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Az eseményről a 6. oldalon olvashatnak.

Három éve volt utoljára, idén végre ismét Dalos Találkozó volt a Faluházban. 
A közel két órás műsorról az 5. oldalon számoltunk be. 

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNYAT 
AVATTAK 
a Szent Száva Központban.
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– Polgármester Úr! Napjainkban 
minden a rezsicsökkentésről és a meg-
szorításokról szól. Deszken is ugyanez a 
helyzet – vagy tudják kezelni?

– Mostanság nagyon sűrűn eszembe jut 
az egyik közgazdász mondata, amit a 2008-
as világméretű gazdasági válság vége felé 
mondott: „Ne gondolja senki, hogy ezt eny-
nyivel megússzuk! A világot a túlnépesedés 
és a gazdaságilag tarthatatlan jólét újabb és 
újabb kihívások elé fogja állítani.” A krízis 
utáni rövid fellélegzést követően a COVID 
kötötte gúzsba a világot, meg az, amit ebből 
a politika gyúrt, és máris egy eddig soha 
nem látott gazdasági recesszióba sodródunk, 

aminek még sajnos nem látjuk a végét, de a 
valós hatásait sem.

Egyik nap háborús inflációtól zeng a mé-
dia –közben azt látjuk, hogy a háború súj-
totta Ukrajnában sincs akkora infláció, mint 
itthon. Másnap már az uniós szankciókra 
fogják a megfékezhetetlenül elszabadult ma-
gyarországi inflációt, miközben akár Romá-
niában járva azt látjuk, hogy még ott sincs 
ekkora áremelkedés, és az energia árak is 
jóval alacsonyabbak, mint nálunk. Ma nem 
is a gázért és a villanyáramért kell sokat fizet-
nünk az azt beszállító külföldi országoknak, 
hanem a hazai rendszerhasználati díjakat 
emelik az egekbe, a zsebünket századjára is 
kifordítva. Ez a közületeket, cégeket hatvá-
nyozottan sújtja. 

Lehet-e ezt kezelni?
Ebben a helyzetben az önkormányzatok 

nem csak kiszolgáltatott, de már tényleg 
kilátástalan – SŐT, CSŐDHELYZETBEN 
vannak. Adókat már a Covid kezdete óta 
nem emelhetnek, a bevételeik ezáltal folya-
matosan csökkennek, a kiadások, a kötelező 
feladatok ellátásával járó terhek pedig csak 
nőnek. Először a személyi jövedelemadó egy 
részét vették el az önkormányzatoktól, aztán 
az egészet. Ezt a gépjármű adó teljes elvonása 
követte - szintén két ütemben. Az iparűzési 
adó is kikerült a zsebünkből – ugyan később 
pályázhatnak rá az önkormányzatok, hogy 
legalább bizonyos százaléka visszakerülhes-
sen oda, ahol annak lenni kellene.

Halljuk, hogy az energia árak sokkolják a 
lakosságot, de akkor mit mondjanak az ön-
kormányzatok az őket sújtó 20-30-szoros 
gázdíjemelkedések okán?! A mi gázunk 3,14 
Ft/kJ – ről 89,61 Ft-ra emelkedik – 6 millió 
helyett 170 millió lesz az éves gázszámlánk! 

Ezt kigazdálkodni nem lehet, az egysze-
rűen képtelenség. Ehhez nem elég a 18 fokos 
hideg az irodákban, nem elég pár jó kolléga 
elküldése, ahogy az sem, hogy az önkor-
mányzatokkal sorra eladatják az ingatlanjai-
kat, felélve a települések közös vagyonát, csak 
azért, hogy villanyszámlát fizessünk ki belő-
le. Ez képtelenség! Nem hiszem, hogy tényleg 
van ember, aki ezt komolyan gondolja. 

Plusz bevételünk nincs, ami van, az sem-
mire nem elég, az államtól egyelőre nem 
tudjuk, mire számíthatunk – ez a teljes ki-
látástalanság. Sorra zárnak be a faluházak, 
könyvtárak, színházak, mozik, sportintéz-
mények. Tudjuk, hogy mindenütt nehezebb 
az élet, mérhetetlenül nagy a drágulás, de 
azt is látjuk, hogy ilyen, mint idehaza, sehol 
nincs Európában!

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Konkrétan milyen szigorításokat je-
lent ez Deszken?

– A Képviselő-testület a kistelepülések 
sorában az elsők között döntött komoly meg-
szorításokról, melyek a közben megjelent kor-
mánydöntésekhez igazodva nagyon durván 
tovább szigorodnak.

Ezek érintik a település életének minden te-
rületét és intézményét.

Csak, hogy a legfontosabbakat említsem:
• 5 fő, tisztességesen dolgozó kollégánktól 
váltunk meg,
• személygépkocsit adtunk el,
• gyakorlatilag megtiltottuk a nagy térfogatú 
helyiségek használatát – ott csak fagymente-
sítésig lehet fűteni,
• az önkormányzati épületek kis-, és nagy 
helyiségeinek bérbeadását csak a teljes költsé-
gek megtérítésével engedélyezzük,
• megszüntettük az önkormányzati busz díj-
mentes használatát,
• megszüntettük a sportcentrum esti kivi-
lágítását és a településen lévő díszkivilágí-

tásokat, beleértve a 
Tempfli tér karácso-
nyi fényeit is,
• rendezvény stopot 
rendeltünk el – mely 
alól csak a már szer-
ződésekkel, megren-
delésekkel lekötött 
rendezvények lehet-
nek kivételek,
• a Kormányrende-
letek szerint szigorítjuk az önkormányzati 
épületek helyiségeinek felfűthetőségét,
• a Faluház szombaton zárva tart,
• a Faluházban csak időszakos, elektromos 
üzemű fűtéssel rendelkező kis helyiségekben 
lehet csak próbákat tartani,
• az idősek napközi otthonában a nagyter-
met napi rendezvényeke használni nem lehet, 
ott csak fagytalanító fűtés működhet,
• a nagy légterű helyiségeink bérlésénél – 
külön szolgáltatási díjban kell megfizetni 
minden felmerülő költséget,

• fel kell mondani a nem alapszolgálta-
táshoz igénybe vett eszközök bérlését, 
szolgáltatásokat,
• óvodába és bölcsődébe – más tele-
pülésekhez hasonlóan – Deszken is a 
szülőknek kell biztosítani a gyermekük 
napi ellátásához szükséges wc papírt, 
papír zsebkendőt, folyékony szappant, 
fogkefét és fogkrémet,
• a szabadidőpark sportöltözőjét fűte-
ni csak fagymentesítésig lehet,
• az óvodában és a bölcsődében a fog-
lalkoztatókban, fürösztő- és mosdóhe-
lyiségekben max. 23°C-os hőmérsék-

letet kell tartani. Az irodákban ez max. 20°C 
lehet. 
• Az intézkedésekkel az észszerűség keretein 
belül csökkenteni kívánjuk az önkormányza-
ti intézmények energiafelhasználását, egyben 
megóvva dolgozóink, kollégáink és a ránk 
bízott bölcsődés és óvodás korú gyermekek 
egészségét – és megőrizni a település fizető-
képességét, törekedve az elszabadult ener-
giaárak miatt csődhelyzet elkerülésére. De ez 
kevés lesz…     

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

MIT JELENT DESZKEN 
A REZSICSÖKKENTÉS?

REZSI-VÁLSÁG VAN
DESZKEN IS?

CSŐD??CSŐD??
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– Ezek mind megszorítá-
sok – de várható, hogy a la-
kosok közül is sokan kerülnek 
szorult helyzetbe a következő 
hónapokban. Van-e lehetősé-
gük nekik segíteni?

– A legrövidebb válasz az 
előző helyzetjelentés után az, 
hogy sajnos nincs! Nincs rá 
pénz, ahogy a megemelkedett 
rezsiszámláink kifizetésére sem 
lesz… 

Emellett persze a Képviselő 
Testület a lehetőségeink szerint 
próbál segíteni a leginkább rá-
szorulóknak. A legutóbbi lap-
számhoz képest már konkrét 
adatok is rendelkezésre állnak a 
munkánk révén. Eddig közel 70 

m3 tűzifát daraboltunk fel, hogy a 
helyi szociális tűzifa igényeket ki 
tudjuk majd elégíteni a nagy hi-
degekben. A telet pedig felhasz-
náljuk a jövő évi tűzifa bázisunk 
megteremtéséhez. 

