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TETŐ ALÁ KERÜL
A BÖLCSŐDE

A kivitelezés a tervezett ütemben, jól halad. Nemsokára a tetővel és a nyílászárókkal is bezárják
az épületet, így a belső szakipari munkák is elindulhatnak – úgy tűnik semmi sem állhat
a február végi átadás útjába. A szegedi székhelyű GLOBAL 21 Kft eddig jól vizsgázott!

DESZKEN

Wolf Kati és Tom White & The Mad Circus parádés
élőkoncertjeivel lepte meg az Őszi Hacacáré program a
deszki érdeklődők esőáztatta kis csapatát.
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SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

EZ A LYUK NEM LYUK?

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– A régi településrészeken befejeződtek a kátyúzások. Az építés alatt sok
gondról számoltak be az ott lakók, sikerült-e az elvárásainknak megfelelő munkát átvenni végül?

– A Magyar Falu programban nyertünk
15,8 millió forintot az útjavításokra – és persze, minden olvasóval együtt tudom én is,
hogy ennek a háromszorosa sem lenne elég
a deszki útjavításokra. Saját forrásunk erre
nincs – mint ahogy másra sem nagyon – így
kizárólag pályázati forrásokra támaszkodhatunk.
Ebből a forrásból 46 helyszínen, mintegy
170 m2 kátyút szüntettünk meg, 3.270 m2
mart aszfaltos felületkezeléssel tettük járhatóbbá a Páva, az Oroszhegyi, a Szegfű, a Kárász és a Rózsa utcákat. A Rákóczi, a Táncsics
és a Péró Szegedinác utcákban 60-60 cm-rel

LESZ-E FOLYTATÁS?

– Az új településrészeken nagyon
rossz állapotban van a legtöbb utca,
ezek javítására is gondoltak a mostani projekt kapcsán?
– Az új részen sajnos hatalmas gondok vannak, melyek között az egyik
legveszélyesebbnek mondható a Kossuth köz végén, a Jakabb Gyula utcába
becsatlakozás előtt 20-25 cm-re kiemelkedő aknafedelek körüli terület. Ennek a
rendbe tétele többe került volna, mint az
összes most kátyúra fordított javítás ára.
Ezért ez kapott most ősszel prioritást,
ide vontuk össze az új részek kátyúira
idén szánt forintokat.
A Jakabb Gyula utcától Szeged felé eső
területen a legtöbb út gyakorlatilag rendes alap nélkül készült, és emiatt ment
- és megy is - folyamatosan tönkre azok
útburkolata. Logikus, hogy az utak tengelyébe tervezett szennyvíz beruházás
előtt nem szabad drága, végleges megoldásokra még pályázatokból sem pénzt

költeni, de közben azt is jól tudjuk, hogy
ez sok gondot okoz az ott élőknek. Mivel
sajnálatos módon semmi hír a miniszterelnökség által legutóbb 2021-re ígért,
szennyvízhálózatra fordítható uniós és
hazai forrásokról, így mégis foglalkoznunk kell ezzel.
Érezzük az ottani útproblémák súlyát,
ezért a képviselő-testület ütemezve a
Maros Menti lakóterület útjaira fog csak
pénzt fordítani a következő 2 évben.
Ezért is jó, hogy a régebbi utcákat valamennyire rendben tudhatjuk a mostani
projekttel.
Szeretnénk a teljesen feltöredezett útszakaszokat felbontani és mart aszfaltos
zárással járhatóvá tenni. Újraaszfaltozni
biztosan nem tudunk, de javítani fogunk az elkeserítő helyzeten. Tavasztól
kezdve sok kátyút fogunk kijavítani
ezekben az utcákban aszfaltozással, ill.
a nagyobb süllyedéseknél 20 cm vtg. betonnal is.
Sajnos nincs pénzünk, így a tűzoltásokra kell berendezkednünk sajnos.
Ahogy látják is a deszkiek, egész évben
szinte mindenre pályázunk, amire csak
lehet, és nagyon szép eredményeink
vannak ezen a területen, de mégsem jut
mindenre.
Kérjük az ott élők türelmét, és kis vigaszként még idén átadjuk a Kossuth
köz – Jakabb Gyula utcai kereszteződést, és tavasszal folytatjuk!

szélesítettük meg az utakat a kétoldali nemes-padka építéssel.
Nem volt problémamentes a kivitelezés,
sok vitával, az egyes szakaszok átvételének
többszöri megtagadásával sikerült végül elfogadható munkát kicsikarnunk a nyertes
vállalkozótól. Tudtuk, hogy nem lesz kön�nyű menet ez a kivitelezés, mivel jóval a többi ajánlat alatt vállalták az útjavításokat – és
ennek bizony mindig ára van. Megharcoltuk
az eredményt, az biztos, de mostanra elfogadhatónak tekintjük az elvégzett munkákat.

TOVÁBB SZÉPÜL
A FALUHÁZ

– Ezek szerint a Faluház felújítására is csak
pályázati forintokat költenek – saját erő nélkül?
– Egy négyezres település esetében sem nem
öröm, sem nem túl nagy büszkeség ezt mondani –
DE IGEN! Szinte minden helyi adóbevétel elkerült
a településektől, így mára gyakorlatilag nincsenek
szabad forrásaink, és ez esetben is kizárólag a Magyar Falu projektből megnyert forintokat tudjuk erre
fordítani. Ráadásul a Magyar Falu programban sincs
automatizmus, azaz segítség, és a járási forráselosztások koordinálása nélkül ezeket a forintokat sem nyerhetnénk meg. Emiatt ismét hálás vagyok Bartók
Csabának, a Fidesz választókerületi elnökének,
hogy az odafigyelése révén minden szomszédos
kistelepüléssel együtt nekünk is sikerült elnyerni
ezeket a forintokat is!
A munkák már elkezdődtek, a kupolateremben a
tetőjavításnak örülve, végre elkészíttethettük a fenti
színpad parkettázását, amit sokan nagyon vártak. A
kupola háromszög záródású, dekoratív ablakainak
cseréjére és a földszinti aula burkolására is heteken belül sor kerül, majd – talán még az idei ünnepek előtt –
sikerül a várva várt belső festéseket is elvégeztetnünk.
Egy biztos: hamarosan szebb lesz a faluházunk,
immár belülről is!
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HŰSÍTŐ A VÉDŐNŐI
SZOLGÁLATNAK
– Azt az információt kaptuk, hogy
a faluház mellett megújul a védőnői
szolgálat is. Megtudhatjuk, igaz-e a
hír?
– Az információ pontos. Klímaberendezést, új festést és burkolatcseréket kap
az orvosi rendelővel egy épületben működő védőnői helyiségcsoport, emellett
az elektromos hálózatot is felújítjuk, cseréljük a nagy terhelésnek kitett vezetékeket. A tetőn keresztül szinte állandóvá vált
beázások miatt felújítjuk a bádogozásokat
is. Ezekre még most sort kerítünk, remélve, hogy lassítani tudjuk a kétezres évek
elején átadott rendelő épület „öregedését”,

és a lakosok, a pici babák, valamint az ott
dolgozók számára is komfortosabb körülményeket teremthetünk. Mindezt az erre
kapott, és csak erre költhető normatív támogatásokból fizetjük.

