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– Polgármester úr! A falunapi ünnepi 
beszédében szép eredményeket rejtő, ha-
talmas számokról beszélt. Megtudhat-
juk, mit takar ez a 705 millió forint?

– Természetesen, bár a Deszki Tükörben 
minden elnyert pályázati forintról beszá-
moltam már. A 2019 évi, őszi választások óta 
Deszkre pályázott 705 millió forint a követ-
kezőkből áll össze:

– hambár felújításra – 2,5 MFt
– Falukemence és fedett 
 közösségi tér építésre – 9 MFt
– Tájház udvarán bemutató szín 
 építésére – 6 MFt
– Bölcsőde építésre – 330 MFt 

– Faluház tetőfelújításra – 14 MFt
– Csapadékvíz elvezető árokrendszer 
 fejlesztésre – 300 MFt
– Faluház belső felújításra – 7,5 MFt
– Útjavításokra – 16 MFt
– Temető urnafal – 1,3 Mft   
– Falunapi támogatás – 1 MFt  
– Kiskerti útfejlesztés – 18 MFt         
Azt gondolom, van mire büszkének le-

gyünk. Ennyi pénzt Deszkre két év leforgása 
alatt még soha nem sikerült pályázni az épp 
regnáló képviselő-testületeknek. Ami még 
inkább kiemelkedővé teszi ezt a sikert, az az, 
hogy mindezt a COVID miatt kialakult pan-
démia ideje alatt sikerült a település fejleszté-
sére lehívnunk. 

Nagy öröm, és kimondhatatlanul jó érzés 
volt ezt elmondani a település lakói előtt. 

Igaz, hogy szeptemberben tartjuk a faluna-
pokat, de minden falunap egyben lehetőség 
a visszatekintésre, és az eredményeket muta-
tó mérleg serpenyőiben lévő sikerekről való 
beszámolásra. Persze, hogy mindig lehetne 
többet, és tudjuk, hogy mindig lesz, aki nem 
elégedett ezekkel az eredményekkel – vagy 
épp más területen várt volna nagyobb elő-
relépést, de látnia kell mindenkinek, hogy a 
teljesen kiürített önkormányzati kasszákból 
szinte már csak a 100%-os támogatási inten-
zitású pályázatokból tudunk fejlesztéseket 
megvalósítani. Ezek célterületei nem mindig 
azonosak a 3200 magyar település egyéni 
vágyaival, ám ettől még ezek megvalósult 
eredményei a települések, így Deszk község 
vagyonát is gazdagítják, és színesítik a szol-
gáltatásaikat, az ott élők életét. 

– Nem csak anyagi ered-
ményekről beszélt a köszön-
tőjében. A deszkiek közössé-
géről is emelkedetten szólt, 
és a béke szigetének nevezte 
a településünket. Miért érzi 
így?

– Igen, hiszem, hogy ezen a 
hatalmas összegen felül is van 
mit ünnepeljünk – ahogy azt 
is, hogy ez legalább annyira 
fontos az életünkben! A mai 
világban, és különös tekintet-

tel a választásokhoz közeledve 
teljesen megszokott kép, hogy 
egy-egy településen vagy a kor-
mánypárt, vagy valamelyik el-
lenzéki párt képviselői színezik 
be politikával a falunapokat. 
Tisztelettel néztem, ahogy elő-
döm, Simicz József elkötelezett 
pártkatonaként, megyei frakci-
óvezetőként sem engedte meg 
magának, hogy pártpolitikáról 
szóljon a falu ünnepe, és én ma-
gam sem hagyok teret az efféle 
hangulatrontásnak. 

Vallom, hogy a politikusok-
nak az a dolga, hogy politizálja-
nak, de jól tudom, hogy sikeres 
közülük csak az lehet, aki elhi-
szi, hogy egy átlagember egész 
évben nem politizálni akar – 
hanem nyugodtan élni. Az kap-
hat hosszú távon felhatalmazást 
a közösségek érdekképvisele-
tére, azok települési vezetésére, 

aki a választásokon megkapva 
a felhatalmazást képes levetni a 
pártbéli hovatartozását, és min-
den településen élő lakost egy-
formán képes képviselni. 

Nagy örömömre az idei falu-
napokra egyaránt elfogadták a 
főzőversenyre szóló meghívást 
a bal- és a jobb oldal prominens 
képviselői, politikusai – és nem 
csak elfogadták, de egész nap 
barátkozva, mosolyogva tudtak 
együtt szórakozni és ismerked-
ni egymással, és persze a kül-
földi delegációk képviselőivel 
is. Ez nem csak egymásnak, de 
Deszknek és kicsit személyesen 
nekem is szólt, amire büszke va-
gyok. Ezért neveztem Deszket a 
béke szigetének – és ezért tölt el 
örömmel a részvételük.

Hogy ezt mivel lehet kiérde-
melni? Bízom benne és dísz-
polgárainkra, nagy elődeinkre 

is gondolva, hiszem, hogy a ki-
tartó, tisztességes munkával, az 
egymásnak adott feltétlen tisz-
telettel, és az eredmények pár-
tatlan elismerésével. Ezeknek 
köszönhetően ma Deszk megí-
télése az országban szinte min-
denfelé egyforma: elismernek 
bennünket és az eredményein-
ket a járásunkban, a megyében, 
de Budapesten, és a határokon 
túl is.

Meglátásom szerint ezt a vo-
nalat kell folytatnunk, ezt a köz-
életiséget kell tovább adnunk a 
bennünket követő generációk-
nak, és a kulturált politizálást 
nem eszközként, hanem fontos 
alapértékként kell értelmez-
nünk, kezelnünk.

Deszk községnek a térségben 
kiérdemelt és elfoglalt vezető 
szerepét csakis így őrizhetjük 
meg. 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

SIKER: 
705 MILLIÓ KÉT ÉV ALATT

DESZK, A BÉKE SZIGETE
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–  Milyennek értékeli az első nagy megmozdulást, a bezárt-
ságból való kiszabadulást, a 2021-es Falunapokat?

– Nem csak, hogy elégedett vagyok, de elárulhatom, hogy hatalmas 
megnyugvást éreztünk, és kimondhatatlanul jó érzést jelentett minden 
szervező és így az én számomra is, hogy láttuk, nagyon-nagyon sokan 
jöttek ki a programokra. Ez talán betudható picit annak is, hogy elma-
radt a minden évben velünk konkuráló Szegedi Halászlé Fesztivál és a 
Makói Hagymafesztivál rendezvénye is, de a sok kis rendezvénypont-
tal, attrakcióval és szórakozási lehetőséggel tűzdelt, színes program-ka-
valkád is biztosan vonzó volt a Szabadidőparkba kilátogatóknak. Nagy 
tisztelettel köszönöm a falunapok állandó főszervezőjének, Bene Ildi-
kónak és a Faluház dolgozóinak, a háttérben legtöbbet és pótolhatatlant 
alkotva dolgozó Szabóné Sarkadi Szilvia kft ügyvezetőnknek és a kft 
munkatársainak, a Polgármesteri Hivatal apparátusának dr. Altmayer-
né dr. Kocsis Anita jegyzőnővel az élen és minden kedves kollégánknak, 
óvoda- és iskolapedagógusnak, a polgárőröknek, a legaktívabb nyugdí-
jasainknak és a képviselőinknek, hogy másfél év kihagyás után ekkora 
elánnal cipelték a falunapok szervezésének minden súlyát!

Ilyen sokan talán még soha nem voltak kint a szabadidőparkban a 
főzőversenyen és a szombati programokon – nagy öröm volt ez min-
denkinek, akik sokat dolgoztak a sikerért. 

Idén is példátlanul nagy összefogással álltak a rendezvény mögé a 
deszki vállalkozók, akiknek nagy hálával tartozunk! Hadd soroljam fel 
ABC sorrendben, hogy kik ők:

43-as Pizzéria – Szurmai Sándor és Téglás Szabolcs; Albert-Huszár 
Ferenc kőműves; Batkiné Terike; Benczik László; Bertók Péter; Beszé-
des Viktor és Mellár Erika; Borka Lajos; Börcsök Gábor; COOP Szeged 
Zrt; Csabai Róbert; Csanádi Ferenc; Csanádi László és Ibolya; Csikós 
András és Csikósné Kurucz Erzsébet; Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Nonprofit Kft.; Dékányné Lakatos Krisztina; Égető Zsolt; Füvesi 
Róbert; Gonda József; Görbe Lajos; Gyorgyev Milivoj és Miroszlava; 
Halász Erika; Huszti Mihály és Husztiné Dobó Katalin; Illés Gergely 
(K2), Irsai Olivér; Kaliczka Istvánné; Kardos Ditke; Király Ferenc és 
Kovács Mónika; Kispéter Csaba és Kispéterné Terhes Éva; Kocsis Emő-
ke; Kocsis István; Kócsó Zoltánné; Kószó István; Kukla Tamás és Schaff 
Gyöngyi; László Sándor és Anita – GONG Pálinkaház; Lévai Csaba, 
Magyar Béla; Miskolczi János és Miskolcziné Marika; Molnár Sándor; 
Nádasdi Csaba; Nagy János asztalos; Orvos Csaba és Szilvia; Global 21 
Kft – Papós László, Probart Kft – Bartucz Tibor; Mihályép Kft.; dr. Pető 
Zsolt és dr. Cserjés Andrea; Pióker Tibor; Pocsai Zsolt és Török Andrea; 
Potempski Jacek és Potempski Kamil; Rozsnyai János; Stadler Ferenc-
né és Stadlerné Éva; Szabó András; Szilágyi Zoltán, Szilágyi Imre, ifj. 
Szilágyi Imre; Sziveri Zsolt és Megyesi Judit; Szőregi Gazdabolt – Nagy 
Péter és Csehák Bettina; Szűcs Antal és Dongó Mária; TAUGÉP Kft – 
Fodor Orsolya; Tóth Erika, QSM Kft – Tóth Attila; Tóth László, Turi 
István; Varga Gábor; Zabosfa Zöldséges – Kazi Péter; Zajacz Olga.

Nagy tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki munkájával, felaján-
lásokkal, vagy anyagi támogatásokkal segítette a falunapok sikeres 
megrendezését!    

– Többektől hallottuk, hogy 
jó szívvel vették a szociális in-
tézményünkben dolgozó gon-
dozónők elismerését a telepü-
lésünk legnagyobb ünnepén. 
Kinek a javaslata volt a kitün-
tetésük?

– A kitüntetésekről egymás 
között beszélgetve tulajdonkép-
pen közös ötlet volt, és a képvi-
selő-testület egységes volt abban, 
hogy Ármány Istvánnénak, 
Pugris Zoltánnénak, Szekeres-

né Csehák Ágnesnek és Ráczné 
Kormányos Erikának sokkal 
tartozik a közösség azért, mert a 
legszigorúbb megszorítások alatt, 
a szinte napról-napra növekvő 
fertőzési statisztikák ellenére sem 
rendült meg a hivatásukba vetett 
hitük. Akkor, amikor a legtöbben 
otthon maradtak, amikor ok-
kal féltve a saját és családtagjaik 
egészségét, és látva a közvetlen 
környezetükben lesújtó tragédiá-
kat, nem mozdultak ki a házaik-

ból, home office-ban dolgoztak, 
ők akkor is látogatták és ápolták 
a rájuk bízott idős deszkieket. A 
minden gondozott napi többszö-
ri bejárásával nagy felelősséget és 
egyben veszélyt is vállaltak ma-
gukra – talán ők voltak leginkább 
kitéve a fertőzés veszélyének, és a 
legveszélyeztetettebb korosztály 
lefertőzésének is.

