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MEGÚJULT 
A RÉGI ISKOLA

Augusztus 30-án adták át az uniós támogatásból 
és önkormányzati önerőből felújított Régi iskolát 
településünkön. A különleges, tanévnyitóval egybe-
kötött ünnepségről Király László polgármester számol 
be a 3. oldalon.

DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT 
GEORGE GERLICZY 

A népművészet terén végzett kiemelkedő 
tevékenységéért magas állami kitüntetést kapott 

községünk díszpolgára, Dr. Felföldi László.

Idei évben a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Falunapi ünnepi műsor keretében díszpol-
gári címet adományoz George Gerliczynek, a báró Gerliczy család leszármazottjának, akiknek 
rengeteget köszönhet településünk. A család történetéről és a díjátadásról az 5. oldalon olvas-
hatnak.

MARTIN GYÖRGY
-DÍJAT KAPOTT 

DR. FELFÖLDI LÁSZLÓ
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Sikeresen le-

mentek a Falu-
napok és az Ajvár 
fesztivál szokásos 
programjai, melyek 
most egyben a cik-
lus, és a jelen képvi-
selő-testület utolsó 
rendezvényei is vol-
tak. Hogyan értéke-
li a Falunapokat?

– Azt hihetné bár-
ki, hogy ennyi év után 

már rutinszerű egy ilyen nagy rendezvénysorozat megszervezése, ám 
a valóság az, hogy mindig hatalmas munkát jelent a csapatunknak 
egy falunap előkészítése. Természetesen a sok éves tapasztalat sokat 
segít, de ugyanúgy vannak buktatók és új feladatok. A munkában 
mindenkinek meg van a szerepe, és a saját feladata, az egész össze-
fogása, és a legtöbb program részletes kidolgozása Bene Ildikó fel-
adata. A képviselők leterheltsége inkább a jelenlétre, a vendégekkel 
való törődésre, a szétosztott sok protokoll feladatra szorítkozik, így 
nem hiszem, hogy lenne különbség közbenső és utolsó falunap kö-
zött. Nyilván ilyenkor kicsit nagyobb a drukk bennünk, hogy min-
den jól sikerüljön – de erre itt van a nagy, lelkes és tapasztalt gárda, 
a segítők és tucatnyi közreműködő.  Ezekkel a hátunk mögött idén 
is elmondhatjuk, hogy jól sikerültek a falunapok, a rendezvények a 
már megszokott módon nagyon szervezetten, és példásan folytak. 
Ezt sok település irigyli tőlünk – pedig csak a befektetett munka a 
titka, semmi más!

Nagy köszönettel tartozom a főszervezőnek, Bene Ildikónak és a 
Faluház lelkes, és mindenre odafigyelő kollektívájának – hatalmas 
feladat volt, rengeteg munka, sok idegeskedés, de minden jól sike-
rült! Köszönöm a képviselő-társaimnak, hogy mindenki derekasan 
kivette a részét, így egy időben sok programon tudta képviseltetni 
magát a település vezetése – és a vendégeink sem érezhették, hogy 
nem kaptak elég figyelmet! A hivatal apparátusa, jegyző asszony ve-
zetésével, a kedves kolléganőim és kollégáim is jó munkát végeztek 
– csak jó visszajelzéseket kaptunk.  

Egyre csökkenő létszámmal, mégis a szokásos, és az ilyenkor elvárt 
színvonalon teljesítve dolgoztak mérhetetlenül sokat a kft kollégái, 
munkatársai. Köszönöm nekik, Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető 
asszonyon keresztül, akinek személy szerint külön köszönettel tar-
tozunk – nélküle sem tudhatnánk ilyen szervezett napokat magunk 
mögött!

A Falunapok hatalmas odafigyelés, sok munkát és sok pénzt is 
igényel. Ehhez betervezett önerőt, pályázati forrásokat, és támogatá-
sokat is használunk minden évben.  Nagyon megtisztelő számunk-
ra, hogy az adóforintok befizetésén felül nagylelkű felajánlásokat 
kapunk ezen ünnepünk előtt. És nem csak azoktól, akikkel dolgoz-
tatunk az év folyamán, akiknek bevételük származik az együttmű-
ködésünkből, hanem azoktól is – akik semmit nem kapnak tőlünk. 
Vagy talán mégis… Egy picit azt remélem, hogy a felajánlásaikkal 
elismerik azt a munkát, amit a településünk fejlődéséért, szépülésé-
ért, és egyre jobb megítéléséért teszünk képviselő és köztisztviselő-
ként. Hálásan köszönjük a forintokat, a dologi felajánlásokat, és a 
sok munkát, sok-sok segítséget! Megpróbáljuk megszolgálni és jelen 
újságban közreadjuk azok névsorát, akik nélkül nem tudtunk volna 
ilyen sikeres falunapokat szervezni 2019-ben sem.

–  Az ünneplés után már-
is lázas munka folyik – lát-
juk, hogy a tájháznál épülő 
falukemence építése is meg-
lódult, és a Petőfi utcában 
a fiataloknak épülő három-
lakásos épület is majdnem 

kész. Mikor adják át ezeket? 
Történik-e még valami a fa-
luban? Véletlen ezek időzíté-
se épp a választásokra?

– Elárulom, hogy a Faluna-
pok szervezése közben is ren-
geteg időt emésztett fel ez a két 

munka szervezése, a szükséges 
szakmai egyeztetések lefolyta-
tása. A fiatalok helyben tartását 
célzó „Esély-otthon” projektből 
megvalósuló lakások október 
második felében fogadják majd 
a lakóikat, és a falukemence is 
elkészülhet ekkorra – ha min-
den jól megy, és az időjárás is 
kedvezni fog nekünk. A három 
bebútorozott, tévével, számító-
géppel is használati eszközökkel 
is felszerelt lakás a 63 milliós pá-
lyázatból és önerőből valósulhat 
meg.  

Felvonult a kivitelező a Tán-
csics utca elején, még 10 éve 
elmaradt csapadékvíz elvezető 
árok és a bejárók újraépítéséhez, 
melyre 3,6 milliót költünk. 

Elkezdődnek hamarosan az 
útjavítások is, mely munkákat 
mindig ősszel szoktuk elvégez-
tetni – ilyenkor látjuk pontosan, 

hogy mennyit tudunk erre a 
célra költeni. Egyiket sem kam-
pányberuházásnak szánjuk, 
nem is lesz kész a választások 
előtt, így nem is tudja befolyá-
solni a választókat. Nem ezzel 
kampányolunk, mi a munkán-
kat végezzük, mely időzítését a 
vállalkozók szabad kapacitása és 
az önkormányzat pénzügyi le-
hetőségei határozzák meg, nem 
pedig a politikai célok. 

A lényeg, hogy Deszk szépül-
jön, fejlődjön – a mi pozíciónk 
időszakos, de ezek az eredmé-
nyek hosszú távra szólnak. A jó 
minőséghez szükséges időráfor-
dítással tervezzük a közpénzből 
kifizetett munkákat, ez a felada-
tunk és a kötelességünk – amíg 
ez a testület lesz, ez nem lesz 
másként a jövőben sem.

Bene Ildikó

Szabóné Sarkadi Szilvia
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–  Ha már a választásoknál tartunk 
– mostanra már kiderült, hogy a 6 kép-
viselői helyre indulva 9 indulóra lehet 
majd szavazni, a 3 szerb önkormány-
zati képviselői posztra 5 fő indul, míg a 
polgármesteri székért egyedül csak Ön 
indul. Ilyen még nem volt Deszken, mit 
gondol, mi az oka a szerény érdeklődés-
nek?  

– Előre bocsájtom, hogy nem deszki je-
lenségről beszélünk. Igen sok helyen – talán 
mondhatni országosan is hasonló a helyzet, 
Röszkén például egy polgármester jelölt, és 
a hat képviselői helyre, hat jelölt indul ösz-
szesen. 

Bizonyára egy kicsit le is értékelődött a 
kistelepülési polgármesterek és képviselők 
rangja, amit végletekig a centralizált, elron-
tott demokrácia hoz magával sajnos. Ez nem 
jó! Ettől sokkal többet ér, és sokkal fonto-
sabb lenne a települések önkormányzása, 
önálló, felelős gazdálkodásuk, és a saját el-
képzeléseik megvalósíthatóságának a lehe-
tősége. Ez sajnos sokat csorbult mára.

Másik oldalról vizsgálva a szokatlanul 
szerény érdeklődést, szeretném azt hinni, 
hogy a deszkiek elismerik a jelenlegi testület 
munkáját, nem látják, hogy bárhol is csorbát 

szenvedett volna közösségi érdek, és belátják 
azt, hogy ami pénzt Deszkre lehetett pályáz-
ni, az ide is került. Biztos, hogy az elmúlt 
ciklusokban akadtak újra- és újra, és min-
den alkalommal sikertelenül induló jelöltek, 
de talán mára ők is elfogadták a deszkiek 
többségének azon döntését, hogy inkább 
másokat látnak szívesen a döntéshozóik kö-
zött. Ilyen a demokrácia.

A személyemet illetően, illetve azt a tényt 
tekintve, hogy senki nem indul ellenem – 
ezt is a fentiekkel tudom csak magyarázni, 
kimondva azt is, hogy számomra is furcsa 
helyzet ez. Ahogy a képviselők, úgy én is 
megpróbáltam minden erőmmel a telepü-
lést szolgálni, és minden lehetőséget kihasz-
nálni. Két olyan térségi társulásnak vagyok 
az alelnöke, melyben abszolút többségben 
vannak a kormánypárti települések vezetői. 
Ahogyan én is az emberséget, a tisztességet 
és a munkabírást nézem polgármester kol-
légáimban, bennem is ezt ismerik el ezzel 
a megtiszteltetéssel. Nem gondolom, hogy 
sokkal több mindent lehetett volna Deszken 
fejleszteni, ha más lett volna a településünk 
vezetője az elmúlt öt évben. Hinni akarom, 
hogy ennek elismerése látszik meg abban 
is, hogy nincs ellenem induló. A kormány-

pártok is Deszken kifogyhattak mára az al-
kalmas jelöltekből, és esetleg számított az is 
valamit, hogy ez év elején, csalódva a teljes 
mai magyar ellenzékben, kiléptem a MSZP-
ből. Volt, aki bírált ezért, de a legtöbben úgy 
vélték, hogy az egyetlen jó döntést hoztam 
meg ezzel.    

Még ha picit csodálkozom is, de azért 
örülök is annak, hogy az általam támoga-
tott képviselő-jelölteken kívül még három 
deszki szeretne velem dolgozni képviselő-
ként.  Ettől függetlenül bízom benne, hogy 
Karácsonyiné Fehérvári Szilviával, Schultz 
Józsefné Klárikával, Sillóné Varga Anikó-
val, Brczán Krisztiforral, Sztán Lászlóval, és 
a most hozzánk csatlakozott Györgyey Já-
nossal fogok együtt dolgozni a következő öt 
évben – a deszkiek szavazatainak többségét 
bírva.    

–  Az idei tanévnyitó igen-
csak különleges volt. Segítene 
felidézni, hogy miért is?