SOK HELYRE KELLENE PÉNZ
– Egy településen – mint egy családi házban is - mindig van mit javítani,
fejleszteni. Ha ezekre nem írnak ki pályázatot, akkor nem is történik velük
semmi?
– BÉRHÁZ: A helyzet nagyjából ez,
de azért vannak olyan területek, amelyekre akkor is költenünk kell, ha nem igazán
telik rá, ill. akad ellátási terület, melyhez a
jogszabályok által is el kell különítenünk
pénzeket, és másra nem is fordíthatjuk
azokat. Ilyen pl. a Semmelweis utcai bérházunk. A bérlők által leadott lakásoknál
számolnunk kell a természetes elhasználódással is az új bérbeadások előtt, és vannak
tervezett felújítások, melyet egy családi ház
esetében is el kell végezni időközönként,
most is tervezünk berendezéscseréket, és
festési munkákat az egyes lakásokban és a
közös helyiségekben.
RENDEZVÉNYSÁTOR: Ugyan nyertes pályázatról beszélünk, de az önrész
miatt mégis csak a saját zsebünk is szükséges hozzá, így beruházásnak minősül a
több településsel közös 1.000 m2-es nagysátrunk fejlesztése. 4,1 milliót nyertünk
a LEADER programban a sátor világítás
kiépítésére, sörpadokra, mobil, műanyag
padlóelemekre, és mobil wc-konténerre is.
Elképzelhető, hogy bekövetkezett 4,6 milliós áremelkedések miatt el kell hagyjuk
egy-két elem beszerzését. Ez kiderül a következő hetekben.
TÁJHÁZ SZÍN ÉPÜLETE: Saját forrásra volt szükség a Tájház udvarán épülő

kiállító színhez is, mely most készült el. Itt
helyet kapnak az eddig még be nem mutatott régi használati eszközök, de az egyik
helyiségében kerámia-műhelyt is tudunk
majd működtetni, amelyhez szívesen adja
majd alkalmanként a szakmai alapot Szénási János vásárhelyi fazekas mester. Nagyon várjuk már a birtokba vételt!
ÓVODA: Mint arról már beszámoltunk,
az óvoda idén szeptembertől az önkormányzatunk kezében van, és a képviselő-testület szándékával egyezően bizony
ide is sok százezer forintot kell biztosítanunk – melyek megalapozzák a zökkenőmentes működést, ill. szükségesek az előre
mutató és a mai időkben elengedhetetlen,
folyamatos fejlesztésekhez, az óvodai eszközállomány bővítéséhez. Új gáztűzhelyt,
gőzvasalót, projektort vásároltunk, az ös�szes foglalkoztatóban elérhető internethez
központi routert szereltettünk fel, de hamarosan sötétítő függönyök és notebook is
érkezik az intézménybe.
BÖLCSŐDE: Az építés a szerződésben
vállalt ütemterv szerint jól halad, már a
tető is felkerült, kész a homlokzati hőszigetelés, haladnak a belső munkák, és épp az
ablakok kerülnek a helyükre. Napról napra
drágulnak az építőanyagok, de úgy tűnik,
egyelőre ide nem kell újabb forrásokat biztosítanunk. Reméljük, hogy ez így marad
a befejezésig, hiszen akár csak pár milliós,
nem tervezett kiadás is könnyen boríthatja
az egész költségvetésünket – a szabad források híján.
SZUMMÁZÁS: Ahogy a családok életében, úgy település szinten sem jut pénz
mindenre. Prioritásokat felállítva kell folyamatosan mérlegelnünk, hogy mire költsünk. Egyre nehezebb, de megpróbálunk
jó gazdaként minden területre forintokat
biztosítani – ahogy eddig is.

ŐSZI HACACÁRÉ
– Épp akkor került megrendezésre Deszken az ŐSZI HACACÁRÉ programja, amikor
hidegre és esősre fordult az október. Nem lehetett volna ezt korábbi időpontra kérni?
– Ez egy – a Kormány által finanszírozott programsorozat, melyről az egyeztetések már a falunapok előtt elkezdődtek. A félnapos programhoz mi
csak a területet és az energiaellátást adtuk. Nem
volt igazán beleszólásunk sem az időpontba, leginkább csak azt dönthettük el, hogy kérjük, vagy sem
– ÉS TERMÉSZETESEN KÉRTÜK!
Sajnos, aznap többször is eleredt az eső, és gyorsan lehűlt a levegő. Nagy kár, mert parádés koncertek voltak.
A Tom White and the Mad Circus egy fantasztikus rockabilly banda, akik már egyébként pár éve
jártak nálunk. Vérpezsdítő világslágerekkel és feldolgozásokkal lepték meg a legbevállalósabb deszkieket, akik az óráról órára erősödő eső ellenére is
tapsoltak nekik.
Wolf Kati is volt már falunapi vendégünk, de azt
kell mondjam, hogy ez nagyon más, és klasszisokkal jobb volt. Egy végtelenül kedves, bájos mosolyú,
fantasztikus előadót ismerhettünk meg benne ezen
az estén - egy igazi sztárt, akinek ráadásul humora
is van. Egy olyan zenei barangolásban volt részünk,
melyben a saját dalok mellett a világ könnyűzenéjének legismertebb dalai is elhangoztak, és ráadásul
úgy, olyan hiteles „csomagolásban”, hogy az bármelyik világsztárnak a dicsőségére válhatna.
Itt, az újság hasábjain keresztül is tiszteletemet
fejezem ki a fellépőknek és a szervező csapatnak,
akik apait-anyait beleadva, nagyon tisztességesen
leadták a bevállalt koncerteket, és egyetlen pillanatra sem érezhettük, hogy a kis nézősereg miatt
kedvtelenül, vagy akár csak félvállról vették volna
a hivatásukat.
Ezt a koncertprogramot is Bartók Csaba hozta
ide hozzánk, és bár elázva, de azért így is 30-40-en
sajnáltuk, hogy nem örülhetett velünk közösen egy
szép, őszi estén, pár száz deszkivel együtt eltöltött
kellemes kikapcsolódásnak. A megjelentek és a
magam nevében is köszönöm Csabának,… remélve, hogy legközelebb Szent Péter kegyesebb lesz
hozzánk!

4

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

2021. OKTÓBER

FAÜLTETÉS – NONSTOP

– A településen minden évben tucatjára ültetnek fákat, és most is volt egy
hasonló program, melyben az iskolásainkkal közösen is ültettek el fát a Magyar
utcán. Hallhatnánk valamit erről a projektről?
– Az országos Településfásítási Program
keretében pályáztunk sikeresen a Magyar
utca egyik oldalának a fásítására, melynek
köszönhetően 24 db szilfát nyertünk. A facsemetéket a Dél-Alföldi Erdészeti Zrt bocsájtotta a rendelkezésünkre, nekünk az ültetésről
kellett gondoskodni, és természetesen a fák
belterületi ültetési helyéről. A Magyar utca
már régóta célterületnek számít fásítási szempontból, hiszen az egyik legszélesebb, és egyben az egyik legrendezetlenebb utcánk is. Ez
a lehetőség jó alkalom volt arra, hogy az utca
lakóihoz bekopogtatva elmondhassuk nekik,

VISSZAKAPJUK
AZ IPARŰZÉSI
ADÓT?

– A médiából hallhattuk, hogy az elvont, helyi iparűzési adót visszaigényelhetik a kistelepülések. Önök is pályáztak-e a visszatérítésre, és ha igen, milyen
sikerrel?
– Nagy érvágás volt nekünk is az SZJA
fokozatos elvonását követően, a gépjármű-,
majd az iparűzési adó elszippantása, így természetesen elsők között pályáztuk meg a
Deszken 15,8 millió forintot kitevő adó vis�szatérítését.
Sokfelől hallottuk, hogy egyes települések
még a felét sem kaphatták vissza az elvont
adónak, így a mostanában, a jó híreinkkel
kapcsolatban sokszor említett Bartók Csaba segítségét kértem. A közreműködésének
köszönhetően 14,3 milliós visszatérítésben
részesült a településünk, ami több mint jó hír
volt számunkra. Elég borúlátóak vagyunk az
év végi költségvetési zárásunkkal kapcsolatban, és ennek „kiegyenesítésében” nagy segítség volt ez a pénz. Köszönöm itt is, most is
Elnök Úrnak!

hogy egy átgondolt, és a helyi rendeleteinkkel
is összhangban lévő koncepciót követve szeretnénk az utcák növényzetét felülvizsgálni,
ill. a lehetőségeket figyelembe véve, a szép és
értékes faegyedeket megtartva egységesíteni.
A jó fogadtatást követően nekiláttunk az előkészítésnek, majd a faültetésnek.
Az utolsó pár fa ültetéséhez meghívtuk Vid
György igazgató úron keresztül a nyolcadikosokat, és Krenka Mihály urat, a DALERD erdőgazdasági vezetőjét is. Nem ünnepség volt
ez, inkább egy közös gondolkodás arról, hogy
miért fontos nekünk a faállomány folyamatos növelése, arról, hogy mi mindent adnak
a Földnek, mint védendő életterünknek ezek
a sokszor hatalmas, jótékony zöld élőlények.
Mi mást mondhatnék végezetül? „Váljanak
egészségünkre!”

