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Tisztelt Deszkiek, 
kedves ünnepváró barátaink!

Csupán pillanatoknak tűnt az év eleje óta ez a pan-
démia miatti várakozásokkal eltelt pár hónap, és lám, 
már megint a karácsonyi ünnepekre készülődünk. 
Megváltozott az életünk, bezártak bennünket, 
bezárkóztunk, nagy veszteségek értek bennünket, 
családokat, közösségeket és a munkánkat is, mégis 
sok volt a tennivaló. A megváltozott körülmények-
hez való igazodás és a deszkieknek szervezett, és a 
vírushelyzet ellenére is sok program szinte észre-
vétlenül falták a napokat. Olyan gyorsan, hogy nem 
is értjük, hogy szaladt el ez a nyár, és tűnt el az ősz is 
ilyen hirtelen. Remélem és őszintén bízom benne, 

hogy az advent időszakának sikerül legalább egy cseppnyire megváltoztatni, 
lelassítani a rohanó életünket, sikerül egy picit kizökkenteni mindenkit a mo-
noton, megszokott kerékvágásból, és talán azok is visszatalálnak a közössége-
ikhez, akik betartva az előírásokat, és félve – féltve másokat – a vírustól, eddig 
nem érezték ennek fontosságát. 

Antoine De Saint-Exupéry mondja a Fohász című írásában, hogy „Ne azt 
add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!” Tisztelettel én is 
azt kívánom, hogy ha lehet, hát kapja meg mindenki azt is, amit szeretne, de 
mivel nem ez az igazán fontos, így egész lelkemmel inkább azt szeretném, ha 
mindenki megkapná azt, amire igazán szüksége van. Azt, amitől kimondva és 
kimondatlanul is gazdagabb a mi közösségünk, mint a térségünk kistelepülé-
seinek legtöbbje. Kapja meg azt a lelket gazdagító pluszt, ami megannyi kis 
énekesünknek, sportolónknak, táncosunknak, azok szüleinek, vagy éppen a 
csodás műsorainkra érkezőknek csal mosolyt - és nem egyszer könnyeket - az 
arcára. Ez pedig a közösséghez tartozás öröme, egymás munkájának tisztelete.

Tudom és vallom, hogy önkormányzatként alapfeladatunk a település 
működtetése, de mégis elsődleges dolgunknak tartom, hogy közösségeket 
teremtsünk, éltessünk és önálló, önszervező munkájukhoz jó táptalajt adjunk 
– mely ebben a furcsa, családokat és emberi kapcsolatokat egyaránt próbára 
tevő időszakban talán fontosabb, mint bármikor volt. A kis közösségeink 
ereje, az ő életük lüktetése látszik minden lépésen, amit Deszken tesz az erre 
járó. És bizony, nem az a fontos, hogy az élet mely területén tevékenykednek 
az abban részt vállalók, hanem, hogy önszántukból, szívvel, lélekkel tegyék, és 
hogy a saját útjukat járhassák. Ez a sokféleség, ez a sokszínűség teremt tápláló 
egységet mindannyiunk életében!

A csoportjaink, kis közösségeink egyedi és szemet, lelket gyönyörködte-
tő csillogással bírnak, és kivétel nélkül mindannyian kellenek ahhoz, hogy a 
Deszken átutazó, vagy az ünnepeinkre érkező egy csodálatos, egységes és ösz-
szetartó közösséget lásson belőlünk. 

Kívánom mindenkinek, aki aktív résztvevője volt ezen közösségek vezeté-
sének, csiszolgatásának, hogy áldozatos munkájukat legalább egy-egy biztató 
mosollyal, a további munkájuk támogatásával köszönjék meg azok, akik élvez-
ték e munka gyümölcseit! Kívánom, hogy a közös sikerek, együtt megélt örö-
mök pénzre nem váltható, mérleggel, számokkal ki nem mutatható eredmé-
nyét köszönje meg minden csapat azoknak, akik ebben a nehéz időszakban is 
erőn felül éltették a csoportjainkat.

Én ezt teszem most képviselőtársaim, kollégáim, a bennünket bátorítók és 
persze a magam nevében. Megköszönöm mindenkinek, aki serényen dolgo-
zott az elmúlt esztendőben önkéntesen, a deszki közösségekért, értünk! Ez a 
közreműködés soha sem öncélú, soha nem lehet megrendelésre, vagy elvárás-
ra teljesíteni, ez csakis szívből jöhet. Nem mindig kapunk érte köszönetet, de 
akkor is tudom, hogy erre nagyobb szükségünk van, mint a csillogó ajándé-
kokra. Ez adhat igazi örömöt az ünnepekhez és az év minden más napjához is. 
Egy ajtó ez, ami a saját, másik és értékesebb világunkba nyílik.

Hiszem, és szívből kívánom, hogy mindenki megtalálja a saját lelkében ezt 
az ajtót és azt, hogy belépve azon, tapasztalja meg annak minden szépségét és 
igazi értékeit. Adjon belőle másoknak is, adjon szeretettel és őszintén abból, 
amit odabent talál! Önökkel együtt tudom, hogy szebb, értékesebb és előre 
mutatóbb lesz ez minden mástól, – azoktól, amit az üzletek polcain találha-
tunk, és amik sorra, mind padlásra feltett dobozokban végzik majd. Az adven-
ti gyertyagyújtásokon elhangzott versekkel, üzenetekkel is ehhez az úthoz, és 
ehhez a célhoz kínáltunk mindenkinek lelki térképet, és ezt kívánom most is, 
itt az újságunk hasábjain. 

Képviselőtársaim és a magam nevében kívánok minden deszkinek és 
szeretteiknek igazi értékeket, őszinteséget, szeretetet, békés és boldog ka-
rácsonyt! Kívánok megértést és toleranciát a másként gondolkodók felé, és 
kívánok mindenkinek alázatot, ami annak a tiszteletnek a megadását jelenti, 
amit mi magunk elvárunk másoktól.  

Végezetül kívánom a legfontosabbat - egészséget mindenkinek, begyógyu-
ló sebeket azoknak a családoknak, akiktől szeretett családtagokat szakított el 
az elmúlt év, és kívánok méltóságot és tisztes munkával, tisztes megélhetést az 
újévre minden kedves Deszkinek!

Király László polgármester

Brczán KrisztiforBrczán Krisztifor Györgyey JánosGyörgyey János
Karácsonyiné Karácsonyiné 
Fehérvári SzilviaFehérvári Szilvia Sillóné Varga AnikóSillóné Varga Anikó Schultzné Vajas KláraSchultzné Vajas Klára Sztán LászlóSztán László
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– Ismét itt az év vége. Tudjuk, hogy 
nehéz helyzetbe kerültek az önkormány-
zatok az adóelvonások miatt, ezért ak-
tuális a kérdés: - Lesz-e idén idősek cso-
magja?

– Igen, lesz! A képviselő-testület idén is 
megszavazta a 75 év feletti deszki lakosaink-
nak, a tavalyival azonos tartalmú csomagok 
összeállítását, ill. vállalták a személyes ki-
hordását is. A büdzsénk igen szoros, a legna-
gyobb kitűzött célunk az, hogy ne csússzunk 
mínuszba az év végére. Sok dologban takaré-
koskodunk, sok mindenre nem jut, de van-
nak területek, amiket az utolsó lehetőségig 
szeretnénk megtartani – ilyen a tűzifa támo-
gatás, a szociális segélyezés, a temetési segé-
lyek és a 75 év felettiek karácsonyi csomagja 
is. Tudjuk, hogy csak egy gesztus értékű cso-
maggal tudunk bekopogtatni a legidősebb 
deszkiekhez, de mindenki hálás közülük 
ezért is, és azért, hogy nem feledkezünk meg 
róluk. Örülök, hogy minden képviselőtár-
sam talál időt arra, hogy ezt a 251 csomagot 
házhoz szállítsuk, de tudom azt is, hogy ezek 
a személyes találkozások mind a megajándé-
kozottnak, mind a csomagot átadó személy-
nek szép perceket adnak ajándékba.

– Úgy hallottuk, hogy az önkormány-
zati csomagok mellett más szervezett 
ajándékozás is lesz. Megtudhatjuk, kik 
a felajánlók?

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy van-
nak olyan deszki illetőségű, vagy Deszken 
dolgozó vállalkozók, magánszemélyek, akik 
megengedhetik maguknak, és gondolnak 
másokra is! Nagyon szép gesztus ez a nagy 
léptékű felajánlás mindegyikőjüktől, de sze-

retném megjegyezni, hogy épp ugyanígy 
értékeli a közösség azokat a kisebb csomago-
kat, melyeket a Cipősdoboz akcióhoz hoznak 
be a lakosok.  

Az idei legnagyobb felajánlónk Potempski 
Jacek és Kamil cégei, a KRIMZON Kft, és az 
RR TUNING Kft, akik 190 deszki családnak 
adományoznak 20 kg-os zöldségcsomagot, 
mintegy egymillió forint értékben!

Szabó Sándor országgyűlési képviselőnk 
idén is 100.000 forint összértékű csomagok-
kal keresett fel rászoruló deszki családokat. 