Áldozatos és felelősségteljes 
munkájuk példamutató minden 
lakosunk számára, és ez a csekély 

elismerés volt a legkevesebb, ami-
vel kifejezhettük feléjük a hálán-
kat.   

– Idén új – de sokak számá-
ra igen jól ismert – házigaz-
dával találkozhattunk a fa-
lunapunk szombatján. Sokan 
örültek Szilágyi Annamária 
művésznőnek. Jövőre ismét 
más jön hozzánk, vagy esetleg 
találkozhatunk még vele?

– Bene Ildikó ötlete volt, hogy 
keressük meg Annamáriát és kér-
jük fel a háziasszony szerepre a 
sok évi sikertelen keresgélésünk 
után. Azt gondolom, hogy Szi-
lágyi Annamária színművésznő 

a szó minden és a legnemesebb 
értelmében is igazi díva. Egy in-
telligens és varázslatos személyi-
ség, aki közvetlenségével, jó hu-
morával, barátságos modorával, 
és nem utolsósorban elbűvölő 
nőiességével mindenki szívéhez 
megtalálta az utat szombaton. 
Nagyon örülünk, hogy elvállalta 
a felkérésünket és reméljük, hogy 
jövőre és utána is találkozhatunk 
vele. Mi úgy érezzük, hogy meg-
találtuk a megfelelő személyt erre 
a szerepre – neki is köszönhető a 

sikeres rendezvényünk, és bizako-
dón mondhatom, hogy a művész-
nő visszajelzéseiből azt szűrtük le, 
hogy ő is jól érezte magát a desz-
kiek között, épp olyan jó érzések-
kel búcsúzott tőlünk a nap végén, 
ahogy mi tettük ezt. Ennek pedig 
már csak egy folytatása lehet, az 
pedig nem más, minthogy a desz-
ki falunapok nívós rendezvénye 
megtalálta állandó háziasszonyát 
– azaz találkozunk vele minden év 
szeptember elején!

GONDOSKODÁS AZ ÉLETÜK

SZILÁGYI ANNAMÁRIA – DESZKEN IS DÍVA

FALUNAPOK 
– TÁMOGATÓKKAL

Ármányné IbolyaÁrmányné Ibolya

Csehák ÁgnesCsehák Ágnes

Börcsök MáriaBörcsök Mária

Kormányos ErikaKormányos Erika
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– Nem érkezett delegáció a németor-
szági Wiesenbachból, a belgiumi Nino-
véből, és a franciaországi Donneryből 
sem, de azért nem maradt el minden 
testvértelepülési látogatás. Kiket láthat-
tunk vendégül a határainkon túlról?

– Számítottunk rá, hogy a Covid fertőzések 
számának Nyugat-európai emelkedése otthon 
tartja majd Deszk testvértelepüléseinek dele-
gációit. Wiesenbach és Ninove esetében így 
is történt, ám nagy örömünkre a többiek itt 
voltak, és velünk ünnepeltek. Öt fős delegáció 
érkezett az ukrajnai Rahó városból Mikulyák 
László esperes úr vezetésével, és a település 

egykori polgármestere, Jaroszláv Dumyn rész-
vételével. Szerbiából, Majdánról ismét velünk 
főzött Domonkos Szilvia, a település volt ve-
zetője, de négyfős csapattal indult a főzőver-
senyen a romániai Igazfalva polgármestere, 
Ihász János is. Németországból, Pirnából is 
hatan érkeztek a kulináris megmérettetésre. 
Hauke Haensel, a településünk díszpolgára 
vezette delegációt erősítette Ács József Deszk 
Községért kitüntetett egykori deszki barátunk 
is.

Itt hadd jegyezzem – és egyben köszönjem 
is – meg, hogy Hauke Haensel úr, a pirnai 
Volksbank vezetője, a finom étek és a barátsá-
ga mellett egy 1.000,- eurós felajánlással is ér-
kezett Deszkre, melyet a szociális szféra fejlesz-
tésére ajánlott fel az általa vezetett szervezet. A 
testületünk döntése alapján az ép idén kitün-
tetett gondozónőinknek vásárolunk belőle új, 
strapabíró és szép kerékpárokat a munkájuk 
megkönnyítésére.

Hálásak vagyunk neki, de köszönjük min-
den külföldi barátunknak, hogy ebben a kiszá-
míthatatlan helyzetben is bevállalva az utazást 
velünk voltak ezen a hétvégén.

– Augusztusban veterán-
járművek lepték el a Tempfli 
teret. Hogy kerültek ide? A 
nyárzáró családi napot egészí-
tették ki, vagy azt szervezték a 
veterán járművek felvonulá-
sára?

– A kérdés jogos – és tulajdon-
képpen a tyúk és a tojás örök rejté-
lye is ez valahol. Már szerveztük a 
nyárzáró családi napot, mégpedig 
azzal a céllal, hogy meglássuk, 

egyáltalán meg lehet-e mozdíta-
ni újra a másfél évig bezárkózott 
deszkieket – amikor megkeresett 
Martonosi János főszervező, az 
egyesület elnöke – hogy szeret-
nék, ha Deszken is lenne egy érin-
tőpontja a XIII. Dél-Alföldi Ve-
teránjármű Találkozó Szegedről 
induló és érkező túraversenynek.  

Persze, hogy beindultak a fo-
gaskerekek az agyamban, és a má-
sodik egyeztetésünkön sikerült 

is megállapodnunk, hogy Desz-
ken legyen a futamon résztvevők 
ebédideje, mely ebédidőt minden 
induló majdnem egyszerre tölt 
el. Ennek köszönhetően, 11 és 14 
óra között Deszken, az ez időre, a 
forgalom elől lezárt Tempfli téren 
volt látható a túra közel 100 vete-
ránautója! Igazi gépjármű csodák, 
az utakról már eltűnt egykori csa-
ládi járművek, réges-régi moto-
rok és joggal büszke tulajdonosai 
várták a kíváncsi szemeket nagy 
szeretettel. 

Azért, hogy ne "csak" ezeket a 
jármű csodákat lehessen megte-
kinteni, és hogy találjanak a legki-
sebbek is szórakozási lehetőséget, 
10 órától ismét ugrálóvárral, és a 
Faluház kollégái által készített, és 
méltán népszerű ügyességi gyer-
mekjátékokkal és az elmaradha-
tatlan arcfestéssel vártuk a kiláto-
gatókat – és erre a napra húztuk a 
tervezett nyárzáró családi napot.

Azért, hogy a nagy melegben, 
és az autókat, motorokat csodál-
va ne legyen senkinek gondja az 
ebéd és a vacsora főzősével, dé-
lelőttől késő estig újra kínálta fi-
nomságait a vásárhelyi ManóFaló 
Gyorsétterem csapata, akik évek 

óta az Ajvár fesztiválokon és már 
több települési rendezvényen is a 
vendégek legnagyobb megelége-
désére "sütögették a pecsenyéiket" 
Deszken.

Délelőtt 10 és 12 óra között 
Lovaskocsikázás várta az érdek-
lődőket. A gyeplőt Kovács Dani 
fogta biztos kezekben, kalapjával 
pedig integetett minden kocsira 
ácsingózónak – és persze fel is 
vette őket.

Délután 16 órakor gólyalábat 
növesztett vidám fickók szóra-
koztatták a gyerekeket a faluház 
parkjának árnyas szegletében, 
majd este 8 órától a Conchord ze-
nekar húzta a sör-, bor-, és étel alá 
valót, hogy a baráti beszélgetések, 
és koccintgatások is vidámabban 
teljenek. 

Ezúton is ismét köszönöm 
Martonosi János elnök úrnak a 
baráti, konstruktív hozzáállását, 
és minden itt élő nevében a kivé-
teles lehetőséget, hogy ilyen kuri-
ózumokat láthatnak a túra alkal-
mával a deszkiek!

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

NYÁRZÁRÓ ÉS VETERÁNJÁRMŰ SHOW
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A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoz-
tatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Deszk 
Község Önkormányzata által a Magyar Falu 
Program keretében benyújtott „Felelős állat-
tartás elősegítése„ c.  pályázatunk, melyben 
a kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska) 
szervezett ivartalanítását kívántuk elősegíteni, 

sajnos, nem lett támogatva. A pályázat tarta-
léklistára került.
Amennyiben a pályázat státusza változik, ar-
ról az érintetteket értesítjük.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Deszk Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk község Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló 
eljárás lezárult, amely alapján Deszk Község Képviselő-testülete elfogadta a Deszk Község Építési Szabályzatáról szóló 11/2006.(V.29.) Öt. rendelet 
módosításáról szóló 11/2021. (IX. 7.) számú önkormányzati rendeletét.

A módosítással érintett tervezési terület: Deszk, Alkotmány utca – Széchenyi utca – Tempfli tér által határolt terület
A módosítással érintett célterület: Deszk, Alkotmány utca – Ősz utca - Széchenyi utca – Tempfli tér

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/3012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jóváhagyott dokumentáció az Önkormányzat hir-
detőtábláján, valamint az alábbi linken elérhető:
 http://deszk.hu/wp-content/uploads/2021/09/Deszk_TRE-modositas_elfogadas_utani_teljes_terv_20210907.pdf  

Király László polgármester

Tájékoztató a felelős állattartás
elősegítése pályázatról

Felhívás

A környezetszennyezés és a globális felmele-
gedés problémája a mindennapjaink részévé 
vált. Az aszály, az ismétlődő jégverések, az er-
dőtüzek, a környezetünkből eltűnő számunk-
ra kedves fajok, ezzel egyidőben egzotikus 
fajok megjelenése kézzelfoghatóvá tették a 
„klímaszkeptikusok” számára is, hogy bajban 
van a Föld, így az emberiség is. A Kárpát-me-
dence kiváló adottságai ellenére a klímaválto-
zás szempontjából az egyik legsebezhetőbb te-
rülete Európának, az Alföld nagy kiterjedésű 
síkságai pedig a legveszélyeztetettebb vidéke 
országunknak. Kötelessége a településeknek, 
hogy lehetőségeikhez mérten próbáljanak 
megoldást találni klímaváltozás okozta prob-
lémák megoldására, illetve helyi szinten olyan 
megoldásokat keresni, erősíteni, melyek a pre-
venció eszközeivel nyújthatnak segítséget. 
A helyi klímastratégia a település sajátossága-
it – földrajzi fekvés, agrárgazdálkodás, ipar, 
közlekedés, stb.- figyelembe véve egy komplex 
rendszerben vizsgálja az elérendő célokat és a 
hozzájuk vezető lehetséges beavatkozásokat. 
Tehát a helyi klímastratégia kidolgozása szer-
ves folytatása az eddigi, alapvetően a környe-
zet megóvásával és fejlesztésével foglalkozó 
programoknak. Azzal mutatnak túl az eddigi 
konkrét terveken és cselekvéseken, hogy egy 
komplex rendszerben vizsgálják az elérendő 
célokat és a hozzájuk vezető lehetséges be-
avatkozásokat. A klímastratégia alapvetően a 
2020-2035 közötti időszakra vonatkozik, de 
akár 2050-ig is kitekintést hordoz. Az ezen 
időszakban tervezett megvalósítások hatása 

pedig alapvetően határozza meg az azt követő 
időszak további teendőit. 
A hosszú hónapok óta tartó tervezési és kuta-
tási folyamatok eredményeként településünk 
vonatkozásában az alábbi célok kerültek meg-
fogalmazásra a Helyi Klímastratégiában:

1. üvegházhatású gáz kibocsátása 2035-re 
(számított értéken) 12,8%-kal mérséklőd-
jön 2020. évhez képest

2. Az időjárási változékonyság fokozódásából 
származó belvízveszély és vegetáció pusz-
tulás mérséklése, illetve az új gyomfélék és 
invazív fajok, valamint kórokozók megjele-
nések visszaszorítása

3. A település mezőgazdasági művelés alatt 
álló területein fellépő szélsőséges időjárási 
jelenségek és humán behatások okozta ta-
lajerózió megelőzése időszakos- és tenden-
ciaszerű vízhiány mértékének csökkentése

4. A szélsőséges időjárási viszonyok, hőhul-
lámok kapcsán kialakuló települési hőszi-
getek, extrém hőmérsékletű helyszínek 
előfordulásának mérséklése, viharkárok 
előfordulásának enyhítése

5. A lakosság környezettudatosságának és 
klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek 
széleskörű bővítése, külön figyelmet for-
dítva az energia- és víztakarékos életmód, 
valamint a tudatos hulladékkezelés népsze-
rűsítésére

6. A hatékony klímavédelmi fellépés érdeké-
ben együttműködési felületeket biztosítani 
a helyi lakosság és a település gazdasági sze-
replőinek bevonásával

7. „Termelj otthon, fogyassz helyit!” fenntart-
hatósági elv terjesztése

A Helyi Klímavédelmi Stratégiában megfo-
galmazott aktuális helyzetértékelés, valamint 
megvalósítási javaslatok lehetőséget adhatnak 
arra, hogy a fenti célok megvalósításával lakó-
helyünkön mérsékeljük a negatív környezeti 
hatásokat, tegyünk azért, hogy unokáink is 
a jelenlegi településképpel, környezeti viszo-
nyokkal találkozhassanak. A megvalósítás 
sikeressége anyagi erőforrást, szervezettséget, 
összefogást, az egyén részéről pedig rugalmas-
ságot, egyfajta érzékenységet feltételez, akár a 
megszokott komfortzónából való kilépéssel is.
Településünk Helyi Klímastratégia tervezete 
a www. deszk.hu/felmeres/ oldalon megtalál-
ható.
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemlé-
letformálás Deszken című pályázat keretében 
készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Deszk- A Helyi Klímastratégia tükrében
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)

Kohéziós Alap
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A Falunapok lezajlása után újult erővel 
álltunk neki a programjaink szervezésének, 
bízva abban, hogy nem ismétlődnek meg az 
elmúlt másfél év korlátozásai, „rendezvény- 
stopjai”. 

Újraindultak művészeti csoportjaink és 
természetesen van lehetőség a csatlakozásra 
is. A következő csoportokba várjuk a jelent-
kezőket:
1. MUSICAL SZAKKÖR GYEREKEKNEK 
ÉS FELNŐTTEKNEK, 6-30 ÉVES KORIG

Időpontja: péntek 16.00-17.30
Vezeti: Tóth Andrea

2. DOLCE KAMARAKÓRUS 
HÖLGYEKNEK

Időpontja: csütörtök 18.00-19.30
Vezeti: Tóth Andrea

3. NÉPDALPONT: 
EGY KÖTETLEN NÉPDALTANULÁSI 
LEHETŐSÉG HÖLGYEKNEK, URAKNAK

Időpontja: kedd 18.00-19.00
Vezeti: Szűcsné Molnár Erzsébet

4. KOZMOSZ TÁNCEGYESÜLET 
ROCK AND ROLL CSOPORTJAI 
ÓVODÁSOKTÓL ISKOLÁSOKIG

Időpontja: kedd, péntek 17.00-től
Vezeti: Karó Krisztián

5. ROYAL BALETTISKOLA 
3 ÉVES KORTÓL

Időpontja: csütörtök 16.30-17.30
Vezeti: Farkas Erika

6. TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET 
ÓVODÁS KORTÓL 
A SENIOR KOROSZTÁLYIG

Időpontok: csoportoktól függően
Vezeti: Tóth Gábor és Goda Katalin

7. LEGO KLUB ISKOLÁSOKNAK
Időpontja: szerda 16.00-17.00
Vezeti: Szvitan Attila

8. NÉPI KÉZMŰVES 
SZAKKÖR ISKOLÁSOKNAK

Időpontja: hétfő 16.00-17.00
Vezeti: Selmeci Ági
Szakköreinkről, csoportjainkról érdeklőd-

jön a Faluházban nyitva tartási időben sze-
mélyesen, vagy a 62/571-599-es telefonszá-
mon. Várunk Mindenkit szeretettel!

Újult erővel

26. alkalommal rendeztük meg a Faluna-
pokat Deszken, de az idei mindenképpen 
különleges volt. Különleges volt a pandémia 
miatt, bár a hatályos járványügyi szabályok 
szerint korlátozásoktól mentesen volt tart-
ható a rendezvény. És különleges volt azért is, 
mert 1 héttel a program előtt derült ki, hogy 
a régóta leszerződött sztárfellépőnk mégsem 
tud eljönni. Gyors átszervezés, sok-sok tele-
fon, rengeteg segítő szándék után összeállt 
a végleges program és magunk sem gondol-
tuk volna, hogy egy ilyen sikeres rendezvény 
kerekedik ki végül. Különösen a szombati 
napon voltak nagyon sokan és öröm volt hal-
lani, hogy milyen jól érezte magát mindenki, 
aki ellátogatott hozzánk, hiszen mindenki 
megtalálta a kedvének való programot. 

A Szomszédoló programról Sillóné Anikó 
beszámolóját olvashatják:

Végre újra 
„Szomszédoltunk”!

A tavalyi kihagyás után idén ismét Falu-
napok, ami nem múlhat el a Szomszédoló 
nélkül… így reggel izgalommal vártuk, vajon 
hányan regisztrálnak erre az amúgy nagyon 
kedvelt programra. Kár volt izgulni: legna-
gyobb örömömre közel százan gondolták 
úgy, hogy „körülnéznek” Klárafalván és Sző-
regen! Elmondhatom, hogy senkit nem ért 
csalódás! Klárafalván Boros Zsolt polgármes-
ter úrnak köszönhetően a polgármesteri hiva-
tal előtt várták a lelkes bicajosokat és futókat 
az eddigi „kerékpárút vége” helyszín helyett! 
A jól bevált zsíros és lekváros kenyér mellett 

lengő teke és kétféle kidobó játék biztosította 
a lazítást a kedves fogadtatás mellett. Szőre-
gen a már ismert rönkdobáló verseny mellett 
Kalapjakab koncert várta a gyerekeket, illetve 
a Bike-safe program keretében lehetőség nyílt 
beregisztrálni a kerékpárokat…(úgyhogy ret-
tegjenek a bicaj tolvajok!) Külön köszönjük, 
hogy Deszk és Szőreg között a kerékpárút 
környezete nagyon szépen rendbe lett rakva, 
így még élvezetesebb volt megtenni a távot! 
Délben a már jól bevált bográcsos csülkös 
babgulyás várta a sok éhes sportolót, Minyó 
Józsi bácsi megint kitett magáért, isteni volt, 
mint mindig! (Hát még a pálinkája…)

Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek, aki részt vett a szervezésben és lebo-
nyolításban: Klárafalván: Boros Zsolt polgár-
mester úr és felesége Tímea, Gera Franciska, 
Köteles Gertrúd, Székely Imre, Fábián László, 
Frankné Magdika.

Szőregen: Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsan-
na, Szövőné Kerekes Erika, Törőcsik Anikó, 
Nagy Nóra, Avramov András, Szekeres Sán-
dor, Huszár László, illetve a Rendőrkapitány-
ság munkatársai, és a polgárőrök csapata. 

Köszönet Deszk Község Önkormányzatá-
nak, és a Faluház munkatársainak, Szúnyog 
Erzsébetnek, Minyó Józsefnek, és aki nélkül 
nincs Szomszédoló: Gyorgyev Vojiszlávnak 
(Vojszi bácsinak)!

És a végén „szolgálati közlemény”: a tervek 
szerint október 02. GYALOGTÚRA!

Köszönjük mindenkinek a részvételt, re-
méljük, jól éreztétek magatokat, várunk min-
denkit jövőre is szeretettel!

Sillóné Anikó

I. helyezett: KSZSE Szeged 
II. helyezett: DESZKI SC 
III. helyezett: Kecskeméti NKSE 
IV. helyezett: Mezőtúr 
Különdíjasok: 
Legjobb kapus: Jakab Laura (KSZSE) 
Legjobb góllövő: Forgó Nikolett (KSZSE) 
Legtechnikásabb játékos: 
Kertész Kitty (Mezőtúr)

Falunapi Szalma Zoltán 
Kézilabdatorna eredménye:

Deszki Falunapok
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Tizedik alkalommal rendeztük meg a 
tortadíszítők versenyét a Falunapi progra-
munkon. Az egykor Haluska Andrea által 
megálmodott verseny évek óta Kardos Ditke 
irányítása alatt nőtte ki magát az egyik leg-
népszerűbb programmá a Falunapunkon. 
Még sosem voltak annyian, mint idén és talán 
sosem volt ilyen jó hangulat sem, mint most, 
a tizedik alkalommal. 

Szeretnénk megköszönni Illés Gergely-
nek, aki évek óta több kg K2-vel támogatja 
a versenyt. Hálás köszönet Kardos Ditkének 
a szervezésért és nem mellesleg a díjazáshoz 
nyújtott felajánlásáért.

Köszönjük a zsűri, Rajki Erika és Sillóné 
Varga Anikó munkáját is! Az eredmény pedig 
a következő lett:

10 év feletti gyerek és amatőr felnőtt
1. Katona Anita
2. Nyerges Virág
3. Masa Barnabás

Gyerek csapat
1. Tirk Inez, Simity Éva
1. Kardos Dorina, Karagity Anna
2. Nagy Tamara, Szekeres Kornél, Szekeres 

Hanna Róza, Kőmíves Eszter, Kőmíves Csenge
2. Magyar Emese, Nemes Nóra 

3. Ocskó Lilla, Miskolczi Lilla
3. Sziveri Roberta, Kardos Edina
Különdíj:
–  Mészáros Réka, Altmayer Alexa, Rehák 

Hajni (Micimackó és Barátai csapat)
–  Tirk Alíz, Simity Anna

Felnőtt és gyerek vegyes csapat
1. Tarnay-Barcza Erzsébet, 
Tarnay Noémi Virág
2. Süvegh Zsuzsa, Süvegh Bianka
3. Dékányné Lakatos Krisztina, 
Dékány Péter
3. Nemes-Szász Emese, Nemes Emma

Profi csapat
1. Nyergesné Király Anita
2. Dulicsek Dominika

Tortadíszítő verseny a Falunapokon

Bár idén kicsit kevesebb résztvevővel, de 
annál jobb hangulatban telt a Polgármesterek 
Nemzetközi Főzőversenye. A zsűrinek (Ha-
lász Erika, Tóth Mihály, Gachályi Béla) nem 
volt könnyű dolga, hiszen finomabbnál fino-
mabb étkek készültek, de végül a következő 
döntés született:

Marhapörkölt kategóriában:
Arany minősítést kapott: 
Toroczkai László (Ásotthalom)
Ezüst minősítést kapott: 
Molnár Áron (Algyő) és 
Dr. Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely)
Bronz minősítést kapott: 
Dr. Dobó István (Öttömös)
Különdíjat kapott: Barna Károly (Szatymaz)
 és Sziráki Krisztián (Domaszék)

Egyéb kategóriában:
Arany minősítést kapott: 
Dr. Filipsz Andrea 
(Budapest XV. ker. önkormányzata)
Ezüst minősítést kapott: 
Brczán Krisztifor (Deszk), 
Hauke Haensel (Pirna)
Bronz minősítést kapott: 
Plesovszkiné Újfaluczki Judit 
(Szegedi Tankerületi Központ)
Különdíjat kapott: Ihász János (Igazfalva),
Gémes László (Csongrád Megyei 
Közgyűlés)
Különdíjak:
Legjobb külföldi szakács: Rahó
Deszkiek kedvenc halsütője: Algyő
Legszebb főzőhely: Kübekháza

Legkirályabb fánksütő: Kübekháza
Legnépesebb főzőhely: Dóc
A versenyen különdíjat kapott még Bartók 

Csaba (Fidesz 1.sz.vk. elnök), valamint Sző-
reg csapata.

