszk.hu 
- Telefonszám:. 62/571-595
- Mobil : 20/261-4734

Várjuk jelentkezéseteket! 

KEDVES DESZKI FIATALOK!
PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK 
DESZKEN LAKÓ ÉS DOLGOZÓ 
TÁMOGATÁSA CÍMEN!

Feltételek: 
- 18 és 35 év közötti magyar állampolgár
- deszki állandó lakcím
- legalább 3 hónapja foglalkoztatási jogvi-
szonnyal rendelkezik. 

-előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg 
Deszk Község Önkormányzata vagy Intéz-
ményei szervezésében rendezvényen való 
önkéntes közreműködés.

- a nyertes pályázó 9 hónapon keresztül 
havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem téríten-
dő pénzbeli támogatásra jogosult. 
A támogatásra a projekt időtartama alatt az 

adott támogatási időszak lejártát követően le-
het pályázni. 

 

Pályázat beadási határidejei: 
 2019. február 15.
 2019. július 31.
 2020. május 31. 

Keress minket személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

- Deszki Polgármesteri Hivatal 
pályázatíró iroda (Deszk, Tempfli tér 7.)
- E-mail: fejlesztes@deszk.hu 
- Telefonszám:. 62/571-595
- Mobil : 20/261-4734

Várjuk jelentkezéseteket! 

Az Esély, otthon Deszken Csapata 

KEDVES DESZKI FIATALOK!
EGYEDI LAKÁSPÁLYÁZATOT 
HIRDETÜNK!

Feltételek:
- 18 és 35 év közötti magyar állampolgár
- legalább 3 hónapja foglalkoztatási jogviszony-

nyal rendelkezik (folyamatos munkaviszony)
- beköltözhető lakás tulajdonjogával nem ren-

delkezik
- előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg 

Deszk Község Önkormányzata vagy Intézmé-
nyei által szervezett rendezvényeken történő 
önkéntes közreműködés és deszki munkálta-
tónál meglévő foglalkoztatási jogviszony.

- a beköltöző fiatalok maximum egyszer ré-
szesülhetnek ebben a támogatásban, és 
legfeljebb két évig lehetnek lakói az ingat-
lanoknak.

Pályázat beadási határideje: 
 2019. június 28.

Keress minket személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségek egyikén:

- Deszki Polgármesteri Hivatal 
pályázatíró iroda (Deszk, Tempfli tér 7.)
- E-mail: fejlesztes@deszk.hu 
- Telefonszám:. 62/571-595
- Mobil : 20/261-4734

Várjuk jelentkezéseteket! 

Az Esély, otthon Deszken Csapata 

Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása

Munkaviszonnyal rendelkező, Deszken lakók támogatása

Egyedi Lakáspályázat

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

A Tiszavirág Néptáncegyesület a Nemzeti Kultu-
rális Alap Népművészeti kollégiumától támogatást 
nyert a "Rözögtessük mög!" - Dél-alföldi szóló és 
páros táncok országos fesztiváljára. A szakmai 
továbbképzésre 400.000,-Ft-ot, a fesztivál megren-
dezésére 500.000,-Ft vissza nem térítendő támo-
gatást kapott az egyesület.

Tiszavirág Néptáncegyesület pályázatai
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Hagyományainkhoz híven eb-
ben az évben is újévi köszöntéssel 
kezdtük az évet. Király László pol-
gármester úr jó kívánságai mellett, 
pezsgővel kedveskedett a Deszki 
Nyugdíjas Klub tagjainak, termé-
szetesen a koccintás sem maradt el.

Cserháti György klubtársunk 
székelykáposztát főzött sütő-fő-
ző napunkon, melynek hús alap-
anyagát a tavalyi disznóvágásból 
származó pörköltnek való adta. 
Köszönjük munkáját, az ízletesre 
elkészített ebédet.

Nagyné Bacsó Ágnes gyógytor-
nász vezetésével heti két alkalom-
mal tornázunk, ami igen hasznos 
számunkra, az ízületeink mozgása 
egyre szabadabbá, könnyebbé vált 
az elmúlt hónapok során. Minden-
kinek csak ajánlani tudjuk a tornán 
való részvételt.

A Faluház dolgozója, Szvitan 
Attila oktatásával klubtagjaink kis 
csoportokban sajátíthatják el okos 
eszközeiknek kezelési fortélyait.

Film klubunkban, mint a kö-
zösség fejlesztés színterében, eb-
ben a hónapban a kommunikáció 
fókuszába a Könyvklub című film 
került. A történet szerint öt nő és 
egy férfi találkozik időről időre, 
hogy megvitassa a kiváló írónő, 
Jane Austen műveit. A napjainkban 
élő klubtagok rájönnek, hogy ők 
is hasonló érzelmi problémákkal 
küzdenek, mint a kétszáz évvel ez-
előtt élt regényhősök.