– Ez valóban rendhagyó tan-
évnyitó volt, hiszen három dol-
got ünnepelhettünk. Az első a 
szeptemberi becsöngetés, a tanév 
nyitánya volt. A második apro-
póját a településünk 142 milliós 
pályázati, és 55 millió forintos 
saját forrásból elkészült energe-
tikai fejlesztésünk projektzárója 
adta. Ennek köszönhetően újult 
meg az 1930-as átadása óta most 
először a régi iskola homlokza-
ta. Visszakapta eredeti színét, 
díszét, sőt még a megépítésekor 
viselt, angyalokkal tartott régi cí-
merpajzsot, és az eredeti feliratot 
is. Az önkormányzatnak nagyon 
sok pénze, nekem rengeteg mun-
kám, idegem és persze örömöm 
is van ebben a felújításban. Min-
denki azt mondja – gyönyörű 
lett! Ez a legnagyobb elismerés, 
amit kaphat a projekt a lakosok-
tól. 

A harmadik ok, amiért külön-
legesnek nevezhetjük, az pedig 
az időkapszula lehelyezése volt, 
amit csak 25 év múlva, 2044. 
szeptember 1-jén lehet majd fel-
bontani. A régi deszkiek tudják, 
hogy 1969-ben, az akkori iskola- 

vezetés egy üvegben üzenetet 
helyezett el a régi iskola előkert-
jében a jövőnek. Mivel 2019. 
számú Kossuth Lajos úttörőcsa-
pat voltunk akkor, így 2019-ben 
– azaz idén volt esedékes a régi 
időkapszula felbontása. Én 15 
éve vártam ezt a pillanatot – ami 
sajnos mégsem jött el. Az iskola 
előtt nagy fák és bokrok kisze-
désekor indulhatott örök útjá-
ra a régi úttörők által palackba 
zárt sok érték, nem találtuk meg. 
Hiába voltak segítségünkre az 
egykori tanáraink, hiába túrtuk 
fel az egész előkertet – nem lett 
meg a régmúltból küldött üzenet 
csomag. 

Arra készültünk, hogy a mai 

Deszk intézményeit, civil szer-
vezeteit, kulturális- és sport-
csoportjait és a helyi újságokon 
keresztül a mai Deszk életét be-
mutató iratokat fém kapszulába 
zárva, a régit is visszahelyezve 
indítunk egy végtelen üzenő lán-
cot, mely generációkon átívelve 
ad betekintést negyed évszáza-
dok hatására Deszk község életé-
be. A régi nem lett meg, így csak 
az újat helyeztük le ünnepélyesen 
a föld időzárkájába, megkérve a 
Deszken működő intézménye-
ket, szervezeteket, hogy nyom-
tatott formában mutatkozzanak 
be, mely üzeneteket hermetiku-
san lezárva 25 éves hallgatásra 
bírunk. A kapszulát Vid György 

igazgató úrral, Dombi László 
nyugdíjas tanárunkkal, és Nagy 
Szabolcs deszki lakossal helyez-
tük le négyen. Igazgató úr sze-
mélye nem volt kérdéses, ahogy 
ötletgazdaként és polgármester-
ként az enyém sem. Dombi tanár 
úr jelen volt az eredeti kapszula 
lehelyezésekor, mint ez a mosta-
ni ünnepségen kiderült, édesapja 
jelen volt a régi iskola alapkőleté-
telénél. 

Nagy Szabolcsra azért esett a 
választásom, hogy a deszkiek ne-
vében ezzel köszönjem meg azt, 
hogy facebook oldalt nyitva más-
fél éve százával gyűjti a régi desz-
ki fotókat, és felbecsülhetetlen, 
az ő gyűjtőszenvedélye nélkül 
biztosan elvesző információkat. 
Köszönjük Neked, Szabolcs. 

És köszönjük azoknak, akik 
jelen voltak ezen a délutánon. 
Köszönjük, hogy velünk ünne-
peltek, és emlékeztek. Hogy ők is 
emlékezzenek erre a napra, min-
den jelenlévőt megajándékoz-
tunk egy hűtő-mágnessel, ami a 
régi és a felújított iskolaépületet 
mutatja, az építés és a felújítás 
dátumával.        
Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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Ebben a hónapban kétszer kap-
tunk meghívást szépkorú lakosaink 
köszöntésére. 

Brummer Rozália 90. szüle-
tésnapján lehetett jelen Brczán 
Krisztifor alpolgármester úr, 
amikor átadta Orbán Viktor ez 
alkalomból küldött emléklapját, 
és a deszki közösség csokrát egy 
ajándékkosárral. Rozika néni 
jó egészségnek örvend, szerető 

családja gondoskodását évezi, és 
örömmel fogadta a települési kö-
szöntést. Reméljük, hogy még sok 
alkalmunk lesz csokorral megkö-
szönteni az ünnepeltet. Ezúton is 
kívánunk neki egészségben meg-
élt szép éveket, nagyon boldog 
kilencvenedik születésnapot!

Településünk legidősebb hölgy 
lakója Bozóki Mihályné, Marika 
néni, aki 1919. 09. 06-án született, 

és bizony – a századik születésnap-
ját ünnepelte a falunap után. Ma-
rika néni egészsége a korához ké-
pest nagyon jó, de emlékezete és a 
világgal való kapcsolata már néha 
magára hagyja, amit az őt szere-
tettel ápoló Bóka András gondos-
kodása enyhít, és ad biztonságos, 
felügyelt napokat számára a Fenyő 
utcai családi házukban.

Sajnáljuk, hogy emiatt nem 
Marika nénit tudtuk köszönteni 
a falunapi ünnepi műsorban, de 
szeretetünk és tiszteletünk jeléül 
ajándékkal és egy szép csokorral 
kedveskedtünk neki a kerek év-
számos tortagyújtáskor. Nagyon 
jó egészséget és András további 
szeretetteljes gondoskodását kí-
vánjuk a századik születésnapján. 
Isten éltesse!

Szépkorúak köszöntése

Augusztus 20-án a népművészet területén 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 
rangos állami kitüntetést, Martin György-díjat 
kapott Dr. Felföldi László néprajzkutató. A díjat 
azon személyek kaphatják, akik munkásságuk 
során kimagasló eredményeket értek el a népmű-
vészet - a tárgyalkotó népi kéz-

művesség, vagy a néptánc, a népzene, a 
népdal, a népmese, a hagyományőrzés – 
területén, illetve akik a népművészethez 
kötődően kiemelkedő művészetelméleti 
szakírói tevékenységet folytatnak. 

A díjról kérdeztem Laci bácsit, aki 
a tőle megszokott szerénységgel el-
mondta, hogy ezt a díjat mesteréről, 
Martin Györgyről nevezték el. Őt 
követte Laci bácsi a Zenetudományi 
Intézetben, a tánckutatásban, a dok-
tori disszertációjának is elbírálója 
és konzulense volt, így ez a díj kü-
lönösen nagy elismerés a számára. 

Martin György még életében mindenféle tá-
mogatást megadott neki, és halála után is sok 
mindenben tudott rá támaszkodni. Nagyon 
büszke erre a kitüntetésre, ez a legnagyobb 
szakmai elismerés a szakmában.

A díj egy állami kitüntetés, viszont szakmai 
javaslat alapján ítélik oda, évente 7-8 szakem-
bernek. Idén Dr. Felföldi László mellett olyan 
neves személyiségek kapták meg, mint Balogh 
Kálmán, Berán István, Bodza Klára, Stoller 
Antal, Szabadi Mihály, Szerényi Béla és Varga 
Zoltán.

Örömmel mesélte Laci bácsi, hogy rengeteg 
deszki gratulált a díjhoz, amit ezúton is na-
gyon köszön.

Mi is szívből gratulálunk, további jó egész-
séget kívánva munkásságához!

Bene Ildikó

Martin György-díjat kapott Dr. Felföldi László, 
községünk díszpolgára

 Brummer Rozália

Bozóki Mihályné

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Településképi rendelet felülvizsgálata fo-
lyamatban van. A rendelet-tervezet meg-
tekinthető http://deszk.hu/onkormanyzat/ 
telepuleskepi-arculati-kezikonyv/ oldalon 
véleményezés céljából.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
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DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT GEORGE GERLICZY

Deszk Község történelmében 
a Gerliczy család meghatározó 
szerepet töltött be, tulajdonkép-
pen a település második alapí-
tóiként tarjuk őket számon.  A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy 2019-ben díszpolgári cí-
met adományoz George Ger-
liczynek, a báró Gerliczy család 
leszármazottjának, akiknek ren-
geteget köszönhet településünk. 
A díj átadására a falunap péntek 
délutánján, az ünnepi műsorban 
került sor. A díj átadásakor Ki-
rály László polgármester úr mél-
tatta a díjazottat:

„A Gerliczy név ismerősen 
cseng Deszken, de még a térsé-
günkben is sokan ismerik ezt a 
családot, mely egyike a legrégeb-
bi magyar családoknak.

A család deszki kötődése 
1804-ben kezdődött. Deszk ed-
dig volt közvetlenül kamarai, 
kincstári kezelésben. Ekkor – 
Klárafalvával együtt – a Gerliczy 
család vásárolta meg, illetve ki-
rályi adománnyal hatalmas bir-
tokot is kapott itt báró Gerliczy 
Ferenc. 

A több mint 7111 holdas 
uradalom Szőregtől a szomszé-
dos Klárafalvára és a majdani 
Ferencszállásra, Kiszomborig 
elhúzódva is kiterjedt. A család 
generációinak keze alatt alakult, 
épült ki szeretett településünk. 
A család mindegyik tagja letette 
névjegyét a település történel-
mében, de voltak kiemelkedőt 
alkotó tagjai is – közöttük báró 
Gerliczy Ferenc, aki 1859-ben 
született, és élete teljében 55 éve-
sen halt meg. Ezt írták róla:

 „Egy főúr nagy összeköttetés-
sel és vagyonnal, ki nagy tehet-
ségét, munkaerejét, egész életét 
a nép javára szentelte. Egy főúr, 

ki palotájából mindig meghal-
lotta a kunyhókban felhangzó 
panaszt, s önzetlen lelkesedéssel 
sietett a bajban lévő, a szegény 
elesett segítségére.”

Császári és királyi kamarás, a 
Máltai lovagrend tagja, Torontál 
vármegye tiszteletbeli főjegyzője, 
1911-ben Szeged város ország- 
gyűlési képviselője volt. Felesé-
gének hozományából építette 
az új kastélyt, mely ma szakkór-
házként működik, illetve 1901-
1909 között építtette a Magyarok 
Nagyasszonya titulust viselő ró-
mai katolikus templomot – mely 
ma is településünk ékköve. 

A báró elnöke volt a szegedi 
és nagyváradi katolikus körnek. 
1907-ben a szegedi gazdasá-
gi díszegyesület díszelnökének 
választották. Valódi jótevője, 
édesatyja volt a kisgazdáknak, 
így a vezetése alatt álló gazda-
sági egyesületet felvirágoztatta. 
1910-ben több mint ezer gazdát 
léptetett be a keze által alakult 
Homoki Szőlősgazdák Országos 
Egyesületébe. 1913-ban megala-
pította a Szegedi Első Borértéke-
sítő Részvénytársaságot. Szerte-
ágazó munkássága, kiemelkedő 
munkabírása és elhivatott érdek-
lődése révén vezetője volt sok 
gazdakörnek és szövetkezetnek. 
Deszk község mai hit- és gazda-
sági életének, építészeti arculatá-
nak megalapozója, és a település 
fejlődését egyik legjobban meg-
határozó személyisége volt, akit 
családja révén az újkori Deszk 
egyik alapítójaként tartunk szá-
mon.

