
VI. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM | 2020. AUGUSZTUS

www.deszk.huDeszk Község Önkormányzatának Lapja 

Európai Szociális
Alap

Deszki Helyi
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SZEPTEMBER 4. PÉNTEKSZEPTEMBER 4. PÉNTEK
Helyszín: FaluházHelyszín: Faluház
18 óra:  Ünnepi műsor, vállalkozói díj átadása. 18 óra:  Ünnepi műsor, vállalkozói díj átadása. 
 Közreműködik: Dolce kamarakórus, Deszk Közreműködik: Dolce kamarakórus, Deszk

SZEPTEMBER 5. SZOMBATSZEPTEMBER 5. SZOMBAT
7 óra:  Horgászverseny az 1-es tónál7 óra:  Horgászverseny az 1-es tónál
9 óra: Szomszédoló9 óra: Szomszédoló  – görkoris, kerékpáros túra – görkoris, kerékpáros túra 
 Szőregre és Klárafalvára Szőregre és Klárafalvára
9.30: MIKI kupa a Sportcentrumban9.30: MIKI kupa a Sportcentrumban
9.30: Hanimec Egyesület terápiás kutyás bemutató 9.30: Hanimec Egyesület terápiás kutyás bemutató 
 a Faluház parkjában a Faluház parkjában
10 óra:  Kézilabdatorna10 óra:  Kézilabdatorna  a Sportcsarnokbana Sportcsarnokban
10 óra: Babafa ültetés10 óra: Babafa ültetés  ((Jakabb Gyula utca Jakabb Gyula utca 
 és a Kossuth köz kereszteződésében és a Kossuth köz kereszteződésében))
10 órától: Ugrálóvárak, kosaras körhinta10 órától: Ugrálóvárak, kosaras körhinta
10 órától:  Helyi értékek kiállítása a Faluház előterében10 órától:  Helyi értékek kiállítása a Faluház előterében
10 órától:  10 órától:  MESTERSÉGEK SÁTRA MESTERSÉGEK SÁTRA 
 – szerb kézműves műhely bemutatkozása – szerb kézműves műhely bemutatkozása

11 órától:  11 órától:  GasztroudvarGasztroudvar – 2 ÍZVILÁG KONYHÁJA – 2 ÍZVILÁG KONYHÁJA

* * BALKÁNI TERASZBALKÁNI TERASZ::  
 csevap, pljeszkavica, sült csülök csevap, pljeszkavica, sült csülök

* * FILLÉRES TERASZ:FILLÉRES TERASZ:  
 hot-dog, wimpy, sült krumpli öntetekkel hot-dog, wimpy, sült krumpli öntetekkel

- Hideg sörök, jó borok, üdítők, röviditalok- Hideg sörök, jó borok, üdítők, röviditalok
- Kürtőskalács- Kürtőskalács

11 órától: DESZKI MOZI 11 órától: DESZKI MOZI – helyi értékeink bemutatása – helyi értékeink bemutatása 
 kivetítőn a Faluház parkjában kivetítőn a Faluház parkjában
11 órától: Kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetkó11 órától: Kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetkó
11 órától:  Helyi termelők, kézművesek vására11 órától:  Helyi termelők, kézművesek vására
12 órától:  Játssz velünk! 12 órától:  Játssz velünk! 
  – labirintus, horgásztó, óriásmalom, golf, sajtvadászat,– labirintus, horgásztó, óriásmalom, golf, sajtvadászat,
  diótörő,  zsákpofozó és sok más érdekes   diótörő,  zsákpofozó és sok más érdekes 
 és izgalmas játékkal várjuk a gyerekeket.  és izgalmas játékkal várjuk a gyerekeket. 
14 óra: IX. Tortadíszítő verseny 14 óra: IX. Tortadíszítő verseny 
  az Idősek Napközi Otthonábanaz Idősek Napközi Otthonában
15 óra:  Grimm-busz színház gyerekműsora: 15 óra:  Grimm-busz színház gyerekműsora: 
  HETET EGY CSAPÁSRA!HETET EGY CSAPÁSRA!
16 óra 30:  Miénk a színpad! 16 óra 30:  Miénk a színpad! 
  – műsor helyi és vendég kulturális csoportokkal– műsor helyi és vendég kulturális csoportokkal
20 óra:  Hogyan készül?20 óra:  Hogyan készül? – a deszki brza gibanica elkészítését  – a deszki brza gibanica elkészítését 
 a Bánát Egyesület mutatja  be  a Bánát Egyesület mutatja  be 
 (kóstolni lehet, sőt kötelező!) (kóstolni lehet, sőt kötelező!)
20.15:  20.15:  TŰZZSONGLŐRTŰZZSONGLŐR  
 műsor műsor
20.30:  20.30:  LÉZERSHOWLÉZERSHOW

A programok fő helyszíne:
FALUHÁZ ÉS A TEMPFLI TÉR
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

–  Megjelent a kormánydöntés, mi 
szerint továbbra sem lehet 500 fő feletti 
rendezvényeket tartani. Mi lesz a falu-
napokkal? 

– Ahogy azt már a múltkori számban is 
jeleztem, nem lesznek falunapok idén, ám a 
több szomszédos településsel közösen meg-
nyert pályázati kötelezettségünknek eleget 
téve megrendezzük a Deszki Helyi Értékek 
Napját. Ez nem azonos a falunapokkal sem 
programjaiban, sem időtartamában, sem 
pedig a helyszínében.

A Faluházunk előtti téren és a parkjában 
rendezzük meg ezt az egy napos programot 
2020. szeptember 4-én este, és 5-én szomba-
ton, egész nap.

Pénteken este a Faluházunk felújított szín-
háztermének a hivatalos átadója, a 2020. évi 
vállalkozói díj átadása, és a Dolce kamara-

kórus koncertje nyitja meg a hétvégi progra-
mot, és töri meg a fél éves rendezvény-csen-
det. 

A szombati nap helyszínéül a Faluházunk 
közvetlen környezetét választottuk, úgy, 
hogy több egymás mellé sorolt helyszínen 
kínálunk szórakozási, kikapcsolódási le-
hetőséget – és persze kulináris élvezeteket 
is! Lesz az ÍZEK UTCÁJÁN egy csevapos, 
sültes terasz, és a saját kft-nk olcsó hot-do-
got, wimpyt, sült krumplit és hűtött italokat 
kínál majd a saját teraszán. Szeretnénk, ha 
mindenki megtalálná a saját pénztárcájához 
mért, kedvére való finom falatokat. Sok ülő-
hellyel, asztalokkal, sörpadokkal és kellemes 
térzenével készülünk az év első kiülős par-
tijára.

Lesz reggel „Szomszédoló” és horgászver-
seny, délelőtt a futballkedvelőknek Miki-ku-
pa a Sportcentrumban, gyermekműsor a 
Faluházban, ugráló-várak és népi játékok 
hada, különleges kutyás bemutató, régi 
mesterségek – kipróbálható – bemutatója a 
Faluház melletti árnyas parkban, és persze a 
kézművesek és árusok is kínálják majd por-
tékáikat a deszkieknek. 

Délben az ajvárkészítést tanulhatják el 
az ínyencek, délután fél öttől a csoportja-
ink lépnek fel a faluház színpadán, aztán 
újra a park és teraszok kapnak főszerepet, 
eszem-iszommal és brza gibanica sütés 

bemutatóval. Bemutatom az idei diópá-
linkámat, miközben tűzzsonglőr show és 
lézershow hoznak majd fényt a lampionos, 
koccintgatós, beszélgetős éjszakába, ahol a 
Bánát zenekara is hamisítatlan deszki han-
gulatot varázsol majd. A COVID-19 elleni 
védekezés jelenlegi fázisára tekintettel olyan 
esemény nem lesz, ami egy időben, egy he-
lyen 500 főnél több látogatóval számolna.

Nagyon készülünk már, és reméljük, hogy 
sokan döntenek majd úgy, hogy velünk töl-
tik ezt a napot.

– A Bánát együttes és a most 
említett szerb programok azt 
sugallják, hogy mégsem lesz 
idén Ajvár fesztivál. Így van? 

– Brczán Krisztifor alpolgár-
mester úr és egyben az egyesület 
elnöke arról tájékoztatott, hogy az 
egyesület úgy döntött, nem tart-
ja meg csökkentett tartalommal, 
programokkal és legfőképpen 500 
fő alá szorított meghívott létszám-
mal a jubileumi, X. Ajvár feszti-

vált. Velünk – és szinte egy egész 
világgal – együtt remélik, hogy jö-
vőre már elmúlik ez a mindent fel-
forgató járványhelyzet, és méltón 
fogja megünnepelni az országos 
hírűvé nőtt deszki szerb közösség 
az Ajvár fesztivál első tíz évét. 

Így viszont most jobban bele 
tudnak folyni a helyi értékek napi 
szervezésébe, színesítve, gazdagít-
va a településünk első szeptember 
hétvégi programját.

– Megtörtént a sárga – szelektív – hulladékgyűjtő kukák kiosz-
tása. Mik a tapasztalatok?

– Először is köszönöm mindenkinek, aki fontosnak érezte, hogy át-
vegye a pályázaton megnyert kukákat! A több mint 1200 db edényből 
214-et nem vettek át, ami nem rossz eredmény, tekintettel a nyári üdülős 
szezonra. Számukra természetesen biztosítunk hétvégi napokat, amikor 
hozzájuthatnak a szelektív gyűjtőedényekhez.

