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Október 23-án, Budapesten, a Hagyományok Házában 
harmadik alkalommal sikerült elnyerni a Tiszavirágnak a

 KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES CÍMET. 
Az eseményről Goda Katalin írását olvashatják a 12. oldalon.

KIVÁLÓAN MINŐSÜLT 
a Tiszavirág Néptáncegyesület

A Bánát Egyesület EU-s pályázatát Európa 6 legjobb projektje közé válasz-
tották. A pályázatot Brüsszelben mutatták be és hogy mi lett a verseny ered-
ménye, arról a 10. oldalon olvashatnak. 

BRÜSSZELBEN JÁRT 
A BÁNÁT SZERB KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE
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– Polgármester Úr! A facebook-on tett 
közzé tájékoztatót, mi szerint a megfi-
zethetetlenül magas áramdíjak miatt 
tárgyalásban vannak az áramszolgál-
tatóval, hogy csökkentsék a közvilágítás 
üzemidejét. Hol tartanak a tárgyalások?

– A kialakult helyzet nem csak nekünk, 
de a szolgáltatónak is új. Mi a működő utcai 
világítótestek számának csökkentéséről, il-
letve a közvilágítás 23 óra utáni teljes lekap-
csolásáról szeretnénk tárgyalni, ám ezeknek 
jogi- és műszaki feltételei vannak.

Felvetődött, hogy minden második utcai 
lámpából csavarjuk ki az izzót, így megfelez-
ve a fogyasztás után kiszámlázandó díjat. Ezt 

csak a szolgáltató végezheti el – lámpánként 
13-19 ezer forintért. Ez a településre nézve 
akár 4-5 milliós kiadást jelentene – aztán 
majd ugyanennyit a visszakapcsolásuk.

A másik lehetőségünk a közvilágítás vil-
lanyszámlájának a csökkentésére, hogy éjjel 
23 óra után lekapcsoltatjuk a teljes közvilá-
gítást Deszken. Erre a kényszerlépésre első 
körben azt a választ kaptuk a DÉMÁSZ-tól, 
hogy ezt csak a trafókörzetekhez tartozó te-
lepülésekkel egyeztetve, és mindenre vonat-
kozó, teljes szinkronban tehetjük meg. Deszk 
speciális helyzetben van, mert három körzet-
hez is tartozik az áramellátás tekintetében. 
Emiatt 10-15 településsel, köztük Szegeddel 
is zöldágra kellene vergődjünk – ami gyakor-
latilag kivitelezhetetlen.

Ahogy említettem már, ez a helyzet a szol-
gáltatóknak is új, így ők is próbálnak műsza-
ki megoldásokat találni a közvilágítás - akár 
településenként is – eltérő időpontokban 
történő lekapcsolására. A legújabb informá-
ciók szerint ez Deszken is működhet – és az 
első, igencsak magas ajánlatoknak csupán a 
töredékéért elvégezhető átalakítások révén. 
November végén ülök le tárgyalni a cég kép-
viselőivel ennek a változatnak a konkrét és 
gyors kidolgozásáról.

Ha ez nem sikerül, akkor jelezni fogjuk 
az áramszolgáltató felé, hogy mennyi pénzt 
tudunk fordítani közvilágításra – várva azt, 
hogy megmondják, ennyi pénzért hány hó-
napig tudnak Deszken áramot biztosítani. 
Tudom, ez elég lehangoló, de sajnos ez van – 
itt tart az ország.
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– Ha ez a helyzet előáll, akkor lehet, 
hogy csak pár hónapig lesz közvilágítás 
az utcákon? És mi lesz a 43-a főúttal? 

– Nos, abban az esetben, ha csak olyan fel-
tételekkel tudunk szerződni az áram vételezé-
séről, amit a település nem tud kifizetni, akkor 
bizony minden borulhat. Egy adónem kivéte-
lével minden saját bevételt elvontak már tő-
lünk, így mi nem tudunk extra pénzt szerezni 
az extra áramdíjra és az ultrán extra hálózat-
használati díjakra, aminek semmi köze nincs 
sem a világpiaci áram árához, sem az ukrán 
háborúhoz. Ez ugyanúgy működik nagyban 
– település szinten, mint a háztartások, a csa-
ládok kasszájában. Ha nincs valamire pénz, 
akkor azt nem veszik meg.