A Képviselő Testület rendelet-
módosítással 76 ezer Ft-ról, 110 
ezer Ft-ra, ill. a méltányossági 
alapon adható esetekben, az ed-
digi 100 ezer Ft-ról 145 ezer Ft-ra 
emelte a Bursa Hungarica támo-
gatási rendszerben figyelembe 
vehető, egy főre jutó jövedelem 
összegeket. Ezzel a 45%-os eme-
léssel – ebben a mindannyiunk 
számára nehéz helyzetben – re-
ményeink szerint jóval többen 
kerülhetnek be a támogatási 
rendszerbe.   

Belső átcsoportosításokkal, a 
költséghatékonyság növelésével 
alapot teremtve vizsgáljuk meg 
az Önkormányzat a szociális se-
gélyekre fordítható keretösszeg 
növelésének lehetőségét – szem 
előtt tartva, és prioritásként ke-
zelve a kötelező feladatok ellátá-
sát és az energiacsökkentést célzó 
fejlesztések finanszírozását az 
Önkormányzat intézményeiben 
és épületeiben. 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Ebben a helyzetben mi lesz a szoká-
sos év végi rendezvényekkel? Meg tudják 
őket tartani, vagy szép lassan minden 
elhal…?

– A települési rendezvények ebben az év-
ben kizárólag az adventi szabadtéri rendez-
vényekre korlátozódhatnak. A Falu-Mikulás 
rendezvényen minden évben – a 14 év alatti 
gyermekek részére – kiosztásra kerülő aján-
dékcsomagok, az előre jelzett jelentős áremel-
kedések miatt, már ezen határozat meghoza-
tala előtt meg lettek rendelve. Emiatt már csak 
módosításra, mennyiségi csökkentésre volt 
lehetőségünk, így a Képviselő-testület dönté-
se alapján 2022. évben csak a 11 éves korukat 
2022. december 5-ig még be nem töltő deszki, 
és Deszken tanuló – Deszken óvodába, vagy 
bölcsődébe járó - gyerekek kapnak Mikulás 
csomagot a települési Falu-Mikulás rendez-
vényen.  

A falukarácsonyt idén is az utolsó adventtel 
összekötve tervezzük a Faluház előtti parko-
lóban, a falu karácsonyfája előtt. Számítunk 
az óvodásokra, az iskolásokra – de rövidebb, 
közös műsorban.

A 2023 évi kulturális- és nagyrendezvények 
kizárólag a nyertes pályázati forrásokból és 
csak azok mértékéig valósíthatók meg.

Jól tudom, hogy ezek a szigorítások megint 

csak, a COVID által már jócskán megnyirbált 
közösségeinket fogják ellehetetleníteni, meg-
fojtani – épp azokat a bástyákat lerombolva 
ezzel, melyek az önkormányzatok lelkét ad-
ják. Éppen ezért – eleget téve a rendeletekben 
foglalt előírásoknak – mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy a lehető leg-
több csoportnak, civil-szervezetnek tudjunk 
továbbra is fizikai- és lelki muníciót adni a 
túléléshez. Tudom azt is, hogy ezek szép gon-
dolatok, melyek könnyen köddé válhatnak a 
valóság kijózanító tényei között – de akkor 
is, igenis küzdeni fogunk értük. Ők a legna-
gyobb értékeink.

Addig nyújtózkodunk, ameddig a taka-
rónk ér – de azt megígérem, hogy az utolsó 
centiket is kihasználjuk. 

A takarékoskodás alapvető és mindenkori 
feladatunk – de a jelen helyzetben egyedül ez 
az intézkedéscsomag adhat településünknek 
alapot a kiegészítő támogatásokra kiírt pályá-
zatokon való részvételre – ezért mindent be 
fogunk tartani.

Kérem mindannyiuk megértését, konst-
ruktív közreműködését, és a megfogalmazott 
elvárások maradéktalan teljesítését!

MI LESZ AZ ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEKKEL?

TUD-E SEGÍTENI 
AZ ÖNKORMÁNYZAT?
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– Tavaly az „Őszi hacacáré” miatt nem 
jöttek az árusok – és a várakozások ellenére 
idén megint csak elmaradt a nagy kipakolás 
a deszki búcsú napján. Mi az oka?  

– Szeretném előre tisztázni, hogy az alapvető-
en egyházi ünnep, a búcsú napján régen megszo-
kott kipakolós vásár nem önkormányzati szer-
vezés, de még csak ráhatásunk sincs a megjelenő 
árusok számára. 

A vállalkozók sajnos az oda kijárók érdekte-
lensége miatt nem választják Deszket. Évek óta 
nincs már akkora forgalmuk Deszken, mint amit 
elvárnak.

Változtak a szokásaink, és valljuk be, a sok 
gagyi játékot már nem vásárolják meg a szülők a 
gyerekeknek. Ők meg már nem is ezekre vágynak 
- az egyre szuperebb okostelefonok, és az elektro-
nikai eszközök inkább vonzók a számukra, mint 
egy villogó, műanyag puska. Nem érdekli őket a 
céllövölde sem, egyedül talán a cukorkás számí-
tásai jönnek be az ilyen vásárokon. Ő most is itt 
volt - ahogy láthatták. 

Bennem is elevenen élnek még a gyerekkori 
kedves emlékek a hatalmas búcsús kipakoló vásá-
rokról, a huszárcsákókról, kancsikákról, az Abba 
és Boney M tükrökről, a lánchintáról és a zenélő 
forgókról, de valljuk be magunknak, hogy már 
egyikünk sem ül fel a lánchintára, és nem aka-
runk a párunknak plüss macit lőni a céllövöldés 
leharcolt, elállított légpuskáival sem.

Ezért is biztos, hogy ezek a kipakolások lassan 
el fognak maradni, és csak a nagyon nagy forga-
tagokban, nagy rendezvényeken próbálkoznak 
majd. Ott talán lesz annyi fizetőképes kereslet a 
legtöbbször nem túl értékes és nem túlságosan 
magas színvonalat képviselő áruik iránt, hogy ne-
kik is megérje. 

A deszki elmaradásukat nem befolyásolja a 
helypénz – ahogy az néhányuk fejében megfor-
dult, hiszen helypénz mindig is volt, van és lesz is 
minden településen. Ebből kell fedezni a villany-
számláikat, a terület kipakolás utáni takarítását, a 
szemétszállítást. 

Nem ez az, ami eltántorítja őket, hanem az egy-
re csökkenő kereslet az áruik iránt. Változik a vi-
lág, változunk mi is – és változik minden... 

– Szinte minden nap megkérdezi valaki, 
hogy vajon mi épül a település Szeged felőli 
szélén? Tudjuk, hogy privát terület, de Pol-
gármester Úr tudja a választ?

– A területet építőiparban dolgozó vállalkozá-
sok vásárolták meg másfél éve a végrehajtó cég-
től, és már az ő elképzeléseik szerint került mó-
dosításra a rendezési terv is. Általuk ezen a 3-4 
hektáros területen – egyenként 3 ezer m2 körüli 
– vállalkozói telephelyek számára alkalmas telkek 
kerülnek kialakításra, a szükséges közművek és 
utak megépítésével.

Mivel az egyik befektető eddig is építőanyag forgalmazással is foglalkozott, így talán nem 
meglepő, hogy a 43-as út felőli, legelső – háromteleknyi – területen egy ÉPÍTŐANYAG 
ÁRUHÁZ épül majd hamarosan.

Biztosan befolyásolta a befektetőket a deszki új telkek kiosztása is a József Attila utca mö-
gött – amit Szőlőskert lakóterület néven már hirdet is egy másik vállalkozás. Ezek szerint az 
ottani 93 db építési telek, ugyanennyi építkezés, valamint a mostanság igencsak felkapott 
deszki ingatlanpiac jó indoknak és jó helyválasztásnak tűnt egy ilyen áruházhoz. A rendezé-
si terv ide vonatkozó részeit úgy alkottuk meg, hogy a 43-as főút felé kötelezően homlokza-
tosított telkek mutatós, jó beköszöntői legyenek településünknek.  

Az előkészítési munkák is elindultak, és bár egyelőre még csak a felvonulási terület került 
kialakításra, de a közművekre megkért engedélyek birtokában hamarosan nagy felfordulás 
lesz a sokáig kihasználatlan területen. 

Kérdezik tőlünk sokan, hogy ugyan, megépül-e ezzel a Jakabb Gyula utcára vezető kör-
forgalom is. Nos, sajnos a válasz negatív, nem része a projektnek ennek a közúti elemnek 
a megépítése. A Jakabb Gyula utcai útcsatlakozás megépítése lesz csak a feladatuk, de szá-
molva az ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ forgalmával, ez is biztosan javítani fog a lefordulás kö-
rülményein. Bizakodva várjuk a vállalkozói övezet megépítését, hiszen a beruházók felé, a 
hatalmas terület szélén, a mögötte lévő, csatlakozó lakóterület védelmét biztosító fasorokkal 
történő lezárást írtunk elő, így nemhogy csúfítani nem fogja Deszket az új terület, de egy 
rendezett, szép új színfoltja is lehet – a fejlődő kis településünknek.              

