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DESZK 
VÁLASZTOTT!

Ismét döntő fölénnyel a regnáló polgármester, Király László csapatát válasz-
tották a deszkiek október 13-án, az önkormányzati választásokon. 38.67%-os 
részvétel mellett, a sereghajtókhoz képest dupla szavazattal, erős felhatalma-
zást kaptak az új települési képviselők. Gratulálunk, és a településért végzett jó 
munkát, sok sikert kívánunk nekik – és Deszknek!

A deszki szerb közösség új csapatban sze-
retne gondolkodni, új személyekkel szeretne 
dolgozni a következő öt évben. Volt, aki a régi 
testületből már nem indult, és akadt, akit nem 
választottak újra. Új nevek a képviselői listán 
– gratulálunk nekik is, sok sikert kívánunk a 
szerb közösség összekovácsolásához!  

Király László

Sillóné Varga 
Anikó

Schultz Józsefné Sztán László Györgyey János

Brczán Krisztifor

Brczán Krisztifor Jancsikin Milán Gyukinné Brczán 
Szpomenka

Karácsonyiné 
Fehérvári Szilvia

ÉPÜL 
a FALU KEMENCÉJE 

a Népi Hagyományőrző 
Közösségi Házunk udvarán

A LEADER forrásból és önerőből készülő újabb közösségi térről 
a 3. oldalon olvashatnak.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr! Először is gratu-
lálunk az újraválasztásához, és arra 
kérem, értékelje az önkormányzati vá-
lasztások helyi eredményeit!

– Köszönöm szépen, a csapatom és a 
magam nevében is! Köszönöm a deszki-
eknek, hogy annak ellenére sokan jöttek el 
szavazni, hogy egy polgármesterjelölt lévén, 
többekben nem volt elég motiváció. Hason-
ló helyzetű településeknél akadt, ahol csak 
25%-os volt a részvételi arány – a mi 38,67%- 
unk nagyon jónak mondható. Az eredmény-
nyel természetesen meg vagyok elégedve 
– mi mást is mondhatnék, hiszen a teljes 
csapatom bizalmat kapott a deszkiektől. Ezt 
az eredményt vártam, de az országos vá-
lasztásokból már többször megtanulhattuk, 
hogy a populista ígéretek miatt előre semmit 
nem lehet kiszámítani – és sokszor teljesen 
mindegy, hogy mennyire megalapozottak 
ezek. Örülök a számoknak, és annak kü-
lön, hogy a legkevesebb szavazatot begyűj-

tő Györgyey János után kevesebb, mint fele 
vokssal következik csak a hetedik egyéni lis-
tás jelölt. János úgy futott be képviselőnek, 
hogy gyakorlatilag nem ismerték. Elég volt 
a deszkieknek, hogy egy tanult, intelligens 
ember, és hogy a csapatunkba tartozik     – ez-
zel biztosítva látták a folytatást, és az elvárt, 
felelős képviseletet. 

Ez erős felhatalmazás, kimondhatatlanul 
jó érzés és persze nagy felelősség is! Köszön-
jük a bizalmat, és nem ígérhetek mást, mint 
amit a képviselőjelöltekkel összeállított pol-
gármesteri programomban is ismertettünk 
a deszkiekkel. Folytatjuk a megkezdett fej-
lesztéseket, elsődleges szerepet kap továbbra 
is a közterületek szépítése, az élhetőbb, sze-
rethetőbb környezet formálása, és a deszki 
közösségi- és társadalmi életet megszínesítő 
civil szervezetek, művészeit csoportok és 
a sportélet támogatása. A Faluházunk to-
vábbra is a település szíve marad – fontos az 
önállóságuk, az ott folyó, elismert szakmai 
alapokon nyugvó önszervezés. Továbbra is 
élni fogunk minden pályázati lehetőséggel – 
erre felkészült és nagyon jó csapatunk van, 
a hozzáértő hivatali háttérrel megerősítve. 
Az eddigieknél is nagyobb erőbedobással 
fogjuk keresni a pályázati, vagy kiemelt ál-
lami forrás megszerzésének lehetőségét a 
szennyvízhálózat bővítéséhez, és az új tele-
pülésrészhez történő biztonságos lefordulás 
kiépítéséhez.

Folytatódik, és egyben újrakezdődik a 
munka a hivatalban. Egy választási kam-

pány mindig alkalmas arra is, hogy egy friss 
közvélemény-kutatás is elkészüljön, amely 
tükrözi a lakosok által preferált közös ügye-
ket. Ezt figyelembe vesszük, és beépítjük a 
ránk váró, és megoldandó feladatok közé.  

A választások estéjén, a szavazóhelyisé-
gek bezárásakor mindig lezárul egy szakasz. 
Teljesen mindegy, hogy ki, ki ellen indult, 
kik kit támogattak – a megválasztott képvi-
selőknek egy egész település érdekeit szem 
előtt tartva kell teljes erőbedobással dolgoz-
ni öt éven keresztül. Eltűnnek a táborok, a 
pártok, és el kell tűnjenek a vélt ellentétek 
és az indulatok is! Egy közös érdekünk van 
csak: Deszk fejlődése és a közösségünk erő-
sítése. Mi ezen fogunk munkálkodni, és én 
magam is így álltam már másnap újra mun-
kába. 

Itt szeretném megköszönni minden kép-
viselőjelöltnek a közösségért felvállalt meg-
mérettetést, és természetesen várjuk minden 
induló aktív közreműködését a kampány le-
csengése után, a hétköznapokban is. Nyitot-
tak vagyunk az együttműködésre mindenki 
felé – bár ez eddig sem volt másként! Külön 
szeretném megköszönni Márton László 
képviselőjelöltnek, hogy együttműködési 
szándékát is kinyilvánítva, hétfőn reggel 
– egyedül a jelöltek közül – az elsők között 
gratulált az eredményhez! 

Ezt az összefogást várjuk mindenkitől 
– és ezt ajánljuk fel mi is! 
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–  Mivel kezdik a munkát 
– mi lesz az első dolguk az es-
kütételt követően?

– Nos, nincs sok időnk a 
gondolkodásra – folytatódik a 
dömping! Először is meg kell 
szervezni a testület munkáját – 
alpolgármestert kell választani, 
fel kell állítani a bizottságun-
kat, mely a testületi munkánk 
előkészítője lesz. Ez az alakuló 
ülésünkön fog megtörténni, 
melyen el kell fogadja a testület a 
polgármesteri programot is, ami 
egyben alapját képezi a képvise-
lő-testület 2019-2024. közötti 
településfejlesztési tervének is. 
Ezzel is sok munka lesz.   

Befejezésre vár a Petőfi utcai 

háromlakásos fecske-házunk, 
épül a falukemence, nemsokára 
kész lesz a Jakabb Gyula utcai 
sportpark, jönnek a rendezvé-
nyek, és hamarosan neki kell 
álljunk a 2020. évi költségvetés 
előkészítésének. Amint meg-
kapjuk a szaktárcától a finan-
szírozásunkra vonatkozó adato-
kat, máris látjuk, hogy szükség 

lesz-e átcsoportosításokra, eset-
leg milyen átszervezéseket kell 
meglépjünk, netán hozzá kell-e 
nyúljunk az adórendeleteink-
hez.  

Ezért nagyon feszített és túl-
terhelt időszak a regnáló csa-
patnak és különösen nekem 
a választásokat megelőző pár 
hónap. Dolog mindig rengeteg 

van, de közben kellő energiát 
kell fordítani a kampányra is, 
az eredmények bemutatására is 
– mert hajlamos az ember köny-
nyedén legyintve azt mondani, 
hogy szinte semmi nem történt. 
Meg lehet szokni a jót, az állan-
dó eredményeket, és még köny-
nyebb ezeket természetesnek 
venni. Dolgozni sokat kell eze-
kért, és fontos hogy ezt a mun-
kát be is mutassuk! 

Örülök, hogy már nem kell 
kampányfeladatokkal tölteni 
az éjszakáimat, örülök, hogy 
újra csak a feladatokra kon-
centrálhatunk – ez az alapvető 
dolgunk, és ezt várják tőlünk a 
deszkiek is!

–  Lázas munka folyik a 
tájházunk udvarán, egyre 
jobban kivehetően épül a fa-
lukemence. Mi a tervük ezzel, 
miért jó ez Deszknek?