Vancsura Kornél, a FEBAGRO csoport ve-
zetője idén is megkeresett bennünket, hogy 
60 db alapélelmiszer csomagot ajánljon fel a 
deszki szociálisan rászoruló családoknak.

Szögi László szegedi vállalkozó 5 db élel-
miszer csomaggal segített deszki családok-
nak. 

A Faluház kollektívája által szervezett Ci-
pősdoboz akcióban idén is 2 m3-nyi játék, 
édesség, könyv, és tartós élelmiszer kerül a 
legjobb helyre. Ebben az akcióban a deszki 
lakosok mellett a DSC vezetői, Szabó László 
és Tóth Tibor, 10-10 ezer forinttal, valamint 
Kardos Ditke családja is 20 ezer forinttal 
támogatta a karácsonyi szeretet-csomagok 
összeállítását. Ugyancsak a Cipősdoboz 
csomagjaihoz vásárolt a Deszki Magyar-Né-
met-Flamand Baráti Kör vezetősége 40 ezer 
forint értékben.

Mindannyiójuknak hálás szívvel köszön-
jük a felajánlásaikat – eljuttattuk a leginkább 
rászorulókhoz!  

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

IDŐSEK 
KARÁCSONYI CSOMAGJA

SZERETET-CSOMAGOK KARÁCSONYRA
Kardos DitkeKardos Ditke

Potempski Potempski 
KamilKamil Szabó LászlóSzabó László Szögi LászlóSzögi László Tóth TiborTóth Tibor Vancsura KornélVancsura Kornél Farkas Péter Farkas Péter 
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– Sokan féltek, hogy a Covid miatt 
elmarad a Falumikulás ünnepség. Hogy 
sikerült a kültéri rendezvény, hány cso-
magot készítettek idén? 

– Elsődlegesen a biztonságot tartottuk 
szem előtt, amikor a kültéri Mikuláscsomag 
osztás mellett döntöttünk, nem mertünk bel-
térbe meghívni 6-700 embert. Hála az égnek, ez 
nem csökkentette a részvételi kedvet, nagyon 
sokan jöttek, pedig kora délután még szakadt 
az eső. Idén 700 csomagot állítottunk össze, 
ennyi Deszkre bejelentett gyerek, ill. Deszkre 
óvodába vagy iskolába járó gyerekünk van. Ez 
számunkra nagy öröm, és ugyanilyen nagy 
öröm volt látni, ahogy a Mikulásunk átadta 
ezeket. Nem mindet vették át, akadt, aki nem 
tudott eljönni. Érdeklődtek, hogy mikor és hol 
lehet átvenni a csomagokat – ezekre a megke-

resésekre sajnos azt tudtuk mondani, hogy 
se helyünk, sem szabad humán kapacitásunk 
nincs pótcsomag-osztásokra. Sok energiát, 
munkát és pénzt belefektetve rendeztünk egy 
Falumikulás ünnepséget, ahová hintón érke-
zett a Mikulás, kis gyermekkoncert, manóke-
resés, szalmalabirintus és „krampuszos cso-
kiztatással”, kakaós tej, tea és sütik garmada 
biztosította a gyerekek jó szórakozását. Mivel 
ez nem megismételhető, és csak a helyszínen 
biztosítottuk a csomagok átvételi lehetőségét, 
így előre kértünk mindenkit, hogy amennyi-
ben nem ér rá, úgy kérje meg a szülőket, nagy-
szülőket, szomszédokat, vagy barátokat, hogy 
jöjjenek és vegyék át az ajándékcsomagot.

Az át nem vett csomagokat szétbontották a 

rendezvény után, és a tartal-
muk bekerült a Cipősdobo-
zokba. 

Engedje meg, hogy tisztelettel 
külön is megköszönhessem három személy-
nek az idei Mikulás ünnepség támogatását! 
Elsőként Halász Erikának, a Gerliczy Étterem 
vezetőjének köszönöm, hogy főszponzorként 
neki is köszönhetjük az imádott Mikulás „sze-
mélyes jelenlétét”! Köszönjük szépen Pető Fe-
rencnek, a nyugdíjas klubunk tagjának, hogy 
szintén támogatta a Mikulásunk „Deszkre 
utazását”! Hálásak vagyunk a boldog gye-
rekek és a mosolygó szülők, nagyszülők ne-
vében! A harmadik személy pedig maga a 
Mikulás! Szeretettel köszönjük Greksa László 
tanár úrnak, hogy a sok felkérés közül idén is 
Deszket és bennünket választott. Szívből re-
méljük, hogy még sokáig találkozhatunk vele 
december ötödikén!!

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

–  Úgy tudjuk, most több 
jelentkező volt a Petőfi utcai 
pályázatos lakásokra, mint 
az első alkalommal. Megtud-
hatjuk, kik nyertek két éves 
„ingyenes” bérleti jogot?

– Hát, bizony, a tíz pályázattal 
most épp tízszeres volt a túljelent-
kezés a két évig bérleti díj nélkül 
lakható, teljesen berendezett és 
felszerelt kis garzonlakásokra, 
melyekkel Deszken szeretnénk 
tartani a fiatalokat – ugyanis két 
évvel ezelőtt nem volt jelentkező, 
így újra meg kellett hirdetnünk 
azokat. Most a tízből két pályázót 
kellett egyből elutasítani, mert 

nem feleltek meg a kiírásoknak, 
majd a bennmaradó nyolcból egy 
ötszintű előértékelést követően 
került kiválasztásra a két nyertes. 
Az egyik – a nagyobbik lakásun-
kat – Kiss Szabolcs és Kovács Bet-
tina kapta, míg a másikba Balázs 
Máté költözhet párjával. Gratu-
lálunk nekik, és kívánjuk, hogy 
érezzék jól magukat az „Esély ott-
hon Deszken” pályázatból kiala-
kított, csinos kis lakásainkban! 
Örülünk, hogy ilyen lehetőséggel 
is támogathatjuk a Deszken gyö-
keret verni szándékozó fiatalokat!     

– Ismét új utcanevekkel bővül a desz-
ki utcanév-tár. Hol lesznek új utcák, és 
milyen nevet adott ezeknek a képviselő- 
testület?

– Már régóta benne van a rendezési ter-
vünkben a római katolikus templom és a 
József Attila utca mögötti, belterületbe vont, 
partos földterületen a telekosztás lehetősé-
ge. Idén nyáron gyors fordulatot vettek az 
események, és a földtulajdonos befektető 
nekilátott az építési telkek kialakításának. 
Az engedélyezések és tervezések megtör-
téntek, a kivitelezés is elindult – remélhető-
leg már jövő őszre lehet ott összközműves 
építési telkeket vásárolni. Az összközműves 
alatt a teljes szennyvízhálózat kiépítését is 
kell érteni, mert nem szeretnénk abba a hi-

bába esni, mint a 2006-os, jelenlegi új osztás 
telkeinél, ahol nem tettük ezt kötelezővé a 
beruházónak. A 2010-es, első megválasztá-
somat követően rendeletbe foglaltuk, hogy 
új telekosztásokat csak és kizárólag minden 
közmű kiépítésével lehet megvalósítani a be-
ruházónak. Soha többé nem akarunk 10-20 
évig elhúzódó, az önkormányzatnak állandó 
terhet jelentő, a lakosoknak is csak a vételár 
kifizetéséig elfogadható, de később már 85%-
os pályázati forrás nélkül mindenki számára 
felvállalhatatlan költségekkel járó, szennyvíz 
csatorna nélkül kialakított építési telkeket 
Deszken. Ezekben már ez is lesz! Az árakat 
nem ismerjük még, de az utcák elnevezésé-
ről már döntött a testületünk. Jelenleg nincs 
zeneszerzőről elnevezett utcánk, így jegyző 

asszony javaslatára ezek között keresgettünk 
és így kapta az öt új utcánk az Erkel Ferenc, 
Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán és a 
Vujicsics Tihamér neveket. Reméljük, hogy 
2022-ben már fel is avathatjuk ezek az utcá-
kat!        

ÚJ UTCÁK DESZKEN 
– BŐVÜL A FALU

LAKÁS 
A FIATALOKNAK

FALUMIKULÁS

Balázs MátéBalázs Máté
Kiss Szabolcs és Kiss Szabolcs és 
Kovács BettinaKovács Bettina

Greksa LászlóGreksa László Halász ErikaHalász Erika Pető FerencPető Ferenc
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– Szeretnénk megtudni, 
van-e már nyertese a csapa-
dékvízrendszer fejlesztés pá-
lyázatnak?

– A legutóbbi számban arról 
nyilatkozhattam, hogy vélhetően 
van érvényes pályázat, mely bele-
fér a megnyert összegbe is, most 
örömmel számolok be a deszki-
eknek, hogy aláírtuk a sándorfal-
vi VÍZÉP Holding Kft-vel a kivi-

telezési szerződést, és napokon 
belül megtörténik a munkaterü-
let átadása is. A cégről csak jókat 
hallottunk eddig, így a mielőbbi 
precíz befejezésben bízva várjuk 
az első kapavágást, melyről az 
érintett utcák lakóit előre tájékoz-
tatjuk szórólapokon, de – tanulva 
az eddigi tapasztalatokból - előze-
tes utcagyűléseket is tervezünk a 
kivitelező bevonásával.

