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Szerb karácsony
– kicsit másképp

Sajnos már második alkalommal írta át a járványhelyzet a hagyományos szerb karácsonyi
ünnepség megtartását. A szervezők úgy döntöttek, hogy idén is on-line formában rendezik
meg a műsort, így azt január 7-én, pénteken este láthatták az érdeklődők a Bánát Egyesület
youtube csatornáján.
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455+35+16+15
+12,5+10,8+2,5
– Tisztelt Polgármester Úr!
Új évet írunk és a média máris a megjelenő pályázatoktól
hangos. Mit vár ettől az évtől,
milyen kiírásokra kívánnak
pályázatokat benyújtani?
– Először is engedje meg, hogy
minden deszkinek boldog új évet
kívánjak itt, az újság oldalain keresztül! Egy nehéz éven és egy viszonylag
csendes ünnepi időszakon vagyunk túl, de a
látszat ellenére, mi a két ünnep alatt és között
sem pihenhettünk – több pályázat került
kiírásra, melyek beadása az új év után volt
esedékes.
A Területi Operatív Program (TOP
PLUSZ 2022.) keretein belül több területre
lehetett pályázni, úgy, hogy azok megyei ös�szehangolás és irányítás alatt voltak. Gémes
László megyei elnökkel és Bartók Csaba,
Fidesz választókerületi elnökkel több egyeztetést követően alakultak ki a konkrét lehetőségek, vagyis inkább azok a célok, amelyekre
jó eséllyel pályázhatnak települések. Deszk
négy pályázatot nyújtott be a hónap közepén.
Egyet az épülő bölcsőde kerítésének építésére, melyhez hozzávettük az udvar rendezését is – 16 millió forintért. A Sportcentrum
feltöredezett, felpúposodott futópályáját és
a távolugró árok futópályáját is szeretnénk
rekortán gumiőrlemény burkolattal ellátni,
és az utca felőli sarokban lévő betonaknák
megszüntetése után a Tempfli téri játszótér
eszközeit is áttelepítenénk. Erre 15 milliós
pályázatot írtunk. A kerékpárút mentén alkalom nyílik fedett kerékpártárolók telepítésére, amit szintén nem hagytunk ki. Négy

helyszínen építenénk meg az üvegezett tárolókat – 35 milliós pályázati összeggel.
A településen két nagy beruházást tervezünk, illetve álmodunk már pár éve. Az
egyik a Tempfli tér sarkán egy új Egészségház, a másik pedig a régi, elbontott tejcsarnok helyén a Deszki Tánc Háza kulturális
központ épület építése és az idősek napközi
otthonával közös belső udvar parkosítása.
Az Egészségházra még nem lehet pályázni,
de a Tánc házára összeállítottuk a pályázati
anyagot 455 milliós összeggel.
Bartók Csaba az új év első hetében, a Magyar Falu pályázati lehetőség miatt is összehívta a járás településvezetőit. Nagyon kis
keretösszegekkel ugyan, de hatékony egyeztetésekkel mégis eredményesen sikerült a
szomszédos településekkel összehangolni
a benyújtandó pályázatainkat. Az igen szerény, 53 milliós útfelújítási keretből Deszk
12,5 millióra nyújt be pályázatot, melyet ígéretünk szerint, kizárólag az új rész útjavításaira fogunk költeni. Emellett 10,8 millióra
pályázunk az önkormányzati kulturális intézmények felújítási alapjából, és 2,5 milliót
remélünk a második urnafal építésére, melyet az előző pályázattal együtt szeretnénk
nyárig megépíteni.

KI FIZETI A RÉVÉSZT?
– Sok pályázat ez, sok
munka, nyilván sokba kerül
a megírásuk is. Kivel dolgoztatnak, mennyibe kerül a
pályázatírás Deszknek, menyit fordítanak erre évente?
– Azt tudnia kell mindenkinek, hogy minden pályázati
kiírásban kötelezően kell elkü-

löníteni a pályázati összeg adott
százalékát az előkészítésre.
Ezeket mi a lehető legminimálisabbra lecsökkentjük és a legtöbbször magunk végezzük el a
projektmenedzsmenti feladatokat. A Tánc Háza projektben – a
feladat nagysága miatt - a Megyei Önkormányzat pályázatíró

csapatával dolgozunk össze, de
például a tervezési feladatokra
nem sokat költünk – azokat én
végzem el munkaidőben díjmentesen, hiszen ez a szakmám.
Sok álmatlan éjszakám és hétvégém fekszik ezekben az anyagokban.
Sok hatástanulmányt és előkészítő szakmai anyagot kell
összeállítani egy-egy pályázatnál, ezekhez mindig megkeressük a külsős, szabad szakmai
kapacitást. Ezen felül a 3 fős pályázatíró csapatunk is rengeteg
időt fordít ezekre a projektekre,
bár inkább a megvalósítás és az
elszámolás időszaka hárul rájuk.

A pályázati költségfelosztásokban előkészítésre általában
5-10%-ot lehet fordítani, amibe
a már említetteken felül pl. a
közbeszerzés és az engedélyek
beszerzésének díjai is beletartoznak. A mai világban drágák
a szakemberek és ez a sok pályázat is csak az ő áraikat veri
fel. Két év alatt a 720 milliós
pályázati összegekből akár 4060 millió is elfolyhat – de ezeket
a forintokat is minden esetben
finanszírozza a pályázat. Ezeket
a végén már sosem számoljuk,
ahogy a saját munkánkat sem
– töröljük a sok idegtépő hetet és az eredmény lebeg csak a
szemünk előtt. De ez így is van
rendjén!
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KI DÖNTI EL, MIRE PÁLYÁZUNK?
– Sokan kérdezik, hogy miért nem csak útépítésre, vagy
szennyvízhálózat bővítésre
pályázunk, hiszen ott van a
legnagyobb probléma, vagy
legalábbis arányaiban erre
kellene a legtöbbet fordítani –
miért más terület a cél?
– Nos, naponta ütközök bele
személyesen én is ilyen kérdésekbe és a válaszom is naponta
mindig ugyanaz: CSAK ARRA
TUDUNK PÁLYÁZNI, AMIT
KIÍRNAK A MINISZTÉRIUMOK ÉS A PÁLYÁZATOKAT
IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK!
Szabadon felhasználható, saját
forrásaink gyakorlatilag nincsenek, minden 1-2 milliónál nagyobb munkára pályázati forrást
kell keressünk. Nem nehéz megérteni, hogy ha egészségházra
írnak ki pályázatot, akkor azon a
pályázaton nem tudunk útépítés-

re, vagy szennyvízhálózat fejlesztésére pénzt kérni.
Szinte minden kiírásra rámozdulunk, rengeteget dolgozunk,
pályázatok tucatját adjuk be
évente és ezek 50-60 százalékát
meg is nyerjük. De nem tudunk
a megnyert összegből akármit
megépíteni, nem lehet másra fordítani, csak a pályázat kiírásakor
megfogalmazott célokra lehet azt
felhasználni – mégpedig minden esetben komoly ellenőrzések
mellett. A pályázati összeg sem
mindig az, amire maximálisan
lehet pályázni, hiszen a biztos
siker érdekében egyeztetni, engedni kell a többi, a pályázatban
területileg érintett településsel is.
Most a Magyar Falu projektből
12,5 milliót remélünk, amit ismét
útépítésre fordíthatunk. Az igény,
a valós szükséglet ennek akár a
tízszerese is lenne csak Deszken,

