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Birtokba vették 
a gyerekek az 
új bölcsődét!

Szeptember első és 
második hétvégéjén is 
ünnepeltünk 
Deszken!
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– Polgármester Úr! Az idei falunapo-
kon különösen sok külföldi csoporttal, 
ismerőssel találkozhattunk. Mi ennek az 
oka, és miből finanszírozták a vendéglá-
tásukat?

– Bizony, pár év szünet után a deszkiek 
ismét találkozhattak a Szerbiából, Német-
országból, Belgiumból, Romániából és Er-
délyből érkező régi ismerőseinkkel. Domon-
kos Szilvia volt polgármester Majdánról és 
Törökkanizsáról, Hauke Haensel Pirnából, 
Alain Triest és Michel Casteur Belgiumból, 

Ihász János polgármester Igazfalváról, Te-
mesvár mellől, Hajdó Lóránt és Barabás Dé-
nes Erdélyből, Oroszhegyről érkezett nagy 
létszámú delegációval. A projektben résztve-
vő vendéglátó deszki családokkal együtt 208 
főt számolhattunk a Covid utáni első újrata-
lálkozáson.

Deszk költségvetéséből erre nem kellett 
költenünk, ugyanis a vendéglátást és a há-
romnapos rendezvény jelentős részét is egy 
Uniós pályázatból finanszíroztuk, mely az 
„Euro vízió 2050.” nevet kapta. A nagyszabá-
sú rendezvény és találkozó célja elsősorban 
az euroszkepticizmus és azok támogatói szá-
mának csökkentése, valamint nem melléke-
sen az Uniós demokrácia jövőjébe vetett hit 
megerősítése a projekt keretében tervezett 
közös programok által, a régi és új barátsá-
gunk erősítésével.

A szabadidő parkban megrendezett gaszt-
ronómiai kavalkád, a 2-3 ezres tömeget von-
zó nyilvános főzési program már magában 
is nagy érdeklődésre számot tartó esemény, 
ám a sajátos nemzeti ételek és italok kósto-
lója mellett a nagyközönségnek módja volt 
begyűjteni a vendég országok étkeinek és ita-
lainak receptjeit is. 

A testvértelepülési találkozó egyik legkü-
lönlegesebb eseménye az időkapszula letéte-
le volt a Faluház parkjában, ahol a találkozó 
folyamán a résztvevők listáját, a települések 
bemutatását, és a találkozó tapasztalatait, 
a közös európai jövőbe vetett közös hitünk 
gondolatait próbáltuk megörökíteni, elő-
re vetítve víziónkat a jövő Európájáról. A 
kapszulát 2050-ben nyithatja fel majd az utá-
nunk következő deszki generáció.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Minden évben már a 
falunap első estéjén, pénte-
ken is koncertre mehettek a 
deszkiek a szabadidő parkba 
– idén csendes volt a péntek. 
Mi az oka?

– Jeleztük előre, hogy takaré-
kosságból nem tervezünk kon-
certet péntekre – ezt hirdették a 
plakátok is. Nagyon szigorú költ-
ségvetésből kellett megvalósíta-
nunk a települési ünnepet, ami 
ebben a helyzetben természetes 

is – azt gondolom. 
Úgy gondoltuk, és 
utólag már vissza-
igazolva is látjuk, 
hogy ettől nem 

csorbult a megszokott falunapi 
kavalkád. Pénteken, az ünnepi 
műsor és díjátadásokat követő 
esti állófogadásra csak a rendez-
vényt támogató vállalkozókat és a 
településsel együttműködő intéz-
mények, szervezetek, és hatósá-
gok képviselőit invitáltuk – akik 
közül a szokásosnál is többen 
meg is tiszteltek bennünket. Ez az 
este ugyan csendesebb volt, mint 
szokott, de legalább nagyobb 
pihenés után vághattunk neki 
együtt a szombati napnak. 

Szombaton a több éves ha-
gyományainkhoz híven meg-
szerveztük és megrendeztük a 
horgászversenyt, a Deszken ke-
resztül Szőreget és Klárafalvát is 
összekötő SZOMSZÉDOLÓ-t, a 
Szalma Zoltán Kézilabda emlék-
tornát, a babafa ültetést, a tortadí-
szítő versenyt, a népi játszóházat, 
az íjászkodást, az ugrálóvárakat, 
a kutyabemutatót, az arcfestést, 

a karate bemutatót, és a legna-
gyobb érdeklődésre számot tartó 
„Miénk a színpad” kulturális ka-
valkádot. A napot szokás szerint 
esti koncerttel és utcabállal zár-
tuk, ill. a minden évben felaján-
lásból megrendezett tűzijátékkal 
koronáztuk meg. Idén egy kis 
plusz is helyet kapott az esti prog-
ramban – a Halálgömb motoros 
attrakcióval.

A polgármesterek nemzetközi 
főzőversenyén az én főzőhelye-
men idén 8 bográcsban, 170 kg 
marhahús rotyogott, amiből 586 
adag pörköltre vendégeltük meg 
a kilátogató érdeklődőket. Idén 
is kitett Algyő magáért, hiszen a 
már több mint tíz éves jó szoká-
sát megőrizve, 75 kg halat sütött 
meg, hogy a falunapon résztve-
vő sokadalomnak szétossza azt! 
Idén ismét meglepetéssel szol-
gáltak a belga barátaink, ugyanis 
150 liter finom, belga sört mértek 
szét, és 150 kg feketekagylót főz-
tek meg, hogy bárki megkóstol-
hassa ezt a világszerte ínyencek 
kuriózumának számító ételt.

Vasárnap a vendégeinknek 

szerveztünk egész napos progra-
mot, de nem maradhatott el az 
ünnepi mise, és a templomunk-
ban hagyományosan megtartott 
ünnepi hangverseny sem. Az idei 
falunapi misét Nagy Róbert plé-
bános úrral közösen celebrálta 
Mikulyák László esperes úr, aki 
hosszú évekig az ukrajnai Rahó 
testvértelepülésünk római katoli-
kus közösségét fogta össze.

A Tóth Andrea vezette Dolce 
Kamarakórus hangversenye idén 
is elkápráztatott bennünket – 
amit hálásan köszönünk nekik!     

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

KÜLFÖLDI CSOPORTOK 
A FALUNAPON

RÖVIDEBB 
VOLT A FALUNAP

Belga kagylóBelga kagyló

Algyői halAlgyői hal
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– Mindenkinek nehezebb 
lett az élete a gazdasági vál-
ság hatásaként – sok vállal-
kozás dobta be országszerte 
a törölközőt, és sokan összébb 
húzták a nadrágszíjat. A fa-
lunap támogatóit ez hogyan 
érintette?

– Kimondhatatlanul hálásak 
vagyunk, hogy a települést támo-
gató vállalkozók és magánsze-
mélyek idén is mögöttünk álltak. 
Az ő támogatásuk nélkül nagy 
bajban lettünk volna. Külön há-
lánkat fejeznénk ki azok felé, akik 
nem csak a saját életük, vagy vál-
lalkozásuk napi gondjaiban érzik 
a válságot, de a nekünk nyújtott 
„inflációkövető” támogatások 
mértékében is jelezték – tudják, 
hogy a forráselvonások és az egy-
re csökkenő bevételek mellett az 
önkormányzatok kiemelten szá-
míthatnak rájuk.

Sokan pénzzel, sokan a mun-
kájukkal, eszközökkel, vagy épp 
virággal, vagy a programokhoz 
szükséges kellékek ingyenes biz-
tosításával támogatták a telepü-
lésünk legnagyobb rendezvényét.

Engedjék meg, hogy abc sor-
rendbe szedve a neveiket – itt is 
nagy tisztelettel köszönjem meg 
a segítségüket és az önkormány-
zatba vetett töretlen hitüket, bi-
zalmukat! 

Hálásan köszönjük Önöknek:
Albert Huszár Ferenc; Ár-

mány Istvánné; Balogh József; 
Batki Istvánné Terike; Batyik 
Andrásné; Benczik László; Ber-
tók Péter; Beszédes Viktor és 

Mellár Erika; Borka Lajosné; 
Börcsök Gábor; Club 43-as Piz-
zéria Szurmai Sándor és Téglás 
Szabolcs; COOP Szeged Zrt. – 
Kelemen János; Csabai Róbert; 
Csanádi Ferenc; Csanádi Lász-
ló; Cserháti György; Cserháti 
Györgyné; Csikós András és Csi-
kósné Kurucz Erzsébet; Cs.M-i 
Tel. Tisztasági Kft – Fekete Ist-
vánné; Csonka Ferencné; Csu-
relné Bagóczki Margit; Deszki 
Falunkért Egyesület tagjai; Dura 
László; Égető Zsolt; Fodor Béla; 
ifj Gonda József; Gonda József; 
Görbe Lajos; Gyorgyev Milvoj 
és Gyorgyev Milivojné Miroszl-
ava; Gyorgyev Vojiszláv; Halász 
Erika – Gerliczy Étterem; Hor-
váth Zoltán; Huszti Mihály; Illés 
Gergely – K2 tortabevonó; Irsai 
Olivér; Joóné Tünde; Kaliczka 
Istvánné; Kardos Ditke; Király 
Ferenc és Kovács Mónika; Király 
Istvánné; Kálmán Zsolt; Kispé-
ter Csaba és Kispéterné Terhes 
Éva; Kócsóné Zsuzsa – Jóbarát 
Csárda; Kószó István; Kotormán 
Attila; Lakatos Krisztina; László 
Sándor és Zámbó Anita GONG 
pálinkaház; Lévai Csaba; Lévai 
István, Magyar Béla; Miskolczi 
János; Molnár Sándor; Nagy 
János; Nagy Szabolcs; Nádasdi 
Csaba – KÖLTÖZZ MA; Orvos 
Csaba és Orvos Szilvia; Pallagi 
Zsolt és Pallaginé Emese Marc-
Tech Kft; Papós László Global 21; 
Probart Kft - Bartucz Tibor; Pető 
Zsolt és Cserjés Andrea; Pető 
Ferenc; Piokker Tibor; Potemps-
ki Jacek és Kamil; Rajki Erika; 

Pocsai Zsolt és Török Andrea; 
Rozsnyai János; Schultz József 
és Schultzné Vajas Klára; Schaff 
Gyöngyi és Kukla Tamás; Silló-
né Varga Anikó; Stadler Ferenc 
és Stadlerné Éva; Szabó András; 
Szabó Imre és Nagy Erika; Sza-
bó Sándor orszgy. képv.; Szepesi 
János cukrász; Szilágyi Imre, Ifj, 
Szilágyi Imre; Szilágyi Zoltán; 
Szilágyi József és Huszár Ildikó 
– Ildikó Cukrászda; Sziveri Zsolt 
és Megyesi Judit; Szőregi Gazda-
bolt – Nagy Péter és Csehák Ber-
nadett; Szúnyog Erzsébet; Szűcs 
Antal és Dongó Mária; Tasnádi 
Tamás; Tari János; TAUGÉP Kft 
– Fodor Orsolya; Tóth Ferenc; 
Tóth László; Tóth Attila QSM 
Kft; Török Ferencné; Vas Károly 
és Tóth Andrea; Varga Gáborné; 
Vikor Gábor; Vikorné Nádasdi 
Ilona (Farmasi); VÍZÉP Holding 
- Kovács Sándor; Wigand Péter; 
Zika László! 

Köszönjük szépen a külföldi 
vendégeinket nagy szeretettel 
és igazi magyar vendéglátással 
"befogadó" vendéglátó családok-
nak: Farkas Péter és Farkasné 
Bölöni Katalin; Karácsonyi Zsolt 
és Karácsonyiné Fehérvári Szil-
via; Konkoly Béla és Konkolyné 
Zagyi Gabriella; Kővágó Endre 
és Kővágóné Ócsai Magdolna; 
Papp József és Pappné Papdi 
Éva; Roboz István és Gál Zsuzsa; 

Nima Seyedin és Szilvia Seyedin; 
Szabó Imre és Nagy Erika.

Nagy tisztelettel köszönjük a 
Szomszédoló sportprogramunk-
hoz nyújtott segítséget és szíves 
vendéglátást Szőreg Részönkor-
mányzatnak, Szekeres Sándor 
művelődési ház vezetőnek, a ked-
ves aktivistáknak és közreműkö-
dőknek - Avramov András kép-
viselő úron keresztül; Klárafalva 
Község Önkormányzatának, a 
lelkes segítőknek - Boros Zsolt 
polgármester úron keresztül! 

Köszönöm a Faluház, a Pol-
gármesteri Hivatal és a Kft dol-
gozóinak a több napos kemény 
munkát, a példás szervezést és 
előkészítést, a tisztes helytállást! 
Külön köszönet a szervezetek 
vezetőinek: Dr. Altmayerné Dr. 
Kocsis Anita jegyzőasszonynak, 
Dr. Mucsi Enikő aljegyző asz-
szonynak, Szabóné Sarkadi Szil-
via ügyvezető asszonynak; és a 
falunapok főszervezőjének, Bene 
Ildikónak!