Alapvetően jó volt a deszkiek fogadtatása, és örömmel nyugtázták, 
hogy kulturáltabban gyűjthetjük a jövőben a háztartásokban keletkező 
tiszta, szelektíven gyűjtött műanyag-, papír- és fémcsomagolású hulla-
dékokat. Ami szembetűnő volt – és talán nem csak nekem –, hogy az 
eddiginél nagyságrenddel többen helyezték ki a második szerdákon a 
szelektív hulladékokat. És ezt nem csupán a feltűnő sárga edényeknek 
köszönhető vizuális képzelgés, hanem bizony nagyobb gyűjtési kedvet 
eredményezett a kiosztott mintegy 1000 kuka. Én mindig benéztem az 
utcákba a szállítási napokon azt vizslatva, hogy vajon javul-e az évek óta 
igen szerénynek mondható szelektív gyűjtési kedv, de ez egészen mosta-
náig nem volt kimutatható. Most arra bátorítok mindenkit, hogy nézzen 
ki a szomszédai elé kéthetente szerdai napokon, és mondjuk ki együtt 
büszkén, hogy jobban teljesítünk ezen a területen – megérte a pályázatot 
benyújtanunk!
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– Mi lesz azokkal a sárga 
kukákkal, amit nem vesznek 
át a lakosok? Megmarad tar-
taléknak?

– Nem állhat elő az a helyzet, 
hogy megmaradjon. Mindenki-
nek, akinek élő szerződése van 
a lakossági hulladékszállításra, 
kötelező átvenni az edényzetet. A 
használatát nem tudjuk kikény-
szeríteni, de az átvételt igen. 

Erre külön is felhívnám a desz-
kiek figyelmét, hogy ez épp úgy 
kötelező, mint maga a kommu-
nális hulladékszállítás! Azok, akik 
nem tesznek eleget az átvételi kö-
telezettségüknek, a szolgáltató cég 
nyilvántartásából vett adatszol-
gáltatást követően hulladékgaz-
dálkodási bírságra számíthatnak.

Remélem, hogy ez nem fog elő-
fordulni egyetlen ingatlantulajdo-
nos estében sem, és a pótnapokon 
rendre ki tudjuk osztani az összes 
műanyag edényt. 

– Itt a parlagfű szezonja. 
Mire kell vigyázni és ki fog 
ellenőrizni bennünket?

– Amellett, hogy lakossá-
gi bejelentések és a közterü-
let felügyelőnk napi munkája 
kapcsán mi is folyamatosan 
szólítjuk fel az elgazosodott 
belterületi és kiskerti ingatlan-
tulajdonosokat, a Földhivatal 
is megjelenik majd a következő 
hónapokban Deszken is. Nem 
értesítenek senkit az érkezésről, 
csak akkor, ha parlagfűvel fertő-
zöttnek ítélik meg az ingatlano-
kat, vagy akár a méteres gazzal 
borított kiskerteket látják majd. 
Büntetésekre számíthat az, aki 
gondozatlanul hagyja a földte-

rületeit, kiskerteket – és persze 
ebbe a körbe az önkormányzat 
is belekerülhet a közterületeivel. 
Mi minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy a 4-5 emberünkkel 
a településen mindenütt folya-
matosan levágjuk a füvet és a 
gazt, kiirtsuk a parlagfüvet – ezt 
várjuk el mindenki mástól is.  

– Információink szerint akadt, aki nehezményezte, hogy 
egy pályázaton nyert ingyenes kuka átvételéért fizetni kellett. 
Megtudhatjuk, mi alapján kértek ötszáz forintot a deszkiektől 
az osztás során? 

– Nincs ebben semmi titok. Ahogy a boltokba szállított kifli is 
csak 17 forintba kerül az előállításkor, ám a 30 forintos vételárban a 
vevőknek meg kell fizetni az odaszállítás költségét, a boltos hasznát, a 
tárolás költségeit, az alkalmazottak bérét, a takarítás, de még a rájuk 
kivetett adó arányos részét is ebből.

Mi nem a település egy pontján vártuk a kuka átvételére a deszki-
eket munkaidőben, hanem akár utcánként is, több helyszínen – ún. 
osztópontokon, a legkevesebb gyalog szállítást elérve vittük helyükbe 
az edényeket, és a teljes adminisztrációt is. A kollégák munkaidő utá-
ni emelt bére, a szállítás, a takarítás, és a többszöri rakodás költségei 
öltöttek testet a bruttó 500 forintban, amiből a kft még ÁFA fizetésére 
is kötelezett. 

Az akció előtt kértem a kft-nk vezetőjét, hogy kalkulálja ki, meny-
nyibe kerül majd ez egy lakosra vetítve. A kalkuláció 610 Ft+ÁFA-ra 
jött ki, de mivel nonprofit cégről, és a deszki lakosainkról van szó, így 
azt kértem ügyvezető asszonytól, hogy szorítsa maximum 500,- fo-
rintra a fizetendő összeget. Gondolják csak meg, ez kevesebb, mint 
két gombóc fagylalt, vagy egy átlagos étteremben egy kávé ára. Kö-
szönöm mindannyiunk nevében, hogy a kiosztásból eredő vesztesé-
get más munkák hasznából állva, ezért az aprópénzért tisztességgel 
megoldották a feladatot a kft kollégái. 

Ez egy kényelmi szolgáltatásért fizetett szolgáltatási díj volt, és nem 
hiszem, hogy ez az összeg bárkinek megterhelő lett volna, bár én is 
hallottam, hogy akadt olyan személy, aki több körön telefonálva fir-
tatta ennek a jogosságát és az okát. Ugyan jelezte, hogy engem is meg-
keres majd ez ügyben, de végül nem jutott el hozzám. Azt hiszem, a 
józanság végül lerendezte ezt a dolgot. 

– Mostanra szinte rendszeressé vált a szúnyogirtás, mégis 
sok a szúnyog, szinte nem lehet megmaradni a teraszokon, 
kertekben. Mit tesznek a soha nem látott invázió ellen?

– A kérdésében kicsit benne van a válasz is. Az egész országban 
eddig soha nem látott szúnyogpopuláció nehezíti meg az életün-
ket. Ez a feladat szinte mindenütt kezelhetetlen a rengeteg csapadék 
miatt. Probléma városon, falun és az üdülőhelyeken is. Nem a nagy 
folyó- és állóvizekkel van a gond, hanem a környezetünkben lévő ár-
kokkal, pocsolyákkal, ezernyi apró vízfelülettel, melyek jó élőhelyet 
adnak a szúnyogoknak.

Igen, mindenki láthatja, hogy mára szinte rendszeresnek mondha-
tó a földi, és egy-egy légi gyérítés, mégis ezek után pár nap múlva újra 
fenyegetve érezzük magunkat a zümmögő vérszívóktól.

Mivel központosították ezt is, így a Katasztrófavédelem által fog-
lalkoztatott vállalkozók teljesen le vannak terhelve, nagyon nehéz a 
sok településnek egyéni időpontokat kicsikarni tőlük, hiszen min-
dig előnyt élveznek a nagyobb városok a környezetünkben. Mi is 
minden lehetőt megpróbálunk, de arra kérem a deszkieket, hogy 
egyénileg is védekezzenek a szúnyogok ellen. Lehet kapni különféle 
permetszereket, amik a saját kertünkben permetezve szintén bizto-
sítanak 3-4 napos nyugalmat.

Azt mondják, a baj bajt szül. Akadt, aki azért nem volt hajlandó 
felszólításra sem levágni a háza előtti füvet, mert szúnyogoktól nem 
tud dolgozni estefelé. A permetezés mellett és otthoni munkához én 
is használom a szúnyogriasztó spray-ket, és meg kell mondjam, fel 
tudtam szedni a szilvát, tudok kapálni, locsolni és elvégzek minden 
kerti munkát. 

A szúnyoginvázió nem felmentés a kötelezettségek alól, csak egy 
feladat, egy indok, hogy mi magunk is segítsünk saját magunkon - 
talán akkor föntről is segítséget kapunk. …. a permetező repülőtől, 
vagy akár a fohászunkat meghallgatva az égiektől is. 

??
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– Megtörtént a Magyar Falu prog-
ram közösségi terek felújítását célzó kö-
rének értékelése. Nyertünk-e a Faluház 
beázó tetőjének felújítására?

– Sajnos nem. Olyan megdöbbentően 
kevés forrás áll rendelkezésre országosan 
egy-egy ilyen területre beérkező igények 
kielégítésére, hogy csupán száz nyertes örül-
het az 1-2 milliótól 30 millióig terjedő támo-
gatásoknak. Ne mérlegeljük, hogy mit lehet 
a mai árak mellett elvégezni ilyen kicsi ösz-

szegekből – ez a lehetőség sajnos, ehhez kell 
alakítani az igényeinket. 

Az első körben tartaléklistára kerültünk, 
ami gyakorlatilag a „nem nyert” kategóriát 
jelenti, de benyújtottuk újra a pályázatot, re-
ménykedve a sikerben.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Elhang z ot t 
a kormányinfók 
között, hogy az 
ö n k o r m á ny z a -
tok számára 200 
milliárdos hitel-
keretet hoznak 
létre, hogy a fej-
lesztési terveiket 
meg tudják való-

sítani. Deszk tervez-e valami nagyobb fejlesztést, 
veszünk-e fel ilyen hitelt?

