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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

–  Adóemeléssel kezdte a testület az 
évet. A médiában azt hallani, hogy még 
ebben az évben drasztikusan csökkenni 
fog az iparűzési adó bevétel az önkor-
mányzatoknál. Mit jelent ez Deszkre 
nézve?

– Először is tisztázzuk – ezt 2021. ja-
nuártól lehet csak bevezetni, megkezdett 
adóévben nem. Azt, hogy pontosan mit is 
jelent majd - nos, ezt senki nem tudja jelen-
leg. Nem lehet tudni, hiszen a pénzügymi-
nisztériumtól származó hírek szerint az adó 
alapját az amortizáció ötszörösével lehet 
majd csökkenteni – ennek pontos mértékét 

pedig csak az első, így adózott év alapján le-
het megmondani. Tartok tőle, hogy sokkal 
jelentősebb adóalap-csökkenéssel kell szá-
molnunk, mint amit prognosztizál a szakma 
jelenleg. 

Ennek minden érintett önkormányzat 
és település csak vesztese lehet. Nem ne-
héz kitalálni, hogy a jelentős adócsökkenés 
kényszeríti majd a települési képviselő-tes-
tületeket a többi helyi adónem drasztikus 
emelésére, hogy a hatályos törvények szerint 
ne tervezzenek mínuszos költségvetéssel. A 
kötelező feladatokat ezután is el kell látnunk, 
a kieső pénzt pedig nem fogják pótolni. Az 
Unió egyre szigorúbb lesz a támogatások 
odaítélésével és az ellenőrzésekkel is – így 
kevesebb lesz a pénz. Az adóemelések épp 
úgy elkerülhetetlenek lesznek, ahogy az 
infláció elszabadulása is. Ezt pedig a vállal-
kozások és a lakosok is megérzik majd.  

Deszk költségvetése már most is minden 
eddiginél rosszabb. Az év végi adóemelés-
ből származó 9,3 millió forintos többlet 
már most lenullázódott – látva a normatív 
támogatások pontos összegét, és a felada-
tok ellátásához szükséges anyagi fedezetet. 

Az említett iparűzési adó változások nélkül 
is jelentősen fog csökkenni a helyi adóbe-
vételünk. Gyakorlatilag nincs egyetlen fo-
rintunk sem szabad felhasználása.  Sokkal 
nagyobb mértékben csökkennek a 2020-as 
bevételek, mint arra számíthattunk. Ha még 
ez az iparűzési adó csökkentés is beüt – nem 
sok választásunk marad. 

Ez nem a vállalkozásokat segíti, csupán az 
uniós támogatások csökkenése miatt kieső 
forintok pótlását hivatott szolgálni – bármi 
áron.  Nagyon pesszimista vagyok emiatt…

– Újabb díjat kapott a településünk. Mi ez, és miért kaptuk?
– Nagy örömmel olvastuk az Innovációs és Technológiai Minisztéri-

um meghívóját 2020. január 24-re, mely meghívóban arról kaptunk tájé-
koztatást, hogy sok településsel együtt Deszk község is elnyerte a Kerék-
párosbarát Település címet.

Az elmúlt pár évben kerékpárút hidat újítottunk fel, a Deszk és Szőreg 
közötti szakasz aszfaltborítása is elkészült, több mint 60 kerékpár támaszt 
és tárolót alakítottunk ki. Önerőből több szakaszon felújítottuk a meg-
süllyedt kerékpár utunkat. Azon kollégáinknak, akik nálunk dolgozva ki 
kell menjenek helyszínekre a településen, kerékpárokat vásároltunk, hogy 
azzal közlekedjenek. A Klárafalvával összekötő kerékpárút megépült sza-
kasza is bizonyára hozzájárult az országos elismeréshez.

Tervezzük idén és 2021-ben a Szabadidőparkban a kerékpárturizmus 
fellendítése érdekében pihenőhely kiépítését, eszközök telepítésével. Re-
méljük, hogy ez még több kerékpáros túrázót csalogat majd ide – és a 
geoládát is rejtő Deszki Matuzsálem tölgyfához – melynek környéke is 
megújul idén tavasszal. Információs táblát állítunk a deszki nagy fa tör-

ténetével, adataival, érdekességekkel, és a világ nagy fáiról is olvashatnak 
majd az oda látogatók - kerekezők.

A díj átadására Brczán Krisztifor alpolgármester úr utazott fel Pestre. 
Meglepetésünkre az oklevél és a díj létét tanúsító információs tábla mellé 
egy szuper GEPIDA kerékpárt és egy kerékpáros bukósisakot is kaptunk.

Nagy örömmel nyugtáztuk a kitüntető elismerést és a kerékpárt is. A 
kerékpár felhasználását illetően már van egy tervem, amit remélem a tes-
tület is támogatni fog!

Mivel minden kollégánknak van kerékpárja, akinek a munkájához ez 
szükséges, és elég nehéz lenne igazságosan odaadni ezt a 110. 000,- forint 
értékű bicajt bárkinek is - szeretném, ha nyilvános árverésen keresnénk új 
gazdát ennek a fekete csodának.

A testület felhatalmazását is bírva megkeresem a vállalkozókat is, hogy 
induljanak a licitáláson, és a bevételből az óvodának vásárolnánk játéko-
kat.

Ez a terv – remélem, hamarosan bárki vevő-jelölt lehet – egy nemes cél 
érdekében! Ha sikerül, hát ismét örülhetünk és büszkék is lehetünk, mert 
„Deszken mindig történik valami!” 
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– Nem épp alföldi szokás, de már ha-
gyományosnak mondható a deszki tél-
űzésen megjelenő busók látványa. Hogy 
kerülnek ők Deszkre már évek óta?

– Alapvetően a deszki néptánc okta-
táshoz köthető egyik rendezvényhez, a 
Röfi-bulihoz, azaz néptáncosoknak szerve-
zett, hagyományőrző disznóvágáshoz hív-
tunk először busókat Mohácsról 2015-ben. 
Úgy gondoltuk, nem csak a táncosainkkal, 
hanem kibővítve ezt a mulatságot, minden 
deszkivel közösen is elégethetjük a kiszebá-
bot, ha már a télűzést településszintű rendez-

vénnyé duzzasztjuk. A mohácsi busójárás az 
ország egyik legismertebb ilyen rendezvé-
nye, sokan utaztak Deszkről is évről-évre, 
és persze sokan nem jutottak még el oda. 
Úgy gondoltuk, jöjjön a hegy Mohamedhez 
– elhívjuk inkább őket Deszkre! Nagy siker 
volt a 2015-ös, első felvonulásuk, így ez már 
ebben a formában, BuShow néven deszki 
rendezvény marad, melyet fánksütő verseny-
nyel kötöttünk össze. Mint tudjuk, a jó példa 
ragadós, így azóta már több szomszédos tele-
pülés is elhívja a busókat február elején.   

Idén, február 15-én, szombaton ismét 
Röfi-bulira, azaz hagyományőrző disznó-
vágásra invitáltuk a Tiszavirág csapatának 
táncosait és szüleiket. Az idei főtámogatónk 
Börcsök Gábor, aki felajánlotta a szombati 
finomságok „röfi alapanyagát” – melyet ez-
úton is nagyon szépen köszönünk, és köszö-
nök én is személyesen!

A munka és a jó hangulatú mulatság ez év-
ben is délutánra a BuShow kavalkáddal vált 
teljessé a Faluház előtt, ahol 15 órától már 
kézműves kirakodó vásár vette kezdetét.

A mohácsi busók a 17 órakor eldörrenő 
ágyúlövésre lepték el a Faluház parkolóját, 

hogy csínytevéssel, és tánccal biztassanak 
mindenkit a télűzésre. Köszönjük szépen 
Bolgár Józsefnek, aki minden évben korhű 
katonai mundérban vállalja a télűzés nyi-
tányát jelentő ágyúlövést – és nem utolsó 
sorban a fánkok zsűrizését is. Közös tavasz-
váró kiszebáb égetés előtt sokác és magyar 
táncházba invitáltunk mindenkit a téren, 
majd 18 órától megtudhattuk, kik sütötték 
2020-ban a legfinomabb fánkokat.

Egész délután fánk kóstolásra és finom, 
forralt borra, teára látjuk mindig vendégül a 
kilátogatókat. Így volt idén is egy jól sikerült 
rendezvényen, ahová még Szegedről is sokan 
látogattak ki, pedig ugyanebben az időpont-
ban ott is épp a mohácsi busók lepték el a 
Szent István teret. Ezt látva abban reményke-
dünk, hogy valamit mégiscsak jól csinálha-
tunk itt Deszken. 