JÖNNEK AZ ÜNNEPEK
– A COVID miatt meglehetősen átíródott a rendezvénynaptárunk. Lesznek-e
helyi szigorítások, mire számíthatunk az
év végi programokkal?
– A fertőzési adatok hétről-hétre romlanak, a szakemberek már előre vetítik újabb
korlátozások bevezetését – de még semmi sem
fix. Nekünk persze előre kell gondolkodnunk,
és minden körülményt, minden eshetőséget
számba véve kell alternatívákat kínálnunk az
év végi rendezvények kapcsán, előtérbe helyezve a biztonságot.
A minden évben 5-600 főt megmozgató Falumikulás ünnepséget idén biztosan nem vis�szük be a sportcsarnokba, úgy tervezzük, hogy
a Faluház előtti parkolóba szervezzük meg.
Szabadtéri programmal, játékokkal csalogatjuk
ide a Mikulást váró gyerekeket, a szülőket, és itt
történik meg majd a csomagok kiosztása is.
Az adventi programokat a szokott módon
tervezzük, hiszen kivétel nélkül szabadtéri
program – tehát úgy készülünk, hogy találkozunk minden advent vasárnap estéjén a Faluház előtt.

Az iskola által szervezett Falukarácsony és
az idősek napi program még képlékeny – jelenleg folynak az egyeztetések az iskolavezetéssel és a szociális intézményünkkel. Ezekről
a szokásos módon, szórólapokon értesítjük a
lakosságot.
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MIÉRT NEM
VOLT BÚCSÚ?

Telekadó, magánszemély kommunális
adója, VÁLLALKOZÁSI CÉLÚ
INGATLANT ÉRINTŐ ÉPÍTMÉNYADÓ
ADATBEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS
TEENDŐK
A telekadó, a magánszemély kommunális
adója, valamint az építményadó mértékét,
az igénybe vehető adókedvezményeket és
adómentességeket részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos, a helyi adókról
szóló 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

– Tavaly a COVID miatt elmaradt a
búcsú, de idén már tartható lett volna.
Miért maradt mégis el??
– Sokan érdeklődtek, hogy az egyházi ünneppel együtt, a szokásos, második októberi
hétvégén lesz-e búcsú - azaz vásári forgatag
a Szabadidőparkban. Nyilvánvalóan kérdezték ezt azért, mert a búcsú előtti napokban
ilyenkor már mutatványosokkal, hintákkal
és az elmaradhatatlan DODGEM-mel van
teli a park, idén meg sehol senki nem volt.
Nos, sajnos kedden délután vált véglegessé, hogy a bejelentkező mutatványosok
és árusok idén nem jönnek. A vállalkozók,
akik a dodgemet és hintákat üzemeltetik, a
kis falusi búcsúk helyett „rákapcsolódtak” a
nagyobb búcsúkra, ás az ŐSZI HACACÁRÉ
programjaira, így a rendezvény helyszíneit
követve kisvárosokban próbálnak nagyobb
bevételre szert tenni, pótolni a majd két éves
kiesésüket.
Rajtuk kívül mindössze 4 árus jelentkezett
csak be, akik miatt – a hinták, céllövöldések
és mutatványosok nélkül – tudtuk, senki
nem jött volna ki, így őket sem fogadtuk. Két
cukorkaárusért, egy bazári játék árudáért,
meg egy kürtőskalácsosért nem nyitjuk ki a
Szabadidőparkot, és nem kötjük le feleslegesen a dolgozóink vasárnapját.
A fenti okok miatt – az árusok érdeklődésének teljes hiánya miatt maradt el az idei
búcsús kipakolás és vásári forgatag!
Az egyházi ünnep természetesen nem maradt el, így az ki ráért és érzett magában egy
kis elhivatottságot, lelki békére vágyott, vagy
akár csak kíváncsi volt, az ellátogathatott a
római katolikus templomunkba, a búcsú miséjére.
Nagy Róbert atya és az egyházközségi
képviselő-testület nagy szeretettel várt mindenkit a templomunk védőszentjének, és a
templom felszentelésének ünnepén.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezők számára, akiknek a telkükkel (pl: kivett
beépítetlen terület, zártkerti művelés alól kivett terület, kivett udvar..) vagy építményükkel /épületükkel/épületrészükkel (építmény),
nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával kapcsolatosan bármilyen –
adóztatást is érintő – változás történt, adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában
az ingatlan nyilvántartásban történő változás
átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az
adatbejelentést. Mivel ezen adónemek ún. kivetéses jellegű helyi adók, így az adó alanya
az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti
be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet
például: a vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere,
adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, építmény lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni
értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, használatbavételi engedély megszerzése stb.. Az adatbejelentés elkészítése
során – döntésük alapján valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az önkormány-

zati adóhatósághoz benyújtott megállapodásban – a tulajdonosok az adóalanyisággal
kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel
egy tulajdonost is felruházhatnak. Amen�nyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak,
úgy az adatbejelentési nyomtatvány mellett a
kitöltött megállapodás nyomtatványt is be kell
nyújtaniuk papír vagy elektronikus formában.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az adózóknak nem kell minden évben adóbejelentést tenniük, hanem csak abban az esetben,
amikor a telek vagy az építmény adataiban
következik be olyan változás, ami kihat az
építményadó, telekadó vagy a magánszemély
kommunális adó megállapítására. Változatlan
tényállás esetében az adóhatóságunk a fizetési
határidő előtt folyószámla egyenleg keretében fogja majd Önöket értesíteni (postai vagy
elektronikus úton).
Elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, akik
nem Áfa kötelesek és egyéb, adószámmal rendelkező magánszemélyek.
Deszk Község Önkormányzata elektronikus
ügyintézést biztosító kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett
ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül https://ohp-20.asp.lgov.hu portálon
tesz eleget.
Adózó polgáraink és vállalkozásaink eddigi
adóbevallásait és jogkövető magatartását tisztelettel köszönöm.
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita
jegyző

HIRDETMÉNY
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2021/2022. tanévre vonatkozóan.
Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az
ösztöndíjpályázathoz. A pályázat beadásának
feltételei felől érdeklődhetnek a Deszki Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában, a 62/571591-es telefonszámon, illetve a https://emet.
gov.hu/bursa-hungarica-programrol oldalon.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esély-

teremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos)
képzésben vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2021. NOVEMBER 05.
Király László polgármester
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2021.

Deszken 26. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi
szűrőhetet”, szeptember 13-17. között zajlottak a különböző
szakorvosi vizsgálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a
szűrő- és szakorvosi vizsgálatok elérhetővé tétele, a prevenció, a korai
diagnózis felismerése, az egészségügyi kultúra javítása.
Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította a
kilenc szakorvosi vizsgálat, felmérő vizsgálat, véradás és vérvételen
való részvételt a lakosok számára. Kísérőprogramként mozgásfejlesztő torna volt kicsiknek, illetve előadás a „mozgásfejlődési állomások,
figyelmeztető jelek, terápiás lehetőségek gyermekkorban” címmel. A
záró rendezvény keretében a „KÖR-DESZ-KA” - a deszkiek egészségéért - valósult meg.
Az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:
VIZSGÁLAT

ELŐJEGYZÉSI
ALKALOM

MEGJELENÉS

Urológia

47 fő

45 fő

Szemészet

65 fő

63 fő

Fül-orr-gégészet

32fő

30 fő

Ortopédia

25 fő

25 fő

Nőgyógyászat

65 fő

61 fő

Bőrgyógyászat

84 fő

80 fő

Fogászat

10 fő

10 fő

Érszűkület visszérbetegség szűrése doppler UH
vizsgálattal

36 fő

36 fő

Visszér uh-os vizgálata
és tanácsadás, általános
sebészeti vizsgálat

20 fő

Lábállapot felmérés

11fő

20 fő

KATEGÓRIÁK:
Kerékpározás - női felnőtt kategória:
I. Kardos Ditke, II. Farkas Karolina, III. Baranyi Asbóth Andrea
Kerékpározás – férfi felnőtt kategória:
I. Zika Róbert, II. Révész Norbert, III. Baranyi István
Kerékpározás – alsó tagozatos gyermek kategória:
I. Vörös Kata, II. Baranyi Gréta, III. Csikota Zénó
Kerékpározás – felső tagozatos gyermek kategória:
I. Süvegh Dávid II. Varga Dániel III. Kardos Dorina
Futás – férfi felnőtt kategória:
I. Kresák József

10 fő

Véradásra 25 fő jelentkezett és 25 fő adott vért.