– A válasz sajnos gyors és rövid: NEM! Ez a szépnek 
látszó terv köddé vált – semmi nem lesz belőle. Mi az új 
egészségházra biztosan vettünk volna fel hitelt, de végül 
a sok minden más mellett nem jutott a településeknek. A 
mi tervünk is csak remény maradt egyelőre. 

– Lesz-e idén egészséghét?
– Igen, lesz! Mivel az egészséghéten könnyedén betarthatók a közegészségügyi 

előírások, így már szervezzük a vizsgálatokat. Biztosan lesz tüdőszűrés, véradás, 
érszűkület vizsgálat, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, fül- orr gégészet, és 
mozgásfejlesztő torna. A tavalyi egészséghéthez viszonyítva bővül a szakorvosi 
szolgáltatásnyújtás általános sebészeti vizsgálattal, ultrahangos visszér vizsgálat-
tal és az ortopédiai szakvizsgálattal. Ezek mellett megpróbálunk reumatológust is 
bevonni idén az egészség7 programjába. Akadt olyan évek óta hozzánk járó szak-
orvos, aki korára hivatkozva visszamondta, az ő helyettesítése már folyamatban 
van.

Záróakkordként idén is a beérkezőket gyümölcsbárral és egészséges díjakkal 
váró „kör-Deszk-a” kerül meghirdetésre, amire évről-évre egyre többen jönnek.

Továbbra is fontos számunkra, hogy felelősséggel gondoskodjunk a saját ma-
guk bajaival gyakran nem kellően törődő deszkiekről, 
bízunk benne, hogy sokan fogadják el ezeket 
a helyben végezhető, ingyenes vizsgálatokra 
szóló meghívásokat. 

Deszk Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képvi-
selő-testület 2020. július 10. napján tartott ülésén elhatározta egy új, digitális alapú 
településrendezési terv, valamint új helyi építési szabályzat megalkotását.

Előbbiek miatt az Önkormányzat 2020. szeptember 30. napjáig várja a jogsza-
bály megalkotásával kapcsolatos javaslatokat, lakossági- és vállalkozói igényeket, 
melyek a tervezési költségek viselésével bekerülhetnek a település rendezési ter-
vébe. 

A fenti dátumig a javaslatok felvetése történhet a hivatalunkban személyesen, 
vagy írásban a következő címekre eljuttatott levélben:

Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk, Tempfli tér 7.;
E-mail: ph@deszk.hu

Király László
polgármester

FIGYELEM!  MÓDOSÍTJUK 
A RENDEZÉSI TERVET!

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

TÁJÉKOZTATJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY A 

DESZKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 

2020. JÚNIUS 8-TÓL 
AZ ALÁBBIAK SZERINT 

MÓDOSULT:

 HÉTFŐ  –  13:00 – 16:00
 KEDD –  SZÜNNAP
 SZERDA  –  13:00 – 17:00
 CSÜTÖRTÖK  –  SZÜNNAP
 PÉNTEK –  8:00 – 12:00

ADÓIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSA:
 SZERDA  –  13:00 – 17:00 

PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:
 HÉTFŐ  –  13:00 – 16:00
 SZERDA  –  13:00 – 17:00

A Hivatalba való belépéskor 
védőmaszk használata kötelező!

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  
jegyző s.k.
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Településünk sajátossága a sok gyalogos és 
kerékpáros. Azonban ennek ellenére sokan a 
legalapvetőbb közlekedési szabályokkal sin-
csenek tisztában, illetve azokra fittyet hány-
nak. Előbbiek miatt egy rövid összefoglalót 
adunk a vonatkozó szabályokról:

1. A KRESZ szerint a GYALOGOS-
NAK elsősorban a járdán, ahol pedig jár-
da nincs, ott a leállósávon, az útpadkán, 
vagy ha van kerékpárút, akkor ott kell 
közlekednie. Ez nem azt jelenti, hogy 
ha az adott útszakaszon van járda és 
kerékpárút is, akkor a gyalogos választ-
hat, hogy hol közlekedik. Kötelessége 
a járdán gyalogolnia. De ha egyik sem 
található meg, és az útpadka közlekedésre 
alkalmatlan, akkor a gyalogos az úttesten 
is közlekedhet, de ezt a lehetőséget csak 
végső esetben lehet igénybe venni. Ameny-
nyiben a gyalogosok az úttesten, vagy az 
úttest szélén közlekednek, akkor lakott 
területen belül lehetőleg a menetirány sze-
rinti bal oldalon kell közlekedniük, lakott 
területen kívül mindig bal oldalon, a 
járműforgalommal szemben gyalogolja-
nak. Ha a gyalogos az út egyik oldaláról a 
másikra kíván átmenni, úgy elsősorban a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kell átmen-
nie. Ha nincs a közelben átkelőhely, úgy 
lakott területen levő főútvonalon az útke-
reszteződésnél (a járda meghosszabbított 
vonalában), valamint a menetrend szerint 
közlekedő jármű megállóhelyén levő jár-
dasziget és az ahhoz közelebb eső járda 
között, egyéb helyen bárhol, a legrövidebb 
áthaladást biztosító irányban mehet át. 
Amennyiben az adott útszakaszon kijelölt 

gyalogos-átkelőhely van létesítve, úgy az 
átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak teljes 
mértékben elsőbbsége van, ami feltétlen. 
Akkor is elsőbbsége van a gyalogosoknak 
azokkal a járművekkel szemben, amelyek 
arra az útra kanyarodnak, amelyen a gyalo-
gos áthalad. A gyalogos olyan helyen, ahol 
a járművekkel szemben elsőbbsége nincs 
(pl. nincs gyalogos-átkelőhely), mielőtt az 
úttestre lép, köteles meggyőződni arról, 
hogy áthaladásával a járműforgalmat nem 
zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű 
olyan közel van, hogy annak zavarása nél-
kül az úttesten átmenni nem tud. 

Nagyon fontos szabály, hogy éjszaka, 
vagy korlátozott látási viszonyok között, 
lakott területen kívül az úttesten, útpad-
kán, leállósávon tartózkodó gyalogos-
nak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 
kell viselnie.

2. A KERÉKPÁRT a KRESZ által elő-
írt tartozékokkal, első és hátsó lámpával, 
valamint fényvisszaverő prizmával kell fel-
szerelni. Főútvonalon, ahol más járművek 
is közlekednek, kerékpárral csak 12 éves 
kortól szabad közlekedni. Az úttest jobb 
oldalán kell kerékpározni, az úttest szélén, 
de még az aszfalton. Ha többen bicikliznek, 
egymás mögött kell, hogy haladjanak! Az 
útról jobbra kanyarodás megengedett, bal-
ra nagy ívben nem szabad, ilyenkor kerü-
lőt kell tenni és a keresztező járda vonalán, 
azzal párhuzamosan lehet bekanyarodni. 
A sávváltást és kanyarodást a megfelelő 
irányba kinyújtott karunkkal jelezzük a 
mögöttünk jövő jármű vezetőjének. Az 
ilyen manővereket mindig kellő körülte-

kintéssel és lehetőleg egy pillanatra hátra 
pillantva tegyük. Ahol az úttest kerékpá-
rozásra alkalmatlan és nincs kerékpárút, 
ott maximum 10 km/h sebességgel a 
járdán is lehet kerékpározni a gyalogos-
forgalom zavarása nélkül. Ha zebrához 
ér, le kell szállni a bicikliről és áttolni az 
átkelőn. Ez esetben a biciklis gyalogosnak 
minősül és elsőbbsége van a járművekkel 
szemben. Nem lehet mindenhol, sőt nem 
is lehet mindenkinek kerékpározni. Az 
nem használhatja a kerékpárt, aki nincs 
kerékpározásra alkalmas állapotban.

Nem szabad kerékpározni autópályán, 
autóúton, és az úttesten sem, ha van vele 
párhuzamosan kerékpárút. Továbbá nem 
szabad biciklizni ott, ahol ez külön táblával 
tiltott. A más járművekre vonatkozó Behaj-
tani tilos tábla a biciklisekre is érvényes!

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita, 
jegyző

A gyalogos- és kerékpár közlekedés alapszabályai

Felhívom a figyelmüket, hogy a vonatkozó 
helyi szabályozás alapján közösségi együttélés 
szabályait sérti meg és közigazgatási bírsággal 
sújtható az, aki az 

• útburkolat szélétől mért 1 méteres tá-
volságon belül bármilyen tárgyat (pl. oszlop, 
virágtartó edény, kő..stb.) elhelyez. Kivételt 
képeznek a közművek műtárgyai.

• útburkolat szélétől mért 2 méteres távol-
ságon belül fát, vagy 1,5 méteres távolságon 
belül cserjét ültet.

• A közterületen gyom- és növényirtás-
ra alkalmas szerrel, vagy letakarással a zöld 
növényzetet kipusztítja. Kivéve: kaviccsal, 
kőzúzalékkal felszórt bejáró, járda - és kerítés 
közötti terület, valamint a járdaidomok kö-
zötti rés. 

• a házszámtábla elhelyezési, karbantar-
tási vagy pótlási kötelezettségének nem tesz 
eleget.

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita, 
jegyző

Tisztelt Lakosok!
1 HEKTÁR TERMŐFÖLD ELADÓ DESZKEN. 