A család további felmenői is 
Deszk község mai hit- és gazda-
sági életének, építészeti arcula-
tának megalapozói. A település 
fejlődését, a településszerkezet 

kialakulását tekintve a települé-
sünk történetének legfontosabb 
dinasztiája. Nekik köszönhetjük 
Deszk legszebb épületeit, - emel-
lett modern, jövőbe látó gondol-
kodásukkal, összeköttetéseikkel, 
tehetségükkel a térség politikai 
és gazdasági életének meghatá-
rozó személyiségei voltak.

 A rendszerváltást követően 
a család az Egyesült Államokba 
került, ahol hátrahagyva vagyo-
nukat, és múltjukat – új életet 
kezdtek. Az új világban, a lehető-
ségek földjén, tisztes munkával, 
gyerekeinek kezébe diplomát 
adva erősödtek meg újra a Ger-
liczyek. Deszkkel való kapcso-
latukat Szarvas Illés és családja 
jelenti már évtizedek óta – amit 
ezúton is, most is tisztelettel 
köszönök a Szarvas családnak! 
Kétszer is voltak Deszken az el-
múlt 25 évben, ám – számomra 
érthetetlen módon – senki nem 
kereste velük a kapcsolatot, nem 
kapták meg azt a fogadtatást, 
amit a család kiérdemelt volna.

Azt ma elmondhatom, hogy 
ez a változás ideje és a változás 
napja. A változásé, ami elkezdő-
dött azzal, hogy két éve tudato-

san egyre szorosabb kapcsolatot 
építek a 90 éves báró úrral, azzal, 
hogy egy éve William unokájuk, 
majd egy hónapja Felicie lányá-
ék látogattak Deszkre, ma pedig 
Önöket tudhatjuk vendégeink-
ként – a képviselő testületünk 
szándékával és kapcsolatépítő 
reményeivel egyezően. 

Mi pontosan ismerjük a múl-
tunkat, és ennek megfelelően 
tiszteljük az Önök családját, 
tiszteljük Önöket! Remélem, és 
ígérem, hogy mindannyian ten-
ni is fogunk azért, hogy minden 
ez utáni látogatás alkalmával 
érezhessék Deszken az Önöknek 
kijáró tiszteletet, és baráti szere-
tetet. Reméljük, minden évben 
találkozunk ezután!  

Felemelő és megtisztelő pilla-
nat ez, amikor a múlt találkozik 
a jelennel, mi pedig Önökkel - a 
település legmagasabb szintű dí-
jának átadásakor. Sajnáljuk, hogy 
édesapjuk kora miatt már nem 
merte vállalni ezt a hosszú utat, 
de kimondhatatlanul örülünk, 
hogy Önök itt vannak, és édesap-
juk nevében – a család nevében 
átveszik a kitüntető díjat! 

A család jelenleg élő legidő-
sebb tagjának Geoerge Gerliczy-
nek adományozott kitüntetéssel 
fejezzük ki tiszteletünket Deszk 
község lakói nevében a Gerliczy 
családnak. Tisztelt Gerliczy csa-
lád, kedves George, Gabrielle és 
Nora! Kívánom, hogy érezzék 
magukat otthon Deszken, hiszen 
Önök itthon vannak! Ez nem 
csak a mi falunk, de az Önöké is!”

Minden deszki nevében mi is 
szívből gratulálunk a kitüntetés-
hez!

Szerk.
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Cool girls 
moderntánc csoport

Időpontja: 
hétfő, csütörtök 16.30 - 17.30
Helyszín: 
Deszki Faluház kupola terem
Oktató: Nemes Roland

Deszki akrobatikus
rock and roll

CUKI ROCKIS CSOPORT
Időpontja: kedd 16.00 - 16.45, péntek 16.15 - 17.00
MAGIC ROCK CSOPORT
Időpontja: kedd 16.45 - 17.30, péntek 17.00 - 17.45
Helyszín: Deszki Faluház kupola terem
Oktató: Törteli-Sós Réka

Tiszavirág Néptáncegyesület
KACABAJKA CSOPORT
Időpontja: kedd 16.00 - 17.00, péntek 17.00 - 18.00
Helyszín: Deszki Faluház színház terem
Oktatók: Adorjányi-Szabó Nóra
és Tímár Attila

Kézműves szakkör
Időpontja: hétfő 16.00 - 17.00
Helyszín: Deszki Faluház kék klub
Foglalkozás vezetője: 
Selmeci Ágnes

LEGO klub
Időpontja: szerda 16.00 - 17.00
Helyszín: Deszki Faluház kupola terem
Foglalkozás vezetője: Szvitan Attila

A Deszki Faluház csoportjai várják az újonnan csatlakozókat 
a 2019/2020-as tanévre!

Július 29-én Praxis Közösségi 
Színtér előadás témája az élet-
mód volt. Dr. Balla Beáta házi-
orvos az életmódot három fő 
csoportra osztotta: kötelezettség, 
szórakozás, pihenés. Ami minket 
leginkább izgatott az a kognitív 
zavarok megelőzése, valamint az 
alvás problémák. Az utóbbinak 
egy külön alkalmat szenteltünk. 
Idős korban az emlékezetcsökke-
nést észleljük magunkon, de ezt 
a folyamatot lassíthatjuk, illetve 
mentális képességeinket szinten 
tarthatjuk az egész életen át tartó 
tanulással, ami lehet szervezett 
vagy otthoni. Az egészséges agyi 
tevékenységet megóvó módsze-
rek például: 

– Stressz csökkentés: egyen-
súly a munka és pihenés között, 
felkészülni a várható események-
re, reális elvárások önmagunkkal 
szemben, relaxáció.

– Szellemi tevékenység: ke-
resztrejtvényfejtés, olvasás, intel-
lektuális feladatok

– Egészséges agyi tevékeny-
séghez fontos a folyadék, ala-

csony zsírtartalmú ételek, a sok 
zöldség-gyümölcs, a dohányzás 
és az alkohol fogyasztás mellő-
zése

– Mozogni kell rendszeresen, 
ha lehet, a szabadban is tevékeny-
kedjünk.

– Végezzünk olyan tevékeny-
ségeket, amik felkeltik a szemé-
lyes érdeklődésünket.

Memória tréningeknek fontos 
szerepe van: koncentráció javítá-
sa, szótalálási feladatok, a tanulás, 
a rövid távú memória javítása, is-
métlések, asszociativitás, logikus 
gondolkodás, mondat képzések 
stb.

Augusztus 17-én Klárafalván 
jártunk, ahol a paprikáskrumpli 
főzőnapon egy labdás produkci-
óval szerepeltünk.

Szeptember 02-án Praxis Kö-
zösségi Színtér előadásán Dr. 
Balla Beáta háziorvos az alvás- 
zavar témakörét járta körbe kis 
közösségünkkel. Interaktív fog-
lalkozáson mindenki elmond-
hatta praktikáit az alvászavarának 
leküzdésére vonatkozóan. 

A falunapi előkészületek so-
rán segítettek: Ármány Istvánné, 
Álmosdi Antalné, Szarvas Erzsé-
bet, Temesvári Antalné, Bérczesi 
Györgyné, Juhász Ferencné, Kiss 
Istvánné, Marócsik Józsefné, 
Panta Tiborné, Börcsök Imréné, 
Dobó Vincéné, Batyik Andrásné, 
Pető Ferenc, Vígh Ferenc, Csonka 
Ferencné, Török Ferencné, Cser-
háti Györgyné, Király Istvánné. 
Köszönjük munkájukat!

Szeptember 6-án, a Falunapi 
ünnepségen saját közösségben 
végzett tevékenységéért  Juhász 
Ferencné, Kása Andrásné, Mély-
kúti Elemérné, Széll Jánosné 
vehetett át oklevelet. Ármány 
Istvánné közösségért végzett 
munkájáért kapott elismerést. 
Gratulálunk nekik, és köszönjük 
az évek során nyújtott aktivitá-
sukat a településen és a közössé-
günkben.

Szeptember 10-én került meg-
rendezésre a Deszki Nyugdíjas 
Klub IV. Horgászversenye. 15 fő 

nevezett a versenyre. 7 ember 
volt olyan szerencsés, hogy halat 
is fogott a 8 órától 11 óráig tartó 
időszakban. I. helyezett lett Ál-
mosdi Antalné 3895g, II. Radics 
Béla 2470g, III. Szűcs Antal 2030g 
fogással. Köszönjük Ármány Ist-
vánnénak, hogy megfőzte a pap-
rikás krumplit, Börcsök Imréné-
nek a vajdasági sós sütését, amit 
a klubtársak ezen a napon ebédre 
jóízűen elfogyasztottak. A Ma-
ros Ponty Horgászegyesületnek 
köszönjük szépen a lehetőséget, 
hogy ebben az évben is lehetővé 
tették számunkra, hogy a tavon 
szervezhessük meg a versenyt. 
Köszönet Radics Bélának a szer-
vezésben nyújtott segítségért.

Szeptember 13-án Algyőn, a 
Borbála Fürdőben töltöttünk 
klubtársainkkal egy kellemes na-
pot. A családias hangulatú stran-
dot igazán kedvelik klubtársaink. 

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről
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Szeptember első hétvégéjén ismét megrendeztük a Deszki Falunapokat, ezúttal 25. alkalommal. Rengeteg programmal, különböző versenyekkel 
vártuk az érdeklődőket, és bár az időjárás a szombati napon nem volt túl kedvező, ennek ellenére nagyon sokan kilátogattak a Szabadidő Parkba. 

Én személy szerint szeretném megköszönni minden segítőnek, közreműködőnek, kollégának a munkáját, hiszen sokan kellettünk ahhoz, hogy 
egy jól sikerült rendezvényt tudhatunk ismét magunk mögött. 

Bene Ildikó igazgató

Ha Falunap, akkor szombat reggel „szomszédolunk”, azaz gyalogo-
lunk, görkorcsolyázunk, kerékpározunk, futunk, ki-ki vérmérséklete 
szerint. Az útirány Szőreg és/vagy Klárafalva, mint évek óta mindig… 
bár a lelkesedés változó! Emlékszem, tavaly kicsit szomorkodtam az 
alacsony létszám miatt, ám idén elégedett voltam: péntek este Kaczor 
Feri nem tudta „leamortizálni” a sportolni vágyókat, több mint 130-an 
regisztráltak! A legfiatalabb résztvevőnk a 6 hetes Oszlánczi Zara Lara 
volt, a „legidősebb” pedig Szikoráné Terike és Orvos János (mindket-
ten 80 év felett), bár fiatalokat megszégyenítő energiával kerékpároz-
tak! Szőregen megint lelkesen dobálta mindenki a rönköket a beígért 
ajándékokért, és megint begyűjthettünk egy újabb emléklapot is. 
(Csak zárójelben: van még két gazdátlan oklevelem Hajnal Kristóf és 
Schauer Adrián részére! Hogy milyen helyezést értek el, az kiderül, ha 
bemennek érte a Faluházba!) Klárafalván Frankné Magdika és a Vagány 
nagyik vártak mindenkit zsíros és lekváros kenyérrel, na meg jó kis já-
tékokkal! Délben az elmaradhatatlan bográcsos babgulyással Minyó 
Józsi bácsinak megint sikerült felülmúlnia önmagát, mindenki legna-
gyobb megelégedésére!

Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult a program sikeré-
hez, és külön köszönjük Gyorgyev Vojiszlávnak (Vojszi bácsinak), aki 
töretlen lelkesedéssel jön, megy, szervez és agitál még mindig! 