VISSZATÉR-E
A RENDES ÉLETÜNK?
– Milyen rendezvényekkel számolnak 2022-ben? Visszatér a
rendes életünk, vagy maradnak a bezárt, a közösségektől elzárt hónapok?
– A szigorú intézkedéseket betartva sem gondolom, hogy Deszken
ne tartottunk volna rendezvényeket, hogy ne lettünk volna elég vállalkozó kedvűek – akár a környező településekhez viszonyítva is!
A 2021-es évi nagy bezárást követően egyből nyárindító-, majd
nyárzáró családi nappal jelentkeztünk, veteránjármű show-val, de közben kertmozi előadások voltak a faluház kertjében. Falunapokat tartottunk, az Ajvár Fesztivál is várta a kimozdulni vágyókat. A Faluházban
színházi-, irodalmi-, és zenei előadások csalogatták vissza a deszkieket
és az adventi gyertyagyújtásokat, de még a Stelázsit, a Falu-Mikulást
és az összevont Falukarácsonyt is megtartottuk. Bátran mondhatom,
hogy a kellő óvatossággal bátrabbak voltunk bármelyik szomszédos te-

?

de ez van. Szennyvízcsatorna fejlesztésekre sajnos – a miniszterelnökség 2019 év végi tájékoztatása
ellenére sem íródott ki pályázat.
Ha lesz ilyen, azon a pályázaton is
biztosan indulunk – addig pedig
minden másra, amire csak lehet.
Semmilyen pályázatot, semmi-

lyen Deszkre hozható forintot
nem hagyunk ki csak azért, mert
útra, vagy szennyvízre most nem
lehet. Tudjuk, hogy arra is kell, de
pénz nélkül nem tehetünk mást,
mint hogy várunk az ezekre kiírt
pályázati lehetőségekre.

lepüléstől – beleértve Szegedet is, ahol karácsonyi vásárt tarthattak, de
gyertyagyújtást már veszélyesnek titulálták.
Az idén év elején is bizakodóan készülünk a szokásos rendezvényekkel, persze nem tudjuk, milyen lesz a közegészségügyi helyzet, de ha
lehet tartani kültéri rendezvényeket, akkor mi készen állunk. A februári kiszebáb égetéssel és fánksütő versennyel egybekötött télkergető BuShow-ra is fel vagyunk készülve – kicsit megfűszerezve azt. A Röfi-Buli
a közösségben történő „házi ételkészítés” járványügyi veszélyei miatt a
klasszikus formájában elmarad, de megszervezünk a néptáncosoknak
egy táncos lábakat megmozgató, disznótoros vacsorát. Az „Ezt tanultuk”, a művészeti csoportjaink szokásos év eleji bemutatkozója is tervben van – reméljük, nem szigorítnak be előtte. A 2021-ben született 49
deszki baba köszöntésére is fel vagyunk készülve, és már elkezdődtek a
március 15-iki műsor előkészületei is. Ennyire előre tervezünk – meglátjuk, mit engednek ezekből megvalósítani.
Nekünk már hiányzik a sok csoport, az élet, a deszkiekkel való folyamatos találkozás. Tudjuk, nehéz lesz visszakapni a régi életünket, de
abban biztosan lehetnek, hogy a népes szervező csapatunkkal készen
állunk, hogy megmutassuk a visszautat!
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2022. ELSŐ
SZÉP KORÚ
KÖSZÖNTÉSE

90 éves születésnapján köszöntötte a település nevében Vecsernyés Mihályné Marika
nénit Brczán Krisztifor alpolgármester és
anyakönyvvezetőnk, Szarvas Judit. A kivételesen szép életkor, és a családi ünnep alkalmából nagyon jó egészséget, és szerető családja
körében megélt további boldog éveket kívánunk neki!
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INDUL A CSAPADÉKVÍZ PROJEKT?

– Láthatóan felvonult a sándorfalvi
székhelyű VÍZÉP HOLDING kivitelező
csapata a csapadékvíz projekt kezdéséhez. Mire számíthatunk?
– Az Arany János, a Széchenyi István és az
Ősz utcában kezdik a munkákat – talán már
az újság megjelenése előtt. Napi 50 méteres
haladással terveznek úgy, hogy a felbontott bejárókat estére minden esetben járhatóvá teszik.
Nem kerül lebetonozásra, de a bejárást biztosítaniuk kell.
Mivel tél van, csapadékos, saras időszak,
így biztosan lesz egy kis felfordulás és lesznek
panaszok és bosszankodók is. Az érintett utcákat szórólapon ki fogjuk értesíteni a munkák megkezdése előtt, melyben kérjük az ott
lakókat, hogy reggel hat óráig álljanak ki a
gépjárműveikkel az ingatlanok elé, az utcának
a munkavégzéssel szemközti oldalára, hogy
senki ne kényszerüljön egy napos „vesztegzárra” az előttük tervezett árkok kiásása miatt.
Lesz, ahol fákat kell kivágni és lesz majd, ahol a
közműveket kell a projekthez igazítani. Ez egy
ilyen kivitelezéssel együtt jár, de természetesen
megpróbáljuk a lehető legelviselhetőbbre szorítani a kellemetlenségeket.
Az biztos, hogy lakott utcákban senki nem
tud csendben, sár- és pormentesen, kisebb
bosszúságok nélkül árkokat ásni, átereszeket
és bejárókat felbontani és visszaépíteni – ezért
előre is kérjük mindenki türelmét és megérté-

sét! A kivitelezővel azonosak az érdekeink, ők
nem az ellenségeink és a lakosság érdekében
fogják a deszkieket zavarni a kivitelezés ideje
alatt. Olyan utcákban épül meg a csapadékvíz
elvezető árok, ahol jelenleg még nincs, vagy
nem jól üzemel. Lesznek, akik úgy érzik majd,
hogy előttük felesleges ez a munka, de az egyre
szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt minden utcában fel kell készülnünk
a hirtelen lehullott, nagyobb mennyiségű víz
elvezetésére. Mindannyiunk érdekében épül
tovább ez az árokrendszer - kérjük hát mindenki toleranciáját!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

JÓ KEDVRE MINDIG VAN IDŐ!
A Nyugdíjas Klub tagjaira aztán igazán nem lehet azt mondani, hogy csak várják, hogy
elteljenek a napok. Mindennaposak a kártya partik, a kis ös�szejövetelek, jó beszélgetések és a
közös tornák – de bizony akkor
sem mennek a szomszédba segítségért, ha egy kis előadást kell
rögtönözni valamelyik klubtag
megköszöntésére.