ÉRDEKLŐDNI A +3670/543-6207-ES TELEFONSZÁMON LEHET.



2020.  AUGUSZTUS6

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár sikeresen 
nyújtott be pályázatot az Erzsébet a Kárpát-meden-
cei gyermekekért Alapítványhoz, melynek keretében 
4 turnusban 80 deszki gyermek táborozását tudtuk 
jelképes szülői hozzájárulás ellenében megszervezni. 
Ezek a gyerekek angol- és kézműves táborban, lego tá-
borban, kézműves táborban és játéktáborban vehettek 
részt a nyáron, ami nagy segítséget jelentett a deszki 
szülőknek. Az Erzsébet táborokban napi négyszeri ét-
kezést, különböző programokat, foglalkozásokat biz-
tosítottunk a tartalmas időtöltéshez. Bízunk benne, 
hogy mindenki jól érezte magát és jövőre is támoga-
tást nyerünk erre a kedvezményes táborozási formára.

FALUHÁZ HÍREK

Idén több szempontból is rend-
hagyóan alakult a kézműves tá-
borom. Először az izgalom, hogy 
lesz-e egyáltalán…aztán kiderült, 
hogy de még mennyire! Az Er-
zsébet tábor pályázatnak köszön-
hetően mindösszesen 500 Ft-ért 
táborozhattak a gyerekek, a szü-
lők legnagyobb örömére, amely 
magában foglalta a programokat, 
a rengeteg felhasznált anyagot és 
az étkezést is! Pillanatok alatt ösz-
szejött a létszám, és július 27-től 
(„élvezve” a kánikulát) egy héten 
keresztül alkottunk, barkácsol-
tunk, vágtunk, ragasztottunk, ját-
szottunk! Színesítő programként 

itt járt nálunk Kurucsai Szabolcs 
Elvis nevű vakvezető kutyájával, 
Farkas László (aki mozgássérült), 
és fantasztikus délelőttöt vará-
zsoltak nekünk. Betekintést nyer-
hettek a gyerekek a mozgáskorlá-
tozottak világába, szembesültek 
azzal, milyen lehet úgy élni, ha 
valaki nem lát, nem tud járni. Két 
életvidám fiatalember, akik meg-
találták a helyüket a világban, és 
akik érzékenyítő programjaikkal 
példát mutattak a gyerekeknek! 
Itt volt nálunk a női kórusunk 
fantasztikus vezetője, Tóth And-
rea is, aki bebizonyította, hogy az 
is kivághatja a magas C-t, aki ad-

dig énekelni sem tudott…(ugye, 
Benett??) Egy közismert musical 
egyik betétdalát tanította be a 
gyerekeknek (és nekünk), hoz-
zárakott egy kis koreográfiát, és 
pénteken, a már hagyományos-
nak számító vetítés előtt voltunk 
olyan bátrak és lelkesek, hogy elő 
is adtuk ezt a kíváncsi szülőknek! 
(Csak zárójelben: nagy sikert 
arattak a gyerekek!) A Csibész 
kutyaiskola sem maradhatott ki: 
megtanultuk/feleleveníthettük, 
hogyan védekezzünk kutyatáma-
dáskor, és milyen a felelősségteljes 
kutyatartás! A legnagyobb sikere 
persze a kutyákkal való közös já-
téknak volt, mely során kiderült, 
egy kutya is tud játékot vezetni! A 
programok mellett természetesen 
sok -sok kézműves ötlet került 
kivitelezésre, és idén is elcsodál-
koztam azon, hogy egy-egy „fel-
adatot” mennyire fantáziadúsan 
továbbgondolnak a gyerekek! 

Sokat tanultak egymástól is, ami 
külön öröm számomra! Volt sok 
játék, szövődtek barátságok, úgy-
hogy a hét végén rendesen kidől-
ve, de elégedetten állapítottam 
meg: Idén is megérte!

Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki segítette mun-
kámat: Önkormányzatunknak, 
a Faluház munkatársainak, Sza-
bóné Sarkadi Szilviának és a Kft. 
munkatársainak, segítőimnek, 
akik egész nap mellettem voltak: 
Selmeczi Áginak, Karácsonyi 
Petrának, Váradi Borinak és Héj-
ja Natáliának, és természetesen 
a programokról gondoskodó 
Kurucsai Szabolcsnak, Farkas 
Lászlónak, Tóth Andreának, Ren-
gei Lászlónak, Enikőnek és a két 
sztárkutyának: Ébennek és Maci-
nak!

Jövőre veletek ugyanitt!!!!
Sillóné Varga Anikó

Mire az újság megjelenik, az első kertmozi 
vetítés már meg is valósult a Faluház park-
jában. Reméljük, ez az új kezdeményezés 
elnyeri a tetszését a deszkieknek és jövő nyá-
ron már rendszeressé tehetjük a vetítéseket. 
Augusztusban 3 alkalommal mozizhatunk 
együtt: augusztus 14. péntek, augusztus 21. 
péntek és augusztus 29. szombati napon, 
este 20.30 órás kezdéssel. 

Kézműves tábor

Erzsébet táborok a Faluházban
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A Süni csoportba járó gyermekek és szüleik meg-
lepetés köszöntést szerveztek Szentesi Nagy Ági óvó-
néninek, aki augusztusban anyai örömök elé néz. A 
gyerekek egy-egy szál virággal, versekkel és rajzaikkal 
köszöntek el kedves óvónénijüktől, a szülők pedig a 
gyerekek jelével díszített kaspóban ajándékoztak virá-
got, és a csomagban aranyos, természetesen süni mintás 
kis újszülött rugdalózók is rejtőztek.

A szülők, a gyerekek és az óvoda minden dolgozója 
nevében mi is minden jót kívánunk a kis családnak!

Márki Anett (óvodavezető)

SZKTTÓ MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA TELEFONSZÁMA MEGVÁLTOZOTT.
AZ ÚJ TELEFONSZÁM: 62/652-669

Júliusban már javában zajlik a nyári élet az 
óvodában. Az időnk nagy részét a szabadban 
töltjük. A gyerekeknek változatos tevékeny-
ségeket kínálunk az udvaron és a csoportban 
egyaránt, kézműveskedhetnek és a minden-
napi mese sem maradhat el. Sokat éneke-

lünk, mondókázunk, táncolunk, igyekszünk 
színessé tenni a gyerekek mindennapjait, 
akik örömmel, szívesen vesznek részt a felkí-
nált tevékenységekben.

 Napjaink vidáman telnek, augusztusban 
is örömmel és elhivatottsággal folytatjuk a 
munkát, készülve a szeptemberi évkezdésre. 

Hőgyes Edina és Szegedi Erika 
(óvodapedagógusok)

Búcsúztunk

Nyári élet az óvodában
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A nyári uborkaszezon lassan véget ér és kezdődik az új tanév. Ki lehet 
jelenteni, hogy mind tanuló, mind szülő, mind pedagógus abban bízik, 
hogy ez a „hagyományos” oktatási formában fog megvalósulni. Az in-
tézmény vetetése is erre készül, természetesen egy „B tervet” is készít, de 
erre ne legyen szükség.

A tervek szerint:

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG: 
2020. szeptember elsején 8 h-kor kerül megrendezésre a Móra utcai 

épület előtt található Zoltánfy szobornál. 
2020. augusztus 24-től a titkárságon minden nap lehetőség lesz az 

ügyintézésre.

ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE: 
2020. augusztus 27. (csütörtök), helyszín továbbra is a Móra Ferenc 

Csicsergő Óvoda titkársága. A folyamatosan frissülő információk a zol-
tanfy-deszk.sulinet.hu oldalon találhatók.

Az alábbiakban a 2019/20-as tanév eddig még közzé nem tett ered-
ményei kerülnek ismertetésre.

 A Magyar Autóklub országos 
rajzpályázatán közel 300 pályázó kö-
zül az első 5 helyezésbe bekerült isko-
lánk 5. osztályos tanulója: Takács Réka. 
Jutalma 50.000 Ft-os pénzdíj. 

 Június 13-án búcsúztak isko-
lájuktól a nyolcadikosok. Itt vehették 
át Deszk Község Közoktatásáért Köz-
alapítvány által alapított díjakat azok a 
tanulók, akik nyolc éven át kimagasló 
tanulmányi- vagy versenyeredményt 
értek el, illetve a közösségi munkában 
tevékenykedtek aktívan ez idő alatt.

DÍJAZOTTJAINK:

„Kitűnő tanulmányi és közösségi munkáért díjat” kapott: nyolc 
éven keresztül végzett kimagasló tanulmányi munkájáért, példamutató 
magatartásáért és szorgalmáért, közösségi munkájáért az a tanulónk, 
aki a tanulmányai mellett az iskolai rendezvények és versenyek rendsze-
res résztvevője volt. Emellett 6 éve a Bánát Néptáncegyüttes aktív tagja. 
A díjazott: Szabó Judit

„Kimagasló tanulmányi munkájáért” díjat kapott az a tanulónk, 
akinek tanulmányi munkája, magatartása, szorgalma nyolc éven át pél-
daértékű volt. Angol nyelv tantárgyból tudása és hozzáállása kimagasló. 
A díjazott: Szűcs Brigitta

„Közösségi munkájáért” díjban ez évben az a tanulónk részesült, aki 
az iskola kulturális életének meghatározó tagja volt. A 8 év alatt több-
ször számíthattunk segítségére tanulmányi és közösségi rendezvénye-
ken. Az iskolai Diákönkormányzat vezetőjeként aktívan szervezte az 
iskolai diákéletet. A díjat Kovács Rana Jaffa vehette át.