– A tájház egy olyan közös-
ségi házunk, melyet élettel kell 
megtölteni ahhoz, hogy a funk-
cióját betölthesse! Egy ilyen kis 
településen, ahol ennyire ele-
nyésző a turizmus, szinte csak 
az ott tartott rendezvényeken 
nyitunk a szép kiállításainkra aj-
tót - ami nagy bánat nekünk, és 
nagy veszteség miden itt élőnek. 
A falukemence egy hatalmas fe-
dett tér is lesz egyben, mely alatt 
50 fő le tud ülni, elfogyasztani a 

kemencében készült ételeit. Ezt 
ki lehet bérelni a deszkieknek is, 
de lehetőséget ad arra is, hogy ez 
alatt tudjuk megtartani a húsvét-
olót, és az adventi vásárt is. Azért 
álmodtuk ide, hogy új tartalom-
mal megtöltve csalogassunk ide 
családokat, baráti társaságokat, 
de akár céges kisrendezvényeket 
is. Az udvarra népi játékokat ter-
vezünk, felépítünk egy küllemé-
ben ide illő illemhelyet is, melyet 
a mozgásukban korlátozottak is 
használni tudnak majd. A Deszk 
Község Népművészetéért Ala-
pítvánnyal együttműködve egy 
gazdasági épületet is felépítünk, 
melyben a jelenleg az időjárás 

kényének-kedvének, az udvaron 
kitett régi szekerek és ekék kap-
nak fedezéket, és szeretnénk ott 
kerámiaműhelyt is beindítani.

A kemencét Lendvai József ké-
szíti, és felesége, Barka Melinda 
díszíti fel saját készítésű kerámi-
ákkal. 

Nagyon bízunk benne, hogy 
sokan szeretni fogják ezt az épü-
letet, és a sok finom falat mellett 
jó közösségi és családi emlékek is 
születnek a népi hagyományőrző 
közösségi házunk udvarán.

– Ha már említette, megkérdezem, ki 
lesz az alpolgármester, és kik lesznek a 
pénzügyi bizottság tagjai?

– Az, hogy kik lesznek, azt természetesen 
még nem tudhatom – ez az új képviselő-tes-
tület első döntéseinek egyike lesz. Az alpol-
gármester személyére a polgármester tesz 
javaslatot a hatályos jogszabály szerint, ez a 
legtöbb helyen politikai alku kérdése, máshol 
a legtöbb szavazatot kapott képviselő ennek a 
pozíciónak a várományosa. Nálunk a mérleg-
elésnél a politika kiesik, eddig szinte mindig 
a legtöbb képviselői szavazat volt a döntő – 
idén is ez lesz. Brczán Krisztifor, eddigi alpol-
gármestert fogom javasolni a testületi ülésen. 
Ennyi év alpolgármesterség és polgármesteri 
munka után azt már pontosan tudom, hogy 
minden ciklus és minden csapat más. Azt is 
megértettem, hogy amíg én alpolgármester-
ként szinte főállásként kezelve dolgoztam 
másfél évtizeden keresztül, úgy a mai világ-
ban mindenkinek van munkahelye, ami ál-
talában teljese embert igényel. Alpolgármes-
ter úr a deszki szerb közösség vezetője, mely 

munka főállást, sőt még fizetett helyet sem bír 
el – ám megkérdőjelezhetetlenül fontos úgy a 
deszki szerbség számára, mint Deszk teljes 
közösségének. 

Az elmúlt öt évben – elismerve a sok szép 
eredményt, amit a Bánát Szerb Kulturális 
Egyesület és a szakmai műhelyük ért el a ha-
gyományápolás és az identitásuk megőrzése 
terén – megértettem, hogy ennek az erős, és 
mindenben jeleskedő szerb közösségnek a 
vezetéséért, a napi feladatok szervezéséért mi, 
deszki magyarok is felelősséggel tartozunk. E 
mögé nem csak energiát, de erkölcsi kiállást 
és anyagi forrást is tennünk kell. Mindany-
nyiunk érdeke, hogy alpolgármester úr ez 
irányú munkáját folytathassa, a településünk 
jó hírének erősítése mindannyiunk büsz-
kesége, az oda kerülő fejlesztések is Deszket 
gazdagítják, ezek okán pedig megnyugvással 
fogadtam el, hogy legnagyobb részt ezt a fe-
lelősséggel terhelt feladatot veszi le a vállam-
ról. Nem gondoltam másra, és nem lehet más 
választásom, mint hogy Brczán Krisztifort 
jelöljem magam mellé alpolgármesternek. 

Az ügyrendi és pénzügyi bizottságot eddig 
Zsurkán Ferenc vezette, a tagjai Karácsonyi-
né Fehérvári Szilvia és Schultzné Vajas Klára 
voltak. Képviselő társunk, Feri távozásával, és 
az új testületi összeállítással ez is változik – a 
testület fogja eldönteni ezt a kérdést, nem sze-
retném befolyásolni. 

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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Szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 3142 fő. 
Megjelent: 1215 fő (38.67 %)

Deszk szavazóköri részvételi adatai:
sorszám: 001 
választópolgárok száma: 808 fő 
cím: Tempfli tér 8. (Faluház) 
megjelent: 337 fő
megjelentek aránya: 41,71% 
sorszám: 002 
választópolgárok száma: 771 fő
cím: Móra Ferenc u. 2. (Új iskola) 
megjelent: 279 fő
megjelentek aránya: 36,19% 
sorszám: 003 
választópolgárok száma: 797 fő 
cím: Tempfli tér 1. (Régi iskola) 
megjelent: 300 fő
megjelentek aránya: 37,64% 
sorszám: 004 
választópolgárok száma: 766 fő
cím: Tempfli tér 10. (Öregek napk. Otthona) 
megjelent: 299 fő 
megjelentek aránya: 39,03% 

Deszk Község Helyi Választási Bizottsága 
a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján meg-
állapította, hogy:

1. A polgármester választáson Király 
László független polgármester jelölt 1051 db 
érvényes szavazatot kapott, s mivel más jelölt 
nem indult a posztért, így a polgármesteri cí-
met ő szerezte meg;

2. A települési képviselő választáson 
– Buzdorján Gábor független 308 db
– Sztán László független 771 db
– Brczán Krisztifor független 957 db 
– Sillóné Varga Anikó független 815 db
– Evele Tibor FIDESZ-Magyar Polgári Szö-

vetség, Kereszténydemokrata Néppárt 293 db 
– Márton László FIDESZ-Magyar Polgári 

Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 305 db 
– Schultz Józsefné független 811 db 
– Györgyey János független 726 db 
– Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Nóra füg-

getlen jelölt 853 db érvényes szavazatot kapott. 
Deszk településen a megválasztható kép-

viselők száma 6 fő, így az érvényes szavaza-
tok alapján képviselői mandátumot szer-
zett:

– Sztán László független 
– Brczán Krisztifor független 
– Sillóné Varga Anikó független
– Schultz Józsefné független 
– Györgyey János független 
– Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Nóra 

független jelöltek.

3. A szerb nemzetiségi képviselő választá-
son a nemzetiségi szavazókör névjegyzékében 
szereplő választópolgárok száma: 80 fő, szava-
zóként megjelent választópolgárok száma: 64 
fő, urnában lévő érvényes szavazólapok szá-
ma: 62 db volt. Az érvényes szavazatok száma 
jelöltenként: 

– Gyukinné Brczán Szpomenka KRUG 
Művészeti Egyesület 35 db 

– Jancsikin Milán KRUG Művészeti Egye-
sület 35 db

– Rádity Milenkó SRPSKI Forum Egyesü-
let 23 db

– Brczán Krisztifor KRUG Művészeti 
Egyesület 50 db 

– Adamov Csedomír KRUG Művészeti 
Egyesület 22 db érvényes szavazatot kapott.