Ebből a hatalmas listából lát-
szik, hogy milyen sok ember 
munkája szükséges egy ilyen 
nagy rendezvény sikeres meg-
szervezéséhez, előkészítéséhez 
és lebonyolításához. Idén is ki-
emelkedően jól szervezetten si-
került a rendezvényünk, amire 
büszkék vagyunk – VELETEK 
EGYÜTT!! 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Úgy tudjuk, hogy a tavalyi támoga-
tás után idén is hatalmas összeget ado-
mányozott Hauke Haensel, a pirnai de-
legáció vezetője.

– Igen, a hazautazásuk előtti elköszönés-
kor idén is nagy meglepetésben volt részünk, 
kedves barátunktól, Hauke Haensel úrtól, 
a Pirnai Volksbank igazgatójától, ki egyben 
az ASB szervezet kuratóriumának elnöke is. 
2000 Euró, azaz több mint 820 ezer forintról 
szóló csekket adott át nekünk a településünk 
díszpolgárának is kitüntetett barátunk, Haen-
sel úr.

A legutóbbi találkozáskor 1500 Eurót aján-
lott fel a szociális részlegünk támogatására, 
mely összegből 4 db csodásan felszerelt ke-

rékpárt vásároltunk a házibeteg-gondozásban 
részt vevő négy kolléganőnknek.

Ez a mostani nem várt segítség, az összeg 
nagysága miatt - a testület ezt megerősítő dön-
tése után – vélhetően az idősek napközi ott-
hona udvarán megépülő pihenő park kültéri 
bútoraiban fog testet ölteni.

Nagyon hálásak vagyunk a barátságáért, a 
töretlen nagylelkűségéért, és azért is, hogy az 
eddigi legnagyobb létszámú csoporttal érkez-
ve, a kedves kollégáival együtt elhozta Deszkre 
a németországi Pirna város tiszteletbeli alpol-
gármesterét is. Reméljük, a kapcsolatunk to-
vább fog mélyülni és erősödni ennek köszön-
hetően.

A FALUNAPOK TÁMOGATÓI

NAGYLELKŰ 
TÁMOGATÁS PIRNÁBÓL

KÖSZÖNJÜK!
KÖSZÖNJÜK!
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– Az ünneplés után gyorsan visszazök-
kentett bennünket a hétköznapokba a rezsi 
díjrobbanás, de a sok eső is. Az újonnan el-
készült csapadékvíz elvezető árkok takarí-
tása gyakori téma az ingatlantulajdonosok 
között. Átadták-e már ezeket, kinek a fela-
data a takarításuk?

– Úgy látszik, ez visszatérő kérdés. Hadd vilá-
gítsam meg most egy másik aspektusból ezt a kér-
dést! Deszken öt teljes utcahossznyi csapadékvíz 
elvezető árkot építettünk meg az elmúlt félévben. 
Visszakérdezek – a többi 32 utca árkait ki takarí-
totta, ki takarítja?

Megértem, hogy azok, akik előtt eddig nem 
volt árok, azok számára új teherként hat az, hogy 
egész évben folyamatosan tisztán kell tartsák 
azokat, és a bejáróik alatti átereszeket is - de ez az 
egész településen eddig is, mindig is az ingatlan-
tulajdonosok - vagy az azt használók – feladata 
volt. Tekintsék úgy, hogy pár tíz évig felmentést 
kaptak ezen munkák alól – de most rájuk is épp 
úgy vonatkozik a törvény, mint mindenki másra. 
Aki már koránál fogva nem bírja ezt a munkát, az 
fizessen meg valakit, aki elvégzi azt, vagy hívja se-
gítségül a gyermekeit, az unokáit, a rokonokat, a 
majd egyszer utánuk öröklő hozzátartozókat. Ez 
mindenki kötelessége, és ez a köz érdeke is!  

A szabályszerűen megépített árokrendszert 
átadta a vállalkozó, sajnálatos módon épp egy 
rendkívül száraz nyár végén, úgyhogy a frissen 
visszatöltött árokpartokat omlós, porszáraz föld-
ből tudták csak kialakítani. Ez bizony az ingat-
lan-tulajdonosokra egészen addig nagyobb ter-
het ró, egészen addig gyakoribb takarítást igényel 
a részükről, amíg az egyre szaporább esők nyo-
mán be nem növi az árokpartokat a gyom, a fű – 
megfogva, megkötve azokat. A beomlott, befolyt, 
bemosott földet pedig az árokpartok helyreállítá-
sára köteles használni mindenki! 

Tudjuk, hogy ez most gyakoribb munkát igé-
nyel, de ettől még nem fogja a tulajdonosok he-
lyett senki sem kitakarítani a mederelemeket. A 
csapadékvíz szabad elfolyását a törvény értelmé-
ben mindenkinek egész évben biztosítani kell a 
saját ingatlanja előtt – kérjük az érintetteket, hogy 
a mérgelődés helyett a jegyző által kiküldött fel-
szólítás, vagy büntetés előtt kezdjék meg az árkok 
rendszeres takarítását!  

A végére csupán annyit, hogy ez nem helyi, 
deszki szabályozás eredménye - ez országos jog-
szabály, és mindig is létező kötelezettségünk volt. 

– Polgármester Úr! A környező telepü-
léseken, de országosan is azt látjuk, hogy 
intézményeket zárnak be a rezsiárak elsza-
badulása, a válság miatt. Mi lesz Deszken?

– Sajnos mindannyiunk életébe beleszól a 
gazdasági válság, és az elképzelhetetlen magassá-
gokba szökő árak, melyek életünk minden terü-
letét megkeserítik. A legtöbben értjük, hogy egy 
másik országban háború van, de közben azt is tudjuk, hogy nem érkezhet minden alapanyag 
onnan, azért hogy ilyen elképesztő infláció szakadjon ránk. Nem győzzük követni a boltok 
polcain sorakozó termékek áremelkedését, és az energiaárak robbanásszerű drágulását – mi-
közben azt is látjuk, hogy a környező országokhoz képest nálunk a legdrágább minden élel-
miszer, és bizony a gáz-, és az elektromos áram díja is. 

A közületeknek, cégeknek és az önkormányzatoknak is olyan mértékben drágult meg az 
energia, hogy esélytelenné vált kifizetni azt. A kérdés nem az, hogy a takarékoskodással meg-
spórolt forintokat mi másra költhetjük, hanem az, hogy ezekkel együtt is, egyáltalán ki tud-
juk-e fizetni a gáz-, és a villanyszámlákat. A jelen állás szerin biztosan nem! Nem tudunk új 
bevételekre szert tenni, a bérek emelése pedig kötelező számunkra is, nem tudunk díjakat és 
adókat emelni, nincs semmi pluszforrásunk, – csak az egyre növekvő teher, ami a lakosságot 
is, mindannyiunkat terheli.

Mivel a legnagyobb kiadásaink egyike a bér és járulékai, így sajnos rákényszerülünk, és 
gondolkodnunk kell létszámcsökkentésekben is.

Általános trendnek számít, hogy bezárják a kultúrházakat és a faluházakat, vagy lecsök-
kentik a nyitva tartási idejüket. Egyik szomszédos település vezetője azt mondta, hogy csak 
azért nem lesznek nyitva, hogy pár idős mama hetente bemenjen énekelgetni.  

Megdöbbentett ez a kijelentés, és rá is vágtam, hogy „Tudod, azt gondolom, nagyon-na-
gyon fontos, hogy a mamikák bejárjanak a falu házába énekelni! Lehet, hogy sokuknak ez 
az egyetlen esély, hogy emberek között legyenek.” Összezavart a kolléga kijelentése, de zavart 
keltett benne a válaszom is.

Mi itt Deszken évtizedek óta nagyon sok időt, energiát és pénzt költöttünk arra, hogy kis 
közösségek szülessenek és viruljanak. Tudatosan és nagy odafigyeléssel alapot teremtettünk 
ahhoz, hogy önszervezéssel és a saját céljaikat megvalósítva színesítsék ezek a gyöngyszemek 
a deszki kulturális és társadalmi életet.

Bármit meg lehet szüntetni egy tollvonással, de nagyon meg kell fontolni, hogy mit teszünk 
tönkre egyetlen rossz döntéssel. Egy épületet bármikor újra ki lehet nyitni, egy eladott ingat-
lant, gépet vissza lehet vásárolni, de megfojtott, felszámolt kulturális csoportot, egyesületet, 
egy igazi csapatot nem lehet újra éleszteni egy gombnyomással.

Tudjuk jól, takarékoskodni kell – ez nem kérdés. Minden nehéz helyzetből a kiutat is kutat-
nunk kell, de nekünk mindannyiunknak mérlegelni kell az árat is! Nem elég a mára gondolni, 
képesnek kell legyünk a jövőbe is látni, vizionálni azt is, hogy hogyan folytatjuk majd. E nél-
kül, felelőtlen döntéssel évtizedek munkáját rombolhatjuk le a következő hónapokban. Nem 
azért választottak meg bennünket a települések vezetésére, hogy csupán csapokat zárjunk el, 
és hogy kizárólag elbocsájtásokkal próbáljunk túlélni kemény időket – hanem ezért, hogy 
egyenes gerinccel is vállalható kiutat mutassunk a lehetőségeket felkutatva.

A legtöbb környékbeli település már arról egyeztet az áramszolgáltatóval, hogy éjjel 23 és 
hajnali 5 óra között kikapcsolhassák a közvilágítást. Ez Deszken is 8-10 milliós megtakarí-
tást eredményezhet. Az intézményeinkben a max 20 fokos hőmérséklet tartása is komoly 
forintokat hozhat a konyhára, és bizony a maradék anyagi kiadások lefaragása is újabb végső 
lehetőség. A munkáink átszervezésével, a hasonló területen dolgozók integrálásával és ma-
ximum két-három fő elbocsátásával újabb tízmilliót megspórolhatunk. A civil szervezetek 
támogatását a minimálisra kell faragjuk, és csak pályázati forrásból, felajánlásokból tartha-
tunk ünnepeket. Az eddig ingyenes teremhasználatokért biztosan fizetni kell majd, és újra 
kell szabni a szolgáltatások árát is.

Emellett tárgyalni fogok az alapítványok kuratóriumaival, segélyszervezetekkel is, hogy 
közös stratégiákat dolgozzunk ki az ínséges időkre.    

A legvégsőkig tartani akarjuk szociális segélyek rendszerét – most mindennél nagyobb 
szükség lesz rá. Arra azonban ne számítson senki, hogy ki tudjuk majd fizetni a lakosok he-
lyett a gázszámlákat, vagy hogy kamatmentes hitelekkel oldjuk meg a családok kilátástalan 
helyzetét. Az efféle banki szolgáltatások nem alapfeladatai az önkormányzatoknak, tiltja is a 
Kormány, és bizony anyagi lehetőségünk sincs rá. Mi sem tudjuk, hogy miből fizetjük majd 
ki az eddig soha nem látott módon magas rezsi díjakat. 

Mi lesz Deszken? Ugyanaz, mint máshol 
– keményen dolgozunk, hogy a legkisebb 
veszteségekkel túléljük ezt az időszakot.    

KI TAKARÍTJA 
AZ ÁRKOKAT?

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

REZSIHARC DESZKEN
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A népszámlálás egy mindany-
nyiunkat érintő, általában tíz-
évente ismétlődő adatgyűjtés. 
Az egész országban egy időben, 
azonos tartalommal és egységes 
módszertani alapon hajtják vég-
re, kiterjed minden lakásra és 
személyre. A népszámlálás révén 
pontos és részletes képet kapha-
tunk hazánk népességének nagy-
ságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázott-
ságáról, foglalkoztatottságáról, 
nemzetiségi és vallási összetételé-
ről, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás eredményei 
számos területen hasznosulnak:

• Adatai megbízható alapot 
nyújtanak a településünket és 
a szűkebb lakókörnyezetünket 
érintő legfontosabb gazdasá-
gi, szociális és területfejlesztési 
döntések előkészítéséhez.

•  Fontos információval szolgál-
nak a helyi ellátási, szolgáltatási 
igényekről.

•  Láthatóvá teszik társadalmunk 
kisebb csoportjait, például a fo-
gyatékossággal élőket, a nemze-
tiségi, vallási közösségeket.

• A népszámlálásból nyert infor-
mációk segítik a vállalkozásokat 
is, ezek ismeretében biztosab-
ban tervezhetik például egy új 
üzlet megnyitását, vagy a helyi 
szolgáltatásaik bővítését.

• A népszámlálás adatai alapul 
szolgálnak tudományos kutatá-
sokhoz, elemzésekhez is.