Természetesen az eddig megszo-
kott napi programjaink is tovább 
folytatódnak, a készségfejlesztések, 
a szórakozást biztosító időtöltések.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

A deszki Gerliczy Étterem és 
Kávézó adott otthont a szép ha-
gyományokkal rendelkező nem-
zetközi sakk egyéni versenynek. 
A megmérettetésen ezúttal ne-
vezési csúcs született, mivel 21 
településről, 84 versenyző (köz-
tük Romániából 14 fő, Szerbiá-
ból 8 fő) ült asztalhoz. Ezúttal 4 
nemzetközi címviselő is indult, 
közülük Soós Árpád tudta beve-
rekedni magát a díjazottak közé, 
míg Márkus Molli Amina a leg-
jobb női játékos lett. A versenyen 
meglepő erőt mutattak az ifjúsá-
gi játékosok, akik közül négyen 
is bekerültek az első 9 helyezett 
közé.

Falubajnokság helyezettjei:
1. Soós Árpád nemzetközi 

mester (Kecskemét)
2. Dr. Borús András (Szeged)

3. Daróczi Donát (Soltvad-
kert) és Varga Gábor (Szeged)

4. Csikós Mihály (Szeged)
5. Papp Bence (Kiskunhalas)
6. Koszta Benedek (Szeged)

Daróczi Donát bár a verse-
nyen 3. helyen végzett, inkább az 
ifjúsági díjat választotta, így ő lett 
a legjobb ifjúsági játékos.

További különdíjasok: A 
Csongrád Megyei Szabadidő-
sport Szövetség különdíjait a 
következő versenyzők vitték el. 
A legjobb szenior díjat Dr. Lovas 
Dániel (Kecskemét) vitte el. A 
legjobb női játékos Márkus Molli 
Amina (Hódmezővásárhely) lett 
épphogy megelőzve az azonos 
pontszámú Varga Szilviát (Sze-
ged). A legjobb Csongrád me-
gyei amatőr díjat Mihály János 

(Szeged) vehette át. A legjobb 
deszki játékos, aki így a 2019. évi 
Deszk Bajnoka cím büszke tulaj-
donosa Farkas Sándor lett. A ver-
seny játékvezetője Bartos Ferenc 
FIDE versenybíró volt.

Az idei Falubajnokság jó 
felkészülést jelentett a közeljö-
vőben, március 2-án Deszken 
megrendezésre kerülő három fős  
XXIII. Nemzetközi Nyílt Kocs-
mák Közötti Sakk Csapatver-
senyre, melyre előre kell nevezni 
febr. 25-ig a faluhaz@deszk.hu 
e-mail címen vagy a 06-70-941-
90-49-es, 06-62-271-218-as tele-
fonszámok valamelyikén. A szer-
vezők maximum 30 csoport (90 
fő) nevezését tudják elfogadni.

Az idei versenyt támogatták: 
Király László polgármester, Sza-
bó László a Deszki Sport Club 
elnöke és a Csongrád Megyei 
Szabadidősport Szövetség.

Segítették: Halász Erika vezette 
helyi Gerliczy Étterem és Kávézó, 
Deszki Faluház, Deszki Telepü-
lés-Üzemeltetési Nonprofit Kft., 
Kovács Csaba, Gonda Istvánné 
Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildi-
kó, Schreier Vilmos, Gyorgyev 
Milivojné, Sillóné Varga Anikó, 
Szunyog Erzsébet, Gilicze Gábor.

Gyorgyev Vojiszláv

Hírek az 
idősek klub 
életéről

XXIII. Nemzetközi Nyílt Sakk
Egyéni "FALUBAJNOKSÁG"

SAJÁT OTTHONRA VÁGYIK?

SZERETNE SPÓROLNI AZ ENERGIÁVAL?

LAKÁSTAKARÉK SZÁMLÁVAL, LAKÁSHITELLEL,  
CSOK-KAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI VANNAK?

TERVEZZEN VELEM!

HUNYA ILDIKÓ
+36/70-371-0107

hunyail@otppp.hu

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897
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Deszki SC 2019. február 9-én 
harmadik alkalommal rendezte 
meg a Deszki Sportbált. Az el-
múlt évek pozitív visszajelzései 
egyértelműen jelezték számunk-
ra, hogy folytatni kell ezt a remek 
kezdeményezést.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik bármi-
nemű segítséggel voltak e ren-
dezvény létrejöttében. Mindenki 
munkája, segítsége felbecsülhe-
tetlen volt számunkra.