Sillóné Varga Anikó

Ha Falunapok, akkor tortát is 
díszítünk, immáron nyolcadik al-
kalommal. Kardos Ditke főszer-
vezésében közel 30-an álltak 
„rajtvonalhoz”, hogy feldíszítsék a 
hungarocell torta alapot. Felnőt-
tek és gyerekek együtt, vagy ön-
állóan, profik és lelkes amatőrök 
díszítettek lelkesen, hogy aztán 
Selmeczki Tamás mestercukrász, 
Domonkos Szilvia és Valentsik 
Christa vendégeink zsűrizése 
alapján mindenki egy kis aján-
dékkal térjen haza.

Nagyon szépen köszönöm 
Kardos Ditkének, hogy évek óta 
szervezi ezt a versenyt és az idén 
még az ajándékok megvásárlását 

is magára vállalta! Köszönet Lele 
Ildinek és édesanyjának, Lele 
Nándornénak, hogy egy isteni 
finom, igazi tortával lepték meg 
a résztvevőket! Köszönet Illés 
Gergelynek, aki ismét biztosította 
a K2 tortabevonót a versenyhez!

A verseny eredménye pedig a 
következő lett:

10 év alatti gyerek önálló mun-
kával

I. Kardos Edina, Papp Lili
I. Magyar Emese, Nemes Nóra

10 év feletti gyerek és amatőr 
felnőtt

I. Karagity Anna, 
Kardos Dorina
I. Diviki Zsuzsanna
II. Papp Lili, Lőrinczi Lívia
II. Sziveri Roberta, 
Ördög Nóra, Pál Máté
III. Juhász Eszter Anna
III. Recktenwald Dóra, 
Forrai Emília

Felnőtt és gyerek-felnőtt vegyes 
csapat

I. Süveghné Ötvös Zsuzsanna,
Süvegh Bianka

I. Tóth-Gyúró Andrea, 
Miskolczi Lilla
II. Böröczné Dékány Andrea, 
Böröcz Linda
II. Tirk-Balczó Kinga, 
Tirk Alíz, Tirk Inez
III. Dékányné Lakatos 
Krisztina, Dékány Péter

Profi csapat
I. Nyergesné Király Anita

Gratulálunk a résztvevőknek! 
Jövőre találkozunk!

Falunapok

Idén is szomszédoltunk!!

VIII. Falunapi Tortadíszítő verseny
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A Deszki Falunapok keretein belül megren-
dezésre kerülő XVI. Szalma Zoltán Emléktor-
nára ezúttal is három csapatot hívtunk meg.

A színvonalas mérkőzéseket lányaink nyi-
tották meg győzelemmel, a Bácsalmás ellen, 
majd a két igazán izgalmas mérkőzés után a 
döntőt is mi játszottuk.

Az első félidőben még csak keresgették egy-
mást a lányok a pályán, ez meg is látszott az 
eredményen, 5 gólos hátránnyal mentünk pi-
henőre. A második félidőben egy összeszedet-
tebb, gólerősebb játékkal, egy 8-0-ás szériával 
átvettük a vezetést, és már-már el is könyvel-
tük, hogy ez a meccs meglehet.

Az összecsapás végére technikai hibáinkat 
kihasználva kiegyenlített a KSZSE csapata, 
majd a lefújást követően 22-22 állásnál időn-
túli szabad dobásból szereztük meg a győztes 
gólt.  

A TORNA MÉRKŐZÉSEI:
1. mérkőzés:
Ferroép-Szer Deszk- Bácsalmás 25-22 (13-8)

2.mérkőzés:
KSZSE-Kalocsa 24-20 (14-12)

Bronz Mérkőzés:
Bácsalmás-Kalocsa 27-25 (13-13)

Döntő:
Ferroép Szer Deszk- KSZSE 23-22 (9-14)

A torna végeredménye:
1. Ferroép Szer Deszk
2. K Szeged SE
3. Bácsalmási PVSE
4. Kalocsa

Legjobb játékos: Alföldi Babett (Kalocsa)
Legjobb kapus: Jakab Laura (KSZSE)

Gratulálunk a győztes deszki csapatnak!

Gera Norbert szervező

Deszken csillog tovább az arany

Falunapunk egyik legnívósabb 
és legnépszerűbb programja a 
Polgármesterek Nemzetközi Fő-
zőversenye. Idén is rengetegen 
ragadtak „fakanalat”, hazai és kül-
földi polgármesterek egyaránt. 
A jó hangulatú versengésben a 
következő eredmények születtek:
Marhapörkölt kategóriában: 
Különdíj: Eperjes (Kós György)
Különdíj: Kübekháza (Dr. Molnár 
Róbert)
Különdíj: Budapest (Németh Pé-
ter)

Különdíj: Szeged (Szabó Sándor)
BRONZ minősítés: Domaszék 
(Kispéter Géza)
EZÜST minősítés: Ásotthalom 
(Fackelmann István alpm.)
ARANY minősítés: Szatymaz 
(Barna Károly)
   
Birkapörkölt kategóriában:
Különdíj: Szeged (Szabó Sándor)  
   

Egyéb kategóriában: 
Különdíj: Oroszlámos 
/Csejtei Dezső Sertéspörkölt
Különdíj: Zákányszék 
/ Matuszka Antal Kakaspörkölt
Különdíj: Ninove 
/ Michel Casteur Valava
BRONZ minősítés: Balástya 
/ Újvári László Csőregefánk
EZÜST minősítés: Kübekháza 
/ Dr. Molnár Róbert, Svábleves
ARANY minősítés: Balástya 
/ Újvári László Polgármester ked-
vence (pulyka)

"Legjobb külföldi szakács" Külön-
díj: Hajdó Lóránt / Oroszhegy

"Deszkiek kedvenc halsütője" Kü-
löndíj: Algyő

"Legszebb főzőhely":Öttömös

"Legkirályabb fánksütő": Kübek-
háza

Gratulálunk a helyezetteknek, 
jövőre várjuk vissza a csapatokat!

Szerk.

Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye
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2019
Tisztelt Deszkiek! 2019. szeptember 6-án, 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.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
posztumusz Deszk községért díjat adomá-
nyoz Gyukin Györgynek, aki kiváltképp a 
deszki szerbek kultúrájáért végzett kutatá-
saiért, hagyományaik ápolásáért és a desz-
ki monográfia kiadásában végzett odaadó 
munkájáért szerzett elévülhetetlen érdeme-
ket. Alapítója volt a deszki szerb tambura 
zenekarnak, pedagógusként pedig egész éle-
tében a deszki gyerekek előbbre jutását, élet-
körülményeik javítását szolgálta – szeretetre 
és a becsületes életre nevelve őket. 

A díjat Brczán Krisztifor alpolgármester 
úr és Schultzné Vajas Klára képviselő asszony 
adta át fiának, Gyukin Miodrágnak.

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy határozott, hogy Deszk Köz-
ségért díjat adományoz Dr. Altmayerné Dr. 
Kocsis Anita jegyző asszonynak, aki ugyan 
kifejezetten a hivatali apparátus szakmai ve-
zetője, ám állandó és fáradhatatlan lendület-
tel dolgozik már több mint tíz éve a telepü-
lés arculatának alakításán, a közterületeink 
szépítésén. Ötletadója, és tevékeny résztve-
vője volt közterületeink megszépítésének, el-
vitathatatlan érdemei vannak úgy Deszk első 
köztéri szobrának felállításában, az I. világ-
háborús emlékmű felújításában, az iskola és 
óvoda folyamatos fejlesztéseiben, a fásítások-
ban, a szabadidőpark és a sportcentrumunk 
fejlesztésében, ahogy a Tempfli tér mostani 
felújításában is. Ezek messze túlmutatnak 
hivatása gyakorlásán, így napról napra - hi-
vatalnokként és emberként is beírja magát 
Deszk község történelmébe. 

Az adományozott díjjal köszöni meg a 
képviselő-testület a településért végzett áldo-
zatos munkáját. 

 A díjat Király László polgármester és Ka-
rácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő asszony 
adta át.

Idei évben a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy díszpolgári címet adományoz 
George Gerliczynek, a báró Gerliczy család 
leszármazottjának, akiknek rengeteget kö-
szönhet településünk. 

A család felmenői Deszk község mai hit- 
és gazdasági életének, építészeti arculatának 
megalapozói. A település fejlődését, a telepü-
lésszerkezet kialakulását tekintve a települé-
sünk történetének legfontosabb dinasztiája 
voltak. Nekik köszönhetjük Deszk legszebb 
épületeit, emellett modern, jövőbe látó gon-
dolkodásukkal, összeköttetéseikkel, tehetsé-
gükkel a térség politikai és gazdasági életének 
meghatározó személyiségei voltak. A család 
jelenleg élő legidősebb tagjának George Ger-
liczynek adományozott kitüntetéssel fejezik 
ki tiszteletüket Deszk község lakói a Gerliczy 
családnak.

A díjat Király László polgármester és Sil-
lóné Varga Anikó képviselő asszony adta át a 
díjazott fiának, George Gerliczynek, lányának, 
Gabrielle-nek, és unokájának, Noranak.

DÍSZPOLGÁR 2019. DESZK KÖZSÉGÉRT 2019.

Gyukin György
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A képviselő-testület 2011-ben 
Vállalkozói Díjat alapított, mely 
adományozható annak a deszki 
székhellyel vagy telephellyel ren-
delkező egyéni vállalkozónak, 
vagy gazdasági társaság tulajdo-
nosának, vezető tisztségviselő-
jének, illetve képviselőjének, aki 
vagy amely legalább 5 éve eredmé-
nyesen működik a községben, a 
szakmában elismert személyiség, 
tevékenységével jelentős mérték-
ben segíti vagy segítette az önkor-
mányzat munkáját, előmozdította 
Deszk település fejlődését, amely-
lyel példaként szolgál más vállal-
kozások számára.  

A képviselő-testület 2019-ben 
Vállalkozói díjat adományoz a 
D-D Tex Kft-nek, Dura László 
ügyvezetőnek. A díjat Király Lász-
ló polgármester úr és Karácsonyiné 
Fehérvári Szilvia képviselő asszony 
adták át.

Deszk Község Képviselő-testülete köszönetet 
mondott a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda két nyug-
díjba vonuló pedagógusának, hosszú éveken át tar-
tó áldozatos munkájukért. 

Motyovszkiné Villim Mária, a végtelen tü-
relméről és gyermekszeretetéről híres óvó néni 
1995. szeptember 01. óta az óvodánk oszlopos 
tagja. Mindig Deszké és a deszkieké volt a szíve, 
így egykori Szegedre költözése sem tartott so-
káig, hiszen családjával visszaköltöztek, és 2014 
óta újra Deszken élnek. Mosolygós, kedves ter-
mészetét a gyerekek és a felnőttek is egyaránt na-
gyon szerették, hiszen igazi óvodapedagógusként 
és a legjobb pótszülőként óvta és szerette mindig 
a gyerekeket. Munkatársaival szemben minden-
ben segítőkész és támogató volt az itt töltött sok 
év alatt. 24 év óta igazgatja az új kollégák útját is, 
szeretetével és kimeríthetetlen segítőkészségével 
az egyik legjobb kolléga címet is kiérdemelte. A 
kollektíva, melynek testtel és lélekkel a tagja volt, 
sokat köszönhet Marikának. Nyugodt, hosszú 
nyugdíjas éveket és minden elképzelhető szépet 
kívánunk neki!