Nyolc éven át végzett tanulmányi és közösségi munkájáért juta-
lomban részesült az a tanulónk, aki fellépéseivel az iskolai műsorokat 
színesítette, emellett a Tiszavirág Néptánc Egyesület aktív tagjaként a 
községi rendezvények szereplője kilenc éve. 2015-ben a Fölszállott a 
páva című tévéműsorban az együttes tagjaként az év legjobb közössége 
különdíjban részesült. A díjazott: Vincze Kamilla.

Könyvjutalomban részesültek:
Nyolc éven át végzett kimagasló tanulmányi munkájáért, szorgal-

máért: Kovács Rebeka és Rácz Orsolya.

Nyolc éven keresztül végzett sportteljesítményéért és közösségi 
munkájáért: Bakacsi Zsófia

Kiemelkedő művészeti tevékenységért, amellyel öregbítette isko-
lánk hírnevét: Szirmai Marcell.

Nyolc éven át nyújtott jó tanulmányi munkájáért: Balázs Zalán, 
Csizmadia Rebeka, Flórián Attila, Sinkó Ádám.

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!

 Tanévzárás a 2019-2020-as tanévben:
Kitűnő eredményt elért tanulóink: 
1.o.: Csikós Endre, Makári Enikő, Pálinkás Zoltán, Szabó Zalán
2.o.: Balázs Zétény, Orosz Regina, Papp Eszter Júlia, Szilágyi Balázs, 

Vass-Nagy Lilla, Vikor Benjamin, Vincze Noémi, Zika Bence
3.o.: Lévai-Radics Lujza, Farkas Katinka, Révész Boglárka, Simity 

Anna, Szabó Kende, Tánczos Daniella, Tirk Alíz
4.o.: Kardos Edina, Koncz Olivér, László Benett, Papp Lili Anna
5.o.: Simity Éva, Takács Réka
6.o.: Somorjai Márk, Tajti Milán
8.o.: Szabó Judit

Gratulálunk a kitűnő eredményhez!

A 2020/21-es tanév előkészítése folyamatos munkát igényel. A kar-
bantartási, nagytakarítási feladatokkal párhuzamosan zajlik a szakmai 
munka (oktatás, nevelés) előkészítése.

Vid György ig.

ISKOLAI HÍREK
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Visszatekintve az előző évek kezdeteire, 
a 2020-as esztendő bizony meglehetősen 
visszafogottan indult a horgásztársadalom 
életében. A mi egyesületünk sem volt ez alól 
kivétel. Az ok egy szó: koronavírus. A beveze-
tett és szükséges megszorítások, korlátozások 
nem tették lehetővé, hogy a szokásos meder-
ben folyjanak az események. Elsősorban a 
már megszokott horgászversenyek hiányoz-
tak legjobban. Nagyon vártuk a szigorítások 
enyhítését. Ez bekövetkezett, és május 22-től 
bizonyos óvintézkedések betartása mellett 
- gyülekezés, sorsolás, eredményhirdetés 
mikéntje, távolságtartás - a MOHOSZ enge-
délyezte a szabadtéri rendezvények, horgász-
versenyek megtartását. Élve a lehetőséggel 
egyesületünk igyekezett pótolni az elmaradt 
rendezvényeket, ami azt jelentette, hogy szin-
te két hetente bizonyíthatták tagjaink felké-
szültségüket versenykörülmények között. 
Váltakozó sikerrel, mert bizony a feeder ver-
senyünkön inkább a kopoltyúsok győztek. A 
2020-as horgászidény első 3 tagi versenyének 
eredményei:

I. Tari János: 19,30 kg 10 db ponty
II. Ifj. Kovács Antal: 17,10 kg 9 db ponty
III. Lévai Csaba: 11,50 kg 6 db ponty
Ez volt az évad első versenye 42 fővel, 63 

kifogott hallal.

Második versenyünkre 38 tagtársunk ne-
vezett. Itt már szerényebb fogási eredmények 
születtek, hiszen mindössze 16 db ponty 

akadt horogra. E napon valóban a legfelké-
szültebb horgászok számára termett babér. 
Mondhatjuk úgy is, hogy itt domborodott 
ki a tudás. A dobogó második és harmadik 
fokán holtverseny alakult ki. A két rutinos 
horgász dekára azonos eredménnyel zárt. Az 
eredményhirdetésnél az elnök úr “személyes 
szimpátia” alapján hirdette ki a sorrendet. 
Minek az embernek ellenség, amikor ilyen 
“barátai” vannak.

I. Ifj. Kovács Antal: 8,90 kg 5 db ponty
II. Csányi Imre: 4,30 kg 2 db ponty
III. Fodor Béla: 4,30 kg 2 db ponty

A harmadik tagi összejövetelünk a már em-
lített feeder verseny volt, melyet nem előzött 
meg a szokásos haltelepítés. Ez meg is látszott 
a fogási eredményeken. A benevezett 18 hor-
gász 5 db pontyot és 1 db amúrt tudott felmu-
tatni a lefújást követően.

I. Lévai István: 4,20 kg
II. Szél György: 3,60 kg
III. Hegyközi Ferenc: 1,70 kg

Tagi versenyeink közé beékelődött a már 
hagyományos gyermeknapi horgászverseny. 
Aki szervezett már bármilyen eseményt, 
rendezvényt, és ráadásul még azt is szeretné, 
hogy az jó hangulatú és sikeres is legyen, az 
tudja, hogy ez nem kis feladat. A gyermek-
verseny megszervezése azonban teljesen más. 

Amikor látjuk a gyülekezés során az izgatott 
gyermekarcokat, verseny közben a fogásokat 
követő önfeledt mosolyt, örömöt, az ered-
ményhirdetéskor a kapott díjak, ajándékok 
közötti válogatást, ez mindenért kárpótol. Az 
idei gyermeknapon 34 fő adta le nevezését. 
Reméljük, hogy jó pár fiatalban a jövő horgá-
szait köszönthettük. Szülőkkel, nagyszülők-
kel, kísérőkkel együtt közel százan népesítet-
tük be a vízpartot. Ezúttal is két kategóriában 
hirdettünk eredményt a remek hangulatú 
délelőtt után.

Felsős kategória, 11 fő
I. Rácz Noel: 2,00 kg
II. Müller Olívia: 0,90 kg
III. Csehó Barnabás: 0,85 kg
Alsós kategória, 23 fő
I. Kovács Tamás: 1,65 kg
II. Lévai Radics Lujza: 1,50 kg
III. Széll Borbála: 0,65 kg
Abszolút sorrend
I. Rácz Noel: 2,00 kg
II. Kovács Tamás: 1,65 kg
III. Lévai Radics Lujza: 1,50 kg

Helyezéstől függetlenül valamennyi részt-
vevő gazdag jutalomban részesült, köszön-
hetően egyesületünknek és támogatóinknak. 
Rendezvényünk támogatói:

Vörös-Szekfű cukrászda, Csanádi Ferenc, 
Lévai István, Tari János, Fodor Béla.

Felajánlásaikat köszönjük!
Maros Ponty Horgászegyesület

Maros Ponty Horgászegyesület hírei

A szalonunkban 2 kiadó helyiség van, ahová elsődlegesen: MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT, MŰSZEMPILLÁST, PEDIKŰRÖST várunk
Érdeklődni a +36 70 / 776 7676-os számon lehet!

 M E G N Y I T O T T U N K !  
BEAUTYBOX SZÉPSÉGSZALON

Fodrászat  ∕  Hajhosszabbítás, hajdúsítás  ∕  Kozmetika 
deszk, csalogány utca 28.

Sok szeretettel várjuk minden kedves régi- és új vendégünket!
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TISZTELT LAKOSOK!
Kérjük, hogy a közterületre kihelyezésre került vegyes öblösüveg 

gyűjtésére használható gyűjtőedényekbe kizárólag ÜVEG csoma-
golási hulladékot szíveskedjenek elhelyezni.

A köznyelvben használatos műanyag „üveg” (PET palack) alapanya-
ga nem üveg, így az nem helyezhető az ÜVEG gyűjtésére használható 
edénybe. Továbbá felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy tilos a gyűj-
tősziget mellé bármilyen hulladékot lerakni! 

ÜVEG HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA

SZELEKTÍVEN 
GYŰJTHETŐ 

ÜVEG CSOMA-
GOLÁSI HUL-

LADÉKOK

HASZNOSÍTHA-
TATLAN, SZE-

LEKTÍVEN NEM 
GYŰJTHETŐ 

ÜVEG HULLA-
DÉKOK

VEGYES ÖBLÖ-
SÜVEG

Tiszta, ép vagy 
törött, italos- 
vagy befőttes 
üveghulladék

Ablaküveg,
tükör, szélvédő, 
villanykörte, 
vegyszerrel, 
gyógyszerrel és 
egyéb veszélyes 
anyaggal szeny-
nyezett üveg, stb.

Amennyiben a jövőben illegális hulladéklerakást észlel környeze-
tében kérjük, szíveskedjen a Rendőrség felé az általános segélyhívó 
számon (112) bejelenteni– lehetőségeihez mérten készítsen beazono-
sításra alkalmas fénykép- és /vagy videófelvételt, – amely az elkövető 
elleni eljárást segítheti.