Deszk településen a megválasztható szerb 
nemzetiségi képviselők száma 3 fő, így az 
érvényes szavazatok alapján képviselői 
mandátumot szerzett:

– Gyukinné Brczán Szpomenka KRUG 
Művészeti Egyesület

– Jancsikin Milán KRUG Művészeti 
Egyesület

– Brczán Krisztifor KRUG Művészeti 
Egyesület jelöltje.

dr. Altmayerné
 dr. Kocsis Anita

jegyző

Sikeresen lezárult a szerb nemzetiségi 
választás 2019. október 13-án. A szavazók 
döntése alapján a háromfős testületbe, kettő 
új képviselő is került. Így Brczán Krisztifor, 
Gyukinné Brczán Szpomenka és Jancsikin 
Milán alapíthat új Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzatot. A jövőképünk tekinteté-
ben nagyon fontos volt a fiatalok bevonása, 

hiszen a közösség egyik célja, hogy neveljen 
biztos alapokkal rendelkező utódokat minden 
területen, akik biztosítják majd a deszki szerb 
közösség jövőjét. Az újonnan alakult testület 
egyik fő feladata, hidat képezni és együttmű-
ködést biztosítani a települési Önkormányzat, 
a deszki Szerb Iskola és Óvoda, a Pravoszláv 
Egyház és a régió szerb Önkormányzatai és 

közösségei között. A feladatok között sze-
repel még a kapcsolatrendszer bővítése, új 
elképzelések megvalósítása, és a nemzetiségi 
érdekképviselet. Az elkövetkezendő 5 évben 
a kitűzött célok megvalósításán fog dolgozni a 
közösséggel együtt a Képviselő-testület. 

Brczán Krisztifor

Nemzetiségi Szerb Önkormányzati választások Deszken 

Tájékoztató Deszk település választási eredményeiről

Király László – polgármester; Jancsikin Milán – elnök helyettes; Balájszki Nevenka;  
Gyukinné Brczán Szpomenka; Dr Altmayerné Dr. Kocsis Anita – jegyző, Pitiné Széll Katalin 
– a HVB elnöke; Brczán Krisztifor – elnök

A megbízólevelek átadása
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Programajánló
2019. október 25. péntek 9 órától

Tök jó délelőtt!
Tökfaragás, kézműves 
foglalkozások, 
sütidíszítés

Helyszín: Deszki Faluház

2019. október 27. vasárnap 10.30

Halottak napi koszorúzás 
intézmények és civil 
szervezetek részvételével

Helyszín: Római Katolikus Templom kertje

2019. november 9. szombat 18 óra

Banatski Sabor 
– szerb népzenei 
találkozó

Helyszín: Deszki Faluház

2019. november 9. szombat 19 óra

Jótékonysági bál 
a Deszk Község 
Népművészetéért 
Alapítvány javára

Helyszín: Deszki Sportcsarnok

2019. november 16. szombat 15 óra

40 éves 
a Deszki Népdalkör 
– ünnepi műsor és dalos 
találkozó

Helyszín: Deszki Faluház

November 22. péntek 19 óra

Dumaszínház 
– Benk Dénes 
és Hajdú Balázs 
közös estje

Helyszín: Deszki Faluház

November 27. szerda 18 óra

60 éves a deszki könyvtár
Író-olvasó találkozó 
Réti Lászlóval

Helyszín: Deszki Faluház

Dumaszínház 
Deszken

2019. november 22-én, pénteken 19 órakor

Benk Dénes 
és Hajdú Balázs 

közös estje a Deszki Faluházban!

Belépőjegy ára: 3200,-Ft
Jegyek elővételben megvásárolhatók a Faluházban!



2019.  OKTÓBER6 FALUHÁZ HÍREK

THOMAS HARRIS: 
CARI MORA

Fél tonna arany rejlik egy Mia-
mi Beach-i tengerparton álló villa 
alatt. Akik évek óta keresik, min-
denre képesek. A bandát Hans-Pe-
ter Schneider vezeti, akit csillapít-
hatatlan étvágy hajt. Cari Mora, a 
ház őrzője az erőszak elől menekült 
el a szülőhazájából. Miamiban él, 
ahol a bizonytalan ideiglenes me-
nekültstátusz miatt ki van téve a be-
vándorlási hivatal kényének-ked-
vének. Ahogy Hans-Peter egyre 
közeledik a kincshez, megakad a 
szeme a gyönyörű nőn, akin sebet 
ejtett a háború. Cari Mora azonban 
meglepő képességekkel rendelke-
zik, és a túlélőösztönét már koráb-
ban is próbára tette a sors.

FREDERICK  
FORSYTH: 
A RÓKA

Az éjszaka közepén Adrian 
Westont, a brit Titkos Hírszerző 
Szolgálat korábbi vezetőjét a mi-
niszterelnök hívása ugrasztja ki az 
ágyból. Aggasztó híreket kap: va-
laki egyszerre hackelte meg a Pen-
tagont, az NSA-t és a CIA-t. Átha-
tolhatatlannak hitt tűzfalaikat egy 
ismeretlen ellenség törte át, akit 
csak úgy emlegetnek: a Róka. Még 
megdöbbentőbb, hogy az elkövető 

egy brit tinédzser, Luke Jennings. 
Egy ügy érdekében sem cseleke-
dett, és titkai sincsenek, egyszerű-
en csak egy elképesztően zseniális 
elme.

SIERRA SIMONE: 
A PAP – EGY SZERE-
LEM TÖRTÉNETE

Számtalan törvény van, melyeket 
egy lelkész nem szeghet meg. Nem 
nősülhet meg. Nem hagyhatja ma-
gára a gyülekezetét. Nem fordíthat 
hátat Istennek. Mindig e törvények 
szerint éltem. Egészen addig, míg ő 
be nem lépett az életembe. Akkor 
új szabályokat tanultam.

VIRGINIE GRIMALDI: 
MERCI, NAGYIK!

Julia, a harmincas évei elején 
járó pszichológus nehéz időszakon 
megy keresztül. Egy hirtelen ötlet-
től vezérelve feladja addigi életét, 
és állást vállal egy vidéki idősek 
otthonában. Mikor megérkezik új 
munkahelyére, kábé annyira hisz a 
boldogságban, mint a Mikulásban, 
és ami még rosszabb, már a beköl-
tözése napján rádöbben, hogy egy-
általán nem rajong az idősekért. 
Ám ahogy telnek a napok, hetek, 
rájön, hogy az otthon lakóitól bi-
zony sokat tanulhat.

RILEY SAGER: 
ZÁRJ MINDEN  
AJTÓT!

Luxuslakás ingyen és mellé extra 
fizetés, hogy New York legelegán-
sabb, legkülönlegesebb épületében 
egy csodás apartmanra vigyázz - 
Jules számára szinte égi szerencse 
az álláshirdetés. Csupán néhány 
szabályt kell betartania. Aztán ösz-
szeismerkedik Ingriddel, aki egy 
másik luxuslakásra vigyáz ugyan-
ebben az elegáns épületben. Ingrid 

szerint itt senki és semmi nem az, 
aminek látszik. És Ingrid másnapra 
eltűnik...

TINA TURNER: 
ÉLETEM SZERELME

A rock and roll koronázatlan 
királynője, élő legenda. Ebben a 
megdöbbentően őszinte és szívme-
lengető önéletrajzban egyedülálló 
karrierjéről és magánéletéről egya-
ránt beszámol. 

Minden titkot megismerhetünk 
a Tennessee állambeli Nutbushban 
töltött gyerekkorától kezdve az Ike 
Turner mellett elért hírnéven át az 

1980-as évekbeli, egyedülálló szó-
lókarrierjéig, és még tovább: Tina 
őszintén ír a megpróbáltatásairól, a 
győzelmeiről is.

KŐHALMI ZOLTÁN: 
A FÉRFI, AKI MEG-
ÖLTE A FÉRFIT, AKI 
MEGÖLT EGY FÉRFIT 
- AVAGY 101 HULLA 
DRAMFJORDBAN

Az megvan, hogy Jo Nesbo, 
Rejtő Jenő és Italo Calvino együtt 
írnak regényt? Nincs? Akkor most 
ideje elolvasnod Kőhalmi Zoltán-
nak, a magyar stand up egyik leg-
jobbjának első könyvét, ugyanis ez 
a regény éppen ilyen: mintha egy 
őrült posztmodern író állna neki 
egy norvég krimi megalkotásának, 
de közben féktelen humora nem 
hagyná, hogy a dolgok a rendes 
medrükben csordogáljanak. Végül 
egy agyament paródia születik, 
amiben a skandináv bűnügyi re-
gények minden jellemző alkatrésze 
megtalálható…

Összeállította: Tóth Erzsébet 
könyvtáros

Új könyvek a könyvtárban

JÓTÉKONYSÁGI 
BÁL

2019. NOVEMBER 9. 
SZOMBATON 19 ÓRÁTÓL

A DESZKI SPORTCSARNOKBAN

A JÓ HANGULATRÓL 
BLACK FIVE 

GONDOSKODIK.

