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Fölszállott a páván 
a Tiszavirág!

November 15-én a Tiszavirág Táncegyüttes 
gyermekcsoportját láthatták a Duna Televízió 
Fölszállott a páva élő műsorában. A csapat sze-
repléséről a 8. oldalon olvashatnak.

Hétvégén ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját a 
Deszki Népdalkör. A gyönyörű ünnepségről Bene Il-
dikó számol be a 4. oldalon.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Megalakult a települési önkor-
mányzat képviselő-testülete is az eskü-
tétellel. Ki lett az alpolgármester, kik 
kerültek a bizottságokba? Emelkedtek-e 
a tiszteletdíjak?

– Ahogy azt az előző számban már jelez-
tem, Brczán Krisztifort javasoltam alpolgár-
mesternek – akit a testület egyhangúan meg 
is szavazott. 

Az egyetlen bizottságunkban Zsurkán 
Ferenc távozásával változások történtek. 
Helyére, és egyben Schultz Józsefné mellé 
a képviselők Györgyey János – új képviselő 
társunkat választották be a tagok közé, a bi-
zottság elnöki teendőinek ellátásával pedig 
Karácsonyiné Fehérvári Szilviát bíztuk meg.

A polgármesteri és alpolgármesteri fi-
zetést törvény szabja meg, ennek mértéke 
az előző ciklusban lévővel azonos maradt. 
A képviselők önmaguknak sem szavaztak 
meg az előző ciklusban megállapítottnál 
magasabb tiszteletdíjat a következő öt évre, 
valamint abban is egységesek voltak, hogy 
a bizottsági tagi munkáért nem állapítanak 
meg külön díjazást. Örömmel és tisztelettel 
fogadtam ezt a döntést, a példás önmegtar-
tóztatást – hiszen hangos a hazai sajtó a par-
lamentben és más településeken elfogadott, 

nem egyszer irreálisan magas juttatásoktól.
Gyakorlatilag nem történt változás ezen 

a téren, annak ellenére sem, hogy a bérek 
szinte minden szektorban emelkedtek már 
az országban.

A testület alakuló ülése után már meg-
tartotta az első – komoly munkával töltött 
ülését is, sőt, mire ez az újság a postaládákba 
kerül, már a másodikon is túl leszünk.

Minden adott, hogy folytassuk a munkát 
és a települést építő, felelős gazdálkodást.  

–  Elkezdődött az év végi rendezvé-
nyek időszaka a Deszk Község Népmű-
vészetéért Alapítvány báljával. Milyen 
közösségi eseményekre számíthatunk az 
idei ünnepekig?

– Azt gondolom, ezzel sok újdonságot 
nem árulok el. Készülünk az egyre több 
deszkit a Faluház elé csalogató adventi va-
sárnapi estékre. Idén is a helyi kulturális 
csoportok teszik ünnepélyesebbé ezeket az 
ünnepi találkozásokat. Svetomír Milicici és 
Nagy Róbert atyák is velünk ünnepelnek 
majd, és természetesen a harmadik advent 
vasárnapon a STELÁZSI karácsonyi vásár is 
várni fogja a deszkieket. Idén is a Tiszavirág 
táncosaival várjuk a karácsonyt a negyedik 
adventi gyertyagyújtáson.

Továbbra is dacolva az idősek világnapjá-
nak hivatalos dátumával, az első közösségi 
ünnepként a Deszki Idősek Napján látjuk 
vendégül a 65 év feletti deszki lakosokat, 
december 5-én, csütörtökön. A gyerekek 

napjával folytatódik az ünnepi kavalkád 
december 6-án, a FaluMikulással. A sport-
csarnokban idén is várunk minden 14 év 
alatti deszki, vagy Deszken tanuló gyereket, 
hogy együtt fogadjuk a falu mikulását. A 
programot az iskola és az óvoda pedagógu-
sai színesítik majd – ahogy ez minden évben 
történik.

A Falukarácsony 2019-ben december 20-
án kerül megrendezésre – az eddigi gyakor-
lattól eltérően – ismét a Faluházban. Vid 
György igazgató úr és a tantestület javasolta 
és kérte ezt a változtatást, mert a sportcsar-
nok hangosítása, ezáltal a karácsonyi műso-
rok színvonala sem tudta visszaadni a ren-
geteg befektetett munkát, amivel közösen 

készültek a gyerekek és a tanárok. Meglát-
juk, hogy válik be a helyszínmódosítás.

Ami biztos, hogy a reprezentáció idén 
visszafogottabb lesz az eddigi éveknél. A 
2019-es évben rendelkezésre álló szabad for-
rásainkat felhasználtuk a bölcsőde építésére 
szánt három telekrész kisajátítására, a Petőfi 
utcai három lakás építésére, az új óvodai 
foglalkoztató kialakítására, tereprendezé-
sekre, az útépítéseink alapanyagát biztosító 
beton és építési törmelék őrlésére, a hivatal 
projekthez kapcsolódó, ám abban el nem 
számolható felújításokra, és az energetikai 
pályázatunk mintegy 53 milliós önrészének 
biztosítására. Ez a sokminden több mint 90 
milliónkat emésztette fel, melyek mindegyi-
ke szükséges volt, kellett, és jó helyre került 
– a település vagyonát gazdagítva, ám az év 
végi mozgásterünket erősen korlátozza.   

Ezért nem költöttünk sokat idén az útja-
vításokra, járdaépítésekre, és kisebb fejlesz-
tésekre. Nem tudunk most decemberben ju-
talmakat fizetni, szolidabb év végi ünneplést 
tervezünk, és a falukarácsony után szokásos 
vendéglátás is csak egy állófogadás lesz idén. 
Hiszem, hogy ettől még mindenkinek bol-
dog karácsonya lehet.

A következő évben elsődlegesen a 100%-
os támogatási intenzitású projekteket he-
lyezzük előtérbe, hogy a tetemes önrészek 
biztosítása helyett az idén elmaradt dolgain-
kat rendre bepótolhassuk.  
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– Ha január elsejétől 
adóemelést kíván a testület 
bevezetni, ebben a hónapban 
van lehetősége a változtatás-
ra. Polgármester úr, tesz-e ja-
vaslatot a testület felé az adók 
emelésére?

– Valóban ebben a hónapban 
kell dönteni, ha januártól válto-
zást szeretnénk eszközölni bár-
milyen adónemben. A támogatási 
rendszerek visszafogása, az újsá-
gokban ugyan elenyészőnek titu-
lált, ám a valóságban két tizedes 
számú infláció, és az önkormány-
zatokra nehezedő prés biztosan 
bennünket is emelésre kényszerít, 

ennek teljes körű áttekintése, és 
az érintettekkel történő, körül-
tekintő egyeztetése jelenleg fo-
lyik. Ahogy a családoknak, úgy 
nekünk – önkormányzatnak is 
nőnek a terheink, a kiadások.  A 
hivatal dolgozóinak helyben tar-
tása is létkérdés Deszk község 
számára, ám ezeket a forintokat is 
biztosítanunk kell valamiből, erre 
forrást sehonnan nem kapunk. 
Az önkormányzatok lényegesen 
kevesebbet tudnak fizetni egy jó 
szakembernek, mint a verseny-
szférában – így folyamatosak a 
személycserék. A települést üze-
meltető kft egy éve hiába hirdet 

álláslehetőséget, nincs jelentke-
ző ennyi pénzért. A feladatokat 
el kell látni, a munkaerőre nagy 
szükségünk van – ez is pénzbe 
kerül, és többe, mint eddig.  Nincs 
még kész az emelési javaslat, ám 
szinte biztosan kell élnünk a jog-
szabályok adta lehetőségekkel, és 
változtatni kell a helyi adókon.

A 2020-as évre szóló, a szaktár-
cától – ill. a kormányhivataltól ka-
pott tájékoztató adatokhoz képest 
továbbra is igen szerény százalé-
kok vannak érvényben Deszken, 
és azt is biztonsággal mondhatom, 
hogy továbbra is csak a legszüksé-

gesebb mértékű emelési javaslatot 
fogjuk kidolgozni a testület felé. 
Ez nem szimpatikus lépés, de saj-
nos tudomásul kell venni, hogy 
nem csak a boltok polcain és a 
postaládáinkba bedobott közüze-
mi csekkeken drágul az élet – a 
vállalkozásoknak, cégeknek és a 
települési önkormányzatoknak is 
többet kell fizetni mindenért…   

– A választási kampányban is hangsúlyos szerepet kapott az 
új településrészeken a szennyvízhálózat hiánya. Mi lesz ezzel, 
lesz elmozdulás 2020-ban szennyvíz ügyben?