További információt a szelektív hulladékgyűjtésről (a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetekről)  az alábbi weboldalon talál:  
https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hul-
ladekgyujtesi-rendszer. 

 Ezúton is köszönjük minden lakosnak, aki a közszolgáltatás igény-
bevételével és a szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárul a hulladékok 

okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzetük környe-
zetminőségének javításához, tisztaságának megőrzéséhez.

Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevé-
tele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhe-
tőségeken. Ügyfélszolgálati Iroda – 6720 Szeged, Stefánia 6.; Tel.: 
62/777-177; Fax: 777-178; 

E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu; Web: www.szegedihul-
ladek.hu; 

Facebook: https://www.facebook.com/szegedihulladek 

SPORT HÍREK

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatban

A 2019-2020-as évadot eléggé meghatározta a koronavírus helyzet, 
reméljük, az idei évadot nem fogja befolyásolni.

A háttérben azért zajlottak az események. A TAO pályázat keretén 
belül kifestettük az öltöző épület emeleti részét, új kispadok kerültek 
a pályára. Beszerzésre került szintén a pályázat részeként egy fűnyíró 
traktor is. További beruházások, fejlesztések (lelátó, járda, stb.) is vár-
ható. Ehhez a teljes forrás szeptemberben fog rendelkezésünkre állni 
reményeink szerint.

Labdarúgó szakosztályunk a 2020-2021-es bajnoki szezonban szoro-
sabbra fűzi az együttműködést a szomszédos Szőregi RSE-vel. Közösen 
így 2 felnőtt labdarúgó csapat, illetve minden korosztályos gárda ver-
senyezni fog, reményeink szerint komoly eredményekkel. Szakosztá-
lyunkban befejezte edzői munkáját Kocsis Tamás, Király Csaba és Rácz 
Balázs. „Fiataljaink” szeretnék az élet rögös útjait járni, ehhez sok sikert 
kívánunk. Bozsikos gyerekeink fejlődését a továbbiakban Kockás Zol-
tán edző fogja felügyelni.

Nagypályás csapataink mellett futsal felnőtt csapatot is szeretnénk 
indítani, Vincze Gábor vezetésével. Ennek létjogosultsága szeptember-
re kiderül.

Kézilabda szakosztályunk életében is történt változás. Gera Nor-
bert távozott az egyesülettől, munkáját Szepesi Dániel veszi át. A nyári 
egyeztetések, megbeszélések után felnőtt női kézilabda csapatunk újra 

a megyei bajnokságban fog indulni. Be kell látni, a „koronavírus hely-
zet” eléggé megingatta a játékosok, edzők bizodalmát az egyesület iránt. 
A vezetőség Szepesi Dániellel közösen úgy látja, hogy egy mostani új-
raépítkezés, visszalépés 1-2 szinttel, elengedhetetlen a jövőbeli stabil 
működés érdekében. A Deszki SC eddig is mindent megtett, ezután is 
megtesz, hogy egy sikeres, stabil kézilabda szakosztály működjön Desz-
ken.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Deszki Sport Club hírei

2020. október 3. szombat 8-tól 18 óráig
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2020. SZEPTEMBER 10.
REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 1500 FT

Szervező: Deszki Falunkért Egyesület
Az egyesület vállalja a jelentkezők regisztrálását, majd a vásár előtt 

1 héttel valamennyi deszki házhoz a Garázsvásár szórólapjának eljut-
tatását az árusok nevével, címével (Deszk térképén történt megjelö-
léssel), és a főbb árucikkek feltüntetésével.  

Kapcsolattartó: Kószó Aranka 
(e-mail: koszoarany@gmail.com, Tel.:06-70-635-8037)

Deszki garázsvásár
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Mégis megtartották  
a hagyományos  
szerb táborokat  

Egy hónapja még úgy volt, hogy nem lesz-
nek táborok, aztán ahogy úgymond „nor-
malizálódott” a helyzet, beindult a szervezés, 
de mivel kevés idő állt rendelkezésre, gyors 
munkára volt szükség. Sajnos, így történt 
meg, hogy a balatonfenyvesi „Vuk Karadzsity” 
Szerb Nyelvi, és a Battonyai  Folklórtábor 
egy időben, június 22-28-ig lett megtartva. A 
deszkiek Dunai Peti vezetésével a battonyai tá-
borban vettek részt a hagyományokhoz híven. 
Most is, mint sok éve már, Vujcsin Lyubomír 
Mile Verbászból (Szerbia) csapatával oktatta 
négy csoportban a táncokat. A tánctanulás 
mellett volt kézműves- és rajzfoglalkozás, va-
lamint fürdés. Ezt helyben nem tudták meg-
oldani, ezért Gyopárosra kellett utazni, ami 
nagyon jó és kellemes kikapcsolódás volt. A 
táncosok „Sumadijai , Vláskó, Krájisnyei” tán-
cokat tanultak. A tábor végén be is mutatták 
az érdeklődőknek a hét „termését”, aminek 
érdekessége volt, hogy a „kicsik” táncát Fried-
man Ruven deszki furulyás kísérte. 

A folytatás a hitéleti táborban, Siklóson јúli-
us11-18-ig volt, melyen a hagyományt követ-
ve, Zórity Dusica vett részt, mint nevelő tanár 
Deszkről. A hagyományos Deszki Szerb Nép-
zenei Tábor augusztus 10-16-ig lesz megtartva 
a Szent Száva központban, kibővítve hagyo-
mányőrzéssel. A deszki tábort ezúttal deszki-
ek részére szervezik. Természetesen minden 
táborban betartották, illetve betartják a fontos 
egészségügyi előírásokat.

Fontos nyári szerb ünnepek  
és hagyományok

„Kenyér, munka és a játék az emberiség há-
rom szent dolga” - ezek Juvenal ókori római 
retorikus és szatirikus költő szavai, amik ma is 
helytállóak. A kenyér az, ami talán a legfonto-
sabb, mert nélküle nincs létezés. A búzaterm-
esztés mindig fontos volt a deszki szerbek szá-
mára is. A nehéz munkákat ma már korszerű 
gépekkel végzik, de régen bizony kézi munka 
volt majdnem minden. A régi aratási szoká-
sokat minden évben felelevenítette a Bánát 
Egyesület, ezévben ez elmaradt a vírushelyzet 
miatt, de Szent Iván napján röviden megem-
lékeztek erről az eseményről. Sárga virágból 
font koszorú készítés és szentelés volt július 
7-én a Szent Száva központban, amit Iván 
napi koszorúnak neveznek. Ezévben a gyere-
kek készítették a koszorúkat, természetesen 

felnőtt segítséggel. A kész koszorúkat a Szent 
Száva központra, a Szerb templomra és az új 
könyvtárra tették és természetesen haza is vit-
tek belőle. Szent Iván napja egy nagy ünnep, 
hisz Keresztelő Szent János születésnapja. Ez 
az ünnep a Gergely naptár szerint egybeesik 
a nyári napfordulóval, amit a pogány időkből 
visszamaradt szokással nagy tűzrakással ün-
nepeltek. Ez volt a „Szent Iván éji tűz”. Ez a szo-
kás teljesen kihalt. Ami megmaradt, a „sárga” 
virágból font koszorú, amit a házakra helyez-
nek. Ebből lehet tudni, hogy melyik házban 
élnek szerbek Deszken. A tejoltó galaj szerbül 
"Iván napi virág", ma is megtalálható a régi 
szerb temetőben és a mögött lévő vasúti sínek 
mellett. Az ünnep előestéjén szedik és fonják 
meg a koszorút, ami a természet ébredését, 
fejlődését jelenti. Fontos, hogy ezek a hagyo-
mányok felelevenedjenek és megmaradjanak 
a jövő generációja számára is, hisz részei a 
deszki szerbek történelmének, szokásainak és 
kultúrájának.

Hagyományos 
Grábóci Szerb Búcsú 

Magyarország egyetlen szerb ortodox ko-
lostora a Tolna megyei Grábóc községben 
található. Sokéves hagyomány, hogy a fel-
szentelés napi ünnepre az ország szerbek lakta 
településeiről elzarándokolnak a hívek e nagy 
eseményre. Természetesen sokan jönnek az 
anyaországból és a szomszédos Romániából 
és Horvátországból is. Ez évben is sok desz-
ki szerb elutazott szervezetten és egyénileg a 
július 12-én (Péter-Pál napja) megtartott ese-
ményre, ami egy kicsit szerényebb és kevesebb 
résztvevővel zajlott le a még mindig meglévő 
járvány miatt. A szent liturgiát Lukián budai 
ortodox püspök celebrálta nagyszámú tiszte-
lendővel, amit körmenet, áldozati búza („ko-
lyivó”) és kalácsszentelés követett. A délutáni 
templom körüli ünneplés ez évben elmaradt, 
az esthajnali misén megemlékeztek azokról a 
tisztelendőkről, apátokról és apácákról, akik 
a kolostorban szolgáltak és már nincsenek 
az élők soraiban, köztük a deszki születésű 
Hrisztina nővérről (Markovlyev Biszerka) is.