Köszönetünket fejezzük ki 
Király Lászlónak, Deszk polgár-
mesterének, hogy minden segít-
séget megadott a sikeres bálhoz.

Köszönetet érdemelnek Sza-

bóné Sarkadi Szilvia vezetésével 
a Deszki Település-üzemelteté-
si Nonprofit Kft. dolgozói, akik 
profi, ízléses báltermet varázsol-
tak a sportcsarnokból.

Hatalmas köszönetet érdemel a 
főszervező, Varga Márta.

Köszönet Bene Ildinek és a 
Deszki Faluház minden dolgo-
zójának, hogy segítettek minden-
ben.

Továbbá köszönet illeti meg 
Buzdorján Gábort a Ljubo Kft. 
tulajdonosát, hogy minden 
igényt kielégítően megszervezte 
az ételek, italok meglétét.

Köszönet Vörös Eszternek, 
hogy a deszki Vörös Szekfű cuk-
rászdából kedvezményes áron 
biztosított finom süteményeket 
vendégeink részére.

Hatalmas köszönetet érdemel 
a több mint 200 fős „vendégse-
reg”, aki eljött, bizalmat szavazott 
ennek a szombat estének, akikért 
érdemes volt a fent említett em-
bereknek hetekkel ezelőtt bele-
kezdeni a szervezésbe.

Nem utolsó sorban nagyon kö-
szönjük a tombola felajánlóknak, 
akik önzetlenül ajándékokkal, 
nyereményekkel hozzájárultak az 
est sikeréhez:

ABC sorrendben:
 Autó Centrál Kft.
 Bagdi Ferenc [Mazeti sport-
bolt]
 Bali Csaba - 3A Takarékszö-
vetkezet
 Deszk Község Népművésze-
téért Alapítvány
 Battonya Sport Egyesület
 Business Kft.
 Buzdorján Gábor [Hargita 
gyorsétkező]
 Cs. Tóth Zoltán [Saller sport-
bolt]
 Csabainé Mihók Hédi [Sly 
Szalon]
 Dobó Katalin
 György Imre

 Gyukin Náda és Csúzdi Lajos
 Karcsú József [Otta Trió Kft]
 Király László polgármester
 Orvos Csaba [Sly Háztartási 
Gép Szerviz]
 Orvos Szilvia [Sly Szalon]
 QSM Kft.
 Savanya - Molnár Éva
 Tirk-Balczó Kinga [Kinga 
kozmetika]
 „Tüncsi”
 Völgyi Dániel [Győri ETO 
labdarúgója]
 Vörös Eszter [Vörös Szekfű 
Cukrászda]
 Xenix Autó Kft.

Hajrá DSC!!!

III. Deszki Sportbál

MEGYE II. OSZTÁLY FELNŐTT
Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég

2019.03.02 14:30 Tömörkény 
Sportpálya

TÖMÖRKÉNY 
KSE

DESZK SC

2019.03.09 14:30 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC ÜLLÉSI ISE

2019.03.16 15:00 Balástya KSK 
Sportpálya

KSE BALÁSTYA DESZK SC

2019.03.23 15:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC CONTITECH-AP-
ÁTFALVA SC

2019.03.30 15:00 Baks Sportpálya BAKS BARÁTI SE DESZK SC
2019.04.07 16:00 Szegedi Vasutas 

Sportpálya
SZEGEDI VSE II DESZK SC

2019.04.13 16:30 Domaszék 
Sportpálya

MÓRAVÁROS DESZK SC

2019.04.20 17:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC FÖLDEÁK TC

2019.04.28 17:00 Nagymágocs 
Sportpálya

NAGYMÁGOCS 
SE

DESZK SC

2019.05.04 17:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC MINDSZENTI 
SPORT CLUB SE

2019.05.12 17:00 Csengelei 
Sportpálya

CSENGELE KSE DESZK SC

2019.05.18 17:00 Mihálytelek 
Sportpálya

ST.MIHÁLY FC DESZK SC

2019.05.25 17:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC KISZOMBOR 
KSK

2019.06.02 17:00 Csanytelek 
Sportpálya

CSANYTELEK 
SC

DESZK SC

2019.06.08 17:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC MÓRAHALOM 
VSE

MEGYE U14 "C"
Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég

2019.03.22 15:00 Szőreg Sport-
pálya

SZŐREGI RSE DESZK SC

2019.03.30 10:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC FÖLDEÁK TC

2019.04.05 15:30 Újszegedi 
Sportpálya

UTC 1913 DESZK SC

2019.04.13 10:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC SZÉKKUTAS TC

2019.04.19 16:00 SZVSE Sport-
pálya

DAFC SZEGED II. DESZK SC

2019.04.27 10:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC ST. MIHÁLY FC

2019.05.05 10:00 Makó Város 
Sportcenrum

MUFC IV. DESZK SC

2019.05.11 10:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC TISZASZIGET SE

2019.05.18 10:00 Gyálarét Sport-
pálya

ELITSPORT 
GOLD KFT.