Nem engedhetjük, hogy ki nem fizetett 
áramszámlák miatt elárverezzék akár csak 
egyetlen ingatlanunkat is, emiatt nincs más 
választás, minthogy a végletekig lecsökkent-
jük a fogyasztásokat. 

Hogy mi lesz a 43-assal? Minden országos 
főút, így a Deszken áthaladó 43-as főút mi-

nimális világításával 
kapcsolatban is van 
alapkötelezettsége a 
településeknek – erre 
többször fel is hívták a figyelmünket. 
Ez – a minden képzeletet felülmúlóan felemelt 
díjakra gondolva – több mint arcul csapása a 
településeknek. Pénzt nem kapunk rá elegen-
dőt, de a bezzeg kötelezettség él. Ez felháborí-
tó! 

Azt gondolom, hogy amennyiben a jog-
alkotó, vagy a kötelezést előíró nem biztosít 
erre elegendő pénzt, akkor a kötelezése sem ér 
semmit.

Az idénre kapott, és a közvilágításra fordít-
ható pénzünk szeptemberben már elfogyott. 
Amíg 2022 nyaráig 39 forintot fizettünk az 
áramért, ez az év végig – védett csomagban – 
most 117 forint, de január 1-től már 239 forint 
lesz kWh-ként. Ez 512 százalékos áremelke-
dés, azaz bő hatszorosára emelkedik a díj egy 
hónap múlva. Ezt sem mi, sem más nem tudja 
kifizetni. 

Ha a helyzet és az erre fordítható ál-
lami normatíva nem változik, akkor 
lekapcsoltatjuk a 43-as úton is a köz-
világítást. Napelemes lámpákat szerel-

tetünk fel majd az út mellett 100-150 
méterenként, és 23 óra után 30 km/h-s 

sebességkorlátozást rendelünk el a desz-
ki belterületi útszakaszon. Ha ez vala-

melyik hatóságnak vagy szolgáltatónak nem 
tetszik, akkor vagy árengedményt ad, vagy 
beperel bennünket. Nincs más kiút, nincs más 
lehetőség. Ere szokták mondani, hogy „h@lye 
kérdésre csak h@lye választ lehet adni”… 

Sajnálom, és szégyellem, hogy egyáltalán 
efféléken kell gondolkodjunk, de tekintettel 
arra, hogy a 2023-as költségvetés-tervezet 
számai a mai napig nem tartalmazzák az elsza-
badult rezsidíjak ellentételezését, ezért nem 
tudunk ettől jobbat kitalálni – meg van kötve 
a kezünk.

A röszkei kolléganővel beszélgettünk épp 
arról, hogy azt a tanácsot kapták ők is, hogy 
adjanak el ingatlanokat, hogy ki tudják fizetni 
a rezsi számlákat. A kérdés már csak az, hogy 
ha jövőre már nem lesz eladható ingatlan, ak-
kor mit adjanak el a települések?!

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

A 43-AS FŐÚT SEM 
LENNE KIVILÁGATVA?

MI LESZ A DESZKI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL?
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–  A gázzal mi újság? 
Ugyanezek az arányok látsza-
nak ott is? 

– A gázzal mi újság? Hát, el-
mondhatjuk, hogy GÁZ VAN!

A múlt havi számban már 
nyilatkoztam, hogy 27-szeres gá-
záremelkedésre kaptunk eddig 
előzetes ajánlatot. Természetesen 
ez a nagyságrend már magával 

hozza, hogy a gáz árra közbeszer-
zést kellett kiírjunk – hasonlóan 
a villanydíjakra is.

Ez Deszk esetében azt jelen-
ti, hogy 4 milliót kellett közbe-
szerzésre költsünk a nem létező 
pénzünkből arra, hogy az egyet-
len létező szolgáltató hivatalo-
san megmondja nekünk, hogy 
mennyiért ad 2023-ban áramot 

és gázt. Elképesztő, ami itt folyik!
A héten már valószínűleg meg-

tudjuk, hogy az eddigi 6 millió 
helyett 171 milliót, vagy esetleg 
picit kevesebbet kell-e fizessünk. 
Próbáljuk majd elérni, hogy ne 
fagyjanak le a rendszerek, de ha 
nem történik valami, akkor egy-
általán nem tudunk majd fűteni 
– ez biztos.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– A Sportcentrumnál, a Szakkórház melletti nagy parkoló-
ban és a COOP előtt is feltúrták a közterületeket. Tudjuk, hogy 
mi már többször is írtunk erről, de mégis sokan kérdezik: „Mi 
lesz ott?” 