Ha valaki lemaradt, ne búslakodjon, mert 
már csak 366-ot kell aludni, és újra itt a 
Deszki Bu-Show! 

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

–  Az újszülöttek köszön-
tése minden év elejének fon-
tos programja. Hány 2019-es 
születésű deszki babát hívtak 
meg most?

– Igen, valóban egy fontos és 
számunkra is kedves rendezvény 
az újszülöttek köszöntése, me-
lyen minden év elején meghívjuk 
azokat az előző évben született, 
legifjabb deszkieket, akik szüle-
ikkel Deszken is laknak, desz-
kinek vallják magukat. Idén is 
örülhettünk, hiszen 32 meghívót 
küldhettünk ki – ennyi deszki 
baba született 2019-ben.

A nemrég ideköltözőknek 
ez újdonság, olyannyira, hogy 
idén is akadt olyan, akik szülei 
– nagyszülőként – Csongrádról 
eljöttek erre az eseményre.

Egy bemutatkozásnak szánjuk 
ezt a délutánt, egy beszélgetős, 
ismerkedős találkozásnak, és 
akárhogy is, de az első „osztály-
találkozónak” is. Ez az alkalom, 

amikor  először lehetnek együtt 
az apróságok.

Ennek emlékeként elkészül a 
picikről minden évben egy tab-
lókép, melyet egy névre szóló 
emléklappal együtt a családnak 
ajándékozunk.    Mosoly és ra-
gyogás látszik a programon, a 
babákról és szüleikről készült 
fotókon – és mondhatom, hogy 
önkéntelen viszonzásként mi is 
mosollyal válaszoltunk, hiszen 
a legkedvesebb emlékek törnek 
felszínre bennünk is, látva a pi-
curkákat.

A Tücsök ovisok készültek egy 
kis műsorral, amit ezúton is na-
gyon szépen köszönünk Imriné 
Hoff Zsuzsanna  óvodavezető-
nek, Cseh Miklós tanár bácsinak 
és a gyerekeknek is! Nekik egy 
pici édességgel kedveskedtünk a 
meglepetés műsorért - a vendé-
geinknek pedig édes és sós sütik-
kel, egy üdítő(s) koccintással, és 
jó szóval.

Biztosan jól érezték magukat, 
mert majdnem öt óra volt, ami-
kor végül elköszöntünk egymás-
tól – jó érzés és nagy öröm volt 
velük lenni!

Sajnáljuk azokat, akik pici 
megfázás, betegeskedés miatt 
nem tudták vállalni az első nagy 
találkozást - de sebaj! Szeptem-
ber ötödikén várjuk az összes 
babát, szülőkkel, nagyszülőkkel 
a hagyományos deszki baba-fa 
ültetésre!!!

Azt is el szeretném itt monda-
ni, hogy minden évben akadnak 
olyan deszkiek, akik állandó 
lakcímmel is akár – deszkiek, 
ám nem laknak itt, nem Deszk 
az otthonuk. A szívünk mindig 
sajog, amikor ők lemaradnak 
erről az eseményről – no, meg 
sok minden másról is az által, 
hogy nem Deszken élnek.  Az 

idei tablóról ez okból maradt le 
két csöppség. Tóth Erika és Tóth 
Tibor, Mihály Ferenc nevű kisfia, 
valamint Márki Kitti és Markel-
la Tamás, Emma nevű kislánya. 
Felül fogjuk vizsgálni az eddigi 
gyakorlatot, hogy a jövőben eset-
leg már azokkal is találkozhas-
sunk az újszülöttek köszöntésén, 
akik – még ha csak a lakcímkár-
tyájukkal is, de – picit deszkiek.

Az biztos, hogy az idei szep-
temberi faültetésre már őket is 
várjuk – hátha hazahúzza majd 
őket végleg a szívük  – és nem 
csak a lakcímkártyán lesznek 
deszkiek.

Köszönjük szépen azoknak, 
akik megtisztelték az ünnepsé-
günket, köszönjük, hogy elfo-
gadták a meghívást – találko-
zunk szeptember 5-én!
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Csapadékos időt, vagy hóolvadást követő-
en a földutak és az aszfaltozott utak kereszte-
ződésének közelében, az építkezések környe-
zetében gyakran tapasztalunk sárfelhordást. 
A sárfelhordás azon túl, hogy csúnya látványt 
nyújt, fokozott veszélyt jelent a közúti közle-
kedés résztvevőire, mivel megnő a csúszásve-
szély kockázata. Hasonló problémát jelenthet 
száraz időben a földrögök felhordása is, mivel 
kerékpárral vagy motorral való ráhajtás ese-
tén balesetet okozhatnak. 

A közúti közlekedésről szóló törvény (7. 
§), illetve a KRESZ (63. §) egyértelműen 
rendelkezik arról, hogy kötelessége az út 
beszennyezőjének „a keletkezett veszély el-
hárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig 
az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés 
többi résztvevőjét tájékoztatni.” Továbbá ki-
mondja a KRESZ azt is, „földútról szilárd 
burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről 
a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú 
utat beszennyezheti – el kell távolítani.”

A fentiek alapján a gépjárművet vezető 
sofőr kötelessége a sárfelhordást megaka-
dályozni, az esetleg keletkezett szennyező-
dést a szilárd burkolatú útról eltávolítani!! 

A jogszabályokban foglalt kötelezettség 
megszegője - ha a magatartásával más sze-
mélynek sérülést nem okozott- szabálysér-
tést követ el, melyet a helyszínen intézkedő 
rendőr helyszíni bírsággal szankcionálhat.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Annak ellenére, hogy a tele-
pülésünkön 

– heti rendszerességgel 
történik a kommunális 
szemét elszállítása, 

– minden páratlan hét 
szerdáján a szelektíven 
gyűjtött hulladékot el-
szállítja a közszolgáltató, 

– szelektív gyűjtőszigetek 
vannak, 

– továbbá európai színvo-
nalú Hulladékudvar is 
üzemel, 

vannak olyan lakótársaink, 
akik időt és energiát nem 
sajnálva a feleslegessé vált 
lomtól, hulladéktól, levágott 

zöldhulladéktól az erdőben, 
a dűlőút szélén, más tulajdo-
nában álló üres telken...stb. 
válnak meg. 

Ezúton felhívom a Tisz-
telt Lakosok figyelmét, 
hogy a Hulladékudvarba 
díjmentesen naponta ma-
ximum 1 m3 lakossági gyűj-
tésből származó szelektív 
hulladék (papír, műanyag, 
üveg, fém), zöldhulladék 
helyezhető el. Továbbá ma-
ximum 5 m3/háztartás/év 
mennyiségben beszállított 
építési törmelék és lom hul-
ladék, valamint lakossági 
veszélyes hulladék adható 
át díjmentesen. 

Kérem a Lakosságot, 
hogy éljen a szelektív gyűj-
tés lehetőségével, mivel a 
Közszolgáltató adatköz-
lése szerint 2019-évben  

64 l/fő/hétről, 67,3 l/fő/hétre  
nőtt az egy főre jutó fajla-
gos kommunális hulladék 
mennyisége. Ezen adat azt 
mutatja, hogy Deszken to-
vábbra is kevesen élnek a 
szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségével. Előbbi azon 
túl, hogy nem környezettu-
datos és nem felelősségtel-
jes magatartás, megakadá-
lyozza azt a lehetőséget is, 
hogy a háztartások kisebb 
hulladékgyűjtő edényzetet 
használhassanak/kevesebb 
díjat fizessenek, mivel ez 
csak 60 l/fő/hét alatti fajla-
gos értéknél lehetséges.

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SÁRFELHORDÁS 
SZILÁRD 

BURKOLATÚ ÚTRA 

Szemét, szemét, szemét.....

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 22-i ülésén a következő 
határozatokat hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a 2020. évi munkaterv módosítását, a polgármester tájékoz-
tatóját a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az ön-
kormányzati pályázatokról, valamint a lejárt határidejű határozatokról. A testület megtárgyalta 
a társadalmi szervezetek tájékoztatóját a 2019. évben végzett munkájukról, és elfogadta a 2019. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat is. Elfogadásra került a Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapítvány 2019. évi munkájáról szóló beszámoló. A Képviselő-testü-
let felülvizsgálta és elfogadta a környezet állapotának az alakulásáról szóló tájékoztatót. Hozzájá-
rulását adta, hogy a Deszk II. számú háziorvosi körzetben Dr. Balla Beáta háziorvos helyettesíté-
sére Dr. Szokonya Eszter és Dr. Erős Gábor háziorvos kerüljön kijelölésre.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről

Nyitva: 13.00-17.00
Tel: 62/271-265

Canjavec Béla műszerész
Deszk, Tisza u. 26.