Örülünk az ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZNAK, mint új „jövevénynek”, bár egy IKEA áru-
ház, a maga forgalmával és minden hozadékával biztosan nagyobb örömmel töltött volna el 
minden deszkit. Ezen persze most én is jót mosolygok, de hát álmodozni mindig lehet, …
és talán kell is!

– Nagy lendülettel folynak a munkák a sportcentrum területén. A most látható 
megújuláson kívül számíthatunk még valamire?

– Remélem, hogy elegendőnek találják majd a deszkiek a már szinte teljesen látható ránc-
felvarrást a településközpontban lévő Sportcentrumunkban. A felújítás a TOP Plusz projekt 
keretein belül „Élhetőbb Deszk” néven valósulhat meg hamarosan. Gumiőrleményes rekor-
tán burkolatot kap a futópálya, a távolugró gödörhöz vezető futópálya, és eltűnt az utca felőli 
sarokban évtizedek óta éktelenkedő, egykori szennyvíz átemelő is. Ennek a helyére és a kerítés 
mellé sorolva, a hatalmas fák alá átkerült ide az összes játszóeszköz is a szemben lévő játszó-
térről.

A munkálatok jól haladnak, az eredmény pedig hamarosan önmagáért beszél. Nem lesz 
vége ezzel a munkálatoknak, hiszen a három elemből álló projekt második elemeként ezt 
követően indul a Deszket átszelő kerékpárút mentén, 4 helyszínen, fedett kerékpártárolók 
kiépítése. De erről majd a következő lapszámban tájékoztatok – talán már az előrehaladást is 
dokumentáló fotókkal együtt.

IDÉN SEM VOLT
BÚCSÚ ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ ÉPÍTŐANYAG ÁRUHÁZ 

LESZ LESZ 
DESZKENDESZKEN

MEGÚJUL 
A SPORTCENTRUM

MI ÉPÜL A FALU SZÉLÉN?
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– Azt mondta Polgármester Úr, hogy rendezvény stop lépett életbe – mégis, és 
hála az égnek – Dalos Találkozót tartottak a hónap közepén. Akkor most szabad – 
vagy sem?

– Az interjú elején arról tájékoztattam a deszkieket, hogy a már leszerződött, megrendelt 
rendezvények kivételével nem lehet nagyrendezvényt tartani, ill. ha tartanak, akkor csak pá-
lyázati forrásokból finanszírozva, és az erre megnyert összeg erejéig. A Dalos Találkozó már két 
hónapja lekötött regionális program, ahogy a november elejére meghirdetett szerb népzenei 
találkozó, a Banatski Sabor is.

A népdalkörös csoportok Dalos találkozója a COVID járvány óta nem került megrende-
zésre, így hatalmas űrt is hivatott volt betölteni ez a szűk fél nap. Hat településről érkeztek cso-
portok a Deszki Népdalkör meghívására, hogy az egyik leggyönyörűbb, de lassan eltűnő ha-
gyományunkat, a népdaléneklést próbálja népszerűsíteni. Olyan korosztályokat érint ez a mára 
népszerűségét vesztett műfaj, akik még úgy nőttek fel, hogy soha nem kellett bezárni otthon a 
kiskaput, és pontosan tudták, hogy ha bajba kerülnek, bármikor számíthatnak a szomszédjuk-
ra, és bizony nem tudták elképzelni azt, hogy úgy menjenek végig az utcán, hogy nem köszön-
nek senkinek. Ismerték egymást, és nem csak az utcában, de a faluban is – és nem az internet 
közösségi oldalain dobták fel életük nagy eseményeit, hanem beszélgettek egymással. Mára a 
szép autókban ülve és suhanva nem lehet senkit megszólítani az utcán, nem lehet megtudni 
tőle, hogy minek örül éppen, vagy mi az, amiben segítségre szorul – akár csak jó pár szóra.

Ez a régi korosztály adja ki a népdalkörök zömét, és bizony épp őket érintette legmélyebben 
a COVID járvány is. A tiltások, a betegségtől való félelem épp ezeket a tagokat zárta el egymás-
tól, és épp ezeket a korosabb csoportokat morzsolta le. Sokan vissza sem tértek már, és néhány 
népdalkör nem is tudott újra indulni azóta sem.

Az ő féltésük és a félelem egyszerre volt jelen bennem, amikor néztem a hozott népdalcsok-
raikkal a deszki színpadra lépő régi ismerősöket. A féltés, hogy vajon a mostani bezárások, a 
méltatlan és mesterségesen keltett ellehetetlenítés hányukat fogja majd végleg otthon tartani 
– és a félelem, hogy lesz-e követőjük, lesz-e majd fiatal, aki népdalt akar, aki népdalt fog majd 
tanulni, aki feléleszti, vagy újjáteremti ezeket a közösségeket. Elszorul az ember lelke, ha ebben 
a jövőképben keresi a hagyományőrzést, a folytatást. 

Kétórányi szórakozás, ismerős dallamok, pattogós, az arcokra mosolyt csaló dalok, sok-sok 
régi ismerős arc, és hatalmas tapsok – ez volt az idei – és talán az utolsó dalos találkozó Desz-
ken. Azaz, hogy ez lett volna, ha a szokásos vendéglátás a Gerliczy Étteremben nem tartott vol-
na el egészen 9-10 óráig, és nem tartotta volna együtt ezt a remek társaságot. A finom vacsora 
után a közös tánc és közös nótázások alatt megígérte egymásnak minden csoport, hogy újra 
találkoznak, és azt is, hogy egy év múlva Deszken is újra együtt énekelünk velük.

Megköszönve a nívós műsorokat, a jó kedvüket, a barátságukat, és hogy itt voltak, csak egy 
valamit kívánok a jó egészség mellé mindőjüknek – TARTSANAK KI!

A rendezvény támogatói voltak: Deszk Község Önkormányzata, Deszki Faluház, Költözz-
ma Kft., Király László, Brczán Krisztifor, Ildikó Cukrászda, Gerliczy Étterem, Gyorgyev Mi-
livojné, Gyorgyev Vojiszláv, Király János (Desz-
ki Szóda) és a Deszki Népdalkör tagjai.

DALOS TALÁLKOZÓ Fakivágási eljárás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a vonatkozó Kormányrendelet alapján köz-
területen lévő fa kivágása esetén kérelemben 
(illetékmentes) kell kérni a fa kivágásának 
engedélyezését a jegyzőtől. A kérelem for-
manyomtatvány a Polgármesteri Hivatal-
ban kérhető, vagy a http://deszk.hu/hivatal/
ugyintezes webhelyen, a Környezetvédelem/
Fakivágás címszó alatt letölthető. A megfe-
lelően kitöltött és aláírt kérelmet kizárólag 
személyesen, postai úton, vagy ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani az engedélyező 
hatóságnak. A fa kivágása előtt minden eset-
ben szemlét tartok, hogy a kérelemben foglalt 
okok helyt állóak-e. Amennyiben szükséges, 
szakértő bevonására kerül sor az indokoltság 
megállapítása céljából. A fát kivágni csak 
az azt engedélyező határozat birtokában 
lehet! A határozat kiadását követő 1 éven 
belül az engedélyes köteles gondoskodni a 
növény helyben történő szakszerű pótlásáról. 
Amennyiben a helyben telepítés nem oldha-
tó meg (pl. kicsi a rendelkezésre álló hely), a 
pótlás helyéül más közterületet jelölök meg. 
A pótlás céljából történő telepítést meg kell 
ismételni, ha a telepítést követő vegetáció 
időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg. Pótlás során gyümölcsfa nem te-
lepíthető, az engedélyező határozatban java-
solt fafajok közül kell a kivágott fát pótolni. A 
szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
Felhívom azon engedélyesek figyelmét, akik a 
megadott határidőben még nem tettek eleget 
pótlási kötelezettségüknek, hogy azt tegyék 
meg, mivel az őszi időszakban a teljesítést 
ellenőrizni fogom! Nemteljesítés esetén köz-
igazgatási bírság kiszabására kerül sor.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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Pár hete szívet melengető ünnepség helyszí-
ne volt a Szent Száva Központ.