– Valóban sok szó esett róla, és nyilván okkal. Azok, akik a Maros 
menti lakóterületen építkeztek, pontosan tudták, hogy csatornázatlan 
ingatlanokat vásároltak, ezért egyedileg kellett a szennyvízkezelést 
megoldaniuk – zárt szennyvíztárolóval. Ettől még nagyon komoly 
gondot jelent, és bizony sokba kerülne a szennyvíz havi elszállíttatá-
sa. A szolgáltató is elismeri, hogy magas a díj, ezért is nagyon kevesen 
szippantatnak, a legtöbben inkább illegálisan próbálnak megszaba-
dulni naponta a szennyvíztől. Ez folyamatos szabálysértéseket és kör-
nyezetszennyezést gerjeszt már évek óta ezen a településrészen. 

A kampányba mindig sokminden belefér sajnos – így eegyeseknek 
ennek a problémának az orvoslása is. Ma is azt mondom, felelőtlen az, 
aki ezt ígérte, vagy ígéri akár ma. A problémák veleje az, hogy a 2005-

ös átadás óta Deszk is – a többi bő 300 hasonló helyzetben lévő telepü-
léssel együtt – befejezett és szennyvízhálózattal teljesen lefedett tele-
pülésként van nyilvántartva. Emiatt több mint 10 éve be sem tudunk 
adni pályázatot a hálózat fejlesztésére, bővítésére – nem vagyunk erre 
jogosultak. A szaktárca nem hajlandó figyelembe venni, hogy ennyi 
településen jelentős építkezés zajlott az elmúlt 14 évben, és ezen ingat-
lanok lefedetlenek ebből a szempontból. 

Az előző testület közel 4 milliót költve erre, vízjogi engedélyt szer-
zett az új utcákban a szennyvízhálózat kiépítésére, és többször ke-
restük meg a szaktárcákat támogatást remélve. Ez a beruházás mára 
Deszk esetében 740 millióba kerülne, ami országosan már 240 milli-
árdra rúgna.

A választások előtti hónapokban kerestük meg legutóbb a Belügy-
minisztériumot, hogy segítsen Deszken orvosolni ezt a problémát, 
amire most kaptunk újabb elutasító választ. A levél tartalma szerint 
2021 előtt teljesen esélytelen erre pályáznunk. Nyilván nem adjuk fel, 
újabb megkereséseket készítünk, addig is a minisztérium javaslatára 
agglomerációs kérelmet fogunk benyújtani a nyilvántartás felülvizs-
gálatára, ami azért – jól tudjuk – csak időhúzás, hiszen mindenki szá-
mára nyilvánvaló, hogy ma az országban mintegy 24 ezer család ingat-
lanja nincs szennyvízcsatornával ellátva. Mi folyamatosan frissíteni 
fogjuk az engedélyt, és a szakmai anyagot, hogy minden pillanatban 
kész dokumentáció legyen a kezünkben. Sajnos újra bizonyossá vált, 
hogy ma ez a legtöbb, amit tehetünk.      

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Újabb kedves deszki lakosun-
kat köszönthettük kilencven éves 
születésnapján! Megyesi Mi-
hályné, Juliska nénit otthonában 
látogattuk meg, hogy átadjuk a 
miniszterelnöki emléklapot, az 
ajándékkosarat, a virágcsokrot és 
a deszkiek jókívánságait. 

Bizsergető érzés volt a mo-
solygós, csupa élet szépkorú né-
nit meglátogatni és eltölteni vele 
egy beszélgetős órát. Juliska néni 
örömmel mesélt a régi időkről, és 
a viccelődést is érti, sőt, szereti is. 

Megtudtuk, hogy Földeákról ke-
rültek Deszkre, …és azt is, hogy 
élete első csókját későbbi férjétől 
kapta, és hogy más nem is része-
sült ebben a kegyben egész életé-
ben. Mesélt a kemény, nehéz régi 
világról, a dolgos évtizedekről, 
és a családjáról, aki a mai napig 
nagy szeretettel vigyáz minden 
lépésére. Együtt élnek lányával, 
tiszteletben és egészségben – hála 
az égnek. A neves napra családjá-
tól kapott egy a születése napján 
kiadott, 1929. november elsejei 

Délmagyarország másolatot. Hát, 
csuda dolgokat láttunk benne, és 
ez csak újabb és újabb témákat 
adott a kedves beszélgetéshez.  

Nagyon örülünk, hogy részesei 
lehettünk ennek a szép családi 
eseménynek, és az újság hasáb-
jain is megerősítjük Juliska né-
ninek mondott jókívánságokat: 
Isten éltesse még nagyon sokáig, 
jó egészségben! …és ne feledje, 
hogy megbeszéltük: találkozunk 
a 95 éves köszöntésen is!

Király László polgármester

Amikor meg sem látszik 90 év
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Programajánló
Az év vége felé közeledve is sok program-

mal várjuk a deszkieket a Faluházba!

December 1. vasárnap 17 óra

Adventi gyertyagyújtás I.
Közreműködik: a Deszki Női Kar

December 5. csütörtök 15 óra

Idősek napja

December 6. péntek 16 óra

Falumikulás
Kézműves foglalkozások, játékok, gyerekmű-

sor és az igazi Mikulás is várja a deszki gyere-
keket!

December 8. vasárnap 17 óra

Adventi gyertyagyújtás II.
Közreműködik: a Szerb közösség

December 15. vasárnap 9 órától

STELÁZSI  
– kézműves adventi vásár 
a Tájház udvarán

December 15. vasárnap 17 óra

Adventi 
gyertyagyújtás III.

Közreműködik: 
Deszk Község Képviselő-testülete

December 20. péntek 17 óra

Falukarácsony 
– műsor az iskolások, óvodások 
részvételével
A műsor után vendéglátás 
a helyi civil szervezetek jóvoltából!

December 22. vasárnap 17 óra

Adventi 
gyertyagyújtás IV.

Közreműködik: 
a Tiszavirág Néptáncegyesület

Péntek hajnalban épphogy hazaértem a 
Fölszállott a páva műsoráról, máris egy újabb 
örömteli eseményen vehettem részt, méghozzá 
a Deszki Népdalkör 45 éves jubileumi műsorán. 
Hosszas szervezés, készülődés előzte meg e ke-
rek évfordulót és hatalmas büszkeséggel töltött 
el, hogy nagyon sokan jöttek oda gratulálni a 
színvonalas ünnepséghez. Népdalkörünk meg-
hívta azokat a kórusokat, akikkel az elmúlt évek 
folyamán szoros barátságba kerültek, így velünk 
ünnepelt a Mórahalmi Parasztkórus, az Ásott-
halmi Népdalkör, a Rákóczi Férfikórus Csóká-
ról, a Zsanai Népdalkör, a Tornyosi Asszonykó-
rus és Tamburazenekar, a Nefelejcs Népdalkör 
Makóról, a törökkanizsai Tiszagyöngye Népdal-
kórus, és a Nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör 
és Napraforgó Citerazenekar. Helyi csoportok, 
énekesek is köszöntötték a kórust, méghozzá a 
Tiszavirág Néptáncegyesület Deszkadöngetők 
néptánccsoportja, Kiss Hanna, Gyurcsik And-
rea, Kovács Enikő, Martonosi Réka és Mészá-
ros Eliza népdalénekesek, és a Deszki Dukátok 
szerb kórus. Örültünk, hogy elfogadta meghívá-
sunkat Bariczné Tihanyi Magdolna és Kiss Ernő, 
a népdalkör egykori művészeti vezetői. 

A műsor egy különleges tápéi köszöntővel 
kezdődött a deszkiek előadásában, amelyet kivé-
telesen nem állandó zenekari kíséretük, a Bodza 
banda, hanem Zombori Györgyi és Tóth Antal 
kísért tekerőn. Ebben a számban megcsillogtat-
hatta tekerő játékát Naszradiné Piroska is, aki 
örömmel kezdett el ezzel a hangszerrel foglal-
kozni. 