A vendégfogadásért különdíjat kapott: 
Sándorfalva csapata.

Ez is eljött. Újra megtarthattuk 
a legkeresettebb rendezvényün-
ket, a falunapi csapatversenyt. 
Egy év kihagyás után mindenki 
fokozott izgalommal készült. 
Igaz ez ránk, szervezőkre is, hi-
szen kísérőkkel, szurkolókkal 
együtt közel 100 fő a rendezvé-
nyünkhöz méltó ellátására és 
szórakoztatására kellett felké-
szülni. Utólag elmondható, hogy 
szerintünk sikerült. 21 csapat 
nevezését tudtuk elfogadni, ezzel 
is ügyelve, hogy eleget tegyünk a 
vízparton is a biztonságos távol-
ságtartásnak. A fertőtlenítés már 
a gyülekezés során megtörtént, 
köszönhetően polgármesterünk- 
nek, aki „ilyen-olyan” párlatok-
kal próbálta elejét venni min-
denféle fertőzésnek. Többeknél 

egyéb hatást is kiváltott áldásos 
tevékenysége. Tartsa meg jó szo-
kását! A 63 versenyzőnek 34 db 
pontyot sikerült a partra, majd a 
haltartókba menteni a 3 óra alatt. 
A szokásos jó hangulat, egymás 
ugratása ez évben is végigkísérte 
rendezvényünket.

Eredmények:
I. Fakukacok 
– 13 helyezési szám
Prónai András, 
Márta Menyhért, Hódi István
II. „Majd megtudjátok!” –
17 helyezési szám
Csehák Dezső, Lévai István,
Tari János
III. Csali – 22 helyezési szám
Papós Mihály, Dékány László,
Licsauer József

Az eredményhirdetés a megszo-
kott jó hangulatban zajlott, mely 
során minden résztvevő kapott 
egy kisebb-nagyobb ajándékot, 
köszönhetően rendezvényünk tá-
mogatóinak. Ezúton is köszönjük 
felajánlásaikat, és a jövőben is szá-
mítunk segítségükre. Természete-
sen örömmel vesszük – vennénk 
– új szponzorok feltűnését is.

Támogatóink: Deszk Község 
Önkormányzata, Evele Tibor, 
Lévai István, Tari János, Kószó 
Norbert, Fodor Béla.

Az eredményhirdetés után a 
Csányi József horgásztársunk 
által elkészített marhapörkölt el-
fogyasztásával zárult ez a remek 
nap. Találkozunk egy év múlva 
ugyanitt. Reméljük, így is lesz!

Maros Ponty HE

Polgármesterek Főzőversenye

Falunapi horgászverseny
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Deszk Község Képviselő-testülete köszönetet 
mondott a Zoltánfy István Általános Iskola két 
nyugdíjba vonuló pedagógusának, hosszú éveken 
át tartó áldozatos munkájukért. 

Elsőként Kissné Molnár Zsuzsannának, aki 
1984 szeptemberétől dolgozik a deszki Általános 
Iskolában, ahol 1996-tól nyugdíjazásáig látta el 
az igazgatóhelyettesi feladatokat. Minden sikeres 
igazgatónk neki is köszönheti az eredményeit. 
Vezetői munkáját nagyfokú precizitás, alaposság, 
kitartás és terhelhetőség jellemezte. Személyiségé-
ből adódóan a mindenkori tantestület elfogadott 
és meghatározó tagja volt. A közösségi tevékeny-
ségéért 2004-ben megkapta a Deszk Községért 
Emlékérmet. 

Szakmai és vezetői életútja, a közösség iránt ér-
zett elkötelezettsége mindenkor példa lesz a Zol-
tánfys pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt.

Nyugdíjas éveihez jó pihenést kívánunk, meg-
köszönve a Deszken végzett áldozatos munkáját! 
Az oklevelet Györgyey János képviselő úr és Vid 
György iskolaigazgató adta át.

A Képviselő-testület köszönetet mond Schultz-
né, Vajas Klárának, aki 1982-ben végzett a bajai 
Tanítóképző Főiskolán és még abban az évben 
kezdett el dolgozni a deszki általános iskolában. 
Közel negyven év alatt több száz kisgyermeket ta-
nított a betűvetés és a számtan fortélyaira. Kiemel-
kedő tehetséggondozó tevékenységét a számtalan 
országos, megyei, térségi versenyen elért dobogós 
helyezés bizonyítja. 1997-től nyugdíjazásáig az 
intézmény vezetőségi csapatába tartozott alsós 
munkaközösség-vezetőként.

Szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy a taní-
tás mellett tantervek, tankönyvek, mérési módsze-
rek kidolgozásában is aktív szerepet vállalt. 2013 
óta lát el szaktanácsadási feladatokat mesterpeda-
gógusként az Oktatási Hivatal megbízásából. Az 
elmúlt években rendszeresen mentorált főiskolai 
hallgatókat a Zoltánfy István Általános Iskolában.

Elhivatottsága példaértékű a jövő pedagógus 
generációjának. Nyugdíjas éveihez jó pihenést 
kívánunk, megköszönve a Deszken végzett áldo-
zatos munkáját!

Az oklevelet Brczán Krisztifor képviselő úr és 
Vid György iskolaigazgató adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pandémia 
ideje alatt az idősek házi gondozásában tanúsított elhivatottságáért, 
a veszélyhelyzet nem mindennapi kihívásaiban nyújtott kiemelkedő 
munkavégzéséért, helytállásáért köszönetet mond az SzKTT szociá-
lis intézmény deszki részlegének dolgozójaként: Ármány Istvánné-
nak és Szekeresné Csehák Ágnesnek.

A virágcsokrokat, az oklevelet és az ajándékcsomagot Király László 
polgármester és Brczán Krisztifor alpolgármester adta át. 

Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pandémia ideje 
alatt az idősek házi gondozásában tanúsított elhivatottságáért, a veszély-
helyzet nem mindennapi kihívásaiban nyújtott kiemelkedő munkavégzé-
séért, helytállásáért köszönetet mond az SzKTT szociális intézmény desz-
ki részlegének dolgozójként: Pugris Zoltánnénak és Ráczné Kormányos 
Erikának.

A két kitüntetett egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudta az ünnepségen 
átvenni az elismerést és az ajándékcsomagot, így ők ezt a hivatalban kapták 
meg Király László polgármestertől. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Deszk községért díjat adomá-
nyoz Bodor Máriának, aki 11 éven át 
a Deszki Polgármesteri Hivatal pénz-
ügyi vezetőjeként tevékenykedett és 
vitathatatlan érdeme és szerepe van 
Deszk község kiegyensúlyozott gaz-
dálkodásában. Gesztor településként 
a kistérségi társulásunk és a 34 tele-
püléssel működő hulladéktársulásunk 
pénzügyi feladatainak az ellátásában is 
tevékenyen közreműködik, segíti azo-
kat – de nyugodtan és egyben büszkén 
is mondhatjuk, azok stabil gazdasági 
működésének hosszú évek óta az egyik 
legbiztosabb pillére.

Az adományozott díjjal köszöni meg 
a képviselő-testület a településért vég-
zett áldozatos munkáját. A díjat Király 
László polgármester és Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző asszony adta át.

Tisztelt Deszkiek! 2021. szeptember 3-án, az idei falunapok ünnepélyes megnyitóján – az eddigi évekhez hasonlóan – díjakat, kitüntetéseket és 
köszönő okleveleket adtunk át a település, vagy épp a saját közösségeikben végzett közösségi munkáért, megköszöntöttük a település legfiatalabb és 
legidősebb lakóit. Szeretnénk Őket bemutatni ebben a falunapi mellékletben, és minden deszki nevében megköszönni áldásos munkájukat, mellyel 
tovább öregbítették Deszk község hírnevét.

DÍJAZOTTAK - DESZK, 2021.
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Deszk Község Képviselő-testü-
lete háláját fejezte ki Gémes Lász-
lónak, a Csongrád-Csanád Me-
gyei Önkormányzat elnökének, 
akinek szintén nagy részben kö-
szönhető a településünk belvízel-
vezető rendszerének fejlesztésére 
most elnyert 300 millió forintos 
támogatás, és a bölcsődeépítésre 
kapott 330 millió forint mene-
dzselése! 

Mivel ő az ünnepségen nem 
volt jelen, így a köszönetünket 
kifejező deszki címerrel díszített, 
vásárhelyi padlóvázát szombaton, 
a falunap főrendezvényén, csalá-
dias – és baráti környezetben – a 
polgármesterek nemzetközi fő-
zőversenyén adta át Király László 
polgármester. 

Deszk Község Képviselő-testü-
lete háláját fejezte ki Szabó Sán-
dor országgyűlési képviselőnk-
nek, aki valamennyi települési 
rendezvényünk – így a mostani 
falunapok – egyik fő szponzora 
is, aki folyamatosan nagy össze-
gekkel támogatja a nyugdíjas klu-
bunkat is, de a pandémia idején 
is kimagasló figyelmet fordított 
a településen élőkre, és önzetlen 
anyagi és védőeszközökben meg-
testesülő támogatását Deszken, a 
deszkiek közösségéért dolgozók is 
élvezhették.

A köszönetünket kifejező desz-
ki címerrel díszített, vásárhelyi 
padlóvázát Sillóné Varga Anikó 
képviselő asszony adta át.

Deszk Község Képviselő-tes-
tülete háláját fejezte ki Nagy 
Attilának, Üllés település pol-
gármesterének, és körzete Fidesz 
választókerületi elnökének, aki-
nek személyes közbenjárásának, 
és áldozatos, baráti segítségének 
köszönhetjük, hogy a Faluházunk 
tetőfelújítására 13,5 millió forintot 
nyertünk. 

Mivel ő az ünnepségen nem volt 
jelen, így a köszönetünket kifejező 
deszki címerrel díszített, vásárhe-
lyi padlóvázát később kapta meg 
Király László polgármestertől.

Deszk legidősebb hölgy lakosa 
Batki Imréné, aki 1926. március 
3-án született, most 95 éves. Ez-
úton kívánunk neki az egész te-
lepülés nevében jó egészséget, és 
hosszan tartó, boldog életet! 

Az ajándékcsomagot veje, Zika 
László vette át Brczán Krisztifor 
alpolgármester úrtól és Schultzné 
Vajas Klára képviselő asszonytól.