Mi sem bizonyítja ezt jobban
annál, minthogy Széllné Klárika néni 90. születésnapjára
egy bohózatot, egy táncot, és
szép köszöntőt hoztak össze a
klubtagok. Klárika néni 40 évig
volt imádott főnővér a deszkiek
számára csak szaniként ismert
megyei egészségügyi intézményben, így az alapötlet egy időutazás volt a nyugdíjas hölgyek és

urak részvételével. A lepedőre
mázolt SZANI 40 jelképezte az
ott eltöltött időt, az alkalmi betegeket pedig Földi Jancsi – mint
ápoló egrecíroztatta Klári néni
legnagyobb örömére. Az alkalmi színpadra került még egy
időskori házaspár kis jelenete,
két kortalan tag tini jelenete, a
mamák hipp-hopp táncformációja, és természetesen Csurelné
Bagóczki Margit klubvezető köszöntője is.
A település részéről polgármesterünk köszöntötte a szép
korú klubtagot, és persze a család is jelen volt a kis megemlékezésen. Klári néni – napra készen
– a klub facebook oldalán osztotta meg a hála szavait a műsor
után:
„Ez a nap nem csak attól volt
szép, hogy a 90. születésnapom
volt, mert ez nem lehetett volna
teljes a nyugdíjas barátaim nélkül. Biztos nélkülük is szép lett
volna, de így volt tökéletes, teljes
és egyszerűen felejthetetlen. Köszönöm a szép műsort, a telefon-

hívásokat, az üdvözleteket, és a
veletek töltött tartalmas éveket.
…KÖSZÖNÖM!”
Bizony, igaz a rég dal ismert
sora: „Nem csak a húsz éveseké
a világ!”
Szerk.
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A házak hőszigetelésének módjai és annak jelentősége
A régi épületek között gyakran találkozhatunk olyan dupla falazattal, amelyet légréteg
választ el egymástól. A magszigetelés azonban
hiányzik. A szigetelőanyag bejuttatása érdekében a kültér felőli falazat egy részét megbontják, és oda magszigetelésre alkalmas anyagokat juttatnak. A jobb hőszigetelés érdekében
szoktak a külső fal elé még egy falréteget húzni. /Forrás: kreativlakas.com/

Új épületek esetében a megfelelő kötő- és
vakolóanyagok kiválasztásával már mód van
a hőszigetelés optimalizálására. A régi épületek esetében az építészeti megoldásokat, a felhasznált anyagokat és a falak hőszigetelő-képességét nagyrészt adottnak kell tekinteni.
Ezen épületek komoly problémája a hőmérséklet-különbség, amely azokon a pontokon
alakul ki, ahol a kifelé irányuló hőáramlás
erősebb, mint a szomszédos felületeken (pl. a
közfalakon, az ablakkereteken és a helyiségek
sarkaiban). Hőmérséklet-különbség kialakulhat továbbá az építészetileg rosszul kidolgozott részleteknél is.
A hőszigetelő rendszerek beburkolják a házat, megakadályozzák a hőmérséklet-különbségek kialakulását és a páralecsapódást a külső
falak belső oldalán. A külső főfalak hőtároló
képessége javul. A külső szigetelésnek háromféle módja lehetséges:

1. a falon kívülre elhelyezett hőszigetelő rendszer;
2. hátulról kiszellőztetett hőszigetelő
külső burkolat;
3. valamint két rétegű fal esetén az utólag beépített magszigetelés.
A falon kívül elhelyezett hőszigetelő réteget
már mintegy négy évtizede alkalmazzák, így a
gyártás és a felhasználás területén is számtalan
tapasztalat halmozódott fel. Ez a módszer elsősorban vakolt, sima falak esetében használható. Természetes kívánalom, hogy az épület
jól illeszkedjen az utca hangulatába és alkalmazkodjon a városképhez.
Szellőzőréteges homlokzati hőszigetelés
esetében a szigetelő és az időjárás elleni védő
funkció szét van bontva. A két réteget levegő
által átjárt tér választja el egymástól. Ez a légréteg megakadályozza, hogy az időjárás ellen védő réteg és a szigetelőréteg között pára
csapódjon le.

A házak hőszigetelése a környezetvédelemnek az a részterülete, ahol minden háztulajdonos saját jól felfogott érdekéből kifolyólag
közvetett módon védi a környezetét. Hogyan
lehet ez?
1. A fűtési költségek jelentős csökkentésével csökkennek a családok kiadásai.
2. A homlokzat külső szigetelése a falak
hőingadozását jelentősen csökkenti,
ami növeli a falazatok élettartamát,
és csökkenti a falszerkezetekben kialakult hőhidak negatív hatását a párakicsapódást és az ezzel kapcsolatos
penészedést.
3. A családi házak kevesebb fosszilis
energiafelhasználása csökkenti a lakóépületek szén-dioxid és szén-monoxid kibocsátását, ami egészségesebb környezetet és tisztább levegőt
biztosít.
4. A kevesebb fűtés eredménye az,
hogy takarékoskodunk a felhasznált
fosszilis energiahordozókkal (kőolaj,
földgáz, szén, fa).
5. Csökken az ország energiahordozókkal szembeni függősége.
A házak megfelelő hőszigetelésével tehát
takarékoskodunk az energiaforrásainkkal, illetve csökkentjük a szennyezőanyag-kibocsátásunkat is.
Jelen cikk a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822
az. sz. „Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken” című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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RÖVID HÍREINK

mindezt ingyenesen tekinthetik
meg Deszken.
Művészeti csoportjainkba folyamatosan várjuk az új jelentkezőket, hiszen nálunk mindenki
megtalálja a neki illő mozgásformát, foglalkozást. Működik balett, rock and roll, néptánc, népi
ének, népi hegedű, brácsa és
nagybőgő, musical, kézműves,
baba-mama- és lego klub is nálunk. A kicsiktől a nagyokig
mindenkit várunk szeretettel! Az
időpontokról, részletekről érdeklődjön a Faluházban!
Nyitva tartásunk:
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 10-12, 13-18
Szombat: 9-13
Elérhetőségünk: 62/571-599,
faluhaz@deszk.hu

KÉK RÓKA

Az új évben a Magyar Kultúra
Napjával indultak el rendezvényeink. Január 22-én, szombaton
a Classic Trió hangversenye volt
a kupolateremben, aki eljött, egy
gyönyörű koncerten vehetett
részt.
Elindultak a művészeti csoportok próbái is, de sajnos
napról-napra egyre inkább azzal kell szembesülnünk, hogy
rengeteg megbetegedés és karantén akadályozza a munkát.
Mi azért optimisták vagyunk és
megpróbáljuk megrendezni az
Ezt tanultuk! gálaműsorunkat
februárban, bízva abban, hogy a
járványhelyzet már kedvezőbb
lesz.
Nagyon készülünk a télkergető
rendezvényünkre is, figyeljék a
szórólapokat a postaládájukban,
illetve a Faluház facebook oldalát, ahol minden eseményünket
közzé adjuk.
Elindítottuk a színházi előadásokat is, elsőként február 4-én
a Déryné Társulat hozza el a Kék
róka c. darabját hozzánk. Remek
előadás, remek színészekkel és

SZEREPLŐK:
PÁL – IVASKOVICS VIKTOR
CECILE – LOSONCZI KATA
SÁNDOR – TURI BÁLINT
TRILL BÁRÓ – DÁNYI KRISZTIÁN
LENCSI – GULYÁS GABRIELLA
DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ:
ONDRASCHEK PÉTER
RENDEZŐ:
SZABÓ SEBESTYÉN LÁSZLÓ
RENDEZŐASSZISZTENS:
PÁLFFY PÉTER

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

HERCZEG FERENC

AZ ELŐADÁS A DÉRYNÉ
PROGRAM HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
VALÓSULT MEG!