Nagyon bízunk abban, hogy a 
problémamentes és sikeres kivite-
lezési időszak alatt már a követke-
ző csapadékvíz elvezető szakasz 
pályázatát is benyújthatjuk, mely-
lyel az Alkotmány utcán a cuk-
rászda előtti és a Május 1. utcai 
problémákat is orvosolni tudjuk, 
kacsolva 10-12 Maros-menti la-
kóterületen fekvő utca vízelveze-
tését is. 

LESZ-E ÚJ ÁROK DESZKEN?

– Polgármester Úr! Az elmúlt idő-
szakban több alkalommal találkoz-
hattunk Szabó Sándor országgyűlési 
képviselőnket dicsérő cikkek mellett 
kormánypárti politikusokat, így Bartók 
Csabát, és Gémes Lászlót méltató sora-
ival. Ön ugyan független polgármester, 
de baloldali érzelműként ismerhettük 
meg – mit jelent ez a váltás?

– Bevallom, nem értem a kérdést – nincs 
váltás, a kijáró tisztelet megadása, és a hála 
kifejezése számomra soha nem volt politikai 
kérdés! Kérem, nézzenek és olvassanak utá-
na, hogy 11 éves regnálásom alatt minden 
alkalommal illően, és nagy tisztelettel kö-
szöntem meg minden olyan segítséget, ami 
Deszk település fejlesztését eredményezte, 
melynek köszönhetően akár erkölcsileg, akár 
eszközökben, vagy épített környezetben gaz-
dagodhatott a településünk, a közösségeink. 
Ezt én így tartom rendjén valónak, és sok 
településvezető közül legtöbbször csak én 
tartottam fontosnak, hogy ne csak ünnepi 
kézfogásokon, de a médiában is hangot adjak 
a hálánknak.

Szabó Sándor képviselő úr mindig is szívén 
viselte a településünk sorsát, az itt működő 
civil szervezetekkel jó kapcsolatot alakított 
ki és évek óta támogatja is azokat. Részemről 
mindig is megkapta a neki kijáró tiszteletet 
amellett, hogy személyesen is jó kapcsolatot 
ápolunk. Tudomásul vettük, hogy jelenleg el-

lenzéki pozícióban nincs ráhatása fejlesztési 
források odaítélésére, de ezért nem felejtjük 
el, és megadva neki a tiszteletet, a körzet or-
szággyűlési képviselőjeként minden ünne-
pünkön itt van a helye. 

Minden deszkinek emlékeznie kell, hogy 
egykor dr. Bohács Zsolt a Fidesz-KDNP 
választókerületi elnökeként sokat segített a 
pályázataink menedzselésében és sokat kö-
szönhetünk neki. Én ezt mindig nagy tisz-
telettel köszöntem meg neki és a mai napig 
hálás vagyok a sok segítségért. 

Az elmúlt egy évben sok esetben köszön-
hettem meg itt a Deszki Tükör lapjain Bartók 
Csabának, a Fidesz-KDNP választókerületi 
elnökének a segítségét. Bartók Csabát már 
régóta ismerem - a deszki kézilabda életben 
tartása kapcsán korrekt, jó ismerősi kap-
csolat alakult ki közöttünk. Csaba 2020-as 
választókerületi kinevezését követően mér-
hetetlenül sokat segített Deszknek. Nem volt 
olyan projekt, ami mögé ne állt volna támo-
gatóként és nem vitte volna azt sikerre, de 
nem volt olyan települési problémánk sem, 
amin eddig ne segített volna. Hálás vagyok 
a pártatlan kiállásáért, a sok segítségért, és 
elmondhatom, hogy polgármesterként ettől 
jobb partnerre nem is vágyhatnék! A bölcső-
dénkre nyert 330 millió forint, a csapadékvíz 
rendszerre nyert 300 millió és sok kisebb, 10 
milliós forrás elnyerésében van neki jelentős 
szerepe! Hálás vagyok Csabának!

Gémes László, a Csongrád-Csanád Me-
gyei Önkormányzat elnöke polgármesteri 
székből került a megye élére, így jól ismeri 
a kistelepülések gondjait. Megválasztása óta 
nagyon korrekt kapcsolatot sikerült vele ki-
alakítanom és Ő is az egyik legnagyobb tá-
mogatója Deszk községnek. Az ő közvetlen 
segítsége is kellett ahhoz, hogy 330 milliós 
bölcsődénk épülhessen, ahhoz, hogy 300 
millióért csapadékvíz-elvezető rendszert bő-
vítsünk, és ahhoz is, hogy a régi iskola mellé 
új egészségház és a tejcsarnok helyére meg-
álmodott Deszk Tánc Háza projektek építési 
engedélyes terveit megyei forrásokból meg-
terveztessük. Megtisztelő számomra a barát-
sága és az is, hogy a megye fejlesztését nem 
tudja elképzelni Deszk fejlődése nélkül. 

Hiszem, hogy egymás tisztelete, a munka 
elismerése, és a feltétel nélküli készség a kö-
zös munkára, az együttműködésre, csakis 
eredményre vezethet. Engem a deszkiek nem 
aktuál-politizálásra választottak meg, hanem 
a település vezetésére és annak a lehető leg-
jobb menedzselésére. Ennek kívánok megfe-
lelni, és ismerve, szeretve is ezt a települést, e 
szerint dolgozom már a harmadik ciklusom-
ban.         

KÖSZÖNET A FEJLESZTÉSEKÉRT

–  Újra alkalom volt szép 
korú köszöntésre Deszken. 
Kérem, avasson be bennünket 
az örömteli részletekbe!

– Széllné Klárika nénit kö-
szönthettük – először családi kör-
ben – majd a nyugdíjas klubban, 
ott, ahol minden héten szeretettel 
várják a klubtársak. A járvány-
helyzet romlása miatt nem lehe-
tett ott 98 klubtag, de egy kedves, 
vidám műsorral, csodás virágok-
kal és tortával készültek a 90 éves 
tagtársuknak. Én adhattam át 

Klárika néninek Magyarország 
miniszterelnökének emléklap-
ját és a településünk megbecsü-

lését kifejező virágcsokrot és 
ajándékcsomagot. Több volt ez, 
mint szép korú köszöntés, hiszen 

Klári nénivel meglévő családi és 
személyes kapcsolatunk okán is 
örülhettünk, hogy egészségben 
és családja óvó szeretetében élte 
meg ezt a szép kort. Kívánjuk 
neki, hogy még sok éven át legyen 
része a család ölelésében, a nyug-
díjas klub tagjainak kitüntető fi-
gyelmében, és a legfontosabban: 
jó egészségben! További szép 
éveket kívánunk Klárika néninek 
minden deszki nevében!

ISTEN ÉLTESSE, SZÉLL JÁNOSNÉT – 90.

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Bartók CsabaBartók Csaba Gémes LászlóGémes László Szabó SándorSzabó Sándor
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KEDVES 
DESZKIEK! 

Nehéz év volt a 2021-es év mindannyiunk 
számára, az eddig ismeretlen út tragédiákkal, és 
soha nem látott problémákkal volt kikövezve. 
A munkánkat végezve a hivatal apparátusával 
megpróbáltunk mindet megtenni, hogy Önök-
kel közösen a lehető legkönnyebben eleget te-
gyünk az új kihívásoknak. Nem tudhatjuk, mit 
hoz a jövő, de hiszem, hogy mindegyikünknek 
a saját munkájában helytállva optimistának 
kell lennünk, hiszen az embernek „küzdenie 
kell és bízva bízni”. 

Ennek szellemében a kollégáim és a magam 
nevében kívánok Önöknek szép ünnepeket, 
kitartást, nyugodtabb, boldogabb mindenna-
pokat és ami talán a legfontosabb, jó egészséget 
a 2022-es évre!

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
Deszk község jegyzője

KARÁCSONYI 
ÜDVÖZLET 

Melegség tölti el szívünket Karácsony kö-
zeledtével. Egy pillanatra megállva, idézzük 
fel a legszebb emlékeket, és minden szépséget, 
annak jóságát raktározzunk el a lelkünkben, 
hogy ebből meríthessünk az újév napjaira is. 
Örvendeztessük meg egymást apró dolgokkal, 
figyelmességgel. 

Meggyőződéssel hisszük, hogy az elkövetke-
zendő évben is a szeretet, a közösségért érzett 
felelősség és az összefogás jellemzi majd a min-
dennapjainkat. 

A szerb közösség nevében kívánunk jó 
egészséget, Boldog Karácsonyt és eredmények-
ben gazdag boldog Új Évet! 

Brczán Krisztifor
a Deszki Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

TISZTELT 
DESZKI 
LAKOSOK!

Megköszönve gondozottjainknak és család-
jaiknak a belénk vetett töretlen bizalmukat, 
munkatársaim és a magam nevében is kívánok 
minden deszkinek kellemes karácsonyi ün-
nepeket és békés, boldog, egészségben gazdag 
újévet!