Ünnepségünk keretében tisz-
telettel köszöntöttük Bozóki 
Mihálynét, aki bár nem állandó 
lakosa Deszknek, de itt él már 
hosszú évek óta. Bozóki Mihályné 
1919. szeptember 6-án született, 
azaz betöltötte a 102. életévét. Saj-
nos egészségi állapota nem tette 
lehetővé, hogy velünk legyen, de 
nevében veje, Bóka András vette át 
az ajándékcsomagot, aki hivatásos 
ápolókat is megszégyenítő mó-
don, példásan ápolja őt évek óta. 

Az ajándékcsomagot Sztán 
László és Györgyey János képviselő 
urak adták át.

A 2021. évi falunapok nyitóün-
nepségén Deszk község legfiata-
labb lakója Perényi Anna Hermi-
na, aki két nappal a megnyitó 
előtt, szeptember 1-jén született. 
Édesapja: Perényi Tamás, édesany-
ja: Lukács Tünde Ilona. Minden 
deszki nevében jó egészséget kí-
vánunk a babának és sok örömöt 
a családnak.. 

Az emléklapot és az ajándé-
kutalványt a boldog édesapának 
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia 
képviselő asszony és Sztán László 
képviselő úr adták át. 

Deszk legidősebb férfi lakosa 
Vas József, aki 1924. december 
15-én született, 97 éves. Örülünk, 
hogy Józsi bácsi egészségi állapota 
még mindig megengedi, hogy sze-
mélyesen tudta átvenni az okleve-
let! Ezúton is tisztelettel kívánunk 
neki jó egészséget, boldog, szép 
napokat, és szerető családja köré-
ben megélt hosszú életet!

A csokrot és az ajándékcsoma-
got Király László polgármester úr 
és Sillóné Varga Anikó képviselő 
asszony adta át.

Deszk Község Képviselő-tes-
tülete háláját fejezte ki Bartók 
Csabának, a Fidesz 1. sz. válasz-
tókerületi elnökének, akinek nagy 
része van abban, hogy települé-
sünk megkaphatta a bölcsőde-
építéshez szükséges 330 millió 
forintot. Köszönet jár neki azért is, 
hogy a Magyar Falu program járá-
si szintű koordinálását összefogva, 
minden település végre eredmé-
nyesen pályázhatott, és Deszk is 
26 millió forintot kapott. Neki és 
a Csongrád-Csanád Megyei Ön-
kormányzat elnökének, Gémes 
Lászlónak köszönhetjük még a 
településünk belvízelvezető rend-
szerének fejlesztésére most elnyert 
300 millió forintos támogatást. 

A köszönetünket kifejező desz-
ki címerrel díszített, vásárhelyi 
padlóvázát Schultzné Vajas Klára 
képviselő asszony adta át.
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Mint minden óvodában, a Csi-
csergőben is kezdetét vette a kis-
csoportosok beszoktatása. A nyár 
folyamán lehetőségünk volt meg-
látogatni a családokat. Megbeszél-
tük, hogyan is képzeljük el ezt az 
időszakot, mire érdemes figyelni, 
mi várható a beszoktatás során. A 
gyermekek izgatottan várták az óvó 
néniket, örömmel mutatták meg 
szobájukat, játékaikat. 

A szülők mindenben partnerek 
voltak, amit ezúton is nagyon kö-
szönünk. Tudjuk, hogy számukra 
is milyen nehezek voltak a regge-
lek, hogy könnyekkel a szemükben, 
összeszorult szívvel hagyták el az 
óvoda épületét, mégis megfogadták 
javaslatainkat, kéréseinket, ezáltal is 

könnyebbé téve ezt az időszakot.
A fokozatos, egyénre szabott be-

szoktatásnak köszönhetően - úgy 
véljük - gördülékenyen zajlott az 
egymással és az óvodával való is-
merkedés, a gyermekek könnyedén 
vették az akadályokat.  Minden úgy 
történt, ahogyan az a „Nagy könyv-
ben” meg van írva.

Volt itt öröm, móka, kacagás, na 
és persze sírás-rívás is. Ez utóbbiból 
azért kevesebb.

Hamar megtapasztalták, hogy 
milyen jó az oviban. Szuper játékok 
is vannak, bár hiányzik a Mancs 
őrjárat. (Még jó, hogy van Mikulás, 
írhatunk majd neki ezügyben.)

Kóstolás után elhitték már, hogy 
az oviban kapott étel is egész finom, 
főleg, ha még kézzel is lehet azt enni.

Birtokba vehették az udvart, mert 
az is jó hely. A hatalmas homokozó-
ban az egész Maci csoport is elfért.

Azért kimerítő dolog ám óvodás-
nak lenni, így ebéd után mindig jól 
esik a pihenés. 

László Marianna és Hőgyes 
Edina óvodapedagógusok

A Nyuszi csoport olyan, mint egy igazi nyúlcsalád. Sok kis nyuszi-
gyerek együtt nevelkedik, mintha testvérkék lennének. Minden idejáró 
gyermek szelíd, kedves, szeretetre méltó. A nyusziról úgy tartják, hogy 
félénk, de a mi kis nyuszijaink bátrak, talpraesettek és szemfülesek. Iz-
gő-mozgók és ugribugrik, olyanok, mint egy energiabomba Duracell 
nyuszi.

Ha kinyílik a csoportszoba galériájának felső 
ajtaja, a gyerekek egyből felhúzzák a nyúlcipőt és 
a Legóéért nyúlnak.

Hegyezik a fülüket és figyelmesen hallgatják a 
meséket. Szívesen tanulnak verseket. Egyre ügye-
sebben vesznek részt a különböző tevékenységek-
ben. Igaz, még csak most kezdődött ez az év, de 
„nyuszi hopp” el is telik, és jövőre több kisnyuszi 
hátára iskolatáska kerül, erre készülünk. 

Márki Anett és Motyovszkiné Vilim Mária 
óvodapedagógusok

A Katica csoport egyediségét is 
az adja, hogy mindannyian mások 
vagyunk. Vannak köztünk móka-
mesterek, szószátyárok, izgő-moz-
gók, gézengúzok, de akadnak her-
cegnők, szuperhősök, tudorkák 
és kalandorok is. Színes a paletta, 
ahol mindenki egy rendkívül fontos színfoltja a közösségünknek és 
ez a sokszínűség teszi a katicákat Katicává.

Nagy élvezettel tudunk játszani: gyakran épülnek nálunk a 
szebbnél szebb és magasabbnál magasabb tornyok, várak, épüle-
tek, amiket a hétfejű sárkány óv és védelmez a „betolakodók” ellen. 
Mindeközben a kislányok szívesen játszanak a babakonyhában, 
ahol már kora reggel sülnek a friss kalácsok, sütemények, fő a tea és 
a kávé, hogy igazán jól induljon a napunk. Akik pedig éppen nem a 
babakonyhában sürögnek-forognak, szívesen választanak a polcról 
mesekönyvet vagy asztali okosító játékokat. 

Az előttünk álló év sem lehet más, mint 
csupa-csupa színpompa! Sok-sok ter-
vünk van, sok-sok változatos, különleges 
téma vár ránk, amelynek felfedezéséhez 
kalandra hívom az immár középsős korú 
gyermekeket, hogy együtt járjuk be ezt a 
varázslatos, színes birodalmat, melyben 
szebbnél szebb mesék, versek, dalok és 
még tengernyi csoda lakozik.

Lászlóné Paplógó Alexandra óvoda-
pedagógus és Samuné Hudák Aranka 

pedagógiai asszisztens

Ajajjj, hol volt, hol nem, … volt egyszer egy gyermekcsoport, akik-
nek egyetlen esztendejük maradt csak már, hogy élvezhessék az óvoda 
kedves világát, ezért elhatározták, hogy képzeletben Világgá mennek. 
A Világnak minden szegletét be akarták járni. Ki a tengerek mélyére, ki 
az Űrbe, ki a Robotok birodalmába vágyott. És még számtalan pompás 
helyre indultak volna kalandozni, ám a gyermeki kíváncsiság ösvénye 
nagyon szerteágazó, s biz’ nehéz ott az eligazodás!  Így segítőkre volt 
szükségük, akik az odavezető helyes út megtalálásában már gyakorlot-
tak voltak. Együtt tervezték hát meg a nagy kalandokat,  s már látták, 
mi vár rájuk: próbatételek útján juthatnak csak el a célig. Lesz, hogy az 

út  során kis hőseink bátorításra szo-
rulnak, később azonban majd a ne-
hézséggel szembe nézve “halált meg-
vető bátorsággal” szállnak szembe a 
kihívásokkal, s küzdik meg csatáikat, 
elnyerve a királylányt/királyfit, s a fele 
királyságot..  

Nemes dolog az úton lévőket kísér-
ni, és szolgálni azt, hogy ráébredjenek 
nagyszerűségükre. A közös terv tehát 
egy évnyi utazás gyalog, szekéren, 
lovon, űrhajón, talicskán, robot ve-
zérelte járműben,  …mindezekről a 
későbbiekben szívesen beszámolunk 
az érdeklődőknek. 

Andrej-Szegedi Erika 
és Ternainé Fodor Mariann 

óvodapedagógusok

Nyuszi csoport Süni csoport

A 2021/2022. nevelési év indulásáról és terveikről számolnak be a kis csicsergők óvodapedagógusai.

Tanévkezdés Csicsergőéknél

Katica csoportMaci csoport
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021-ben online formá-
ban hirdette meg a XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált.

A meghirdetett 3 kategóriában 346 versenyző – 268 szlovákiai és 78 
külföldi – mutatta meg tehetségét. 

A közel 700 videófelvételből a színművészekből és drámapedagógu-
sokból álló kiváló zsűri választotta ki az arany sávosokat, közülük kerül-
tek ki a különdíjban is részesülő gyermekek és fiatalok.

2021. szeptember 9-én érkezett az email a verseny eredményéről. A 
deszki Zoltánfy István Iskolából két tanuló nevezett a nemzetközi ver-
senyre: Simity Éva ezüst minősítést, Lévai-Radics Lujza bronz minősí-
tést kapott.

2021. október 9-én kerül megrendezésre a hagyományos „Fabatka-
vásár”. Ezen rendhagyó napot sajnos az elmúlt két évben nem lehetett 
megszervezni a járványügyi rendelkezések miatt. Nagyon várják már 
a gyermekek ezt a szombati délelőttöt, mely minden alkalommal vál-
tozatos programokkal van megtöltve. A családi nap rendezvényei zárt 
térben és a szabadban kerülnek megrendezésre. Jelen rendelkezés alap-
ján zárt térben csak védettségi igazolvánnyal látogathatják a szülők az 
eseményt.

Jelenleg is zajlanak a „Helyi Klímastratégia Deszken” pályázat 
programjai az iskolában. 

Tematikusan szervezett szaktárgyi és osztályfőnöki órákon szerzett 
ismeretek alapozzák meg a szakaszt lezáró versenynapot.

A szeptember 24-én megrendezésre kerülő versenyen a 3-4. és az 
5-6. évfolyam csapatai vesznek részt.

A feladatok mindkét csoportban azonosak lesznek. Többek között 
egy klímabarát tér kialakítása, újrahasznosított hulladékból használati 
tárgyak készítése és egy játékos feladatsor megoldása.

A Szegedi Szakképzési Centrum 2021. szeptember 25-én 9:00 – 
16:00 óra között I. Szakmafesztivál elnevezéssel pályaorientációs-pá-
lyaválasztási rendezvényt (családi napot) szervez az általános iskolások 
és szüleik számára a szegedi Dugonics téren.