Аz „Aranykezek”  
műhely aktivitásai

A deszki szerb helytörténeti, néprajzi és 
népviselet állomány fontos bővítési forrásai az 
adományok. Sokan adományoztak az elmúlt 

időszakban is, pl. Sztanojev-
né Adamov Angéla főkötőt és baba ruhákat, 
Sztanojev Miklós hímző fonalat, szőtteshez 
fonalat és különleges textilanyagokat. Rusz 
Radivojné, Irina néni hímzett és szőtt töröl-
közőket, hímzett asztalterítőket és hímzett 
párnákat. Lázár Bránkó édesanyja hagyatékát, 
aminek legértékesebb és érdekesebb darabja a 
„mintagyűjtemény”, amiről 100 ével ezelőtt a 
deszki asszonyok a mintákat vették. Magyar 
és szerb feliratok és minták is vannak benne. 
Ezúttal szeretnénk megköszönni az adomá-
nyozóknak a nagyon értékes és a munkához 
fontos adományt az „Aranykezek” műhely és 
a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesü-
let vezetői nevében. Köszönjük és nagyon jó 
egészséget kívánunk!

Július 13-17. között Békéscsabán a Népmű-
vészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) és a 
Békéscsabai Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége szervezésében kézműves képzést szer-
veztek. A képzésen részt vett Brczán Krisztifor, 
aki most a népi fafaragásból képezte tovább 
magát. 

Július 20-24. között szintén Békéscsabán 
a NESZ szervezésében tartották meg a Hatá-
rok Nélküli Néprajzi Főiskola projektet. Ezen 
Brczán Éva a bőrhímzést, baranyai horvát 
főkötő hímzését, valamint a furtai és gyetvai 
hímzést tanította a résztvevőknek.

Szent Illés napi  
program Budapesten

 A pravoszláv egyház augusztus 2-án ün-
nepli Szent Illés napját, a néphit szerinti idő-
járás Istenét, akit még a villámok istenének 
is neveznek. E napon Budapesten a VIII. 
kerületben a Józsefvárosi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében, Illés kútjánál 
(Magyar Természettudományi Múzeum) ün-
nepséget szerveztek. Az ünnepi liturgia utáni 
kulturális programban Gyorgyev Dávor és 
Nikola „Dodole” énekkel, Friedman Ruven és 
nagypapája, Gyukin Miodrág furulyán előa-
dott szerb népzenei összeállítással szerepeltek.

Szerb Búcsú Deszken 
A Deszki szerb ortodox templomot 1859. 

augusztus 19-én szentelték fel Jézus Szinevál-
tozásának napján. E nap a templom ünnepe, 
a Deszki Szerb Búcsú napja.  Az idei ünnep 
10 órakor szent liturgiával kezdődik, melyet 
körmenet és szőlőszentelés követ. 16 órakor 
vecsernyével, ünnepi kalácsszegéssel, kolyi-
vó (áldozati búza) szenteléssel folytatódik a 
program. A Szent Száva Kulturális Oktatási és 
Hitéleti Központban késő estébe nyúló baráti 
találkozó és vacsorával egybekötött bál zárja 
a napot. Természetesen a fontos egészségügyi 
előírások betartásával. 

Összeállította: Rusz Borivoj

KITEKINTŐ

Nyár a „Bánátasoknál”
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Tiszavirág hírek

KITEKINTŐ

 Az olvasók megszokhatták már, hogy a 
nyáron rengeteg programról, fellépésekről 
számolunk be az újság hasábjain keresztül. 
Sajnos az utóbbi időszakban ezekből a prog-
ramokból sokkal kevesebb volt, hiszen a 
járványveszély miatt rengeteg fesztivált, fel-
lépést, utazást kellett nekünk is visszamonda-
nunk. 

TÁBOROK

Májusban engedélyezték a nyári táborok 
megtartását, ezért az egyesület vezetősége úgy 
döntött, hogy több turnus tábort is szervez a 
táncos gyerekeknek, próbálva ezzel a szülők 
válláról levenni a nyári gyermekfelügyelet 
gondját. A dánfoki nagy együttesi táborról 
lemondtunk idén nyáron, nem mertük bevál-
lalni azt, hogy 200-250 fővel táborozzunk, így 
e helyett Szegeden, Deszken és Röszkén szer-
veztünk táborokat, összesen 7 turnusban, kb. 
120 gyermekkel. Volt néptánc próba, strando-
lás, kirándultunk a Vadasparkba, Füvészkert-
be, a nagyobbakkal még a szabadulószobát is 
kipróbáltuk. Örülünk, hogy találkozhattunk 
és együtt lehettünk végre és örülünk annak 
is, ha ezzel segítettük a Tiszavirág családokat 
a gyerkőcök nyári elhelyezésében.

DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES 
MŰSORA

És hogy azért ne teljen program nélkül a 
nyár, július közepén egy fantasztikus estére in-
vitáltuk a deszkieket. A Duna Művészegyüt-

tes látogatott el hozzánk, hogy „Kis magyar 
táncrajz” címmel egy rendhagyó népzenei 
és néptánc órával gazdagítsa ismereteinket. 
A kétszer 45 perces, interaktív néprajzi órán 
a résztvevők több Kárpát-medencei tájegy-
ség tánctípusát, az adott néprajzi tájegységek 
viseleteit, jellemző dallamait és hangszereit 
ismerhették meg. Fantasztikus este volt, kö-
szönjük a táncosoknak, zenészeknek, szerve-
zőknek és az együttes vezetőjének, a szegedi 
kötődésű Juhász Zsoltnak. 

FOLKID
Tavaly nyáron került először 

megrendezésre a FOLKID 
Nemzetközi Gyermek Nép-
táncfesztivál a CIOFF Folklór-
fesztiválok Országos Szövetsé-
gének és az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesületnek a 
szervezésében. Büszkeséggel 
töltött el, hogy ez a két orszá-
gos szervezet egyesületün-
ket választotta partneréül a 
szegedi és deszki programok 

megszervezésében. Idén is nagy erőkkel ké-
szültünk, hogy második alkalommal is részt 
vehessünk a fesztivál szervezésében, de sajnos 
a járvány miatt ez sem a tervek szerint valósul 
meg. A fesztivál lesz, csak külföldi csopor-
tokat sajnos nem tudunk fogadni, így helyi, 
illetve magyarországi nemzetiségi csoportok 
lesznek a résztvevők a 2020. augusztus 18-
22-ig tartó programon. Augusztus 18-án a 
Cibere csoportunkkal, Kecskeméten lépünk 
fel, majd augusztus 20-án, Budapesten is be-
mutatkozunk, hogy végül augusztus 22-én, 
szombaton este Deszken zárjuk a fesztiválon 
való részvételünket. Erre az alkalomra vár-
juk szeretettel a deszkieket is, tehát ne feled-
jék, AUGUSZTUS 22. SZOMBAT 18 ÓRA 
DESZKI FALUHÁZ, FOLKID NÉPTÁNC-
FESZTIVÁL!

TANÉVKEZDÉS
Természetesen készülünk a szeptemberi 

tanévkezdésre is, a szeptember 5-i deszki 
Helyi Értékek Napján már találkozhatnak 
csoportjainkkal a Faluházban. Bízunk 
abban, hogy a próbák folyhatnak majd a 
normális kerékvágásban, hogy nem lesz-
nek újabb korlátozások. Szeretnénk bőví-
teni csoportjaink létszámát, így ha bárki 
kedvet érez a néptánchoz, ha szeretne egy 
jó közösséghez tartozni, keressen ben-
nünket, várjuk szeretettel az érdeklődő-
ket a tiszavirag.deszk@gmail.com e-mail 
címen. 

Tóth Gábor egyesületi elnök
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Idén 6 nyári táborba lehetett 
jelentkezni Deszken, lehetőséget 
adva a gyerekeknek, hogy színes 
élményekkel gazdagodjanak (és 
lehetőséget adva a szülőknek egy 
kis pihenésre…) Első táborunk 
szó szerint első volt, ugyanis 
Tóth Andrea nagyot álmodott: 
musical tábort szervezett! Andit 
tavaly ősszel már bemutattuk: 
mesterdiplomás ének-zene, kar-
vezetés tanár. Dolgozott a Szegedi 
Nemzeti Színházban, a Szabadté-
ri Játékokon is, 5 éven keresztül 
vezetett musical csoportot, szóval 
van tapasztalata (és persze nem is 
akármilyen tudása)!! 2 éve köl-
töztek Deszkre, azóta legnagyobb 

örömünkre átvette az árván ma-
radt női kórus vezetését, akikkel 
szeptember első hétvégéjén ta-
lálkozhatnak is! A nyári tábor jó 
nagy létszámmal dolgozott, közel 
40 fő énekelt, táncolt egész héten. 
Láttam a táborzárót, egy élmény 
volt! Közel 45 perces műsort állí-
tott színpadra Nemes Roland ko-
reográfussal… nem tudom, egy 
hét alatt hogyan lehetett ezt kivi-
telezni, de nekik sikerült. Éppen 
nyaralás előtt „csíptem el”, így élő-
ben kaptam választ kérdéseimre.

– Honnan jött az ötlet, hogy tá-
bort szervezz?

– Mert hiányzott és akartam! 
Nagyon örülök, hogy a Dolce női 

kórussal ilyen jól tu-
dunk együtt dolgozni, 
de nagyon szeretek gye-
rekekkel is foglalkozni! 
Az éneklés segít nekik 
kinyílni, a színpad és a 
tánc oldja a gátlásokat.

– Milyen volt a tábor?
– Isteni volt, nagyon 

pozitívan éltem meg! A gyere-
kek követték az instrukciókat, 
figyeltek, a nagy meleg ellenére 
végig koncentráltak, jó volt velük 
együtt dolgozni!