Tapasztalat:
A tavalyi évhez képest, – melyet jelentősen befolyásolt az aktuális
járványügyi helyzet -, nagyon pozitív volt a résztvevők jelentkezése, a
vizsgálatok hamar beteltek. A szűrővizsgálatok során jelentős problémát nem szűrtek ki, akut betegség esetén továbbították a pácienseket.
Tanácsadás, kontroll, betegséggel kapcsolatos félelmek eloszlatása, információk átadása valósult meg. Az egészséghét keretében immáron
a 28 év alatt kialakult a deszki lakosokban az egészségtudatosság, így
visszatérő páciensek is voltak szép számmal.
Az Egészséghét záró rendezvényeként nyolcadik alkalommal rendeztük meg a „KÖR-DESZK-A” programot, ahol a résztvevők egy közel
8 kilométeres kört tettek meg az általuk választott eszközzel vagy egyéb
módon.
Még a rossz idő sem tántorította el a lelkes résztvevőket, akik hat kategóriában, azaz kerékpározás, futás, roller, görkori, családi és legidősebb kerékpározó kategóriában indultak. Összesen 23 díjazottunk volt.

Futás – felső tagozatos gyermek kategória:
I. Sziveri Roberta II. Konkoly Kitti
Görkorcsolya:
I. Szabadai Péter, II. Rajmund Lili Anna
Családi kategória:
I. Mogyorósi Márta, II. Halász-Kordik Adrienn, III. Fehérvári Tibor
Legidősebb kerékpározó:
Fodor Imréné
Egyéb kategória (roller):
I. Vincellér-Dániel Barbara, II. Dékány Péter, III. Babó Gréta
Jó volt látni a szép számmal érkező lelkes versenyzőket, köszönjük a
részvételt.
Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget
jelentett a védőnők, -akikkel közösen szerveztük az Egészséghetet-,
valamint az SZKTT dolgozói, a Faluház és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak közreműködése.
A beszámolóm vége felé szeretném köszönetem kifejezni a szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, hogy szaktudásukkal, empatikus
hozzáállásukkal lehetővé tették egy színvonalas egészséghét megvalósulását.
JÖVŐRE ÚJRA UGYANITT!

Mellár-Damián Mónika

2021. OKTÓBER
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Irodalmi est a Faluházban
Október 19-én délelőtt az iskolásokat, este pedig a felnőtteket invitáltuk egy zenés irodalmi
órára a Faluházba. Nagy költők
múzsái – József Attila gyönyörű
versei adták a verses, zenés műsor vázát, amik vagy prózában,
vagy megzenésítve hangzottak el.
A versek mellett eredeti levelekből, vélt párbeszédekből
hallhattunk részleteket, követve
a valós történéseket. Így nem
pusztán a nagy költőt, de múzsáikat is jobban megismertük és

képet kaptunk a 19. század elejének életéről, mindezt Kecskés Tímea és Sándor Dávid, a Madách
Színház művészeinek tolmácsolásában.
Öröm volt látni, hogy a felső
tagozatos gyerekek pisszenés
nélkül nézték végig az előadást és
még a végén feltett kérdésekre is
tudtak válaszolni. 
Este 19 órakor a kupolaterem
is megtelt az érdeklődőkkel és a
különleges, meghitt hangulattal,
amit a művészek közénk vará-

Programajánló
2021. október 30. szombat 10 óra

„TÖK-JÓ” DÉLELŐTT A FALUHÁZBAN
Tökfaragás, kézműves foglalkozás

2021. október 31. vasárnap 10.30

HALOTTAK NAPI KOSZORÚZÁS

Helyszín: Római Katolikus Templom, Tempfli tér

2021. november 5. péntek 18 óra

SZERETNÉK NÉHA VISSZAJÖNNI
MÉG

Molnár Zoltán színművész önálló estje a Faluházban

2021. november 6. szombat 18 óra

BANATSKI SABOR – SZERB NÉPZENEI TALÁLKOZÓ A FALUHÁZBAN

2021. november 20. szombat 19 óra

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A SPORTCSARNOKBAN

2021. november 28. vasárnap 17 óra

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A TEMPFLI TÉREN

zsoltak. Azt hiszem, mindenki
úgy állt fel a műsor után, hogy
még egy ideig szívesen hallgatta
volna a gyönyörű verseket, dalokat.
Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program keretében
valósult meg.
Bene Ildikó

Új szakkör
a Faluházban
Hamarosan vesszőfonó szakkör indul Selmeci Ágnes vezetésével a Faluházban! A Nemzeti
Művelődési Intézet „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért”
programjának keretében felnőttek részére indítjuk a foglalkozásokat várhatóan november
folyamán.
Részletekről érdeklődjön
a Faluházban!

8

SZENT SZÁVA KÖZPONT

2021. OKTÓBER

Szerb óvoda hírei
közben ismeretlenek ismerőssé váltak, baráti
beszélgetések alakultak ki, amelyek segítik és
erősítik az óvoda és a szülők közötti kapcsolat
fenntartását.
Gyihor Gabriella

Egészséghét

Program kavalkád a szerb
oviban
Alig hogy lezárult az óvodában is az Egészséghét, már követték is sorjában az újabbnál
újabb programok egymást. Szeptember 30án, Benedek Elek születésnapján méltóképpen ünnepeltük a Népmese napját. Erre az
alkalomra a Nikola Tesla tanító- és óvónői
összeálltak egy alkalmi bábtársulattá és előadták a „Mezei nyúl és a sün” című népmesét,
amely annyira nagy sikert aratott az iskolások
körében is, hogy felajánlották, a közeljövőben előadnak az óvodások számára ők is egy
bábelőadást. Ennek anyagi hátterét a tavalyi
évben elnyert sikeres pályázat adja, melyből
meg tudjuk valósítani a bábok elkészítését,
paravánok legyártását, illetve más technikájú
előadások létrejöttét.
Október 1-jén, a Zene világnapján ellátogatott hozzánk a Filharmonikus Zenekar három
tagja, akik nagy elhivatottsággal mutatták be
hangszereiket és bűvölték el előadásukkal a
gyerekeket. Játékos formában ismerkedtek
meg a fuvolával, a fagottal, a zongorával és
hogy hogyan, miként is illik viselkedni egy komolyzenei koncerten. Persze, azért a gyerekek
mozgásigényéhez alkalmazkodva az előadás
végén egy polkával táncra invitálták a két csoport apraját és nagyját.
Alig, hogy eltelt a hétvége, már készülődtünk is egy kirándulásra október 4-én, hogy
az Állatok világnapját a Vadasparkban ünnepelhessük. A kiscsoportosok kisbusszal, a
nagyok és a középsősök helyközi autóbusszal
és villamossal jutottak el a helyszínre. Többen
voltak, akik életükben először villamosoztak,
így ez nagy élmény volt számukra. Nagyon