A különböző korosztályok igényeit kiszolgáló fesztivált hagyomány-
ként szeretnék beépíteni az iskolák és a Szegedi Szakképzési Centrum 
életébe.

A deszki hetedikes és nyolcadikos tanulók szervezetten, osztályfőnö-
kük vezetésével vesznek részt az eseményen.

Megkezdődött az őszi betakarítás a Tankertben. Minden osztály a 
saját parcellájának „gyümölcsét” élvezheti. Osztályonként eltérő a gaz-
dálkodás eredménye, mely jól mutatja a befektetett munka mennyisé-
gét és minőségét.

Az idén termett paradicsom, paprika, sütőtök, napraforgó, csemege-
kukorica és már egy-két fiatal gyümölcsfa, ha szerényen is, megmutatta 
termését.

Az osztályközösségek saját maguk döntik el a termékek felhasználá-
sának módját.

Tájékoztatás eljárásrendről
A jelenleg hatályban lévő iskolára vonatkozó járványügyi eljárásrend 

néhány fontosabb pontjai az alábbiak:
– A tanuló esetleges megbetegedése esetén kizárólag orvosi igazolás 

bemutatásával látogathatja újra az intézményt.
– Tanuló esetében megállapított COVID fertőzésről a szülőnek 

(gondviselőnek) tájékoztatnia kell az intézményt.
– Zárt térben rendezvények látogatását a szülők (gondviselők) érvé-

nyes védettségi igazolvánnyal tehetik meg, egyéni ügyintézés esetén ez 
nem feltétel.

– Maszk használata jelenleg még nem kötelező, de minden esetben 
megengedett a diákok, pedagógusok számára igény szerint.

Összeállította: Vid György ig.

Az 1971. évben végzett osztály találkozóját 
2021. július 31-én tartottuk meg, Deszken a 
Gerliczy Étteremben.

Az osztály akkori létszáma 39 fő volt. Az 
emlékezetes találkozón 28 fő vett részt, öten 
sajnos elhunytak már közülünk, 6 fő pedig 
igazoltan hiányzott.

Osztályfőnökünk, Török Lászlóné Ildi volt, 
aki természetesen jelen volt az eseményen a 
többi meghívott tanárunkkal együtt: Takács 
Péternével, Kárpáti Péternével és Dombi Lász-
lóval. 

A találkozó remélem, emlékezetes marad 
minden résztvevőnek, szeretettel gondolnak 
majd vissza a régi szép diákévek emlékeire.

Pitiné Széll Katalin

Versenyek, események

50 éves osztálytalálkozó Deszken
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Deszk Község Önkormányzata a Települési környezetvédelmi inf-
rastrukturális a fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati 
felhívás keretében 300 millió forint vissza nem térítendő európai uni-
ós támogatást nyert a deszki belterületi csapadék- és belvízelvezető 
csatornarendszer fejlesztésére.

A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 kódszámú, „Csapadék- és belvízel-
vezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című projekt célja az éghaj-
latváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés- és kezelése, 
valamint belterületi csapadékvíz-elvezetési és gazdálkodási rendszer ki-
alakítása. Specifikus cél a belvízbiztonság megteremtése, a csapadék- és 
belvízelvezető csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvés. A fej-
lesztés keretében az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat 
felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz 
elvezető hálózat építése valósul meg mederkialakítással, helyreállítással, 
műtárgyak átépítésével és helyreállításával. A csapadékvíz elvezetés fej-
lesztése az alábbi területekre terjed ki:

– Petőfi utca (Móra Ferenc u. - Béke u. között)
– Arany János utca (Móra Ferenc u. - Zrínyi u.- Béke u. között)
– Zrínyi utca (Petőfi u. - Arany János u. között)
– Széchenyi utca (Móra Ferenc u. - Ősz u.- Dózsa u.- Béke u. között)
– Dózsa György utca (Széchenyi István u. - Damjanich u. között)
– Alkotmány utca (Móra F- Ősz u. - Dózsa György u. között)
– Ősz utca (Széchenyi u.- Alkotmány u. - Magyar u. között)
– Magyar utca (Kossuth u. - Semmelweis u. között), 
 (Május 1. u. – Móra Ferenc u. - Ősz u. között)
– Május 1. utca (Fenyő u. - Magyar u. - Alkotmány u. között)
– Szegfű utca (Kárász u – Május 1 u között)

A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és va-
gyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és bel-
vízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosz-
szú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 
egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer 
kialakítását. A fejlesztésnek köszönhetően közvetlenül 190 darab magán-
tulajdonban lévő lakóingatlant és környezetét óvhatjuk meg.

A projekt címe:  „Csapadék- és belvízelvezető 
  csatornarendszer fejlesztése Deszken”
A Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030
Kedvezményezett:  Deszk Község Önkormányzata
A támogatás összege:  300.000.000,-Ft
A támogatás intenzitása:  100%
A projekt kezdete:  2021.07.01.
A projekt vége: 2023.03.31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: 
Szekeres Andrea 
projektmenedzser, 
Tel.: 06-20/286-2338, 
E-mail: szekeres.a@deszk.hu.

Deszk Község Önkormányzata közel hét és fél millió forint vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást nyert a Magyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejleszté-
se – 2020 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás keretében. 
Az elnyert támogatásból Deszk Község Önkormányzata tulajdonában 
lévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló, funkcionálisan többcélú 
épület a Deszk, Tempfli tér 8. szám alatt található Faluház belső felújítását 
szeretnénk megvalósítani. 

Nevezett épület 1998-ban épült, átadása óta nem esett át általános 
felújításon és az oly sok év óta szükséges belső festésen, valamint a pad-
lóburkolat is megérett a cserére. Az épületben még mindig az eredeti fa 
nyílászárók találhatók, melyek az évek során annyira elöregedtek, oly 
rossz állapotba kerültek, hogy nem tudják ellátni funkciójukat, cseréjük 
elengedhetetlenül szükséges. 

A Magyar Falu Program keretében korábban elnyert támogatásból a 
folyamatos beázások és az épület állagromlása miatt égetően szükségessé 
vált tetőfedés cseréjét valósítottuk meg, jelen fejlesztés keretében pedig 
a Faluház épületének belső festését, a főbejárathoz tartozó előcsarnok, 
a hozzá kapcsolt ruhatár, szélfogó és büfé helyiségek padlóburkolat- és 
világítás cseréjét, valamint a tetőtéri kupola terem nem záródó és állan-
dóan beázó nyílászáróinak cseréjét szeretnénk megvalósítani. Ugyan-

csak felújításra kerülne az emeleti kupola terem jelenleg balesetveszélyes, 
felpúposodott és igen rossz állapotú lamináltpadlós színpad burkolata is. 

Pályázat címe:  Önkormányzati ingatlan fejlesztése 
 Deszken
Kedvezményezett:  Deszk Község Önkormányzata
Pályázati kiírás kódszáma:   
 MFP-ÖTIK/2021/1 – „Faluházak fejlesztése”
Támogatás összege:  7.500.000,-Ft
Támogatás intenzitása:  100% 
Támogatói Okirat száma: 3296083917
Projekt azonosító:  3284909942
A megvalósítás tervezett kezdete: 
  2021.08.01. 
A megvalósítás tervezett fizikai befejezése:
  2023.07.30.

Sajtóközlemény
„Csapadék-és belvízelvezető 

csatornarendszer fejlesztése Deszken”

Tovább szépülhet a Faluház!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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2000 év végén, karácsony környékén, az 
év utolsó holdtöltéjén piros gyertyát gyújtot-
tam. Mertem nagyot álmodni. Megálmodtam 
azt, ami néhány hónap múlva valósággá vált: 
a Tücsök Óvodát. Igaz, hogy az odáig vezető 
út nagyon hosszúnak és göröngyösnek tűnt, 
mégis 2001 szeptemberében megnyitotta ka-
puját az óvoda az első 7 gyermek előtt, majd 
hamarosan lett 8-9 gyerek, majd egyre több. 
Saját erőből és a Munkaügyi Központ kamat-
mentes hiteléből családi házunk földszintjén 
kialakítottuk a csoportszobát, mosdót, öl-
tözőt. A működési engedélyre sokat kellett 
várni, hosszas huzavona után nem megfelelő 
engedélyt kaptunk, ezért állami normatívát 
nem igényelhettünk. Nagyon nehéz volt ez az 
időszak, mégis minden reggel új erővel kezd-
tem a napot, és nem adtam fel. Szerencsére 
jöttek az új gyerekek, szükséges lett az óvoda 
bővítése. Garázsunkból külön ebédlőt alakí-
tottunk ki, hogy a csoportunk tágasabb tere 
több lehetőséget biztosítson a gyerekek szá-
mára. Először az ÁNTSZ, majd a Kormány-
hivatal engedélyére növelhettük a felvehető 
gyereklétszámot. Kezdetben egyedül, 
dajkai segítséggel dolgoztam napi 12 
órában. Tornázni a Sportcsarnokba 
jártunk Nóra nénivel. Úszni Szeged-
re jártunk a Kupolába Muci nénihez, 
később a Némó Úszóiskolával a Sport- 
uszodába. Kezdetektől fogva Ági néni 
játékos német foglalkozásain vehettek 
részt a gyerekek, egy ideig óvónőként 
is segítette munkánkat, így a gyerekek 
gyakrabban hallhattak német szavakat. 
Nagycsoportosaink Kata és Gábor jó-
voltából sokfelé jártak a néptáncosok-
kal, a díjazott Borbolya csoportban több 
óvodásunk is táncolt. Magdi néni nyug-
díjasként hosszú éveken keresztül sokat 
barkácsolt, énekelt, harmonikázott az 
ovisoknak. Az óvoda sok dekorációja és 
a gyerekeknek készített ajándékai őrzik 
keze munkáját. 2004-ben az egyetem 
elvégzése után csatlakozott a csapathoz 
Ildikó, a lányom. 2018-ban Szegeden 
óvodapedagógusi végzettséget szerzett. 
2018-20 között elvégezte a közoktatás 
vezetői pedagógus szakvizsga szakot. Je-
lenleg a szegedi Gyógypedagógus-képző 
Intézet harmadéves hallgatója, ami ké-
sőbbi terveink alappillére. Másik lányom, 
Gabriella pedagógiai asszisztens végzettséggel 
dolgozik az óvodában, majd 2014-ben létre-
hoztuk a Kistücsök Családi Bölcsődét, amely-
nek ő a szolgáltatás nyújtója. Így teljes a családi 
vállalkozás! Ahogy nőtt a gyereklétszám, egy-
re nagyobb kihívásokkal kellett szembe néz-
ni. Magánóvodáknak nem jár logopédiai és 
egyéb szakszolgálati szolgáltatás. Ezért, hogy 
a szülőknek ne kelljen bejárni Szegedre, lo-
gopédussal és gyógypedagógussal bővítettük 
csapatunkat. Andi néni és Erzsike néni szív-
vel-lélekkel, nagy szakmai tudással gondoz-

za, fejleszti SNI-s és BTMN-s 
gyerekeinket. Bernadett 
néni tartja a gyerekjógát, 
óvodapedagógusi végzett-
séggel. Timi néni Brúnó 
kutyával látogat el hozzánk 
minden héten egy kutyate-
rápiás foglalkozásra. Miklós bácsi a 
hitoktatás rejtelmeibe vezeti be az óvodá-
sokat, akik mindig nagy szeretettel várják 
őt, és hallgatják bibliai történeteit. Az évek 
során pályázatokon nyert kirándulásokon 
vettünk részt,  például jártunk a Mikulás-
nál, a veszprémi állatkertben, a Tropi-
káriumban, a kecskeméti Bábszínház-
ban. Részesei lehettünk a Faluház több 
nyertes pályázatának, köszönet érte a 
Faluház vezetőjének és munkatársainak. 
Sok színház- és koncertlátogatással tettük 
még színesebbé gyermekeink életét. Járt 
az óvodánkban többször a Csiga Duó 
együttes, bűvész, bábművész, 
a Buborékcsoda csapat. Részt 
vettünk deszki rendezvénye-

ken: Falumikuláson, Falukarácsonyon, rajz- 
és futóversenyen, babaköszöntőn és az idősek 
köszöntésén. A Falunapokon a Deszki Parádé 
állandó résztvevői voltunk. Erre vagyunk a 
legbüszkébbek, a 7 alkalomból 6-szor nyer-
tünk. A kitartó munkánk eredményeként óvo-
dánk egyre szebb lett. A csoportszobát kibőví-
tettük hozzáépített helyiséggel. 2 évvel ezelőtt 
sószobává változtattuk az ebédlőnket. Teljesen 
felújítottuk az óvoda fürdőszobáját. Megújult 
a villamos hálózatunk is, modern világítással 
láttuk el az óvoda helyiségeit. Tágas udvarunk 
változatos tevékenységekre ösztönzik óvo-

dásainkat. A gyerekek 
részt vesznek az udvar 
gondozásában, növények 

ültetésében, locsolásában, 
termések begyűjtésében. 