Kívánjuk, hogy „Legyen az ünnep csendes, 
mint szíved dobbanása, Legyen békés, mint a 
hó hullása.

Legyen szép, mint gyertya ragyogása, és vi-
dám, mint gyermek kacagása.

Boldog karácsonyt!”

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ mun-
katársai nevében:

Mellár-Damián Mónika
egységvezető

KEDVES 
DESZKIEK!

A deszkieknek az 
adventi gyertyagyúj-

tások végén, a negyedik meggyújtott gyertya 
jelzi, hogy hamarosan itt a karácsony, a legszen-
tebb, legbensőségesebb ünnepünk. Nekünk ez 
leginkább csak az Önök környezetének építé-
séért, szépítéséért és karbantartásáért végzett, 
egész éves, kemény munka utáni kis pihenőt 
jelenti. Egész évben, és az ünnepváró időszak-
ban, az előző évekhez képest, számtalan prog-
ramon, rendezvényen vehettünk részt Önökkel 
együtt – melyekhez mi próbáltuk meg a szeret-
hető hátteret biztosítani a legjobb tudásunk 
szerint. 

Magam és a Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. valamennyi dolgozója nevében 
kívánjuk, hogy legalább ezen a legszebb ünne-
pen felejtsünk el minden bajt, gondot, bánatot, 
szeressünk, öleljünk, és nagyon-nagyon örül-
jünk egymásnak, családunknak, szeretteink-
nek. 

Szabóné Sarkadi Szilvia 
ügyvezető igazgató 

KEDVES 
KLUBTÁRSAIM!

Köszönöm minden Deszki Nyugdíjas Klub 
tagnak, hogy a járványhelyzetben is a lehetősé-
gekhez képest tevékenyen részt vett a közösség 
életében. Ebben az évben egy kicsit rendhagyó 
módon találkozhattunk, a járványügyi szabá-
lyokat elfogadtátok és betartottátok. Örülök, 
hogy a különböző kommunikációs eszközöket 
is egyre bátrabban használjátok az egymással 
való kapcsolattartásban. Remélem, hogy a jö-
vőbeni klubéletben is aktívak lesztek. Várlak 
benneteket a klubban és a Nyugdíjasklub fa-
cebook oldalán. Szeretnék mindenkinek Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket, családjaitok kö-
rében eltöltött örömteli pillanatokat kívánni! 
Sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

Csurelné Bagóczki Margit
Deszki Nyugdíjas Klub vezető

KEDVES 
DESZKIEK!

Azt hiszem, az el-
múlt másfél év törté-

nései miatt teljesen átértékeltük ünnepeinket. 
Sokáig nem találkozhattunk szeretteinkkel, 
nem jöhettek össze a közösségek, nem voltak 
ünnepváró programok sem. És bár a járvány 
még mindig itt van köztünk, mi mégis igyekez-
tünk, hogy idén, a lehetőségekhez igazítva, a ta-
lálkozások ne maradjanak el. Jó volt újra együtt 
meggyújtani a gyertyát a nagy adventi koszo-
rúnkon, jó volt újra csillogó szemeket látni a 
Falumikuláson, jó volt újra EGYÜTT LENNI. 
Mert azt hiszem, minden ünnepnek ez a lénye-
ge, a közösségi lét, a közös megélése az ünnepi 
pillanatoknak. Én azt kívánom minden kedves 
deszki lakosnak, hogy soha ne kelljen egyedül 
ünnepelnie, hogy mindenkit vegyenek körül a 
szerettei nem csak Karácsonykor, hanem az év 
minden egyes napján! Áldott, békés ünnepeket 
és nagyon boldog 2022-t kívánok Mindenki-
nek, a Faluház dolgozói nevében is!

Bene Ildikó 
Faluház igazgató

KARÁCSONYI ÜDVÖZLETEK
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…Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú va-
gyok,
Csak most kezdek élni. 

Ady Endre: 
Kis karácsonyi ének /

részlet/

KEDVES 
DESZKI CSALÁDOK!

Az óvodában készült közös 
gyermekalkotással kívánjuk Min-

denkinek, hogy sikerüljön megélnünk úgy 
az Ünnepet, ahogyan a gyerekektől látjuk azt: 
igazi őszinte örömmel, tiszta, nyitott szívvel. A 
karácsonyi csodavárásban szülessen meg Min-
denki számára a szépség, a szeretet, és teljesül-
jön be minden vágya.  

Kívánunk Igazi Ünnepet!
Kívánunk Mindenkinek Igazi Életet!

A Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda dolgozói 

TISZTELT 
DESZKIEK!
2021 rendkívüli év 

volt a Zoltánfy István 
Iskolában is. A világ-
ban zajló események 
soha nem látott mér-
tékben hatottak az 
oktatás szereplőire, 

így ránk is.
Az adventi időszak alkalmat ad arra, hogy 

egy pillanatra megálljunk és visszanézzünk az 
elmúlt időszakra. Küzdelmes, rendkívüli hely-
zetekkel megtűzdelt, de ennek ellenére eredmé-
nyes és produktív „iskolai” éven vagyunk túl.

Köszönöm az intézmény minden dolgozó-
jának a kitartó és néha önfeláldozó munkáját, 
és köszönöm a szülők és diákok konstruktív 
együttműködését, megértését, támogatását és 
segítségét a hétköznapokban!

Kedves Diákok! Ti is sok mindenből kima-
radtatok, de számon kérhető ígéretet teszek 
most: minden, az ismert okok miatt elmaradt 
kirándulás és „buli” meg lesz tartva 2022-ben, 
amennyiben a helyzet engedi! De azért, egy-két 
napra egy kis tanulást is tervezek.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánok 
munkatársaim nevében is!

Vid György isk.ig.

KITEKINTŐ

Ilyen még nem volt… Kilencedik éve 
szervezzük a Faluház előtti téren az adventi 
gyertyagyújtásokat. Az idei nem csak a jár-
ványhelyzet miatt, hanem az időjárás miatt is 
emlékezetes marad. Az első vasárnap bár hi-
deg nem volt, de a délelőtti napsütés ellenére 
délután már nagyon kesergőssé vált az idő és 
természetesen el is eredt az eső. Mi magunk is 
meglepődtünk, hogy ennek ellenére mennyi-
en eljöttek és választották a tévézés helyett a 
közös ünneplést. A következő alkalomra már 
rákészültünk és az Algyőről kölcsönzött nagy 
sátor alatt vártuk a deszkieket. És milyen jól 
tettük! Mert a második vasárnap sem indult 
jobban… egész délelőtt esett az eső, aminek 
a Stelázsi karácsonyi vásárunk látta kicsit ká-
rát, de hálistennek a délutáni a Falumikulásra 
megszántak minket az égiek, elállt az eső és 
sokan kijöttek a Faluház előtti térre, ahová 
hintón érkezett a Mikulás.  A sok csomag 
kiosztása után, a szerb közösség műsorával 
köszöntöttük a 2. adventi vasárnapot. Az ad-
venti koszorú harmadik, rózsaszín gyertyája 
az „örömöt” jelképezi. Sajnos a mi örömünk 

nem volt felhőtlen, hiszen a havas eső mellé 
még egy jó erős szelet is sikerült „kifognunk”. 
A Tiszavirág Néptáncegyesület betlehemese 
után Nagy Róbert atya gyönyörű gondolatai 
azt gondolom, mindenki szívét felmelegítette, 
aki kimerészkedett ebben az időben is a Falu-
ház elé. És voltak azért jó páran, akik ezt meg-
tették. A Kft. mindhárom alkalommal isteni 
finom zsíros kenyérrel, fánkkal, forralt borral 
és teával melengette a résztvevők lelkét, hálás 
köszönet érte!

Az utolsó gyertyagyújtáson az óvoda és az 
iskola karácsonyi műsorával várjuk a desz-
kieket, bízva abban, hogy végre az időjárás is 
velünk lesz. A helyi civil szervezetek sütikkel, 
mézeskaláccsal, gofrival készülnek, amelyet 
nagy szeretettel kínálnak majd a Faluház előtti 
nagy sátor alatt. Várjuk Önöket!

Bene Ildikó

Esős Adventek

ÉVÉRTÉKELŐ
Megkérdeztük Deszk község jegyzőjét, dr. Altmayerné dr. Kocsis Anitát, hogyan értékeli  

a Polgármesteri Hivatal 2021-es évét? 

2020. utolsó munkanapján reménykedve kívántunk a kollégákkal egymásnak boldog új évet, s 
egymást biztattuk, hogy a következő év az előzőtől csak jobb lehet. Közel egy év elteltével sajnos 
be kell látni, hogy mindez hiú ábrándnak bizonyult. A koronavírus nem kímélte apparátusunkat 
sem, a hivatali fluktuáció szintén nem szolgált a javunkra, illetve a folyó pályázatok, beruházások, 
ellenőrzések és a napi ügyvitel lebonyolítása komoly feladatok elé állította kislétszámú „csapatun-
kat”. Összegezve elmondhatom, hogy tisztességesen helyt álltak a Deszki Polgármesteri Hivatal 
dolgozói annak ellenére is, hogy ezen szféra anyagi mind erkölcsi megbecsülése évek óta csökken. 
Az anyakönyvi ügyek számát tekintve a megye nagyvárosaival állunk egy sorban, a növekvő lé-
lekszám, telek kialakítások, építkezések, új cégek megjelenése mind ügyek tömegét hozza magával 
változatlan számú műszakis, pénzügyes és adós apparátussal. A Hivatal ügyiratforgalma mintegy 
12.000 db volt 2021-ben, és ez csak az iktatott okiratokat jelenti, a szemléket, az ügyfélfogadáso-
kat, a tárgyalások számát nem tartalmazza. Nagyon sokat dolgoztunk a kollégáimmal, viszont az 
adminisztrációs terhek sajnos csak egyre nőnek – nem váltotta valóra mindenben az elektronikus 
ügyintézés a hozzá fűzött optimista reményeket sem a lakosok, sem a hivatalok számára.