– Azt gondolom, nincs ezzel semmi gond – elmondom újra, és re-
méljük, a munkák előrehaladtával, még több választ kaphatnak a desz-
kiek. Egy hír a legtöbbünk szemében csak hír marad egészen addig, 
amíg el nem kezdődnek a konkrét munkálatok. Addig nem is figye-
lünk ezekre, amíg a napi mozgásunk során bele nem botlunk. Most 
lezártak, felbontottak kerékpár támaszokat, így azok is felkapták a fe-
jüket, akik nem igazán olvasgatják a Deszki Tükör híreit.

Tehát nézzük: a 43-as főút mellett négy helyen építünk fedett, üve-
gezett kerékpártárolót azoknak, akik a munkába járáskor a buszmeg-
állóig kerékárral közlekednek. Nekik szeretnénk - védve az egyre drá-
gább kerékpárokat – négy helyen fedett, kamerával megfigyelt tárolót 
építeni. A vásárhelyi ALMA-REND ismert felépítményei kerülnek a 
négy helyszínre, melyek semleges mázolással és átlátszó határoló „fa-
laikkal” besimulnak majd a környezetbe is.

Reméljük, sokan örülnek majd az újdonsült, kulturált tárolási lehe-
tőségnek. Egy, az ALMA-REND oldalán is fellelhető képen mutatjuk 
be, hogy pár héten belül milyen lesz a végeredmény.

– Az első kérdésekre adott 
válaszokból kiderül, hogy 
több mint rossz a település 
anyagi helyzete. Így is, ennek 
ellenére is megtartják a Fa-
lu-Mikulás rendezvényt? 

– A helyzet továbbra sem 
változott – a csomagok már meg 
vannak, tehát lesz Falu-Miku-
lás! Minden deszki tudja, hogy 
a Falu-Mikulás rendezvényen 
minden évben, a 14 év alatti 
gyermekek ajándékcsomagot 
kaptak. Az előre jelzett jelentős 
áremelkedések miatt, a csoma-
gok tartalmát már szeptember 
legelején megrendeltük. 

A nem várt kiadások miatt, 
szinte mindent újra kellett gon-
dolnunk, így a gyerekek által 

várt csomagokat is. A megren-
delés után már csak módosítás-
ra, mennyiségi csökkentésre volt 
lehetőségünk, így a Képvise-
lő-testület döntése 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 kap-
nak Mikulás csomagot a telepü-
lési Falu-Mikulás rendezvényen. 
A nagyobbak sajnos most ki-
maradnak. Reméljük, mindenki 
megérti a rendkívüli helyzetet 
– bár tudjuk, a kamaszokat már 
eddig sem igazán ejtette rabul a 
Mikulás bácsi személyes jelen-
léte.  

– A Faluház színpadán, 
majd az idősek napközi ott-
honában ünnepelte az önkor-
mányzat minden évben az 
Advent időszakára áthelye-
zett idősek napját. A legidő-
sebbek karácsonyi csomagot 
is kaptak eddig. Idén hogy 
lesz?

– Az eszem szerint és a reali-
tások miatt már most azt monda-

nám, hogy idén nem lesz – sajnos 
nem jut ezekre, de még keressük 
a lehetőségét, hogy valamit meg-
tarthassunk ezekből is. Hogy mi-
lyen formában és milyen tarta-
lommal, azt nem tudom jelenleg. 
A pénztárca üres, a kilátások el-
keserítőek, szinte csak a szándék 
van meg a részünkről.

Jól tudjuk, hogy ezek a kihí-
vások önkormányzatoknak, cé-

geknek és a lakosoknak is egy-
aránt nagy terhet jelentenek, 
és minden kis gesztus jól jön 
ilyenkor. Meglátjuk. Minden 
héten újraszámolunk, osztunk 
és szorzunk, hogy juthasson 
mindenhova… 

Engedje meg, hogy erre a 
kérdésre egyelőre ne vála-
szoljak!