NYITÓ TÁNC: MEGLEPETÉS MŰSOR

A DESZK KÖZSÉG NÉPMŰVÉSZETÉÉRT ALAPÍTVÁNY JAVÁRA

A jegy ára: 5000,-Ft 
(amely tartalmazza a svédasztalos vacsora árát és az aperitifet)

Támogató jegy: 1000,-Ft 
Jegyek megvásárolhatók a Faluházban!



2019.  OKTÓBER 7ÓVODAI HÍREK

Mint minden évben, az óvodában is a fa-
luval karöltve egészséghetet tartottunk 2019. 
október 07-11-ig. Az egészség jegyében 
nagyon változatos és élményekben gazdag 
programokkal készültünk a gyerekeknek.

2019. 10. 07-én ellátogatott a Teddy Maci 
Kórház az óvodába. Több éve hagyomány-
nyá vált, hogy az orvostanhallgató fiatalok 
különböző, gyógyítással kapcsolatos állo-
másokkal készülnek a gyerekeknek, amivel 
közelebb hozzák számukra a doktor nénik, 
doktor bácsik világát, eloszlatják az esetleges 
félelmeket.

A program keretein belül játék állatkák 
röntgenképei alapján felállítják a gyerekek 
a diagnózist, és ellátják a sérült testrészt, 
bekötözik a nyuszika eltörött mancsát, vagy 
éppen a hableány elrepedt uszonyát rögzítik. 
De lehetőségük van a kicsiknek a háziorvosi 
rendelőben megtalálható eszközök kipróbá-
lására is, azokkal való játékra, illetve ugyan-
csak plüssfigurák vizsgálatára, gyógyítására. A harmadik állomáson pedig komoly 
műtős szakemberekké öltözhetnek be, akik infúziót kötnek, elaltatják, lélegeztetik 
az óriás macikat, és csipesszel kivehetik azok plüss szerveit. 

Nagyon hasznos és maradandó élményt nyújt a gyerekek számára ez a foglal-
kozás, minden évben várják a lehetőséget, hogy egy kicsit bepillanthassanak az 
orvosi munka rejtelmeibe.

Szentesi-Nagy Ági, óvónő

2019.10.10-én Sportnapot szerveztünk. Lázas előkészület előzte 
meg az aznapi programokat. Az izgalmas és változatos tevékenysége-
ket a szabadban terveztük meg, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt, 
a helyi sportcsarnokban is kiválóan sikerült ezt megvalósítani.

Az egészséges életmódra nevelés egyik feltétele a helyes táplálkozás, 
testápolás, öltözködés mellett a mozgás. Éppen ezért igyekeztünk a 
gyermekek egyéni sajátosságait és képességeit figyelembe véve meg-
tervezni ezt a napot, kiegészítve a biztonságos közlekedés helyes sza-
bályainak, ismeretének gyakorlati úton történő elsajátítására is.

A cél a természetes mozgáskedv megerősítése, megszerettetése és 
a helyes, közlekedési ismeretek megalapozása, ill. meglévő szabályok 
erősítése, rögzítése volt. Valamint, hogy a gyermekek örömként, él-
ményként éljék meg ezt a napot.

Hét állomásból álló feladatsort készítettünk elő. A nap kezdeteként 
a Móka torna című dal segítségével mozgattuk meg óvodásaink testét. 
Örömmel vettek részt a tornában és az előttük álló tevékenységekben 
egyaránt. A gyerekek egyik kedvence a zebrán való helyes közlekedés 
volt. Ez kiegészült a pályázat útján nyert és vásárolt jelzőlámpa hasz-
nálatával. A másik kedvenc a közlekedési eszközökkel való bizton-
ságos közlekedés. (kismotorok, kerékpárok, rollerek) Itt már igazán 
megmutathatták ügyességüket. A kicsik kismotorral, a nagyobbak 
pótkerékkel és pótkerék nélkül teljesítették a feladatot.

Nemcsak a kerékpárok kerekeit, hanem a gyerekek agytekervényeit 
is igyekeztünk kicsit megmozgatni. A motorikus képességeik mellett 
a logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, vizuális és asszociációs ké-
pességeik fejlesztésére is igyekeztünk nagy figyelmet fordítani játékos 
keretek között. (Autós puzzle, párkereső játékok). Ügyességi játékok 
között szerepelt karikákba történő ugrálás váltott lábbal, teherszállí-
tás babzsák segítségével szlalompályán (bóják megkerülésével) és fu-
tás is. Jó volt látni és megtapasztalni, hogy a gyerekek mennyire nagy 
örömmel, élvezettel, aktivitással vettek részt a feladatok teljesítésében. 
Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó hangulatban fog telni a sportnap!

Soós Judit 
óvónő

A Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapít-
vány egyik munkatársa Kácsor-Macska Zsu-
zsanna, aki érzékszervi fogyatékosként szüle-
tett, látogatott el hozzánk kísérőjével, Grafittal, 
a vakvezető segítőkutyával. Az alapítvány 
toleranciaprogramjának keretein belül járják 
az óvodákat és az iskolákat azzal a küldetéssel, 
hogy érzékenyítő foglalkozásuk által a gyer-
mekek elfogadóvá váljanak a sérült emberek-
kel szemben.

A gyerekek hang alapján párosíthatták a 
csörgő-zörgő tégelyeket, és a játékok között 
volt bekötött szemmel tapintás és formabe-
illesztés is. A gyerekek a legjobban Grafitnak 
örültek, mert a kutyust minden kisgyerek 
megsimogathatta. 

A Katica és a Maci csoport fogászati szűrő-
vizsgálaton vett részt dr Dancsik Zoltán fogor-
vosnál. Minden kisgyermek nagyon ügyesen 
és bátran mutatta meg a potyogó tejfogak he-
lyét, vagy a már maradandó éppen növésben 

lévő csontfogaikat. 
Ezen a délelőttön eljött hozzánk Eperjesiné Bíró Gyöngyi 

is, aki dentálhigiénés foglalkozás keretén belül egy mese fel-
dolgozásával mutatta meg a gyerekeknek a helyes fogmosás 
technikáját.

Márki Anett
óvónő

Az egészséghét zárásaként a Katica csoport nagycsoportosai egész-
ségügyi vetélkedőn mutatták be, mennyi hasznos dologgal ismerkedtek 
meg a hét folyamán az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Az alma-, a dió- és a szőlőcsapat tagjai nagy izgalommal várták Ági 
néni és Szandra néni érkezését a Süni csoportból, hiszen ők zsűrizték 
a játékos feladatok megoldásait. Volt is dolguk, alig győzték a pontokat 
osztogatni a csapatoknak. Verseket hallgattak a fogmosásról, puzzle kira-
kónál izgultak a gyerekekkel és mérték az időt a gyümölcs- és zöldségké-
pek kirakása közben és ők felügyelték, hogy mindenki csukott szemmel 
kóstoljon és ismerjen fel gyümölcsöket és zöldségeket. A feladatlapok 
megoldásaira is sok pontot adtak, hiszen a csapatok nagyon kitettek ma-
gukért és szinte hibátlan megoldások születtek. Szegény zsűrit jól megiz-
zasztották a gyerekek, de a végén mindenki nagyon örült az eredmény-
hirdetésnek, mert a csapatok pici különbséggel fej-fej mellett végeztek. Jó 
kis délelőtt volt, a gyerekek nagyon élvezték a csapatjátékokat, mi óvóné-
nik pedig reméljük, hogy sikerült a gyerekekben az egészséges életmód 
alapjait lerakni, megerősíteni.

Osziczki Istvánné 
óvónő

Egészséghét



2019.  OKTÓBER8 ISKOLAI HÍREK

Október 1-je „A zene világnapja”. A Zol-
tánfyban hagyomány a jeles napok megem-
lékezései és ünneplései. Erre a napra is szer-
vezett formában készültek a pedagógusok 
és tanulók. Énekkarunk a „Tavaszi szél vizet 
áraszt” című dallal indította az eseményt és 
közös éneklésre invitálta a jelenlévőket. Ezt 
követően Vincze Kamilla mutatta meg ismét 
gyönyörű énekhangját. Simity Éva szavalata, 
az irodalom és zeneművészet egymástól el-
választhatatlan egységét jelezte a nagyérdemű 
felé. 

A tudásátadás egyik jelentős színterei ezen 
rendkívüli foglalkozások a tanórák mellett. Az 
iskola énektanára belecsempészte az ismere-
tek átadását is a programba, a jelenlévők meg-
tudhatták, hogy miért is ez a nap lett a zenéé.