A lakosokhoz közel álló, a mindennapjaikat valóban befolyásoló ügyek a Polgármesteri Hiva-
talokban folynak, ezért felfoghatatlan számomra, hogy miért ezen terület dolgozói elismertsége 
áll a sor legvégén a hatóságok között, amire a magyar közigazgatás történetében eddig soha nem 
volt példa. Csak bízhatunk abban, hogy ez megváltozik – mi természetesen addig is tisztességgel 
végezzük a deszki lakosokért végzett munkánkat.
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Deszk Község Önkormányzata tájékoztat-
ja a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk község 
településfejlesztési koncepciója, valamint te-
lepülésrendezési eszközei elkészültek. Az új 
településrendezési eszközök az alábbi linken 
érhetők el: https://deszk.hu/telepulesrende-
zesi-terv-2021/ 

A 2022. január 07. napjától hatályos Deszk 
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 
(új HÉSZ) és mellékletei az alábbi linken ér-
hető el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-ren-
delet/545102 

Király László polgármester

FELHÍVÁS!
KEDVES DESZKI LAKOSOK!
Deszk községben az SZKTT Szociális Szol-

gáltató Központ biztosítja a személyes gon-
doskodás körébe tartozó alapszolgáltatásokat, 
melyre - a jelenlegi járványügyi helyzetben -, 
ismételten felhívom a figyelmüket, ami akár 
családtagjaik, akár ismerőseik számára segít-
ség lehet.

Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
által a következő szolgáltatások vehetők 
igénybe, a községünkben élő lakosok számá-
ra: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása-idősek klubja, csa-
ládsegítés- gyermekjóléti szolgálat.

Szociális étkeztetés keretében az igényelt 
étkezést helyben fogyasztással, elvitel lehető-
ségével valamint, lakásra történő kiszállítással 
is tudjuk biztosítani. A szociális étkezésért 
térítési díjat kell fizetni, melynek költsége 610 
Ft/alkalom, ezzel kapcsolatban bővebb felvi-
lágosítást munkatársaink tudnak adni.

Házi segítségnyújtás keretében az igénylő 
részére az ellátást a saját otthonában nyújt-
juk, melynek módját személyes szükségletei, 

életkora, egészségi állapota határoz meg. A 
gondozónők által ellátott legjellemzőbb gon-
dozási tevékenységek: napi bevásárlás, taka-
rítás, mosás, fűtés, testi higiéné biztosítása, 
gyógyszer felíratása, kiváltása, kapcsolattartás 
a háziorvossal, hivatalos ügyek intézésének 
segítése. A házi segítségnyújtásért térítési díjat 
kell fizetni, melynek költsége 300 Ft/óra, ezzel 
kapcsolatban bővebb felvilágosítást munka-
társaink tudnak adni.

Az idősek nappali ellátása-idősek klubja 
a napközbeni tartózkodás, közösségi együtt-
lét, higiénés szükségletek kielégítésének le-
hetőségét biztosítja. A szolgáltatások térítés-
mentesen vehetők igénybe.

Szociális Szolgáltató Központ: 
e-mail: gyermekjólét@deszk.hu
Telefon: 271-458  
Cím: Deszk, Tempfli tér 10
Tel.: 571-598  Cím: Deszk, Tempfli tér 7.

Tisztelettel:
Mellár-Damián Mónika

családsegítő

Manók a Csicsergő oviban

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda szülői munkaközösségét 5. éve van szerencsém össze-
fogni. Hagyomány már, hogy minden évben a Mikulás kis manóivá változunk, és hatalmas 
szeretettel elkészítjük a gyerekeknek a mikulás csomagokat. Idén is - az előző évekhez ha-
sonlóan - nagy hangsúlyt fektettünk az egészség- és környezettudatos megoldásokra, így 
a sok-sok édesség helyett puzzle, lufi, gyümölcspüré és napraforgómag is került a cipellős 
zacskókba. Igyekszünk mindig valami újat és saját kézzel készített zacskót is kitalálni, meg-
alkotni.

A Szülői Munkaközösség egy kis családdá forrta ki magát az elmúlt évek alatt, minden 
szülő boldogan és aktívan vesz részt mind az ötletelésben, mind pedig a megvalósításban. 
Csapatunk eredményes működésének alapja az óvoda, az óvoda nevelőközössége, akik-
től mindig mindenben segítséget és támogatást kapunk. Hálás vagyok, hogy részese lehe-
tek ennek az Óvodai Szülői Családnak és ezúton is köszönöm minden szülőnek a közös 
munkát, amit minden alkalommal a gyermekeink szeretetteljes mosolya és öröme koronáz 
meg.

Horváth Szandra
A Szülői Szervezet elnöke

Szociális Szolgáltató Központ hírei

Óvodai hírek
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• A Weöres Sándor Általános Iskola alsó 
tagozat számára kiírt rajzpályázatán több sze-
gedi iskola vett részt. A Zoltánfysok nagyon 
szép eredményeket értek el több évfolyamon:

3. osztályosok között II. helyezett lett Szaba-
dai Péter, III. helyezett lett Szabó Zalán Zsolt.

1. osztályosok között III. helyezett lett Tóth 
Izabella.

 • A hagyományos házi szépíró versenyre 
decemberben került sor, ahol az alábbi ered-
mények születtek:

1. osztály
I. helyezett: Nyers Alina
II. helyezett: Monoki-Horváth András
III. helyezett: Török Bálint
különdíjas: Gyovai Marcell

2.  osztály
I. helyezett: Lázár Anna
II. helyezett: Cid Barsi Marcell
III. helyezett: Angyal Balázs

3. osztály
I. helyezett: Szabó Zalán Zsolt
II. helyezett: Pálinkás Zoltán
III. helyezett: Pocsai Olivér és Makári Enikő
különdíjas: Varga Kornél

4. osztály
I. helyezett: Vincze Noémi
II. helyezett: Kovács Tamás
III. helyezett: Papp Eszter
különdíjas: Kovács Maja és Szécsi Patrik

• Szokoly Barnabás, Zoltánfys diák, az 
SZVSE sportolója, Adácson, egy nemzetközi 
birkózó versenyen aranyérmet szerzett.

Gratulálunk a diákoknak 
az eredményeikhez!

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00822 pályázat keretén belül szemléletformálási programsorozat 
zajlott az elmúlt két hónapban az iskolában.

Minden korosztály érintett volt az eseménysorozatban, tanórán és tanórán kívüli élményszerű 
foglalkozások alkották a tematikát. Többek között a fenntartható vásárlás, fenntartható táplálko-
zás, energiahatékonyság a mindennapokban témakörök kerültek terítékre.

A tematikus héten a „Kockulás mentes nap” mellett legnagyobb hatást az „Energiamentes nap” 
váltotta ki. Ezen a napon az alsó- és felsőtagozat épülete teljes sötétségbe borult. Az eseményen a 
már előre felkészült pedagógusok rendhagyó órákat tartottak, melyen minden esetben előkerült 
az energiahatékonyság fontossága. A nagyok fizika tantárgyi ismereteiket felhasználva ki is szá-
molták az aznapi megtakarítást. Az iskola elektromos energia megtakarítása ezen a pénteken 11 
ezer forint volt. Felmerülhet néhány olvasóban, hogy ez szinte semmi. A diákok viszont nagyon 
meglepődtek az összegen és megfogadták, hogy nagyon oda figyelnek a feleslegesen hagyott vi-
lágításra mind a suliban, mind otthon.

December 11-én, tanításnélküli munkanapon a pedagógusok értékelték és összegezték a te-
matikus rendezvénysorozatot. A későbbiekben ezen rendezvénysorozat egyes elemei beépülnek 
az intézmény éves programsorozatába.

Az eseménysorozatot rajz-, plakátkészítő- és versírópályázat zárta a gyerekek részvételével. 
Ennek eredményéről a következő számban lesz beszámoló.

Az intézmény munkavállalói folyamatosan 
keresik a szakmai fejlődés lehetőségét. Ebbe a 
sorba illik, hogy három gyakornok pedagó-
gus az elmúlt három hónapban sikeres minő-
sítő vizsgát tett.

A Szegedi Oktatási Központ decemberben 
meghirdette a 2022-es év szaktanácsadói le-
hetőségeit. Intézményünk 8 tantestületi és 6 
egyéni szaktanácsadásra adta be igényét.