– Nemes Roland, a színház 
táncosa is Veled dolgozott. Régóta 
ismered?

– Igen, sokszor dolgoztunk 
már együtt. Azt szeretem látni a 
színpadon, amit megálmodok, 
Roli ebben nagyon jó partner! 
Jó ötletei vannak, a gyerekek is 
szeretik. Azt hiszem, 4 nap alatt 
összerakni egy 45 perces műsort, 
nem kis feladat, de Rolanddal és 
a gyerekekkel gond nélkül meg-
oldottuk!

– Úgy hallottam, nagy terveid 
vannak ősztől..

– Igen, szeretnék elindítani 
egy musical szakkört, ahol to-

vábbra is számítok Rolandra. 
Heti egy alkalommal lennének 
próbák, ahova várok mindenkit, 
aki szeret énekelni. Itt hangsú-
lyoznám: nem feltétlenül kell tud-
ni énekelni, az is jelentkezhet, aki 
szereti a prózát, szavalást, táncot. 
A létszámtól függően év végére 
megpróbálunk színpadra állítani 
egy darabot vagy akár több rész-
letet, úgyhogy gyerekek (és akár 
felnőttek is) gyertek, várlak titeket 
szeretettel!

– Köszönöm szépen, és nincs 
más hátra, minthogy sok sikert kí-
vánjak a munkádhoz!

A végén itt szeretném felhívni 
a figyelmüket, hogy szeptember 
04-én (pénteken) a Faluházban 
élvezhetik a Dolce női kórus 
koncertjét, jöjjenek, szerintem 
szuper lesz!

Sillóné Varga Anikó

Musical tábor Deszken!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk közös tanévnyitó szentmi-
sénkre, mely szeptember 6-án, vasárnap 11 órától a deszki Magyarok 
Nagyasszonya Templomban lesz (a Szanatórium mellett). Ilyenkor áld-
juk meg a gyerekeket, Isten áldását kérjük minden gyermekre, szüleik-
re, nagyszüleikre, családjukra, és tanáraikra. 

Az évkezdés, bár sokak számára várakozással, izgalommal teli idő-
szak, hiszen például újra találkozhatnak a gyerekek osztálytársaikkal, 
barátaikkal, tanáraikkal, nevelőikkel, és rengeteg új ismeretet gyűjthet-

nek, azonban sok terhet is jelent, sok erőt igényel a szülőktől, tanárok-
tól, és a gyermekektől egyaránt. 

Isten áldását, a Szentlélek segítségét kérjük ilyenkor, hogy ajándé-
kozza meg a gyermekeket lelkesedéssel, kitartással, szorgalommal, nö-
velje tudásukat, bölcsességüket, és adjon nekik bátorságot és testi-lelki 
egészséget. Szüleiknek, tanáraiknak pedig a gyermekek neveléséhez 
sok türelmet és támogatást. 

Cseh Miklós hittan tanár

Római Katolikus Plébánia hírei
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Egyesületünk minden lehetőséget megra-
gad, hogy programjaira, működésére támo-
gatást nyerjen. Az utóbbi időben a következő 
nyertes pályázataink voltak.

Néptánc, népzenei és kézműves tábor meg-
rendezésére a Nemzeti Kulturális Alap Nép-
művészet Kollégiuma 400.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújtott. Bár eredetileg 
Dánfokra terveztük a tábort, de a vírushelyzet 
miatt az végül Deszken valósult meg. 

Pályázat azonosítószáma: 106104/03749

CSOÓRI PROGRAM
A Csoóri Sándor Program a népi kultúra 

területén, közösségteremtő műfajokban mű-
ködő – Magyarországon a hazai és nemzeti-
ségi, határainkon túl pedig a magyar néptán-
cos, népzenei és népdalköri – szervezeteket, 
közösségeket kívánja támogatni. A program 
keretében egyesületünk minden évben nyert 
eddig támogatást, 2019-ben 6.500.000,-Ft-ot 
fordíthattunk koreográfusi, oktatói, zenekari 
díjakra, útiköltségre, valamint népviselet be-
szerzésre.

A pályázat azonosító száma: 
CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0080

A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai 
pályázatán 600.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk a „Temesvári sokada-
lom” rendezvényen való részvételre. A Ti-

szavirág Néptáncegyesület 20 éves baráti és 
szakmai kapcsolatot ápol a Temesvári Bokréta 
Néptánc- és Citeraegyüttessel. Az évek során 
több közös fesztiválon, műsoron, szakmai és 
szabadidős programon vettünk részt és ezt 
a fajta partnerséget a továbbiakban is célunk 
fenntartani, ezért szeretnénk, hogy a Tiszavi-
rág Néptáncegyesület csoportja részt vegyen 
a Temesvári Sokadalom Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncfesztiválon. Elsődleges célunk a ma-
gyarországi és a bánsági gyermekek és csalá-
dok baráti és szakmai kapcsolatának erősítése, 
valamint egy olyan alkalom megteremtése, 
melyben mindkét műhely meg tud mutatkoz-
ni szakmai szinten is. Sajnos a vírushelyzet mi-
att a rendezvény később kerül megrendezésre.

Pályázat azonosító száma: 
NEA-NO-20-O-V-0629

Alapítványunk a Csoóri Sándor Alap táncházi programsorozatára 
pályázott sikeresen, ahol 800.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert. A megvalósítás a vírushelyzet miatt december 31-ig kitolódik, 
bízunk benne, hogy minden táncházat le tudunk a határidőig bonyo-
lítani.

A pályázat azonosító száma: CSSP-E-TANCHAZ-2019-0042

A Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működését segítő 
pályázatán 600.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Deszk 
Község Népművészetéért Alapítvány. Az elnyert támogatást bérkölt-
ségre fordítjuk.

A pályázat azonosító száma: NEA-NO-20-O-M-0176

A Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár a Csoóri Sándor Alap 
pályázatain népzene oktatásra és 
a Deszki Népdalkör támogatásá-
ra nyert pályázatot. 

A népzene oktatás két éve kez-
dődött el a Deszki Művelődési 
Ház és Könyvtárban, a Csoó-
ri programnak köszönhetően. 
Évek óta törekedtünk arra, hogy 
a nagy létszámú néptáncos kö-
zösségnek "kineveljünk" egy ze-

nekart, de finanszírozás hiányában 
ez nem sikerült. Tavaly a népi hegedű 
oktatás és a népdal oktatás mellett el 
tudtuk indítani a brácsa és a nagy-
bőgő oktatását is. Népzene oktatásra 
2019-ben 2.400.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyertünk.

A pályázat azonosító száma: 
CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0051
A Deszki Népdalkör több mint 45 

éve meghatározó kulturális szereplő-
je Deszk község életének. A csoport 

támogatására (oktatói díj, zenekari díj, karak-
tercipő vásárlása) 1.500.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást kaptunk.

A pályázat azonosító száma: 
CSSP-E-NEPZENE-2019-0134

A Nemzeti Kultu-
rális Alap Közműve-
lődési Kollégiumától 
a XXII. Deszki Maros 
Menti Fesztivál meg-

rendezésére 500.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást kaptunk. Sajnos a járványhelyzet 
miatt egyenlőre csak a vers- és prózamondás 
kategóriát tudtuk megrendezni, de bízunk 
benne, hogy ősszel a többi művészeti ág ver-

senyzőit is láthatjuk Deszken.
A pályázat azonosító száma: 205107/03252

Tiszavirág Néptáncegyesület pályázatai

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány pályázatai

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár pályázatai

Deszki Maros Menti Fesztivál
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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 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
 Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
 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: 62/652-669
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
 E-mail: deszkikft@deszk.hu
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
 Hétfő, Kedd, Csütörtök: 
  8.00-12.00, 12.30-16.00
 Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
 Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ
Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig 
(ebédidő: 12:00-12:30)

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS 
BEJELENTÉS
Alföldvíz Zrt. Tel: 80/922-333, 
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 01-től szeptember 30-ig):
 Szerda: 10-16-ig,  Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.00-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: Mészáros-Nagy Bernadett
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 

augusztus 12., 26., 
szeptember 9., 23. 

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga 
kukában, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő 
zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, 

fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Családi események
HÁZASSÁG
Boda László-Kalmár Mária 
2020.06.20-án, Szanka Péter-Vörös 
Mónika 2020.06.26-án, Balogh Ro-
land- Csiszár Dorottya 2020.07.10-
én, Gyorgyevics Milán – Gyurmán 
Lilla 2020.07.24-én, Vigh István – 
Laczi Mariann Edit 2020.07.28-án
házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Tóth Mihály, 78 évesen, Kovács György, 80 évesen, 
Szekeres Gézáné, 91 évesen, Csikós István Jánosné, 82 
évesen, Török Józsefné, 67 évesen, Süveg Erzsébet, 82 
évesen, Minyó Józsefné 82 évesen elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Kiss Viktóriának és Babák Györgynek 2020.07.29-
én Zsombor, Csegedi Renáta Raculának és Horváth 
Hunor Attilának 2020.07.20-án Hunor Henrik, Balla Tí-
mea Katalinnak és Katona Jenőnek 2020.07.09-én Zora 
Adél, Tóth Nellinek és Ábrahám Jánosnak 2020.06.23-én 
Andor és Odett nevű gyermeke született.
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