Tehetségeink bemutatására is jó alkalmak 
ezen összejövetelek. Ebbe a sorba illik Szirmai 
Marcell profi hegedűjátéka. Beethoven: Öröm- 
ódájának kedvelt dallamával zárta a műsort, 
de a napot még akkor nem. Az óraközi szüne-
tekben kedves népszerű dallamok csendültek 
fel és boldogsággal árasztották el az épületet és 
a lelkeket egyaránt. 

A mese világnapjáról október 4-én, pénte-
ken emlékezett meg iskolánk. Hagyománnyá 
vált, hogy ezen a napon a Faluház egy órás 
magyar népmese összeállítást vetít le a mozi-
ban a gyerekeknek. Nagy élvezettel hallgatta 
kicsi és nagy egyaránt ezt a színes összeállítást.

A mesenézést követően egy nagy sétát tett 
az iskola a horgásztó körül, ezzel emlékezve a 
gyaloglás hónapjára.

A 4. osztályosok rövid műsorral emlékeztek 
meg az aradi vértanúkról, melyet az udvaron 
adtak elő az alsósoknak. A megemlékezés 
osztálykeretekben tovább folytatódott: képek, 
versek, rövid szemelvények felolvasásával.

Október 05-én, szombaton rendezte meg 
a Faluház Vojszi bácsival és a Csongrád Me-
gyei Szabadidősport Szövetség támogatásával 
a nagy gyalogtúrát a „Deszki nagy fához”. A 
környező települések diákjai mellett iskolánk 
tanulói is szép számmal voltak jelen. Sokan 
kedvenc kutyájukat is elhozták erre a szép 
sétára. A gyaloglás közben játékos feladatok 

is vártak a résztvevőkre, mint a futóverseny, 
zsákban gurulás, kutyafuttatás gazdival és a 
program végén lovaskocsizás. Mindenki na-
gyon jól érezte magát ezen a szép délelőttön.

Október 2. hete az egészségé. Ennek jegyé-
ben iskolánk rajzpályázatot hirdetett meg: 
Egészséges ételeink címmel. A pályázat győz-
tesei az alsó tagozaton:

1. osztályban: 1. Csikós Endre, 2. Papdi Krisz-
tina, 3. Pálinkás Zoltán és Hudák Hanna lett

2. osztályban: 1. Vincze Noémi, 2. Papp Esz-
ter, 3. Nagy Dóra és Vikor Benjamin 

3. osztályban: 1. Simity Anna és Pintér Ba-
lázs, 2. Nagy Dávid, Révész Boglárka és Farkas 
Katinka, 3. Szabó Kende és Tirk Alíz

4. osztályban: 1. Ördögh Nóra, 2. Papp Lili 
és Kalmár Hanna, 3. Sziveri Robert és Kardos 
Edina

A felső tagozatosok is színvonalas alkotásokat 
készítettek, amelyből kiállítás készült az aulá-
ban.

A szegedi Füvészkert „Rímbe szedett ter-
mészet” címmel szavalóversenyt rendezett 
a szegedi és a Szeged környéki gyerekeknek. 
97 alsó tagozatos gyerek mondhatott verset a 
növényekről. Két korcsoportban folyt a meg-
hallgatás. Az 1.-2. osztályosok közül, az 1. osz-
tályos Pálinkás Zoltán, a 2. osztályosok közül 
Balázs Zétény, a 3.-4. osztályosok korcsoport-

jában a 3. osztályos Farkas Katinka, Lévai-Ra-
dics Lujza és Simity Anna képviselte iskolán-
kat. Nagy büszkeségünkre a másodikos Balázs 
Zétény elnyerte a zsűri különdíját.

Konfuciusz Tanterem avatási ünnepsége
Szeptember 27-én a kínai nyelvet tanuló 

diákjaink részt vettek az SZTE Konfuciusz In-
tézete és az Eötvös József Gimnázium, Általá-
nos Iskola által sikeresen pályázott Konfuciusz 
Tanterem avatási ünnepségén.

Európa 43 országában 184 Konfuciusz In-
tézet található, ebből négy Magyarországon. 
A vidéki intézetek közül elsőként a Szegedi 
Tudományegyetem és a Sanghaji Nemzetközi 
Tanulmányok Egyetem által közösen alapított 
SZTE Konfuciusz Intézet jött létre 2012. októ-
ber 10-én. A Konfuciusz Intézetek célkitűzése 
a kínai nyelv és kultúra terjesztése, melynek 
keretén belül a szegedi Konfuciusz Intézet 
tandíjmentes és költségtérítéses kínai nyelv-
tanfolyamokat és kulturális programokat 
szervez. Az intézet erőssége az alsó- és közép-
iskolai kínai nyelvoktatás. Jelenleg mintegy 
1000 diák tanulja az országban a nyelvet, az el-
telt 7 év alatt 380-an tettek le különböző szintű 
kínai nyelvvizsgát, köztük deszki iskolába járó 
tanulók is. A Szeged és Térsége Eötvös József 
Gimnázium, Általános Iskola intézményeiben 
a 2019/2020-as tanévben: 22 csoportban 202 
diák tanulja a kínai nyelvet, ebből 166-an déle-
lőtti tanóra keretében. 8 kínai pedagógus végzi 
az iskolákban a kínai nyelvoktatást, akiknek a 
munkáját 12 magyar mentorpedagógus segíti.

Az intézet gazdag kulturális programokat is 
kínál az érdeklődőknek a Konfuciusz Teaház 
programsorozat keretében. A szegedi progra-
mokra épülő rendezvényeik, mint például a 
kínai halászlékóstolás a Nemzetközi Halászlé-
fesztiválon, vagy a Panda Nap a Vadasparkban 
egyaránt széles körű népszerűségnek örvend.

A műsor kezdő száma a Tiszavirág Nép-
táncegyüttes előadása volt, akik Rábaközi 
táncokat adtak elő. Köszönjük Tóth Gábornak 
és a táncosoknak, hogy vállalták műsorszá-
mukkal a fellépést, mellyel nagy sikert arattak 
ezen a rangos eseményen. 

Vid György igazgató



2019.  OKTÓBER 9KITEKINTŐ

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében 
meghirdeti a 

Bursa 
Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsőoktatási hallgatók számára 

a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

Deszk Község Önkormányzata csatlako-
zott az ösztöndíjpályázathoz. 

A pályázat beadásának feltételei felől 
érdeklődhetnek a Deszki Polgármesteri 

Hivatal 1-es szobájában, a 62/571-591-es 
telefonszámon, 

illetve a www.emet.gov.hu oldalon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan 
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt-
vevő hallgatóknak folyósítható az ösztön-
díj, akik a települési önkormányzat illeté-

kességi területén lakóhellyel rendelkeznek, 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 

hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben vesznek 

részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 

2019. november 05.
Király László sk.
   polgármester

HIRDETMÉNY
A Táncsics utcában hetekkel ezelőtt felvonult egy kivitelező, anyagokat deponáltak le, vala-

mint megkezdték a meglévő csapadékárok alját burkoló járdalapok felszedését is. Aztán egyszer-
re eltűntek az emberek, és az utcabéliek elmondása szerint a letárolt anyagok is. Megkérdeztük 
Király László polgármester urat, hogy mi történt, mikor folytatják a munkát, amire a következő 
választ kaptuk:

„A Táncsics utcában jelenleg is működő csapadékvíz elvezető árok van, ám az utca első része – 
az 1. és 23. szám között – a 12 évvel ezelőtti felújításakor nem került felbontásra és újraépítésre, 
így maradtak benne szakaszok, melyek lejtése nem megfelelő – 5-8 centis víz panghat bennük.  
Ezt a hibát kiküszöbölve rendeltük meg a szakasz újjáépítését, testületi határozattal alátámasztva. 
A munka megkezdését követően a kivitelező egy másik, nagy volumenű garanciális munkájuk-
ra, ezáltal vis majorra hivatkozva le kellett vonuljon a Táncsics utcából. Jelenleg is tárgyalásban 
vagyok a céggel a lehetséges folytatás időpontja miatt. Tartható ütemezésként felmerült a no-
vemberi folytatás, ám ennek az időjárás várható csapadékosra és hidegre fordulása miatt nem 
szívesen tennénk ki az ott lakókat. Nem szeretném sártengerben látni a fél utcát emiatt!