KERÉKPÁRTÁROLÓK
ÉPÜLNEK

LESZ-E
FALUMIKULÁS?

ÉS MI LESZ AZ IDŐSEK NAPJÁVAL?

ÉS MI ÚJSÁG A GÁZZAL?
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– Ismét 90 éves lakost köszöntött az ön-
kormányzat? 

– IGEN! Nagy örömünkre az elmúlt hónapra 
is jutott egy szép korú köszöntés. Behány Józsefné 
Terike nénihez kaptunk meghívást, hogy az ön-
kormányzat és minden deszki nevében átadhas-
suk neki a miniszterelnöki emléklapot és a tele-
pülés csokrát, és kis ajándékcsomagját.

Terike néni már nagyon várt bennünket, és 
megvallom, én is, mi is vártuk a találkozást. Jól 
ismerjük egymást, és mindig nagy tisztelettel és 
szeretettel beszélgettünk, amikor arra járva meg-
láttam a kiskapuban állva. Soha nem sajnáltam 
megállni, hogy – akárcsak – két szót is váltsunk 
egymással. Mióta férje, Józsi bácsi itt hagyta, gye-
rekei gondoskodnak róla nagy szeretettel. Most 
is, picit az ő vendégei is voltunk – bár Terike néni 
a mai napig mindenre kiterjedően, és maradékta-
lanul rendezi a ház környékét.

Finom torta, jó ízű beszélgetés, nevetések, és 
egy kis aktuális, könnyed politizálás is belefért a 
vendéglátásba. …ahogy mindig szokott. 

Mindannyiunk nevében szívből kívánom Teri-
ke néninek, hogy még sok éven keresztül legyen 
alkalmunk találkozni Vele! Jó egészséget, és a 
családja vigyázó ölelésében eltöltött szép éveket 
kívánunk neki – Isten éltesse!

– November 16-ára hívták meg a Faluházba a szeptemberben átadott csapa-
dékvíz elevezető rendszer projektben érintett lakosokat. Kevesen voltak – de azért 
sikeres volt.

– Bizony, a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Csapadék- és Belvízelvezető csatornarendszer fej-
lesztése Deszken” című pályázat rendezvénye előtt két órával szakadni kezdett az eső, és már 
akkor tudtuk, hogy ez sokakat eltántorít majd a lakossági fórumtól. 

A Tiszavirág Néptáncegyesület, mint szervező, nagy készülődéssel várta a lakosokat ve-
lünk együtt. Az előtérben a lehullott csapadékvíz helyben tartásról, újrahasznosításáról és a 
környezetünkkel való harmonikus együttélésről állítottak össze nagyon gazdag és tartalmas 
kiállítást. Szóróanyagokkal, kiadványokkal, figyelemfelkeltő transzparensekkel és isme-
retterjesztő videókkal készültek a fórumra, melyen nem csak az elkészült, és már átadott 
csapadékvíz elvezető árkokról, az azzal kapcsolatban felvetődött problémákról, kérdésekről 
terveztünk beszélni, de a fenntarthatóságról és a szükséges tennivalókról is szót ejtettünk.

A várakozásunkat alulmúlta a megjelentek száma, de azokkal, akik az esőben is erőt vettek 
magukon, és eljöttek – jókat beszélgettünk a program kötelező elemein túl is.

Először Bene Ildikó köszöntötte a megjelenteket a Tiszavirág csapata nevében, ezt köve-
tően én adtam részletes tájékoztatót a projekt szükségességéről, a műszaki dokumentáció 
megszületéséről, a pályázati szakaszról és a megvalósításról. Az est meghívottja és szakmai 
előadója Moldován Attila – a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft ügyvezetője, 
közlekedési-, és vizilétesítmény tervező, és nem mellesleg – a projekt tervezője volt. Még 
számunkra is új információk hangzottak el a projekttel és jogi környezettel kapcsolatban 
– megspékelve a szakember bő 20 éves szakmai tapasztalataival, és a különleges esetekről 
szóló kis anekdotákkal. Hiteles és érdekes is volt – örülünk, hogy elfogadta a meghívást.

A jelenlévő lakosok projekttel kapcsolatos kérdései, az azokra adott – reményeink sze-
rint - bőséges válaszok, és az elmaradhatatlan azonnali, és a településünk mindennapjaiból, 
minden területről felvetődött kérdések megválaszolása zárta a fórumot. 