• A magyarországi népszámlá-
lás egy globális program része, 
hiszen a világ valamennyi or-
szágában tartanak közel egy 
időben népszámlálást. A nép-
számlálási adatok segítségével 
adunk pontos képet magunkról 
a szomszédos országoknak, az 
Európai Uniónak, az egész vi-
lágnak.

A népszámlálás 
időtartama

Október 1. és 16. között önál-
lóan online lehet kitölteni a kér-
dőíveket.

Október 17. és november 20. 
között számlálóbiztosok keresik 
fel azokat a háztartásokat, ame-

lyek október 16-ig nem töltötték 
ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a 
település jegyzőjénél tehetnek 
ennek eleget adatszolgáltatási kö-
telezettségüknek azok, akik no-
vember 20-ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei idő-
pontja 2022. október 1-je 0 óra, 
azaz az ekkor fennálló állapotot 
alapul véve kell a kérdőív kérdé-
seit megválaszolnunk.

A népszámlálás 
résztvevői

A népszámlálás akkor eredmé-
nyes, ha pontos képet ad hazánk 
lakosságáról. Ezért is fontos, hogy 
a népszámlálásban mindannyian 
részt vegyünk, ami egyébként a 
népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint kötelességünk 
is.

Kérdőívet 
kell kitölteni

• mindenkiről, aki Magyarorszá-
gon él;

• azokról is, akik átmenetileg, 12 
hónapnál rövidebb ideig külföl-
dön tartózkodnak;

• a külföldi állampolgárokról is, 
ha legalább 3 hónapja Magyar-
országon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakás-

körülményekről is nyilatkozunk. 
A lakásadatok segítségével pontos 
képet kaphatunk a háztartások 
lakáskörülményeiről. Összeírásra 
kerül az ország területén minden 
lakás, lakott üdülő és lakott egyéb 
lakóegység, közösségi éjszakai el-
helyezést szolgáló intézmény.

Fontos, hogy az üresen álló 
lakásokról is ki kell tölteni a kér-
dőívet.

Postai felkérő levél
A KSH minden magyarorszá-

gi lakcímre postai felkérő levelet 
küld szeptember utolsó napjai-
ban.

A népszámlálás nem a bejelen-
tettség szerinti, hanem a tényleges 
élethelyzetet méri fel. Az, hogy 
kik élnek az adott lakcímen, a ki-
töltött kérdőívekből derül majd 
ki, előzetesen nem ismert, ezért a 
felkérő levél nem névre szól, csak 
a lakás címe (házszámig) szerepel 
a címzésben.

Annak érdekében, hogy a fel-
kérő levelek minden háztartásba 
eljussanak, kérjük, még a nép-
számlálás előtt gondoskodjanak 
arról, hogy házuk falán vagy a ke-
rítésen látható legyen a házszám. 
Ezzel nagymértékben megköny-
nyítik a felkérő leveleket kézbesí-
tők munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérőle-
velet!

A felkérő levélben a népszám-
lálásról szóló hasznos informáci-
ók mellett egy 12 jegyű belépési 
kód is található, ennek segítségé-
vel tudja minden háztartás önál-
lóan, interneten kitölteni a kér-
dőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy 
más bentlakásos intézményben 
lakók az intézmény vezetőjétől 
kapják meg a felkérő levelet, míg 
a fedél nélkül élőket szociális 
munkások segítik a népszámlá-
lásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet ön-

állóan, interneten keresztül októ-
ber 1. és 16. között lehet kitölteni.

Egy erre a célra létrehozott 
zárt rendszerű, online felületen, 
amelybe a felkérő levélben sze-
replő egyedi, 12 jegyű belépési 
kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig 
online kitöltik a népszámlálási 
kérdőívet, nyereményjátékban 
vehetnek részt, amelynek kere-
tében az online kitöltési időszak 
alatt naponta 5 db 100 000 forint 
értékű ajándékutalványt sorsol-
nak ki a kitöltők között. 

Azokat a háztartásokat, ame-
lyek október 16-ig nem töltik ki 
interneten a kérdőívet, számláló-
biztosok keresik fel október 17. és 
november 20. között.

Akik november 20-ig nem 
teljesítik adatszolgáltatási kötele-
zettségüket, november 21. és 28. 
között a település jegyzőjénél je-
lentkezve tehetnek ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív ki-
töltése egy átlagos háztartásban 
körülbelül 30 percet vesz igénybe.

(Forrás:
 www.nepszamlalas2022.hu)

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

helyi népszámlálási felelős

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes

A világon piacvezető ízesítőanyag-gyártó vállalat 
munkatársakat keres Makóra, folyamatos 3 műszakos 

munkarendbe, az alábbi pozíciókra: 

GÉPKEZELŐ 
RAKTÁROS 

Ingyenes céges buszjárat az alábbi útvonalon:  
• Szeged – Deszk - Makó 
• Mezőkovácsháza – Pitvaros – Makó 
• Nagylak – Makó 
• Hódmezővásárhely – Makó 

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.-
com/careers) vagy e-mailben a hungary.job@givaudan.com 
címre várjuk.
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Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint a 
Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 505,00 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 
kódszámú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra benyújtott 
támogatott pályázata keretében, amelynek köszönhetően újabb kö-
zösségi, kulturális színtérrel gazdagodhat a település: a Deszki Faluház-
zal szomszédos ingatlanon felépítésre kerül a „Deszki Tánc Háza”. Az új 
közösségi épület a Faluházzal és az idősek napközi otthonával hármas 
egységet alkotva kap a projekt megvalósítása során egy belső parkot, 
mely nem csak a három épületet köti össze, de az azokban otthonra 
találó generációknak is új, közös életteret teremt. Emellett a fejlesz-
tésnek köszönhetően megújul a település központjában lévő Deszki 
Sportcentrum és Deszk belterületén átvezető kerékpárút mentén négy 
darab fedett kerékpártároló épül.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése tevékenység keretében a 

Deszki Sportcentrum fejlesztése valósul meg, amely során a leromlott 
állagú aszfaltos futópálya és a távolugró gödör kerül felújításra: a tö-
redezett és balesetveszélyes aszfaltburkolat helyére rekortán gumiőr-
lemény burkolat kerül, valamint a szemben lévő játszótér eszközei át-
helyezésre kerülnek a Sportcentrum területére –kibővítve azt az eddig 
elzárt, betonaknákkal teliépített használhatatlan területtel.

A Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települé-
si fejlesztések tevékenység keretében a „Deszki Tánc Háza” felépítésére 
kerülhet sor a Deszki Faluház és a szociális intézmény szomszédságá-
ban, amely mellett egy új közösségi tér – park – létesül. Az új épületben 
helyet kapnak a deszki tánccsoportok: a néptánc-, az akrobatikus rock 
and roll- és a társastánc csoport. 

A Fenntartható közlekedésfejlesztés tevékenység keretében négy 
darab fedett kerékpártároló építése valósul meg a településen átvezető 
belterületi kerékpárút frekventált helyszínein, csomópontjain. 

Jelen beruházással a kedvezményezett célja Deszk vonzóvá, élhetővé 
tétele, ezzel hozzájárulva a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben ma-
radásához.

A projekt keretében tervezett tevékenységek illeszkednek a ked-
vezményezett Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
kötelezően ellátandó feladatok közül a közparkok, egyéb közterületek, 
a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, valamint a 
kulturális és sport szolgáltatás nyújtása feladatokhoz.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt címe: „Élhetőbb Deszk – 2022”
Konzorciumvezető:  Deszk Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
Projekt azonosító száma:  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00040
A szerződött támogatás összege:  505,00 millió forint
Támogatás intenzitása:   100%
A projekt megvalósítás kezdő időpontja:  2022.07.01.
A projekt fizikai befejezésének dátuma:  2024.07.01.

További információ kérhető: 
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
E-mail: szekeres.a@deszk.hu, Tel: 62/571-594, honlap: www.deszk.hu

Deszk Község Önkormányzata 16 millió Ft támogatást nyert 
bölcsődei udvarfejlesztésre.

A fejlesztés célja:
A tervezett fejlesztés Deszk község belterületén valósul meg, a fej-

lesztés helyszíne: Deszk, Ősz utca 7/b, hrsz.: 1102.
A projekt célja a bölcsődei szolgáltatások minőségi fejlesztése. Ehhez 

kapcsolódóan a megvalósítás során a 2x12 férőhelyes bölcsőde épüle-
téhez kapcsolódó kerítések és játékos közlekedési pálya építése, illetve 
a tereprendezés a szükséges földfeltöltéssel valósul meg a 16 millió fo-
rint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt címe:  Bölcsődei udvarfejlesztés Deszken
Pályázati azonosító:  TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2021-00003
Kedvezményezett:  Deszk Község Önkormányzata 
Támogatás összege:  16 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósításának időtartama: 
 2022.05.01.- 2023.02.28.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
e-mail: fejlesztes@deszk.hu, Tel: 62/571-596.
A projektről bővebb információt 
a www.deszk.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény
„Élhetőbb Deszk – 2022”

BÖLCSŐDEI 
UDVARFEJLESZTÉS DESZKEN



2022. SZEPTEMBER 7

Szeptember első hétvégéje a 
Deszki Falunapok rendezvény-
sorozata, melynek egyik fontos 
eleme a horgászverseny. Így van 
ez már sok-sok éve. Utólag el-
mondhatjuk, hogy az idei csa-
patversenyünk is nagyon jól 
sikerült. Biztosan hozzájárult 
ehhez a polgármester úr által 
alapozásként kínált "ilyen-olyan" 
aperitif –  egyébként finom volt – 
is. Tari János elnök úr megnyitója 
után Király László polgármester 
úr köszöntötte a résztvevőket, 
majd következett a sorsolás, a 
horgászhelyek elfoglalása, majd 
pedig a lényeg maga: a horgászat. 
A versenyzők minden tudására 
szükség volt, hogy horogra csal-
ják a kopoltyúsokat, mert bizony 

nem dúskáltunk a kapásokban. 
Jól mutatja ezt a fogási eredmény 
is, hiszen az 57 versenyző ösz-
szesen 16 db nemeshalat fogott 
a délelőtt során. A verseny vég-
eredménye:

I. Kovács mix
- 13 helyezési szám
Ifj. Kovács Antal, 
Kovács Attila, Kovács András

II. Tavi sellők 
- 14 helyezési szám
Sévityné Évica, Kószó Norbert, 
Lázár Szvetozár

III. Halcatraz
 - 19,5 helyezési szám
Friss Ferenc, Haller István,
Farkas Csamangó Imre

Mind a 19 résztvevő csapat – 
az elért helyezésének arányában 
– díjazásban részesült a támoga-
tóink felajánlásának köszönhe-
tően.

Támogatóink: Deszk Község 
Önkormányzata, Evele Tibor, 
Márta Menyhért, Prónai András, 
Lévai István, Tari János, Fodor 
Béla

Támogatásukat köszönjük! 
Ez a szuper délelőtt Csányi Jó-
zsef horgásztársunk által főzött 
marhapörkölt elfogyasztásával 
zárult, melyhez az alapanyagot 
az önkormányzat biztosította. 
Köszönjük!

Találkozunk jövőre ugyanitt!
Maros Ponty 

Horgászegyesület

10 év feletti 
gyerek és amatőr felnőtt

1. Kardos Edina
2. Altmayer Alexa
3. Kardos Dorina

Felnőtt és
gyerek-felnőtt 
vegyes csapat

1. Miskolczi Lilla,  
  Tóth-Gyúró Andrea
2. Novkov Zora, 
Novkov Zlátóné

3. Süvegh Bianka,  
  Süveghné Ötvös  
  Zsuzsanna 

Gyerek csapat
1. Tirk Alíz, Simity Anna
2. Magyar Emese, 
  Nemes Nóra
2. Tirk Inez, Simity Éva
3. Böröcz Linda, Szűcs Lili
3. Nemes Emma, 
  Kőműves Csenge

Különdíj: 
Sziveri Roberta, 
Novkov Míra

Különdíj: 
Tajti Milán, 
Márki Dániel, 
Márki Botond

Profi csapat
1. Nyergesné Király Anita
2. Mihály-Gedai Anita
3. Katona Anita

1. Deszki SC
2. Bácsalmási PVSE
3. Szentesi FKC
4. Kézilabda Szeged SE

Marhapörkölt kategóriában:
Arany minősítés: Gémes László 
(Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés)
Ezüst minősítés: Ihász János (Igazfalva)
Bronz minősítés: Barna Károly (Szatymaz)
Különdíj: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
(Sándorfalva)

Egyéb kategóriában:
Arany minősítés: Brczán Krisztifor 
(Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat)
Ezüst minősítés: Michel Casteur (Ninove)
Bronz minősítés: Ferenczi Ferenc
 (Tiszasziget)
Különdíj: Bodó Imre (Újszentiván)

Legjobb külföldi szakács különdíj: 
Hajdó Lóránt (Oroszhegy)
Deszkiek kedvenc halsütője különdíj: Algyő
Legszebb főzőhely különdíj: Domaszék
Legkirályabb fánksütő különdíj: Kübekháza
Legnépesebb főzőhely különdíj: Dóc
Különdíj: Plesovszkiné Újfaluczki Judit
(Szegedi Tankerület Központ)
Különdíj: Papp Renáta (Ásotthalom)

Falunapi horgászverseny

Tortadíszítő Verseny 
díjazottak 2022.