KERÉKPÁR 
JAVÍTÁS

TAVASZI FELKÉSZÍTÉS, 
SZERVIZ
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2020. január 22-én ünnepeltük a Magyar 
Kultúra Napját Deszken. Évek óta az egyik 
legszínvonalasabb rendezvényünk, eddigi 
műsoraink közül bármelyik, bárhol megállná 
a helyét, és ez idén sem volt másként. Király 
László polgármester úr köszöntő szavai után 
a Tiszavirág Néptáncegyesület műsora követ-
kezett, amit már nagyon sokan nagyon vár-
tunk… A csoport ezzel a koreográfiával Újvi-
déken „Kiválóan minősült” értékelést kapott 
a legmagasabb pontszámmal, így a híre jóval 
megelőzte az estét, nem csoda, hogy telt ház 

várta őket. Számomra egy csoda volt, minden 
túlzás nélkül! Jóval túlmutatott egy „egysze-
rű” koreográfián… Furik Rita koreográfus, 
rendező megint nagyot álmodott a színpadra 
„Téged óhajt, Téged vár, Még a Nap az egen 
jár” címmel. Bacsa Flóra gyönyörűen énekelt, 
együtt táncoltak a gyerekek és az oktatók, a 
zenéről pedig az elmaradhatatlan Juhász ze-
nekar, valamint Kelemen Zsolt, Rácz Szilárd 
és Boros Laci gondoskodott.  A végén több-
szörös vastapssal köszöntük meg a csodálatos 
műsort, és persze most is, mint minden évben 

megfogalmazódott bennem: ezt még néz-
tem volna tovább is! Az előadás fényét külön 
emelte, hogy Goda Katalin, örökségdíjas nép-
tánc oktatónk ezen a napon vehette át Botka 
László polgármester úrtól Szeged város egyik 
legrangosabb kitüntetését, a Kölcsey érmet, 
elismerésül a magyar kultúra és népművészet 
terén végzett tevékenységéért, amihez ezúton 
is szívből gratulálunk! Ami igazán meglepett, 
az az volt, hogy milyen sokan eljöttek Szeged-
ről és a környező településekről is, hogy ve-
lünk ünnepeljenek… és ez így jó, mert már ők 
is igazolhatják, hogy Deszken tényleg mindig 
történik valami!

Sillóné Varga Anikó

Hagyománnyá vált, hogy a mohácsi busók-
kal együtt isteni finom fánkok is érkeznek a 
Deszki Bu-showra. A deszki civil szerveze-
tek és 1-2 egyéni nevező jóvoltából minden-
ki kóstolhatott különleges és hagyományos 
fánkokat is. Köszönet a Deszki Nagycsaládos 
Egyesületnek, a Deszki Falunkért Egyesü-
letnek, a Tiszavirág Néptáncegyesületnek, a 
Nyugdíjas klub több tagjának, a Magyar-Né-
met-Flamand Baráti körnek és Kókai Sándor-
nak a fánkok elkészítéséért és kínálásáért. 

A fánksütő verseny eredménye pedig:
I. Pető Ferenc (Nyugdíjas Klub)
II. Deszki 
 Magyar-Német-Flamand Baráti kör
III. Marócsikné Márta (Nyugdíjas Klub)
Különdíj: 
 Király Ferencné (Nyugdíjas Klub), 
 Deszki Népdalkör

Gratulálunk! 

Köszönjük szépen a zsűri, Bolgár József és 
Szabóné Sarkadi Szilvia munkáját.

Bene Ildikó

Programajánló
2020. február 26. szerda 18 óra

MAGYAR SZÉPPRÓZA 
NAPJA

Döme Barbara: Nők a cekkerben c. 
kötetének bemutatója

2020. március 6. péntek 14 óra

DESZKI MAROS MENTI 
FESZTIVÁL 
– vers és prózamondás kategória

2020. március 13. péntek 18 óra

ÜNNEPI MŰSOR ÉS 
RAJZPÁLYÁZAT  
EREDMÉNYHIRDETÉSE
2020. március 14. szombat 18 óra

NÉPDALKÖR NŐNAPI 
BÁLJA
2020. március 27. péntek 14 óra

DESZKI MAROS MENTI 
FESZTIVÁL 

– szólóhangszer, kamarazene, 
szólóének, népdal kategória

Magyar Kultúra Napja

Fánksütő verseny a Bu-Shown
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GrimmBusz Színház

Január 29-én ismét óvodánkba látogatott a GrimmBusz Színház. Szo-
kásukhoz híven a gyerekeket lenyűgöző, a felnőttek számára is élvezhető, 
humoros darabbal készültek, mely „A csudálatos házikó” címet viselte. 

A mesében volt ármánykodás, csalafintaság, a szereplők próbáltak 
túljárni egymás eszén, de végül, ahogy annak egy jó mesében lennie kell, 
győzedelmeskedett az igazság. A szereplők kiderítették, ki volt az erdőnek 
azon lakója, aki „megkeverte a szálakat”, és minden ajándékot magának 
akart kicsalni. Megbeszélték vele - a gyerekek segítségével - a kialakult 
problémát, és közösen megoldást találtak ki. Végül a megbocsátásé lett 
a főszerep, és az erdei lakók barátságban és békességben búcsúzkodtak 
tőlünk.

A társulat minden alkalommal szórakoztató és tanulságos mesékkel 
készül a kicsiknek, amit nagy taps és hatalmas nevetések szoktak kísérni.

Már nagyon várjuk, hogy a február 21-ei, óvodai farsangi mulatságon, 
melynek a Sportcsarnok ad helyszínt, és amelyen a szülők is részt vehet-
nek, ismét meglátogasson bennünket a GrimmBusz Színház, ezúttal nem 
előadással, hanem „GrimmBusz bulival”, ahol mindenki kedvére szóra-
kozhat majd, táncolhat és énekelhet a szereplőkkel.

Szentesi-Nagy Ágnes óvónéni
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A Lázár Ervin Program szociális helyzettől 
és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. év-
folyamon tanuló általános iskolai diák részére 
tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen 
biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadá-
sok, komolyzenei hangversenyek, illetve az 
őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 
élményét. 

Az 5. osztályosok január 22-én a Szegedi 
Kortárs Balett előadásában a Hamupipőke c. 
előadást láthatták. Hamupipőke története az 
egyik legtöbbet feldolgozott klasszikus mese, 
melynek csodálatos zenéjét Szergej Prokofjev 
szerezte. A balett műfaja legtöbb gyermek szá-
mára ismeretlen volt, de a produkció impul-
zivitása, a díszlet pompája, hamar feledtette 
velük, hogy csak a prózai alkotás okozhat örö-
met.

Az iskola több évtizedre visszanyúló hagyo-
mánya, hogy alsós diákjai rendszeres látogatói 

a szegedi színházaknak. Ennek keretében Ők 
is megtekintették a fent említett előadást a 
program keretén kívül.

A 6. osztályosok január 29-én a Fővárosi 
Nagycirkuszba látogattak.

A modern cirkusz jóval több, mint egy-
szerű szórakoztatás. Interaktív, kétcsatornás, 
oda-vissza alapon működő, véleményformáló 
előadó-művészeti ággá vált. A cirkuszművé-
szet sokszínű, gazdag világával, több százéves 
múltjával egyszerre képes megszólítani több 
generációt, az óvodáskorú gyermektől a nagy-
szülőig. 

Az élménybeszámolók szerint a Zoltánfy-
sok körében ez teljes mértékben sikerült. Az 
osztály az első sorokban kapott helyet és így 
aktív résztvevőjévé vált az előadásnak. A gye-
rekek emlékezetében örökre megmarad, hogy 
osztályfőnökük nagy sikerrel szerepelt a po-
rondon. Állásajánlatot azonban nem kapott, 

így volt, aki hazakísérje a kitűnő élménnyel 
gazdagodott tanulókat.

A 3. évfolyamosok február 4-én, Szege-
den, a Kisszínházban az Időfutár c. előadást 
tekintették meg, a sikeres rádiójáték- majd 
ifjúsági regénysorozat színpadi változatát. A 
tanulóknak tetszett a színház hangulata, nagy 
izgalommal várták az előadást. Az előadásban 
szereplő művészek olyan izgalmas karaktere-
ket keltenek életre, mint például Mozart, az Éj 
Királynője, Schikaneder és Kempelen Farkas. 
A darab végig fenntartotta a gyerekek érdek-
lődését a hozzájuk közel álló szóhasználattal, 
viccekkel, történetmeséléssel.