Amint előrelépés, azaz szerződésbe foglalható konkrétum lesz a kezünkben, vagy folytatni 
tudjuk a munkát, tájékoztatjuk a lakosokat annak várható időpontjáról.”

Köszönjük a választ, Polgármester Úr, és az utca lakóival együtt várjuk a folytatást!   

Mi lesz a Táncsics utcával?



2019.  OKTÓBER10 KITEKINTŐ

A mára már hagyománnyá vált Egészséghét 
24. alkalommal is elérte célját, – mind a szakorvosi 
szűrővizsgálatokra, azaz a bőrgyógyászat, szemészet, 
fül-orr-gégészet, urológia, nőgyógyászat, fogászat, érszűkület vizsgálat, 
több régió ultrahang vizsgálata, mind a kísérőprogramokra, – mozgás-
fejlesztő torna kicsiknek, ringató foglalkozás, – nagy volt az érdeklődés. 
A szűrővizsgálatok, laborvizsgálatok alkalmával képet kaptak egészségi 
állapotukról, valamint a szakorvosi vizsgálat eredményeképp a beteg-
ség korai felismerésére, rizikótényezők feltárására is sor került. A la-
borvizsgálatokon, a véradáson és a tüdőszűrésen is folyamatos volt a 
részvétel. 

A gyermeknevelési intézmények is aktívan részt vettek az egészség-
tudatos életmódra nevelésben, játékos programokkal, az egészséges 
táplálkozás, mozgás fontosságának hangsúlyozásával.

Terveink szerint, – a lehetőségekhez mérten –, igyekszünk tovább 
bővíteni a szakorvosi szűrővizsgálatok körét, pl.: reumatológia, orto-
pédia és az egészségfejlesztő-megőrző programok körét is. Célunk a 
bevonható résztvevők számának további növelése, az egészségtudatos 
életmód erősítése. 

Vizsgálat Előjegyzési alkalom Megjelenés

Urológia 45 fő 42 fő

Szemészet 52 fő 48 fő

Fül-orr-gégészet 30 fő 28 fő

Nőgyógyászat 47 fő 43 fő

Bőrgyógyászat 96 fő 93 fő

Fogászat 23 fő 20 fő

Érszűkület vizsgálat 34 fő 32 fő

Tüdőszűrés Nem volt előjegyzés 395 fő

Ultrahang vizsgálat 23 fő 23 fő

Köszönettel tartozunk a résztvevőknek, a lebonyolítóknak, segítők-
nek, valamint Deszk Község Önkormányzatának, hogy a minden év-
ben sikeres Egészséghetet 24. alkalommal is lehetővé tették.

A jövőre vonatkozólag én sem tudok mást kérni, mint hogy éljenek 
a helyben biztosított vizsgálatokkal, éljenek a korai diagnózis lehetősé-
gével.

Az Egészséghét záró rendezvényeként a „kör-DESZK-a” program 
lett megrendezve, ahol a résztvevők egy közel 8 kilométeres kört tettek 
meg az általuk választott eszközzel vagy egyéb módon. A program iránt 
nagy volt az érdeklődés, a tavalyi évhez hasonlóan idén is sokan eljöttek 
és tették meg ezt a távot.

Mellár-Damián Mónika
intézményvezető

EGÉSZSÉG     2019. 
Idén is gyalogoltunk egy jót „A Világ 

Gyalogló Hónap” jegyében, és a Csong-
rád Megyei Szabadidősport Szövetség 
támogatásával. Minden évben október 
első szombatján tesszük ezt, ám idén úgy 
alakult, hogy a falu egyik fele garázsvásárt 
tartott, a másik fele a másnapi búcsúra 
készült… ehhez képest majdnem százan 
reggeliztünk a Sportcsarnokban október 
05-én! Ahogy néztem a regisztráló is-
merős arcokat, az jutott eszembe, hogy 
mintha semmi nem változna: ugyan-
azok a lelkes sportolni vágyók, ugyano-
lyan finom a kacsazsíros kenyér, Vojszi-
ka ugyanúgy mindenhol ott van (és még sincs…), ám, 
ami változik: az útvonalunk (hogy ne legyen unalmas!) Idén a deszki 
300 éves öreg tölgyfánkat szerettük volna megmutatni. Kicsit izgultunk 
az időjárás miatt, de nem kellett volna… a reggeli hideg után gyönyörű 
verőfényes időben túráztunk kerékpárúton, töltésen és szántóföldön át 
egyaránt. A töltés oldala a kedvencem: itt nevettem a legtöbbet!! Voj-
szi bácsi kiosztotta a nagy zsákokat, és gurulásra invitált mindenkit. Az 
egy dolog, hogy a gyerekek élvezik, na, de hogy a felnőttek is?!?! (Ké-
szítettem fotót gurulás után egy lelkes családanyáról, akinek úgy ke-
resztbe állt utána a szeme, hogy öröm volt nézni…) Persze a szokásos 
futóverseny sem maradt el csokiért, és gyűjtöttünk vadvirágot is, nem 
keveset! Újdonságként megálltunk Horváth Zoliék tanyáján, ahol sza-
mársimogatás lett beígérve… már, ha a szamár is úgy akarta volna! Zoli 
húzta-vonta, a szamár meg csak pislogott, így mindenki láthatta élőben, 
mit takar a „csökönyös szamár” kifejezés! Ha már itt voltunk, akkor 
megnézhettük a teheneket, a gyerekek felülhettek a traktorra, agyonsi-
mogatták a cicákat, szóval beindult a falusi turizmus rendesen! A nagy 
fánál elkészült a közös fotó, aztán irány a sportpálya! Fáradhatatlan 
Vojszi bácsink kiadta az utasítást, hogy mire odaérünk, szervezzek csa-
patokat, mert versenyezni fogunk… és nem viccelt: „csodatrabantja” 
tényleg tele volt mindenféle (szerinte erre alkalmas) eszközzel! Na, ez 
volt az a pont, ahol már egyöntetűen nemet mondtunk… a sportpályá-
ra érve mindenki leheveredett a ragyogó napsütésben valahova, és bár 
arra még hajlottak, hogy kitöltsék a deszki totónkat, de több mozgásra 
nem lehetett rávenni a csapatot! Aztán jött a megváltás: megérkezett 
értünk a lovaskocsi, amivel visszamehettünk a Sportcsarnokba, hiszen 
várt bennünket a beígért csülökpörkölt és a tudat, hogy ezt is megcsi-
náltuk! Jó kis nap volt, elfáradtunk rendesen, de megérte! Köszönjük 
szépen mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a lebonyolításban! 

Sillóné Varga Anikó

Gyalogtúra Deszken!

Gyalogtúra Deszken!
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Szeptember 20-án a Napfény-
fürdőben jártunk Szegeden és a 
fürdőzés után, akinek volt kedve, 
energiája az ellátogatott a Zsina-
gógába. A Napfényfürdő Szeged 
élmény elemei közé tartoznak a 
lifttel megközelíthető, 30 méter 
magas toronyból induló 223 és 
272 m hosszú, zárt óriáscsúszdák. 
13 csúszda összesen 1000 méter 
hosszan biztosítja a csúszás örö-
mét a kalandkedvelőknek. De mi 
csak a kilátás páratlan élményért 
mentünk a csúszdatoronyba, 
ahonnan 360°-os panorámaké-
pet kaptunk Szeged városáról. A 
wellness medencék, a sodrófo-
lyosók, pezsgőágyak, zuhatagok 
kikapcsolódást nyújtottak min-
denki számára. 