Gyümölcsfáink (alma, körte, 
szilva, cseresznye, meggy, füge, 

áfonya, szeder) bőségesen ellátják a 
gyerekeket vitaminnal, melynek szüre-
telésében ők is részt vesznek. Az udvari 
és csoportszobai játékkészletünket fo-
lyamatosan bővítjük. A jövőre készülve 
a TSMT tornához szükséges eszközöket 
vásároltunk. 2014-től bölcsődei férő-
helyekkel bővültünk, így egyre több 
testvérpáros jár hozzánk. Nemcsak 
Deszkről, hanem más településekről 
(Szegedről, Makóról, Ferencszállásról) 

is jönnek hozzánk gyerekek. A 20 év 
alatt közel 60 gyerek ballagott el tőlünk, 

s indítottuk el őket az iskolába a szélrózsa 
minden irányába. Sok-sok gyerek formá-

lódott kezeink között szeretettel és hálával 
emlékezve vissza az itt töltött évekre. De 
volt olyan is, aki porig akart alázni min-
ket, mégis talpra álltunk. 20 év nagy idő, 
45 év a pályán még több. Egyre inkább 
érzem, hogy ideje átadni a lehetőséget 
a fiataloknak. Lányaim nagyon jól helyt 
állnak, mindketten kiveszik a részüket a 
kemény munkából. Köszönet ezért ne-
kik, hogy segítenek az álmom megvaló-
sításában és a jövő alakításában is rendü-
letlenül mellettem állnak. Köszönet még 
Ildikónak és Áginak, akik a törvényesség 
és a könyvelés őrei. És óriási köszönet 
azoknak a szülőknek, akik a 20 év alatt 
hosszabb-rövidebb ideig ránk bízták 
gyerekeiket, segítették munkánkat, elfo-
gadták segítő szándékunkat. Köszönöm 
a gyerekeknek a velünk töltött boldog 
éveket. Könny és boldogság, mind ben-
ne van ebben a 20 évben. Mindig öröm 
régi szülőkkel, gyerekekkel találkozni 
vagy hallani róluk. Hogy egy kicsit ismét 
közelebb kerüljünk egymáshoz október 
2-ára találkozót szervezünk az eltelt 20 
év megünneplésére. Mindenkit várunk 
szeretettel, aki akár rövidebb időre is, 
de megfordult óvodánkban, vagy akik 
hosszú éveket töltöttek nálunk, mint a 

Jankó család 3 gyermeke, akik 11 évig jártak 
hozzánk. De olyan szülő is van, aki a gyerme-
kei után az unokáját is hozzánk hozza.

Találkozzunk október 2-án délután a Tü-
csök Óvodában!

Gyűjtsétek csokorba emlékeiteket!
Hozzatok régi képeket, vagy egy-egy emlé-

ket, amit még őriztek az itt töltött időkből!

Imri Miklósné (Zsuzsa)

KITEKINTŐ

20 éves a Tücsök Óvoda
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Sajnos augusztus végén a focipályára isme-
retlenek autóval felhajtottak, majd a gyep-
szőnyeget megrongálva, több százezres kárt 
okoztak. Az elvégzett adatgyűjtések eredmé-
nyeként a rendőrség látókörébe került egy 
újszentiváni férfi, aki a bűncselekmény elkö-
vetésével gyanúsítható. A rendőrök a feltétele-
zett elkövetőt előállították és gyanúsítottként 
kihallgatták. A sofőr a cselekményt elismerte 
és tettét megbánta. A férfi ellen kisebb kárt 
okozó rongálás vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indult eljárás a Szegedi 
Rendőrkapitányságon.

De ne csak a károkozásról beszéljünk, hi-
szen újabb fejlesztések kerültek megvalósítás-
ra a deszki szabadidőparkban. TAO pályázat 
révén sikerült kamera rendszerrel ellátni az 
épület környékét. A fentebb említett rongálás-
nál a rendőrség munkáját nagyban segítették 
ezen eszközök. Emellett régi álmunkat sikerült 
megvalósítani, hogy egy minőségi eredmény-

jelzőt is sikerült beszerezni. A „2,2m*1,1m”–
es aktív érintőképernyős vezérléssel ellátott 
eredményjelző elég impozánsra sikerült. Ezek 
megvalósításában köszönjük Herédi Szabolcs, 
illetve az EBOX Informatika Kft. közreműkö-
dését.

Az elmúlt hetekben minden labdarúgó csa-
patunk elkezdte az idei megmérettetést. Mint 
jó párszor említettük már a szomszédos Sző-
regi RSE-vel kialakított rendszernek köszön-
hetőn minden korosztályban tudunk indul-
ni. Jelen pillanatban 13 csapattal működik a 
kooperáció, munkájukat 12 fő segíti.

Felnőtt csapatunk a megyei I. osztályban 
eddig elég felemásra sikeredett. Papp Endre 
közel 25 fős keretét betegségek, munkahelyi 
elfoglaltságok gyengítik. Jelenleg 2 győzelem-

mel, illetve 2 vereséggel a 9. helyet foglalják el 
a tabellán.

Örömteli viszont a Rácz Balázs, Tarjányi 
Marcell, Kocsis Tamás trió által irányított ifjú-
sági korosztály szereplése. Minden egyesület-
ben ebben a korosztályban létszám hiánnyal 
küzdenek. Mi elmondhatjuk, hogy közel 45 
fős kerettel dolgozhatnak Balázsék, jelenleg 
3 csapattal (Megye IV, U19A, U19C) verse-
nyeznek heti rendszerességgel. A mennyiség 
sem ment a minőség rovására, 7 mérkőzésből 
6-ot megnyerve eléggé sikeresen rajtoltak. Re-
méljük, lendületük kitart elég sokáig, elmond-
hatjuk, kezdésként magasra rakták a mércét 
maguknak.

Hajrá DSC!!! 
Tóth Tibor

A nyári vakáció után nem csak 
az iskolákban, de a kézilabda pá-
lyán is megkezdődtek a foglalko-
zások. A felnőtt, ifista és serdülő 
lányok júliustól otthoni egyéni 
edzésprogrammal, majd augusz-
tustól csoportos edzésekkel kezd-
ték meg a felkészülést a követke-
ző bajnoki szezonra. A kisebb 
korosztályban szereplő gyerekek 
szeptember második hetétől kez-
dik meg a tréningeket. 

Örömteli, hogy felnőtt csapa-
tunk a megyei bajnokság meg-
nyerése után ismét az NB2-es 
porondon méretteti meg magát. 
A felkészülés hajrájában átalakult 
kerettel és edzői stábbal a deszki 
hölgyek második helyet szerezték 
meg a hazai rendezésű Szalma 
Zoltán emléktornán. 

A serdülő, ifjúsági és felnőtt csapataink októberi menetrendje a következő: 
FELNŐTT:
Időpont Hazai Vendég Helyszín
2021.10.03 17:00 Deszki SC Gyomaendrődi NKSE Deszk Sportcsarnok
2021.10.16 18:00 SZNKK Deszki SC Szarvas Városi Sportcsarnok
2021.10.24 17:00 Deszki SC KNKSE Deszk Sportcsarnok
2021.10.30 16:00 Hódmezővásárhelyi LKC Deszki SC Hódmezővásárhely Balogh Imsi spes.
IFJÚSÁGI:
Időpont Hazai Vendég Helyszín
2021.10.03. 15:00 Deszki SC Gyomaendrőd Deszk Sportcsarnok
2021.10.16. 16:00 Szarvas Deszki SC
2021.10.30. 13:30 Hódmezővásárhely Deszki SC
SERDÜLŐ:
Időpont Hazai Vendég Helyszín
2021.10.13. 17:50 Békéscsaba Deszki SC
2021.10.21. 17:50 Deszki SC Mezőhegyes Deszk Sportcsarnok
2021.10.27. 17:30 Hódmezővásárhely Deszki SC

Labdarúgás hírek

Kézilabda 
hírek
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Az óvodai beszoktatás 
kezdete 

Az óvodakezdés igazi próbatétel mindenki 
számára. A gyerekeknek, szülőknek, az óvó-
néniknek, dajka néniknek egyaránt. Az első 
nap mi is izgatottan vártuk a gyerekeket az 
óvodába. A nagyobbak már a szokásos rutin-
nal jöttek be a folyosón és vették birtokba a 
csoportszoba játékait. A kisebbek édesanyjuk 
kezét szorongatva követtek hol egy óvónénit 
vagy dajka nénit a folyosón, hogy megkeres-
sék öltözőszekrényeiket. Kissé félve jöttek be 
a csoportszobába, de az anyai jelenlét oldot-
ta feszültségüket és lassanként megtalálták 
a kedvükre való játékot. A fokozatosság el-
vét követve igyekeztük a beszoktatás mene-
tét megkönnyíteni azzal, hogy igazodtunk 
a gyerekek szükségleteihez, igényeihez. Az 

anyás beszoktatás során az édesanyák gyer-
mekükkel maradtak egész délelőtt és minden 
tevékenységben közösen vettek részt, ezzel 
ők maguk is segítettek kialakítani a gyerekek 
biztonságérzetét. Eközben megismerkedtek 
a csoportszoba játékaival, a csoporttársakkal 
és az óvónénikkel. Igyekeztünk egy bizalmi 
kapcsolatot kialakítani mind a gyerekekkel, 
mind az édesanyákkal. Délelőttönként meg-
beszéltük tapasztalatainkat az anyukákkal és 
a beszoktatás további menetét. Néhányan már 
két nap elteltével könnyebben elváltak délelőtt 
anyukájuktól, de volt, akinek több napra volt 
szüksége, hogy ne zavarja meg nyugalmát az 
elválás. Ez természetesen nem jelentette azt, 
hogy a reggeli búcsúzásnál, vagy a délutáni 
alvásnál nem pityeredtek el néha, ha hiányol-
ta egy-egy gyermek az anyukáját, de ilyenkor 

már a mi vigasztalásunkkal is meg tudtuk 
nyugtatni őket. Volt, aki kedvenc plüssét, pi-
he-puha takaróját hozta magával, amely meg-
könnyítette az elalvást. A következő héten egy 
kicsit újra kellett kezdenünk. Reggelenként 
az elválás volt nehezebb, de a már ismert kör-
nyezet, a közösség a többség számára hamar 
megnyugvást hozott és zavartalanul játszottak 
kedvükre. Tízórai után rögtön mentünk a friss 
levegőre játszani, ahol nagyon hamar feltalál-
ták magukat.  