ügyesen és fegyelmezetten közlekedtek. A
gyerekek hármas küldetést teljesítettek a vadasparki séta során, mert meg kellett figyelniük és válaszolniuk kellett , hogy „Hány lába
van?” „Ragadozó vagy növényevő?” és „Mi
borítja a testét?”- kérdésekre. Persze még soksok apró megfigyelés és információ felmerült.
Többek között az is, hogy el kell még látogatnunk a Vadasparkba, ha csak tehetjük, mert
sajnos csak a medvéig jutottunk el, annyi látnivaló volt. Szó esett még az állatvédelemről
és madármentő programról is. Ezért kerestük
a megmentett deszki gólyát is, de sajnos nem
tudtuk beazonosítani a többi között.
A hetet október 8-án az óvoda udvarára
szervezett Családi Nappal zártuk. Az idő kegyes volt, bár kicsit hűvös. Mégsem akadályozott meg bennünket abban, hogy egy közös,
játékos délutánt töltsünk el szabadtéri játékok
között a gyerekekkel és szüleikkel. A gyerekek
délelőtt perecet sütöttek Anna nénivel, Őzi
nénivel, Kriszti nénivel, melyet Annamari
néni és Gabi néni sütött ki a konyhában, hogy
azzal kínálhassák meg vendégeinket. Többféle
ügyességi játékot próbálhattak ki a gyerekek és
felnőttek egyaránt vagy csak szórhatták kedvükre a kukoricát egyik tálból a másikba. Játék

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap
az egészséges életmód fenntartása és megőrzése. A nem megfelelő életvitel, a helytelen
táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a túlhajszoltság kimerültséghez, betegségek sokaságához vezet. A legtöbb ember akkor ébred
tudatára, hogy egészsége is van, amikor az évek
során elveszíti azt. Ezért nagyon fontos, hogy
kialakítsuk gyermekeinkben az egészséges
életmód igényét. Az egészség érték, amellyel
meg kell tanulnunk élni. Szerencsére a mozgás
lételemük, így nem nehéz óvodánk gyermekeit mozgásra sarkallni. Nagyon szeretnek szinte minden mozgásformát. A Napraforgó és a
Süni csoportosok nagy élvezettel merültek el a
gyümölcsök és zöldségek világában. A kisebbek most ismerkedtek, a nagyok régi ismereteiket idézték fel, hogy melyik gyümölcs milyen
ízű, szagú, formájú. A gyerekek nagy örömére
együtt játszottuk el a Répamesét, majd ettük

meg a „főszereplő zöldséget”. Készítettünk
gyümölcs- és zöldségsalátát, Bingóztunk, ahol
csak nyertesek voltak. Beszélgettünk és gyakoroltuk a helyes kézmosás alapjait. Terveink
között szerepelt, hogy ellátogatunk a szegedi
piacra, ahol megismerkedünk mindazon termékekkel, amelyek hozzájárulhatnak egészségünk megőrzéséhez.
Sajnos a betegség közbeszólt, csoportlétszámunk megcsappant, így utazás helyett orvosi rendelőt kellett nyitnunk, ahol felmértük
egészségi állapotunkat. Szívhangot hallgattunk, vérnyomást-, magasságot, súlyt mértünk és személyre szabott életmódtanáccsal
láttuk el a rendelőbe érkező kis pácienseket.
Gyihor Gabriella
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Szerb iskola hírei
Egészség7

Az iskoláskorú gyermekek személyi higiénére, ezen belül a helyes kézmosásra történő oktatása
hozzájárul, hogy egészségtudatosabb felnőttekké váljanak. Ennek
jegyében tartott interaktív foglalkozást Tóth Erika egészségfejlesztő, a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa.
Kiemelt szerepet kapott a folyékony szappanos kézmosás
fontossága és a kézmosás helyes
technikájának elsajátítása. A „varázsdoboz” és a „szuper tüsszents”
kísérletben pedig a gyermekek
megfigyelhették, hogy a kórokozók mindenhol jelen vannak, an-

nak ellenére, hogy szabad szemmel nem látjuk őket.
Az elsősöknek Sztanojevné
Roczkov Nóra tanító néni beszélt
a gyümölcsök szerepéről, a helyes
táplálkozásról, a testmozgásról, a
tisztálkodásról és a fogápolásról.
Technika órán a gyerekek fogsort
készítettek, majd fogkefe segítségével megtanulhatták a helyes
fogmosás menetét is. Ehhez kapcsolódóan verseket, dalokat hallgattak meg. A napközi foglalkozás
keretein belül Nevena Ignjatović
vezetésével pedig gyümölcs sünit
készítettek körtéből, szőlőből és
mazsolából.
A másodikosok a helyes táplálkozás szabályainak elsajátításához

a közlekedési jelzőlámpa rendszerét hívták segítségül. A ritkán
ehető élelmiszerek a piros mezőbe, a semlegesek a sárga mezőbe, a
zöldbe pedig az éltető, egészséges
élelmiszerek kerültek.
Az ételek fogzománcra gyakorolt hatását, valamint a rendszeres
fogmosás fontosságát óriás fogplakátokon sajátították el Szikora
Éva tanító néni segítségével.

A 3. és 4. osztályos tanulók
az egészséghét alkalmából gyümölcssalátát készítettek környezet
óra keretén belül, majd technika
és rajz órán gyümölcsös kavicsképeket alkottak, valamint “legyünk
fittek” címszóval saját személyre
szabott havi edzéstervet dolgoztak ki önmaguk számára.
Gyukin Olga

Színház
A deszki Faluházban a belgrádi
Pedjolino Gyermekszínház zenés
előadását tekinthették meg a Nikola Tesla Óvoda és Iskola szegedi
és deszki tangintézményének gyermekei.
Zórity Dusica

Мi újság a Bánát háza táján?
Szerb Falunap és Ajvár
ünnep Deszken
Szeptember 11-én került megrendezésre
a Deszki Szabadidőparkban az Ajvár Ünnep.
Ma már Európában is ismert, de régen Szerbiában, illetve a balkáni országokban termelt
kápia paprikából készült mártás készítése és
fogyasztása adta az ötletet, a ma már tizedik
éve szerveződő fesztiválnak.
Az ez évi program a deszki Horváth család
által szervezett traktoros felvonulással kezdődött, amit a platón ülő Durmisevic szerbiai
trubás zenekar kísért a falu utcáin keresztül.
Közel 60 kisebb-nagyobb helyi és vendég
traktorcsoda színesítette az egész napos programot, akik egymás között még gyorsasági és
ügyességi próbát is tettek.
Az igazi őszi napsütéses időjárás kedvezett a
Balkán Terasznak, az ajvárfőzőknek, a FolkFest
Kulturális programban résztvevőknek, helyi és
a régióból érkezett Kézműves utcán kiállítóknak, és az árusoknak is. Egész napos gyermek
programokon szórakozhattak a kisgyerekek,
teknőben moshattak, kukoricát mérhettek,
igazi levelet írhattak a szeretteiknek, a nagyobbacskák pedig mozgó célpontra íjazhattak, és
óriás csocsón is focizhattak. Miközben a szülők törökös kávét kóstolhattak egész nap a rom
kocsma jellegű Balkán Teraszon.