A legkisebbek sem maradtak ki az év eleji 
kultúra dömpingből. Február 4-én a Kövér 
Béla Bábszínház látogatott el az 1. osztályba. 
Benedek Elek két meséjét mutatták be a gye-
rekeknek, akik aktív résztvevői is lehettek a 
rendhagyó előadásnak.

Az iskola az oktatással egyensúlyban nagy hangsúlyt fektet a nevelés-
re is. Ennek egyik szegmense a tolerancia, elfogadás, érzékenység, mint 
kompetenciák kialakítása a tanulókban.

A Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány elsődleges célja, hogy 
közelebb hozza a fogyatékossággal élőket az ép társaikhoz. Az „Ismerj 
meg és Fogadj el” program az iskolában mutatja be a sérültek életvitelét, 
melynek részét képezi a Képesség Park, amivel iskolán belüli napközis 
foglalkozásokon, illetve iskolán kívüli rendezvényeken is megjelennek.

Az alapítvány azt vállalta fel, hogy a fogyatékkal élők látszólag zárt 
világát megnyitja az egészséges érdeklődők felé. A bemutatást „sérült” 
tagok végzik saját tapasztalataikat felhasználva.

A programban a kötetlen, tabuk nélküli beszélgetés mellett külön-
böző speciális segédeszközök segítségével ismertetik meg a fiatalokkal 
mindennapjainkat. 

A program lényege, hogy a társadalom tagjai minél korábban meg-
ismerjék a fogyatékossággal élő emberek élethelyzetét, külső meg-
nyilvánulásai mögé lássanak és konstatálják, hogy a sérülten élők is 

emberként élik az éle-
tüket, mégha gyakran 
akadályba és korlátokba 
ütköznek is. A XXI. szá-
zadban egyre nagyobb 
problémaként jelenik 
meg az intolerancia, a 
mássággal szembeni tü-
relmetlenség, elutasítás, 
mely sokszor csak abból 
ered, hogy az emberek 
nem ismerik, vagy nem 
tudják kezelni a szá-
mukra ismeretlen hely-
zetet. 

A programban az is-
kola minden diákja részt 
vesz.

Összeállította:
 Vid György ig.

Földrajz másképp – Iskolánk 7. osztályos diákjai január 17-én a 
Szegedi Tudományegyetem „Földrajz másképpen” elnevezésű prog-
ramján vettek részt. A program négy állomásból állt. Az első állomá-
son egy előadást hallgattak meg a diákok a globális felmelegedésről és a 
klímaváltozásról. Az előadás után egy interaktív foglalkozás keretében 
megismerhették az 1879-es nagy szegedi árvíz történéseit, napról-nap-
ra lebontva. Ezután egy különböző műholdképekből összeállított Ma-
gyarország térképet láthattak, egy a műholdakról és azok fényképeiről 
szóló előadás kíséretével. A nap utolsó állomása egy ásvány- és kőzet-
gyűjtemény kiállítás volt, ahol a kőzetet kezükbe is vehették a diákok. 

Simity Anna 3. osztályos tanuló nagyot álmodott szeptemberben, 
jelentkezett a Curi matematika levelezős versenyre. A játékos feladato-
kon keresztül próbára tette matematika tudását. A feladatlapok rend-
szeres határidőre történő elkészítésével a pontos rendszeres munkára 
szoktatta magát. A szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, Anna a 
három forduló összesítése alapján bejutott a legjobb 10 tanuló közé, 
akik 2020. február 14-én a területi döntőben Szegeden mérhetik össze 
tudásukat. (A területi döntők 11 megyei jogú városban kerülnek meg-
rendezésre ezen a napon.) A legjobbak az országos döntőbe kerülnek, 
melynek Szolnok lesz a színhelye.

A végzősök túl vannak az írásbeli felvételiken. Az eddig beérkező 
eredmények már megmutatják, hogy jól sikerült a felkészítésük. Az 
már biztos, hogy az országos átlag felett teljesítettek a deszki diákok és 
kimagasló pontszámok is születtek. Részletesen a következő számban 
kerülnek ismertetésre a pontos adatok.

Kultúradömping a Zoltánfyban

„Érzékenyítés” 

Tanórán kívüli oktatás, nevelés

Versenyek, továbbtanulás
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Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
Deszk községben élő lakosok számára, a kö-
vetkező személyes gondoskodás körébe tar-
tozó alapszolgáltatásokat biztosítja: szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 
nappali ellátása-idősek klubja, családsegí-
tés-, gyermekjóléti szolgálat, pszichológiai 
tanácsadás. 

Szociális étkeztetést azok számára nyújt-
juk, akik szociálisan rászorulnak, akik önma-
guk vagy eltartottjaik részére a napi meleg ételt 
más módon nem képesek biztosítani az élet-
koruk, egészségi állapotuk miatt. Az igényelt 
étkezést helyben fogyasztással, elvitel lehető-
ségével és lakásra történő kiszállítással is tud-
juk biztosítani. A szociális étkezésért térítési 
díjat kell fizetni, ezzel kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást munkatársaink tudnak adni.

Házi segítségnyújtás keretében azokról a 
személyekről gondoskodunk, akik önmaguk 
ellátására önerőből nem képesek és nincs, 
aki gondoskodjék róluk. Az igénylő részére 
az ellátást a saját otthonában nyújtjuk, mely-
nek módját személyes szükségletei, életkora, 
egészségi állapota határoz meg. A gondozó-
nők által ellátott legjellemzőbb gondozási 
tevékenységek: napi bevásárlás, takarítás, mo-
sás, fűtés, testi higiéné biztosítása, gyógyszer 

felíratása, kiváltása, kapcsolattartás a házior-
vossal, hivatalos ügyek intézésének segítése. A 
házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizet-
ni, ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást 
munkatársaink tudnak adni. 

Az idősek nappali ellátása-idősek klub-
ja szervezésében gyógytorna, kártyaparti, 
beszélgetős klubdélután, szabadidős progra-
mokon, rendezvényeken való részvételre van 
lehetőség. A klub a napközbeni tartózkodás, 
közösségi együttlét, szórakozás, kikapcsoló-
dás, higiénés szükségletek kielégítésének lehe-
tőségét biztosítja. A szolgáltatások térítésmen-
tesen vehetők igénybe.

A családsegítés és gyermekjóléti szol-
gálat célja a családok és egyének szociális 
problémáinak kezelése: információnyújtás a 
pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való 
hozzájutáshoz (szociális, családtámogatási, 
társadalombiztosítási), ügyintézésben segít-
ségnyújtás: kérvények, beadványok elkészíté-
se, szolgáltatókkal kapcsolatfelvétel, hivatali 
ügyintézés. Életvezetési tanácsadás: családon 
belüli, illetve a család és a külső intézményi 
környezet kapcsolatának javítása. Az egyén, 
a gyermek és a család problémáinak kezelése, 
ügyintézése. Segítő beszélgetés, tanácsadás. 
Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás, 

lelki egészségvédelem. Elsődleges cél a gyer-
mek testi, lelki egészségének, családban tör-
ténő nevelésének elősegítése, a gyermek ve-
szélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a csa-
ládból kikerült gyermek visszahelyezésének 
segítése.

Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
a teljes körű szolgáltatásnyújtások érdekében 
pszichológiai tanácsadást is biztosít tanács-
adó szakpszichológus vezetésével.

Bármely életkorban, élethelyzetben felme-
rülő probléma esetén forduljanak hozzám és 
munkatársaimhoz bizalommal az alábbi elér-
hetőségek valamelyikén:

Szociális Szolgáltató Központ: 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás-idősek klubja.
Telefon: 271-458
e-mail: csaladsegito@deszk.hu
Cím: Deszk, Tempfli tér 10.

Mellár-Damián Mónika: 
Szociális Szolgáltató Központ: 
családsegítés-gyermekjóléti szolgálat.
Tel.: 571-598
e-mail: gyermekjolet@deszk.hu
Cím: Deszk, Tempfli tér 7.

Kedves Deszki Lakosok!