Az egyik lakos felvetésére biztosan megismételjük ezt a találkozót kora tavasszal. Akkorra 
már mindenkinek még több tapasztalata, és talán több kérdése is lesz. Várjuk ezeket is – és 
tisztelettel várjuk azokat a lakosokat is, akik más, internetes fórumokon vetettek fel az új 
árkokkal megfogalmazott gondolatokat, észrevételeket!  

– Lehet-e tudni, hogy hányan igényel-
nek tűzifa támogatást a megemelkedett 
rezsi díjak után? Megnőtt-e a kérelmek 
száma az eddigi évekhez képest?

– Igen, érezhetően többen érdeklődtek a 
szociális alapon adható szociális tűzifa iránt, 
mint az ezt megelőző évek hasonló idősza-
kában. A jelentkezések egyben felhívták a 
figyelmünket arra is, hogy a szociális rende-
letünkben olyan alacsony az egy főre jutó jö-
vedelemhatár, hogy sokan csak méltányossági 
alapon kaphatnának segítséget.

Mivel nyakunkon a tél hamarosan és az ér-
deklődés egyre nagyobb, így azonnali, rend-
kívüli képviselő-testületi ülést hívtunk össze, 

melyen jelentősen megemeltük a jogosultság 
alapjaként szolgáló jövedelemhatárokat.

A családban élőknél 37.050,- forintos jö-
vedelemhatárt 70.000,- forintra emeltük. 

Az egyedül élők esetében az eddigi 
42.500,- forintról 80.000,- Ft-ra emelkedett 
a jövedelemhatár. 

Reményeik szerint jóval többeken tudunk 
segíteni a gyors intézkedésnek köszönhetően.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem minden deszki nevében két 
deszki vállalkozónknak, László Sándornak és 
Zámbó Anitának, a GONG pálinkaház tulaj-
donosainak a felajánlását, melynek köszön-
hetően mintegy 30 m3 tűzifával növelhettük 
az eddig rendelkezésre álló, kiosztásra váró fa 
mennyiséget. Ők is állandó támogatói a tele-
pülési rendezvényeinknek és minden meg-
mozdulásnak, mellyel másoknak segíthetünk. 
KÖSZÖNJÜK!

A mellékelt fotón Ők láthatók, amikor a 
falunapi állófogadásra ajánlottak fel meg-
számlálhatatlan mennyiséget a díjnyertes saját 
GONG termékeik közül – természetesen saját 
tálalásban.

LEGIDŐSEBB
DESZKIEK ♥ 
ROVATA

TŰZIFA - 
KÖNNYEBBEN 

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

NAGY FÓRUM 
– KIS ÉRDEKLŐDÉS

László Sándor és Zámbó AnitaLászló Sándor és Zámbó Anita



2022. NOVEMBER 5ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

RÓZSA 
FELAJÁNLÁS  

Szeretném nagy tisztelettel megköszönni 
Kovács Istvánnak és feleségének, Tündének 
azt a 750 tő rózsa felajánlást, amit két hete ve-
hettünk át tőlük! 

Nagy meglepetésünkre azzal keresett meg 
– a korombéli deszkiek között csak Kokóként 
ismert – kedves ismerősünk, hogy szívesen 
adna a családjuk Deszk község közterületei-
nek szépítésére nagy mennyiségű rózsatövet. 
A felajánlásnak helyet keresünk, és a kft-nél 
dolgozó kollégáinkkal hamarosan el is ültet-
jük. 

Tavasszal már díszei lesznek a településnek, 
és illatozva fogják hirdetni az összefogás és a 
feltétel nélküli segítség erejét Deszken. 

Nagyon szépen köszönjük Nektek!!
Király László
polgármester

Kovács István Kovács István 
és Tündeés Tünde

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Deszki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lett 
elrendelve 2022. december 19. napjától 2023. január 01. napjáig.

Kérelmeket, egyéb beadványokat ezen időszak alatt kizárólag postai úton vagy hivatali kapun 
keresztül áll módunkban befogadni.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Mo-
bilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat ("kor-
mányablakbusz") ügyfélfogadása átmenetileg 
szünetel.

Tisztelt Deszki Lakosok!