Brczán Krisztifor és a deszki szerb közös-
ség meghívására érkezett Alexov Lyubomír, 
az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószóló-
ja, Szutor Lászlóné, a szerb országos önkor-
mányzat elnöke, Dr. Lásztity Jovánka, a Nikola 
Tesla oktatási intézmény intézményvezető-
je, Svetomír Milicici és Dalibor Milenkovic 
atya, és Kunstár Csaba projektmenedzser – a 
szeptemberi tanévkezdéskor átadott új is-
kolaszárny felszentelésére.

Az óvodások és az iskolások műsorát kö-
vetően Alexov Lyubomir, Lásztity Jovánka és 
szerb ortodox egyház képviselői Brczán Krisz-
tiforral vághatták el a szerb nemzeti színű sza-
lagot az új szárny főbejáratánál. A szalagvágást 
követően az emeleti teremben került sor a fel-
szentelésre, és az ünnepi beszédekre, ill. az ezt 
követő vendéglátásra, melyen a jelenlévő dísz-
vendégek mellett az érdeklődők és a megjelent 
szülők is szívesen látott vendégek voltak. Az 
ünnep a lehető legmegfelelőbb alkalmat adta, 
hogy itt adjuk át alpolgármester úrral Zórity 
Dusicának a képviselő-testület által a Falunap 
ünnepélyes nyitóünnepségére szánt emlékla-
pot és ajándékcsomagot nyugdíjba vonulása 
alkalmából…vagy inkább abból az alkalom-
ból, hogy lehetőség volt megköszönni neki a 
gyermekeinknek 1996. óta adott törődést és 
szeretetet, az átadott tudást.  

Számomra duplán volt öröm ez az ünnep-
ség, duplán voltam hálás, és duplán éreztem 
magaménak a projektet is. Egyrészt polgár-
mesterként büszke vagyok a szerb közösség 
gyarapodására, mely egyben Deszk büsz-
kesége is. Végtelen öröm tölt el, amikor egy 
álom megvalósulásának lehetek szemtanúja. 
Nagyon hálás vagyok – minden deszki nevé-
ben azoknak, akik a projektet segítették, akik 

támogatása és kiállása kellett, hogy a megva-
lósításhoz szükséges pénzt megszerezzék. Itt 
nagy tisztelettel gondolok Alexov Lyubomír-
ra, Szutor Lászlónéra és Lásztity Jovánkára - 
az ő lobbijukra.

Sokan nem tudják, de ez a projekt Kriszti-
for fejében született meg 2018. év végén, vagy 
2019. év elején. Azzal kopogtatott be hozzám, 
hogy lesz egy projekt, amiből talán meg tud-
nák építeni az új épületszárnyat, de nincs, aki 
SOS terveket és költségvetést készítene ehhez. 
Volt ugyan építész és szakmabéli akkor is a 
szerb közösségben, de senki nem ért rá, és rá-
adásul erre egyetlen fillér sem volt. Azt mond-
ta Krisztifor, ha nyernek – ki tudják fizetni a 
tervezési díjat, de ha nem, akkor csak hálás 
baráti kézfogással tudja honorálni a munkát. 
Lelkemnek tetsző felkérés volt ez – és nem 
volt kérdés, hogy azonnal nekilátok! Település 
vezetőként nem csak a győzelmeket szeretem, 
de a nemes harcot is, ami – akár kilátástalan 
csatában kell megküzdeni – nemes ügyért hív 
a csatatérre. Ez pedig nemes ügy volt, a terv 
megszületett, a pályázat nyert, és lám – való-
ság is lett. 

A lelkes deszki csapat Kunstár Csaba pro-
jektmenedzserrel egy – azóta, és az előző pro-
jektekkel összevont ötletért és megvalósításért 
Európai díjat kapott – projektet állított össze, 
először 70, majd újabb 70 milliót pályázva a 
megvalósításhoz. 

A Papos László vezette Global 21 Kft kivi-
telezésében bő négy hónap alatt megépült új 
szárny igazi csapatmunka volt. Sokak lelke-
sedése, munkája, támogatása és bátorítása 
kellett ahhoz, hogy ez 2022. szeptemberében 
valóság lehessen, de az egykor elbontott régi 
szerb iskola épületre még emlékezők és a 
Szent Szávában nap mint nap tanulók, vagy 
táncolók is pontosan tudják, hogy leginkább 

egy embernek a kitartása, állhatatossága, és el-
tökéltsége kellett ezen álom valóra válásához. 
Ez pedig Brczán Krisztifor!

Azt mondják, az ember akkor tud igazán 
nagyot alkotni, amikor pontosan látja maga 
előtt a célt. Krisztifor látta, és minden erejét 
bevetve vitte a hátán ezt a projektet – az ün-
nepélyes felszentelésig. Azt mondta a köszön-
tő beszédjében, két éve még nem hitte volna, 
hogy sikerül - de az álom ma valósággá vált. 

Gratulálok Nektek és gratulálok személy 
szerint Neked, Krisztifor – őszintén azt kí-
vánva a lelkem legmélyéről, hogy álmodjatok 
tovább! Mi mellettetek állunk!

Mellettetek állnak mindazok, akik a szen-
telésen ott voltak – és azok, akik a pályázatok 
elbírálásakor látták – ez egy szép cél! Páran 
tudjuk, ez még nem is a cél, csak egy hatalmas 
lépcső az oda vezető úton. Lásztity Jovánka 
igazgató asszony mondta már másodszorra, 
hogy akkor mehet csak – akkor engedi csak 
el önmagát nyugdíjba, ha megépül ehhez az 
épület együtteshez az egykor Koczor György 
építész által megálmodott tornaterem is. Ezért 
fog dolgozni a következő két évben – dolgoz-
zunk együtt Vele, Veletek mindannyian!

Kívánom, hogy legyen ez az igazi cél, és az, 
hogy minden támogató higgyen ebben a kis, 
deszki szerb közösségben, higgyen az erejé-
ben, lássa meg bennük a mérhetetlen akarást, 
és támogassa őket, hogy ez a most bővített 
óvoda és iskola mindig itt maradhasson! 

Ez Deszk község, és a sokszínű deszkiek ér-
deke, és a megszámlálhatatlanul sok sikert és 
szép eredményt felmutatni tudó deszki szerb-
ség megmaradásának záloga!

Király László
polgármester

Új épületszárny szentelése a Szent Száva Központban
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Ebben a mai bizonytalanságban próbálunk a lehető legkevesebb 
költségű rendezvényeket megszervezni. Színházi előadásunk példá-
ul a Déryné Program támogatásával lesz, az év végi rendezvényeket 
is leszűkítettük a költséghatékonyság miatt. Az idén a következő 
programokkal várjuk még kedves látogatóinkat:

Október 30. vasárnap 10 óra 30
HALOTTAK NAPI KOSZORÚZÁS  
a Római Katolikus Templomkertben a Deszki Önkormányzat és 
a Falunkért Egyesület szervezésében

November 5. szombat 18 óra
BANATSKI SABOR  
– SZERB NÉPZENEI TALÁLKOZÓ a Faluházban,  
a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében

November 12. szombat 19 óra
I. DESZKI CIVIL BÁL a Sportcsarnokban

November 18. péntek 19 óra
BALKÁNI GERLE – SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
a Faluházban, a Déryné Társulat előadásában

November 27. vasárnap 17 óra
I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Faluház parkjában

December 4. vasárnap 17 óra
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Faluház parkjában

December 5. hétfő 17 óra
FALUMIKULÁS a Sportcsarnokban

December 11. vasárnap 10 órától: 
STELÁZSI ÉS KINCSLELDE VÁSÁR a Tájház udvarán

17 órától: 
III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Faluház parkjában

December 18 vasárnap 17 óra
IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS  
ÉS FALUKARÁCSONY a Faluház parkjában

Programajánló

Bál

SÜTŐ ANDRÁS

BERETTYÁN NÁNDOR RENDEZÉSÉBEN

Deszki Faluház 
2022. november 18. péntek 19:00

Az előadás ingyenes!
Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.
Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező! 

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány, 
a Deszki Sport Club 

és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány 
közös rendezésében:

A JEGY ÁRA:  6000,-FT, 
14 ÉVES KOR ALATT: 3000,-FT, 

amely tartalmaz egy isteni finom disznótoros vacsorát 
és egy garantáltan jó hangulatú hajnalig tartó mulatságot velünk és a 

BLACK FIVE 
zenekarral.

Ha nem tudsz eljönni, de szeretnéd támogatni a fenti szervezeteket, 
2000,-Ft-os támogató jegy vásárlásával megteheted ezt is. 

Civil  Bál
I. DESZKI

DESZKEN, 
A SPORTCSARNOKBAN!

ÖSSZEFOGTUNK, 
HOGY BULIZHASSUNK VÉGRE EGY JÓT!