DESZK SC

MEGYE U17 "B"
Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég
2019.03.24 10:00 Deszk Sport-

pálya
DESZK SC ZSOMBÓ SE

2019.03.31 10:00 Domaszék 
Sportpálya

DOMASZÉK SK DESZK SC

2019.04.07 10:00 Deszk Sport-
pálya

DESZK SC KSE BALÁSTYA

2019.04.14 10:00 MÓRAVÁROSI KINIZSI DESZK SC
2019.04.20 10:00 Deszk Sport-

pálya
DESZK SC CSENGELE KSE

2019.04.28 10:00 Újszegedi Sport-
pálya

UTC 1913 LABDA-
RÚGÓ KFT.

DESZK SC

2019.05.04 10:00 Bordány Sport-
pálya

BORDÁNY SK DESZK SC

2019.05.12 10:00 Csanytelek 
Sportpálya

CSANYTELEK SC DESZK SC

A tavaszi szezon
futball mérkőzései:
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Szent Száva, azaz Rastko Ne-
mánjic 1174 körül született ki-
rályi család legkisebb fiaként. 18 
évesen kolostorba vonult az At-
hosz hegyre, ahol szerzetesként, 
később az első szerb érsekként élt. 
Sikerült 1219-ben kieszközölnie 
a szerb egyház önnálóságát, va-
lamint fontos szerepe volt az egy-
házi törvény megírásában. Nagy 
hangsúlyt fektetett a szerb isko-
lák megalapozására, és építésére. 
1235-ben a bulgáriai Trnovóban 
hunyt el, 1237-ben a szerbiai 
Mileseva kolostorban helyezték 
örök nyugalomba földi marad-
ványait. Ám 1594-ben a törökök 

Belgrádba vitték és elrettentő 
példaként megégették. A szerb 
pravoszláv egyház tiszteletből 
szentté avatta, a Gergely naptár 
szerint, január 27-én. 2019-ben 
ünnepli a szerb egyház 800 éves 
függetlenségét. Mint mindenütt, 
ahol szerbek élnek, így Deszken 
is, ez a nap az iskolák és a gyere-
kek ünnepe. A hagyományokhoz 
híven ez évben is szent misével 
kezdődött az ünnepnap, gyere-
kek részvételével. Majd átvonul-
tak a Szent Száva Kulturális és 
Hitéleti Központba, ahol követ-
ve az évszázados hagyományt, 
megszentelték az ünnepi kalácsot 

és a kolyivo-t, az áldozati búzát. 
Ezután következett a szerb óvo-
dások és iskolások műsora. Az 
idei kumok Gyorgyev Davor és 
Nikola voltak. Minden gyerek a 
program után ajándékot kapott, 
és természetesen mindenki meg-
kóstolta a felszentelt kalácsot és 
búzát. Délután 16 órakor a Falu-
házban folytatódott az ünneplés a 
Vasa Jovánovic - Újvidéki Városi  
Tamburazenekar koncertjével. A 
műsort a deszki „Sloga” egyházi 
kórus kezdte, Szent Száva him-
nuszának eléneklésével, majd a 
deszki tamburazenekar és Vuj-
csin Eszter énekes rövid műsora 

következett. A 30 fős, fiatalokból 
álló zenekar Zoran Bugarski Bri-
ca vezetésével és vezénylésével, 
egy csodálatos műsorral aján-
dékozta meg az érdeklődőket. A 
közönség élvezhette a hagyomá-
nyos népzenét, de helyet kapott 
a klasszikus zene, filmzene és 
ismert világzene is. A program 
után a zenekar tagjai a házigaz-
dákkal együtt egy közös vacsorán 
vettek részt a nyugdíjas klubban, 
ahol előkerültek a hangszerek, és 
jó hangulatú, késő éjszakába nyú-
ló esttel záródott a nap.

Borest 
Január 31-én folytatódtak a 

„Borestek” a Szent Száva Köz-
pontban, a Bánát Egyesület 
szervezésében. Ezúttal a Csetvei 
Pincészet mutatkozott be, híres 
Mór környéki boraival. A ha-
gyományokhoz híven, borkósto-
lás közben az érdeklődők rövid 
történelmi áttekintést kaphattak, 
és egy, a borvidéket bemutató 
filmet is megnézhettek. De hogy 
a finom nedű jobban csússzon, 
borkorcsolyát is felszolgáltak a 
szervezők.