2021. december tizenötödikétől kötelező 
az oltás az állam által fenntartott iskolákban. 
A Zoltánfy István Iskolában jelen állapot sze-
rint 95%-os az átoltottság, így a jelenlegi szin-
tű feladatellátás biztosított marad. 

Összeállította: 
Vid György ig.

Versenyek

Programok Rövid hírek

Szabadai Péter,Szabadai Péter,
rajzversenyrajzverseny

Szabó Zalán Zsolt,Szabó Zalán Zsolt,
rajzversenyrajzverseny

Tóth Izabella,Tóth Izabella,
rajzversenyrajzverseny

Szokoly BarnabásSzokoly Barnabás

Szépíró verseny helyezettjeiSzépíró verseny helyezettjei
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A decemberi hónap izgatott készülődéssel 
telik az óvodánk számára.

Először a kedves Mikulást vártuk, aki a hí-
vogató énekszóra el is jött hozzánk. Megem-
lítette, hogy az adventi 2. gyertya gyújtására, 
a Faluháznál előadott kis műsor mennyire 
tetszett neki. 

Mikulás bácsi után a Karácsonyé a fősze-
rep. Adventi kalendáriumunkkal követjük 

nyomon a családi ünnep közeledtét, melyet 
adventi gyertyagyújtás és mézeskalács készítés 
kísér. 

Eközben egy kis karácsonyi dalosjáték- és 
mondóka-csokorral készülünk a kedves szü-
lők számára, melyet a családi napon mutatunk 
be.

Veréb Krisztina, óvodapedagógus

Szerb óvoda hírei

Szerb iskola hírei
Pedagógus  
továbbképzés

Nevelőtestületünk négy tagja 
december 2-án online továbbkép-
zésen vett részt. A továbbképzés 
témája: A nevelőtestület, támoga-
tása az önértékelés eredményeire 
épülő fejlesztések megtervezésé-
ben és végrehajtásában.

Interaktív tábla:
Ebben a hónapban iskolánk 

újabb interaktív táblát kapott, így 
már minden tanulócsoport ren-
delkezik ezzel az eszközzel, amely 
a tanulóknak megkönnyíti és ér-
dekesebbé teszi a mindennapos 
munkát.

Szépíró verseny:
Iskolánk december 9-én 

szépíró versenyt rendezett a má-
sodik, harmadik és negyedik osz-
tályosok számára. Öt gyermeket 
jutalmaztunk szép munkájáért. 

Három harmadik díjat osztot-
tunk ki. A három díjazott: 

Lehotai Dávid 2. osztályos ta-
nuló

Friedmann Ruven 3. osztályos 
tanuló

Jankó Viktor 4. osztályos tanu-
ló

Második lett a versenyben 
Auth Botond 2. osztályos tanuló.

A legszebben Széll Borbála írt, 
így idén ő lett az első helyezett.

Zórity Dusica 

NKA 106104/03783
Deszki néptánc tábor 

2020 szeptemberében az NKA Népművészeti Kollégiuma nyílt pá-
lyázati felhívást jelentetett meg, melynek célja népművészeti, bentlaká-
sos táborok szakmai programjainak megvalósítása volt.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikeres pályázatá-
nak köszönhetően 1.000.000 Ft támogatást kapott, melyből 5 napos 
tábor megvalósítása vált lehetővé.

Egyesületünk 2021.július 26-30-ig (5 nap) időszakban szervezte meg 
a néptánc tábort 22 fő általános iskoláskorú gyermek részvételével. A 
kapott támogatást étkezési- és szállásköltségre-, valamint néptánc ko-

reográfia kidolgozására-, továbbá fazekas bemutatóra és előadásra for-
dítottuk. 

A szerb néptánc és népzene jegyében a népzenei tábort saját telepü-
lésünkön élő gyermekek számára terveztük azzal a céllal, hogy az itt 
résztvevő gyermekek megismerkedjenek a szerb anyanyelv- és nép-
zenei- és néptánc hagyományokkal, a szerb közösségek által ismert és 
gyakorolt népszokásokkal. 

A programot a Népművészet Kollégiuma támogatta, közreműködő 
szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

A támogató elérhetősége: www.nka.hu
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
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Deszki füzetek 22. száma 
Deszki és Maros menti szerbek nyári ünne-

pei a címe a legújabb, 22. Deszki füzeteknek. 
A füzetek a deszki szerbek történelmét, kul-
túráját, vallását, népszokásait, hagyományait, 
viseleteit, épületeit és életmódját mutatják be. 
Fontos ez azért, hogy ezek az emlékek meg-
maradjanak legalább bizonyos mértékben az 
utókor számára. Valamint az is feladat, hogy 
a többségi nemzet, a magyarok jobban meg-
ismerjék a velük együtt élő szerbeket. Fontos-
ságát jelzi az is, hogy több szerb kiadványban 
„Srpski Kalendar” – Szerb Kalendárium, 
„Etnografija srba u Madarskoj” – Magyar-
országi szerbek etnográfiája „Pcesa” sorozat 
Novi Sad és „Aradske sveske” – Aradi füzetek-
ben is megjelent több része. A mostani, a nyári 
vallási ünnepek leírása mellett a népszokások 
leírását és gazdag ikon illusztrációt is tartal-
maz.

Szerb kulturális élet  
Deszken a gyökerektől 
máig 

Deszk említésekor sokaknak a szerbség és 
a szerb kultúra jut eszébe, hisz annak a falu-
ban mindig fontos szerepe volt és van ma is. 
A szerbekről sokan és sokszor írtak már, de 
mégis fontos, hogy minden egy helyen, egy 
kiadványban legyen leírva és ebből egy tisz-
tább képet kapjunk. Ma már sok dologról csak 
hallomásból tudunk, amit most még sikerült 
lejegyezni. De az is elmondható sajnos, hogy 
egyre kevesebben élnek azok, akik ismerték és 
részesei voltak a szerbség fennmaradási küz-
delmének. Először csak ötletként merült fel, 
majd sok munkával megszületett ez a most 
megjelent kiadvány, amiből megismerhetjük 
a deszki szerbek történetét a község történe-
tében, életében, a szerbség kulturális életét 
régen és most és a szerbség fennmaradását a 
jövőben.

Az a munka, ami Deszken folyik, biztos, 
hogy példamutató és követendő. Hisz minden 
történelmi időben és helyzetben a deszki szer-
bek a fennmaradásuk érdekében megtettek 
mindent. Ami számukra a család szentsége 
mellett a legfontosabb, az a vallás, a nyelv és 
a kultúra. Mindezt úgy próbálták meg ápol-
ni, hogy a velük együtt élő, ma már többségi 
magyarokat ne sértsék meg, inkább bevonták 
őket is a munkába, így sok szimpatizánst sike-
rült szerezni. Talán e kiadvány is folytatása az 
eddigi fontos tevékenységnek.

 A Bánát Szerb Közhasznú 
Egyesület Közgyűlése  

Аz egészségügyi előírások betartása mellett 
december 4-én tartották meg a Deszki Szent 
Száva Kulturális Oktatási és Hitéleti központ-
ban az éves közgyűlést a „Bánátosok”. Brczán 
Krisztifor, az Egyesület elnöke részletesen 
ismertette az éves tevékenységet, amit sajnos 

erősen korlátoztak a járványügyi előírások. 
Mégis sikeresnek mondható az elmúlt egy év, 
hiszen a programokat, ha kisebb létszámmal 
is, de mind megvalósították. Olyan fontos ese-
ményeket, mint az „Ajvár fesztivált”, a „Banat-
ski sabor” szerb népzenei találkozót, valamint 
öt tábort is sikerült lebonyolítani. Gyorgyevics 
Márkó vezetőségi tag a zenekar tevékenységé-
ről beszélt, ahol szintén kevesebb, de sikeres 
szereplés volt kiemelve, mint például a szőregi 
önálló fellépés, vagy a Novi Sadi RTV tam-
burazenekar előtti koncert a szegedi Agórában 
(mindkét programot a Szegedi Helyi Szerb 
Közösség szervezte). A táncosok tevékenysé-
géről Dunai Péter számolt be, kiemelve a fel-
lépések hiányát, illetve a megtartottak sikerét, 
valamint a tánctáborok szervezését és azokon 
való részvételt. Az „Aranykezek” munkáját 
Brczán Éva mutatta be havi bontásban, ami-
ből kiderült sikerességük és nagy aktivitásuk. 
A jövő terveiről az elnök elmondta, hogy most 
fontos minél több programot tervezve pénzt 
szerezni pályázati úton és ha lehet, ezeket meg 
is valósítani. Talán a legfontosabb volna, hogy 

újra részt tudjanak venni a „Szerb Folklór Eu-
rópa Fesztiválon”, amit ezen túl az anyaország-
ban rendeznek, és ami nagyban hozzájárult a 
tánccsoport és ezzel együtt Deszk hírnevének 
öregbítéséhez. A közgyűlés egy hazai szerb és 
anyaországi népviselet kiállítás megnyitással 
folytatódott, ami az „Aranykezek” műhely 
munkáját dicséri. Egy rövid baráti beszélge-
téssel fejeződött be az ezévi közgyűlés.