Az oklevelet Karácsonyiné Fehérvári Szilvia kép-
viselő asszony és Márki Anett óvodavezető adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete köszönetet 
mondott a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda két nyug-
díjba vonuló pedagógusának, hosszú éveken át tar-
tó áldozatos munkájukért. 

A Képviselő-testület köszönetet mond Oszicz-
ki Istvánnénak. 1980. augusztus 16. volt az első 
nap, amikor kezdő óvó néniként izgatottan várta 
az óvodába érkező gyerekeket. Osziczki Istvánné 
a mai napon 39 éve és 21 napja dolgozik a Móra 
Ferenc Csicsergő Óvoda falai között. Pályája so-
rán több deszki generáció gyermekeinek is óvó 
nénije lehetett. De nem csak az ovis gyermekek 
pótanyukája, hanem már két évtizede az új fiata-
labb munkatársaké is – az ő beilleszkedésüket is 
nagy szeretettel támogatta, egyengette. 

A keze közül kikerülő gyermekek mindegyi-
ke biztos alapokkal kezdhette meg az iskolai ta-
nulmányait. Közelgő nyugdíjas éveihez neki is 
jó pihenést kívánunk, megköszönve a Deszken 
végzett áldozatos munkáját! Az oklevelet Schultz-
né Vajas Klára képviselő asszony és Márki Anett 
óvodavezető adta át.

Testnevelési és sport díjat ebben az évben a képviselő-testület a Deszki Sport Club női kézilabda csapa-
tának adományoz, kiemelkedő sportteljesítményükért. A díjat  Sztán László képviselő úr és Kajner Gyula, 
Deszken élő háromszoros világbajnok és Európa bajnok kajakozó adta át.

2010-ben Deszk Község Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy 
tehetséges deszki sportolók részé-
re Dicsérő Oklevelet adományoz 
kiemelkedő sporttevékenységük 
elismeréseként.

Ez alapján dicsérő oklevélben 
részesült Vass Maja, a kézilabda 
sportban elért kiemelkedő ered-
ményeiért. A virágot, az oklevelet, 
a kitűzőt és az ajándékutalványt 
Sztán László képviselő úr és Kaj-
ner Gyula, Deszken élő három-
szoros világbajnok és Európa baj-
nok kajakozó adta volna át – de a 
díjazott nem tudott jelen lenni az 
ünnepségen.
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Deszk legidősebb férfi lakosa 
Vas József, aki 1924. december 15-
én született, 93 éves. Ezúton is kí-
vánunk neki jó egészséget, boldog, 
szép napokat, és szerető családja 
körében megélt hosszú életet!

Az oklevelet és az ajándékcsoma-
got Király László polgármester úr és 
Sillóné Varga Anikó képviselő asz-
szony adta át.

Deszk legidősebb hölgy lakosa 
Daru Józsefné, aki 1922. novem-
ber 07-én született, most 96 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 Va-
jas Klára képviselő asszony adta át.

Deszk legfiatalabb lakója Osz-
lánczi Zara Lara, aki 2019. július 
16-án született. Édesapja: Osz-
lánczi Zoltán, édesanyja: Báló 
Dragica. Jó egészséget kívánunk a 
babának és sok örömöt a család-
nak. 

Az emléklapot és az ajándéku-
talványt Karácsonyiné Fehérvári 
Szilvia képviselő asszony és Sztán 
László képviselő úr adta át. 

Saját közösségében, a Nyugdíjas 
klubban végzett munkájáért kö-
szönő oklevélben részesült Juhász 
Ferencné. Az oklevelet átadta Silló-
né Varga Anikó képviselő asszony és 
Csurelné Bagóczki Margit, a Nyug-
díjas Klub vezetője.

Saját közösségében,  a Nyug-
díjas klubban végzett munkájá-
ért köszönő oklevélben részesült 
Mélykúti Elemérné. Az oklevelet 
átadta Sztán László képviselő úr és 
Csurelné Bagóczki Margit, a Nyug-
díjas Klub vezetője.

Saját közösségében, a Nyugdíjas 
klubban végzett munkájáért kö-
szönő oklevélben részesült Kása 
Andrásné. Az oklevelet átadta 
Brczán Krisztifor alpolgármester 
úr és Csurelné Bagóczki Margit, a 
Nyugdíjas Klub vezetője.

A Nyugdíjas klubban végzett 
közösségi munkájáért köszönet-
ben részesült Ármány Istvánné, 
az Idősek Napközi Otthonának 
kolleganője. A virágcsokrot átadta 
Sztán László képviselő úr és Csu-
relné Bagóczki Margit, a Nyugdíjas 
Klub vezetője.

Saját közösségében, a Nyugdíjas 
klubban végzett áldozatos mun-
kájáért Széll Jánosnénak oklevelet 
adott át Király László polgármester 
úr és Csurelné Bagóczki Margit, a 
Nyugdíjas Klub vezetője.

DESZKI FALUNAPOK TÁMOGATÓI:
43-as Pizzéria – Szurmai Sándor Téglás 

Szabolcs, Albert Huszár Ferenc, Antal Tibor – 
Oroszhegy, Benczik László, Béres Ferenc, Ber-
tók Péter, Beszédes Viktor és Beszédesné Mellár 
Erika, Börcsök Gábor, Buzdorján Gábor, Csa-
nádi Ferenc és Csanádi Ferencné, Csikós And-
rás és Csikósné Kurucz Erzsébet, Deszk Gazdák 
Vadásztársasága, Égető Zsolt, Füvesi Róbert, 
Global 21 Kft – Papós László ügyv., Gonda 
József és ifj. Gonda József, Görbe Lajos, Huszti 
Mihály és Dobó Katalin, Illés Gergely (K2 tor-
tabevonó), Irsai Olivér, Jóbarát Csárda - Kócsó 
Zoltánné Zsuzsa, Kálmán Zsolt, Király And-
rás, Király Ferenc és Kovács Mónika, Kispéter 
Csaba és Kispéterné Terhes Éva, Kocsis István 
és Sverteczki Andrea, Kószó István, Kovács 
Csaba és Kovács Mónika, Kovács József, László 
Sándor, Magyar Béla, Mihály Zsolt, Miskolczi 
János és Miskolczi Mária, Nagy János, Nagy Pé-
ter – Szőregi Gazdabolt, Orvos Csaba és Orvos 
Szilvia,  Compass Kft - Pataki János, Probart 
Kft – Bartucz Tibor ügyv., Pető Zsolt és And-

rea, Piokker Tibor, Pocsai Zsolt és Török Andi, 
Potempski Jacek és Potempski Kamil, QSM So-
lution Kft – Tóth Attila ügyv., Rozsnyai János, 
Schaff Gyöngyi és Kukla Tamás, Stadler Ferenc 
és Éva, Szabó András, Szabó Imre és Nagy Eri-
ka, Szabó Sándor orsz.gy. képv., Szilágyi Zoltán, 
Sziveri Zsolt és Megyesi Judit, Szűcs Antal és 
Dongó Mária, TAUGÉP Kft - Fodor Orsolya 
ügyv., DT Geotrans Bt - Tasnádi Tamás, Tóth 
Erika, Tóth László, Turi István, Varga Gáborné, 
Vikor József és Vikor Gellért. 
SEGÍTŐINK:
Akik a gyönyörű virágdíszeket készítették 
és a virágokat felajánlották: Batki Istvánné, 
Borka Lajosné, Csanádi László és Ibolya, Dé-
kányné Lakatos Krisztina, Gyorgyev Milivojné, 
Kaliczka Istvánné, Pataki Andrea – Álomvirág, 
Varga Gáborné, Zajac Olga
Kézműves foglalkozások segítői: Iskola, Óvo-
da és Ringatlak Bölcsőde dolgozói és Pajcsin 
Szilvia
Kézilabdatorna főszervezője: Gera Norbert 
és DSC

Szomszédoló szervezői: Gyorgyev Vojiszláv, 
Szúnyog Erzsébet, Sillóné Varga Anikó
Görkorcsolya bemutató: Takács-Kiss Márta 
(KDE)
Akik a külföldi vendégeink kirándulásain 
segítettek: Farkas Peti, Farkasné Kati, Kószó 
Aranka, Karácsonyi Szilvi és Zsolti
A fogadásra sütöttek-főztek: Nyugdíjas klub 
tagjai, Csurelné Margittal az élen,
Polgárőrök, Süvegh Gábor vezetésével,
Horgászverseny szervezésében: Maros Ponty 
Horgászegyesület, Tari János vezetésével,
Tortadíszítő verseny szervezésében: Kardos 
Ditke, Selmeczki Tamás és lánya Kati, Lele Ildi 
és Lele Nándorné, Pugris Tamara,
A főzésben: Csanádi László, Cserháti György, 
Király András és Zika László
A vasárnapi gyönyörű hangversenyért: Tóth 
Andreát illeti a köszönet.

Köszönjük szépen Nekik minden deszki 
nevében!   

Király László polgármester
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Már nem emlékszem, melyik rendezvé-
nyünkön futottam össze Tóth Andreával, akit 
hosszú évek óta ismerek és szeretek. Szegeden 
laktak, tanította a (ma már felnőtt) lányomat 
gitározni, énekelni, emellett egy végtelenül 
kedves, szeretetre méltó ember. Nagy örö-
mömre elújságolta, hogy költöznek ki Deszk-
re! Azóta ott van családjával minden rendez-
vényünkön, de hogy miért került be most az 
újságunkba, az rögtön kiderül...

– Mesélj egy kicsit magadról!
– Már nem emlékszem, melyik rendezvé-

nyünkön futottam össze Tóth Andreával, akit 
hosszú évek óta ismerek és szeretek. Szegeden 
laktak, tanította a (ma már felnőtt) lányomat 
gitározni, énekelni, emellett egy végtelenül 
kedves, szeretetre méltó ember. Nagy örö-
mömre elújságolta, hogy költöznek ki Deszk-
re! Azóta ott van családjával minden rendez-
vényünkön, de hogy miért került be most az 
újságunkba, az rögtön kiderül...

– Mesélj egy kicsit magadról!
– 44 éves vagyok, a Tisza parti Általános 

Iskolában tanítok éneket, emellett a Szegedi 

Nemzeti Színházban jelenleg is futó Valahol 
Európában című darab gyerekszereplőinek 
korrepetítoraként dolgozom. Egy évvel ez-
előtt költöztünk ki férjemmel és 3 éves kislá-
nyommal Deszkre. A város zajától menekülve 
kerestünk egy nyugodt, csendes települést, így 
találtuk meg otthonunkat, ami nagyon jó vá-
lasztásnak bizonyult! 

– Most már elárulhatjuk: azóta elvállaltad a 
gazdátlanul maradt női kórus vezetését minden-
ki legnagyobb örömére! Hogy találtál rájuk?

– Bene Ildikó, a Faluház igazgató asszo-
nya keresett kórusvezetőt, mert úgy gondolta, 
mindenképpen jó lenne folytatni a megkez-
dett munkát. Nagyon örültem a felkérésnek, 
mivel egyrészt ez a szakmám, másrészt már 
nagyon hiányzott a kórusmunka. Eddig min-
dig gyerekkarokkal dolgoztam, női karom 
még sosem volt, így nekem is nagyon izgalmas 
kihívás volt ez a feladat!