Kirándulás  
Budapestre és 
Szentendrére  

A Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat egynapos kirán-
dulást szervezett február 2-án 
Budapestre és Szentendrére. A 
résztvevők megtekintették a Bu-
dai Várban levő Történelmi mú-
zeumban „Szerb székesegyház a 
Tabánban - Az eltűnt Rácváros 
emlékezete” című kiállítást. A 
második állomás Szentendre volt, 
ahol a Szerb Egyházi Múzeum 
mellett megtekintették a város 
szerb vonatkozású és történelmi 
nevezetességeit. Hasznos, tanul-
ságos és kellemes út volt, amit ter-
mészetesen szeretnének folytatni 
más magyarországi vidékekre is, 
ahol szerbek éltek, és élnek ma 
is, hogy megismerhessük az em-
bereket, nevezetességeket és a 
vidéket.

„Disznótor”     
Folytatódott a hagyományos 

„Disznótor” program ez évben is 
a Deszki Bánát Szerb Közhasznú 
Egyesület szervezésében, a Szent 
Száva Központban. Az idei böllér, 
mint eddig minden alkalommal, 
Borka Zsolt volt. Reggeltől estig, 
a munka minden mozzanatát 
kipróbálhatták az érdeklődők, 
attól a perctől, ahogy leszúrták, 
megperzselték, lemosták, „szét-
szedték”, majd feldolgozták a 
disznót. Elmondható, hogy min-
den generáció résztvevője volt az 
eseménynek: a gyerekek délelőtt 
és kora délután, a fiatalok egész 
nap, míg az idősebbek a délutáni 
és esti órákban vették ki részüket 
a feladatból. A napot megkoro-
názta a kora esti közös vacsora, 
ahol asszonyok által készített fi-
nom sütemények is az asztalra 

kerültek. Az ilyen rendezvénynek 
feladata a közösségépítés, és a ha-
gyomány ápolása. 

Szent Trifon napja  
Szent Trifon a legenda szerint 

szegény családba született, eleinte 
libák őrzésével foglalkozott. Még 
fiatal korában megkapta Isten-
től a csodatevés és az ördögűzés 
ajándékát, emellett a nép gyógyí-
tó hatalmat is tulajdonított neki. 
A keresztényüldözés idején a 
niceai bíróság elítélte, majd meg-
kínozták, de nem tagadta meg 
keresztény hitét, ezért 250-ben 
lefejezték. Az egyház február 14-
én, Szent Trifon vértanú halálát 
ünnepli. Szent Trifon egyébként 
a kisiparosok, mesteremberek, 
borászok, vendéglősök, kocsmá-
rosok és szállásadók védőszentje. 
Az a mondás járja, hogy Szent 
Trifon üszköt éget a földbe, és 

ezután kezdődik a jó idő. Ha 
ezen a napon felhős az ég, azt 
mondták, hogy jó termés lesz. A 
deszki szerbek ludas Szent Tri-
fonként ünneplik és régen ezen 
a napon ültették a libákat kotlani. 
A házigazda kiment a szőlőbe és 
levágott egy darabot a szőlőtő-
kéből, megöntözte borral, hogy 
jó legyen a termés. Amikor sok 
szőlő volt Deszken, a tiszteletes 
kiment a szőlősbe, megszentelte 
és megáldotta a szőlőtőkéket. E 
hagyományt a Bánát Egyesület 
tagjai néhány éve felelevenítet-
ték, így ez évben február 17-én 
Brczán Krisztifor szőlőskertjében 
Szvetomir Milicsity szerb tisz-
telendő szentelte meg a szőlőt, 
hogy jó és gazdag termés legyen. 
A házigazda a nagyszámú érdek-
lődőt megvendégelte a Szent Szá-
va Központban.

Rusz Borivoj

Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület hírei
Szent Száva ünnepe Deszken  

Rövid hírek  
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Napjainkban egy viszonylag 
felkapott sportőrület hozza láz-
ba a határaikat folyton kereső 
amatőr és profi sportolókat: 2010. 
óta beszél a világ a Spartan ver-
senyekről. Ez a versenysorozat, 
amelynek immár 5 éve magyar 
versenyei is vannak, az úgyneve-
zett terep akadályfutás szakágból 
nőtte ki magát, speciális szabály-, 
akadály- és pontozási rendszeré-
vel. Edző Csoportok (Training 
Group) segítik a felkészülésben 
országszerte tagjaikat a verse-
nyekre, ami első hallásra egysze-
rűnek tűnhet, de ez Spartan: itt 
az edző csoportok munkája is 
felügyelt és kontrollált.