2020-ban tovább folytat-
tuk a több éve hagyományos 
programjainkat. Hetente két 
alkalommal tornázunk Nagyné 
Bacsó Ágnes gyógytornász veze-
tésével. A táncos mozgásformát 
is heti gyakorisággal bevezettük 
életünkbe, hiszen egy-egy már 
betanult koreográfia ismétlése, 
és újak tanulása hozzájárul az 
időskori frissesség megőrzé-
séhez. Rendszeresek a kártya 
partik, az idősek számára re-
mek kikapcsolódást nyújtanak 
a francia és a magyar kártyákkal 
művelhető klasszikus játékok. 
Ezeknek előnye, hogy teljes ér-
tékű társasjátékélménnyel aján-
dékozzák meg a játékos kedvű 
klubtársakat. Vallják, hogy kár-
tyázni jó! Idén is nagy szorga-
lommal készülünk a jeles napok 
műsoraira.   

Ferencszálláson vendéges-
kedtünk január közepén, ahol 

ajándékkosárral köszöntöttük 
a 15. születésnapját ünneplő 
Nyugdíjas Egyesületet. Az ün-
nepi alkalomból a menü disznó-
toros húsleves, töltött káposzta 
és torta volt. A tánc után jött a 
várt tombolasorsolás, ahol több 
deszki klubtársra is rámosoly-
gott a szerencse és értékes tom-
bola tárgyakkal, finom torták-
kal tértek haza. Február elején 
a rejtvényfejtő nap alkalmából 
versenyt tartottunk. A verse-
nyen résztvevők rejtvényújságot, 
tollat, szőlőcukrot kaptak, hogy 
minél jobban tudjanak dolgozni. 
Az első Vigh Ferenc lett, máso-
dik helyen Fülöp István végzett, 
a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára Márki Imre állhatott. 
Gratulálunk nekik!  

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről
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Január 17-én zajlott Deszken 
az „Apukák világa” címet vise-
lő, család- és közösségfejlesztési 
célú Európai Uniós projekt zá-
rókonferenciája. A nemzetközi 
konferencián arról hallhatott a 
megjelent nagyszámú közönség, 
hogy milyen problémákkal küsz-
ködnek a családok a harmadik 
évezred elején, és milyen meg-
oldásokat lehet találni ezekre a 
problémákra. 

A nemzetközi projekt-tagok 
részvételével zajló konferenci-
át Király László polgármester 
nyitotta meg. A településvezető 
elmondta: bár kellő szkepticiz-
mussal kezelte indulásakor a 
projektet, a munka során vált 
világossá számára és többek szá-
mára is, hogy nagy szükség van 
az ennek kapcsán szerzett tapasz-
talatokra. 

Bene Ildikó összefoglalta, 
melyek is azok a tapasztalatok, 
amelyek a projekt során össze-
gyűjtésre kerültek. Olyan család-
fejlesztési és közösségfejlesztési 
ismeretekről van szó, amelyek se-
gítik azokat a civil szervezeteket, 
akik akár elvált szülőkkel, akár 
nagycsaládosokkal foglalkozva 
a családok megerősítésén dol-
goznak. Akik azon dolgoznak, 
hogy a családtagok minőségi 
időt töltsenek egymással, és így a 
gyerekek anyai és apai mintákat 
ismerve nőjenek fel, szociális fej-
lődésük a leggazdagabb legyen. 

A konferencia a projekt bemu-
tatását követően négy szakmai 
előadással folytatódott. Letenyei 
László antropológus, egyetemi 
docens videó konferenciás esz-
közzel, a Föld túloldaláról tartott 
élő előadást a családi értékek 
változása és a gyermekvállalási 
hajlandóság változásának viszo-
nyáról. Sándor Kitti civil aktivis-
ta a családsegítő szolgáltatások 
munkájába adott betekintést, 
külön kitérve a nők és a női szere-
pek változásának bemutatására. 
Szilárdi Réka pszichológus be-
mutatta, hogy a történelem során 
hogyan változott a gyermekek 
családon belüli helyzete, hogyan 
kerültek marginális pozícióból - 
nagyon helyesen - a családi élet 
középpontjává. Horzsa Gergely 
a projekt során végzett felmérés 
eredményei alapján felhívta a 
figyelmet arra, hogy a négy vizs-
gált országban a helyi szereplők 

nagyon kardinálisnak tartják a 
családi munkamegosztással kap-
csolatos problémákat és nagyon 
szívesen munkálkodnának sza-
badidejükben is a helyzeten való 
változtatásért. 

A négy szakmai előadást kö-
vetően a projektben együttmű-
ködő partnerek mutatták be 
a saját országaik családsegítő 
szolgáltatásainak működését. A 
beszámolót aktív párbeszéd kö-
zepette zajló konferenciaebéd 
követte, majd ezt követően bő ké-
tórás műhelymunka következett. 
A műhelymunkán, amely annak 
megvitatásával zajlott, hogy mi-
lyen nemzetközi jógyakorlatok 
vannak az apák családi szerep-
vállalásának és a gyermekeik 
életében való részvétel erősítésé-
re, levetítésre kerültek a projekt 
keretében elkészített filmek is. A 
konferencia résztvevői biztattak 
mindenkit, hogy tanulmányoz-
zák a projekt keretében elkészí-
tett ajánlásgyűjteményt. Ezzel 
ugyanis nem titkolt céljuk, hogy 
minél többek figyelmét hívják fel 
a családok integritásának fontos-
ságára, és segítséget nyújtsanak 
azok számára, akik ennek érde-
kében szívesen cselekednének a 
jövőben.

Bene Ildikó, Deszk Község 
Népművészetéért Alapítvány 

kuratóriumi elnöke

Apák és a családi szerepvállalás – Konferencia beszámoló
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Borest 
Január 17-én folytattuk a Téli borestek 

programsorozatot a Szеnt Száva központban. 
Ezúttal a palicsi (Szerbia) Homport borászat 
mutatta be termékeit és munkásságát egy 
hangulatos est keretén belül.

Fontos téli szerb ünnepek 
A Szent kereszt napját kétszer ünneplik 

a pravoszlávok: egyszer ősszel és egyszer 
télen. A téli ünnepen régen a tiszteletes há-
rom-négy miseingbe öltözött gyerekkel 
házról házra járt: csengettyűkkel, kereszttel, 
tavalyi Vízkeresztről maradt vízzel egy kis 
rézüstben és bazsalikom csokorral (bosiljka-
ca), hogy megszentelje a házakat. Vittek ma-
gukkal egy kosarat is az ajándékok számára. 
A felszentelés után a tisztelendő ajándékot 
kapott: tojás, sonka, kolbász került a kosár-
ba, míg a gyerekek aprópénzt kaptak. Volt 
olyan hely, ahol étellel kínálták őket. Ez a ha-
gyomány Deszken az 1970-es évekig tartott. 
Ma már csak a tisztelendő és a kántor járja a 
házakat, hogy az egyházi hagyomány fenn-
maradjon. 

Vízkereszt 
Vízkeresztkor a keresztény egyház Jézus 

Krisztus megkeresztelését ünnepli Kereszte-
lő Szent János által. A deszki szerbek egészen 
a II. világháborúig a tiszteletes vezetésével a 
Maros folyóhoz mentek. A folyót megáldot-
ta a tiszteletes úr, majd mindenki vitt haza a 
vízből. Voltak olyan szerbek lakta helyek Ma-
gyarországon (főleg a Duna mentén), ahol a 
tisztelendő által a folyóba dobott keresztért a 
jéghideg vízbe ugrottak a fiatalok. A maros-
menti szerbek az 1970-es évekig a Marosról 
vitték a vizet a templomba, de sajnos azóta 
már a szennyezettsége miatt a csapvizet hasz-
nálják. A Vízkereszt napján felszentelt és ha-
zavitt szenteltvíz a népi hiedelem szerint tá-
vol tartja a ház körül tartózkodó ártó, gonosz 
szellemeket és lelkeket. 

Keresztelő Szent János  
Január 20. Keresztelő Szent János napja, 

ami nagy ünnep és Jézus megkeresztelése 
miatt kötődik Vízkereszthez. Ezt a szen-
tet a keresztények a komaság, barátság és a 
testvériség védőszentjének tartják. A bánáti 
szerbek közül sok családnak Ő a védőszentje 
(patronusa), pl. a Milicsity, Rusz és az Ivánov 
családoknak.

Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat ülése  

A választások után a megválasztott Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai úgy hatá-
roztak, hogy a jobb és pontosabb tájékozta-

tás, valamint vélemény nyilvánítás miatt az 
ülésekre meghívják a szerb lakosokat is. A 
január 21-i ülésen napirenden szerepelt az 
eltelt időszak munkájáról szóló beszámoló, 
valamint tájékoztatás a Szent Száva és Szent 
Trifun (szőlő szentelés) ünnepeiről. Az egye-
bek napirendi pontban a jelenlévők elmond-
hatták az önkormányzat munkáját segítő vé-
leményüket, észrevételeiket és javaslataikat.