Már hagyomány, hogy az országból és határon túlról érkezett ajvárt kedvelő főzőcsapatok
mérik össze tudásukat. A zsűri döntése alapján a dobogósok, akik a legfinomabb ajvárt
készítették a „La Familia” (Szeged-Novi Sad),
az „Utánpótlás Gyár””, a „Harcos Zellerek”, és
a tálalás különdíját a „Jó Barátok” csapatának
osztották ki.
A nap folyamán a kulturális program kezdete az Óriás Kóló-val kezdődött, ahol népviseletbe öltözött gyerekek és felnőttek tru-

bás zenére együtt ropták a talp alá valót. A
FolkFest résztvevői: Eleftheria Táncegyüttes
(görög csoport-Szeged), Szeged Táncegyüttes
(Leskovac környéki táncok), „Lale is Banata” zenekar, Bánát gyerek- és Ifjúsági csoport
(Deszk), Tiszavirág Táncegyüttes (Deszk),
Talentum Táncegyüttes (Szabadka), Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Táncegyüttes (Budakalász), „Suferini” Szerb Táncegyüttes (Battonya), Opanke Szerb Hagyományőrző KHE
(Pomáz), Veselei Santovcani Táncegyüttes
(Hercegszántó), Kukutyini tánccsoport (Ferencszállás) gondoskodtak az egész estét betöltő, sokszínű kulturális programról. Az este
további jó hangulatát Bárity Zorán zenekara
biztosította, akik minőségi szerb muzsikákat
játszottak táncolni vágyóknak, vagy csak a
Balkán teraszon üldögélő zenekedvelőknek!
Rusz Borivoj
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Bánátosok kora
őszi programjai
A nyári táborok és néhány
fesztivál után beindultak a programok a Bánátnál is. Szeptember
18-án két helyszínen is felléptek
az utánpótlás és felnőtt csoport
táncosai. Délután Magyarcsanádon, a Falunapi programban három koreográfiával, ugyanaznap
este Battonyán, a Szerb Kultúra
Napjai –Szerb Búcsú programján pedig a zenekar egy órás
koncertet, a táncosok pedig több
koreográfiát is előadtak a művelődési házban.
Szeptember 25-én Budapesten,
a XI. kerület Szerb napjain lépett
fel a Bánát minden korosztálya,
zenekara, és az „Aranykezek”
kézműves műhely is nagy sikerrel
szerepelt.
Október 2-án a felnőtt csoport részt vett a hagyományos
Tápéi Búcsú programjaiban, úgy

a menettáncban, mint a kulturális műsoron, ahol a „Pcsinye”
környéki táncokból összeállított
koreográfia nagy tetszést aratott a
nagyszámú közönségnél.
Október 10-én a Kiszombori
Művelődési Házban Jótékonysági rendezvényen vettek részt a
táncosok. A gyerek csoport Bánáti táncokat, míg az utánpótlás
táncosai „Leszkovác” környéki
táncokat adtak elő.
Folytatódott a táncházak programja is a Nemzetiségek Házában, október 20-án ismét nagysikerű szerb táncház volt a Dunai
Peti vezette Bánát táncosokkal.
A Szegedi Szerb Kultúra Napjai
programsorozat keretén belül a
Szőregi Tömörkény István Művelődési Házban október 1-jén rendezték meg a „Bánát tamburazenekar” koncertjét. Programjukon
sok tájegység népzenéje mellett
szerb népdalok is szerepeltek
Vujcsin Eszter előadásában. A

50+1 osztálytalálkozó
A tavalyi évben szerettük volna, de a Covid közbeszólt, ezért szeptember 25- én tartottuk az 50+1 éves osztálytalálkozónkat a régi iskolában. A 8.a. és a 8.b. osztály közösen emlékezett meg erről a neves évfordulóról, igaz, hogy igen kevés résztvevővel. Az élő tanáraink közül csak
Takács Péterné igazgató néni és Dombi László tanár úr tudott eljönni.
Török Lászlóné Ildi osztályfőnökünk betegsége miatt, Kárpáti Péterné
és Báló Józsefné egyéb elfoglaltsága miatt volt távol tőlünk. A 48 tanulóból sajnos az "a" osztályból 7-en, a " b" osztályból 4-en már csak lélekben
tudtak velünk lenni. Nagyon vidám hangulatban idéztük fel az elmúlt
éveket. Úgy döntöttünk, hogy ezt minden évben megismételjük. Jövőre
várunk MINDEN osztálytársunkat!
Szabó Kati és Takács Tündi
Alsó sor: Dudás Károly, Steff István, Tóth Éva, Körmendi Magdolna,
Takács Tünde
Középső sor: Gombos Kati, Szarvas Illés, Mellár Pál, Borka Lajos,
Börcsök Szilveszter
Felső sor: Márkus István, Pap György, Dombi László tanár úr, Takács Péterné igazgatónő
Legfelül: Mikuska István
A képről hiányzik: Maróti Éva, Szabó Katalin

koncertet színesítette Gyukin
Miodrág és unokája, Friedman
Ruven furulyaszólója is. A nagyszámú közönség ízelítőt kapott a
szerb népzene és népdal gyöngyszemeinek gazdag tárából. Nem
maradt el a siker sem, hisz a közönség vastapssal köszönte meg a
„szomszédok” műsorát.

A Szegedi Helyi Szerb Közösség szervezésében október 10-én
a Szegedi Szent-Györgyi Albert
Agórában rendezték meg az Újvidéki RTV Tamburazenekarának
koncertjét. Ez a program toborzó
volt a jövő évi Európa kulturális
fővárosának, Újvidéknek a program kavalkádjára. Előzenekarként fellépett a Bánát tamburazenekar Vujcsin Eszter szólistával.
A Boján Trénkity titkár, Szcsitátóci Szásáobád, Rádovity Deján
koncertmesterek által irányított
Újvidéki RTV tamburazenekar
minden zenei stílust magas szinten adott elő. Az est színvonalát
emelte Pándrov Alekszándra
gyönyörű énekhangja, aki a filmzenétől a népzenéig mindent
nagyszerűen énekelt el. Egy hangulatos szép estének adott helyet
az Agóra, amin sok deszki is részt
vett. A szervezők remélik, hogy
sikeres volt a kedvcsinálás a jövő
évi újvidéki programokhoz.
Rusz Borivoj
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„Ép testben, ép lélek!”
Napjainkban különösen fontos
az egészségvédelem. Szeptember
4. hetét a Csicsergő Óvoda apraja
és nagyja ennek szentelte. Változatos programokon keresztül ismertettük meg a gyermekeket a testi és
lelki egészség megőrzésének, illetve
a betegségek megelőzésének fontosságával.
„Minden nap egy alma, az orvost
távol tartja!”- így szól a mondás. A
gyerekek és szüleik által hozott zöldségeknek és gyümölcsöknek köszönhetően, ezt be is tartottuk. A gyümölcssalátától a turmixon át, a smoothie-ig
mindent megkóstoltunk. Legnagyobb
sikere mégis a saját készítésű aszalt gyümölcsöknek volt.
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…!”
- felálltunk hát a karosszékből. A kicsikkel
meghódítottuk a focipályát, míg a nagyobbak már rutinosan mozogtak ott. 8 állomás,
zenés közös bemelegítés, sok-sok labda, karika, bója várta a gyermekeket. A nap végére a
fáradtság garantált volt.
„A betegnek orvos a barátja!” – kettő is járt
nálunk. Koppány édesanyja, dr. Szipán Ramóna, aki orvos, örömmel elfogadta szíves
meghívásunkat. Minden csoportba ellátogatott és megmutatta, hogy mit rejt az orvosi
táskája. Megtanultuk, hogy a sztetoszkóp és
a fonendoszkóp tulajdonképpen majdnem
ugyanaz, csak míg az előbbi félfüllel használható, addig az utóbbihoz két fül szükségeltetik. Egymás szívverését és pocakkorgását
hallgatni, ez volt ám a csuda! A Családjóléti
Központ jóvoltából pedig dentálhigiéniai
interaktív előadást láthattunk. Egy óriási fogkefével, egy óriási fogsoron keresztül bemutatták a helyes fogápolást.
A hét utolsó napja sem maradhatott programok nélkül. Állomásról-állomásra körbejártunk az óvodai csoportokban, ahol – a
témához kapcsolódó – feladatok, játékok
várták a gyermekeket. A Teddy Maci Kórház
lelkes orvostanhallgatói egészségnevelő foglalkozást tartottak. Bepillantást nyertünk a
röntgenezés és a műtő világába. A gyerekek
maguk is kis sebészekké válhattak. Szükség
is volt rá, mert Teddynek nagyon fájt a pocakja, meg kellett műteni. „A szív egészsége”
állomásra akadályok leküzdésével juthattunk
be. Nagy szükség volt a kúszó-mászó tudományunkra.
Ezúton is köszönjük a Szülőknek, a meghívott vendégeinknek, előadóinknak, hogy támogatásukkal hozzájárultak az Egészséghét
sikeres megvalósításához. Ez a fajta szemléletünk a továbbiakban is hangsúlyos marad,
hiszen a zöldség-gyümölcsfogyasztás, valamint a mozgás – mint ahogyan eddig is – ezután is a mindennapjaink része.
László Marianna
intézményvezető-helyettes