Király László polgármester úr szép szavai 
után a Csongrád Megyei Közgyűlés tanácsnoka, 

Kormányos Sándor köszöntötte a dalosokat, aki 
egy gyönyörű oklevelet is átadott a kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként. A vendég kórusok 
és helyi művészeti csoportjaink műsorszámai 
következtek, mindenkinek volt pár kedves mon-
data az ünnepeltekhez, amit volt, aki dalban 
mondott el. A műsor végén a képviselő-testület, 
majd a helyi civil szervezetek, művészeti cso-
portok vezetői köszöntötték a Népdalkört, és 
természetesen a dalos társak is szebbnél szebb 
ajándékokat adtak át a színpadon. A legszebb 
ajándék azt gondolom, mégis csak az, hogy 45 év 
után is ugyanolyan jó kedvvel, életerővel és egyre 
magasabb színvonalon működik ez a csoport, 
amihez még nagyon sokáig kívánunk nekik jó 
egészséget!

A kórus Szűcsné Molnár Erzsébet vezetése 
alatt érte el a legnagyobb sikereket, ezért külön 
köszönet illeti Őt és bízunk benne, hogy még 
sok évig viszi sikerre a csapatot. 

Köszönettel tartozunk Stadler Ferencné Évá-
nak is, aki a csoport „ügyes-bajos” dolgainak in-
tézője, rengeteg szervezési feladatot ellátva. 

És végül köszönettel tartozunk Deszk Község 
Önkormányzatának, hiszen sosem volt kérdés 
településünkön a kultúra támogatása, jó érzés, 
hogy mindig mögöttünk állnak.

És végezetül köszönjük Nektek, kedves egy-
kori és jelenlegi Népdalkör tagok, vezetők, 
művészeti vezetők, hiszen nélkületek nem ün-
nepelhettünk volna egy ilyen gyönyörű kerek 
évfordulót.

Boldog születésnapot kedves Deszki Népdal-
kör! 

Bene Ildikó

Idén is megrendeztük immár hagyomány-
nyá váló Halloweeni mulatságunkat. Kicsit 

belecsúszva az őszi szünetbe, októ-
ber 25-én, pénteken került sor az 
őrületes partira. 3 csoporttal kezd-
tük el a szeptembert: Magic Rock, 
Stone Girls és Silver Fire. A három 
tánccsoport egy óra erejéig egy-
beforrt és együtt buliztak félel-
metesebbnél félelmetesebb mas-
karákban. A nagylány csoport 
tagjai kicsit hamarabb belepték 
a kupolatermet, hogy mire a ki-
sebbek megjönnek, teljes parti 
díszben lássák tánctermüket. 
Az érkező ifjú boszorkányokat 

és vámpírokat neon karkötőkkel várták a Sil-
veres csajok, majd a lufi tengerben egy időre 
el is tűntek a gyerekek. A szülők is betekintést 
nyerhettek az elmúlt két hónap munkájába. 
A táncosok egy kis bemelegítés után sorra 
mutatták be produkciójukat. Idén először jel-
mezversenyt is hirdettünk. A legfélelmetesebb 
díjat minden csoportból elnyerte egy-egy hal-
loweeni rémecske. Senki sem távozott üres 
kézzel, hiszen minden beöltöző különdíjban 
részesült. Remélem, jövőre is hasonlóan han-
gulatos bulit hozunk majd össze és még több 
újítást tudunk majd belecsempészni.

Törteli-Sós Réka 
Deszki akrobatikus rock and roll 

oktató

Rock Halloween Party 

45 éves a Deszki Népdalkör
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A Móra Ferenc Csicsergő Óvodánkban egy új, negyedik csoport indítása vált szükségessé, 
látva a beiratkozók létszámát. Deszk Község Önkormányzata pályázati forrásokat, ill. címzett 
támogatást próbált szerezni a fejlesztéshez, ám végül a nyár végén önerőből kellett megfinanszí-
rozni és levezényelni a csoportszoba kialakítását. A képviselő-testület döntése alapján, a kiala-
kítás és a bútorozás teljes költségét állva, már birtokba is vehette az új foglalkoztatót a középsős, 
Maci csoport. Új csoportnak új óvó nénijük is van, Soós Judit és Góbor-Szénási Anna személyé-
ben, akiknek Bernuláné Kozma Ildikó dajka segíti a munkáját.

Köszönjük az önkormányzatnak, és a GLOBAL 21 Kft-nek a gyors és szép kivitelezést, Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapítványnak pedig a 100.000,- forintos játékvásárlási támogatást.

Márki Anett (tagóvoda vezető)

2019. október 15-én szokásukhoz híven ellátogattak a Szegedi Filharmonikusok óvodánkba. 
Lívia néni és kedves zenésztársai a délelőtt folyamán izgalmas, (egyeseknek ismerős) dallamok-
kal szórakoztatta a gyerekeket. Fagotton, fuvolán és elektromos zongorán adtak elő vidám, ritmi-
kus zeneműveket, melyekkel a gyerekek zenei hallásának fejlesztésén kívül jól meg is mozgatták 
a kicsiket. Remek délelőttöt töltöttünk ismét együtt, tavasszal újra találkozunk.

Szentesi – Nagy Ágnes (óvodapedagógus)

Az idei tanév elején a Csicsergő óvoda 
megszervezte a hagyományos papírgyűjtést, 
amit október 21. és 22-ére tűzött ki.

Kihirdetés után a gyerekek a szülőkkel 
és nagyszülőkkel összefogva kezdték meg a 
gyűjtést. Körbejárták a falut, és hoztak papírt 
a közeli ismerősöktől, szomszédoktól, sőt 
még más településekről is. A megbeszélt na-
pokon el volt helyezve két konténer az óvoda 
épülete előtt. A nagycsoportos Katicák lelke-
sen hordták a papírt az óvó nénikkel és a da-
dusokkal együtt.

Köszönjük a szülők gyűjtését és közremű-
ködését!

Kanjo-Farkas Vanda
óvodapedagógus

Sokat ötleteltünk azon, hogyan tehetnénk 
szebbé az óvoda udvarát. Az udvart körülve-
vő betonos részt változtattuk át színes, játékos 
birodalommá. Az október 4-i nevelés nélkü-
li munkanapon az óvoda összes dolgozója 
és néhány lelkes szülő segítségével raktuk 
rendbe az udvart, színes festékkel különbö-
ző egyensúlyfejlesztő rajzokat, ugróiskolákat 
festettünk a betonra, összesen 15 rajzos fel-
adattal gazdagítottuk az udvart. A munkála-
tok közben az arra sétáló iskolások is megcso-
dálták a rajzokat. Az óvodás gyerekek nagyon 
megörültek az újításnak és boldogan játszot-
ták, ugrálták végig a feladatokat az októberi 
napsütésben.

Góbor Szénási Anna óvodapedagógus

Brummogástól lesz hangos 
az új csoportszoba

Koncert az óvodában

Papírgyűjtés a  
Csicsergő óvodában

Szépült  
az udvarunk
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➢ NEMZETI VERSENY BUDAPEST: 
SZIRMAI MARCELL 8. OSZTÁLYOS TA-
NULÓ SIKERE

A Nemzeti VERSeny szuperdöntője zajlott 
november 9-10-én Budapesten a Nemzeti 
Színházban. A háromfordulós verseny célja a 
hagyományos vers- és prózamondó találkozó 
mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű 
bemutatása, a költészet és a versmondás nép-
szerűsítése, a kulturális identitás erősítése volt, 
2019-ben kiemelt figyelemmel a rendszervál-
toztatás 30. évfordulójára és a közéleti költé-
szetre, valamint Ady Endre és Weöres Sándor 
évfordulós költők életművére. 

A továbbjutók az általuk választott verset 
dolgozták fel, videoklip formájában. Mind 
az elődöntőben, mind a középdöntőben volt 
lehetőség közönségszavazásra, így a zsűri és 
a verskedvelő nézők szavazatai alapján ala-
kult ki a 25 fős döntő, akiknek versklipjeit a 
YouTube közösségi videó-megosztó portálon 
a Nemzeti VERSeny csatornáján is megnéz-
hetik az érdeklődők. Az anyaország mellett 
a Kárpát-medence minden részéből, Euró-
pa-szerte és a tengerentúlról is neveztek a ran-
gos versenyre. 

Az élő teltházas szuperdöntőn, ahol neves 
színészek, rendezők alkották a zsűrit, Ledő 
Barnabás (Budapest, 20 éves) lett a győztes, a 
második helyezett Elek Ágota (18 éves, Bor-
szék, Erdély) lett, míg a harmadik helyezett 
Szirmai Marcell, a Zoltánfy István Iskola 
nyolcadik osztályos tanulója lett. A 3. hely 
mellett egy különdíjat és egy arany minősítést 
is elnyert. 

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a to-
vábbtanulásához, melynek célpontja a szen-
tesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi – 
dráma – média tagozata.