Szent Száva ünnepe 
Rastko Nemanjic, azaz Szent Száva a szerb 

történelem és egyház nagy alakja, akit minde-
nütt a világban a szerbség a pravoszláv szerb 
egyház, egyházi törvény megalkotójaként, 
kolostorok építőjeként s talán, ami a legfon-
tosabb, a szerb iskolák alapítójaként ünnepel. 
A szerb pravoszláv egyház szentté avatása 
után, a (Gergely) naptár szerint január 27-én 
ünnepli Szent Száva napját. Magyarországon 
sokéves tradíció, hogy a központi ünnepsé-
get Budapesten, a Tököliánum épület dísz-
termében tartják. Ez évben erre január 25-én 
került sor. Az ünnepi akadémián a kulturális 
műsort a deszki szerb iskola tanulói, a Bánát 
néptánc gyerekcsoport tagjai és Friedmann 
Ruven furulyás adta műsora volt, a nagypa-
pa, Gyukin Miodrág kíséretében. Az ünnepi 
beszédet Dr Jancsikin Lyubomír deszki orvos 
tartotta, kiemelve az ünneplés jelentőségét, 
felelevenítve a régi ünneplések hangulatát, 
az egyetértést a családban és a közösségben. 
Az ünnep napján délelőtt ünnepi szent litur-
gia volt Deszken is a szerb templomban, sok 
gyerek részvételével. Majd követve a hagyo-
mányt, átvonultak a Szent Száva központba, 
ahol az ünnepi kalács és búza szentelés volt, 
amit az idei kum (házigazdák): Brczán Száva 
és Nemanya szülei készítettek. A szavalatok 
után elfogyasztották a kapott ajándékcsokik 
mellett a kalácsot és a búzát. Délután öt óra-
kor a Szent Száva Központban a Deszki Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat Napján először 
egy előadást hallhattak az érdeklődők Szent 
Száva életútjáról, munkásságáról Dálibor 
Milenkovity szegedi szerb parókus előadásá-
ban. Majd csatlakozott hozzá Rádity Milen-
kó újságíró, akik közösen egy fényképes be-
számolót tartottak Jeruzsálemi utazásukról. 
A programot egy késő éjszakába nyúló baráti 
beszélgetés követte, ami hozzájárult az ezévi 
ünneplés sikeréhez.

Szent Trifón ünnepe
Szent Trifónt az egyház február 14-én ün-

nepli, mint a keresztényüldözés mártírját. 
Mivel életében libákat őrzött, a néphagyo-
mány szerint Ludas Trifónként emlegetik a 
deszki szerbek is. Általában ezen a napon ül-
tették a libákat kotlani és kukoricát pattogtat-
tak, hogy a libatojás héja úgy pattogjon, mint 
a kukorica. Ezen a napon a házigazda kiment 

a szőlőbe, levágta a szőlőtőkét, 
megöntözte borral, hogy jó termést hozzon. 
Amikor Deszken még volt szőlős „vénó” a 
szerbeknél, a tisztelendő is kiment a szőlőbe 
és megáldotta. A népszokást évek óta a Bá-
nátosok elevenítik fel, ami a szőlőszentelést 
illeti és mivel már szőlős nincs, így Brczán 
Krisztifor Petőfi utcai kertjében történik. Így 
volt ez ezévben is, február 16-án délután. Az 
összegyűlt érdeklődőket a szentelés után sü-
teménnyel, pálinkával és borral kínálták. A 
borkóstolás folytatódott a Szent Száva köz-
pontban, ahol Mód László tartott előadást és 
mutatta be a két könyve mellett híres borait.

Sikeres fellépés  
Százhalombattán 

A hagyományokat követve idén is megren-
dezték Százhalombattán a Barátság Kulturá-
lis Központban február 15-én a Battai szerb 
estet. Az esten a Deszki Bánát és Budakalászi 
Ruzmarin utánpótlás csoportok táncosainak 
közös két koreográfiája („Dimitrovgád” és 
„Nis” környéki táncok) is szerepelt, amivel 
nagy sikert arattak és megalapozták a jó han-
gulatot. Az est folyamán szerbiai zenészek és 
énekesek szórakoztatták a nagyszámú kö-
zönséget.

Disznótor
Ma már a disznótor is a hagyományok fele-

levenítése közé tartozik, hisz hol vannak már 
azok a hófödte téli reggelek, amikor disznók 
visítására ébredtünk, mert disznótorok soka-
sága volt a falvakban, így Deszken is. Ahhoz, 
hogy emlékezzünk rájuk, a hangulatukra és 
természetesen ízükre, a Bánátosok minden 
évben szerveznek disznótort a Szent Száva 
központban. Így volt ez idén február 15-én is, 
Borka Zsolt vezetésével. Mindent az „előírá-
sok” szerint csináltak, de ami a legfontosabb, 
az ételek is a régi disznótoros hagyomány 
szerint készültek el: a sült vértől a kolbász, 
hurka, sült hús, orja leves és szármán keresz-
tül a pörköltig. Természetesen voltak segítők 
és kóstolók, de legtöbben a vacsorázók. A 
vacsora est nagyon jó hangulatú volt, amihez 
hozzájárult a jó bor is. Természetesen min-
denki azt mondta, hogy jövőre ismétlést vár.

Rusz Borivoj

Téli események: a deszki szerbek fontos téli ünnepei
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Február 15-én nem csak a mohácsi busók 
miatt volt hangos Deszk, hanem a néptán-
cosaink röfi buliját is ezen a napon tartottuk. 
Hajnal 6-kor gyülekezett a csapat az Idősek 
Napközi Otthonában, hogy aztán kezdetét 
vegye a röfi „gyilok”, majd az egész napos jó 
hangulat. Amellett, hogy mindenki kivette a 
részét a munkából, jutott idő a bulira is, hi-

szen délelőtt 10 órakor már tánctól és énektől 
zengett a tér. Táncosaink nem tudták kivárni 
az esti táncházat és jól is tették, mert remek 
bulit rögtönöztek már a délelőtti órákban. A 
kisebbek kézműveskedtek Selmeci Ági kol-
leganőm segítségével, a nagyobbak pedig 
vagy a konyhán, vagy az udvaron dolgoztak: 
húst daraboltak, kolbászt, hurkát töltöttek, 

zsírt sütöttek, a lányok 
töltött káposztát, levest főztek, majd Karácso-
nyi Szilvi vezényletével fánkot is sütöttek. A 
busókkal együtt elűztük a telet, majd folytató-
dott a buli és a vacsora a nyugdíjas klubban. 
Ekkor már a Juhász zenekar is megérkezett és 
húzta a talpalávalót késő estig táncosainknak. 
Nagyon jó kis nap volt!

Köszönjük támogatóinknak és fő segítő-
inknek: Börcsök Gábornak, Goda Istvánnak, 
Görbe Lajosnak, Netye Orsolyának, Király 
Lászlónak, Karácsonyi Szilvinek, Vörös Ist-
vánnak és Líviának, valamint a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek.

Bene Ildikó
DKN Alapítvány kuratóriumi elnöke

KITEKINTŐ

Tiszavirág hírek

Február 29-én a Belice néptánccsoportunk vesz részt az Ifjúsági Nép-
táncantológián és csak, hogy ne unatkozzunk, aznap este még az IH 
Rendezvényközpontban bálozunk is egyet. De ha mindez még nem 
lenne elég, pár hete jött a hír, hogy a gyerekcsoportunk meghívást ka-
pott a Fölszállott a páva gálaműsorára, méghozzá a budapesti Operett 
színházba. A dátum természetesen az egyébként is már elég sűrű hétvé-
gére esik, március 1-jére. A báli ruhánkból kibújva már pattanunk is fel 
a buszra és irány Budapest! Örültünk a meghívásnak, hiszen a legjobb 
gyermek együttesekkel szerepelhetünk együtt, ami nagy megtisztelte-
tés számunkra. 

Április elején csoportjainkkal a Százszorszép Néptáncfesztivál-
ra készülünk, majd a Borbolya-Ördögborda csoport egy csodálatos 
olasz-francia turnén vesz részt. Április végén a kisebb csoportok a 
Maros Menti Fesztiválon is megmérettetik magukat. Ígérjük, minden 
útról, fesztiválról beszámolunk az újság hasábjain.

Tiszavirág NE vezetősége

Röfi buli 2020.