Mint tudjuk, Deszken mindig 
történik valami, színes és mozgal-
mas „falu”, mégis: nem sok ilyen 
kis lélekszámú település tudhat 
magáénak Spartan edző csopor-
tot. Merthogy igen, itt, Deszken, 
egy nem is annyira maroknyi, 
lelkes spártai edz minden héten, 
esőben-hóban-fagyban-szélben 
a település határában, fut olykor 
a töltésen, olykor a sportpályán, 
vagy épp karácsonyi kihívást tel-
jesít a Sportcsarnokban.

A csoport megalakulásáról, 
napjairól, sikereiről és terveiről 
kérdeztem meg az alapítókat: 
Szekeres Esztert, Darula Attilát, 
Medgyes Attilát és Szekszárdi 
Miklóst.

– Lassan egy éve, hogy a közös-
ségi oldalon egyik ismerősöm be-
jegyzése nyomán szereztem tudo-
mást arról, hogy vasárnaponként 
akadálycentrikus és erőnléti Spar-
tan edzések vannak a településen. 
Mióta létezik a Deszk Spartan Tra-
ining Group (Deszk Stg), és miért 
épp Deszken?

– Szekeres Eszter: A csapat 
hivatalosan 2017. november 7-én 
alakult meg Spartan Training 
Group Deszk néven.

A csapat alapító tagjai koráb-
ban a szegedi Spartan csapatot 

erősítették, de igény mutatkozott 
egy új irányzat felé való elmozdu-
lás iránt, (edzési metodika, ver-
senyfelkészítés) és egy merőben 
új szellemben létrehozta a Deszk 
csapatát. 

– Milyen gyakran, hol, és mi-
lyen jellegű edzések vannak? Kik az 
edzők?

– Darula Attila: A heti három 
ingyenes edzéssel két futó edzés 
van, amelyek általában Szegeden, 
és egy akadályspecifikus és erősí-
tő edzéssel Deszken adunk lehe-
tőséget a csapattagoknak. A csa-
patnak két edzője van, Szekszárdi 
Miklós és Darula Attila.

– Szekeres Eszter: A csapat 
adminisztrációs feladatait (edzé-
sek kiírása, szervezése, regisztrá-
ciók, dokumentálások stb.) jóma-
gam végzem.

– Medgyes Attila: A szabály-
zat kimondja, hogy településen-
ként egy edzőcsoportot lehet 
nyilvántartani, és az edzőcsoport 
ennek a településnek a nevét kell, 
hogy viselje - így ez a csoport a 
Spartan Training Group Deszk. A 
szabályzat azt is kimondja, hogy a 
településnévhez kötött csoport-
nak heti egy edzése az adott te-
lepülésen kell, hogy legyen. Az 
AtiDekornak van egy telephelye, 
a “Major” Deszk közigazgatási 
határain belül, itt épül-szépül az 
akadálypark, ahol minden vasár-
nap folyik a felkészülés csoportos 
és szervezett formában.

– Jelenleg hány (aktív) tagot 
számlál a Deszk Stg? Ez magyar-
országi viszonylatban milyennek 
tekinthető?

– Szekeres Eszter: A csapat 
létszáma szinte edzésről edzésre 
növekszik, jelenleg 35-40 főt tar-
tunk nyilván. 

Országos viszonylatban na-

gyon jó eredménynek számít, a 
megye székhelyű városok között 
is megálljuk a helyünket ezzel a 
létszámmal.

– Jó-e a csoportnak, ha a lét-
szám ennyire nő? Van-e lemorzso-
lódás? Mi lehet ennek az oka?

– Darula Attila: A megalaku-
lásunk óta a csapatlétszám egyre 
bővül, aminek nagyon örülünk. 
Lemorzsolódás nem tapasztalha-
tó, vannak aktívabb és ritkábban 
megjelenő tagjaink. Nagyon sze-
retnek hozzánk járni a csapatta-
gok, mert ez a csapat olyan, mint 
egy nagy család. A csapattagok 
segítenek és biztatják egymást.

– Szekszárdi Miklós: A nö-
vekedésünk nemhogy töretlen, 
egyre jobban bővülünk. Minél 
többen vagyunk, annál jobban 
terjed a csapat híre. Spartanos kö-
rökben pedig már komoly ténye-
zőnek számítunk. Amikor egy 
versenyhelyszínen megjelenünk, 
szinte azonnal tudják, hogy hon-
nan jöttünk.

A lemorzsolódás minimális. 
Ez inkább annak tudható be, ha 
valaki pl munkát vált, és a meg-
változott időbeosztása miatt nem 
tud részt venni az edzéseken, 
vagy esetleges sérülések miatt 
vannak kihagyások, de aki egy-
szer hozzánk tartozott, az mindig 
Deszk STG tag marad!