2022. FEBRUÁR 4. PÉNTEK 19:00

DESZK

DESZKI FALUHÁZ
DESZK, TEMPFLI TÉR 8.

Világító adventi ablakok
Deszken
2016-ban Solymárról indult
el a „Világító Adventi Kalendárium” kezdeményezés. Deszken
2020-ban Márki Kitti már elindította a játékot településünkön
is, tavaly pedig úgy döntöttünk,
hogy felkaroljuk ezt és meghirdettük Advent első vasárnapjától
az ablakdíszítést. Meglepődve tapasztaltam, hogy pillanatok alatt
lett elég jelentkező és nagyon sokan örömmel vettek részt ebben
a szép játékban. Minden reggel
raktunk fel egy térképet a facebook-ra, amelyen megjelöltük
azt a településrészt, ahol kutatni
kellett az ablak után. A cél az volt,
hogy minél többen mozduljanak
ki, sétáljanak egyet a faluban,

találkozzanak egymással, beszélgessenek egy jót és persze csodálják meg a díszített ablakokat.
Sokaktól hallottam, hogy szívesen indultak minden este ablakot
vadászni és hogy milyen jó volt,
hogy elhoztuk Deszkre is ezt a
játékot.
Én is nagyon örültem a sikernek és megígérem, hogy jövőre is
lesznek világító adventi ablakok
Deszken.
Bene Ildikó

2022. JANUÁR
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HÍREK AZ IDŐSEK KLUBÉLETÉRŐL
2021-ben a Deszki Nyugdíjas
klub tagjai az Advent időszakában minden nap versidézeteket
és karácsonyi, újévi verseket
olvastak fel. Ez nagy népszerűségnek örvendett a klubtársak
körében.
Nézzük csak, milyen pozitív
hatása lehet a versnek a mindennapjainkban! Több kutatás
foglalkozik a versek agyunkra
gyakorolt hatásával, amit hasonlóan dolgozunk fel, mint a
zenét. Ilyenkor egy felfokozottabb érzelmi állapotba kerülünk,
agyunk pedig arra ösztönöz
bennünket, még akkor is, ha
nem vagyunk költészetrajongók,
hogy még többet foglalkozzunk
versekkel. Hiszen a versekben a
szavak hangzása és jelentéseik
sokszínűsége szinte nyelvünk lehetőségének határait feszegetik,
így agyi funkcióink legmagasabb szintjét kell használnunk,
ami elősegíti a tanulást, valamint
az álmodozáshoz kapcsolható
agyi részek is aktiválódnak. Azt

gondolom, mindannyian vonzódunk az irodalomhoz, még
azok is, akik el sem tudják képzelni a rendszeres versolvasást.
Szeretünk egy szép idézettel ellátott képeslapot adni egy jeles
alkalomkor, szerelmes versrészlettel megörvendeztetni kedvesünket, rövid verssel köszönteni
ismerőseinket névnap, születésnap, karácsony alkalmával, hogy
csak néhányat említsek. A versek
egyik legcsodálatosabb ajándéka talán, hogy segít nekünk
átélni azt a hangulatot, érzést és
eseményt, amit a vers bennünk
kelt. Olykor könnyebb elfogadni
nehéz életeseményeket és átélt
érzelmeket egy vers segítségével.
Könnyítheti gyászunkat, nehéz
szakításunkat, életciklus-váltásunkat, vagy olykor csak egy nehéz napot, de segíthet mélyebben
megélni örömteli pillanatokat, a
szerelmet, egy gyermek születését vagy csupán egy napsütéses
délután boldogságát. Legtöbbször nem is gondolnánk, men�-

nyire egyszerűen csökkenthetjük
a mindennapi stresszt. Nemrégiben olvastam egy cikket Deborah Alma költőről, aki éveken
át dolgozott demens betegekkel,
ekkor figyelte meg, hogy a versek
milyen hatással vannak az emberekre. Azóta hisz abban, hogy
a költészet képes megváltoztatni
az emberek hangulatát és lekötni
a figyelmüket. Shropshire-ben
megnyitotta „verspatikáját”, ahol
hangulatok szerint rendezte el
a könyveket. A versolvasás segít
minket empatikusabbá válni.
Egy költő számára a verselés
sokszor saját érzéseinek, élethelyzetének, nehézségeinek vagy
örömeinek a kifejezése. Így az
olvasás során tulajdonképpen
mások érzéseivel szembesülünk
és azokat próbáljuk átélni. A vers
egy olyan társ lehet számunkra,
ami segíti a feldolgozást, mélyebben rögzíthet bennünk egy pillanatot, azáltal, hogy emlékeinket
kedvenc versünkbe zárjuk. A
versolvasás pedig mindenki szá-

BUSSZHKEONW
DE

2022. 02. 19-én
a Faluház előtt

A részletekről szórólapon értesítjük
Önöket!

mára elérhető, akár nyomtatott
formában szerezzük be kedvenc
költőink köteteit, akár az interneten olvassuk eddig ismeretlen
írók darabjait, a hatás sosem marad el. Ennek tükrében a Deszki
Nyugdíjas Klub 2022. évi mottója „Verssel, zenével a mentális
egészségért” lesz. Rendszeresen
fogok megosztani veletek verseket, írott, szavalt, megzenésített
formában. Az első vers, amit
többféleképpen mutattam be
nektek: Petőfi Sándor: Távolból
című költeménye volt. Szeretném, ha ti is megosztanátok kedvenc verseiteket, zenéiteket a közösségünk tagjaival. Remélem,
lesznek klubtársaink, akik elszavalják nekünk a számukra legkedvesebb költeményeket. Saját
írásoknak is nagyon örülnék, ha
megismertetnétek társaitokkal.
Csurelné Bagóczki Margit
Deszki Nyugdíjas Klub
vezetője
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Szerb óvoda hírei

Ünnepek
az óvodánkban

Az adventi ünnepkör a szerb
óvodában nagyon gazdag és eseménydús, hiszen két nemzetiség
ünnepi szokásaival ismerkednek meg a gyerekek. A magyar
néphagyományokat, az ortodox

szerb szokásokat, dalokat, verseket újra és újra felidézzük, melyre a kisebbek még ismeretlenül
rácsodálkoznak, a nagyok már
csillogó szemmel csatlakoznak.
December 6-án a Mikulás, azt
követően Szveti Nikola, a „szerb
Mikulás” látogatott el hozzánk,
hogy megajándékozza a gyerekeket. E közben szorgos kezek
készítették a mézeskalácsokat, a
meghívókat, ajándékokat a Családi Délutánunkra. Az óvoda
udvarán mondókákkal, dallal
idéztük fel a karácsonyi készülődéshez fűződő szokásokat, mozzanatokat a szülők számára. Az
ünnepi köszöntő után a lobogó
tűz mellett finomságok és forró
tea mellett beszélgethettünk egy
kicsit.
Alig, hogy elkezdődött a 2022es év, máris egy szeretetteljes ünnepre készülhettünk: a szerb karácsonyra. Anna néni vezetésével

a középső- és nagycsoportos
gyerekek egy kedves karácsonyi
csokrot nyújtottak át az ovisok és
a szerb közösség számára, amely
online megtekinthető a Bánát ünnepi műsorának keretein belül.
Hagyományainkhoz
híven,
az idén is együtt ünnepeltük az
ortodox karácsonyt a szerb iskolásokkal. Az óvodás gyerekekkel
közösen elkészítettük a csésznicát. Került az asztalra papule