Páva gálán a Tiszavirág

A röfit felajánló Börcsök Gábor A röfit felajánló Börcsök Gábor 
gyerekeivel vett részt gyerekeivel vett részt 
a disznóvágáson.a disznóvágáson.
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2005-ben rendezték meg 
először a Budapest–Bamako, 
Fapados Dakar néven ismerté 
vált rallyversenyt, amelyet 2016 
óta már csak minden második 
évben rendeznek meg. Az ideit 
minden eddiginél nagyobb tá-
volságra tervezték, több mint 
nyolcezer kilométerre, amit ti-
zenhét nap alatt kell teljesíteni. 
Több kategóriában lehetett in-
dulni, a deszkiek a jótékonysági-
ban neveztek.

A versenyre idén kétszáz felet-
ti nevező volt, bő 20 százalékuk 
Toyotával indult, de információ-
ink szerint a deszki „Teréz Anya 
Gyermekei” nevű az egyetlen, 
akik egy Hiace kisbuszt válasz-
tottak. Az indulás előtt majdnem 

egymillió kilométeres óraállású 
kisbusz a lelkes csapattal átszelte 
Marokkót, Mauritániát, Szen-
egált, Guineát. „– A célország-
ban, Sierra Leone fővárosában 
el is akarjuk majd ajándékozni 
az autót” – mondta újságíróknak 
a rajt előtt Molnár Attila, a csa-
pat vezetője, akit Deszken szinte 
mindenki ismer. 

A hármas iker lányai közül 
ketten tartottak vele, Evelin és 
Alexandra. Testvérük, Nikolett a 
munkája miatt nem velük men-
ni.. Velük tartott még a két férj, 
Nagy Gergő és Balassa Péter is. 
A közösségi hálón több bejelent-
kezésnek köszönhetően sokan 
követhették a vándorló családot, 
és szurkolhattak is nekik. Mint 

ezt a tudósításokból megtudtuk 
– nem egyszer volt is miért. 

Január 31-én rajtoltak el a fő-
városból a Budapest–Bamako 
útvonalán, és biztosan elképzel-
hetetlenül sok élménnyel gazda-
godva térnek majd haza. Nézve 
a megosztott fotókat, az járt a fe-
jemben, nem semmi vállalkozás 
ez! Hatalmas bátorság, elszánt-
ság és kitartás kell, hogy az em-
ber nekiinduljon, be merjen vál-
lalni egy ekkora megmérettetést. 
A deszki „különítmény” azzal a 
céllal indult neki a csöppet sem 
szokványos vállalkozásnak, hogy 
több millió köbméter afrikai ho-
mokot maguk mögött hagyva 
végig tudják csinálni, hogy be-
érjenek a célba. Február 18-án a 
következő e-mailt kaptam Atti-

lától: „Sikeresen és egészségesen 
Freetown-ba ért február 16-án 
csapatunk! Köszönjük a bizta-
tást, a támogatást! Molnár Attila”

Örömmel osztottam meg a 
közösségi hálón, és teszem meg 
újra itt a Deszki Tükör hasábjain 
is – hiszen a deszki szuper-csa-
pat teljesítette a távot, és azt is 
maradéktalanul, amit vállalt! 
Probléma nélkül, bizonyára él-
ményekkel teli szívvel, és felejt-
hetetlen emlékekkel befutott a 
célba, Freetown-ba. Szívből gra-
tulálunk Nekik, jó pihenést kívá-
nunk és jó utat haza!

….és várjuk a személyes, képes 
beszámolót - esetleg a Faluház-
ban!

Király László

XXIV. alkalommal került megrendezésre 
Deszken, ezúttal az idősek napközi otthona 
épületében az immár szép hagyománynak 
örvendő Nemzetközi Egyéni Sakk Falubaj-
nokság. A köszöntőt követően 1 perces néma 
felállással tisztelegtünk a közelmúltban szer-
biai Felsőhegyen elhunyt Ősz Szabó Ferenc 
emlékének, akinek rendkívül nagy érdemei 
vannak a szerbiai és deszki sakkbaráti kap-
csolatok kiépítésében.  A verseny történeté-
ben először kettős holtverseny alakult ki az 
1-2. és 3-4. helyen. 22 településről összesen 
78 versenyző jött el Deszkre, hogy elnyerje a 
bajnoki címet. Külföldről 22 fő (Szerbiából 
12, míg Romániából 10) tisztelte meg verse-
nyünket a jelenlétével.

Helyezések:
1. Magold Viktor (Arad-Románia-15 éves)
1. Megyaszai Balázs 
 (Hódmezővásárhely 11 éves)
3. Restás Péter (Makó)
3. Borsi Imre (Hódmezővásárhely)
5. Gyugyi Péter (Pusztaszer)
6. Kópiás Ferenc (Makó)

Különdíjak:
Nem díjazott 
legeredményesebb ifjúsági korú versenyző:
1. Kocsmár Ákos
2. Koszta Benedek (Ásotthalom)
3. Bichi Ceanu Dan Radij 
(Nagylak-Románia)
Legjobb női versenyző Márkus Molli Amina 

(Hódmezővásárhely).
Legeredményesebb deszki és egyben Deszk 

bajnoka Farkas Sándor lett. 
A tornát Bartos Ferenc FIDE versenybíró 

vezényelte le. A helyezetteknek járó díjakat 
Szabó László, a Deszki Sport Club elnöke 
adta át.

Rendezvényünket támogatták: Király 
László polgármester, Csongrád Megyei Sza-
badidősport Szövetség, Deszk Község Ön-
kormányzata, Deszki Sport Club, Deszki 

Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft., 
Dobó Miklós - Autó France Kft. 

Több mint 2 évtizedes hagyo-
mánynak megfelelően a verseny 
befejezésekor minden résztve-

vő 1 szál virágot kapott, amit Novkov Milos, 
Batki Istvánné, Varga Gábor, Gyorgyev Mi-
livojné és Gyorgyev Milivoj vállalkozók tá-
mogatásának köszönhetünk. A verseny ideje 
alatt lilahagymás kacsazsíros kenyérrel, cse-
mege uborkával, lekváros kenyérrel, kávéval 
és teával Gonda Istvánné Gyöngyike, Scheier 
Vilmos, Zentai Andrásné és Kovács Kamil-
la gondoskodtak arról, hogy vendégeink jól 
érezzék magukat.

A sporttalálkozó megrendezését segítették 
még:

Zika László, aki nagyon finom babgulyást 
főzött a résztvevőknek, a Deszki Sport Club 
támogatásával. Bartos Ferenc FIDE verseny-
bíró, Puskásné Dr. Kisbodri Cecília, Farkas 
Sándor, Ármány Istvánné, Asbóth Ákos, Gi-
licze Gábor, Csurelné Bagóczki Margit, Mel-
lár-Damián Mónika.

A következő – várhatóan még nagyobb 
létszámú összecsapás – a XXIV. Nemzetközi 
Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny február 
29-én szintén a helyi Nyugdíjas Klubban lesz.

Gyorgyev Vojiszláv

BUDAPEST-BAMAKO-DESZK

Román-magyar győzelem a deszki sakkversenyen

Még itthon, a Maros töltésenMég itthon, a Maros töltésen

és a célba érve Freetownbanés a célba érve Freetownban
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Január 6-án judosaink is megkezdték a 
munkát. Január közepén Mórahalmon nem-
zetközi judo versenyen vettek részt, ahol Min-
kó Tamás +60 kg-ban 2. helyezést ért el. A ki-
sebbek edzés keretein belül mutathatták meg 
a tudásukat. Az edzők fel tudták mérni, hol 

is tartanak a gyerekek. Immár hagyomány, 
hogy ezekre a versenyekre egy ismert judost 
hívnak meg. A szervezők a küzdelmek végén 
mindenkinek aranyérmet adtak át.