Kézilabdatorna 
eredménye

Polgármesterek
főzőversenyének 
eredménye
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Tisztelt Deszkiek! 2022. szeptember 2-án, az idei falunapok ünnepélyes megnyitóján – az eddigi évekhez hasonlóan – díjakat, kitüntetéseket és 
köszönő okleveleket adtunk át a település, vagy épp a saját közösségeikben végzett közösségi munkáért, megköszöntöttük a település legfiatalabb és 
legidősebb lakóit. Szeretnénk Őket bemutatni ebben a falunapi mellékletben, és minden deszki nevében megköszönni áldásos munkájukat, mellyel 
tovább öregbítették Deszk község hírnevét.

DÍJAZOTTAK – DESZK, 2022.

A képviselő-testület 
Deszk Községért díjat ado-
mányozott Szabóné Sar-
kadi Szilviának, a Deszki 
Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. vezetőjének. 
Szilvia 12 éve tölti be ezt 
a posztot és munkaide-
jén messze túlmutatóan 
is rengeteget tett települé-

sünk jelenlegi arculatáért, a rendezett településképért és Deszk 
jó hírnevéért. Vitathatatlan érdeme és szerepe van Deszk község 
kiegyensúlyozott gazdálkodásában. Nélküle tényleg nincs egyet-
len rendezvény sem, nincs falunap, ...és nincs ekkora rend sem 
a település hatalmas közterületein, amire mindannyian annyira 
büszkék vagyunk, ha dicsérő szó éri Deszket. Most biztosan azt 
mondja, hogy ez a sok minden, és a szép eredmények a kollégák 
és a közmunkások nélkül nem működhetnének, ami igaz - de a 
személyes érdemei elvitathatatlanok! 

„Nem ismerek ennyire alkalmazkodni tudó és akaró embert és 
vezetőt, mint Te, kedves Szilvia. Örülök, hogy a kollégád lehetek 
- örülök, hogy ennyi év óta az egyik legfontosabb és legmegbíz-
hatóbb kollégám vagy! Egyikünk számára sem lehet kérdés, hogy 
a munkád tett méltóvá erre a kitüntetésre, a most ejtett könnyeid 
pedig feltették a koronát erre az ünnepi pillanatra.” – méltatta Ki-
rály László polgármester úr.

Az adományozott díjjal köszöni meg a képviselő-testület a te-
lepülésért végzett áldozatos munkáját. A díjat Király László pol-
gármester úr és Schultzné Vajas Klára képviselő asszony adta át.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Deszk Községért díjat adomá-
nyoz Arany Lászlónénak, aki kö-
zel 15 évig vezette a polgármesteri 
hivatal pénzügyi csoportját, nyug-
díjba vonulása óta pedig több helyi 
közösségnek is aktív tagja.

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia 
ekként méltatta:

„A régi deszkieknek csak Szabó 
Kati, sokaknak Aranyné Kati, de legtöbben Kati mamaként emlegetjük 
őt. 

1995 februárjában kapta meg kinevezését a Deszki Polgármesteri 
Hivatalban, mint pénzügyi előadó, később gazdasági vezető. 15 éven át 
koordinálta, irányította a hivatal pénzügyi csoportját. Munkáját mindig 
precizitással, odaadóan végezte, mindig a falu érdekeit szem előtt tartva. 

Munkája mellett Kati nagyon sok időt tölt közösségi és társadalmi 
munkával is. Több egyesületben segíti a vezetőség pénzügyi munkáját. 
Aktív tagja a Falunkért Egyesületnek, a Deszki Magyar-Német-Flamand 
Baráti körnek, a Népdalkörnek, a római katolikus egyházközösségnek, a 
szerb hímzőkörnek is. 

A legtöbb rajongója mégis a Tiszavirág Néptáncegyesületből kerül ki, 
hiszen ő mossa, javítgatja, vasalja, rendezgeti a viseleteinket évek óta - és 
néptánc táborainknak lelkes segítője. Ő az, aki a színpad alján is gombot 
varr fel egy ingre, foltoz egy réklit a fellépés előtt, vagy éppen szoknyát 
varr fel valakire a szünetben. Gondoskodásodat hálásan köszönjük! Kati 
mama, számítunk rád a továbbiakban is!” 

A díjat Király László polgármester úr és Brczán Krisztifor alpolgár-
mester úr adta át.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő 
Testülete DÍSZOKLEVELET adományozott 
Michel Casteur úrnak, akinek elévülhetetlen 
érdemei vannak a magyarországi Deszk köz-
ség és a belga Ninove város testvértelepülési 
kapcsolatának építésében. Köszönetképpen 
a 18 éven át tanúsított fáradhatatlan közössé-
gi munkájáért és barátságáért, Deszk Község 
Önkormányzata

TISZTELETBELI, ÖRÖKÖS DESZKI LA-
KOSSÁ

fogadja Ninove város volt polgármesterét, 
Deszk község Díszpolgárát.

A díszoklevelet Király László polgármes-
ter úr és Györgyey János képviselő úr adták 
át.

A képviselő-testület 2011-ben Vállalkozói Díjat alapí-
tott, mely adományozható annak a deszki székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező egyéni vállalkozónak, vagy gazda-
sági társaság tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, 
illetve képviselőjének, aki vagy amely legalább 5 éve ered-
ményesen működik a községben, a szakmában elismert 
személyiség, tevékenységével jelentős mértékben segíti 
vagy segítette az önkormányzat munkáját, előmozdította 
Deszk település fejlődését, amellyel példaként szolgál más 
vállalkozások számára. 

A képviselő-testület 2022-ben Vállalkozói díjat adományozott Tóth Lászlónak. 
Laci bácsi az a vállalkozó, akivel építőanyagot szállítva, vagy földmunkát végezve épp úgy ta-

lálkozhatunk kora reggel, vagy késő este, mint karácsonykor, vagy húsvét hétfőn – csak, hogy 
segítsen azoknak, akik a munkája révén tudnak mielőbb boldogulni. 

Tisztességben, becsületben és munkában telt az egész élete. Nem nagyon van olyan a falu-
ban, aki nem ismeri, és ami még fontosabb – olyan meg biztosan nem akad, aki ne tisztelné. 
Hisz az értékteremtő munkában és a munka becsületében. A Vikor családdal közösen Ő végzi 
felajánlásképpen minden évben a hóeltakarítást a település útjain, emellett a tájházunkban ösz-
szegyűjtött értékes és pótolhatatlan gyűjteményünk egyik legnagyobb felajánlója. Nem volt még 
olyan beruházásunk, építkezésünk, járda-, vagy csatornaépítésünk, melyen ne dolgozott volna 
felajánlásként, csak azért, mert kedvét lelte benne – és azért, hogy nekünk könnyebb legyen.

A végtelen tisztessége és munkabírása példamutató minden vállalkozó számára. Nagyon meg-
tisztelő számunkra, hogy élvezzük a bizalmát, és hogy ennyit dolgozhattunk VELE EGYÜTT!

A díjat Sillóné Varga Anikó képviselőasszony és Györgyey János képviselő úr adták át.
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Deszk Község Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy Közösségi munkavégzésért díjat 
adományoz Kiss-Hanzsa Eugéniának, a Kis 
Csillag Közhasznú Alapítvány vezetőjének. 
Eugénia évek óta a nehezebb körülmények 
között élő családok segítőjeként dolgozik. 
Segítségével, önzetlen munkájával sok deszki 
és környékbeli családnak tette könnyebbé az 
ünnepeket, az iskolakezdést vagy akár csak 
a hétköznapokat. A képviselő-testület ezzel 
a díjjal szeretné megköszönni tevékenysé-
gét – egyben további jó munkát, kitartást, és 
sok segítő társat kívánunk áldásos társadalmi 
munkához. 

A díjat Király László polgármester úr Sil-
lóné Varga Anikó képviselő asszonnyal adta 
át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy Közművelődési Díjat adomá-
nyoz a Tiszavirág Néptáncegyesületnek, az 
elmúlt években végzett kiemelkedő kulturális 
tevékenységükért.

Az egyesület 2016-ban alakult, de mun-
kásságuk 2000-re nyúlik vissza, hiszen ak-
kor kezdődött a magyar néptánc oktatása 
községünkben Tóth Gábor és Bene Ildikó 
vezetésével. A munkájuk eredményessége 
megkérdőjelezhetetlen, ahogy a helyi közös-
ségi és kulturális életben való részvételük is. 
Mára megkapták a szakma legrangosabb or-
szágos elismeréseit. A kétszeresen is kiválóan 
minősült együttes Deszk jó hírét vitte ország-
szerte, de több külföldi fesztiválon is képvi-
selte már hazánkat is – így Kínában, Fran-
ciaországban, Belgiumban, Németországban, 
Hollandiában, Erdélyben, Olaszországban, 
Törökországban és Ukrajnában is. A képvise-
lő-testület ezzel a díjjal szeretné megköszönni 
az egyesület munkáját. 

A kitüntetést Tóth Gábor és Goda Katalin – 
az együttes vezetői, valamint az egyesület pe-
dagógusai – Szűcsné Kolonics Erika, Tímár 

Attila, Moravszki Zsuzsanna Mátó Réka 
vehette át Brczán Krisztifor alpolgármester 
úrtól, Sillóné Varga Anikó, Karácsonyiné Fe-
hérvári Szilvia, Schultzné Vajas Klára, Sztán 
László és Györgyey János képviselőktől. Saj-
nos két oktató, Papp Nóra és Simoncsics Pál 
nem tudott jelen lenni az ünnepi műsoron, 
de munkájukat nekik is köszönve később 
kapják meg az elismerést. 

A Képviselő Testület köszönetet mondott 
Bene Ildikónak, aki már 25 éve teszi hangya-
mód a dolgát, sőt, messze meghaladva a kö-
telezően rárótt feladatokat az egyik motorja 
Deszk község kulturális és közéletének.

Bene Ildikó 25 éve titkárnőként került a hi-
vatalba, és egyben Deszkre is, mint pályakez-
dő fiatal. Itt léte alatt aztán ez lett a legrövi-
debb munkaköre, hiszen gyorsan kiderült, 
hogy a helye Faluházban van, a szíve pedig 
a helyén – ami a néptáncért, a közművelő-
désért és a könyvtárért dobog. Vele kezdte el 
Tóth Gábor a magyar néptánc oktatást Desz-
ken, vele történt meg az addigra már kétszáz-
ra duzzadt néptánc csapat kiválása a szegedi 
néptánc árnyékából, és szárnyai alól – mega-
lakítva a Tiszavirág Néptáncegyesületet. 

„Százmillió forintok kerültek a településre 
a pályázatírói ténykedésének köszönhetően, 
ma is ő bonyolítja az egyesület minden ad-
minisztratív feladatát, ő szervezi meg a kül-
földi utakat, a fesztiválokat, ő a főszerkesztője 
a Deszki Tükör nevű havilapunknak, ő a 
főszervezője a Majálisainknak és a Faluna-
poknak. Ő fogja össze a külföldi testvértele-
pülési kapcsolatainkat. 

Ő a Faluház vezetője. Ő a település kulturá-
lis- és közéletének a motorja. 

Köszönjük neked, hogy ránk áldoztad a 
munkában töltött első 25 évedet és eddigi 
életed javát!” – mondta Király László polgár-
mester a díjazottnak.

A Képviselő Testület köszönetét Király 
László polgármester úr és Sillóné Varga 
Anikó képviselő asszony tolmácsolta.

A Képviselő Testület köszönetet mondott 
Török Annának, aki már 9.131 napja – azaz 
25 éve dolgozik a település vezetőinek a keze 
alá, és ad biztos, hibamentes hátteret az em-
bert próbáló munkában. Nélküle kifolyna a 
kezükből az a sok tennivaló – és általuk az 
eredmények is, melyek megszámlálhatatlan 
sokasággal várnak ránk. Ani megbízható, 
precíz, kötelességtudó, hatalmas munkabí-
rású kolléganő, és figyelmes, kedves, szeretni 
való barát is egyben.

„Itt az ünnepi műsorban, de a mindenna-
pokban is szeretném megköszönni neked, 
Anika, hogy titkárnőm, hogy titkárnőm 
helyett a naptáram, a felügyelőm, kicsit az 
anyukám – és néha a legjobb értelemben vett 
hajcsárom is vagy! A te odafigyelésed és fá-
radhatatlan, odaadó munkád nélkül én sem 
lennék az, ami ma vagyok. 

Köszönjük mindannyian – és személyes 
titkárnőmként én külön is köszönöm a kitar-
tásod és felelősségteljes munkádat!” – mond-
ta Király László polgármester a díjazottnak.