– Milyen volt az első benyomásod?
– Először kicsit aggódtam a kis létszám mi-

att, de azt láttam, hogy nagyon jó lesz! Ahogy 
elkezdtük a közös munkát, rögtön kiderült, 

hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. 
Nyitottak az instrukcióimra, jól reagálnak a 
feladatokra és nagyon lelkesek! Április 21-én 
alakult meg a kórus, és május elején el is kezd-
tük a felkészülést a szeptember 08-ai koncer-
tünkre, amit a helyi katolikus templomban 
tartottunk. A felkérés nagyon megtisztelő volt 
számunkra, és igyekeztünk megfelelni a kihí-
vásnak!

– Ez tökéletesen sikerült is, hiszen osztatlan 
sikert arattatok! Hogyan értékelnéd a debütá-
lásotokat?

– Mindenki nevében mondhatom, hogy 
nagyon jól éreztük magunkat! Elmondhatat-
lan érzés telt ház előtt énekelni, és szinte zavar-
ba ejtő volt a végén a sok gratuláció… Külön 
öröm volt számunkra, hogy Király László pol-
gármester úr is a folytatásra bíztatott bennün-
ket. Számomra azért a legszebb pillanat mégis 
az volt, amikor az énekeseim egy gyönyörű 
virágcsokorral köszönték meg az első közös 
munkát. Volt, aki a koncert után azt mondta: 
„Most váltunk kórussá!”

– „Deszki Női Kar” néven mutatkoztatok be! 
Ez marad a nevetek?

– Nem, nem! Sokáig törtük a fejünket, vol-
tak is ötletek, de még egyik sem bizonyult az 
igazinak. Nem akartuk elkapkodni a névvá-
lasztást, úgyhogy ez egy köztes megoldás volt, 
de szeretettel várjuk az ötleteket!

– Az elején említetted, hogy kicsit aggódtál a 
kis létszám miatt. Ezek szerint lehet még hozzá-
tok csatlakozni?

– Igen, mindenképp! Szeretettel várunk 
mindenkit 10-60 éves korig, akinek ked-
ve van egy kis kikapcsolódásra, éneklésre, 
zenei feltöltődésre. A próbáinkat csütörtö-
könként tartjuk 18-19 óráig a Faluházban. 

– Nagyon köszönöm, és mit is mondhatnék? 
Maradjon meg a lelkesedésetek és a kitartásotok, 
és nagyon várjuk a következő fellépéseteket!!!

Sillóné Varga Anikó

Koncert a köbön!
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A Móra Ferenc Csicsergő Óvodában több 
új kolléga kezdte meg a munkát idén szeptem-
bertől. Kérem, engedjék meg, hogy az újság 
hasábjain keresztül is bemutatkozzanak új 
munkatársaink:

SOÓS JUDIT ÓVODAPEDAGÓGUS:
Soós Judit vagyok. A Szabolcs-Szatmár 

-Bereg megyei Vásárosnaményban születtem. 
Óvodapedagógusként Hajdúböszörményben 
végeztem később pedig gyógypedagógiai dip-
lomát szereztem Szegeden. Több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezem. Szabadidőmben 
szívesen olvasok és kirándulok.

GÓBOR SZÉNÁSI ANNA 
ÓVODAPEDAGÓGUS:
Góbor Szénási Anna vagyok, Szabadkán 

születtem és ott végeztem el az Óvóképző Főis-
kolát. Szegeden élek a családommal, 2011-ben 
végeztem el a Babahordozási tanácsadó kép-
zést és azóta is a szívügyem a babahordozás. 
Nagyon szeretem a gyerekekkel való foglalko-
zást, a játékot és a kézműveskedést. Szeretek 
természetes anyagokkal dolgozni.

PAPLÓGÓ ALEXANDRA 
ÓVODAPEDAGÓGUS:
Paplógó Alexandra vagyok , 27 éves. 2015-

ben végeztem az SZTE JGYPK óvodapedagó-
gus szakán. Főiskola mellett játszóházban dol-
goztam Szegeden, amit nagyon szeretem. A 
főiskola befejezése után 2 évig a röszkei Száz-
holdas Pagony Óvoda volt a második ottho-
nom. Nagyon örülök, hogy mostantól a deszki 
ovisok életében is tevékenyen részt vehetek.

KANYÓ-FARKAS VANDA
ÓVODAPEDAGÓGUS:
Kanyó-Farkas Vanda vagyok. Vajdaságból 

jöttem Szegedre, ahol csatlakoztam a férjem-
hez és a lányomhoz. 17 éves óvónői munka 
áll mögöttem, de emellett fényképészettel és 
úszásoktatással is foglalkozom. Szeretek a 
gyerekekkel foglalkozni és a további munkám 

során is a kreativitás és az új kihívások fognak 
motiválni. Örülök, hogy a deszki óvoda kö-
zösségének tagja lettem.

HUTTYAI ÁGNES 
ÓVODAPEDAGÓGUS:
Huttyai Ágnes vagyok, gyakornok óvoda-

pedagógus. Egyetemi tanulmányaim befeje-
zése után 9 hónapot dolgoztam bölcsődében, 
majd Szegedre költöztem. A deszki Móra 
Ferenc Csicsergő Óvodában kaptam lehető-
séget, hogy további tapasztalatokat szerezzek, 
mint óvónő. Lelkesen várom az új kihíváso-
kat, hogy élményekkel gazdagodjak, és hogy 
új dolgokat tanulhassak.

CSANÁDI HAJNALKA DAJKA:
Csanádi Hajnalka vagyok, 1975-ben szület-

tem. Klárafalván élek kis családommal, három 

gyermek édesanyja vagyok. 2010-ben végez-
tem el a dajka képzést.  A nyár végén adódott 
a lehetőség, hogy Deszkre jöhetek az óvodába 
és ezzel egy régi álmom vált valóra. Ezúton is 
köszönöm a lehetőséget és a bizalmat, hogy itt 
lehetek.

KOZMA MAGDOLNA DAJKA:
Kozma Magdolna vagyok, három gyermek 

édesanyja. 1987-ben már dolgoztam ebben 
az óvodában. Nagyon örültem, hogy megint 
sikerült pályázat útján ide visszajönnöm. Sze-
retek gyerekekkel foglalkozni és ebben a kö-
zösségben dolgozni.

Új kollegáinknak sok sikert és jó munkát 
kívánok!

Márki Anett óvodavezető

Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu
A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

  ügyvéd

  energetikai tanúsítvány

  ingyenes lakáshitel ügyintézés

  értékbecslés

   napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel 
               - takarítsa meg rezsiköltségét!

Amiben tudok még segíteni:

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb 
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata

15 éves értékesítési 
tapasztalattal egy 
országos hálózat 
kötelékében, helyi 
lakosként vállalom 

ingatlana 
értékesítését 
fix jutalékért!fix jutalékért!

*2018 márciusi adatok szerint

Otthon Centrum
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLŐKET 

ÉS A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY 
A MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA 

GYERMEKEI

2019. OKTÓBER 21-én reggel 8 órától
-OKTÓBER 22-én délután 15 óráig

PAPÍRT GYŰJTENEK.

Addig is várjuk az összegyűjtött papírokat 
az óvodában!

A papírgyűjtés célja elsősorban a környezet-
védelem a papír újrahasznosítása.

Köszönjük, ha támogatja 
kezdeményezésünket.
Az óvodai dolgozói

FELHÍVÁS 
PAPÍRGYŰJTÉSRE!
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Megkezdődött a 2019/2020-as 
tanév a Zoltánfy István Általános 
Iskolában.

Rendhagyó módon 2019. au-
gusztus 30-án 17 órakor került 
megrendezésre a tanévnyitó ün-
nepség. Rendkívüli volt azért is, 
mert nem csak a tanév kezdete, 
hanem a „Régi iskola” megújulá-
sának átadása is erre a napra esett. 
Deszk Község Önkormányzati  
intézményei energetikai felújítá-
sának köszönhetően gyönyörű új 

külsőt és fűtési rendszert kapott 
az épület. A negyedik osztályosok 
kedves műsorát követően apró 
ajándékkal köszöntötték diáktár-
saik az első osztályosokat. Elhe-
lyezésre került egy időkapszula, 
ami az iskola és Deszk intézmé-
nyei, civil szervezetei, kulturális 
csoportjai bemutató dokumen-
tumait tartalmazza, ezzel üzenve 
a jövő nemzedékének.

Nyáron megtörtént a tárgyi és 
szakmai feltételek felülvizsgálata 

és a kezdődő tanév előkészítése.
Infrastrukturális területen a 

„Régi Iskola” energetikai felújí-
tásának befejezése és átadása 
kiemelkedő esemény volt. Az új 
iskolában az elavult lámpatestek 
cseréje megkezdődött és a tárgy-
évben előre láthatólag teljesen be-
fejeződik. Megtörténtek az előírt 
karbantartási munkálatok, felújí-
tások, tisztasági festések.

Gazdagodott az IKT eszköz-
park egy interaktív tábla és egy 
„okos tévé” - szettel, mely a leg-
korszerűbb oktatást segítő eszkö-
zök egyike.

Tovább folytatódnak a tanórá-
kon túlmutató jól bevált foglalko-
zások. Ebben az évben is rengeteg 
program, lehetőség várja a Zol-
tánfys tanulókat. 

Ezen felül a diákok számára 
olyan egyéb fórumokat biztosí-
tunk, amelyben a tanterven kí-
vül hangsúlyt kapnak az erkölcsi 
kérdések, a környezettudatos és 
az egészséges életmódra való tö-
rekvés.

Tehetséggondozásra szánt 
időkeretet ebben az évben a tan-
tárgyfelosztásnál hangsúlyosan 
került napirendre, száma növe-
kedett.

Az iskola belső erőforrásból 
megszervezett válaszható foglal-
kozásai:

– tantárgyi korrepetálások
– magyar, matematika, angol, 

természetismeret tehetséggon-
dozás

– matematika, magyar előké-
szítő

– rajz szakkör
– tömegsport
– énekkar
– sakk
– nyelvi szakkörök
Külön megemlítést érdemel, 

hogy az immár harmadik éve 

működő kínai nyelvi szakkör eb-
ben a tanévben is tovább folyta-
tódik két csoportban.

A nyáron az intézmény életé-
ben bekövetkező szervezeti vál-
tozás a szerb iskola leválásával 
rendben lezajlott. Az intézmény 
megteremtette a lehetőséget, 
hogy aki szeretne szerb nyelvet 
tanulni a Zoltánfyban, az meg is 
tehesse. Az iskolában továbbra is 
folytatódik a szerb nyelv oktatása 
mind alsó, mind felső tagozaton. 
A jelentkezések száma alapján 
életszerű a kezdeményezés, hisz 
mind az alsó, mind a felső tagoza-
ton beindult egy-egy csoport.

Az intézmény keresi a lehető-
séget egyéb erőforrások bevo-
nására is. Pályázatok és együtt-
működések által megteremtett 
programok az alábbiak:

– természetismereti szakkör, 
informatika szakkör

– történelem másképpen fog-
lalkozások

– földrajz másképpen foglal-
kozások

– gyógynövénykert foglalko-
zások

– biztonságos internetezés 
foglalkozássorozat

– bűnmegelőző foglalkozások

Hagyományos versenyek, ki-
rándulások, kulturális progra-
mok szervezése ebben az évben is 
tovább folytatódik és bővül is.

Bővebb információk az iskola 
„Munkatervéből”, illetve a havi 
eseménynaptárból a honlapon 
megtalálhatók:

www.zoltanfy-deszk.sulinet.hu 

Vid György igazgató
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Deszken 24. alkalommal kerül megrendezésre az Egész-
séghét október 7 -11. között. Az eddigiekhez hasonlóan kü-
lönböző szakorvosi vizsgálatokon lehet részt venni, a szűrővizs-
gálatokra időpontokért és a vizsgálati kartonért a Szociális Szolgáltató 
Központban kell majd jelentkezni. 