12. 
NOVEMBER

SZOMBAT 19 ÓRA
2022

Jegyek megvásárolhatók
 a Faluházban!

ÉJFÉLKOR TOMBOLASORSOLÁS, ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKKAL! 

Három éve volt utoljára bál Deszken. Tavaly már megpróbáltuk 
megszervezni a novemberi néptáncosok bálját, de a sok covid meg-
betegedés miatt végül elmaradt a rendezvény. Idén úgy döntöttünk, 
hogy összefogunk a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvánnyal 
és a Deszki Sport Clubbal és közösen szervezzük meg az I. Deszki 
Civil Bálat november 12-én, a Sportcsarnokban. A szervezés az el-
szabadult árak miatt nagyon nehéz, hiszen mind az élelmiszer, mind 
a rezsi költségek az egekben vannak, de mi azért megpróbáljuk, mert 
úgy érezzük, hogy nagy szükség van a közösségi együttlétekre. Bör-
csök Gábor vállalkozónak köszönhetően isteni finom disznótoros 
vacsorával várjuk a bálozókat, de lesz tombola is értékes ajándékok-
kal. A talpalávalót a Black Five zenekar biztosítja, így a buli hajnalig 
garantáltan jó lesz. Jegyek már kaphatók a Faluházban nyitva tartási 
időben, várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel!

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

Deszki Sport Club
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Levélhullató október

Az egészséges életmódra nevelés az óvo-
dánkban nagy hangsúlyt kap. Ezért rendezzük 
meg minden évben az egészséghetet, melynek 
keretén belül sokoldalúan hívjuk fel a gyere-
kek figyelmét az egészséges táplálkozásra, a 
mozgás fontosságára és egészségünk megóvá-
sára. Együtt főztünk teát, készítettünk zöld-
ség- és gyümölcs salátát, tettük próbára érzék-
szerveinket, edzettünk testünket-lelkünket, 
sütöttünk ínycsiklandó kalácsot, miközben 
megismertük a körülöttünk lévő világot.

Szeptember 30-án ünnepeltük a Népmese 
napját. Ezt a hetet a népmesék varázsa hatotta 
át. A gyerekek megismerkedtek a híres nép-
mesei hősökkel, a népmesei bűvös számok-
kal, erőpróbákkal, népmesei motívumokkal. 
A hetet az iskolások két népmesei előadása 
zárta, amelyek nagy sikert arattak a gyerekek 
körében.

A nagycsoportosok ismét részt vettek a 
Bozsik tornán, melyet ez alkalommal a Sport-
csarnokban rendeztek meg a rossz idő miatt. 
Itt játékos, labdatechnikai elemekkel tarkított 
feladatokat oldottak meg a gyerekek.

Október 4-én az Állatok világnapján felke-
rekedtünk a nagy- és középső csoportosok-
kal és járatos autóbusszal, illetve villamossal 
elutaztunk a Vadasparkba. A kiscsoportosok 
külön járatos busszal jöttek utánunk. Sok szó 
esett az állatok veszélyeztetett helyzetéről, 
megtanultuk, hogyan kell leolvasni a táblák-

ról, hogy melyik állat mit eszik, hány kicsinye 
születik és éjjeli vagy nappali állat. Piknikez-
tünk a hiénák társaságában, állatsimogatóban 
is voltunk, megnéztük a fókák tréningjét, be-
jártuk az egész parkot, majd késő délután ér-
tünk haza a nagyokkal.

A nagycsoportosok október 7-én reggel a 
szegedi szerb óvodával karöltve Battonyára 
utaztak a Szerb Óvodák találkozójára. Egy 

nagyon izgalmas és tartalmas napot töltöttek 
el együtt a többi szerb óvodással. Sportoltak, 
őszi termésekkel ismerkedtek, kézművesked-
tek, kolot táncoltak. A színes programot egy 
szerb nyelvű interaktív gyermekműsor zárta. 
Délután élményekkel teli és fáradtan érkeztek 
haza.

Gyihor Gabriella

Szerb óvoda hírei

Az NKA Népművészeti Kollégiumának nyílt pályázata 2021. októberében jelent meg, melynek 
célja megyei-, országos- és nemzetközi hatókörű népművészeti fesztiválok támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális KHE eredményes pályázatának köszönhetően a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészet Kollégiuma 350.000 Ft vissza nem térítendő támogatással segítette a „Kulturális 
kaláka” című – 2022. augusztusában megvalósuló - program megrendezését, mely a terem- és szín-
pad-, valamint a hangosítás bérleti díját fedezte.

A program eredménye a hagyományok átörökítésén túl a fiatalok nemzeti identitásának erősíté-
se, bemutatkozási lehetőség felnőtt- és ifjúsági csoportok számára egyaránt.

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Kulturális kaláka NKA 106107/02104

A Bánát Egyesület pályázati hírei

Szerb óvoda hírei
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Kecskeméten  
kirándultunk  

A hosszú nyári szünet után, az iskola kez-
dete előtt kirándulást szerveztünk az iskolás 
gyerekek számára, amelyen már az első osz-
tályosok is részt vettek, segítve őket a beillesz-
kedésben. 

Az előre leszervezett palicsi kirándulásun-
kat az időjárás és a határviszonyok felül írták, 
és így az újratervezett napot Kecskeméten 
töltöttük el. 

Reggel buszba szálltunk, és az első utunk a 
Rajzfilmstúdióba vezetett. Betekintettünk a 
kulisszák mögé, hogy hogyan is készül a Ma-
gyar Népmese, a Vuk és még sok más magyar 
rajfilm. 

A Természet házában folytattuk körutun-
kat, ahol interaktív foglalkozásokon keresztül 
ismerkedhettünk az erdei állatok harapás-
nyomaival és detektíveset játszva pedig a láb-
nyomokat tanulmányoztuk. 

A Planetárium berkein belül, a csillagászat 
rejtelmeivel és a bolygókkal ismerkedtünk. 
Űrsétán vettünk részt, ahol asztronautaként 
lebeghettünk a Világegyetem csillagai között. 

Tanulságos és sok új ismeretet szerezhettek 
a gyerekek, látókörüket szélesítve. 

Brczán Éva 

A Magyar Népmese Napja
Szeptember 30. Benedek Elek születésnap-

ja, a Magyar Népmese Napja. Iskolánkban 
már hagyomány, hogy tanulóink ezen a na-
pon mesehősökké válnak és Mátyás királyhoz 
hasonlóan egész nap álruhában járnak. Ennyi 

szerencsét próbáló szegény legényt még soha 
nem láttam. Szerencsére jutott mindenkinek 
királykisasszony is. Személyes kedvencem 
idén az aranyszőrű bárány volt, aki mellé ju-
hász is akadt. S bár hetedhét országra szóló 
lakodalmat nem tartottunk, de a 3. és 4. osz-
tályosok erre a napra bábelőadással is készül-
tek, melyet maguk által készített síkbábokkal 
adtak elő. Már a próbák során is érződött, 
mennyire tetszik nekik a bábozás, igazi csa-
patépítő hatása volt. Óvodásaink, valamint az 
elsős és másodikos tanulóink is nagyon élvez-
ték a műsorukat.

Prónai Mónika

Közkívánatra! Gyalogtúra 
gombavadászattal

Október 9-én vasárnap idei tanévünk első 
10 km-es túrájára indultunk vállalkozó ked-
vű tanulóinkkal és szüleikkel. A célunk csak 
annyi volt, hogy az utolsó napsugarakat ki-
használva együtt legyünk, beszélgessünk, jól 
érezzük magunkat. Meglátogattuk a deszki 
Nagyfát, útközben a gyerekek sokféle gombát 
találtak, melyekből egyet-egyet begyűjtöt-
tünk, és másnap az iskolában megfigyeltük, 
megvizsgáltuk ezeket. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. Jó hangulatú séta kerekedett 
ezen a szép napsütéses délutánon.

Prónai Mónika

Szerb Iskolák  
Találkozója Battonyán 

Szeptember 20-án iskolánk 3. osztályos 

tanulói ellátogattak a Battonyai Két Tanítási 
Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda in-
tézményébe, mivel idén ott rendezték meg a 
Szerb Iskolák Találkozóját. Közösen érkez-
tünk meg a szegedi és a magyarcsanádi cso-
porttal. Később csatlakoztak hozzánk a lórévi 
és budapesti iskolák gyermekei is. A progra-
mok között volt a Fodor Manó Helytörténeti 
Egyesület Múzeumának meglátogatása, ahol 
a gyerekek érdeklődve nézték a kiállításokat. 
Ezután kézműves foglalkozáson vettek részt, 
ahol őszi mécsestartót készíthettek. Ebéd után 
pedig egy színházi produkciót tekinthettek 
meg az újvidéki "Čarolja" drámastúdió előa-
dásában. A közös játékot, barátkozást Roszity 
Bránimir "Repülő gitár" című koncertje zárta. 
A gyerekek a nap végére elfáradtak ugyan, de 
élményekkel telve tértek haza és másnap nagy 
örömmel mesélték társaiknak, hogy merre 
jártak előző nap, hogy mennyi mindenben 
volt részük. 