A Képviselő Testület köszönetét Király 
László polgármester úr és Sztán László kép-
viselő úr tolmácsolta.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy idén Közművelődési Díjat 
adományoz Dunai Péternek, a Bánát Tánc-
együttes gyerek és utánpótlás csoport veze-
tőjének. Péter az általános iskolai évei alatt 
kezdett el a szerb néptánccal foglalkozni, 16 
éves volt, amikor csatlakozott a deszki Bánát 
Táncegyütteshez. Több éve már Ő foglalkozik 
a táncosokkal, jelenleg a gyerekcsoport, az 
ifjúsági csoport és a felnőtt csoport vezetése 
is az ő feladata, amit hatalmas lelkesedéssel, 
és nagy alázattal végez legjobb tudása szerint. 

Nővérével, Zoricával, aki a budakalászi 
Ruzmarin tánccsoport vezetője, ötödik éve 
szervezik a két csoportnak a közös táborozá-
sokat, fellépéseket, a két csoport összeolvadá-
sából született meg a Banarin tánccsoport. 

A díjat Schultzné Vajas Klára képviselő 
asszony és Györgyey János képviselő úr ad-
ták át.
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2010-ben Deszk Község Képviselő-testü-
lete úgy határozott, hogy tehetséges deszki 
sportolók részére Dicsérő Oklevelet adomá-
nyoz kiemelkedő sporttevékenységük elis-
meréseként.

Ez alapján dicsérő oklevélben részesül 
Beznoszka Anita és Beznoszka Dávid, akik 
a versenytánc sportágban értek el kimagasló 
eredményeket. 

Dávid és Anita 2021 tavaszán kezdett tán-
colni a Spirit Tánc Sport Egyesületben, és 
ebben az évben már kétszeres Magyar Baj-
nokok lettek, miközben számtalan, országos 
versenyen elért első, második és harmadik 
hellyel büszkélkedhetnek. 

Az oklevelet Karácsonyiné Fehérvári 
Szilvia képviselő asszony és Sztán László 
képviselő úr adta át.

2010-ben Deszk Község Képviselő-testü-
lete úgy határozott, hogy tehetséges deszki 
sportolók részére Dicsérő Oklevelet adomá-
nyoz kiemelkedő sporttevékenységük elis-
meréseként.

2022-ben Dicsérő oklevélben részesült 
Hevesi Linett és Hevesi Zoé, a görkorcsolya 
sportágban elért kiemelkedő eredményei-
kért.

Mindkét lány nívós versenyek aranyérme-
seként több országos dobogós helyezést is 
magáénak tudhat, állandó versenyzői az or-
szágban görkorcsolya sportágban szervezett 
megmérettetéseknek. 

Mivel Linett és Zoé az ünnepség alatt is 
éppen külföldön versenyeztek, így a díjat az 
Egészség7 zárórendezvényén vehetik át.

Deszk legidősebb hölgy lakosa Batki Im-
réné, aki 1926. március 3-án született, most 
96 éves. Ezúton kívánunk neki az egész tele-
pülés nevében jó egészséget, és hosszan tartó, 
boldog életet! Az ajándékcsomagot nevében 
veje, Zika László vette át Brczán Krisztifor 
alpolgármester úrtól és Schultzné Vajas Klá-
ra képviselő asszonytól.

Deszk legidősebb férfi lakosa idén is Vas 
József, aki 1924. december 15-én született, 
idén 98 éves. Sajnos, Józsi bácsi egészségi ál-
lapota nem engedte meg, hogy személyesen 
tudja átvenni az oklevelet, így azt a falunapok 
után, otthonában kapta meg Király László 
polgármester úrtól. 

Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, bol-
dog, szép napokat, és szerető családja köré-
ben megélt hosszú életet! 

A Képviselő-testület köszönetet mondott 
Zórity Dusicának, a Nikola Tesla Szerb Is-
kola nyugdíjba vonuló vezetőjének is a lel-
kiismeretes, szeretetteljes, több évtizedes 
munkájáért. Sajnos Dusica az ünnepi műsor 
ideje alatt is deszki gyerekekkel volt Szerbiá-
ban, hogy egy határon átnyúló projekt elvá-
rásaink eleget téve, hasznos információkhoz 
jussanak, és egyben kellemes, együtt töltött 
napokat tölthessenek el gyermekeink – épít-
ve ezzel a közösséget is. 

Ismét, itt is megköszönve a gyermekeink-
nek adott törődést és szeretetet, az átadott tu-
dást - természetesen neki most, Önök előtt is 
boldog, nyugdíjas éveket kívánunk.

Az ajándékcsomagot egy későbbi jeles na-
pon kapja meg. 

A falunapok nyitóünnepségén a telepü-
lés legfiatalabb lakóját köszönthettük, Babó 
Martin Szilárdot, aki 2022. augusztus 26-án 
– egy héttel a rendezvényük előtt született. 
Édesapja: Babó Szilárd, édesanyja: Nikodé-
musz Renáta. 

Jó egészséget kívánunk a babának és sok 
örömöt a családnak!

Az emléklapot és az ajándékutalványt a 
boldog édesanyának Karácsonyiné Fehér-
vári Szilvia képviselő asszony és Sztán Lász-
ló képviselő úr adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete köszö-
netet mondott Bernuláné Kozma Ildikó-
nak, a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda nyug-
díjba vonuló pedagógiai asszisztensének, 
hosszú éveken át tartó áldozatos munkájáért. 
Kisgyermekekkel foglalkozni csak az tud, aki 
feltétel nélkül tud szeretni – akinek a szívé-
ben mindig van hely mások számára is. Ildi-
kó ilyen kolléga volt, ilyen társ és picit ilyen 
szülő is – minden gyermeké, aki a szárnyai 
alatt nevelkedett az óvodánkban. Sok család 
tartozik neki hálával a szeretetért és a sok 
törődésért, mellyel sikerült a gyermekeinket 
elindítani az iskola felé. Szép nyugdíjas éveket 
kívánunk Neki.

Ildikó a falunapok ideje alatt távol volt 
Deszktől, így az ajándékcsomagot Király 
László polgármester úrtól és Dr. Altmayer-
né Dr. Kocsis Anita jegyzőasszonytól vehet-
te át a hivatalban.
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Ha Falunap, akkor Szomszédolunk… ez az 
immár hagyományosnak számító program 
indítja minden sportolni vágyó fiatal és még 
fiatalabb szombat reggelét! Idén sem volt 
másként, így szeptember 3-án közel 100 fő 
regisztrált legnagyobb örömömre! Örömö-
met tetézte, hogy két napos eső után ragyo-
gó napsütésre ébredtünk, ami aztán kitartott 
egész nap! Idén a legfiatalabb túrázóm 2,5 
éves volt, akivel anyukája tekert át Szőregre, 
az 5 éves Csontos Botond viszont már ön-
állóan tette meg ugyanezt a távot! Szőregről 
áttekert egy 25 fős csapat is, köszönhetően 
Bartókné Gyöngyösi Andreának, az iskola 
igazgatójának, aki meghirdette az iskolá-
ban is a programot. Ugyanúgy, mint eddig 
minden évben, Szőregen és Klárafalván is 
kitettek magukért a vendéglátók! Szőregen 
összekötötték a programunkat egy családi 
nappal, így ugrálóvár, arcfestés és a nagyon 
kedvelt rönkdobáló verseny várta a sporto-
lókat a finom zsíros kenyér mellett. Idén is 
kivonult a Szegedi Rendőrkapitányság, akik-
nél a bike-safe program keretében be lehetett 
regisztrálni a kerékpárokat. Klárafalván is le-
hetett reggelizni és játszani, Boros Zsolt pol-
gármester úr pedig személyesen köszöntötte 
a csapatot. Délben ebédre vártam mindenkit 
a Sportpályán, ahol idén a Jóbarát Csárdában 
készített finom és tartalmas gulyásleves várta 
az éhes sportolókat. Nagyon szeretem ezt a 
programot, mert jó látni, mennyien felkel-
nek időben csak azért, hogy mozogjanak egy 
jót! (Azt meg külön értékeltem, hogy meny-
nyi iskoláskorú fiatal is „beáldozta” idejét… 
és biztos vagyok benne, hogy jól is érezték 
magukat!) Szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a 
program sikeréhez! 

Szőregen: Avramov András, Szekeres Sán-
dor, Huszár László, Nagy Nóra, Hüse Szilvia, 
Törőcsik Anikó, Huszti Zoltán, Csala-Pellek 
Borbála segítségét köszönjük.

Klárafalván: Boros Zsolt és Törteli Tímea, 
Csáki Ferencné, Káity Anna, Sajtosné Katika, 
Köteles Gertrúd, Dinka Ferencné, Kulcsár 
Józsefné, Mak Tibor és Karácsonyi István 
segítségét köszönjük. Frankné Magdika, ed-
digi főszervezőnk sajnos lábtörés miatt idén 
„csak” ránézni tudott a programra, de nélkü-
le nincs Szomszédoló!

Deszken köszönet a támogatásért Deszk 
Község Önkormányzatának, a Faluház és 
a Deszki Településüzemeltetési Nonprofit 
Kft. munkatársainak, Kócsóné Zsuzsikának, 
és természetesen a program főszervezőjé-
nek: Gyorgyev Vojiszlávnak! Jövőre Veletek, 
ugyanitt!!

Sillóné Varga Anikó

Szomszédoltunk!
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Tudtuk, ez a nyár más lesz. 
A hosszú otthonlétek, a pan-

démia, a sok megbetegedés 
miatti hiányzás, a szülők meg-
fogyatkozott szabadsága, mind-
mind arra sarkallta nevelőkö-
zösségünket, hogy nyáron még 
inkább élménydús programokat 
biztosítsunk a gyermekeknek.

Célunk volt, hogy a nyári óvo-
dai életet színes, változatos él-
ményekkel, gazdag tartalommal 
töltsük meg, s a nyáron szokásos, 
rugalmas napirendhez igazodva 
az udvari játékokat új ötletekkel 
pezsdítsük fel. Fontos volt továb-
bá, hogy a játékos tevékenykedés 
által a gyermekek meglévő isme-
reteit bővítsük, s hogy szerezze-
nek saját élményű tapasztalato-
kat, maguk fedezzék fel szűkebb 
és tágabb környezetüket.

Céljaink megvalósítására há-
rom óvodai projektet dolgoz-
tunk ki a nyári időszakra. Júniusi 
projektünk a „Vizes kalandok az 
udvaron” elnevezést kapta. Ki-
használva az udvari lehetősége-

ket s az időjárási viszonyokat a 
gyermekek újszerű ismereteket 
szerezhettek a víz és a homok 
tulajdonságairól különböző já-
tékok, alkotások által. Az össze-
gyűjtött parafa dugóból vitorlás-
hajót barkácsoltunk, majd vízre 
téve megtapasztaltuk, hogy le-
vegő mozgásának tulajdonságai 
hogyan befolyásolják a kis hajók 
haladását a vízen. Csipesszel ku-
pakokat fogtunk ki, szívószállal 
pedig gumikat próbáltunk ki-
horgászni a vízzel töltött kagy-
lókból. Érdeklődő tekintettel 
figyelték meg és próbálták ki a 
gyerekek az aszfaltra való rajzo-
lást pet-palackba töltött vízzel. 
Nagy élmény volt a fóliára való 
festés. Örömmel építettek vizes 
homokvárat, fújtak különböző 
formájú buborékfújóval bubo-
rékokat. Élményeiket, tapasz-
talataikat örömmel mesélték el 
otthon is.

Júliusban a kalózok életével 
ismerkedve „Kalózok” projekt 
valósult meg, ahol a homokozó-

ból kalózhajót és szigetet építve 
kalandoztunk. A kis kalózokkal 
átkeltünk a homokos szigeten, 
különböző akadályokat leküzd-
ve, majd kincskeresők lehettek. 
Aki a homokot megfelelően szi-
tálta, annak csillogott a szeme 
is, amikor megtalálta az elrejtett 
aranyra festett kavicskincseket. 
A rejtelmes kalózok színes me-
dúzát és kalózzászlót is készít-
hettek, és sokat dalolták az indu-
lójukat. 

Augusztusban az indiánok 
életével ismerkedtünk, s változ-
tunk magunk is indiánokká az 
elkészített fejdísz, indiánkendő 
és az arcfestés varázslata által. 
Összegyűjtött gallyakból és ter-
mésekből tábort építettünk, ho-
mokból vizes árkot készítettünk. 
Türelmes, kitartó munkával, fes-

téssel és színezéssel készítettük el 
az indiánok védelmező oszlopát, 
a totemoszlopot. A fák árnyas 
lombjai alatt lehetőség volt indi-
ánnyaklánc, és karkötők készíté-
sére is. A gyermekek az elkészült 
produktumokat nagy örömmel 
mutatták meg a szüleiknek, s 
vitték haza, hogy otthon tovább 
folytathassák az örömteli játékot. 