(bab), koljivo (főtt búza) és az elmaradhatatlan zdravlje (kenyér).
Az ünnephez kötődő szokásokat
Brczán Krisztifor az iskolás gyerekek segítségével ismertette meg
a jelenlévőkkel. Gyermekkori
emlékekkel fűszerezve mesélte el,
hogyan ünnepeltek annak idején
a szerb családok. Nem maradt
el a szokásos diógyűjtés sem. Az
asztalon lévő finomságok hamar
elfogytak, mindenki jóízűen falatozott a sokak számára nem megszokott ételekből.
Mindenki örömére egy kellemes közös délelőttöt töltöttünk el
együtt.
... és ezután leesett a hó.
Gyihor Gabriella

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZŐ

DESZK, TÁNCSICS UTCA 4.
NYITVA TARTÁS: H-P 9.00-19.00
Hétvégén és ünnepnap
telefonon előre egyeztetve!
(Ebédszünet: 12.00-13.30)
TEL. SZÁM:
0630/60-30-263
Daróczi Bettina e.v.
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Palics

2021. december 11-én a palicsi Vigadóban
került megrendezésre a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület adventi kézműves workshopja, közel száz gyermekkel és
felnőttel – köztük Lehotai Gergő és Lehotai
Dávid a deszki szerb iskola képviseletében voltak jelen.
A 10 órakor kezdődött műhelymunka apropója természetesen az adventi készülődés volt,
a résztvevők karácsonyfadíszeket, gyertyát és
mézeskalács-figurákat készítettek, illetve karácsonyi énekeket tanultak. Nemezelni, viaszgyertyát meríteni vagy mézeskalács figurákat
díszíteni egyaránt népszerű elfoglaltság volt
(Békésapáti Tatomirov Zsófia, Szerda Zsófia
és Vass Krisztina segítségével), a vidám hangulathoz a Duhaj Banda is hozzájárult. Csodálatos alkotások készültek, a résztvevők kézműves-technikákat tanultak, hagyományos
díszítéseket ismertek meg, a Karácsony jegyében készült művek minden résztvevő számára
értékes és maradandó emléket jelentettek.

Brczán Éva Szerb
Népviseletek Kiállítás

A szerb Helytörténeti Múzeum kiállító termében december hónapban Szerb Népviseletek Kiállítása volt látható a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében,
amelyet az iskolás gyerekek is meglátogattak.
Beszélgettünk az anyaországbeli tájegységekről, annak adottságairól és így kötöttük össze
az ott viselt népviseletek tulajdonságait, típusait.
Brczán Éva

Szent Miklós napi
ünnepség
Az idei tanévben is megünnepeltük iskolánkban Szent Miklós napját. Igyekeztünk
változatos programot összeállítani, amely segítségével a gyermekek új ismereteket is szereznek, gyakorolják a szerb nyelvet, fejlesztik
kézügyességüket és mindezek által élményekkel teli távoznak a téli szünetre.
A nap első részében Szent Miklósról beszélgettünk, aki több deszki család védőszentje.
Azután forgószínpadszerűen tevékenykedtek a tanulók. Három helyszínen kézműveskedtek. Az első helyszínen fakarikákat festettek, amelyekre formanyomóval előnyomott
mintákat ragasztottak, majd azokat is festették.
Az alkotásokat felzsinórozták, így karácsonyfadíszként használhatják. A második asztalnál
szintén fakarikákkal dolgoztak. Itt hóembert
készítettek a gyerekek. A harmadik helyszínen
a nyári táborban elkészített kerámiákból varázsoltak karácsonyfadíszeket a tanulók, melyekkel az udvaron álló karácsonyfát díszítettük fel.
A gyermekek a legjobban a mézeskalács készítésnek örültek. Különböző formákat szaggattak ki, és díszítettek fel.
A járványhelyzetre való tekintettel az idén
csak a nagycsoportos óvodásokat hívtuk meg
a kézműves foglalkozásokra. Nekik könnyebb
feladatot gondoltunk ki. Ők fonalgrafika segítségével készítettek karácsonyfát, majd ők is
mézeskalácsot sütöttek.

Ebéd után megérkezett a Mikulás is, akit
minden osztály verssel, dallal, vagy tánccal
köszöntött. A 3-4. osztályosok két rövid jelenettel is meglepték fiatalabb társaikat. Ezeket a
jeleneteket előadták az óvodásoknak is.
A Szerb Országos Önkormányzattól kapott
anyagi támogatásból megvendégeltük a nagycsoportos óvodásokat, alapanyagot vásároltunk a mézeskalács készítéséhez, a Mikulás
pedig minden iskolást finomságokkal teli csomaggal ajándékozott meg.
Zórity Dusica

Szerb ortodox karácsony

A szerb iskola tanulói óvodás társaikkal
együtt felelevenítették a pravoszláv szenteste
és karácsony hagyományait. A gyermekek
pedagógusaikkal együtt elkészítették a hagyományos ételeket, melyeket az ünneplés végén
el is fogyasztottak.
Az óvodások néptánccal készültek, az iskolások tánccal, karácsonyi versekkel, dalokkal,
zenével örvendeztették meg társaikat.
Sajnos a járványhelyzet miatt on-line szervezték meg az ünnepséget, így a felvételről
megtekinthető műsorban szerepeltek tanulóink is.
Zórity Dusica
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SIKERES PÁLYÁZAT!
ZÖLDEBB LETT A CSICSERGŐ ÓVODA
Nem is indulhatott volna jobban az év a
Csicsergő Óvodában!
Január 8-án kaptuk ugyanis a hírt, hogy a
szeptemberben benyújtott pályázatunk sikeres lett, s elnyertük a Zöld Óvoda elismerő címet! Ezzel egy nagyon nívós országos szakmai
körbe, a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatába is bekerültünk.
Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat
célja az volt, hogy az óvodás korosztály sajá-

tos, korcsoportjának megfelelő élményekre és
tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált
környezeti nevelésben részesüljön. Kerüljön
sor megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások minél
szélesebb körű átadására, átvételére.
A fenntarthatóságra nevelés hatékony gyakorlati megvalósítása érdekében a Zöld Óvoda minősítési rendszer kritériumainak kellett
megfelelnie óvodánknak. Terveink szerint
a pályázati projektben továbblépünk a kör-

nyezeti nevelésünkben, a fenntarthatóság
pedagógiájával minél teljesebben kibővítve a
tevékenységrendszerünk tartalmát, gazdagítva módszereit. Ezzel ember és környezetének
viszonyában a 21. század kihívásainak való
megfelelés erőteljesebb hangsúlyozása is célunk: környezet- és egészségtudatosság; a jövő
iránti elkötelezett felelősség; új, másféle szemlélet az energiafelhasználásban, a hulladékkezelésben, tudatos életvitel.