➢ A felső tagozatos diákok megemlékezést 
tartottak az október 6-i nemzeti gyásznap al-
kalmából. A műsorban a történelmi háttér is-
mertetése mellett irodalmi szemelvényeket is 
halhattak a tanulók.

Az október 23-i ünnepi műsor hagyomány 
szerint a mindenkori 7. évfolyamos tanulók 
feladata. A faluház színháztermében az iskola 
minden diákja méltóságteljesen nézte végig az 
előadást. Hangsúlyt kapott az áldozathozatal, 
a hazaszeretet és a becsület összefüggése.

➢ Filharmónia koncertsorozat első etapja 
volt a Faluházban november 12-én, amelyen 
iskolánk összes diákja, pedagógusa és a helyi 
szerb tannyelvű iskola tanuló, tanárai vettek 

részt. A Szegedi Szimfonikus Zenekar Gyü-
di Sándor karnagy vezetésével varázsolta el a 
gyerekeket egy órán keresztül. A különböző 
művészeti korok tánczenéit hallhattuk 30 ze-
nésztől csodálatos előadásban. A moderátor, 
Szélpál Szilveszter igazán gyerekekhez szó-
ló ismertetővel, történetekkel, a hangszerek 
egyesével történő bemutatásával, megszólal-
tatásával tette még izgalmasabbá ezt a zenei 
barangolást. A koncert nem valósulhatott 
volna meg, ha nincsenek a szülők és az önkor-
mányzat, akik fele-fele arányban biztosították 
az anyagiakat, hogy ez a koncert-sorozat a 
gyermekek számára elérhetővé váljon. Köszö-
net érte!

➢ Október 24-én egy őszbúcsúztató dél-
után várta a kisiskolás gyerekeket. A hagyo-
mányőrző programok között többek között 
kézműveskedés is szerepelt. Az esemény 
kapcsán megállapítható, hogy a korokat és 
generációkat átívelő tökszobrászat népszerű-
sége töretlen. Töklámpás készítését sokan az 
angolszász és amerikai ünnephez, a Hallowe-
enhez kötik, pedig a tökfaragás Magyarorszá-
gon is régi hagyomány. Olyannyira régi, hogy 
az első erről szóló történet egészen Salamon, 
Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik vissza. 
A tornyot, ahová Salamont bezárták, töklám-

pással világították meg őrzői, hogy éjszaka is 
figyelemmel tudják kísérni. Innen ered az a 
mondás is, hogy „Világít, mint Salamon töke.”

➢ Házi mesemondó versenyt rendeztünk 
november 21-én. A lelkes gyerekek mesét 
mondtak békáról, süniről, „lyányról”, hiú ki-
rályról és az elmaradhatatlan „legkisebb” le-
gényről, aki a végén elnyerte méltó jutalmát. A 
jó hangulatú és hasznos délután eredményhir-
detéssel zárult. Kategóriánként az első kettő 
továbbjutó részt vesz a november 20-án Sán-
dorfalván megrendezésre kerülő kistérségi 
mesemondó versenyen. 

1-2.osztály: 
1. Pálinkás Zoltán (1.o.), 
2. Szilágyi Balázs (2.o.), 
3. Vincze Noémi (2.o.), Sebesi Milán (1.o.). 

3-4.osztály: 
1. Lévai Radics Lujza (3.o.), 
2. Farkas Katinka (3.o.), 
3. Kulcsár Levente (4.o.).

➢ Szépíró verseny az 1-4. osztály számára 
évfolyamonként két kategóriában került meg-
rendezésre. A verseny célja a kézírás fontossá-
gára való figyelemfelhívás és a sajátos nevelési 
igényű gyermekek pozitív megerősítése. 

ISKOLAI HÍREK

Szirmai Marcell
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1. osztály: 
1. Szabó Zoltán, Karagity Márk; 
2. Papdi Krisztina, Varga Kornél; 
3. Pálinkás Zoltán, Gavenda Nóra; 
4. helyezett Márki Dániel. 

2. osztály: 
1. Vass-Nagy Lilla, Marocsik Erzsébet; 
2. Vincze Noémi, Szécsi Patrik; 
3. Orosz Regina, 
4. Balázs Zétény. 

3. osztály: 
1. Révész Boglárka, Tánczos Daniella, Orvos Maja; 
2. Simity Anna, Tirk Alíz, Bán Bence; 
3. Farkas Katinka, Tajti Zoé. 

4. osztály: 
1. Tóth Dominik, Kulcsár Levente; 
2. Sziveri Roberta, Dobos Attila; 
3. László Benett.

➢ Szegeden október 8-án a Vedres István Épí-
tőipari Szakgimnáziumban megrendezett megyei 
diákparlamenten iskolánkat Kovács Rana Jaffa 8. 
osztályos tanuló és Arany Márta tanárnő képviselte. 
A hozzászólások után megválasztották az országos 
diákparlament képviselőit, akik képviselik a Zol-
tánfys diákokat is.

➢ A Zoltánfy István Iskola pedagógusai folya-
matosan vesznek részt továbbképzéseken, fejlesztik 
módszertanukat, keresik a lehetőségét az új oktatá-
si stratégiák helyi megvalósításának. Ennek egyik 
színtere volt a Szeged és Térsége Eötvös József Gim-
názium, Általános Iskola XXV. TOVÁBBKÉPZÉSI 
NAP-ja 2019. október 25-én.

A programban az alábbi előadásokat hallgatta 
meg a tantestület: Pánik vagy tagadás? Fenntart-
ható fejlődéssel a klímaváltozás ellen – és egyéb 
jelenségekről Dr. Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Tanácsa alapító-tiszteletbeli 
elnöke; A fenntarthatóságra nevelés lehetősége-
iről pedig Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Ta-
nügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály 
Pedagógusminősítési osztályvezetője tartott előa-
dást. 

A délelőtti előadásokat szekcióülések követték. 
Itt csoportos foglalkozás keretében a gyakorlat kö-
vetkezett, mely a megismert új módszertani elemek 
adaptációját volt hivatott elősegíteni.

Vid György ig.

ISKOLAI  HÍREK

1. sor. balról: Csányi Mária, Csanádi Vera, Dombi László és Török Lászlóné tanáraink,
2. sor: Joó Endre, Török Erzsébet, Mellár Mihály, Gyukin Mladen
3. sor: Pipicz Lajos, Lévai István, Csehók Ferenc, Süvegh Zoltán, Szilágyi Attila
4. sor: Csabai Zoltán, Kószó Aranka, Tóth Sándor, Tóth István

50 éves osztálytalálkozó Deszken

Múlt héten kuratóriumi ülést 
tartottunk. Először a megváltoz-
tatott kiírású középiskolások szá-
mára kiírt pályázatunkra beérke-
zett pályázatok elbírálása történt 
meg. 2 pályázó kapott erre a tanévi 
félévre támogatást tőlünk, mellyel 
az elérendő céljait szeretnénk tá-
mogatni.

A kuratórium döntött az ala-
pítványi bál időpontjáról is: 2020. 
március 21-dikén várjuk szere-
tettel vendégeinket a programon! 
Megbeszéltük a karácsonyi mű-
soron való részvételünk ötleteit 
is. Önök is részvételükkel és ado-
mányaikkal támogathatják a falu 
gyermekeit!

Deszk Község Közoktatásá-
ért Közalapítvány 

kuratóriuma

Deszk Község 
Közoktatásáért 
Közalapítvány 
hírei
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November 13-án este útra kel-
tünk Budapestre, hogy az egyik 
legnagyobb és legörömtelibb 
megmérettetésen vegyünk részt, 
a Fölszállott a páva televíziós mű-
sor elődöntőjén. Nagy Anikóval, 
Aranyné Katival (mindenki Kati 
mamája) kísértük a 24 gyerkőc-
öt, akik az országból és határa-
inkon túlról is a legjobb 12 tánc-
együttes közé jutva táncolhattak 
a Magyar Televízióban. Tudtuk, 
hogy nem lesz könnyű, hiszen 
talán a két legerősebb együttessel 
kerültünk egy műsorba, a gödöl-
lői Urbán Verbunkkal és a jász-
berényi Árendás Tánccsoporttal. 
A csütörtöki próbák után viszont 
úgy láttuk, hogy maximálisan 
megálljuk a helyünket ebben az 

erős mezőnyben is. A gyerekek 
motiváltak voltak, fegyelmezet-
tek és lenyűgözően szépek és 
mosolygósak. A mentoraink, 
Tóth Zoltán és Tóth-Mihó Erika, 
a Bartina Táncegyüttes oktatói 

végig ott voltak mellettünk, ta-
nácsokkal láttak el bennünket, 
hajat fontak, öltöztettek, és ami a 
legfontosabb, imádták a gyereke-
inket és olyan szeretettel voltak 
felénk, ami nagyon jó érzéssel 
töltött el mindannyiunkat. Há-
lásan köszönjük ezúton is nekik!