A kis kalózok és az indiánok 
egyaránt élvezték a nagy nyári 
hőségben a frissítő zuhanyozást, 
a párakapu enyhét. 

Úgy hisszük, hogy a Csicsergő 
oviban a nyári időszakot a gye-
rekek kisebb nyaralásként élték 
meg. 

Kovács Kitti 
óvodapedagógus

„Hurrá, én az óvodában is nyaralok!” 
nyárszínesítő élményprojektek a Csicsergő oviban



2022. SZEPTEMBER 13SZENT SZÁVA KÖZPONT

Új év, új kezdet, 
új hírek

Szeptemberben beköszöntött az új év a Ni-
kola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvodában is. 
Izgatottan vártuk az évkezdést, hiszen ismét 
megújultunk. Óvodánk négy év elteltével is-
mét bővült egy új csoporttal, az intézményünk 
iránt megnövekedett érdeklődésnek köszön-
hetően. Ennek következtében új kollégákat 
köszönthetünk csapatunk tagjai között. A 
Kolo csoport új óvó nénije a Belgrádból érke-
zett Sanja Simulov és pedagógiai asszisztense 

Ciceri Melinda, a Napraforgó csoportban 
Kriszti néni mellett Milan Mandić óvodape-
dagógus vezeti be a gyerekeket a játékok vilá-
gába szerb nyelven. Örömmel köszöntöttük 
őket és bízunk benne, hogy beilleszkednek 
közösségünkbe!

Még tart az óvodába fogadás és a visszaszo-
kás időszaka, amely mindannyiunk számára 
új helyzet. Az új óvodások még ismerkednek 
az óvodával, a játékokkal, velünk óvónénikkel 
és a nagyobb gyerekekkel, de a nagyobbak se-
gítenek áthidalni ezt az időszakot, hiszen ők is 
segítenek a picúroknak a csoportszobákban a 
játékokkal ismerkedni, szépen együtt mennek 
a mosdóba és az udvarra. Már tettünk egy-egy 
sétát az óvoda körül és a tónál, sokat játszot-
tunk az udvaron és élvezettel etetik a gyerekek 
az udvaron lakó nyuszikat is. 

Örömmel adjuk hírül, hogy a szeptemberi 
Ajvár fesztiválon kis csapatunkkal különdíj-
ban részesültünk az ajvár-tálaló versenyen. 
Ezen felbuzdulva, elhatároztuk, hogy jövőre is 
nevezünk és újabb célokat tűzünk ki magunk 
elé.

Nagy szeretettel gratulálunk Veréb Kriszti-
na, Napraforgó csoportos óvónéninknek, aki 

sikeresen tette le minősítő vizsgáját és fejezte 
be gyakornoki éveit. Kívánjuk, hogy továbbra 
is ilyen szeretettel és elhivatottsággal végezze 
munkáját és hivatását.

Gyihor Gabriella

Szerb óvoda hírei

Kézműveskedtünk 
A HandCraft (HUS-

RB/1903/31/0089) Interreg - IPA 
Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program

Magyarország – Szerbia pro-
jekt keretében, a deszki Szent 
Száva Oktatási, Kulturális és Hi-
téleti Központban megrendezés-
re került a Kézművestábor, 2022. 
augusztus 1-6. időszakban. 

A program célja a kézműves 
foglalkozások gyakorlása és an-
nak továbbadása a fiatal gene-
rációk számára. A gyerekek a 
hatnapos kézművestábor alatt 
dolgozhattak csuhéval (melyből 
nyuszikat, babákat, huszárokat, 

különböző virágokat készítet-
tek), papírral (hőlégballonokat, 
lampionokat), fonállal (sodrással 
nyakláncot, kulcstartót, könyv-
jelzőt készítettek), kipróbálhat-
ták a peddignád kosárfonást, ami 
mindenkinek nagy sikerélmény 
volt.

Fás foglalkozásokon sámlit, 
hintalovat, szalvétatartót, és sok 
más érdekes és hasznos dolgot 
alkottak, de mind közül a leg-
nagyobb sikere a nyúlketrecnek 
volt, melyhez a szervezők 2 nyu-
szit is hoztak, ezzel is erősítve a 
gyerekekben a tudatos állatgon-
dozás fontosságát, hiszen min-
den nap ők kell, hogy etessék, 

itassák és tisztántartsák az új kis 
kedvenceket.

A programhoz tartozott még 
Tápén, a Heller Ödön Művelődé-
si Házban gyékényes foglalkozás 
– karkötőket és szív alakú dísze-
ket alkothattak a táborozók.

Nagy sikert aratott az Agro-
nómia Kft. tehenészete is, ahol 
körbevezették a gyerekeket, lehe-
tőségük volt egészen kis borjúkat 
is látni, simogatni. A nap végén, 
a tehenészettől kapott tej egy ré-
széből a gyerekek sajátkezűleg 
készíthettek palacsintát, a ma-
radékot pedig beoltották, majd 
másnap körözöttet készítettek 
belőle. Minden napra jutott ne-
kik tésztagyúrás és sütés is, így 
megtanultak kis cipókat, kenye-

ret, és fonottkalácsot is készíteni. 
Ellátogattunk Kiszomborra is, 

ahol a táborozók térkép segítsé-
gével tehették próbára tájékozó-
dási képességüket egy kukorica-
labirintusban.

Az utolsó nap a hulladékmen-
tesség jegyében telt, a Hulladék-
mentes bolt bemutatkozásában 
interaktív előadáson vehettünk 
részt, majd pedig méhviaszt va-
saltunk textilre, új alternatíva-
ként az ételek csomagolására.

Szabadidejükben pedig a gye-
rekek kiosztott mesék alapján, el-
készítették bábjaikat, melyekkel 
az utolsó nap előadták a színda-
rabot, mellyel zárult a tábor.

Német Helga 

Szerb iskola hírei
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Népzene tábor
Szerb népzenét és népdalt tanulni vágyó 

általános iskolás korú gyerekek augusztus hó-
nap harmadik hetében a Szent Száva Központ 
berkein belül tanulhattak, illetve mélyíthették 
tudásukat. Harmonika szekcióban Agatity 
Krunoszláv mesterrel dolgozhattak, a tambura 
szekciót a novi sad-i Zoran Bugarski koncert-
mester fogta össze. A népdal kedvelők Vujcsin 
Eszter tanító nénivel tanulhattak újabb és újabb 
dalokat. A sok-sok gyakorlás mellett a Csermák 
Hangszerüzletbe is kirándultak a zenekedvelő 
fiatalok, itt többféle hangszert is kipróbáltak és 
jó ötleteket gyűjtöttek a karácsonyi meglepetés 
ajándékokra is. A Móra Ferenc Múzeum Legen-
dás Vadnyugat Kiállításán pedig az ősi hangsze-
reket keresték meg, emellett betekintést is nyer-
tek a cowboyok és indiánok életébe.  

Táborzáróként, egy zenei koncert keretén 
belül mutatta be az összes résztvevő, a rokonok-
nak és a műkedvelőknek a héten szerzett tudás-
gyarapodásukat. 

Brczán Éva 

Tánc táboroztunk 
A Száva Központban augusztus 8-12. között 

szerb néptánc tábor keretein belül tölthették a 
gyerekek a nyári szabadidőt. A néptánc oktató 
Vujcsin Ljubomir Mile bácsi volt, akit már az 
előző év táboraiból, illetve a battonyai néptánc 

táborból nagyon jól ismerhettek. Új lépések-
kel, énekekkel és az ötödik nap végére egy új 
koreográfiával is gazdagodhatott a tudásuk a 
táncos lábú ifjaknak. Kiegészítő programként 
a Népművészet Ifjú Mestereivel, Frankó Tomi 
bácsival és Csonki Noémivel a népi fazekasság 
rejtelmeivel ismerkedhettek, Gyovai Marika 
nénivel és Beszédesné Mellár Erikával a ped-
dignádazás és a papírkosárfonás alapjait tanul-
hatták meg, Zentai Andrásné Márti nénivel a 
fonások széles skáláját ismerhették meg, mind-
ezek által a kezek finommotorikája is ügyesed-
hetett. Túravezetős kirándulásunk a Klárafalvi 
Tanösvényre vezetett, amit az első és negyedik 
osztályos korú gyerekek hősiesen végig gya-
logoltak, közben fűt, fát, bogarat, madarakat 
megcsodálhattak. 19421 lépés után, megnézték 
a Klárafalvi Helytörténeti Múzeumot és a Szent 
Klára Templomot is. A tábor utolsó délutánján 
a Szent Száva udvarán, zárókoncert keretén be-
lül  mutatták be a hozzátartozóknak, hogy mit is 
tanultak meg, öt nap alatt.  

Brczán Éva 

Ajvárfesztivál 
A HandCraft (HUSRB/1903/31/0089) In-

terreg - IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program Magyarország - Szerbia projekt, és a 
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 

szervezésében, 2022. szeptember 10-én a desz-
ki szabadidőparkban megrendezésre került a 
XI. Ajvár fesztivál.

A fesztivál idén is nagyszámú érdeklődőt 
vonzott, közel 2000 főt. A program délelőtt 9 
órakor kezdődött, a deszki Horváth Farm (Hor-
váth Zoltán és családja) szervezésében a hazai és 
a környékbeli traktorosok felvonulásával, majd 
azt követő traktor show-val.   

Mindeközben 14 csapat indult az ajvárfőző 
versenyen, ahol a zsűri idén is 2 kategóriában 
döntött – a legjobb íz és legszebb tálalás alapján. 
Közben a látogatók minden csapatnál megkós-
tolhatták az elkészült remekműveket. Készültek 
hagyományos és egészen újszerű fűszerezésű 
ajvárok is.

Most sem maradhatott el a méltán népsze-
rűvé vált nagy kolo, melyet autentikus trubás 
muzsika kísért. 

A családokat gyermekprogramokkal, népi 
játékokkal, valamint kézműves vásárral várták.

A gasztroutcában a balkáni kultúra jellegze-
tes ételeit - csevapot, pljeskavicát kóstolhattak 
az idelátogatók. 

A 17 órakor kezdődő Folkfeszt kezdő kon-
certje, a novi sad-i és a temesvári gyerek tam-
bura zenekar önálló programjával indult, majd 
görög, szerb, és magyar táncosok folytatták a 
kulturális programot. Köztük köszönthettük a 
projektpartner szabadkai Talentum Művészeti 
Egyesület fiatal tehetségeit és az anyaországból 
érkezett Kraljevói Veterán Táncegyüttes műso-
rát is.

Este 20 órakor Básits Branka magyar-szerb 
származású népdalénekes nyűgözte le a közön-
séget, majd közös Yu partyra vártak mindenkit.

Német Helga
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2022. szeptember elsején becsöngettek Deszken is, ahol igen népes 
számú tanulócsoport, 26 első osztályos kezdte el a tanévet. A negyedik 
osztályosok egy műsorral készültek a kicsik érkezésének tiszteletére. A 
gyermekek augusztus közepétől gyakoroltak a Zoltánfy szobor előtti 
téren, mely a mindenkori tanévnyitó ünnepség hagyományos helyszí-
ne.

Azt hiszem, ki lehet jelenteni, hogy minden érintett nagyon izgatot-
tan várta már ezen eseményt.

A 2022-es év az elmúlt évszázadok legszárazabb időszakát hozta saj-
nos Deszkre is, egész nyáron számottevő eső nélkül. Mielőtt felmerül-
ne az olvasóban egy gondolat, hogy netán a tanévnyitó helyett időjárás 
jelentésről lesz szó a továbbiakban, előre megnyugtatjuk. Nem!

Mikor jött az égi áldás hosszú hónapok után Deszkre? Természete-
sen szeptember elsején 8 órakor a tanévnyitó idején. 

A kint tervezett ünnepi műsor bekerült az aulába és ott lettek kö-
szöntve a „gólyák” és szüleik. A negyedik osztály nagyon ügyesen al-
kalmazkodott a váratlan helyzethez (szabad térre készültek) és méltón 
köszöntötték a volt óvodásokat. Külön kiemelendő, hogy az idén elin-
dult egy új szokás az intézményben. Az első osztályosok ünnepélyes 
fogadalmat tettek a Zoltánfys zászló előtt, hogy aktív tagjai lesznek új 
közösségüknek. 