Básity Bránka koncertje 
Deszken 

A Prima Primisima díjas Basity Bránka leg-
ismertebb szerb származású magyarországi 
etno énekes Deszken, a Szent Száva központ-
ban adott koncertet december 5-én. Az egész-
ségügyi előírásokat betartva sokan gyűltek 
össze a nem mindennapi koncertre. Bránka 
nagyon büszke arra, hogy Deszken a „Banat-
ski Sabor” szerb népzenei találkozón mutat-
kozott be először „nagyszámú” közönség előtt 
és a többszöri fellépés adta tulajdonképpen az 
alapját a ma már nagy hazai és külföldi sike-
reinek. Vertetics Szlobodán és Győri Mihály 
kíséretében hazai szerb és magyar, valamint 
szerbiai, bolgár, görög, macedón és boszniai 
népdalokat énekelt a szigetcsépi híresség. A 
több mint egyórás műsorát nagy tapssal jutal-
mazta a közönség annak reményében, hogy 
Basity Bránka a jövőben többször ad ilyen és 
ehhez hasonló koncertet a népzenét kedvelő 
deszkieknek.

Minden Deszkinek kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog, egészségben gazdag újé-
vet kívánok а magam és a Bánát Szerb Kultu-
rális Közhasznú Egyesület nevében.

Rusz Borivoj (Bóró) 

Мi újság a Bánát háza táján?
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Befejeződött egyesületünk 2021. évi labda-
rúgó szezonja. Játékosainak mégsem állnak le 
a tavaszi rajtig, hanem a megyei futsal bajnok-
ságban pallérozódnak heti rendszerességgel.

Szeretnénk megköszönni szakembereink 
munkáját, elmondhatjuk, nagyon jó munkát 
végeztek az elmúlt hónapokban. Edzőink, se-
gítőink: Czibere László, Egedi Edina, Herédi 
Szabolcs, Király Csaba, Koczkás Zoltán, Kocsis 
Tamás, Molnár Emese, Molnár Nataniel, Papp 

Endre, Rácz Balázs, Tarjányi Marcell, Tóth Ta-
más, Vincze Gábor.

Szeretnénk megköszönni a Deszki Önkor-
mányzat támogatását. Király László polgár-
mester úr minden segítséget megad a zavarta-
lan munkához.

Köszönjük Szabóné Sarkadi Szilvia, illetve a 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft 
dolgozóinak munkáját, illetve hogy minden 
kérésünkre igyekeztek megoldást találni.

Köszönjük támogatóinknak, akik nélkül 
nem sikerülhetett volna a működést biztosí-
tani: AGRO-LELE Mezőgazdasági Zrt, CSÍK-
SZÉK-GÉP Kft, DESZKI FRUIT Kft, Deszki 
Uborka Kft, Taugép Gumiipari Gépgyártó Kft, 
Tisza-Új Agrár Termelő Zrt, Buzdorján Gábor.

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen 
formában segítette egyesületünket, köszönjük 
szépen a támogatásukat, munkájukat.

Hajrá Deszk!!! Hajrá DSC!!!

Felnőtt csapatunk továbbra is gőzerővel 
menetel a női NB/2-es bajnokságban. A lá-
nyok 10 mérkőzés alatt 8 pontot szereztek 
meg, ami jelenleg a tabella 8. helyére elég. Egy 
megmérettetés azonban még hátra van az őszi 
szezonból, december 4-én a jelenleg 6. helyen 
álló Gyula otthonában lépünk pályára.

Kiss-Draxler Orsolya 
játékos-edző értékeli az őszi szezont:
„A tavalyi megyei bajnokságot ismét meg-

nyerve vágtunk neki az idei NB2-es szezonnak. 
A játékos keret nem sok változáson esett át az 
előző szezonhoz képest. Csapatunkban vannak 
rutinosabb, NB1-et megjárt játékosok, akik visz-
szatértek gyerekeik születése után, hogy tovább 
hódoljanak szenvedélyüknek, illetve fiatalabb 
játékosok is, akik tapasztalatra és rutinra szeret-
nének szert tenni.

Ebben a bajnokságban a célkitűzésünk a 
bennmaradás. Alakíthatjuk a csapatot, megis-
merjük egymást és a bajnokságot is. Az őszi sze-
zonban az eddigi elvárt pontokat megszereztük, 

remélhetőleg tovább folytatódik a pontvadászat 
a tavaszi fordulókban is.”

Hajrá DSC!!!

Labdarúgás hírek

Női felnőtt kézilabda: Cél a bennmaradás

TABELLA
CSAPAT M GY D V LG KG GK P

1. Kecskeméti NKSE 11 11 0 0 372 266 106 22
2. Bácsalmási PVSE 11 9 0 2 379 278 101 18
3. Szarvasi NKK 11 8 0 3 320 268 52 16
4. K. Szeged SE 11 7 1 3 312 276 36 15
5. Csorvási SK 11 7 0 4 300 277 23 14
6. CZ-Gyulasport NKft. 11 6 0 5 310 282 28 12
7. Hódmezővásárhelyi LKC 11 4 1 6 293 295 -2 9
8. Oxxo Energy Orosházi NKC U22 11 4 0 7 287 297 -10 8
9. Gyomaendrődi NKSE 11 4 0 7 294 311 -17 8
10. Deszki SC 11 4 0 7 280 316 -36 8
11. Mezőtúri AFC-Syngenta 11 1 0 10 253 386 -133 2
12. XVI. Ker KMSE 11 0 0 11 241 389 -148 0
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A környezetvédelem szempontjából az el-
múlt évtizedek probléma megoldási priori-
tásai állandóan változtak. Voltak időszakok, 
ahol a faültetésre, zöldítésre, voltak olyan évek, 
ahol a szelektív hulladékgyűjtésre helyezték a 
hangsúlyt. A fokozódó klímaválság bebizo-
nyította, hogy a valódi megoldás kizárólag az 
energiafelhasználás csökkentésével lehetsé-
ges, mivel ezzel tudjuk a Föld környezetei ter-
helésének problémáját megoldani.

Valójában a fel nem használt energia a jó 
energia. Hogyan tudjuk felhasználóként a 
környezeti lábnyomunkat csökkenteni? Az 
alábbiakban néhány hasznos tanácsot adunk 
ezek mindennapi életünkben történő megva-
lósítására:

Vízfelhasználás
1. Környezetbarát vízmelegítési lehetőség 

a villanybojler, melynek előnye, hogy a csap 
megnyitása után rögtön melegvizet ad, így 
nem kell feleslegesen a vizet folyatnia, így vi-
zet is spórol vele.

2. Ügyeljen a csöpögő csapokra, mivel a 
percenként 10-20 cseppet áteresztő vízcsappal 
egy hét alatt egy kádnyi víz megy veszendőbe.

3. Kádfürdő esetén 160 liter vizet használ 
el, míg zuhanyzáskor 60 liter vizet, nem kér-
dés, hogy melyik a takarékosabb.

4. Víztakarékos öblítőtartállyal is fokozhat-

juk a vízfelhasználás hatékonyságát a mellék-
helyiségekben.  

5. Fogmosás közben folyóvíz helyett hasz-
náljon poharat.

6. Ha megteheti, gyűjtse össze az esővizet 
és használja öntözésre. Leginkább este öntöz-
zön (főleg a meleg nyári napokban), mert ak-
kor kevesebb a párolgás.

7. Mosogatásnál az edények tisztára mo-
sásához ne használjon folyóvizet, csak az öb-
lítéshez.

8. Mosógép, mosogatógép vásárlásakor le-
hetőség szerint válasszon olyan eszközt, amely 
víz-energiatakarékos programmal is rendel-
kezik.

Világítás
1. A kompakt fénycsövek a felhasznált 

energia jóval nagyobb részét fordítják világí-
tásra, mint a hagyományos izzók.

2. Vásárláskor válasszon minél hosszabb 
élettartamú kompakt fénycsövet és mellőzze a 
gyakori kapacsolgatást, mivel ezzel az eszköz 
élettartama csökken.

3. Használja ki a természetes fény lehetősé-
geit, mellőzze a világítást a használaton kívüli 
helyiségekben!

4. Érdemes bizonyos helyiségekben moz-
gásérzékelővel kiegészített világítást üzemel-
tetni.

Fűtés
1. Használjon függönyt, sötétítőt, reluxát, 

redőnyt, ezáltal a nyári hónapokban csökkent-
heti a közvetlen napsugárzás plusz melegítő 
hatását, és télen a hideg levegő beáramlását.

2. Általában 20-21  C elegendő a komfort-
érzethez, kétnapi távollét esetén a hőmérsék-
letet ajánlott 15  C-ra állítani. Ennél hosszabb 
távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 
°C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva 
tartani.

3. Párologtasson rendszeresen, mivel a 
párás levegőben az adott hőmérsékletet mele-
gebbnek érezzük.

4. A nem megfelelő szigetelés akár 30%-kal 
is megnövelheti a fűtés költségeit. A hőveszte-
ség jelentős része a nem megfelelő nyílászáró-
kon keresztül távozik.