Tele voltunk várakozással a 
pénteki napon. Nagyon szeret-
tük volna megismételni a négy 
évvel ezelőtti sikertörténetet, 

amikor a Borbolya csoportunk-
kal a döntőig sikerült eljutni, de 
sajnos most úgy alakult, hogy ez 
mégsem sikerült. Egyetlenegy 
ponttal maradtunk le a tovább-
jutástól, ami nagyon fájó ugyan, 
de vigasztal bennünket a tudat, 
hogy mi mindent megtettünk 
érte. Rengeteg telefon, üzenet 
érkezett azóta, gratuláltak a cso-
portnak a szerepléshez és sokan 
fejezték ki „nemtetszésüket” is az 
eredménnyel kapcsolatban. Mi 
nem szeretnénk erről véleményt 
nyilvánítani, azt gondoljuk, hogy 
megálltuk a helyünket és óriási 
eredmény már az is, hogy ott le-
hettünk ismét a Magyar Televí-
zió színpadán. Nagyon büszkék 
vagyunk a gyerekekre!

Nagyon köszönjük Nagy Ani-
kónak és Kati mamának, hogy 
ott voltak velünk és mindig, 
mindenben számíthatunk rájuk! 
Köszönjük a mentorainknak, 
Zolinak és Erikának, öröm volt 
velük együtt dolgozni!

És végül álljon itt azoknak a 
gyerekeknek a neve, akik min-
dent beleadva, rengeteg munká-
val eljutottak a Fölszállott a páva 
élő adásába, öregbítve ezzel tele-
pülésünk hírét:

Baranyi Nóra, Borsos Bence, 
Dragon Botond, Égető Kiara, 
Földesi Orsolya, Gyorgyev Dá-
vor, Hegyi András, Krizsán Le-
vente, Márton Kornél, Nagy-Fü-
löp Kende, Nyerges Gréta, 
Lőrincz Lívia, Monóczki Luca, 
Monóczki Áron, Papp Lilien, 
Somorjai Márk, Sümeghy Ákos, 
Sümeghy Laura, Szabó Kata, 
Széll Panna, Török Zoltán, Török 
Zsuzsanna, Veszelovszki Viktor, 
Vincze Kamilla. 

Szívből gratulálunk Nektek!
Tóth Gábor, Goda Kata, 

Bene Ildikó

Fölszállott a páván a Tiszavirág
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November 9-én megnyitottuk 
a báli szezont… a Népművésze-
tért Alapítvány hívott mindenkit 
egy jó buliba! A forgatókönyv 
idén is a szokásos volt: Bene Il-
dikó, az alapítvány elnöke a bál 
előtt egy héttel kétségbeesett 
üzenetet küldött: „Segítsetek a 
szervezésben, mert eddig na-
gyon kevesen jelentkeztek! Én 
lefújom az egészet!” Mi nyug-
tattuk, hogy dehogy kell lefújni, 
csak a szokásos patópálos „ej, 
ráérünk arra még” jelentkezés 
zajlik… És milyen igazunk lett: 
a bál előtti napon 190 főre terít-
hettünk! Szabóné Sarkadi Szil-
via idén is gyönyörű dekorációt 
álmodott meg nekünk (sírba is 
vitte a kollégáit, mire elkészül-
tek az aprólékos gonddal meg-
tervezett asztali díszek…) de 
megérte! A Sportcsarnok fan-
tasztikusan nézett ki az új szelfi 
sarokkal, lufikkal, virágokkal 
és mécsesekkel! A bálat Bene 
Ildikó, az alapítvány elnöke nyi-
totta meg, amit egy fergeteges 
meglepetés műsor követett nép-
táncosainktól és oktatóinktól. 
A vacsoráról Kócsóné Zsuzsi 
és a Jóbarát Csárda gondosko-
dott profi módon, amit ezúton 
is köszönünk nekik!! A Black 
Five zenekar olyan hangulatot 
csinált, hogy a tombolasor-
solásra alig tudtuk leültetni a 
lelkesen táncoló vendégeket. 
Bőven elmúlt éjfél, mire Király 
László magához ragadhatta a 
mikrofont, és a szokásos stílu-
sával levezette az egészet. Sokat 
nevettünk, kijárt a taps és éljen-
zés a szerencséseknek, a nagyon 
szerencséseknek a „bundaaaa!”, 
de a lényeg: az adakozó kedv-
nek köszönhetően több mint 
300000 Ft-tal „gazdagodott” az 
alapítvány, és ezáltal néptáncos 

gyerekeink, amit mindenkinek 
szívből köszönünk! Kukucska 
András profi fotósunknak volt 
dolga rendesen… szuper fotók 
születtek, melyek megtekinthe-
tők a Faluház honlapján. A bál 

nem jöhetett volna létre támo-
gatók nélkül, íme: Alakmánia 
Mozgásstúdió, Anro Tool Kft., 
Babits Pincészet - Lakatos Pál, 
Bertók Péter, Deszk Község Ön-
kormányzata, Deszki Faluház, 

Deszki Sport Club, Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit 
Kft., Dudás Ildikó, Égető Zsolt 
és Hegyi Mónika, Fonó Budai 
Zeneház, Goda István, Gonda 
Gabriella – Oriflame, Görbe 
Lajos, György Imre, Hídvégi 
család, Ifjúsági Ház Rendez-
vényközpont, Jóbarát Csárda 
– Deszk, Káity Mónika, Kardos 
Ditke és Kardos Gyula, Kinga 
Kozmetika, Király László, Mátó 
Attila és családja, Néptánckellék 
Bolt Budapest, Netye Orsolya, 
Papp József és Pappné Papdi 
Éva, Quadrotex Kft., R-COOP 
3 Kft., Sillóné Varga Anikó, So-
le-Mizo Zrt., Szabó Sándor or-
szággyűlési képviselő, Szabóné 
Sarkadi Szilvia, Szeles László 
csizmadia mester, Sziveri Zsolt, 
Szőregi Gazdabolt – Csehák 
Bernadett, Tiszavirág Néptánc-
egyesület, Tündérkert Trading 
Zrt., Tóth Ferenc, Vámos Zoltán 
(Vámos Cukrászat), Vikorné 
Nádasdi Ilona (Tupperware és 
Farmasi tanácsadó)

Sillóné Varga Anikó

Bál Deszken!
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Október elsején, az Idősek napján Cserháti 
Györgyné, Földi János, Kószó Aranka, Török 
Ferencné köszöntötték klubtársaikat. Király 
László polgármester úrnak köszönjük a figyel-
mességet, a vendéglátást.

Az Egészséghéten az időpontok előjegy-
zésénél segítette a szervezői munkát Dobó 
Vincéné, Batyik Andrásné, Arany Jánosné, 
Radics Béláné, köszönjük nekik. A szűrővizs-
gálatokon több klubtársunk részt vett egész-
ségi állapotának megőrzése, szinten tartása 
érdekében.

Néhány klubtagunk részt vett a „Kossuth 
utcai” futóversenyen a Szabadidőparkban, 
idősek kategóriájában sikeresen szerepeltek.

Kiskundorozsmán, az Őszi bálon a Nagy-
mamák divatbemutatóját ismét megcsodál-
hattuk, illetve láthattunk néhány színvonalas 
műsorszámot is, mellyel a hangulatot fokoz-
ták.

A Film klubban a Swing című magyar ro-
mantikus filmé volt a főszerep, melyben há-
rom elkeseredett, különböző korú nőt egy 

esős éjszakán egymás mellé sodort az élet, 
énekes haknival körbe járták a Balatont. Így 
vagy úgy, egy újabb lehetőséget kaptak az élet-
től a továbblépésre. Jól szórakoztunk a filmen.

A hónap közepén ismét születésnaposo-
kat köszöntöttünk: Kószó Aranka, Csonka 
Ferenc, Csonka Ferencné, Matkócsik János, 
Matkócsikné Ágh Julianna, Kovács Istvánné, 
Szász Lászlóné, Vigh Ferenc, Muskó Pálné, 

Naszradi Miklós, Kiss János, Marócsik József-
né, Dobó Vincéné, Gárgyán Zoltánné, Temes-
vári Antalné, Mucsi Blanka, Ocskó Mihályné, 
Ocskó Mihály, Kása Andrásné voltak az ünne-
peltek. A finom ebédet Cserháti György főzte 
ezen a napon, köszönjük neki. Jó hangulatban 
telt el ez a délután.