Cselovszki Őzike 

Szerb iskola hírei
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Programokban gazdagnak ígérkezett az 
október első fele. Számtalan jeles napról em-
lékeztünk meg a kis csicsergőkkel. 

Október 1-je a Zene Világnapja. Szerettük 
volna méltó módon ünnepelni és emlékeze-
tessé tenni a gyermekek számára is ezt a napot, 
így felkértük Frányó Esztert, a Zoltánfy István 
Általános Iskola énektanárnőjét, hogy né-
hány énekkaros diákkal együtt tegyék nekünk 
széppé ezt a délelőttöt. Eszter néni örömmel 
mondott igent, 17 kisdiákjával és megannyi 
hangszerrel foglalták el óvodánk zsibongó-
ját. A gyerekek által is ismert és kedvelt dalok 
közös éneklése garantálta a jó hangulatot. A 
mindennapok során használt ritmushangsze-
rek (ritmusbot, dob, triangulum, cintányér) 
mellett olyan különlegességeket is kipró-
bálhattunk, mint a kalimba és a nyelvdob. A 
nap fénypontja és egyben a program zárása a 
Valahol Európában című nagysikerű musical 
egyik betétdala, „A zene az kell” című darab 
volt. Az énekkaros nagylányok és nagyfiúk 
előadását hallva végigfutott rajtunk a jóleső 

borzongás a szép élmény miatt. Ezúton is kö-
szönjük Nekik ezt a csodálatos élményt! 

Október 4-e az Állatok Világnapja. Az álla-
tokról való gondoskodás óvodánkban kiemelt 
fontosságú. Nem csak erre az egy napra kor-
látozódik, Madárbarát és Zöld óvoda lévén, 
egész évben hangsúlyos szerepe van. Idén a 
csoportok sajátosan emlékeztek meg e jeles 
napról. Óvodánk legkisebbjei, a Süni csopor-
tos gyermekek, kutyaterápiás foglalkozáson 
vehettek részt. 

Herter Bettina édesanyaként ötletadója is 
volt a programunknak és segített a szerve-
zésben is. Segítsége révén nem mindennapi 
vendégeink voltak ezen alkalomból, meglá-
togattak bennünket ugyanis a „Kutyával egy 
mosolyért!” Alapítvány munkatársai két terá-
piás kutyussal. Egy különleges játékos, érzé-
kenyítő foglalkozáson vehettünk részt velük, 
ahol minden fontos tudnivalót megtanulhat-
tunk róluk. Például, hogy a virslit nemcsak 
mi szeretjük és, hogy kanállal kutyát is etet-
hetünk. Már tudjuk, hogyan kell szakszerűen 
simogatni, szeretgetni őket és, hogy bizony ők 
is szeretik a kapus-hidas játékokat, nemcsak 
a gyerekek. Nagyon tartalmas és színvonalas 
volt a közösen eltöltött idő és hatalmas élmény 
volt a kiscsoportosainknak. Nagyon hálásak 
vagyunk minden segítő szülőnek, akik támo-
gatták ezt az élményszerzést!

A programunkat kísérte továbbá a Katica 
csoporttal közös állateledel gyűjtés, amit Silló 
Ildikó Katica csoportos édesanya közremű-
ködésével juttatunk el a Tappancs Állatvédő 
Alapítvány számára.

A Maci csoportosok a házi kedvencekkel 
ismerkedhettek meg. Geczó Kornélia és Frank 
Edit örömmel teljesítette kérésünket, mely 
szerint mutassák be otthoni házikedvence-
inket. Így került a csoportszobába kaméleon, 
tengerimalac, hörcsög, nyúl, kutya és macska. 
A gyermekek testközelből ismerhették meg 
ezeket az állatokat, és amíg simogatták, dögö-
nyözték őket, rengeteg hasznos információval 
gazdagodhattak az életmódjukkal, a kisállat-
tartási szokásokkal kapcsolatosan. 

Ternainé Fodor Marianna 
intézményvezető
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Népmese napja
Szeptember 30, a magyar népmese napja, 

Benedek Elek születésnapja. Ennek apropó-
ján ezen a jeles napon az intézmény tanulói 
a Faluház közreműködésével egy mese mati-
nén vehettek részt. A tanulók nagyon élvezték 
a mesenézést, különösen az első osztályosok, 
akik először vettek részt ilyen eseményen. A 
hangsúlyt a népmesék kapták ezen a déle-
lőttön. Nincs ember e széles hazában, aki ne 
ismerné a Magyar Népmesék rajzfilmsoro-
zatot, melyen generációk nőttek és nőnek fel. 
Sok gyermek csak ezen a vetítésen találkozott 
először a szóban forgó rajzfilmsorozattal és 
meglepte őket a jellegzetes népi humor, enyhe 
erotika, mely áthatja ezen műveket. Visszatér-
ve az intézménybe a tanulók feladatot is kap-
tak ezen esemény kapcsán. A látott mesékből 
illusztrációt kellett készíteniük.

Október 1.  
a zene világnapja

Október 1. a zene világnapja, ennek apro-
póján október 3-án koncerttel örvendeztette 
meg diáktársait az énekkar és a szólisták. Fel-
csendült a Valahol Európában egyik klasszi-
kus betétdala és még két magyar népdal is.

Az intézmény egyik kiemelt együttműkö-
dő partnere a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda. 
A Zoltánfys diákok a zene világnapján az ovi-
soknak is kedveskedtek műsorral, interaktív 
énekléssel és egy kis hangszerbemutatóval, 
melyet a visszajelzések alapján nagyon élvez-
tek a picik. 

Könyvtárlátogatás 
Idén először a 4. osztály látogatott el a tele-

pülés könyvtárába, ahol egy nagyon izgalmas 
foglakozáson vehettek részt. Sokan közülük 
még nem jártak itt, így ámulva néztek körbe 
és csodálták meg a szebbnél szebb könyveket, 
termeket. „Erzsi néni” (Tóth Erzsébet könyv-
táros) rengeteg érdekes és mókás feladattal 
készült erre a délelőttre. Először egy általá-
nos ismertetővel kezdte, hogy mi lelhető fel 
a könyvtárban, hogy hol van a gyerek rész-
leg és hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen 
intézményben. Ezt követte egy vetélkedő, 
ahol állomásokra lebontott feladatok várták 
a gyerekeket. Nagy élvezettel töltögették a a 
keresztrejtvényeket, keresgették a könyveket, 
abc sorrendbe tették a regényeket, szétválo-
gatták a szépirodalmi és az ismeretterjesztő 
szövegeket és forgatták a Magyar Értelmező 
Kéziszótárat. A dinamikus, jól felépített fog-
lalkozások és a könyvtár különleges légköre 
lenyűgözte a tanulókat. Köszönjük a lehető-
séget!

Pályaválasztás
Iskolánk 7. és 8. osztályosai október 6-án 

a „Mi a pálya” címmel pályaválasztási napon 
vettek részt a Vedres István Technikumban. 
A rendezvényt a Szakképzési Centrum szer-
vezte és a Vedres István Technikum tanárai és 

diákjai bonyolították le. Nagyon hasznos és 
érdekes gyakorlati tapasztalatokra tettek szert 
tanulóink, amely nagyban segíti őket pálya-
választásukban.

Külön öröm, hogy iskolánk egyik tanu-
lója nyilatkozhatott a szegedi televíziónak 
és a Délmagyarország újságírója is interjút 
készített a Zoltánfys diákokkal. A szerencse 
úgy hozta, hogy a szakmák megismerésében 
szerzett „pecsétek” mennyisége alapján Zol-
tánfys tanuló nyert egy értékes elektronikai 
csomagot. Nagyon sikeres és hasznos délelőtt 
volt ez, köszönet érte a szervezőknek és lebo-
nyolítóknak.

Pályaválasztási  
szülői értekezlet

Minden iskolában, így a mi iskolánkban is 
pillanatnyilag a 8. osztályosok legfontosabb 
feladata a tanuláson kívül, a pályaválasztás, 
a jó pályaválasztás. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a gyerekek minél több iskolát 
megismerjenek. Szinte heti rendszerességgel 
érkeznek kollégák különböző középiskolák-
ból azért, hogy segítsék a mi végzőseink pá-
lyaválasztását azzal, hogy bemutatják a saját 
intézményeiket.