ÓVODAI HÍREK
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Pályaorientáció

Projektek

Pályaorientációs tevékenysége
az intézménynek több lábon álló
tudatos stratégia alapján történik.
Országos Pályaorientációs Vizsgálaton nyolcadikosaink vettek
részt és egyéni tanácsadás igénybevételére is van lehetőség.
A Csongrád-Csanád megyei
pályaorientációs rendezvényeknek rendszeres látogatói az iskola
tanulói. A Szegedi Sportcsarnokban október ötödikén került
megrendezésre egy nagyszabású
esemény, melyet a Zoltánfysok is
meglátogattak.
A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara kiemelt partnere a
Zoltánfy István Iskolának. A kamara szakemberei egy rendhagyó
foglalkozást tartottak a hetedik
osztályban október elsején.
Egy izgalmas társasjáték kapcsán tudatosodhatott a tanulókban, hogy mi a pályaválasztás

igazi hatása a jövőjükre nézve.
Mi a fontos igazán az életben? A
karrier? A boldogság? Az idő? A
pénz? Az önmegvalósítás? A játék végére komoly beszélgetések
kezdődtek a gyermekek között a
jövőbeli elképzeléseikről.
A nap fénypontja volt a digitális konzollal és egy 4D-s szemüveg segítségével tett barangolás
a virtuális térben.
Egy osztálytermen belül a világ
nyílt meg a felhasználóknak. A
tanulók építészek, divattervezők,
turisztikai szakemberek, autószerelők, gyógyszerészek, asztalosok
és űrhajósok lehettek ezen a délelőttön.
Ennek a programnak a sikerét és relevanciáját mi sem jelzi
jobban, hogy a pedagógusok is
új ismeretekkel gazdagodva, szuperlatívuszban számoltak be az
eseményről.

Foglalkozások

Beindult a várva várt úszásoktatás az intézményben, első, második,
ötödik, és hatodik osztályban. Az idő hol kedvezett, hol nem a nebulóknak, de egyöntetű vélemény, hogy nagyon élvezik a gyermekek ezt
a lehetőséget. Mindenki megnyugvására, őszi szünet után, már fedett
uszoda várja a deszki „delfineket”.
A társastánc oktatása továbbra is működik alsó tagozaton minden
évfolyamon, de már délutáni sávban történnek a foglalkozások. Beindultak októberben a rajz, szerb, kínai szakkör és a tömegsport foglalkozás is.
Az őszi szünetre jó pihenést és egészségben eltöltött időszakot kívánok minden tanulónak és pedagógusnak.

Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás a SZTEJKI
Zoltánfy István Általános Iskolában (KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 sz.)
Az iskola együttműködő partnerként vett részt több önkormányzati
projektben, mely közül egy októberben zárult le. Már a múlt tanévben
több rendezvény valósult meg ezen pályázat keretében az intézményben.
Az utolsó fázisban egy tematikus terv alapján történt az iskolai színtéren a program elemeinek megvalósítása. Földrajz, rajz, etika és technika órák keretében több héten keresztül történt az ismeretátadás és
érzékenyítés. Tartós eszközökkel is gazdagodott az intézmény. Mindkét
épület udvarára kihelyezésre került egy komposztáló és ez esővízgyűjtő
edény, melyeket a továbbiakban rendszeresen használhatnak a diákok.
A projekt zárásaként került megrendezésre a „Klímavédelmi tanulmányi verseny”. Ennek pedagógiai célja az előkészítő tanórákon tárgyalt
témakörök és fogalmak (ökológiai lábnyom, a legfőbb környezeti problémák, szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás, környezetkímélő
életvitel, fenntarható fejlődés stb.) ellenőrzése és az ismeretek, tapasztalatok gyakorlatba való átültetése volt.
A feladatok a mindennapi (iskolai színtéren is) élet gyakorlataival
voltak kapcsolatosak. Az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése
együttesen biztosította a tudatos szemléletformálást. A program a pályázat lezárása után tovább folytatódik az intézményben.
Vid György
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Településfásítási Program 2021/2022
A Településfásítási Program 2021/2022 pályázat felhívás keretében településünk sikeresen
pályázott és 24 db puszta szil facsemetét nyert.
A facsemeték ünnepélyes elültetése a Magyar
utcában – közösségi esemény keretében –
2021. október 24-én valósult meg, a szakszerű
ültetéshez az Országos Erdészeti Egyesület helyi erdész szakember jelenlétét biztosította.
A fákat és azok szállítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosította, a Településfásítási Programot az Országos Erdészeti
Egyesület koordinálta.
A Településfásítási Program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Cselekvési Terve alapán a

VP-20.2-16 - A magyar nemzeti hálózat működtetését szolgáló technikai segítségnyújtás
- projekt terhére került megvalósításra, azt a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatta.

XXVI. Deszki Falunapok támogatása

Deszk Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 1513/2021.
(VII.29.) Kormány határozat alapján az 5000 fő alatti települések önkormányzatai számára elérhetővé vált kistelepülési önkormányzati rendezvényeinek támogatására, mely keretében egymillió forint támogatásban
részesült a XXVI. Deszki Falunapok lebonyolítása, illetve a tervezett
programok megvalósítása céljából.

Kedvezményezett:
A támogatott rendezvény:
A rendezvény időpontja:
Támogatói Okirat száma:
Támogatás összege:
Támogató neve:
Lebonyolító:

Deszk Község Önkormányzata
XXVI. Deszki Falunapok
2021. szeptember 03-05.
K-SZ-0206/000242/2021
1.000.000,-Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft.

Gyalogtúra Deszken!
2021. október 2-án ismét gyalogoltunk! A tavalyi kihagyás után nagy
lendülettel álltunk neki a szervezésnek. Aki ismeri Gyorgyev Vojiszlávot
(Vojszi bácsit), az tudja, hogy mindig számíthat meglepetésre…(még én
is…) A hét első fele esős és hideg volt, de szombaton megszántak bennünket az égiek, és verőfényes, csodaszép időben túrázhattunk! A zsíros és lekváros kenyeres reggeli után 9 órakor elindultunk. Kezdésként
megkerültük a horgásztavat (a horgászok nem túl nagy örömére), aztán
a Kárász utcán keresztül kigyalogoltunk a töltésre. Félúton Vojszi bácsi
trabantjából előkerült egy halom rózsa, amit a felnőttek nagy örömmel
fogadtak! A Maros parton megállva elmeséltük a folyó történetét, vis�szanyúlva az 1890-es évekig. Sokat kérdeztem, és néhányan meglepően
tájékozottak voltak, így egy jókedvű interaktív kis program kerekedett!
Utunkat folytatva, a gátőr háznál jól meg lettek mozgatva a gyerekek:
volt futóverseny, zsákban futás és zsákban gurulás a töltésről. Futottak
a kutyák, a bátrabb felnőttek, versenyeztek a lovasok (mert az is volt
ám…), vég nélkül osztogattuk a csokikat, a trabantból előkerült a zsíros
kenyér maradéka, és még a gátőrházat is meg lehetett tekinteni… mi
kell még? Hát, egy kis tánc! A számtalan kivágási hullámot túlélő több
mint 370 éves Kocsányos Tölgyünknél (nem véletlen a nagybetű- megérdemli!), hatalmas kört alkotva moldvai zenére táncoltunk! A csapat
nagyon lelkes és jókedvű volt, el is fáradtak rendesen, azt hitték ennyi…
de itt nem álltunk meg: megérkezett Brczán Sztoján a harmonikájával,
és Brczán Krisztifor Gyorgyev Branimírral kólózni hívott mindenkit!
Volt vidámság, végtelen igyekezet, Tajti Peti a trabant tetején állva videózott, ezt látni kellett volna! Innen utunk már visszafelé vezetett:
kiérve a 43-as útra örömmel láttuk, hogy megkezdődött a kerékpárút
felújítása/javítása. A több mint 100 fős csapatunk jól elfáradva, de még