– Várjátok-e még újabb tagok 
jelentkezését? Hogyan lehet csatla-
kozni? Milyen előképzettséget java-
soltok, mire javasolt felkészülni a 
jelentkezőknek?

– Darula Attila: Mindenkit 
nagy szeretettel várunk, és meg-
tisztelő, hogy minket választanak. 
Előképzettség nem szükséges, 
csak szeressen mozogni. Nálunk 
fel tudnak készülni a versenyekre.

– Szekeres Eszter: Jelenleg is 
vannak érdeklődők, akik a face-
book oldalunkon láthatják az ese-
ményeket, különböző megmoz-
dulásokat. és kérdéseket tehetnek 

fel, üzenhetnek nekünk. 
Az oldalunk aktív és naprakész.
– Milyen eredményei vannak 

a csoportnak? Ezekkel mennyire 
vagytok elégedettek?

– Darula Attila: Büszkén ki-
jelenthetjük, hogy a csapat ered-
ményeivel meg vagyunk eléged-
ve, mindenki kihozza magából a 
maximumot a versenyeken. 

– Szekeres Eszter: Többen el-
értek dobogós helyezéseket, és a 
törekvés, aktivitás töretlen ebben 
az irányban. Mindenkinek ha-
tározottan megfogalmazott éves 
céljai vannak, és ezekért dolgoz-
nak. Többen kvalifikálták magu-
kat az EB-re is.

– Szekszárdi Miklós: Leg-
fontosabbnak azt tartjuk, hogy 
mindenki saját magához képest 
fejlődjön, és ahogy Ati mondta, a 
maximum jöjjön a versenyeken, 
de ez eredményekben is megmu-
tatkozik!

Több, korosztályos aranyérem-
mel büszkélkedhetünk, és továb-
bi dobogós és előkelő helyezések-
kel is rendelkezik a csapat. Mivel 
nagyon népszerű versenysoro-
zatról van szó, a mezőny nagyon 
erős. Amatőr sportolók vagyunk, 
ami tovább növeli a versenyzőink 
érdemeit.

Különösen nagy fegyvertény, 
hogy csapatban is letettük már a 
névjegyünket. A 2018-as szezon 
záró futamán 146!!!! csapat közül 
az előkelő 5. helyen végeztünk. 

– Milyen terveitek vannak lét-
szám, versenyek és akadálypark 
fejlesztés tekintetében?

– Szekeres Eszter: A létszám 
tekintetében elmondhatjuk, hogy 
várunk minden olyan mozogni 
és fejlődni vágyó embert, aki ten-
ni szeretne, és  akar a változásért. 
Szerencsére az edzésterveket oly 
módon is fel lehet építeni, hogy 

Deszk Spartan – Kardos Ditke riportja
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Magyarország lakosságának 
mintegy harmada dohányzik, a 
tüdőrákban elhunyt férfiak száma 
nálunk a legmagasabb a világon. 
Elképzelhetjük, hogy ez a több 
mint 3 millió ember hány szál ci-
garettát szív el naponta és minden 
elszívott cigaretta után keletkezik 
egy cigarettacsikk. A világon éven-
te körülbelül 4500 milliárd ciga-
rettacsikk kerül a szemétbe vagy 
az utcára. A csikk pici, de annál 
több veszélyes anyagot tartalmaz, 
például nehézfémeket: kadmiu-
mot, arzént és ólmot. Ezek azok az 
anyagok, amiket a szűrő részben 
megköt, tehát nem jutnak be a lég-
utakba, cserébe viszont a csikkel 
együtt kikerülhetnek a környe-
zetbe. A dohányosok nagy része 
„laza csukló mozdulattal” dobja a 
csikket a földre, csatornába, a vi-
rágágyásokba...stb. Az utcára do-
bott csikk –azon túl, hogy igény-
telen látványt nyújt - bemosódik 
a csatornákba, és onnan eljuthat 
az élővizekbe – folyókba, tavakba, 
megfertőzve azokat.  A kimosódó 
mérgező anyagok komoly veszélyt 
jelentenek a vízi ökoszisztémákra. 

A szűrő anyaga papírral bevont 
cellulóz-acetát, melynek lebomlá-
sához a természetben átlagosan 1,5 
év szükséges. A folyókba, tavaink-
ba kerülve egyes hal-és madárfajok 
tápláléknak tekintik és lenyelik a 
cigarettacsikkeket. Az utóbbi évek-
ben számos madarat fogtak be a 
vízpartokon, melyeknek gyomrá-
ba cigarettacsikk került. 