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 sze-

mélyesen és telefonon (62/271-458) a következő időpontokban:
2019. október 4. 8-16 óra között
2019. október 7-10. 8-18 óra között
2019. október 11. 8-10 óra között

Kérjük, személyi igazolványukat, lakcím-, és TAJ- kártyájukat min-
den vizsgálatra vigyék magukkal!

TÜDŐSZŰRÉS

– 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, be-
utaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe kizárólag deszki állan-
dó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos részére. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a szűrés csak abban az esetben térítésmentes, ha az 
előző szűrővizsgálata 2018. október 5. előtt volt.

– 40 éves kor alatt a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fi-
zetni, melynek összege 1 700 Ft

– várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe

A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függet-
lenül térítésköteles vizsgálat, melynek összege: 1 700.- Ft.

A tüdőszűrés díját a tüdőszűrő autóbuszon a szűrés előtt tudják befi-
zetni, ahol számlát állítanak ki az összegről.  

Szűrési időpontok:
Október 7. (hétfő) 12.00 -18.00 óra
Október 8. (kedd) 10.00 -16.00 óra
Október 9. (szerda) 12.00 -18.00 óra
Október 10. (csütörtök) 10.00 -16.00 óra
Helyszín: Faluház előtti parkoló
Előjegyzés nem szükséges!

VÉRADÁS

A Szegedi Regionális Vérellátó Központ munkatársai 
október 7-én (hétfőn) 14.00 -17.00 óráig várják a véradókat.
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ 
(Tempfli tér 10., Idősek klubja)

LABORVIZSGÁLATOK: 
ÉHGYOMRI VÉRVÉTEL (NAGYLABOR)

Október 9. (szerda) 7.00 -8.00 óra
Helyszín: Dr. Balla Beáta rendelője (Tempfli tér 4/A)
A település teljes lakossága részére, időpont egyeztetés alapján. 
(T.: 62/631-744)
Vizsgálat térítési díja: 1 500 Ft/fő
Október 10. (csütörtök) 7.00 -8.30 óra
Helyszín: Dr. Marusin Ildikó rendelője (Tempfli tér 10.)
A település teljes lakossága részére, időpont egyeztetés alapján.
 (T.: 62/271-269)
Vizsgálat térítési díja: 1 300 Ft/fő

SZEMÉSZETI SZŰRÉS

Szűrési időpontok:
Október 7. (hétfő) 12.00 -18.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal –Házasságkötő terem (Tempfli tér 7.)
Vizsgáló orvos: Dr. Vass Attila
Előjegyzés a kartonozóban!
A szűrés ideje alatt a Prágai Látszerészeti Kft. várja azokat a személye-

ket, akik szemüveget szeretnének készíttetni, illetve vásárolni.

BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRÉS ÉS TANÁCSADÁS

Szűrési időpontok:
Október 8. (kedd) 14.00 -17.00 óra
Október 9. (szerda) 14.00 -17.00 óra
Október 10. (csütörtök) 15.00 -18.00 óra
Október 11. (péntek) 8.00 -10/00 óra
Helyszín: Gyógyszertár melletti magánrendelő 
(Széchenyi István u. 29.)
Vizsgáló orvos: Dr. Judák Rita 
Előjegyzés a kartonozóban!

UROLÓGIAI SZŰRÉS

Szűrési időpont:
Október 7. (hétfő) 8/00.00 -12.00 óra
Helyszín: Dr. Marusin Ildikó rendelője (Tempfli tér 10.)
Vizsgáló orvos: Dr. Molnár Sándor
Előjegyzés a kartonozóban!

FÜL –ORR –GÉGÉSZET

A szakorvosi vizsgálat mellett a vizsgáló orvos javaslata alapján törté-
nik a hallásszűrés, valamint az allergiaszűrés, kérdőív segítségével. 

Szűrési időpont:
Október 8. (kedd) 10.00 -15.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal –Házasságkötő terem (Tempfli tér 7.)
Vizsgáló orvos: Dr. Kiricsi Ágnes
Előjegyzés a kartonozóban!

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS 
ÉS ULTRAHANG VIZSGÁLAT

Szűrési időpont:
Október 9. (szerda) 13.00 -18.00 óra
Helyszín: EgészségházVédőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Vizsgáló orvos: Dr. Kajtár István
A vizsgálat díja: 4000 Ft/fő, melyet a vizsgáló orvosnak kell fizetni.
Előjegyzés a kartonozóban!

EGÉSZSÉG     2019. 

SZŰRŐVIZSGÁLATOK
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RINGATÓ FOGLALKOZÁS 
október 10. (csütörtök) 10.00-11.00 óra
Szegedi Koramentorház munkatársai várják 6 hónapos kortól 2 éves 

korig a gyerekeket szüleikkel együtt zenés, mondókás foglalkozásra.
Helyszín: Faluház-kupola terem, (Tempfli tér 8.)
Jelentkezés, előjegyzés védőnőknél! (62/631-030)

MOZGÁSFEJLESZTŐTORNA KICSIKNEK
10 hónapos kortól 1,5 éves korig várjuk a gyermekeket!
Eszközös torna az egyensúly, érzékszervek, beszédfejlődés elősegítése 

érdekében.
Jelentkezés, előjegyzés a védőnőknél! (62/631-030)
Időpont: Október 11. (péntek) 10.00 -11.00 óra
Helyszín: Sportcsarnok
Előadó: Barta Olga jógaoktató

BŐR ÉS TESTSÚLY KONTROLL, 
ARCBŐR ANALÍZIS ÉS TEST-ÖSSZETÉTEL 
MEGHATÁROZÁSA

Szűrési időpont:
Október 9. (szerda) 13.00 -18.00 óra
Mérés időtartama: 20 perc
Helyszín: Egészségház Védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Részvétel ingyenes.

KÖR –DESZK-A
Időpont: Október 11. (péntek) 17.00 óra

Az Egészséghét 
kísérőprogramjai

FOGÁSZATI SZŰRÉS

Szűrési időpontok:
Október 8. (kedd) 14.00 -17.00 óra
Október 10. (csütörtök) 8.00 -11.00 óra
Helyszín: Körzeti fogorvosi rendelő (Tempfli tér 4.)
Vizsgáló orvos: Dr. Dancsik Zoltán
Előjegyzés a kartonozóban!

ÉRSZŰKÜLET, VISSZÉR BETEGSÉG SZŰRÉS
DOPPLER UTLRAHANG VIZSGÁLATTAL

Szűrési időpont:
Október 8. (kedd) 8.30 -14.00 óra
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
Vizsgáló orvos: Dr. Sipka Róbert
Érsebészeti gondozásban nem lévő, panaszos páciensek jelentkezését 

várjuk.
Előjegyzés a kartonozóban!

ULTRAHANG VIZSGÁLAT

Szűrési időpont:
Október 10. (csütörtök) 8.00 -14.00 óra
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
Vizsgáló orvos: Dr. Ádám Edit
Előjegyzés a kartonozóban!

VIZSGÁLATI TERÜLETEK:
– has-, kismedence vizsgálata
– pajzsmirigy, nyaki lágyrész vizsgálata
– emlő, hónalj vizsgálat
A vizsgálat térítési díjai:
Egy vizsgálati terület díja 4 000 Ft, két választott terület díja 7 000 Ft, 

három terület díja 10 000 Ft. 
Has-, kismedence ultrahang vizsgálat esetén telt húgyhólyaggal és éh-

gyomorral érkezzen, vagy a vizsgálat előtt 5 órával már ne egyen.

SZÁMÍTÓGÉPES LÁBÁLLAPOT FELMÉRÉS, 
EGYÉNI TANÁCSADÁS

Szűrési időpont:
Október 8. (kedd) 14.00 -17.00 óra
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ (Tempfli tér 10., Idősek klubja)
Jelentkezni 2 éves kortól lehet, a vizsgálat díjmentes.
A vizsgálatot az Orto-Pharma-Reha Kft. végzi.
Lehetőség van egyedi talpbetétrendelésre, melynek díja: 7900 Ft.
Előjegyzés a kartonozóban!

TÁJÉKOZTATÁS
A deszki Magyarok Nagyasszonya templom búcsúja október 6-án 

vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Mindenkit 
szeretettel várunk!.

Nagy Róbert plébános
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Nagy változás történt labdarúgó szakosztályunk életében. A szom-
szédos Szőregi RSE nehéz helyzetbe került, de rövid egyeztetések után a 
két egyesület közösen próbál boldogulni a jövőben, megőrizve ameny-
nyire csak lehet identitását. Így a tervekkel ellentétben két új csapat 
alakult Deszken, egy megye IV. osztályú felnőtt, illetve egy U19 kor-
osztályú utánpótlás csapat, akik Szőregen játszva Szőregi RSE néven 
szerepelnek a bajnokságban.

Az elmúlt hetekben sok munkával valamelyest sikerült elindítani a 
közös csapatokat.

A közös munkának köszönhetően új lehetőségek nyíltak meg labda-
rúgóink előtt: aktív, teljesen hobbi szinten focizni szerető emberek csat-
lakoztak a megye IV-es gárdához, illetve a legfiatalabbak előtt megnyílt 
a lehetőség az Interliga küzdelmekben részt venni, ahol SZEOL, Szeged 
2011, Békéscsaba, Arad, … nagy utánpótlás nevelő műhelyek gárdáival 
fogunk versenyezni. A szakmai stábhoz Hadár Attila személyében ruti-
nos edző érkezett, Ő az utánpótlásban kezd el dolgozni.

Csapat Győzelem Döntetlen Vereség Helyezés
Deszk SC [Megye II] 4 1 0 2.
Szőreg RSE [Megye II] 4 0 0 1.
Szőreg RSE [U19] 1 0 3 9.
Deszk SC [U17] 1 0 1 5.
Deszk SC [U14] 1 0 1 6.

Kézilabda csapataink gőzerővel készülnek a megmérettetésre. Felnőtt 
női csapatunk a felkészülés alatt több edzőmérkőzést játszott, ahol a for-
mába hozás volt az elsődleges cél. Szeptember elején az első megméret-
tetésre is sor került, ahol hazai pályán a Deszki Falunapok keretén belül 
újra itthon tartották az aranyat. Gratulálunk!

A szakmai stáb sokat dolgozik, hiszen a gárda szintet lépett, az NB 
II-es bajnokságban fog indulni. Elsődleges cél a biztos bennmaradás 
kiharcolása minél hamarabb. Nem lesz könnyű, de a lányok hozzáállása 
több, mint biztató.

Judo-saink szeptember elején kezdték meg a felkészülést, Huszár 
László edző személye továbbra is garancia a sikeres működésre. Az 
egyesület minden segítséget igyekszik megadni a sikeres folytatáshoz.

Hajrá DSC!!!, Tóth Tibor

Deszki Sport Club hírei

Nyár, Franciaország. Ilyenkor 
egyből a Riviéra jutna az ember 
eszébe. Ehelyett azonban a sok 
órás utazás után egy délnyugati, 
2500 fős kisvárosba érkezett a 
Tiszavirág Kerepetye csoportja, 
mely a legelső pillanatban elva-
rázsolt mindenkit. Mesébe illő 
hely Confolens a szűk, macska-
kövezett utcáival, a hangulatos 
kőépületeivel, a települést átszelő 
folyóval, melyben alkonyatkor 
visszatükröződik a körülötte 
lévő táj. Csodaország. 