mindig jókedvűen 12,5km megtétele után visszaért a Sportcsarnokhoz,
ahol (mint minden évben) újra jóllakhatott a Minyó Józsi bácsi féle tarhonyás csülökpörköltből!
És a végén néhány szívet melengető adat: Végigsétálta a távot a klárafalvi Szikora Jánosné (Terike), aki 82 éves! Szőregről kerékpárral érkezett egy fél osztály osztályfőnökükkel, Dér Zoltánnal. (Itt szeretnék
köszönetet mondani Bartókné Gyöngyösi Andrea igazgatónőnek, aki
támogatta programunkat!) Az Arany János Általános Iskolából immár
nyugdíjasként itt volt Horváth Marica tanító néni barátnőstől… Ő évekig hozta a mindenkori osztályát is, most nosztalgiázva újra végiggyalogolta a távot! És végül: külön öröm volt számomra, hogy a deszki(!)
Általános Iskola diákjaiból állt össze a szép létszámunk zöme, köszönhetően a testnevelő tanáraink által beígért ötösöknek…(amit remélem,
azóta meg is kaptak a gyerekek!) A búcsúzó kedves szavak, a mosolyok,
és a kérdés után: „Lesz még idén ilyen program? Mert akkor jövünk!”
azt mondhatom: MEGÉRTE! (Amúgy a kérdésre a válasz: idén már
nem, de tavasszal tervezünk egy éjszakai túrát, amire ugyanúgy szeretettel várunk mindenkit!)
Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette és
támogatta rendezvényünket: Király László polgármester úr és a képviselő-testület tagjai, Faluház dolgozói, Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft., Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, Gonda
Gyöngyi, Schreier Vilmos, Rozsnyai Tamás, Kovács Csaba, Szúnyog Erzsébet, Minyó József, Brczán Krisztifor, Brczán Éva, Brczán Sztoján, és
végül, de nem utolsó sorban, aki nélkül nincs gyalogtúra: GYORGYEV
VOJISZLÁV (és kultikus trabantja).
Sillóné Varga Anikó

SZÖGHY TEMETKEZÉS
kirendeltsége
Deszk, Alkotmány utca 64. szám alatti Virágüzletben

TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS • INGYENES ÁRKALKULÁCIÓVAL!

Érdeklődni: 0670/948-8582
szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556
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Labdarúgás hírek
A szeptemberi – októberi időszak elég
felemásra sikeredett. Papp Endre legényei a
Csongrád-Csanád Megyei I. osztályban a 6
mérkőzést két győzelemmel, illetve négy vereséggel vették, jelenleg a középmezőny alján
helyezkednek el. Az eddigi mérkőzések alapján elmondható, hogy a csapat eléggé hektikus,
képes bárkit legyőzni, de akár egy nagyobb
arányú vereségbe is „beleszaladni”. Ehhez az is
hozzátartozik, hogy nagyon sok sérült, beteg
játékos volt, ami befolyásolta a keretet mindig.
Cél továbbra is a tisztes helytállás, illetve a biztos bennmaradás kiharcolása.
Második számú csapatunk Rácz Balázs vezetésével eddig veretlenül a dobogón helyezkedik el. Legnagyobb kihívás a fiatalok számára a közeg, illetve saját maguk legyőzése. Olyan
helyekre kell elmenni mérkőzéseket játszani,
ahol egy „jobb lelkű” ebtulajdonos nem engedné a kutyáját szaladgálni. Emellett, ahogy
az idősebb korú játékosoknál fogy a levegő a
játék folyamán, úgy csökken a tolerancia a fiatal sokat futó deszki legények irányába, ami
általában szabálytalanságokban jelentkezik.
Ezen tényezők ellenére eddig jól veszik az akadályokat fiataljaink, erősödnek, ügyesednek.
Nem is véletlen, hogy több fiatalkorú játékos
jelenik meg elsőszámú csapatunk keretében.
Utánpótlás korú játékosaink heti rendszerességgel kiváló eredményt érnek el a szomszédos Szőregi RSE közös utánpótlás csapataiban. Egyik örömteli eredmény a Koczkás
Zoltán vezette U11-es gárdánk szereplése Makón. Csapatunk eddig hibátlan teljesítményt
jegyez a tornán. Olyan ellenfeleket sikerült
legyőzni többször is, mint Makó FC, illetve a
gyulai Grosics Akadémia korosztályos csapata. Nem is véletlenül a deszki gyerekek (Szabó Kende, Pintér Balázs, Gyorgyev Nikola) is
meghívót kaptak a korosztályos „válogatottba”
Makón.
Lassan elkezdődik a futsal szezon is. Idén
is minden korosztályban indítunk csapatot, hiszen nagyon jó kiegészítésnek tartja az
egyesület a nagypályás labdarúgás mellett. Az
elmúlt évek felnőtt futsal gárdáink nem a „legfényesebben” szerepeltek sajnos. Az idei évben
Molnár Lászlóval sikerült megegyezni a fel-

nőtt csapat vezetéséről, munkáját Vincze Gábor segíti továbbra is. Molnár László személye
garancia lesz, hogy szintet lépjünk. László már
bizonyított több helyen is, elég csak Kelebiát
felhozni példának, ahol a semmiből regionális

bajnok futsal csapatot csinált, reméljük, hasonló sikereket fog elérni Deszken is..
Hajrá Deszk!!!
Deszki Sport Club vezetése

Deszk II

Deszk U11

Deszk U19

Kézilabda hírek
A legkisebbjeink is
edzésbe lendültek
Ágoston Liliána U12-es lányai
szeptember elején kezdték meg az
edzéseket. Az első bajnoki fordulóra október 3-án vasárnap került
sor, ahol a Tompa és Makó csapatai ellen játszottak. Az eredményeket tekintve nem mi jöttünk
ki győztesen egyik mérkőzésből
sem, de sokat tanultunk a találkozón. Liliána, a csapat edzője így

nyilatkozott a mérkőzésekről: „A
jövőben több technikai hibát kell
javítani, de legfőképp bátorságot
kell magukba szívni a gyerekeknek, hogy felvegyék a versenyt a
nagyobb lányok ellen is. Dolgozunk rajta.”
Gera Norbert U8 csapata, a „kis
farkas falka” szeptember óta edz.
Ha szeretnél te is a csapathoz
tartozni jelentkezz:
Gera Norbert
(06 70/611-67-94)

KIS FARKAS FALKA
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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
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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

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.
ORVOSI RENDELÉSEK
Telefon: 06-30-998-1421
I. számú Háziorvosi körzet
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00,
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00-12:00,
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Péntek: 10:00-12:00
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
Mozgáskorlátozott betegek ellátása:
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
6771 Szeged, Szerb utca 28.
Rendelési idő:
Csütörtök 16:00 – 17:00
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, (Helyettesítő orvos: dr. Tószegi Györgyi
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
fogszakorvos 6771 Szeged, Szerb utca 28.)
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
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 páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

november 3., 17.

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
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: Innovariant Nyomdaipari Kft
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Felelős vezető: Drágán György

MEGÉRKEZTÜNK!

Kása Anettnak és Márkus Balázsnak 2021.10.06-án Nilla Larina,
Horváth Nórának és Lévai Józsefnek 2021.10.03-án Lilla Maja,
Gémes Katalinnak és Teberán Zsoltnak 2021.10.01-jén Lili,
Hepp Rebekának és Kiri Dánielnek 2021.09.24-én Dániel,
Lakatos Andrea Évának és Retek Flóriánnak 2021.09.23-án Benedek
Flórián,
Kókai Annamáriának és Német Zsoltnak 2021.09.21-én Áron,
Gonda Szilviának és Bednár Lászlónak 2021.10.17-én Lilla Flóra
nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Berta Márk Márió és Rohonka Gréta
Buzdorján Gábor és Szabó Izabella
Erzsébet házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Török József Tibor 84 éves korában,
Palásti László 63 éves korában elhunyt.
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