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

A „Banatski Sabor” 25 éves évfordulója 
Deszken 

А délutáni esthajnali misével a szerb templomban kezdődött a jubile-
umi 25. „Banatski Sabor” szerb egyházi, népdal és népzenei találkozó. A 
misén három egyházi éneket énekelt el a helyi „Sloga” kórus, mint a ta-
lálkozó résztvevői. Folytatás következett a Faluházban 18 órakor Brczán 
Krisztifor alpolgármester, a „Bánát” Szerb Kulturális Egyesület elnöke 
ünnepi köszöntőjével. Majd a műsorvezető, Dr. Mándity Predrág fel-
olvasta a „ Banatski Sabor” történetéről és jelentőségéről írt szöveget, 
ami után elkezdődött a kulturális műsor. Először a „Frigyes Sándor” 
Dunaújvárosi zeneiskola harmonikásainak műsorát, majd Putnik 
Bozsidár újszentiváni énekes és a Rácalmási Napsugár Asszonykórus 
énekeit élvezhették. A folytatásban zenei műsorszámok következtek: 
Fridman Ruven furulyán játszott, a nagypapája, Gyukin Miodrág és a 
Bánát zenekar kíséretében. A Mohácsi fiatalok tamburazenekara ismét 
hatalmas sikert aratott. Következett a helyi Banatske Lale zenekar Rosu 
Dusica énekesnővel, majd a Dukát csoport és a Nagyszentmiklósi „Bi-
seri” („Gyöngy”) zenei-vokális csoport volt az utolsó blokkban. A végén 
a szervezők ajándék CD-t és emlékplakettet adtak át a résztvevőknek 
kihangsúlyozva, hogy igaz, kevesebb résztvevővel, de minőségi prog-
ramot láthattak, hallhattak a jubileumi rendezvényen, aminek termé-
szetesen jövőre is lesz folytatása. A műsor után egy remek hangulatú  
vacsora és mulatság volt a Gerliczy Étteremben. Nem sikerült volna 

az est, ha nincsenek szponzorok, anyagi támogatók, mint a Szerb Or-
szágos Önkormányzat, a Szerb Kulturális és Dokumentációs központ, 
Deszk Község Önkormányzata és a Szegedi Helyi Szerb Közösség. 
Külön köszönet a Faluház munkatársainak a lebonyolításban nyújtott 
nagy segítségért. Természetesen jövőre a szervezők megígérték, hogy 
próbálkoznak majd pályázatok útján több pénzhez jutni a cél érdeké-
ben, hisz biztosak abban, volna még több résztvevő is. Akkor majd a 
propagandán és a programszervezésen is tudnak javítani, bővíteni.

Szegedi Szerb Bál 
Folytatódott a hagyomány Szegeden, hisz idén is volt Szegedi Szerb Bál 

november 16-án, a Szegedi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Szege-
di Helyi Szerb Közösség szervezésében. A „Szálka” (volt Tisza Gyöngye) 
Étteremben közel 120 vendég gyűlt össze Szeged és vonzáskörzetéből, így 
Deszkről is sokan. A kezdés is Deszkhez kötődött, hiszen a Bánát néptán-
cosainak műsorát láthatták, majd a finom svédasztalos vacsora, valamint 
az Óbecsei „Benus” zenekar zenéjével folytatódott a kora hajnali órákig.

Rusz Borivoj

Mi újság a Bánát háza táján?
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Az összerázódott felnőtt csapat teljesít-
ménye miatt sok jó meccsnek örülhettünk 
a szurkolóinkkal együtt az elmúlt hetekben. 
Most az egyik legfrissebbet, a Sándorfalva SK 
elleni mérkőzést emelném ki. 

Az elmúlt hetek esőinek köszönhetően a 
november 16-iki mérkőzést megelőző pénte-
ken arra jutott a két klub, hogy felcseréli a pá-
lya választói jogot, így a szombati mérkőzést 
nem a sorsolás szerinti deszki, hanem a sán-
dorfalvi műfüves pályán játszottuk. Utazással 
járt, de győzni mentünk! Csapatunk hozta az 
elmúlt hetek stabil játékát, mindkét félidő 
első 10 percében Kószó Krisztián vezetésével 
eldöntötte a mérkőzést. 

Megyei II. felnőtt: 
Sándorfalva SK - Deszk SC 2-4 (2-2) 
Gólszerzők: Kószó (2), Papp, Huszti
Helyszín: 
Sándorfalva, 30 néző. 
Vezette: Csöngető Endre (Gera, Kucsora).
Deszk: Szabó – Németh, Gémes, Gémes, 

Győri (Kozma), Grósz, Kálmán (Illés), Gye-
nizse (Huszti), Kószó, Török (Adamov), Fü-
löp, Papp. Edző: Papp Endre.

Gyenizse Kristófnak – aki lesérült a mecs-
csen – mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Hajrá DSC!!!, 
Szabó László elnök

Hírek a DSC háza 
tájáról Az év végéhez közeledve egyesületünk 

mindkét – általunk favorizált – horgászmód-
szerben megtartotta évadzáró versenyét. Ok-
tóber 12-én pontyfogó viadalunk volt úszós 
horgászmódszerrel. Remek idő, szép számú 
csalira éhező kopoltyús várta a horgásztársa-
kat. A jó hangulatú - ebben soha nincs hiány 
- délelőttön remek fogási eredmények szület-
tek. A 37 horgász 51 db pontyot terelt a me-
rítőkbe, melyeknek jelentős része a mérlegelés 
után visszakerült természetes közegébe.

Végeredmény:
I. Tari János 
 – 12,10 kg, 8 db ponty
II. ijf. Kovács Antal 
 – 8,75 kg, 5 db ponty
III. Lévai István 
 – 8,20 kg, 6 db ponty

Évzáró feeder versenyünket november 
2-án tartottuk. Az időjárás nem volt ideális. 
Esős, szeles, kellemetlenül hűvös idő fogadta 
a résztvevőket. Ezek a körülmények visszakö-

szöntek a fogási eredményekben is. A három 
óra során mindössze egy db ponty került a 
haltartókba. A fogások többi részét a szép szá-
mú kárász állomány adta 18 résztvevőnek.

Végeredmény:
I. Filyó György – 2,40 kg
II. Tari János – 1,85 kg
III. Czeroczki Pál – 1,65 kg

Mindkét horgásztalálkozónk a Csányi 
József által főzött finom bográcsos ebéd el-
fogyasztásával zárult. Ezzel a rendezvénnyel 
horgászegyesületünk 2019. évi közös prog-
ramjai lezárultak. A horgászat azonban to-
vább folytatódik, hiszen jelentős mennyiségű 
állomány áll a horgásztársak rendelkezésére. 
Egyesületünk vezetősége köszöni a tagság 
egész éves aktivitását, a segítők, szponzorok 
támogatását, remélve, hogy a 2020-as év is ha-
sonlóan sikeres lesz.

„Maros Ponty” Horgászegyesület

Horgászversenyek

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

Kószó Krisztián

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 
Deszk településen a ké-
ményseprő-ipari tevékeny-
séget ellátó szolgáltatók 
listáját a következő linken 
találhatják meg:

www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=tuzvedelem_

kemenysepro_lista
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Az 1996-ban (a Kossuth utca akkori aszfalto-
zásának megünneplése kapcsán) elindított ut-
cai futóversenyünk idén 24. alkalommal került 
megrendezésre október 17-én, több mint 100 
versenyző részvételével. 

Rendhagyó módon a sportdélutánt ezúttal 
az utóbbi években előforduló esések, sérülé-
sek miatt nem a Kossuth utcában, hanem a 
jobb körülményekkel rendelkező Szabadidő 
Parkban bonyolítottuk le zökkenőmentesen. A 
szépen gondozott labdarúgó pályán kialakított 
futósávokban mérték össze képességeiket a ver-
senyzők. 

Az idei évtől módosítottuk a versenykiírást 
és lehetőséget biztosítottunk nem csak a desz-
ki lakosoknak, hanem mindazoknak a sport-
kedvelőknek, akik községünkben táncolnak, 
sportolnak, vagy bármilyen tevékenységükkel 
öregbítik településünk hírnevét. Az idei ver-
seny – háromszoros bajnoki címeiért – külön 
emlékserleget adományoztunk Gombos Attilá-
né Vass Anitának, a 30 év feletti női kategória 
I. helyezettjének. Külön köszönettel tartozunk 
a felkészítő tanároknak, szülőknek, óvónőknek, 
Deszk Község Önkormányzatának, vándorser-
leg alapítóknak, a Deszki Település-üzemelteté-
si Nonprofit Kft-nek, valamint a verseny lebo-
nyolításában segítőknek. 