5. Feleslegesen ne fűtsön ott, ahol nem 
tartózkodik. Minden 1°C hőmérséklet-csök-
kentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást ered-
ményez.

Hűtés
1. A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűz-

helytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.
2. A hűtőszekrény leghatékonyabban ak-

kor működik, ha a belső hőmérsékletet + 
7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a 
fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C 
elegendő a tárolásra.

3. Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fa-
gyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött 
ételek kerüljenek.

4. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajá-
nak tömítése hibátlan-e. A hűtő és a fagyasztó 
ajtaját ne tartsa sokáig nyitva, és ne nyitogassa 
feleslegesen, mert sok meleg és nedves levegő 
kerül bele. 

5. A kihasználtságnak megfelelő űrtar-
talmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon. 
Az energiafelhasználás szempontjából az „A” 
jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” 
fogyasztja a legtöbb energiát, az „A+” és az 
„A++” változatoknak további 25-45%-kal ki-
sebb a fogyasztása.

6. A klímakészülék használata közben tart-
sa az ablakokat mindig zárva.

(Forrás: MVM)

Jelen cikk a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822 
az.sz. „Szemléletformálási programok meg-
valósítása Deszken” című pályázat keretében 
készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap

A fel nem használt energia a jó energia
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Deszk Község Önkormányzata 2.036.500,-Ft támogatást nyert 
szemléletformálási programok megvalósítására, az energiatudatos 
gondolkodás és ahhoz kapcsolódó viselkedésminták és szokások 
elterjesztésére.

A pályázat célja: 
Intézményi, települési, illetve több településen 

átívelő, interaktív tematikus szemléletformá-
lási programsorozat szervezése és lebo-
nyolítása. • Települési figyelemfelhívó 
akciók megvalósítása. • Települési/in-
tézményi szereplők energiatudatos 
szemléletének terjesztésében való 
közreműködés ösztönzése, ennek 
keretében: tájékoztató előadá-
sok/workshopok/fórumok 
szervezése és lebonyolítása a 
projektben érintett intézmé-
nyek munkavállalói számára. • 
Gyakorlatorientált ismereteket 
átadó, pozitív, a mindennapos 
tevékenységek közé integrálha-
tó, jó példákat közvetítő térségi 
és helyi tanulmányi versenyek 
szakmai előkészítése és lebonyo-
lítása. • A települési programsoro-
zathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz 
kapcsolódó médiakampányok meg-
szervezése és lebonyolítása. • A felhívás fő 
céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi 
kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai 
tanulmányutak megszervezés és lebonyolítása, azokon 
való részvétel támogatása. • A kedvezményezett honlapján belül a pro-

jekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített 
tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, 
frissítése. • Térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemlé-
letre nevelő játékos foglalkozások lebonyolítása gyermekek számára. 

• A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan be-
vonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeret-

terjesztő bemutatóhely kialakítása.
Támogatás összege: 

2.036.500, -Ft 
Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt időtartama: 
2021.07.01- 2022.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Unió Kohéziós Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfi-
nanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető: 
Deszk Község Önkormány-

zata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7., 
e-mail: kisterseg@deszk.hu; 

Honlap: www.deszk.hu; 
A projekt nyilvános fórumai: -

 Deszk Község honlapja, - Deszki 
Tükör

“SZEMLÉLETFORMÁLÁSI PROGRAMOK
 MEGVALÓSÍTÁSA DESZKEN” 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00822

Kohéziós Alap

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 
költségalapú bérlakás határozott időre szóló bérbeadására

- 1 db 48 m2-es földszinti 1,5 szobás
Pályázatok benyújtási határideje: 
 2022. január 14.

Elbírálási határidő: 2022. január 21.

1. A pályázaton részt vehetnek:
- a pályázatot benyújtó személy magyar 

állampolgár, valamint a munkavállalók 
Közösségen belüli szabad mozgásáról 
szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személy, amennyiben az ellátás igénylésé-
nek időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik.

- pályázó vagy a vele együttköltöző házas-
társának, közeli hozzátartozójának tulaj-
donában, haszonélvezetében, bérletében, 
nincs másik beköltözhető lakása.

- pályázónak az adott lakás pályázati ki-
írásának időpontjában Deszk Község 
Önkormányzata felé lakbér vagy bármely 
más jogcímen hátraléka, tartozása nem 
áll fenn,

- pályázó és a vele együtt költöző családtag-
jai havi átlagos nettó összjövedelemének 
33%-a fedezi a megpályázott lakás havi 
lakbérét

- 48 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- 
Ft összegű óvadék megfizetése

48 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 38.400,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meg-

határozottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, 

Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2022. január 14. 
a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitölté-
sével, melyen a telefonos elérhetőséget is kérnénk megadni!

Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Pályázati Felhívás
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A Deszki Maros Menti Fesztivál 
a pandémia miatt sajnos 2020-ban 
és 2021-ben is elmaradt. Nagy szo-
morúság ez számunkra, hiszen 22 
éve szervezzük ezt a versenyt és 
minden évben rengeteg tehetséges 
gyermeket ismertünk meg és tud-
tunk díjazni, motiválni a fesztivál 
által. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
idén rendhagyó formában, on-line 
módon rendezzük meg a versenyt. 
Arra kértük a pedagógusokat, 
hogy videó formájában küldjék el 
a gyerekek produkcióját, amelyet 
ugyanúgy szakmai zsűri értékelt, 
ahogy az eddig is volt.

Nagyon sok szép videó érkezett, 
külön öröm volt számunkra, hogy 

a pandémia ellenére sem állt le a 
művészeti oktatás a legtöbb helyen.

A zsűrik szólóének kategóriában 
Laczák Boglárka és Tóth Andrea, 
népdal kategóriában Mélykútiné 
Nelli, Agód Alíz és Takács Éva, szó-
lóhangszer és kamarazene kategó-
riában Varga Laura, Vizsolyi Lívia 
és Klebniczky György, néptánc ka-
tegóriában pedig Kovács-Gál Nóra 
és Kovács Gábor voltak. Nem volt 
könnyű feladatuk, hiszen egy videó 
alapján kellett értékelést adniuk, de 
nagyon lelkiismeretesen lezsűriz-
ték az összes produkciót és minden 
zsűritag szívből gratulált a gyere-
keknek és a felkészítő pedagógu-
soknak egyaránt. 

Az eredmények pedig a követ-
kezők:

Szólóének:
1. Guti Zoé
1. Kalapos Szonja 
2. Gránicz Linett 
2. Koncz Rebeka 
3. Urbán Izabella
Különdíj a jelmezért és az előa-

dásmódért: Urbán Katalin

Szóló népdaléneklés:
Alsó tagozat
2. Andorka Luca
2. Tóth Hanga
3. Novák Hunor Endre
Különdíj: Maróti Panni
 
Felső tagozat
3. Krokavecz Zsombor
Különdíj: Sári Luca Hanna
 
Szólóhangszer:
Alsó tagozat 
 - Arany minősítés
Baranyai Soma
Boldvai Barnabás
Buzás Péter
Farkas Kincső
Fejes Enikő
Nagy Emília
Soós Izabella Nóra
Szabó Patrik

Alsó tagozat 
 - Ezüst minősítés
Fülöp Dorina
Hingl Anna
Nagy Tamara
Szurovecz Barbara Fanni
Török Hajnal

Alsó tagozat 
 - Bronz minősítés
Patik Laura
 
Felső tagozat 
 - Arany minősítés
Bálint Bence Barnabás
Dobsa Máté
Fülöp Brigitta
Harangozó Hanna
Kálmán Levente
Kócsó Zalán Kolos
Kószó Boróka
Sári Hanna
Soós Hanna Rebeka
Tirk Alíz
Tirk Inez
Vincze Judit
Felső tagozat 
 - Ezüst minősítés
Búza Olivér István
Somorjai Andor
Tasnády Szeőcs Tünde
Vajda Vince
Vajner Violetta Vanda
Felső tagozat 
 - Bronz minősítés
Bajer László
Harmat Levente József
Rácz Kirill Roland
Tóth Anita
 
Kamarazene:
Arany minősítés
Török Hajnal 
és Vajner Violetta Vanda
 
Néptánc:
Arany minősítés
Rece-fice csoport
 Leányjátékok 
 és fércelés Kalocsáról
Ezüst minősítés
Topogók csoport
 A libává változtatott lány
Bronz minősítés
Liturgia után Törökkoppányon
Magyarcsanádi Cigány 
Hagyományőrző Egyesület

Szívből gratulálunk minden ver-
senyzőnek és a felkészítő pedagó-
gusoknak!

Programunkat a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta. 

Bene Ildikó

Deszki Maros Menti Fesztivál
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HALÁLOZÁS

Fehér András Péterné 
88 éves korában, 
Kovács Antal Andrásné
 73 éves korában,
Lünstedt Thomas 
56 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 
Prohászka Krisztinának és Prislinger Tibornak  
2021.11.25-én Hanna,
Hanzsa Eugéniának és Kiss Zoltánnak  
2021.10.18-án Márk Iván nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Horváth Lajos és Szabó Éva 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  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Felelős vezető: Drágán György

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

január 5., 19. 
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!

Családi események
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