A NAT-ban meghatározott feladatokon túl a kicsiknek is lehetősége 
van tanórán kívüli foglalkozásokra járni. Többek között szakkörök-
re, tehetséggondozó foglalkozásokra és tömegsport órákra. Az iskola 
helyet ad külsős együttműködő partnereknek, mely foglalkozásokon 
lehetőség van társastánc tanulásra és zenei foglalkozásokon való rész-
vételre is.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a 
legnagyobb magyarországi civil szervezet az 
ifjúsági és diáksport területén. Az MDSZ fő 
célja, hogy minél több gyermeket vonjon be 
az aktív sportprogramokba és népszerűsítse 
az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ 
emellett folyamatosan támogatja a testmoz-
gáshoz kapcsolódó programokon keresz-
tül megvalósuló önkéntességet, valamint a 
társas befogadást és közösségépítést segítő 
sportprogramokat. Szerteágazó tevékenysége 
mellett mindig azt az alapvető célt tartja szem 
előtt, hogy a kötelező iskolai testnevelésóra 
keretein túl valamennyi gyermek számára 
megteremtse a rendszeres fizikai aktivitás 
lehetőségét, és a mozgás a mindennapok ter-
mészetes része legyen. Küldetése, hogy a test-
mozgás és sport ne kiváltság legyen, hanem 
az egész életen át tartó aktív életmód részévé, 
mindenki számára elérhető és fontos tevé-
kenységgé váljon.

A program a rendszeres egészségfejlesztő 
testmozgást, és ehhez kapcsolódóan az isko-
lák testnevelési- és sporttevékenységét olyan 
keretrendszerbe foglalva kívánja elismerni, 
amely egyúttal egy iskolai védjegyrendszer-
ként működik. E védjegyrendszer fókuszá-
ban az aktív iskola koncepciójának népszerű-
sítése és megvalósítása áll.

Az Aktív Iskola koncepció azzal a céllal 
született meg, hogy visszaszorítsa az alacsony 
fizikai aktivitás hatására kialakuló, gyenge 
fittségi állapotot, és az abból eredő kedvezőt-
len népegészségügyi hatásokat, támogassa, 
segítse az iskolákat abban, hogy aktív isko-
lává válhassanak. Világ- és Európa- szerte 

számtalan hasonló koncepcióval és annak 
megvalósulását támogató programmal talál-
kozhatunk (például Active School Flag – Ír-
ország, Youth Sport Trust – Anglia, Ever Ac-
tive Schools - Kanada, Schools on the Move 
– Finnország). Ami közös bennük, hogy egy 
támogató iskolai környezet megteremtésével, 
az aktivitási lehetőség széles tárházának elér-
hetővé tételével inspirálják az iskolai közössé-
get a minél aktívabb életre.

Ehhez a pilot programhoz csatlakozott a 
Zoltánfy István Általános Iskola, mint színtér.

Az aktív iskolákban az ajánlásoknak meg-
felelő, napi legalább 60 perc fizikai aktivitás 
elérése érdekében tanítás előtt, közben és 
után is rendszeresen mozognak a diákok – is-
kolába jövet és hazafelé menet, a folyosókon, 
a tornateremben és az udvaron. A gyermekek 
több időt, alkalmanként legalább 10 percet 
töltenek a szabadban, vagyis a szünetek is 
fontos részét képezik a koncepció megvaló-
sításának. A tanulók emellett természetesen 
rendszeresen minőségi, inkluzív, élmény-
központú testnevelésórákon vesznek részt, 
ennek köszönhetően motiváltabbá és ma-
gabiztosabbá válnak a tanórákon kívüli idő-
keret fizikailag aktív eltöltésében. Az iskolai 
közösséget kiegészítik a szülők, a partnerek és 
a helyi közösség, akik ugyancsak támogatják 
a diákok rendszeres fizikai aktivitását és spor-
tolását.

Az első év lefutása után az iskola értéke-
li a program megvalósulását és a következő 
évben már, mint bázisiskola oszthatja meg a 
tudását a tankerületi intézményekkel.

Tanévnyitó

„Aktív iskola program” a Zoltánfyban
A következő időszak egyik legnagyobb ki-

hívása a nyolcadik osztályosok sikeres pálya-
orientációja. A Zoltánfyban ez nem az utolsó 
évben kezdődik, hanem több éves folyamat 
biztosítja a legjobb döntés meghozatalát. 
A Szegedi Szakképzési Centrum a Csong-
rád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lattal együttműködve, 2022. augusztus 25-én 
idén is megrendezte tanévnyitó és szakmai 
tájékoztató napját a pályaorientáció és szak-
maválasztás elősegítésére.

A rendezvényre iskolánkat az intézmény-
vezető és a nyolcadikos osztályfőnök képvi-
selte.

Az első félévben a végzősök és szüleik min-
den segítséget megkapnak a megfelelő válasz-
tás elérésének érdekében.

2022.09.29. SZMK értekezlet
2022.09.30. Magyar Diáksport Napja
 – témanap, Népmese napja
 Esélyegyenlőségi 
 helyzetelemzés 
 – cselekvési terv
2022.10.06. Október 6-i megemlékezés
 osztálykeretben
2022.10.11. Mesemondó verseny
2022.10.20 Halloween party
https://zoltanfy-deszk.edu.hu

Összeállította: 
Vid György igazgató

Rövid hírek

Közeli események 
a Zoltánfyban
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A deszki Tücskök Óvodába jár jelenleg há-
rom kisfiam. Legnagyobb idén ballagott el, a 
legkisebb idén kezdi a bölcsődét. A szürke 
hétköznapok monotóniáját váltotta fel egy 
nap, amelyet az óvoda apraja-nagyja együtt 
tölthetett el. Igazi nagycsaládosként (5 gyer-
meket nevelünk) igazi gyöngyszem amikor 
az egész család együtt tud tölteni egy kis időt, 
egymás társaságát élvezve. A szorgalmas szer-
vezést következően az óvoda legtöbb gyer-
meke, szülői,valamint testvérek és az óvoda 
munkatársai egy kirándulásra indultak el a 
Nagykőrösi Szafari Parkba. Már az utazás so-
rán is sok érdekességet láttak, hallottak a gyer-
mekek, Zsuzsa néni útmutatásait követve sok 
információhoz jutottak a ifjak (út szélén lege-
lésző állatokról és fák, illetve azok terméseiről 
mesélt). A Szafari Parkba érkezve egy nagyon 
kellemes napot tudtunk eltölteni, nagyon sok 
látnivalóval. Felejthetetlen élmény volt a cir-
kusz, az elefánt etetés, valamint a "levegőben" 
motorozás és a nagy kedvenc az óriáskerék. 
A gyermekek legnagyobb kedvence az álla-
tok etetése volt, melyet egy kisvonaton ülve, 
az állatoknak répát adva zajlott le. Itt nagyon 
közel kerülhettek a legtöbb állathoz (strucc, 
teve, zebra, szürkemarha, elefánt...), mely fe-
lejthetetlenné tette az élményt a gyermekek 
számára. Zsuzsa néni, illetve Ildi és Gabi végig 
koordinálták és segítették a családokat, hogy 
mindenki biztonságban legyen a kirándulás 

alatt és óvó és féltő tevékenységüknek hála 
mindenki épségben és rengeteg élménnyel 
gazdagabban indulhatott haza felé. A haza út 
gyorsan eltelt, hiszen az apróságok igencsak 
kifáradtak, így szinte egy szempillantás alatt 
haza érkeztünk. Nagyon köszönjük a szerve-
zést és a segítő támogatást az óvó néniknek, 
nélkülük nem élhettük volna át ezt a nagysze-

rű napot. Nagyon nagy élmény volt a fiaim-
nak, hogy az óvodai barátaival együtt szóra-
kozva tölthettek el egy napot. Remélem, hogy 
sok közös kirándulás, illetve közös program 
vár ránk a jövőben is. Ezer köszönet és hála 
ezért Kedves Zsuzsa, Ildi és Gabi.

Kotormán Èva

TÜCSÖK OVI HÍREI

Hát eljött a nap, a várva várt 
nap! Indulunk Nagykőrösre a 
Szafari Parkba a Tücsök Óvo-
da csapatával. A busz tele a sok 
csacsogó, kíváncsi, élményekre 
vadászó gyerekekkel, testvérek és 
szülők is velünk tartottak, össze-
sen 47-en. Útközben énekeltünk, 
beszélgettünk, vidáman élveztük 
a buszozást. Megérkezésünkkor 
hatalmasnak sejlő terület foga-
dott minket, távolban állatok, 
esztétikusan kialakított parkok, 
sétalehetőségek, erdős részen 
kialakított állatsimogató, óriás 
dínók, tó és tóparti pihenő. A 
gyerekek alig várták, hogy felül-
hessünk a kisvasútra és az állatok 
közelébe kerüljenek. Ahogy a 
vonat elindult jöttek sorra az ál-
latok, volt ott csacsi, láma, elefánt, 
zsiráf, teve, strucc, tehén, bivaly 
...Követték a vonatot, behajoltak 
az ablakon, versenyeztek a ke-
zünkből kapkodott répáért. Volt 
hatalmas visítás amikor egy-egy 
állat hozzánk ért vagy éppen pu-
szit adott az arcunkra. Még mi 
szülők is soha nem láttunk ilyen 
közelről hozzánk hajoló, meg-

érinthető zsiráfot. Az utazás az 
állatok birodalmában nagy hatás-
sal volt a gyerekekre, visongással, 
önfeledt kacagással élvezték az 
utazást. Vége felé már senki nem 
félt a köpködő lámától a répáért 
versengő állatoktól. Az út végén 
hatalmas dinoszauruszok vártak 
minket, még hangokat is adtak ki. 
Közben megéheztünk, plédeket 
terítettünk le a tóparton, meget-
tük az otthonról hozott elemózsi-
ánkat, pihiztünk egy kicsit és utá-
na mentünk a cirkuszi sátorba, 
ahol rövid, de tartalmas előadást 
láthattunk. Bohóc szórakoztatta a 
közönséget, lovasbemutatón lát-
hattuk a park megálmodójának 
egyik tagját a Richter fivérek kö-
zül, légtornászok után kutyaak-
robatika és tornászok bemutatója 
következett. A cirkuszi sátor foj-
tott melege sem jelentett akadályt, 
folytattuk utunkat az elefántok 
bemutatójához. Fantasztikus volt, 
ahogy a több tonnás állatok- akik 
németországi cirkuszból kerültek 
ide-türelmesen és szót fogad-
va végezték a gondozójuk által 
megtervezett feladatokat. Ormá-

nyukkal integetve búcsúztak tő-
lünk és indultak a tóhoz fürdeni, 
ami nem igazan sikerült, a show 
miatt engedetlenséget produkált 
az egyik és többszöri unszolás 
hatására sem volt hajlandó leme-
rülni a tóba. Következő utunk a 
mini parkba vezetett, ahol kecs-
kéket, őzikéket etettünk. Ahogy 
a kezünkből elvették az élelmet 
úgy csiklandozták a tenyerün-
ket a nyelvükkel. Volt is hangos 
kacaj bőven! Mi is tömtük a po-
cakunkat kürtöskaláccsal. Úgy, 

olyan gyorsan elrepült az idő és 
elérkezett a hazaindulás, nehe-
zen verődött össze a csapat, még 
mindenki szívesen maradt volna. 
Az óvónéni ígéretet tett, hogy 
máskor is ellátogatunk ide, vagy 
hasonló kiránduláson vehetünk 
részt. A vissza úton csendesebb 
volt a csapat, a kispajtások anyu-
kájuk ölébe hajtva fejüket béké-
sen szundikáltak. Köszönjük az 
élményt a Tücsök ovinak!

Barta Ibolya

Élménybeszámoló egy különleges kirándulásról 

Egy kirándulás képei
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2021. szeptemberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt mint támogató nyílt pályázatot hirdetett meg a nemze-
tiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022. évi költségvetési támoga-
tására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, 
tárgyi- és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó te-
vékenységeinek érdekében megvalósult programok támogatása, vala-
mint feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, 
vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és kulturális identitás szempontjá-
ból meghatározó kezdeményezések támogatása.

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetően a támogató 380.000 Ft-tal segítette a „Juliális Deszken” 
c. program szervezését, mely 2022. július 30-án került megvalósításra 
Deszken. Többgenerációs családi nap ez népi játékokkal, néptánccal, 
népzenével, kézműves foglalkozásokkal, gasztronómiai bemutatóval a 
Deszken élő szerb családok számára. A megvalósuló program célja a 
szerb közösség népi- és kulturális hagyományainak, felkutatott – és el-
készített tárgyi- és szellemi néprajzi kincseinek bemutatása, kézműves 
műhelyek bemutatkozása. 

A projekt a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt., mint Támogató jóvoltából valósulhatott meg.

DSC HÍREI

Juliális Deszken 
NKUL-KP-1-2022/2-000185

Labdarúgó szakosztályunk nyáron na-
gyobb átalakuláson esett át. Távozott Papp 
Endre felnőtt labdarúgó csapatunk edzője 
több mint három év után. Közel fele csapat 
kicserélődött, ezek között voltak eligazolások, 
abbahagyások, szüneteltetések.

Gémes Melinda is közel 10 év után mun-
kahelyi elfoglaltsága miatt elköszönt az egye-
sülettől, helyét Rajki Erika vette át, Ő lett 
játékosaink „tyúkanyója”, „mos, főz, takarít” 
rájuk, hogy szinte csak a sportra kelljen kon-
centrálni.