Sajnos, településünkön is azt 
tapasztaljuk, hogy az emberek 
által leginkább látogatott közte-
rületeken, pl. üzletek-, buszme-
gállók környékén, parkolókban 
is vastagon áll a csikk annak el-
lenére, hogy mindenhol vannak 
kihelyezve hulladékgyűjtők. Az 
Önkormányzat a település egyik 
legforgalmasabb közterületén, 
az Alkotmány utcai élelmiszer 
üzletek előtti zöld területen ki-
fejezetten csikkgyűjtésre szolgá-
ló kukát helyez ki, remélve azt, 
hogy ennek köszönhetően is 
csökkenni fog az utcán eldobott 
cigarettacsikk mennyisége.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis 
Anita jegyző

Csupa méreg, mégis úgy 
szórják, mint a fűmagot

Egy lebilincselően izgalmas este 
a Föld körül Vujity Tvrtko-val. 
Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel, 
még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel. 
Egy este, ami felemel és sokkal erősebbé tesz! 
Egy este, amit soha nem fog elfelejteni!

2019. március 29. 
péntek 18 óra
Deszki Faluház 
(Deszk, Tempfli tér 8.)

...túl minden határon...
TVRTKO

Jegyek elővételben: 2200,-Ft // A helyszínen: 2500,-Ft

Érdeklődni: 
62/571-599

nem szükséges a létszámkorlát 
bevezetése.

Az akadálypálya folyama-
tosan bővül, és fokozatosan 
alakítjuk, fejlesztjük….hiszen a 
fejlődésünk kulcs is egyben.

Szekszárdi Miklós: Hazai 
viszonylatban ezen a téren is 
élen járunk. A legnagyobbak 
között vagyunk a jól felszerelt 
és folyamatosan bővülő aka-
dálypályánkkal!

Továbbá csapatunk minden 
futott kilométerét a szegedi 
gyermeksebészeti klinikának 
ajánlja fel, de egy-egy alkalom-
mal szemetet is szedünk futás 
közben.

Szekeres Eszter: Az érdeklő-
dők az alábbi link segítségével 
bővebben tájékozódhatnak a 
spartan életformáról:

https://www.spartanrace.hu/
hu/about/our-story/the-spar-
tan-code

– Nagyon köszönöm a vála-
szaitokat, és nagyon köszönöm, 
hogy Veletek edzhetek! Mint 
csapattag, őszintén el tudom 
mondani minden kedves érdek-
lődőnek, hogy valóban minden 
támogatást megadnak az edző-
csoportban mindenkinek, aki 
komolyan gondolja a felkészülést. 

„A Spartan Race  egy stratégiai 
útmutató az ÉLETHEZ! Kimoz-
dít a komfortzónádból úgy, hogy 
közben meg kell tanulnod legyőz-
ni a legnagyobb akadályt - a sa-
ját akaratod, befogadni a legjobb 
barátodat, a fegyelmet, eltüntetni 
a határaidat, és új normákat fel-
állítani!” (Joe De Sena, a Spartan 
Race ‘atyja’)

Deszki Falunkért 
Egyesület

Adószám: 19084145-1-06

Deszki Sport Club
Adószám: 18454143-1-06

Deszki Magyar-
Német-Flamand 

Baráti Kör
Adószám:18477993-1-06

Deszk Község 
Közoktatásáért 
Közalapítvány

Adószám: 18465239-1-06

Bánát Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

Adószám: 19084729-1-06

Deszki Gazdák 
Vadásztársasága

Adószám: 18456736-1-06

Deszk Község 
Népművészetéért 

Alapítvány
Adószám: 18475623-1-06

"Maros Ponty" 
Horgászegyesület

Adószám: 19080691-1-06

Tiszavirág 
Néptáncegyesület

Adószám: 18750872-1-06

Deszki Nagycsaládos 
Egyesület

Adószám: 18463835-1-06
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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
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@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

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
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

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

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

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

március 13., 27.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Kószó Andrásné 
deszki lakos 
85 éves korában,
Kecskés János József 
deszki lakos 
72 éves korában 
Szalai Mihályné
deszki lakos 
90 éves korában,
elhunyt.

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!
Majer Nardinának és Dongi 

Rudolfnak 2019. január 28-án 
Olivér,

Király Kinga Zsófiának és Doff-
kay Zsoltnak 2019. február 2-án 
Zsófia Nóra,

Jakab Lindának és Todorov Mi-
lánnak 2019. január 29-én Kata-
rina,

Kakas Anna-
máriának és Mar-
kovics Gábornak 
2019. január 30-án Márk,

Tóth Bettinának és Daróczi 
Zoltánnak 2019. február 3-án 
Panka,

Lipták Orsolyának és Hajdú 
Milánnak 2019. január 27-én 
Hanna  nevű gyermeke született.
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