Iskolánk főigazgatója, Dr Gera Tibor pá-
lyaválasztási szülői értekezletet tartott a 
nyolcadikos szülőknek, amelyen nagyon sok 
hasznos információt tudtak meg e nagyon 
fontos kérdésről. A főigazgató úr tájékoztatá-
sát követően a Csongrád-Csanád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara oktatásért felelős 
vezető munkatársa szintén érdekes és rész-
letes előadást tartott a megváltozott magyar 
szakképzésről. Így a szülők teljes képet kap-
hattak, hol és hogyan tudnak továbbtanulni 
gyermekeik. Reméljük, mindenki megtalálja 
a nekik legmegfelelőbb utat.

Egészséghét az iskolában
Több évtizedes hagyomány, hogy a Zol-

tánfy csatlakozik a Deszken meghirdetett 
egészséghéthez.

Ezen a tematikus héten mind alsó-, mind 
felső-tagozaton tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon, a tanulók az egészséges élet-
mód kialakításának lehetőségeivel ismerked-
tek. Az érzékenyítő elméleti foglalkozásokat a 
gyakorlat követte. Az egyik nap a zöldségek 
és gyümölcsök napja lett. Túl azon a hang-
súlyon, hogy mennyire szükséges a szerve-
zetnek a rostokban gazdag táplálkozás, igen 
komoly művészeti alkotások is keletkeztek 
ezen a délelőttön.

„Mens sana in corpore sano” (Ép testben 
ép lélek) latin mottót követve az egészség-
hetet mozgással zárta a diáksereg. A KÖR-
DESZK-A záró rendezvényen jó hangulatú 
sportolási lehetőséggel igen nagy számban 
éltek az iskola tanulói közül.

Aktív iskola program
Mint már az előző számban említettük, 

iskolánk csatlakozott a Magyar Diáksport 
Szövetség „Aktív Iskola Programjához”. En-
nek egyik kiemelt októberi eseménye volt az 
Európai Diáksport Napja. A program kerete-
in belül az iskola összes tanulója és vállalkozó 
szellemű pedagógusa futva teljesítette az előírt 
2022 méteres távot a horgásztó körül a békák 
és a megilletődött horgászok nagy „örömére”. 
Ezt követte az alsós diákok váltóversenye a 
sportcsarnokban, ahol természetesen lettek 
győztesek, de a jó hangulatú mozgás öröme is 
mindenkinek megadatott.

Már most kijelenthető, hogy az iskola ön-
kéntes csatlakozása a kísérleti programhoz, jó 
innovációnak tűnik a pedagógusok és tanu-
lók véleménye alapján is.

Rövid hírek, információk
A 2022/23-as tanév rendje az alábbiak sze-

rint változott:
Őszi szünet elmarad.
Októberi utolsó tanítási nap:
  2022.10.27.(csütörtök)
Novemberi első tanítási nap: 
 2022.11.02. (szerda)
Decemberi utolsó tanítási nap 
 2022.12.21. (szerda)
Januári első tanítási nap: 
 2023.01.09. (hétfő)

Felhívás!
Kedves Olvasó! 
Az iskolakertet tovább szeretnénk bővíteni 

gyümölcsfákkal és bokrokkal, ezért várunk a 
felajánlásokat, amit előre is köszönünk.

Tel: 06-62-271-220, zoltanfy@ejg-szeged.
edu.hu

Összeállította: 
Vid György ig.
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Deszken 27. alkalom-
mal rendeztük meg az 
„Egészségügyi szűrőhetet”, 
szeptember 19-23. között zajlottak 
a különböző szakorvosi vizsgálatok. 
A rendezvény célja a lakosság részé-
re a szűrő- és szakorvosi vizsgálatok 
elérhetővé tétele, a prevenció, korai 
diagnózis felismerése, egészségügyi 
kultúra javítása.

Az Önkormányzat idén is saját 
költségvetése terhére biztosította a 
kilenc szakorvosi vizsgálat, felmé-
rő vizsgálat, véradás és vérvételen 
való részvételt a lakosok számára. 

Kísérőprogramként mozgásfejlesztő torna kicsiknek, illetve előadás a 
„mozgásfejlődési állomások, figyelmeztető jelek, terápiás lehetőségek 
gyermekkorban” részvételére volt lehetőség. Zárórendezvény keretében 
a „KÖR-DESZ-KA” a deszkiek egészségéért - valósult meg.

Az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:

VIZSGÁLAT ELŐJEGYZÉSI 
ALKALOM

MEGJELENÉS

Urológia 46 fő 44 fő
Szemészet 55 fő 54 fő
Fül-orr-gégészet 22fő 19 fő
Ortopédia 20 fő 19 fő
Nőgyógyászat 63 fő 61 fő
Bőrgyógyászat 86 fő 84 fő
Fogászat 10 fő 10 fő
Érszűkület visszérbetegség szűrése dopp-
ler UH vizsgálattal

30 fő 30 fő

Visszér uh-os vizgálata és tanácsadás, 
általános sebészeti vizsgálat

18 fő 18 fő

Lábállapot felmérés 21fő 20 fő
Generáli busz 30fő 30 fő

Véradásra 25 fő volt a tervezett, 32 fő adott vért és 3 fő első véradó-
ként jelentkezett.

A szűrővizsgálatokon 389 fő vett részt, a kísérőprogramokon: 30 fő, 
összesen: 419 fő.

A tavalyi évhez képest, továbbra is töretlen a résztvevők jelentkezése, 
a vizsgálatok hamar beteltek. A szűrővizsgálatok során jelentős problé-
mát nem szűrtek ki, akut betegség esetén továbbították a pácienseket 
szakrendelésre. Tanácsadás, kontroll, betegséggel kapcsolatos félelmek 
eloszlatása, információk átadása valósult meg. Az egészséghét kereté-

ben immáron a 27 év alatt 
kialakult a deszki lakosokban 

az egészségtudatosság, így visz-
szatérő páciensek is voltak szép szám-
mal. 

Az Egészséghét záró rendezvénye-
ként kilencedik alkalommal került 
megrendezésre a „KÖR-DESZK-A” 
program, ahol a résztvevők egy közel 8 
kilométeres kört tettek meg az általuk 
választott eszközzel vagy egyéb mó-
don. 

Az időjárás kedvezett a lelkes részt-
vevőknek, akik nyolc kategóriában, 
azaz kerékpározás, futás, roller, családi 
kategóriában indultak. Összesen 21 díjazottunk volt.

KATEGÓRIÁK: 
Női felnőtt kerépár  
III. Orvos Szilvia,  I. Gémes Jánosné, I. Kardos Dorina
Férfi felnőtt kerékpár
III. Zika Róbert,  II. Süvegh Dániel,  I. Sandra Martin
Gyermek alsó tagozat kerékpár
III. Szabadai Péter,  II. Vikor Lili,  I. Teberán Anna
Gyermek felső tagozat kerékpár
III. Nagy Dániel,  II. László Benett,  I. Tóth Dominik
Férfi futó
I. Cserháti Mihály,  II. Kása Zsolt
Női futó
I. Kardos Ditke
Családi kerékpár 
III. Szabóné Kubicsek Mária és családja,  II. Gutáné Nagy Erzsébet és 

családja,  I. Dr. Altmayer Ákos és családja
Egyéb: roller
III. Varga Dániel,  II. Sztanojev Branimír,  I. Vikor Dániel
Jó volt látni a szép számmal érkező lelkes versenyzőket, köszönjük a 

részvételt!
Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget 

jelentett a védőnők, valamint az SZKTT dolgozói, a Faluház és a Tele-
pülés -üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak közreműködése. 

A beszámolóm vége felé szeretném köszönetem kifejezni a szűrővizs-
gálatokat végző szakorvosoknak és a kísérőprogramok résztvevőinek a 
részvételt, hogy szaktudásukkal, empatikus hozzáállásukkal lehetővé 
tették egy színvonalas egészséghét megvalósulását.

JÖVŐRE ÚJRA UGYANITT!
Mellár-Damián Mónika

EGÉSZSÉG     2022. 
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Deszk községben az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ biztosítja 
a személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatásokat, melyre 
ismételten felhívom a figyelmüket, ami akár családtagjaik, akár isme-
rőseik számára segítség lehet.

Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ által a következő szolgál-
tatások vehetők igénybe, a községünkben élő lakosok számára: szoci-
ális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása-idősek 
klubja, családsegítés- gyermekjóléti szolgálat. (Telefon: 271-458 
Cím: Deszk, Tempfli tér 10.)