Milyen is egy ZÖLD ÓVODA?
Bemutatjuk most egy kicsiny szeletét gyakorlatunknak, a közelmúlt történései mentén.
Hogyan ünnepelte egy ökotudatos közösség a Karácsonyt?
Minél kevesebb készterméket vásárolva, helyette inkább újragondolva, átalakítva, új életre keltve, nem pazarolva ….

Így lesz a fel nem használt
padlólapból ünnepi dekoráció;

Így változnak át a szülők által gyűjtött
kartondobozok meleget adó kandallóvá, és válnak a leghűségesebb
Diótörővé a lángosostól kapott nagy
műanyag tejfölös vödrök.

A karácsonyfadíszek természetesek vagy újrahasznosított
anyagból készülnek.

2022. JANUÁR
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Decemberi események az iskolában
kös feladatok elvégzésével adhattak számot
ismereteikről a diákok.
A napot karácsonyi dalok éneklése zárta,
melynek gyermek és pedagógus egyaránt része volt.

A decemberi időszak idén is mozgalmas
volt a Zoltánfyban.
December elején megjelentek a téli dekorációk az ablakokban, az iskola falait karácsonyi
díszek, rajzok ékesítették és a Deszki Önkormányzat által adományozott karácsonyfák is
ünnepi díszben pompáztak. December 6-án
az alsó tagozatra ellátogatott a Mikulás, akit a
tanulók karácsonyi dalokkal, versekkel fogadtak.
A hagyományos karácsonyi műsor sajnos
az idén is elmaradt, de felkérést kapott a suli,
hogy a negyedik adventi gyertyagyújtáson
műsorral lepje meg a település polgárait.
A Zoltánfy István Általános Iskola és a
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda közösen készült erre az alkalomra egy flashmob-bal. A
flashmob (villámcsődület) egy angol kifejezés,
mely emberek előre eltervezett csoportosulását jelenti valamilyen nyilvános helyen és
jellemzője még, hogy ott tartott előadás nem
teljesen megtervezett.
Fáklyát tartó pedagógusok és tanulók között vonultak be a mécsest kezükben tartó
óvodások és kisiskolások a Faluház előtti
térre. A felső tagozatosok ünnepi dalokkal és
verssel köszöntötték a közönséget, az előadás
„színpadát” a kisiskolások és az óvodások
körgyűrűje alkotta. Az énekkar által kezdeményezett záró énekhez a közönség is aktívan
csatlakozott, mely nagyon meghatóvá tette a
rendezvényt.
A téli szünet előtti utolsó tanítás nap az
ünnepről, a karácsonyi készülődésről szólt
mindkét épületben. A kisebbeknek lehetőségük volt kézműves szakkörön karácsonyfadíszeket készíteni spatulából, kartonpapírból,
színes lapokból és dekor anyagokból, melyet
akár karácsonyi ajándéknak is hazavihettek.
Párhuzamosan karácsonyi mozi üzemelt, ahol
egy igazán ünnepi témájú történetet, ’A fiú,
akit karácsonynak hívnak’ c. filmet nézhették
meg az érdeklődő gyerekek.
A „nagyok” a rövidített órák megtartása
után a nap hátra lévő részét csapatversennyel,
karaoke énekléssel és villámkérdéses vetélkedővel töltötték el. A verseny során hat szaktárgyi állomáson mérettettek meg a csapatok,
ahol játékos kérdések megfejtésével és a trük-

2021. november 03. és december 17. között
valósultak meg a "Szemléletformálási programok Deszken", KEHOP-5.4.1-16-2016-00822
pályázat számos, a Zoltánfy Iskola által szervezett programjai. Részletekben már ismertetésre kerültek egyes programelemek, de az alábbiakban összefoglalásra kerül a teljes projekt.
Az alsósok 5, a felsősök 6 tematikus órán
vettek részt, ahol a fenntarthatóság kérdését
különböző - erkölcsi, társadalmi, technikai
és gazdasági - aspektusaiból vizsgálták meg,
járták körül. A cél nem csupán az ismeretanyag átadása volt, az órák a hétköznapokban
is megvalósítható, környezettudatos- és kímélő gyakorlatok bemutatására törekedtek. Az
ismeretanyag elsajátítást a minden előadást
lezáró tesztkitöltés ellenőrizte.
Az előadásokkal párhuzamosan az alsósok
számára rajz-, a felsősöknek pedig plakátkészítő pályázat, illetve mindkét tagozat részére
vers- vagy esszéíró versenyt került meghirdetésre.
A munkákat az elhangzott előadásokra
építve készítették el a tanulók, egyénileg vagy
csoportban. A pályamunkák megtekintésére a
december 17. óta tartó kiállítás nyújt lehetőséget, ezen a napon a kategóriák győztesei is
kihirdetésre kerültek.
November 22. és 26. között tematikus hetet
tartott az intézmény "Az energia” fogalomkörében. A témahét során az iskola összes tanulója minden nap egy-egy kiemelt kérdéskör
változatos szempontú megközelítésével foglalkozott a tanórákon. A foglalkozások gyakorlatorientáltak voltak, a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos jó gyakorlatok
bemutatásán túl az alkalmazás is bemutatásra
került. Ennek egyik kiemelt eleme volt a hét
zárásaként megtartott „Energiamentes nap”.
A pályázat keretében az önkormányzat dolgozói, valamint a pedagógusok is részt vettek
egy-egy érzékenyítő előadáson (december 1oén, illetve 11-én). A rendkívül figyelemfelhívó és provokáló PPT-k vetítése után alkalom
adódott a téma megbeszélésére, a megerősítést
ebben az esetben is egy tesztsor kitöltése segítette.
Összegezve a pályázat programjai jó alkalmat biztosítottak mind a diákok, mind a
felnőttek számára az ismeretszerzésre, illetve
azok gyakorlati átültetésére. Lehetővé tették az
aggályok és félelmek megbeszélését, és a probléma objektívebb szemléletét, s így a média
különböző felületein megjelenő hírek kritikus
értékelését. A rajz-, plakát- és vers/esszéíró pályázat során a gyermekeknek kreativitásukra
alapozva önálló gondolataik alkotó kifejezésére volt alkalmuk.