Gyihor Gabriella

Szerb óvoda hírei

Szerb iskola hírei
Új hangszerekkel 
zenetáboroztunk 

Pályázati lehetőségekkel, a Bá-
nát Szerb KHE nagy hangsúlyt 
tud fektetni a zenei utánpótlás 
nevelésére. Kiemelt szerepe van 
a tambura, a harmonika és a 
furulya hangszerek megismerte-
tésének és megkedveltetésének. 
A tanév folyamán a táborozós 
gyerekeknek már lehetőségük 
volt az iskolában a hangszerek 
használatának elsajátítására. Az 
augusztusi zenetábor keretében a 
tamburázást Halász Laci bácsival, 
és a harmonika tudás gyarapítását 
Agatics Krunoszláv bácsival foly-
tathatták, aki már az előzőekben 
is tanította Őket.  Ehhez a sikeres 
munkához hozzájárult, hogy 6 
db tamburát vásárolt az Egyesület 
Dávodról, Mellár István (Bánát 
Zenekar bőgőse) segédletével. 
Ahhoz, hogy a jövőben is gyako-
rolható legyen a táborban szer-
zett tudás, elengedhetetlen volt a 

hangszerbeszerzés, ami már évek 
óta hiány volt az utánpótlás neve-
léshez. Ezúton is köszönjük Mel-
lár István közreműködését!

A sok-sok zenegyakorlás mel-
lett meglátogattuk a Szegedi Gö-
rögkeleti Szerb Templomot, ahol 
Dalibor Atya beszélt a templom-
ról, a hét folyamán még agyagoz-
tunk madáritatót, horgolni és köt-
ni is tanultunk. Táborzáróként kis 
koncert keretén belül bemutatták 
a gyerekek a héten tanultakat. Bi-
zonyítottan ügyesek voltak, mert 
a hangszerek tisztán megszólaltak 
együttesen és szólóban is!

Brczán Éva

Tanévnyitó a  
Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázi-
um, Kollégium és 
Könyvtár Deszki 
Általános  
Iskolájában

Augusztus 30-án várták a peda-
gógusok az iskola tanulóit és szü-

leiket az ünnepélyes tanévnyitóra. 
Az ünnepségen részt vettek meghí-
vott vendégek is:

Szutor Lászlóné, a Szerb Orszá-
gos Önkormányzat elnöke; Dr. 
Lásztity Jovánka,   az iskola igazga-
tója; Svetomir Milicsity, szerb or-
todox lelkész; Brczán Krisztifor, a 
Deszki Szerb Önkormányzat elnö-

ke és Gyukinné Brczán Szpomenka 
óvodavezető. A gyerekek versekkel 
és hangszeres zenével köszöntötték 
az elsősöket és az új tanévet.

Szeptember első napján 13 elsős 
diákot üdvözölt az iskola kapujá-
ban Sztanojevné Roczkov Nóra 
elsős tanító néni.

Zórity Dusica 

A műgyanta alapú csatornabélelés egy bevált, megbízható,
a fejlettebb nyugati országokban régóta alkalmazott,

15 éves technológia, melyet hosszú élettartam és kedvező
hidraulikai tulajdonságok jellemeznek.

ERŐS, TARTÓS ÉS ÁLTALÁBAN
1 NAP ALATT ELKÉSZÜLHET A FELÚJÍTÁS.
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„Stafirung projekt”  
kiállítás megnyitó

Csoóri Tárgyalkotó Projekt záró program-
jaként augusztus 18-án került sor a Kiállítás 
megnyitóra a Szent Száva Központban lévő 
Helytörténeti Múzeumban. A program kere-
tében azon dolgoztunk, hogy rekonstruáljuk 
egy közel 100 évvel ezelőtti szerb család lány 
stafírungját, hogy milyen textíliákkal és tár-
gyakkal lett kiházasítva. A projekt keretében 
tanultuk vissza a stafírung láda és a pad készí-
tését Széll János etnográfustól, annak festését 
Áment Éva Népművészet Mesterétől, konyhai 
edények készítését Frankó Tamás fazekas okta-
tótól. A textíliák újraalkotásához nagy segítsé-
get nyújtott Lázár Bránkó bácsi édesanyjának 
hagyatéka, amelyet a Műhelyünknek ajánlott 
fel a közelmúltban. A hagyatékban lévő min-
ták alapján készültek el az újra szőtt szerb tö-
rölközők, az újra hímzett lepedők, dunnahu-
zatok, dísz-, kis-, és nagypárnák, hálóingek, 
bugyogók és alsó szoknyák, Műhelyünk tagjai 
és Kelemen Gáborné gépi hímző segédletével. 

1,5 éves közös munkánk eredménye látható 
kiállítva méltán sikeres eredményes projekt 
zárójaként. Ezúton is köszönjük mindenki 
támogató és segítő munkáját, így ezzel is hoz-
zájárulhattunk szerb örökségünk védelméhez.    

Brczán Éva 

Deszki szerbek  
nagy ünnepe

Minden évben fontos esemény a templom 
felszentelésének ünnepe, a Deszki Szerb Bú-
csú.  Az ezévi  Búcsút a Deszki Szerb Ortodox 
Egyházközség szervezte. Támogatók: Minisz-
terelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő, a 
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és 
a „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egye-
sület. Maga a program kétnapos volt, ami 
augusztus 18-án ünnepi esthajnali istentisz-
telettel vette kezdetét a szerb templomban. 
Következett a Szt. Száva Kulturális,  Oktatási 
és Hitéleti Központban a „Leány stafírung” 
kiállítás megnyitása. A folytatás is a Sz. Száva 
központban volt, ahol Gyorgye Rándely Új-
vidéki újságíró „Pál- pátriárka-a szent, akit 
ismertünk” könyvbemutatója volt. Ezen sok 
érdekes történetet megtudtunk a legnépsze-
rűbb néhai szerb pátriárkáról, akit az író sze-
mélyesen ismert. Közreműködött a nagybecs-
kereki „Szent Szeráfin”  Kórus.   Másnap az 
ünnepi  szent liturgia tíz órakor vette kezdetét, 
a nagybecskereki kórus közreműködése tette 

ünnepélyesebbé a szertartást. 
A hagyományos szőlőszentelés és a templom 
körüli körmenet sem maradt el természetesen. 
Délután vette kezdetét az ünnepi „Vecsernye”, 
majd ezt követte a Bánát utánpótlás műsora. 
Vujcsin Eszter és a Bánát Zenekar gondosko-
dott a jó hangulatról.    

Rusz Borivoj
 

Tánctáborok… 
A Bánát Szerb KHE Ifjúsági csoportja  és 

a Budakalászi „Rozmaring” Néptáncegyüttes 
közös szervezésében július végén rendezték 
meg az Ifjúsági Folklórtábort. Helyszíne  a 
Mórahalmi Erdei Iskola volt. A táborban a 
meglévő és a Battonyán tanult koreográfiákat 
gyakorolták. 

A júliusi tánctábor keretében az utánpót-
lás gyerek csoport szerb néptáncot, és új ko-
reográfiát tanulhatott Vujcsin Lyubomir Mi-
létől, akinek a segítője Vujcsin Jovana volt.  A 
táncokhoz kapcsolódó szerb népdalok betaní-
tásában Vujcsin Eszter segítkezett. A délelőtti 
és a délutáni táncpróbák között, a szabadidős 
foglalkozások keretében megismerkedhettek 
a különböző vastagságú bőr kidolgozásával, 
ahol karkötők, tárolók és kisebb ajándéktár-
gyak is készültek. Még a száraz gyapjúfeldol-
gozással is ismerkedtünk, ahol megtanultunk 
víz és szappan nélkül szárazon nemezelni. 
Az agyagozás sem maradt el, mivel mindig új 
technikákat sajátítanak el a gyerekek, Frankó 
Tomi bácsi segédletével. A héten tanult tánc-
koreográfiát és a dalokat, záró koncert kere-
tében adták elő a szülőknek, nagyszülőknek, 
akik sok-sok finomsággal kedveskedtek a  
gyermekeknek. 

Brczán Éva 

Мi újság a Bánát háza táján?

Csoóri Sándor Program 2020
CSSP-NEPZENE-2020-0096
BÁNÁT ZENEKAR 
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE…

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (tá-
mogató) megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett 
2020.július 31-én a Csoóri Sándor Alapból 
a népi kultúra közösségteremtő műfajainak 
támogatására.

A program célja a hazai magyar és nemze-
tiségi együttesek tudásátadásának elősegítése, 
szakmai munkájának fejlesztése, a közössé-
gek megerősítése.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület „BÁNÁT zenekar utánpótlás neve-
lése” c. pályázatát 1.100.000 Ft-tal támogatta a 
Minisztérium, mely támogatás 100 % inten-
zitású.

A program keretében 10 alkalmas tam-
buraoktatás valósult meg 15 fő alsótagozatos 
gyermek részvételével a szakma kiváló okta-
tója segítségével.

A programot az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatta, közreműködő szer-
vezet az Emberi Erőforrások Támogatáskez-
elő.

Megvalósítási időszak:
2020.07.01 – 2021.08.31.

BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület, Deszk

2021.
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HALÁLOZÁS

Mészáros László 
75 éves korában,
Bertáné Gonda Piroska
Anna 71 éves korában,
Sztanojev Miklós 
65 éves korában,
Papp János Csaba 
55 éves korában,
Molnár Lajos Istvánné 
82 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 
Rácz Sándornak és Ráczné  
Kormányos Erikának 
2021.09.08-án Tamara, 
Perényi Tamásnak és Lukács Tünde 
Ilonának 2021.09.01-én Anna 
Hermina,
Vass Lászlónak és Bánfi Adriennek 
2021.08.31-én Szelina,
Kothencz Dánielnek és Kozma Melin-
dának 2021.08.28-án Emma
nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG

Nagy Pál és Andrasity Anett,
Veleczki Dániel és Márkus Tímea,
Sallay Gábor és Bottyán Brigitta,
Kuzsel Krisztián és Lévai Brigitta,
Ádám Gergő és Kamarás Ildikó,
Dr. Berekszászi Ferenc és Kéri Krisz-
tina Diána, Csabai Attila és Kerekes 
Bernadett házasságot kötöttek.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
 Szerda: 9-15-ig,  Péntek: 11-17-ig
 Szombat: 9-17-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!

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
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
6720 Szeged, Feketesas u. 27. fsz. 3.
Telefon: 06-30-998-1421
 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
Mozgáskorlátozott betegek ellátása:
6771 Szeged, Szerb utca 28.
Csütörtök 16:00 – 17:00
(Helyettesítő orvos: dr. Tószegi Györgyi 
fogszakorvos 6771 Szeged, Szerb utca 28.)

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  
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

október 13., 27. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga 

kukában, vagy átlátszó műanyag hulla-
dékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulla-
dékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!
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