Külön köszönet illeti továbbá a több évtize-
des alapítói tevékenységért Dr. Mészáros Milán, 
Terhes Zoltán, Romcsicsné Kovács Ilona, vala-
mint Révész István alapítókat. Tőlük az alapítói 
feladatokat Király László polgármester, Tajti 
Péter, Révész Norbert és Orvos Csaba, Orvos 
Szilvia veszik át, amiért külön köszönettel tar-
tozunk.

A helyezetteknek járó díjakat Király Lász-
ló polgármester, Sillóné Varga Anikó és Sztán 
László képviselők, valamint az alapítók adták 
át.

A verseny eredményei:
Óvodás kiscsoport Lány kategória     

Alapító: Mészáros Luca, Mészáros Réka
1. Horváth Dorina Maja, 2. Guta Csenge

Óvodás kiscsoport fiú kategória       
Alapító: Dr. Mészáros Milán

1. Kukla Tamás, 2. Konkoly Balázs, 3. Papp 
Benedek
Óvodás középső csoport lány kategória         

Alapító: Kardos Dorina, Kardos Edina
1. Babó Gréta Flóra, 2. Németh Csenge, 3. 
Teberán Anna
Óvodás középső csoport fiú kategória          

Alapító: Kiss Hanna Laura, 
Kiss Zalán Áron

1. Csikota Zénó, 2. Diviki András Krisztián, 3. 
Guta Áron
Óvodás nagycsoport lány kategória           

Alapító: Révész Petra, Révész Villő, 
Révész Csilla

1. Széll Borbála, 2. Vikor Lili, 3. Baranyi Gréta
Óvodás nagycsoport fiú kategória          

 Alapító: Nemes Nóra, Nemes Béla
1. Diviki Károly, 2. Rozsnyai Levente
1-2. osztály lány kategória           

Alapító: Terhes Éva
1. Kocsis Virág Eszter, 2. Maróti Panni, 3. 
Németh Maja
1-2. osztály fiú kategória      

 Alapító: Beszédes Viktor
1. Guta Csanád, 2. Csikós Endre, 3. Dévits 
Márk
3-4. osztály lány kategória         

Alapító: Németh Maja, Németh Mira
1. Kovács Regina, 2. Vörös Nikolett, 3. Révész 
Viola
3-4. osztály fiú kategória        

 Alapító: Bertók Péter
1. László Benett, 2. Baranyi Zsombor, 3. Leho-
tai Gergő
5-6. osztály lány kategória      

Alapító: Krizsán Pál
1. Huszta Zsuzsanna, 2. Konkoly Kitti, 3. Oti 

Hanna
5-6. osztály fiú kategória        

Alapító: Tajti Péter
1. Hűvös Máté, 2. Dávid Gergő, 3. Tóth Justin

7-8. osztály lány kategória      
Alapító: Tóth Ferenc,Kovács Kámea

1. Kovács Kámea, 2. Schauer Viktória, 3. Dobó 
Viktória
7-8. osztály fiú kategória       

Alapító: Kócsó Zoltánné
1. Hűvös Gergely, 2. Szügyi Olivér, 3. Frank 
Krisztián
30 év alatti női kategória          

Alapító: Kovács Dániel Csaba
1. Orvos Alexa
30 év alatti férfi kategória           

Alapító: Király László
1. Gyenizse Kristóf, 2. Bódi Tamás, 3. László 
Gergő
30 év feletti női kategória       

Alapító: Vörös Eszter, László Levente
1. Gombos Attiláné, 2. Kardos Ditke, 3. Niko-
démusz Renáta
30 év feletti férfi kategória        

Alapító: Király László
1. Németh Zoltán, 2. Orvos Csaba, 3. Vörös 
András
Nyugdíjas deszki női kategória       

Alapító: Farkas Péter
1. Álmosdi Antalné, 2. Kiss Istvánné, 3. Maró-
csik Józsefné
Nyugdíjas deszki férfi kategória       

Alapító: Baranyi József
1. Kiss János, 2. Fülöp István, 3. Gyorgyev 
Vojiszláv
Nyugdíjas szőregi női kategória    

Alapító: Kacsa József, Majzik Andrea
1. Bajusz Pálné, 2. Sajó Dánielné
Nyugdíjas szőregi férfi kategória     

 Alapító: Révész Norbert
1. Kele István, 2. Bárdos László

Futóversenyünk zárásaként élményszámba 
menő csizmadobáló, zsákban futó, illetve guru-
ló versenyre is sor került. Találkozunk jövőre a 
25. jubileumi Kossuth utcai futóversenyen.

Gyorgyev Vojiszláv 
szervező

SPORT HÍREK

Kossuth utcai futóverseny
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FIGYELEM!
A külterületeken a vadon élő állatvilág érdekében, és 

állategészségügyi okból folyamatosan védelmi berende-
zések üzemelnek. Ezek az eszközök emberre, kutyára 

veszélyt jelenthetnek, amennyiben hozzányúlnak.
Fentiek miatt nyomatékkal kérünk mindenkit, hogy az 

eszközhöz NE nyúljanak, illetve az Önöknél lévő kutyát 
MINDIG tartsák pórázon!

A gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül!
Veszélyeztetés kutyával:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 193. § - a szerint 

SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL,
 aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és vé-
dett természeti területen, vagy vadászterületen 

– a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, 
vagy kóborolni hagyja.

A Társaságunk zömmel Deszk közigazgatá-
si területén tevékenykedik. Egyesületi formá-
ban, szigorú kontrollelőírások mentén végzi 
tevékenységét. Azt szeretnénk, hogy ne úgy 
tekintsenek bennünket, mint puskás embe-
rekre, hanem mint a zöldekre, (ez nem párt) 
mert a mi egyenruhánk ZÖLD és ez nem 
szimbólum, ez életérzés!

Az Egyesület tagjai a vadászat során igen so-
kat tartózkodnak a határban, ha bármi rend- 
ellenes dolgot tapasztalnak, azonnal jelzik 
az eseményt a Hivatásos Vadászoknak, akik 
megteszik a szükséges intézkedést. A szabad-

idejükben a szakszemélyzettel etetőket, itató-
kat építenek. Ezeket az ősz folyamán feltöltik 
takarmánnyal és egész télen folyamatosan 
etetnek közel 200q kukoricát, 60q naprafor-
gót, 60q cirokmagot, 200q szálas takarmányt, 
amit a társaság megtermelt és megvásárolt, 
hogy a vadállomány jó kondícióban várhassa 
a tavaszt.

A természet szeretete, tisztelete a vadállo-
mány védelme, gondozása, állományszabá-
lyozása, a dúvadak csapdázása, elejtése az, 
amiért a tagjaink szabadidejüket e nemes 
sportnak szentelik. Az igaz, hogy a vadászat 
során egyes vadfajok egyedei elejtésre kerül-
nek, (de nem csak a természetes szaporulatot 
érinti, hanem a társaság vásárolt és felnevelt 
2000 db előnevelt fácánt. A természetes sza-
porulat dúsítására a fácántyúkok a területen 
maradnak.) ez a dolog a vadállomány egyed-
számának szabályozását szolgálja. Vannak vé-
dett fajok, amelyekre fokozottan figyelünk. A 
vadállomány védelme néha konfliktus helyze-
tet is hoz. Igen sokan tartanak házi kedvence-
ket. Ha kutyussal a lakóterületen kívülre megy 
valaki, ezen esetre is vannak szabályok, amiket 
be kell tartani. Egy szabadon rohangáló kutya 
indokolatlanul zavarja az apróvadat, őzet. Van 
időszak, ami kimondottan káros a vadnak (pl. 

egy vemhes suta, vagy nyúl esetében). Ezért a 
Hivatásos Vadászok a szabályokat be nem tar-
tókat figyelmeztetni szokták.

A környezetünkkel a nem vadász, de ter-
mészetszerető emberekkel szerintem egy a cé-
lunk és a feladatunk. Szeretnénk a természeti 
értékeinket az utókor számára minél élhetőbb 
formában megőrizni.