Visszatérve labdarúgó csapatunkra a vezető 
edzői posztot Csordás József tölti be augusz-
tustól, segítője fia, Csordás Csanád lett.

A játékosok között is számos érkező talál-
ható: Földi Róbert, Istókovics Márk, Kövesi 
Szabolcs, Madaras Péter, Pásztor Károly (II. 
számú csapatunkból Szőreg-DSC-től érkez-

tek), Rácz Gellért, Szente Dávid (ifjúsági csa-
patunktól érkeztek), Gaudi Ádám (Hódmező-
vásárhelyi FC), Szabó Roland (DAFC Szeged), 
Kalmár Patrik (SZEOL).

Alaposan megújult, megfiatalodott csapa-
tunk komoly három hetes felkészülés után a 
MOL Magyar Kupa főtábláján már augusztus 
elején találkozott idegenben a Kecel FC ellen. 
Nem kis meglepetésre, nagyszerű csapatmun-
kával egy gólos sikerrel továbbjutott. A máso-
dik fordulóban már hazai környezetben hatal-
mas hajrával, három gólt szerezve, legyőzve az 
ASR Gázgyár fővárosi gárdát, jutott a legjobb 
64 csapat közé. Következő ellenfelél augusztus 
17-én Nagyatád FC lesz idegenben. Kijelent-
hetjük, hogy közel 300 km utazás után a to-
vábbjutás megint hatalmas bravúr lenne, de 
azt kell mondjuk benne van a csapatban.

A bajnokság annyira nem indult sikeresen, 
két vereség után egy megint bravúros döntet-
len Szentesen, majd 11 (!!!) gólos mérkőzésen 
az utolsó percekben sikerült győztes találattal 
megszerezni a három pontot.

A labdarúgó szakosztály az elmúlt években 
folyamatos „támadásnak” volt kitéve, több 
megyei egyesületnek nem tetszett a Deszki 
SC, illetve a Szőregi RSE példátlan sikeres, 
gyümölcsöző összefogása. Ennek apropójá-
ból, hogy ne lehessen szinte már semmibe 

belekötni, a következő átszervezések történtek 
meg a két klub között. Az utánpótlás játéko-
sok a Szőregi RSE-ben folytatják, felnőtt lab-
darúgóink, illetve futsalosaink a Deszki SC-t 
képviselik.

A „környező világi dolgokat” az egyesület 
is nagyon megérzi. Jóval többe kerül minden, 
az utazás, a felszerelések, a versenyeztetés… 
Ennek érdekében sokat „húztunk a nadrág-
szíjon”, átszerveztük az utazásokat, visszább 
fogtuk, optimalizáltuk a kiadásokat. Hogy ez 
mennyire lesz elég, nem tudjuk, ha kell, tovább 
húzunk azon a bizonyos nadrágszíjon, mert a 
legfontosabb, hogy amit az elmúlt évek alatt 
felépítettünk, ne hagyjuk veszni, bármi is tör-
ténjen.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
#Deszk #sport 

#labdarúgás 
#DeszkenMindigTörténikValami

Labdarúgás hírek

"Tiszavirág a mi nevünk
táncba hív az együttesünk..."

CSOPORT VEZETŐI TÓTH GÁBOR ÉS GODA KATALIN ÖRÖKSÉG NÍVÓDÍJAS NÉPTÁNCPEDAGÓGUSOK  

HELYSZÍN: DESZKI FALUHÁZ, DESZK, TEMPFLI TÉR 8.
PRÓBÁK IDŐPONTJA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00-17.00 TELEFONSZÁM:+36703368558

SZERETETTEL VÁRJUK 5-8 ÉVES GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT 
SZEPTEMBERBEN INDULÓ, KEZDŐ NÉPTÁNC CSOPORTUNKBA

Tiszavirág
néptáncegyesület

Vár téged a

Kedves  Anyukák, Kedves  Apukák
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Balkáni néptánc tábor 
Szegeden  

A Szegedi Nemzetiségek Szövetsége szer-
vezésében ez évben július 19-23. között ren-
dezték meg a Balkáni tánctábort az Újszegedi 
Bálint Sándor Művelődési Házban. A tábor 
első napja szerb nap volt, ahol a délelőtti és 
délutáni órákban Mácsvai, Sumadiai és Vla-
dicsh Háni táncokat ismerhettek meg a tábor 
résztvevői. A táncokat Brczán Krisztifor, a Bá-
nát vezetője Brczán Sztoján, a Bánát harmo-
nikása zenéjére mutatta be és oktatta. Az este 
egy fergeteges táncházzal zárult a Bánát zene-
kar közreműködésével. A tábor záró napján a 
balkáni népek táncait mutatták be különböző 
néptánccsoportok, köztük a deszki bánátosok 
előadásában szerb táncokat nézhettek meg az 
érdeklődők.

Szerb néptánc tábor  
Mórahalmon 

Már hagyomány, hogy a deszki Bánát és a 
budakalászi Rozmarin gyermek- és ifjúsági 
csoportjai a nyári időszakban közös tábort 
szerveznek. Így volt ez ez évben is július 25. és 
30. között Mórahalmon. A szakmai munkát 
Lyubomír „Mile” Vujcsin, verbászi (Szerbia) 
koreográfus mellett Prvánovity Déján és Bál-
tity Uros, krályevói (Szerbia) koreográfusok 
végezték. A gyakorlást délelőtt és késő délután 
tartották. Három koreográfiát tanultak: Vlá-
dicsin Hán, Vláske igre és Drágácsevó, amit a 
tábor végén egy kulturális műsor keretén belül 
a Kolo Szerb Kulturális Központban mutattak 
be. Természetesen volt idő a fürdésre és a kis-
város nevezetességeinek megtekintésére. 

A deszki szerb templom 
és a deszki szerbek nagy 
ünnepe: a szerb búcsú

A szerbeknél a vallásnak mindig domináló 
szerepe volt. Ezért volt fontos számukra a gö-
rögkeleti templom felépítése mindenhol, aho-
vá az élet sodorta őket. Így volt ez Deszken is, 
ahol az volt az első dolguk a szerbeknek, hogy 
templomot építsenek maguknak, ami az idők 
folyamán sokszor leégett és a szerb lakosság 
is elvándorolt. A mostani templomot torony 
nélkül 1859-ben (a tornyot 1863-ban) építet-
ték. Az épületre jellemző, hogy alaprajzában 

és külső megjelenésében a késő barokk je-
gyeit klasszicista elemek gazdagítják. Minden 
évben fontos esemény a templom felszente-
lésének, Jézus színeváltozásának ünnepe, a 
„Deszki Szerb Búcsú”. Így volt ez most is, csak 
annyiban másként, hogy a templom jelenleg 
belső felújítás alatt áll. A belső vakolat leverése 
után a szigetelés és az ablakok, villanyvezeté-
kek cseréje készült el. Most a falak száradásá-
nak periódusa van, ami egy kétéves, hosszan-
tartó periódus. Az ezévi búcsút a Deszki Szerb 
Ortodox Egyházközség szervezte. Támogatók 
voltak: Miniszterelnökség és Bethlen Gábor 
Alapkezelő, a Deszki Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Bánát” Szerb Kulturális Köz-
hasznú Egyesület. Maga a program kétnapos 
volt, ami 18-án 18 órakor ünnepi esthajnali 
istentisztelettel vette kezdetét a szerb temp-
lomban. Az istentisztelet után a templomban 
a „Deszki füzetek” sorozat legújabb számának 
bemutatása következett, a szerző (Rusz Bor-
ivoj) közreműködésével, kiemelve a füzetek 
jelentőségét, mint a deszki szerbek hagyo-
mányainak, kultúrájának és az élet minden 
fontos eseményének leírását szerb és magyar 

nyelven. A mostani. 22. füzet A Deszki szer-
bek nyári ünnepei és szokásai címen mutatja 
be a szerbek fontos nyári ünnepeit és a hozzá-
juk kötődő hagyományokat. Ezután az érdek-
lődök a szomszédban, a Szent Száva Központ-
ban megtekinthették a szerb népzenei tábor 
záró műsorát. Másnap 10 órakor ünnepi szent 
liturgia volt Gálity Ilija battonyai, Milénkovity 
Dálibor szegedi és Milicsity Szvetomír deszki 
parochus celebrálásával, a misét a nagybecs-
kereki „Szárovi Szent Szerafin” egyházi kórus 
közreműködése tette ünnepélyessé. A szertar-
táson a hagyományos szőlőszentelés, valamint 
a körmenet a templom körül sem maradt el. 
Délután négy órakor vette kezdetét az ün-
nepi „vecsernye”. Ezen az eseményen a már 
említett kórus és tisztelendők mellett Bekán 
Aurél, magyarcsanádi román és Csokot Dina, 

nagyszentmiklósi (Románia) szerb parochus 
is részt vett, valamint Király László, Deszk 
község polgármestere is jelen volt. A hagyo-
mányokat követve kolyivó (áldozati búza) 
és kalácsszentelés következett, amit az ez évi 
kum (házigazda), Milicsity Szvetomír, a temp-
lom parochusa készített. A búcsú programja a 
Szent Száva Központ udvarán folytatódott a 
nagybecskereki kórus és a Bánát ifjúsági cso-
portjának műsorával. A sok vendég hangula-
táról a loznicei (Szerbia) „Vozsd” nevű zenekar 
gondoskodott. Csak a kora hajnali eső vetett 
véget az ez évi deszki szerb búcsúnak.

Programok és fellépések 
szeptember elején 

A fellépések sorozata a Deszki Falunapokon 
kezdődött, szeptember 2-án, az ünnepi meg-
nyitón, ahol az utánpótlás csoport Vládicsin 
Hán környéki táncokat mutatott be. Az ese-
ményen Dunai Péter, a tánccsoport vezetője 
Közművelődési díjat kapott Deszk Község 
Képviselő-testületétől. А kitüntetéshez gratu-
lálunk, ami egyben kötelezi a kitüntetettet a 
további aktív munkára.

Szeptember 3-án аz ifjúsági csoport Pécs 
városában, a Városnapi program keretében 
megrendezett nemzetiségek műsorában adott  
egy nagysikerű műsort. 

Bővítették a Szent Száva 
Oktatási, Kulturális  
és Hitéleti Központot 

A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egye-
sület sikeres pályázatának köszönhető, hogy 
egy 200 m2-es kézműves műhely együttessel 
bővült a Szent Száva Központ, ami átadás-
ra is került a nyár végén. A határon átnyúló 
pályázatot Európa legjobb hat projektje közé 
választották. Most egy bemutató programot 
kell összeállítani, melyet október 27-én ismer-
tetnek Brüsszelben 100 politikus és ugyaneny-
nyi vállalkozó előtt. Az ő szavazatuk alapján és 
közönségszavazással dől el, melyik lesz Euró-
pa legjobb projektje. A deszkiek pályázatának 
fő célja, hogy a népi kultúrára épülő turisztikai 
értékekkel bíró programokat bővítse közösen 
a szerbiai partnerükkel, a Szabadkai Talentum 
Tehetséggondozó Művészeti Egyesülettel. 
További cél még, hogy a kézművességet tu-
risztikai szolgáltatássá fejlesszék. Az átadott 
objektum alkalmas lesz a kézművesség és a 
régi paraszti családok életében jelen lévő mes-
terségek elsajátítására is a szerb iskola tanulói 
részére és természetesen minden érdeklődő 
számára. A projekt 2022 végén zárul és már 
megvan a terv a folytatásra, amely egy élő ha-
gyományokat bemutató múzeum létrehozása 
a Központtal szemben megvásárolt régi épü-
letben.  

Rusz Borivoj Bóró

KITEKINTŐ

Hírek a Bánát életéből
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HALÁLOZÁS
Gyovai Ferenc agrármérnök 92 éves korában,
Pales János József 71 éves korában,
Majer Sándor 71 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 

Jászkuti Ákosnak és Zsikai Bettinának 
2022.09.08-án Leonóra Lujza,
Babó Szilárdnak és Nikodémusz Renátának 
2022.08.26-án Martin Szilárd,
Faragó Ádámnak és Kincses Nikolettának 
2022.08.17-én Zsófia,
Horváth Máténak és Tóth Viktóriának 
2022.08.14-én Mátyás,
Illés Dávidnak és Dr Horváth Tamarának 
2022.08.01-jén Levente nevű gyermeke született.

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
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
Posta 
6772 Deszk, Tempfli tér 5. Telefon: 62/271-209
 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)

POLGÁRŐRSÉG 
Süvegh Gábor +3630496-7440

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

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 el-
rendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek 
számára is. Minden munkanapon, előzetes beje-
lentkezés 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 

október 12., 26.
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

HÁZASSÁG
Kertész Gergő és Csehó Katalin Melinda 
2022. augusztus 27-én házasságot kötöttek.
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