Az augusztus 11-19. között 
megrendezésre kerülő, a CIOFF 
(International Council of Orga-
nizations of Folklore Festivals 
and Folkart) által szervezett 62. 
Folklórfesztiválra kapott meghí-
vást a Tiszavirág Néptáncegye-
sület és a Juhász zenekar, hogy 
Magyarországot képviselje. Élet-
re szóló élmény volt a táncosok-
nak egy ilyen színvonalú feszti-
válon szerepelni, több ezer néző 
előtt – ugyanis a parányi telepü-
lés ilyenkor sokszorosára növek-

szik, ami az érdeklődők számát 
illeti -, profi színpadtechnikával 
a hátuk mögött. A szervezés, a 
csoportkísérők, az önkéntesek 
serege mind-mind világszínvo-
nalon említhetők. A világ min-
den tájáról érkeztek táncegyütte-
sek, ott voltak: Ghána, Ecuador, 
Martinique, Paraguay, Hollan-
dia, Belarusz-Köztársaság, Tö-
rökország, Franciaország legjobb 
csoportjai és még sokan mások. 
Olyan érzés volt ez, mintha nem 
is Európában lennénk, mintha 
valamilyen multikulturális, egy-
mást elfogadó, egymásra nyi-
tott újfajta világba csöppentünk 
volna. A közös műsorok, közös 
táncházak, a zenekarok együtt 
muzsikálása csodás és egyben 
megható élmény volt. A fesztivál 
iránt érdeklődők nyitottsága, ak-
tivitása és szeretetteljessége szin-
tén ösztönzőleg hatott.

Nagy örömünkre a tiszavirá-
gosok bemutatkozása olyan jól 
sikerült, hogy alig értek haza, 
máris ott volt a meghívólevél 

Hollandiába, egy hasonló CIOFF 
fesztiválra. Így 2020 júniusában 
ismét útra kelnek. Az elmúlt tan-
évben a deszki, szegedi és röszkei 
illetőségű együttes bejárta a fél 
világot. Voltak Kínában, Ukraj-
nában, Törökországban, Fran-
ciaországban kétszer, Horvátor-
szágban és Németországban is, 
mindenhol nagy sikert aratva. 
Szerepeltek a Szegedi Szabadté-
ri Játékok Hullámzó világ című 

produkciójában és gyönyörű 
gálaműsorral zárták az évet a 
Szegedi Nemzeti Színházban. Az 
együttes folyamatosan várja a 
csatlakozni vágyókat kezdő és 
haladó csoportjaiba Deszken, 
Röszkén és Szegeden is. 

Érdeklődni a 
tiszavirag.deszk@gmail.com 
e-mail címen lehet.

Adorjányi-Szabó Nóra

Franciaországot is meghódította 
a Tiszavirág Néptáncegyüttes 
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Szerb Népzenei Tábor 

A Bánát Szerb Közhasznú Egyesület és a he-
lyi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében augusztus 12. és 18. között rendezték 
meg a 7. Nemzetközi Népzenei Tábort. 

Tamburatáborként indult és a helyi zenei 
tehetségek mellett, csupán néhány hazai tele-
pülésről érkeztek résztvevők. Az idei már 93 
résztvevővel nemzetközivé nőtte ki magát, mi-
vel a magyarországi zenészek mellett Bosznia 
– Hercegovinából, Szerbiából, Romániából és 
Montenegróból is jöttek szerb fiatal, tehetsé-
ges zenészek. Bővült a hangszertanulás listája 
is, hiszen a - legnépesebb - tambura szekció 
mellett, harmonika és furulya szekció is mű-
ködött. A délelőtti és délutáni gyakorlati és 
elméleti foglalkozásokat kiváló szakemberek 
vezették: a tamburásokat az újvidéki Zorán 
Bugarski –Brica koncertmester és két kollégá-
ja, Milos Ávrámov és Sztefán Miháilovity, va-
lamint a mohácsi Kovács József tamburamű-
vész oktatta. A harmonikásokkal a tököli 
Krunoszláv-Kitya Ágátity, míg a furulyások-
kal, Szerbia második legjobb furulyaművé-
sze, a belgrádi Nédá Nikolity dolgozott. Hogy 
mekkora sikerrel, arról megbizonyosodhattak 
az érdeklődők a Faluházban megrendezett ké-
tórás zenei gálakoncerten. Nem túlzás kijelen-
teni, hogy néhányan profiként adták elő a tá-
borban tanultakat. Ennek köszönhetően nem 
is maradhatott el a fergeteges siker: a közönség 
a koncert végén állva, vastapssal fejezte ki há-
láját és elismerését. A tábor résztvevői közül 
néhányan könnyeikkel küszködve jelentették 
ki, hogy jövőre is Deszken szeretnék fejleszte-
ni zenei tudásukat. Innentől kezdve nem kér-
dés, mi lesz a szervezők nagy feladata a még 
színvonalasabb folytatás érdekében – még 
több szálláshelyet biztosítani az érdeklődők 
számára. 

160-éves a Deszki szerb 
templom  

Nincsenek pontos, írásos emlékek arról, 
hogy mikor alapították a községet, mint ahogy 
arról sem, hogy a szerbek mikor telepedtek itt 
le. Az viszont biztos, hogy a XV. században ez 
a vidék Brankovics György szerb despota bir-
toka volt. Tény az is, hogy a viharos történelmi 
események során többször elpusztult és újjá-
épült a Maros partján. 

A szerbeknél a vallás mindig is domináns 

szerepet kapott, ezért volt fontos számukra a 
templom megépítése. A deszki szerbek elő-
ször fatemplomot építettek a folyóhoz közeli 
kis dombon, mely köré - híven a szokásokhoz 
- temetkeztek is. Ezt bizonyítják a templom 
helyén és környékén épült házak alapjainak 
ásása közben talált csontok, valamint az 1970-
es évekig, a templom helyén álló fakereszt. Az 
elsődleges templom többször leégett, ezért a 
gazdaságilag megerősödött szerbség kőtemp-
lomot épített. Valószínű, hogy a korszaknak 
megfelelően, egyhajós, nyeregtetős, szerény 
méretű templom volt, a nyugati részén orom-
zatos lezárással. Ez a szentély az 1848-49-es 
szabadságharc idején leégett, csakúgy, mint a 
falu, melynek lakossága szétszéledt. A parókia 
épülete is a tűz martaléka lett, vele együtt az 
iratok, értékes dokumentumok és anyaköny-
vek. Amikor a falu újra benépesedett, a régi 
templom helyére, 1859-ben egy új, nagyobb 
templomot építettek, aminek tornya 1863-
ban készült el. A szakrális épületre jellemző, 
hogy alaprajzában és külső megjelenésében 
a késő barokk formálást klasszicista elemek 
gazdagítják. A Jézus Színeváltozásának szen-
telt templom előbb az Aradi, majd a Temes-
vári Szerb Egyházmegyéhez tartozott, 1920-
tól pedig a Budai Szerb Ortodox Püspökség 
fennhatósága alatt áll. 

Az ez évi, jubileumi ünnepség augusztus 
19-én délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepi 
szent liturgiával, amelyen az újjászervezett és 
kibővített deszki „Sloga” /Egység/ kórus éne-
kelt. A körmenet és a hagyományos szőlőszen-
telés után a Szent Száva központban egy rövid 
fogadáson találkoztak a régi ismerősök, hisz 
e napon sok, deszki gyökerekkel rendelkező, 
de már nem Deszken élő nemzettárs látogat 
a szülőfaluba. Délután 16 órakor kezdődött 
az ünnepi vecsernye, amit a helyi parochus 
meghívására érkezett, nagyszámú tisztelen-
dő cerebrált. Az idei kúm, vagyis házigazda a 
Fridmann család volt Oren, Adrijána, Ruven, 
Mila és Léna. A következő évre, e nemes fel-
adat ellátására, a Rusz család két legfiatalabb 
sarja, a szintén távolban élő Rusz Alex és öcs-
cse, Péter vállalkozott. Nem maradt el a ha-
gyományos ünnepi kalácsszegés és kolyivó 
(áldozati búza) szentelés sem. Ünnepi fogadás 
következett a Szent Száva központ udvarán, 
majd a szokásos deszki szerb búcsúi bál, ami 

a törökkanizsai „Zice iz ravnice” 
zenekar jóvoltából hajnalig tartott. 

Gratulálunk!  
Augusztus 20-án rangos állami elismerést, 

Martin György-díjat kapott több évtizedes 
tanári munkásságának elismeréseként, és a 
néptánc kutatásban elért eredményeiért Dr 
Felföldi László. Ez alkalommal szeretnék a 
Deszki Bánát Szerb Kulturális és Közhasznú 
Egyesület tagjai, és minden deszki szerb lakos 
nevében gratulálni e magas kitüntetéshez. A 
további munkához jó egészséget, és még sok 
szép eredményt kívánunk a magyar és a hazai 
nemzetiségek tánckultúrájának, így a szerb 
tánckultúra gyűjtésében és szélesebb körben 
történő ismertetésében. 

A „Bánát” utánpótlás
fellépései   

Nem sok pihenésre volt ideje a Dunai Peti 
által vezetett utánpótlás csoportnak: a nyá-
ri időszakban a Harkányi folklórtábor után, 
amit a Budakalászi „Ruzmarin” csoport szer-
vezett, a folytatás Újszentivánon és Pécsett 
volt. A Harkányi tábor feladata volt, a koráb-
ban Battonyán megtartott táborban tanult, 
illetve a már korábban többször közösen előa-
dott koreográfiák begyakorlása. Ezek közül 
hármat, még a tábor ideje alatt, a siklósi vár 
udvarán mutathattak be a táncosok az éppen 
ott lévő, érdeklődő turistáknak, majd a teljes, 
közös repertoárt, az augusztus 28-i, újszenti-
váni szerb búcsú napján, a délutáni órákban 
láthatták az ünneplők.  Augusztus 31-én Pé-
csett, a nemzetiségek délutánján is nagy sikert 
aratott a Bánátos ifjak programja, amelyen - a 
Bánát zenekar által kísért - Közép – szerbiai, 
belgrádi és Nis környéki táncokat adták elő. 
Ezen a rendezvényen a Deszki „Aranykezek” 
kézműves műhely tevékenységét, szőtteseit, 
hímzéseit is megismerhették a látogatók. 

Természetesen a hagyományokhoz híven, a 
deszki Dukátok szerb énekegyüttes mellett, a 
Falunapokon is szerepeltek az utánpótlás tag-
jai a Bánát többi csoportjával együtt. 

A sorozatot a 9. Ajvár fesztivál keretein be-
lül megrendezett Folkfeszten való fellépések 
zárták.

Rusz Borivoj

Mi újság a Bánát háza táján?
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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
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 Zrt. 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 10.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
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: Halász-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

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

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

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

október 9., 23.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HÁZASSÁG

2019.08.10-én
Takács Róbert és Kiss Márta,
2019.08.24-én 
Mácsai Attila és Cséve Edit Szilvia,
2019.08.28-án 
Ződi Gábor és Tóth Sarolta 
házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Meszes Istvánné 70 éves korában,
Lele József Máté 74 éves korában.
Rádin Jezdimír 85 éves korában,
Bodré János 78 éves korában,
Tomán Balázs 93 éves korában elhunyt.
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