Bolgár József 
vadászmester

A Deszki Gazdák Vadásztársaság mindennapjai, életképek
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Kedves Vadásztársak, kedves Deszkiek! A téma könnyebb megértése 
érdekében megosztjuk egy vadásztársunknak, a Vadászok Barát Közös-
sége facebook oldalán megjelent, ezzel a témával foglalkozó gondolatait. 

ÁLLATVÉDŐ ÉS ÉRDEKLŐDŐ ISMERŐSEIM FIGYELMÉBE
Ez a téma néhány havonta újból és újból felszínre kerül, és feleslege-

sen korbácsolja fel az indulatokat. Bizonyosan csakis a jó szándék hajt 
mindenkit, aki jótékony tiltakozásként éli meg a megosztásokat, lájko-
kat, szmájlikat, kommenteket, nem feltételezem, hogy ilyen komoly 
témában bárki csak a népszerűséget hajhászná. De nem bölcs dolog 
állást foglalni a legalapvetőbb háttérismereteket is nélkülözve, olyan 
interneten és Facebook-on keringő zavaros tartalmak alapján, amelyek 
szintén tele vannak fél- és tévinformációkkal (természetesen ezeknél 
sem feltételezhetek semmilyen hátsó szándékot, függetlenül attól, hogy 
magánszemély vagy szervezet tartja felszínen a témát). Állampolgári és 
sportvadász minőségemben, illetve végzős vadgazda mérnök hallgató-
ként megpróbálok az alábbiakban segíteni, remélve, hogy ezt az össze-
foglalót elolvasva tisztán lát, aki akar.

1. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a csapdázás – és ezen be-
lül a hattyúnyak csapda használata – Magyarországon legális tevékeny-
ség. A Vadgazdálkodási törvény (http://bit.ly/2N0kkRA) EU-s jogsza-
bályokra hivatkozva határozza meg, milyen módszerek engedélyezettek 
és mik tilosak. Összefoglalva: az ölőcsapdának szelektívnek kell lennie 
(tehát csak a célfajt, -fajokat megfognia) és villámgyorsan ölnie, az élve 
fogó pedig semmilyen sérülést nem okozhat, és ebből el kell, hogy le-
hessen engedni, amit megfogott.

2. A HATTYÚNYAK CSAPDA SZELEKTÍV, mert csak a kutyafé-
léket (róka, aranysakál), borzot foghatja meg működési elvénél fogva. 
Ezek a csapdák szabályos kihelyezés esetén el vannak ásva, és akkor 
sülnek el, ha a csalifalatot valami felfelé húzza, miután kiszagolta. Te-
hát NEM CSAPÓDNAK ÖSSZE RÁLÉPÉSKOR. Amikor elsül, a rugó 
ereje révén gyakorlatilag azonnali halált okoz. (A szabálytalan kihelye-
zés más lapra tartozik, de feltételezem, hogy mindenki, aki nem elásott 
csapával találkozott, azonnal feljelentést is tett.)

3. A hattyúnyak NEM CSAPÓVAS, amely valóban egy Magyaror-
szágon tiltott, nem szelektív eszköz. Ez rálépéskor sül el, és a végtagot 
fogja meg, komoly vagy akár súlyos sérülést okozva állatnak, embernek 
egyaránt. Természetesen nettó állatkínzás, Btk. szerint akár többéves 
börtönbüntetéssel is sújtható.

4. Igen: a kutyát a hattyúnyak csapdák szintén megfogják, és ebből 
vannak az újra és újra fellángoló balhék. Azonban egy dolgot meg kel-
lene érteni végre: a kutya a vadászterületen RENDELLENESSÉG, SZA-
BÁLYSÉRTÉS (Szabálysértési törvény, Veszélyeztetés kutyával, 193. 
§ (1) b): - http://bit.ly/2JzS0Ud). Így aztán azzal nem kell számolni a 
csapda kihelyezésekor, hogy kutyát foghat meg.

Példa: arra sem kell számítanunk, amikor patkánymérget teszünk ki a 
sufniban, hogy valaki bemegy az utcáról, gondol egyet és megeszi, mert zizi 
cukorkának nézi. Még egy példa: ha a gyerekem beszökik egy lezárt épít-
kezési területre, és baja esik, akkor nem az építőipar és nem a munkások a 
hibásak, nem a biztonsági előírásokban van a probléma és nem is a gyerek-
ben, hanem a szülőben.

5. Tehát egy megoldás van, hogy ne fogjon kutyát a hattyúnyak: NE 
LEGYEN SZABADON KÓSZÁLÓ KUTYA A TERÜLETEN. Ez csak 
és kizárólag a kutya gazdájának felelőssége. Ilyen egyszerű, ennyi az 
egész.

6. A végére egy kis jogászkodás, mivel egyre többen hivatkoznak a 
vonatkozó EU-s rendeletre (A Tanács 3254/91/EGK rendelete) anélkül, 
hogy értelmeznék, vagy akár elolvasnák. Ennek nemrégiben pontosí-
tották a magyar fordítását, amely pontosítás egyébként érdemben sem-
min nem változtatott. A preambulumban (a jogszabály céljait össze-
foglaló bevezetésben) a pontosítás után a következő részt olvashatjuk, 
egyebek mellett:

„mivel az Európai Gazdasági Közösség által a 82/72/EGK határozat-
tal elfogadott, az európai vadon élő növények, állatok és természetes 
élőhelyeik védelméről szóló 1979. szeptember 19-i Berni Egyezmény 
egyes fajok esetében megtiltja a befogás és elejtés valamennyi megkü-
lönböztetés nélküli eszközének használatát, ideértve a széles körű vagy 
nem szelektív befogásra vagy elejtésre alkalmazott csapdákat is;”

A Facebook-on nincs kiemelés, ezért leírom a lényeget: a Berni 
Egyezmény a befogás és elejtés MEGKÜLÖNBÖZTETÉS NÉLKÜLI 
eszközeinek használatát tiltja (IV. függelék, angol és francia nyelven: 
http://bit.ly/2q4k76T). És akkor térjünk vissza a fenti 2. ponthoz: a 
hattyúnyak szelektív, kifejtettem, miért.

Deszki Gazdák Vadásztársaság
Molnár Sándor elnök

Bolgár József vadászmester

A CSAPDÁZÁSRÓL ÉS A HATTYÚNYAK CSAPDÁRÓL

Jörg Bernhardt, kedves pirnai barátunk – akit mi már csak Gyuri-
nak szólítunk – ismét sok felajánlással érkezett Ács Józsi kíséretében. 
Jörg eddig is sokat segített azokkal a gyógyászati eszközökkel, melyeket 
ajándékba hozott a deszki idősek gondozását, otthoni ápolását segítve. 

Motoros kórházi ágyak, járókeretek, tolószékek – mind a deszki 
családok életét könnyítik meg már évek óta. Nagyon hálásak vagyunk 
Gyurinak, aki nagy szeretettel és barátsággal érkezik mindig hozzánk, 
már nem csak felajánlásokat hozva, de szinte az összes falunap kedves 
vendége is lett. Ács József, Deszkről elszármazott kitüntetettünk nem 
engedi el a kezét, így reméljük, még sokat segíthetünk a betegeknek, a 
nagylelkű adományok kapcsán.  

Jelenleg 6 db, a beteg által is könnyen mozgatható, motoros kórházi 
ágy, 18 db kerekes járókeret, 3 tolószék, egy tucat mankó és szoba-to-
alett van  a deszki családokhoz ingyenes használatra kiadva. Röszkén 
is van egy ágyunk, és Domaszéken is segített már Jörg adománya. Azt 
tervezzük, hogy még karácsony előtt szegedi egészségügyi intézmé-
nyeknek, ill. szomszédos településeknek is adunk használatra ilyen 
eszközöket. Még egyszer köszönjük Jörg Bernhardtnak – nem csak az 
önkormányzat, de a családok nevében is!

Gyógyászati eszközök 
Pirnából Deszkre – ajándékba
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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 

 december 4., 18.

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

Égető Zsolt és Hegyi Mónika 
október 29-én,

Dencsik Imre és Daróczi Mária 
november 21-én,
Kószó Krisztián és Banzsal Katalin n
ovember 22-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Nádasdi Istvánné elhunyt 85 évesen.
Fodor Imre elhunyt 69 évesen.
Gregority János elhunyt 89 évesen.

MEGÉRKEZTÜNK!
Osziczki Anettnek és Szabó-Czibolya Gábor-

nak 2019.10.30-án Gergő,
Kertész Katalinnak és Dén Gábornak 2019. 

10. 23-án Blanka nevű gyermeke született.
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45 éves 45 éves 
a Deszki Népdalköra Deszki Népdalkör

alapítványi bál