A Zoltánfy István Általános Iskola a program keretében 400 ezer forint értékű tárgyi
eszközökkel, többek között 4 db nagyméretű
kiállító paravánnal és üveges tároló szekrén�nyel gazdagodott.
PÁLYAMUNKÁK GYŐZTESEI
Rajzkészítő pályázat:
1. Papdi Krisztina
2. Vikor Benjámin
3. Savanya Ármin
Különdíj: Koncz Maja Alexa
Vers/esszéíró pályázat:
1. Ördög Nóra
2. Kukla Regina
3. Orosz Regina
Különdíj: Sztanojev Bogdana
Plakátkészítő pályázat:
1. Vikor Anna, Simity Éva
2. Sztán Hermina, Sztanojev Bogdana,
3. Rajmond Lili,
Sziveri Roberta, Kardos Edina
Különdíj: Flórián Evelin,
Kovács Regina, Papp Lili

Rövid hírek
Az Ortodox Karácsonyra szerb órákon készültek fel a nyelvet tanuló diákok. A hagyományok felelevenítése mellett és a helyi népszokások is meghatározásra kerültek.
Január 22-én írják a központi felvételit a
nyolcadik osztályosok. A járványügyi helyzetre való tekintettel az idén két pótnapot határozott meg az Oktatási Hivatal.
Első, második, ötödik és hatodik osztályban
január 19-től tovább folytatódik az úszásoktatás.
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány ezúton mond köszönetet a Negyedik
Adventi Gyertyagyújtás alkalmával nyújtott
felajánlásokért és támogatásokért.
Vid György ig.
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Tiszavirág sikerek
Jól indult az új év a Tiszavirág Néptáncegyesület számára. Az együttes ifjúsági csoportja a Kádár Ignác-Nagypál Anett nevével fémjelzett,
„Jajj, de szép a hazai” c. felcsíki koreográfiájukkal ott lehetnek az Ifjúsági
Néptáncantológia színpadán. Fontos tudni, hogy ezekbe a műsorokba
az ország legjobb csapatai és koreográfiái kerülhetnek be. Gratulálunk
az alkotóknak, a táncosoknak és természetesen oktatóiknak!
Természetesen nem ez az egyetlen megmérettetés, ami vár a csoportokra az idei évben. Márciusban a Cibere néptánccsoport indul útnak
Kecskemétre, hogy a Tóth Ferenc Koreográfiai Versenyen mutassa be
új koreográfiáját, melynek alkotója és címe: Farkas Tamás: Serke tánc.
Májusban szeretnénk megrendezni a III. Rözögtessük mög! –
Dél-alföldi táncok országos szóló és páros táncok fesztiválját, ha a járványhelyzet nem szól közbe.
Május végén a Pápai Ifjúsági Fesztiválra készülünk, ahol az ifjúsági
csoportunk fog szerepelni.
Nagyon bízunk benne, hogy idén már a külföldi fesztiválok is elindulhatnak, hiszen több helyre van függőben lévő meghívásunk. Várjuk
nagyon, hogy utazhassunk!

Pályázataink
A Tiszavirág Néptáncegyesület sikeresen pályázott a Csoóri Sándor
Alap Magyarországi néptáncegyüttesek támogatására.
A pályázat kódszáma: CSSP-NEPTANC-MO-2021-0373
Elnyert összeg: 4.970.000,-Ft
A támogatást oktatói, koreográfusi díjakra, gömöri népviseletre és
férfi csizmára, mobil tükörre, illetve az egyesületet népszerűsítő kiadványra használjuk fel.

A Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Kollégiuma által
kiírt táboroztatás pályázaton
900.000,-Ft-ot nyert egyesületünk.
A tábor tavaly júliusban valósult meg, a Dánfoki Üdülőközpontban.
A
pályázat
kódszáma:
106104/03848
A pályázat címe: Néptánc, népzenei és kézműves tábor megrendezésére
Szintén a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma által
kiírt pályázatán kaptunk támogatást a III. Rözögtessük mög! - Dél-alföldi szóló- és páros táncok országos fesztiváljára. A fesztivált idén májusban szeretnénk megszervezni, bízva abban, hogy a járványhelyzet
ezt lehetővé fogja tenni.
A pályázat kódszáma: 106107/01900
A pályázaton elnyert összeg: 1.300.000,-Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működési pályázatán a Tiszavirág
Néptáncegyesület 600.000,-Ft támogatást nyert, az egyesület munkaerő fejlesztésére.
A pályázat kódszáma: NEAO-KP-1-2021/5-000046
A pályázat címe: Tiszavirág Néptáncegyesület működésére

Addig is természetesen folyamatosan lehet jelentkezni csoportjainkba, Deszken, Szegeden és Röszkén is.
Érdeklődni a tiszavirag.deszk@gmail.com e-mail címen lehet.
Tiszavirág NE vezetősége

A műgyanta alapú csatornabélelés egy bevált, megbízható,
a fejlettebb nyugati országokban régóta alkalmazott,
15 éves technológia, melyet hosszú élettartam és kedvező
hidraulikai tulajdonságok jellemeznek.
ERŐS, TARTÓS ÉS ÁLTALÁBAN

1 NAP ALATT ELKÉSZÜLHET A FELÚJÍTÁS.
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Hírek a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
háza tájáról:
Megújult
a konditermünk!
A múlt év vége és a 2022-es év
eleje igen sok kellemes változást
hozott a Kft. életében.
2021-ben elkezdődött Deszk
Község Önkormányzatának pályázatával a konditerem új gépbeszerzési sorozata. A pályázat
keretében sikerült megvásárolni
egy professzionális futópadot,
ami már nagyon hiányzott. Ezután a DSC is sikeresen pályázott
kondigépekre. Ennek köszönhetően mindenki számára elérhető
már Deszken is a professzionális
edzés lehetőség.
Konditermünk a következő gépekkel bővült:

MULTIFUNKCIONÁLIS
SÚLYZÓ TORONY

SAJÁT SÚLYOS FUTÓPAD

Ez az erőkeret több tucat gyakorlatsort kínál, az egész test
hatékony edzésével. Kiválóan
erősíthetők a karok, hátizmok,
bicepsz, tricepsz.
Ez a futópad nem használ
elektromos energiát, nincs beépített motorja, a saját mozgásunk
hajtja. Ezért a legintenzívebb
edzéseket garantálja. Miért? Mert
mi magunk vagyunk a gépezet
motorjai! Ez egy szuper strapabí-

Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 7-21:30
Péntek: 7-14; 16-21:30
Hétvégi nyitva tartás sportrendezvények függvénye; telefonon való egyeztetés szükséges.
Tel:62/271-852

ró eszköz, ami segít áttörni a határokat. Akár 30%-kal több kalória
is elégethető, mint egy motoros
futópadon, mert használói tetszés szerint pillanatok alatt tudják
változtatni sebességüket. Ráadásul nem rendelkezik maximális
sebességgel, tehát csak rajtunk áll,
hogy mit hozunk ki belőle! Ezek
a tulajdonságai az interval (HIIT)
edzések tökéletes eszközévé teszik a padot.

HÚZÓDZKODÓ ÁLLVÁNY
Ez egy ideális állvány a felsőtest izmainak célzott edzésére. Az
eszközzel egyidejűleg több izom
csoport szakszerű edzését tudják
végrehajtani (váll-, has-, mell- és
hátizom). Nem számít, ha kezdő,

Kézilabda hírek
Mindenki munkában

A téli pihenőt követően, az iskolakezdéssel párhuzamosan a sportcsarnokban is megkezdték a munkát kézilabdás lányaink és fiaink. A
legkisebbekkel továbbra is Grézló József és Gera Norbert foglalkoznak,
míg az U14 es lányoknál Ágoston Liliánát Bernhardt Helmuth váltotta
a kispadon. A serdülő és ifjúsági játékosokat továbbra is Kozserán Beáta, a felnőtteket a Kiss-Draxler - Gera edzőpáros trenírozza.
Ha úgy érzed, hogy te is szeretnél valamely csapatunk tagja lenni ne
habozz, hívj minket és próbáld ki magad egy edzésen.
Jelentkezni továbbra is Gera Norbert tanár úrnál lehet:
0670-6116794.
(A képen az ifjúsági és serdülő csapatunk tagjai láthatóak az év első edzésén.)