Résztvevők: Bouras Abdurahmen, Bouras 
Mohamed, Geiger Roland, Kovács Áron, 

Légrádi Balázs, Vajda Emma, Arsendvic 
Ádám, Gyenge Marci, Kádár Viktor, Minkó 
Tamás

Felkészítő edzők: 
Hüse Szilvi, Huszár László

Összeállította: DSC

Judo hírek

Megye II. osztály felnőtt labdarúgás

Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég
2020.02.29 14:00 Baks Sportpálya Baks BSE Deszk SC
2020.03.07 14:30 Deszk Sportpálya Deszk SC Mártély SK
2020.03.14 14:30 Apátfalva Sportpálya Contitech-Apátfalva SC Deszk SC
2020.03.21 15:00 Deszk Sportpálya Deszk SC St. Mihály-Szélmalom V.
2020.03.28 16:00 Deszk Sportpálya Deszk SC Csanytelek SC
2020.04.04 16:30 Deszk Sportpálya Deszk SC FK 1899 Szeged
2020.04.12 16:30 Hvásárhely Városi Stadion HFC II Deszk SC
2020.04.18 17:00 Makó Város Sportcentrum Makó FC II. Deszk SC
2020.04.25 17:00 Deszk Sportpálya Deszk SC KSE Balástya
2020.05.02 17:00 Üllés Sportpálya Üllési ISE Deszk SC
2020.05.09 17:00 Szőreg Sportpálya Deszk SC Szegedi VSE II
2020.05.17 17:00 Csengelei Sportpálya Csengele KSE Deszk SC
2020.05.23 17:30 Deszk Sportpálya Deszk SC Tömörkény KSE
2020.05.31 17:30 Deszk Sportpálya Deszk SC Sándorfalvi SK
2020.06.06 17:30 Deszk Sportpálya Deszk SC Mindszenti SE

NB II női felnőtt kézilabda ’Dél-kelet’

Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég
2020.02.22 16:00 Deszk Ferroép-Szer Deszk Hódmezővásárhelyi LKC
2020.02.29 16:00 Szarva Szarvasi NKK Ferroép-Szer Deszk
2020.03.07 16:00 Deszk Ferroép-Szer Deszk Levendula H. FKSE-Algyő
2020.03.13 19:00 Békéscsaba EUbility Gr.-Békéscsaba U22 Ferroép-Szer Deszk
2020.04.04 18:00 Szeghalom Szeghalmi NKC Ferroép-Szer Deszk
2020.04.18 16:00 Deszk Ferroép-Szer Deszk Gyomaendrődi NKSE
2020.04.25 16:00 Deszk Ferroép-Szer Deszk Mezőtúri AFC-Syngenta
2020.05.10 10:00 Bácsalmás Bácsalmási PVSE Ferroép-Szer Deszk
2020.05.15 18:30 Deszk Ferroép-Szer Deszk K. Szeged SE

A Deszki SC 2020. február 
8-án negyedik alkalommal ren-
dezte meg a Deszki Sportbált. Az 
elmúlt évek pozitív visszajelzései 
egyértelműen jelezték számunk-
ra, hogy folytatni kell ezt a remek 
kezdeményezést.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik bármi-
nemű segítséggel voltak e rendez-
vény létrejöttében.

Köszönetünket fejezzük ki 
Deszk község önkormányza-

tának, hogy minden segítséget 
megadott a sikeres bálhoz.

Köszönetet érdemel Szabó-
né Sarkadi Szilvia vezetésével a 
Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft., akik profi, ízléses 
báltermet varázsoltak a sport-
csarnokból.

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

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

Természetesen köszönetet ér-
demelnek vendégeink, aki eljöt-
tek, bizalmat szavaztak ennek a 
szombat estének.

Nem utolsó sorban nagyon kö-
szönjük a tombola felajánlóknak, 

akik önzetlenül ajándékokkal, 
nyereményekkel hozzájárultak 
az est sikeréhez: Autó Centrál 
Kft., Bagdi Ferenc [Mazeti sport-
bolt], Battonya Sport Egyesület, 
Bene Ildikó [Deszk Község Nép-
művészetéért Alapítvány], Cs. 
Tóth Zoltán [Saller sportbolt], 
György Imre, Inter Cars Szeged, 
Karcsú József [Otta Trió Kft], Ki-
rály László polgármester, Orvos 
Csaba [Sly Háztartási Gép Szer-
viz], Orvos Szilvia [Sly Szalon], 
Savanya - Molnár Éva, Szepesi 
Dániel, Szilágyi Ferenc [Lézerját-
szma Kft.], Szőregi Rákóczi Egye-
sület, Tóth Attila [QSM Kft.], 
Tóth Ferenc [Deszk Audio], Vi-
korné Icuka [Tupperware], Vörös 
Eszter [Vörös Szekfű Cukrászda], 
Xenix Autó Kft.

Hajrá DSC!!
ESEMÉNYNAPTÁR

DSC hírek
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Településünk évről évre nagy 
gondot fordít arra, hogy minél 
több fa kerüljön a közterületeinkre 
kiültetésre, illetve a meglévő állo-
mány szakszerűen legyen kezelve. 
Az Alkotmány utcai platánfáink és 
a Tempfli téri fáink metszéséről, az 
elszáradt fák eltávolításáról a SZE-
PA-fagondozó Kft. gondoskodott. 
A munkakapcsolatnak köszön-
hetően a cég felajánlotta, hogy 

a Faügyelet fatelepítési program 
keretében pótolja az őszi viharban 
kidőlt 2 db platánfát, illetve a Sza-
badidőparkban 3 db csörgőfát. Az 
iskolázott fákat a földfelszín alatt 
rejtett karózással rögzítették és a 
tápanyag ellátásáról is gondos-
kodtak. Köszönet érte Dombovári 
Gábornak, a SZEPA-fagondozó 
Kft. részéről, valamint a Faügyelet 
szakembereinek. 

Dr. Altmayerné   Dr. Kocsis 
Anita jegyző

A Tiszavirág Néptáncegyesület a Csoóri Sándor 
Programon (pályázat kódszáma: CSSP-E-NEPTANC-
MO-2019-0080) 6.500.000,-Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert, amelyet az egyesület viseletek vásárlására, 
oktatói és koreográfusi díjakra, zenekari díjakra és utazási 
költségekre fordíthat. 

A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai és működési pá-
lyázatán (pályázat kódszáma: NEA-NO-20-O-V-0629) egye-
sületünk 600.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, 
amelyet a Temesvári sokadalom rendezvényre fordíthat.

A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumánál 
sikeresen pályáztunk néptánc és népzenei táborra (pályázat 
kódszáma: 106104/03749), melyre 400.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk.

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány a Csoóri Sán-
dor Programon táncházak rendezésére (pályázat kódszáma: 
CSSP-E-TANCHAZ-2019-0042) 800.000,-Ft támogatást ka-
pott.

Az alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap működé-
si pályázatán (pályázat kódszáma: NEA-NO-20-O-M-0176) 
600.000,-Ft-ot nyert, amelyet elsősorban bérköltségre for-
díthatunk. 

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár a Csoóri Sándor 
Programon két pályázatot is sikeresen megnyert. A Deszki 
Népdalkör működésére, ruhájukhoz kiegészítők vásárlá-
sára, oktatói díjakra (pályázat kódszáma: CSSP-E-NEPZE-
NE-2019-0134) 1.500.000,-Ft-ot kaptunk.

Népzene és népi ének oktatásra és hangszervásárlásra 
(pályázat kódszáma: CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0051) pedig 
2.400.000,-Ft-ot nyert az intézmény.

Huszonkettedik alkalommal rendezzük meg a Deszki Ma-
ros Menti Fesztivált, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap eddig 
szinte minden évben támogatott. Idén a Közművelődési Kol-
légium 500.000,-Ft támogatást ítélt meg a fesztivál megren-
dezésére. A pályázat kódszáma: 205107/03252.

Köszönet érte

Nyertes pályázatok népművészetre, népi kultúrára

Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület: 19084729-1-06
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány: 18465239-1-06
Deszk Község Népművészetéért Alapítvány: 18475623-1-06
Deszki Falunkért Egyesület: 19084145-1-06
Deszki Gazdák Vadásztársasága: 18456736-1-06

Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör: 18477993-1-06
Deszki Nagycsaládos Egyesület: 18463835-1-06
Deszki Sport Club: 18454143-1-06
Maros Ponty Horgászegyesület: 19080691-1-06

A következő deszki civil szervezetnek 
ajánlhatja fel adója 1%-át:
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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 

március 11., 25..

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
Szabó Zoltán és Kovács Nikolett 
2020.01.17-én,
Rozsnyai Tamás és Molnár Edina 
2020.01.18-án házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Koza Dezső 78 éves, Álmosdi János 
Károlyné 80 éves, Sisák Andrásné 87 éves, 
Novkov Radivoj 93 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Kucsera Máriának és Markó Milánnak 
2020.02.06-án Méda, Dr. Sárosi Józsefnek és 
Eszik Mariann-nak 2020.01.22-én Zselyke, 
Novák Tímea Zsuzsannának és Laczi Ádám-
nak 2020.01.28-án Noel Dániel, Molnár Ni-
nettának és Csontos Gábornak 2020.01.07-én 
Boglárka,Erdélyi Mártának és Varga Csabá-
nak 2020.02.14-én Marcell nevű gyermeke 
született.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Röfi buliRöfi buli

BU-SHOWBU-SHOW