Csodálatos élményben volt 
részünk Magyarország második 
legnagyobb és az egyik legszebb 
Zsinagógájában, ami egy gyönyö-
rű kertben áll, ahol idegenvezető 
mondott több érdekességet a fel-
újított keleties jellegű épületről. 
„Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat!” – bibliai parancsot 
héberül és magyarul olvashattuk 
az 1903-ban elkészült Új Zsina-
góga diadalívén. A magyar nyelv 
használata az épület tervezésé-
ben aktívan közreműködő tudós 
főrabbi, Lőw Immánuel hatásá-
nak tudható be, aki iránymutatá-
saival segítette Baumhorn Lipót 

építész munkáját. A Róth Miksa 
műhelyében készült üvegablakok 
az év eseményeit örökítik meg, 
a hétköznapoktól a szombaton 
és valamennyi zsidó ünnepről 
megemlékezve, azokat jelképez-
ve. A zsinagóga legszebb része 
a kupolabelső, amely a világot 
szimbolizálja különleges térhatá-
sával és káprázatos szépségével. 
A kupoladob 24 oszlopa a nap 24 
óráját, fölötte kék alapon a csip-
kebokor virágai a hitet jelképe-
zik. A zöldes-barna sáv a Földet, 
a kupola legfelső részében a kék 
alapra festett aranyszínű csilla-
gok, középen a Dávid-csillaggal, 
pedig az eget szimbolizálják. A 
páratlan szépségű, szimbolikus 
tartalmú üvegkupola az eklekti-
kus zsinagóga egyedi ékessége. 
A belső teret az elefántcsontszín, 
az arany és a kék díszítések sze-
met gyönyörködtető összhangja 
uralja. Az oltár jeruzsálemi már-
ványból készült zárköve, a frigy-
szekrény nílusi akácfából faragott 
ajtaja, a féldrágakövekkel díszített 
menórák és a Biblia növényeit 
megjelenítő falfestmények egya-
ránt figyelemre méltóak. A frigy-
szekrény ajtaja az ősi frigyládá-
hoz hasonlóan Nílus-parti sittim 
fából készült. A frigyszekrényben 
őrzik a tórákat, Mózes öt könyvét, 
ami pergamenre van írva héber 
betűkkel. Ezekből olvasnak fel 

szombatonként és a zsidó ünne-
peken az Istentiszteletek során. A 
frigyszekrény előtt áll a főkántor 
előimádkozó asztala, mögötte 
a szószék a főpapi prédikáció-
hoz. A frigyszekrény fölött függ 
a finomművű örökmécses, amit 
napelemek táplálnak. A főoltár 
alatt található a márvány tóraol-
vasó asztal. Az oltárnál látjuk a 
menórákat, a jellegzetes hétágú 
gyertyatartókat. A monumen-
tális 48.5 méter magas, 48 m 
hosszú és 35 m széles épületen 
a mór-szecessziós stíluson kívül 
bizánci hatást mutat a barokkos 
megjelenésű kupola csegelyek-
kel történt beillesztése. Belül az 
orgona feletti bordás kiképzés a 
gótikát, a karzattartó oszlopok a 
román stílust példázzák. A kiváló 
akusztikájú zsinagóga orgona, és 
értékes könnyűzenei koncertek 
különleges helyszíne, mely 1300 
főt tud ülőhelyein befogadni.

Szeptember 26-án köszöntöt-

tük ünneplő klubtársaink egy 
csoportját. Név szerint: Papdi 
Géza, Radics Béláné, Cserhá-
ti Györgyné, Batyik Andrásné, 
Gárgyán Zoltán, Naszradi Mik-
lósné, Király Istvánné, Sódar 
Istvánné, Somogyi Lászlóné, Piti 
Elek, Juhász Ferencné, Cserháti 
György, Bérczesi Györgyné, Ál-
mosdi Antalné, Király Ferencné, 
Molnár Mihályné, Szűcs An-
tal, Mladin Istvánné, Mélykúti 
Elemérné, Földi János kaptak 
ajándékot Király László polgár-
mester úrtól. A finom babgulyást 
Cserháti György főzte, köszön-
jük neki. Klubtársaink vélemé-
nye szerint többször kellene már 
táncolnunk, mert kicsit berozs-
dásodtunk, az utóbbi időben 
nem ment úgy a tánc. Reméljük 
a következő alkalommal játszott 
zeneszámok még jobban táncra 
késztetnek bennünket.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről

A 2014-es választások előtt, 
Gyorgyev Vojiszláv hátralépésé-
vel kerestem azokat, akikkel szí-
vesen dolgoznék egy csapatban, 
és esetleg új gondolatokkal - új 
szeleket hoznának a testületbe.

Zsurkán Ferenccel a párja, 
Zita révén kerültem beszélgetés-
be – azaz beszélgetésekbe. Kicsit 
bizalmatlan volt, nem tudta, mit 
is várok tőle, és akkor adta be a 
derekát, amikor világossá vált 
számára, hogy csakis őt, a saját 
nézőpontját, és a vállalható, ha-
tározott véleményét kérem – leg-

alább öt év közös munka erejéig. 
A kampányban a csapatomban 
indult, és bár nem igazán ismer-
ték, bizalmat és a képviselőség-
hez elegendő szavazatot is kapott 
a deszkiektől. Informatikus és 
vezető volt, akinek saját elkép-
zelései szerint kellett egy régió 
szakmai stábját irányítani, így az 
alakuló ülésen az ügyrendi- és 
pénzügyi bizottságunkba válasz-
tottuk, ahol az elnöki címet és 
munkát vállalta fel.

Nem csak vállalta, de tette is 
tisztességgel, öt éven át. Éppúgy 

a nevéhez fűződik minden pro-
jektünk, mint a nagy terveink és 
azok megvalósítása. Csak bízni 
tudok benne, hogy végül nem 
bánta meg az első beszélgetése-
inket, amikor erre a – számára 
ismeretlen terepre csaltam. Tagja 
és igazi része volt a csapatunk-
nak, és tevőleges részese annak a 
sikernek, ami öt évet, több, mint 
900 millió Deszkre pályázott fo-
rintot, és összességében közel 1,2 
milliárdos fejlesztéseket, felújí-
tást, az intézményeink megúju-
lását, és jó gazda módjára tisztes 
karbantartást jelent Deszk köz-
ség számára.

Nem csak a ciklus ért véget, de 
Feri családjának a deszki itt lét is. 
A munkája, új lehetőséggel – csa-
ládostól a főváros közelébe csa-
logatta, feladva itt mindent, ami 
ide kötötte. Azaz talán mégsem, 
hiszen mindannyiszor, amikor 
visszajárnak testületi ülések-
re, rendezvényekre, ugyanazt a 

fényt és melegséget látom a te-
kintetében, mint amikor még a 
Szegfű utcába járt haza naponta, 
Feri képviselő – ahogy egymás 
között szólítottuk viccelődve. 
Belegondolva a közösségeink-
be, abba a sok jó ízű, élettel teli 
örömbe, ami nap, mint nap kö-
rülvesz bennünket Deszken, azt 
gondolom, aki egyszer itt élt, 
nem is tudja elfelejteni Deszket, 
és nem is tud többé nem deszki 
lenni. Feri biztosan nem!

Az utolsó testületi ülésünkön 
már elköszöntünk egymástól és 
ettől az öt évtől is, de most, itt 
az újság hasábjain is szeretnék 
elbúcsúzni Tőled külön, és meg-
köszönni a munkádat, a tenni 
akarásodat, és elmondani neked, 
hogy Veled is több lett Deszk!

A deszkiek, képviselő társaid 
és a magam nevében is mindet 
köszönök, Feri!

Király László 
polgármester

Köszönjük, „Feri képviselő”!
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A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében illetve kezelésében 
lévő Deszki Temetőben található, 2019. évi érvényességi idővel ren-
delkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy 
még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, vala-
mint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek hasz-

nálati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biztosí-
tott jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési he-

lyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) iro-
dába az érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – 

az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási szám-
lán megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradvá-
nyok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna 

elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 
éves használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten 

próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejá-
rat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott 
temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

Ne feledkezzen meg 
szerettei nyughelyének 

újraváltásáról!

1000 Mbit/s letöltési sebesség meghatározott szolgáltatási területen érhető el, a műszaki felmérés 
eredményeitől függően. Kínált feltöltési sebesség 25 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 100 Mbit/s. 
Garantált feltöltési sebesség 4 Mbit/s.

AKÁR

1000
MBIT/S

SEBESSÉG

DESZK, A TELEPÜLÉS 
LEGGYORSABB HÁLÓZATÁVAL
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TETTEK HÁLÓZATA. 
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.