Egészségben, izomlázban és sportsikerekben gazdag új évet kívánunk minden klubtagunknak és olvasónknak.
Kozserán Beáta

Új autó a KFT-nek

vagy már haladó a használó – a
húzódzkodó állvány nagyszerű
választás mindenkinek. Ezen kívül nem kell állandóan változtatnia a súlyokat, mivel a saját súlyával edz majd az állomáson.
A konditerem
használatának díjai:
Napijegy: 600 Ft
Havi (30 napos) bérlet:
5.600.- Ft

A másik nagy változás a Ford
Tranzit gépjárművünk cseréje.
Az utóbbi időben szinte hetente
szervizben lévő Fordunk helyett
egy vadonat új Peugeot Boxer
gépjármű került beszerzésre.
Nem készpénzes vásárlás volt,
hiszen a régi kék autónk beszámításával, a képviselő testület által
biztosított kis önrész mellett, évekig havonta fizetjük a részleteket.
Nagyon kellett már egy működő
teherautó – köszönjük!
Szabóné Sarkadi Szilvia
– ügyvezető
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Januári ünnepek a Deszki szerb közösségnél

Karácsony ünnepe

A téli időszakban, januárban ünnepelnek legtöbbet a deszki pravoszláv keresztény
szerbek a Gergely naptár szerint: Karácsony
a kereszténység legjelentősebb ünnepe, Jézus
születésének napja. Ez így van a deszki szerbeknél is, akiknél sok régi szokás is fennmaradt, illetve az idők során új szokásokat is felvettek. Magát az ünnepet negyven napos böjt
előzi meg, amely időszakban több ünnep is
van, mint például a „Szent Miklós”, „Materice”,
„Detinyci”, „Ocsevi”, „Szent Ignác” és „Tucindán” ünnepe.
A többségi magyarságtól az itt élő szerbek
átvették a fenyőfaállítást és az ajándékozás
szokását is. Szerbiából pedig a „Bádnyák”
(tölgy) kivágása, illetve a templom előtti elégetésének szokása jött, amit Szenteste (január
7-én) tartanak. Most, amikor járványhelyzet
van, nagyobb jelentőséget kapott az ünnep
családias jellege, hiszen nagyobb közösségi
eseményeket félve tartanak most a szervezők.
Szentestén a vacsora egy ünnepi böjti vacsora,
amit a szépen megterített asztalnál fogyaszt el
a család apraja nagyja. Az est ételei: bab-, vagy
paradicsomleves (ma már sok helyen halászlé), mákos, diós tészta vagy „guba”, babfőzelék
„pápule”, és a karácsonyi kenyér „Zdrávlye”,

desszertként pedig dió mézzel és szilvabefőtt. Nem maradhat el a szalma bevitele és az
ajándékozás sem. Sajnos ma már csak családi
körben maradt meg a „koringyálás”, ami azt
jelenti, hogy a gyerekek szenteste házaknál
énekeltek. Ez évben megtartották a „Bádnyák”
kivágását és annak elégetését este a templom
előtt. Karácsony első napján a legfontosabb
ünnepi szokás ma is az ünnepi szent mise,
amelyen sok iskolás gyerek is részt vett. Fennmaradt a hagyományok szerint az ünnepi
köszönés is: „Hrisztosz sze rodi” (Krisztus
megszületett), a válasz rá pedig: „Vo isztinu
sze rodi” (valóban megszületett). Hagyomány
Deszken, hogy este Szerb Karácsonyi műsort
rendeztek, amelynek gyökerei egészen az ezerkilencszázas évekre tehetők, de az biztos, hogy
1973 óta a Bánát szervezésében ezt minden
évben megtartották, kivéve a múlt év, amikor
egy válogatást nézhettek meg online a Bánát
weboldalán és ez évben, amikor szintén online térbe helyeződött az ünnepség, de most
egy új műsorral készültek az egyesület tagjai.
A műsorban, amit a Szent Száva központban
vettek fel, közreműködtek a gyerekek a szerb
óvodából és iskolából, az utánpótlás, ifjúsági
és nagy tánccsoport, valamint a „szeniorok”
is, illetve a zenekar szólistával. Mindezt a „Bá-

nátosok” egy része a Szent Száva Központban
közösen meg is nézte, amit egy baráti beszélgetés követett, aminek végére megérkezett az
„igazi” fehér karácsony hó formájában.

Szent Vazul, Kiskarácsony
és Újév ünnepe

A Gergely naptár szerint január 14-én ünneplik a deszki szerbek is Szent Vazul, Kiskarácsony és Újév ünnepét. Ehhez az ünnephez
is sok hagyomány fűződik, ami mind hasonló
a karácsonyiakhoz, de sajnos legtöbbje már
kihalt. Deszken 1960-as évektől hagyomány,
hogy Szerb Újévi Bált rendeznek, ami nem
csak országos, de nemzetközi hírű is lett az
évek során. Sajnos a járványhelyzet miatt ez a
múlt, és ez évben is elmaradt. Мost az ünneplés családi és baráti körben történt, ami vis�szaadta az eredeti formában és szokás szerinti
ünnepi hangulatot. Hagyomány, hogy újév
napján, Szegeden a szerb templomban ünnepi
istentiszteletet celebrál Lukián Pántelity szerb
püspök. Így volt ez ez évben is, nagyszámú
tisztelendő és hívő, köztük sok deszki részvételével.

Szerb Kalendárium
A Szerb Országos Önkormányzat kiadásában minden évben kiadják a Magyarországi
Szerb Kalendáriumot. A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat januárban minden
deszki szerb családnak ajándékoz egy példányt e kiadványból. A szerbek vallásáról,
történelméről, kulturális és oktatási, valamint
politikai tevékenységéről, illetve hagyományairól található benne érdekes olvasnivaló
minden nemzedék számára. Az ez évi 300 oldalas, színes fotókkal illusztrált hasznos, szép
és érdekes kiadványt Rádity Milenkó, Lásztity
Péró és Rusz Boriszláv szerkesztette. Természetesen, most is vannak írások és fotók a kiadványban a deszki eseményekről.
Rusz Borivoj (Bóró)
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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

február 2., 16.

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!

Miskolczi Erikának és Sádt Zoltánnak 2022.01.09-én Zalán,
Ökrös Bettinának és Gégény Ádámnak 2022.01.05-én
Igor Ádám,
Szabó Évának és Horváth Lajosnak 2021.12.30-án Hella,
Scholtz Andreának és Gregor Potocniknak 2021.12.27-én Lana,
Kerekes Bernadettnek és Csabai Attilának 2021.12.21-én
Dominik Attila,
Báló Dragicának és Oszlánczi Zoltánnak 2021.12.21-én
Koppány Kende nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Paplógó Imre 73 éves korában,
Molnár Lajos István 80 éves korában,
Savanya Ferencné 83 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG

Süveg Zoltán Antal és Simon Ilona
2021. december 18-án,
Rácz Róbert és Földi Renáta Anita
2022. január 12-én házasságot kötöttek.
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