Szociális étkeztetés keretében az igényelt étkezést helyben fogyasz-
tással, elvitel lehetőségével, valamint lakásra történő kiszállítással is 
tudjuk biztosítani. A szociális étkezésért térítési díjat kell fizetni, mely-
nek költsége 665,-Ft/alkalom, akiknek a havi jövedelme a nyugdíjmi-
nimum 150-300%-át nem éri el: 630,-Ft/fő/ellátási nap, akiknek a havi 
jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 540,-Ft/fő/ellátási 
nap. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást munkatársaink tudnak 
adni az 571-598 telefonszámon, cím: Deszk, Tempfli tér 7.

Házi segítségnyújtás keretében az igénylő részére az ellátást a saját 
otthonában nyújtjuk, melynek módját személyes szükségletei, életkora, 
egészségi állapota határoz meg. A gondozónők által ellátott legjellem-
zőbb gondozási tevékenységek: napi bevásárlás, takarítás, mosás, fűtés, 
testi higiéné biztosítása, gyógyszer felíratása, kiváltása, kapcsolattartás 
a háziorvossal, hivatalos ügyek intézésének segítése. A házi segítség-
nyújtásért térítési díjat kell fizetni, melynek költsége 300 Ft/óra, akik-
nek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 100,-Ft/
fő/óra. Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást munkatársaink tud-
nak adni az 571-598 telefonszámon, cím: Deszk, Tempfli tér 7.

Az SZKTT szociális gondozó és ápoló munkatársai: Pugris Zoltán-
né, Szekeresné Csehák Ágnes, Török Tamara.

Az idősek nappali ellátása-idősek klubja a napközbeni tartózko-
dás, közösségi együttlét, higiénés szükségletek kielégítésének lehetősé-
gét biztosítja. A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

Mellár-Damián Mónika, családsegítő

Tisztelt Deszki Lakosok!

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.

A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában és a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelésében 
lévő Deszki Temetőben található, 2022. évi érvényességi idővel ren-
delkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy 
még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, vala-
mint urnafülkéket, újraváltására.

Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek 
használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben biz-
tosított jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.

Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési he-
lyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) iro-
dába az érvényességi idő utolsó napjáig.

Fontos információ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – 

az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási szám-
lán megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradvá-
nyok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!

Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna 
elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 
éves használati idő az utolsó urna behelyezésétől számítandó.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten 
próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat 
után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott te-
metkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Szabóné Sarkadi Szilvia, ügyvezető

NE FELEDKEZZEN MEG 
SZERETTEI NYUGHELYÉNEK 

ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL!
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Nemzetiségi nap 
a "Busók" városában,  
Mohácson 

Igaz, hogy az égiek nem voltak kegyesek a 
rendezőkhöz szeptember 17-én Mohács vá-
rosában, a Nemzetiségek napja egész napos 
programsorozaton, mégis sikeres rendezvényt 
sikerült megrendezni a nagyszámú érdeklődő 
részére. A programban többek között bemu-
tatkozott a Deszki Bánát Néptáncegyüttes 
"Dimitrovgrád" és "Vládicsin Hán" koreográfi-
ákkal és a Bánát zenekar, valamint az "Arany-
kezek" műhely. A tánckoreográfiáknak, a szerb 
zenének nagy sikere volt, ahogy a különböző 
régiók szerb népviseletei bemutatásának is. Ez 
és az ehhez hasonló rendezvények nagyban 
hozzájárulnak a Magyarországon élő nemze-
tiségek kultúrájának jobb megismeréséhez és 
a működésük helyének, jelen esetben Deszk 
község megismeréséhez.

Szerb Búcsú Szőregen  
Sok év után el lehet mondani, hogy az ez 

évi Szőregi Szerb Búcsú Kis Boldogasszony 
ünnepe volt a legsikeresebb és leglátogatot-
tabb. Köszönhető ez a Szegedi Helyi Szerb 
Közösségnek, mint "kum" házigazdáknak. Az 

ez évi búcsú kétnapos volt. Október 24 -én az 
esthajnali mise után az Újvidéki Szent Román 
kórus egyházi koncertjét élvezhette a nagyszá-
mú érdeklődő. Másnap az ünnepi mise után 
a Művelődési házban közös ebédre és zenés 
rendezvényre hívták a résztvevőket, ahol a 
Deszki Bánát zenekar Vujcsin Eszter énekessel 
szórakoztatta az egybegyűlteket. Következett 
a délutáni mise, kalács és búzaszenteléssel, 
amin szintén a vendégkórus énekelt a részt-
vevők nagy örömére, akik között sok deszki 
is volt.

Kirándultak  
a Bánát szeniorjai 

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében szeptember 23-25-ig há-
romnapos kiránduláson vettek részt a Bánát 
szeniorjai Eger és Szentendre városában. A 
háromnapos program bővelkedett érdekes-
ségekben, hisz nem múlhat el egri kirándulás 
a híres borok kóstolása nélkül. A kirándulók 
megtekintették az 1785-től 1792-ig épült Ma-
gyarország egyik legszebb szerb templomát 
és a mellette levő "Vitkovity" házat. A híres 
szerb-magyar irodalmár 1778- ban Egerben 
született. Vitkovity Mihály emlékszobájában 
a tevékenységét bemutató kiállítás mellett 
tablókon láthatták Vujicsty Sztoján, a husza-

dik század egyik legismertebb magyarországi 
irodalmár munkásságát is. Érdekesség, hogy 
őseik rokoni kapcsolatban voltak és mindket-
ten a szerb és magyar irodalom kapcsolatépí-
tésén, fordításán tevékenykedtek. Természe-
tesen nem maradt el a Minaret, a vár, a híres 
egri csata helyszínének, valamint a Dobó tér 
nevezetességeinek a megtekintése sem. Szent-
endrén, a gyönyörű Duna parti városban sok 
szerb vonatkozású látnivaló van, például a 
szerb templomok és a híres szerb egyházi ki-
állítás. A városban egy hosszantartó esti sétát 
tettek, hogy másnap a Skanzen nevezetessége-
it tekintsék meg. Nagy élmény volt számukra 
látni a különböző tájegységek építészetét, tár-
gyi és használati eszközeit és, ami számukra a 
legérdekesebb volt, a népviseletét. A három, 
élményben gazdag nap gyorsan eltelt, ami 
után megbeszélték, hogy jövőre folytatják az 
ország más vidékének megtekintésével.

Szerb táncház
A Szegedi Nemzetiségek Házában október 

10-én, a Szegedi Szerb Kultúra programsoro-
zat keretében szerb táncház volt. A szervezők, 
a Szegedi Helyi Szerb közösség, a hagyomá-
nyokra építkezve most is a Bánát zenekart hív-
ta meg zenélni, míg a táncokat Dunai Peti és a 
néptánccsoport néhány tagja tanította meg a 
nagyszámú érdeklődőnek.

Könyvbemutató
"A könyv napja" programsorozat keretén 

belül a Deszki Szent Száva Oktatási, Kulturális 
és Hitéleti Központban október 15-én rendez-
ték meg a kiadásra kerülő Deszki füzetek 23. 
számának bemutatóját. E kiadvány a Kará-
csony előtti ünnepeket és a hozzájuk kapcso-
lódó szokásokat mutatja be. Fontossága ennek 
a szerző (Rusz Borivoj) szerint, hogy a már el-
felejtett és az új átvett szokások is szerepelnek 
a füzetben, ami szerb és magyar nyelven jelent 
meg. A programot Friedmann Ruven és nagy-
papája, Gyukin Miodrág színesítette furulya 
műsorukkal. A szervező Deszki Szerb Pra-
voszláv Egyházközség a jövőben több ehhez 
hasonló sikeres estét szeretne megrendezni. A 
megvalósulást Magyarország Kormányának 
támogatásával a Miniszterelnökség Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt biztosította.

Rusz Borivoj Bóró

KITEKINTŐ

Hírek a Bánát háza tájáról 
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HALÁLOZÁS
Varga Jenő 70 éves korában
Szilágyi Attila 67 éves korában elhunyt.
Kiss Györgyné 77 éves korában elhunyt

MEGÉRKEZTÜNK! 

Wenner Mónikának és Kószó Norbertnek 
2022.10.12-én Bence,
Matuszka Hajnalkának és Tóth Tamásnak 
2022.10.12-én Adél 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 

november 9., 23..
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga 

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

Családi események
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Dalos Találkozó

ÍRÓ-OLVASÓTALÁLKOZÓ

Kukucska András fotóiKukucska András fotói