További információ: telekom.hu/internet_dijcsomagok

NGA_AW_Leggy_1GB_sajto_Gitar_105x148_2019okt_Deszk.indd   1 2019. 10. 04.   9:52
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„Ajvarijada” 
–Ajvár fesztivál Deszken 

Kilencedik alkalommal rendezték meg 
Deszken a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület szervezésében a ma már hagyomá-
nyos Ajvár fesztivált. Minden évben a szerve-
zőknek fontos az újítás. Ez évben a 40 traktor 
felvonultatása volt a már hagyományos prog-
ramok mellett újdonság. Az ajvár készítése 
vonzotta most is a legtöbb érdeklődőt, ami 
idén is különböző csapatok versenye kapcsán 
volt megfigyelhető, a „Durmisevic” trubások 
zenei aláfestésével. Külön értékelték a paprika 
hámozását, ahol a „Bánáti mamák” szerezték 
meg az első helyet, míg ajvár főzésben a Bat-
tonyai „Suferini” néptánccsoport állhatott a 
képzeletbeli dobogó első fokára. Természe-
tesen most is lehetett vásárolni a Bánátosok 
által előre elkészített 800 üveg ajvárból, ami 
nagyon gyorsan elfogyott. Sokan látogattak 
el a Kézműves utcába és a Balkán teraszra is, 
illetve a Folk fest programja is sokak érdeklő-
dését keltette fel. Az ez évi Folk fest program-
jában a hazai Bánát utánpótlás csoport mellett 
fellépett a Krályevói (Szerbia) „Abrasevic” 
Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja, a „Suferi-
ni” néptáncegyüttes gyerekcsoportja (Batto-
nya), az „Opanke” Néptáncegyüttes (Pomáz), 
a „Veseli Santovcani” Néptáncegyüttes (Her-
cegszántó) és a szegedi ukránok és görögök 
csoportjai. Az egész napos rendezvényt, amin 
- ahogy a szervezők mondták - mintegy 4000 
érdeklődő volt, egy fergeteges buli zárta este 
a Tököli „Koló” és természetesen a Szerbiai „ 
Durmisevic”  trubásainak közreműködésével.

Szegedi Szerb Kultúra 
Napjai

Szeptember 19-én volt az ünnepi megnyitó-
ja az „Aranykezek“ deszki kézműves műhely 
kiállításának a Nemzetiségek Házában Szege-
den. Mind a megnyitón, mind a többi napon 
is nagy volt az érdekődés, október közepéig 
lehetett megnézni a kiállítást. Ugyanúgy si-
keresek voltak október 2-án és 30-án a szerb 

táncházak, Dunai Peti vezetésével, a Bánát 
zenekar és a Bánát táncosainak közreműkö-
désével.

A tánccsoport hírei 
A rövid nyári szünet után megkezdődtek 

szeptember elején a próbák a Bánát néptánc-
együttes minden csoportjánál. Folytatva a 
sokéves hagyományt, ez keddi és csütörtöki 
napokon van a Szent Száva Központban.

Szeptember 22-én, a Szőregi Szerb temp-
lom felszentelésének ünnepén a délutáni 
istentisztelet után mutatták be műsorukat a 
Bánát táncosai. A műsor után a vendégeket a 
Deszki Dukátok zenekar szórakoztatta. Ok-
tóber 5-én, Budapesten került megrendezés-
re a „Balkán Hangja Ifjúsági Folklórfesztivál”, 
amin a Bánát utánpótlás csapata nagy sikerrel 
Leskovác környéki táncokat mutatott be, a 

Budakalászi Ruzmarin utánpótlás táncosaival 
közösen pedig Belgrád környéki táncok című 
koreográfiájukat mutatták be. A Kőrösi Kul-
turális Központban megtartott fesztivál nagy-
számú résztvevővel és közönséggel zajlott le, 
ami bizonyítja, hogy a nemzetiségek néptánc 
kultúrája iránt mindig nagy az érdeklődés.

 

„25. Banatski Sabor”  
A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesü-

let szervezésében 25. alkalommal rendezik meg 
Deszken november 9-én a „Banatski Sabor” 
szerb népzenei, egyházi és népdal találkozót. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szerve-
zők, akik a meghívókat a részletes programmal 
időben eljuttatják a Deszki lakosoknak.

Rusz Borivoj

Mi újság a Bánát háza táján?
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Labdarúgó csapataink beindultak, zajlanak a küzdelmek a bajnok-
ságban. Lassan beáll az együttműködés a Szőregi RSE-vel is, kezd a 
két egyesület összeszokni. Októberi kezdéssel elindult az ’Ovi-Foci’ is 
a deszki sportcsarnokban. Az edzéseket Nagy Attila, illetve Tóth Tibor 
tartja.

Eredmények:
Csapat Győzelem Döntetlen Vereség Helyezés
Deszk SC [Megye II] 8 1 0 1.
Szőreg RSE (Deszk II) 
[Megye IV]

5 1 2 2.

Szőreg RSE (Deszk U19) 
[U19]

1 0 6 10.

Deszk SC [U17] 3 0 2 5.
Deszk SC [U14] 2 1 1 6.

Kisebb korosztályos csapataink a Bozsik tornákon, illetve az Interliga 
bajnokságban szerepelnek, nagy utánpótlás nevelő egyesületek [Arad, 
Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged 2011, SZEOL] ellen. Számuk-
ra még a környezet megszokása az elsődleges cél, de már örülhettünk 
győzelmeknek is.

Kézilabda csapataink is elkezdték a bajnoki szezont. Sajnos még a 
pontszerzés nem jött össze, de a szakmai stáb szerint el kell telni jó pár 
mérkőzésnek, hogy a lányok felvegyék az NB II-es bajnokság fordula-
tát. Továbbra is elsődleges cél a biztos bennmaradás kiharcolása, minél 
hamarabb. Nem lesz könnyű, de a lányok hozzáállása több mint biztató.

Judosaink túl vannak az első tornán Baján. Huszár László gyerekei 
számos éremmel tértek haza. Az egyesület továbbra is minden segítsé-
get igyekszik megadni a sikeres folytatáshoz.

Hajrá DSC!!!, Tóth Tibor

Deszki Sport Club hírei

Egyesületünk évente 6-8 versenyt szervez, 
és bonyolít le. Ezek közül a falunapok rendez-
vénysorozatához tartozó csapatverseny jelenti 
a csúcsot. Igaz ez a megállapítás a résztvevők 
számára (23 csapat, 75 fő), az előkészületekre, 
a szervező csapat munkájára is. Az időjárás 
kegyeibe fogadta az eseményt, és a halak is 
partnerek voltak ahhoz, hogy sikeres és ered-
ményes legyen a versengés. A három szektor 
szinte minden pontján lehetett halat fogni. A 
mennyiség már a versenyzők tudásán és per-
sze nem kis mértékben a szerencsén is múlott. 
A mérlegelés során kevés horgásztárs fogási 
rubrikájába kellett nullát írni. A 75 résztvevő 
összesen 93 db pontyot és 1 db amurt fogott 
a 3 óra alatt.

Csapatverseny végeredmény:
I. „Tavi sellők” – 8 helyezési szám 
(Sévity Szvetozárné, Lázár Szvetozár, 
Kószó Norbert)
II. „Vagányok” – 21 helyezési szám 
(Dömösi Ferencné, Király Klára, 
Vörös Ferenc)
III. „Taugépesek” – 23 helyezési szám 
(Tóth István Sándor, Licsauer Zoltán, 
Dékány László)
Rendezvényünk elsősorban csapatverseny, 

de egyéni eredményt is hirdettünk. Remek fo-
gási teljesítményekkel lehetett dobogóra állni.

Egyéni végeredmény:
I. ifj. Kovács Antal – 17,90 dkg
II. Kocsis István – 12,65 dkg
III. Vörös Ferenc – 8,60 dkg
Támogatóinknak köszönhetően az ered-

ményhirdetés során minden résztvevő díja-
zásban részesült. A csodás napot Csányi József 
horgásztársunk által két bográcsban főzött, 
nagyon finom marhapörköltjének elfogyasz-
tásával zártuk.

A rendezvény támogatói:
Deszk Község Önkormányzata
Evele Tibor
Prónai András
Lévai István
Tari János
Fodor Béla

„Maros Ponty” Horgászegyesület

Falunapi horgászverseny
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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)
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 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 

 november 6., 20.

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

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!

Szalóki Brigittának és Teszáry Péternek 
2019.10.02-án Félix,

Gyebnár Ilona Noéminek és Tóth Bar-
nabásnak 2019.09.25-én 

Alexandra Lilla nevű gyermeke szü-
letett.

MUNKALEHETŐSÉG
VILLANYSZERELŐ CÉG, 

ÉPÍTÉSVEZETŐT középfokú 
végzettséggel, VILLANYSZERELŐ 

szakmunkást,
VILLANYSZERELŐ segédmunkást, 

ELOSZTÓSZERELŐT keres hosszú 
távú munkavégzésre.

ÉRDEKLŐDNI a 06-20-953-4513-
as mobilszámon lehet.
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