Tájékoztatás

Mint minden évben, idén is megemlékez-
tünk a két világháborúban odaveszett deszki 
hősi halottainkról. A Deszki Falunkért Egye-
sület szervezésében, a római katolikus temp-
lomkertben tartott megemlékezésen Kószó 
Aranka, az egyesület elnöke, és Hertz Ádám 
tanár úr ünnepi gondolatait hallhattuk, majd 
a megemlékező műsorban Tóth Sándorné 
Marika és Tóth Sándor idézett a deszki hősök 
életútjából, végül Földi János verssel emléke-
zett eleinkre...

Az emlékezés, a tisztelet és a hála koszo-
rúit közösen helyeztük el a templomkert két 
világháborús emlékművénél, a Tempfli téren 
a felújított első világháború emlékműnél, a 
Zoltánfy szobornál, a régi temető előtt álló II. 
világháborús kopjafánál, a régi és az új temető 
római katolikus- és szerb ortodox keresztjei-
nél. 

Ezután a képviselő testület tagjaival meg-
koszorúztuk elhunyt díszpolgáraink végső 
nyughelyét is az önkormányzatunk és a tele-
pülésen lakók nevében. Koszorú került Dr. 
Rusz Márk, Bánfi József, Simicz József, Stumpf 

Emil, Rádity Velimír, Jevremov Cvetko, Ja-
kabb Gyula, Dr. Tempfli Ferenc, Zsidóvári 
Jankovich Sándor sírjára – ezzel tisztelegtünk 
emlékük, és a településért végzett munkájuk 
előtt. 

A település és a magam nevében is köszö-
nöm a megemlékezésen és a koszorúzáson 
való részvételt az önkormányzatunk képvi-
selőinek, a Deszki Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak, a SZTEJKI Zoltánfy István 
Általános Iskolájának, a Móra Ferenc Csicser-
gő Óvoda-Bölcsőde intézménynek, a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a 
Deszki Falunkért Egyesületnek, a Deszki Mű-
velődési Ház és Könyvtárnak, a Deszk Község 
Népművészetéért Alapítványnak, a Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapítványnak, 
a Tiszavirág Néptáncegyesületnek, a Deszki 
Nagycsaládosok Egyesületének, a Deszki Ró-
mai Katolikus Egyházközségnek és a Deszki 
Magyar-Német-Flamand Baráti Körnek.

Király László
polgármester

MEGEMLÉKEZÉS 
ÉS KOSZORÚZÁS 2022. 

FELHÍVÁS
TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSOKAT, 

HOGY DECEMBER 18-ÁN,
 DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR JÁNOS NAPI 

BORSZENTELÉST TARTUNK 
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN.

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
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ADVENTI  
GYERTYAGYÚJTÁSOK:

November 27. vasárnap 17 óra
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
MŰSORA
Az első gyertyát 
gyújtja: Nagy Róbert 
plébános, Király László 
polgármester

December 4. vasárnap 17 óra
SZERB KÖZÖSSÉG 
MŰSORA 
A második gyertyát 
gyújtja:  
Svetomir Milicici szerb 
pópa, Brczán Krisztifor 
alpolgármester

December 11. vasárnap 17 óra
DOLCE KAMARAKÓ-
RUS MŰSORA
A harmadik gyer-
tyát gyújtja: Horváth 
Szandra és Varga-Hajdú 
Orsolya az óvodai és 
bölcsődei szülői szerve-
zetek vezetői.

December 18. vasárnap 17 óra
GYERTYAGYÚJTÁS ÉS 
FALUKARÁCSONY: 
A negyedik gyertyát 
gyújtja: Papp Lilien 
Luca és Nagy-Fülöp 
Kende (Tiszavirág Nép-
táncegyesület táncosai)  
a Tiszavirág NE rövid mű-
sora, majd az iskola-óvo-
da karácsonyi műsora

December 5. 17 óra
FALUMIKULÁS  
a Sportcsarnokban

December 11. 13-17 óra 
STELÁZSI  
ÉS KINCSLELDE  
a Tájház udvarán

December 17. szombat 17 óra
DOLCE NŐI KAR  
KARÁCSONYI  
KONCERTJE  
a Római Katolikus  
Templomban

Programajánló

Először rendez-
tünk Deszken 3 civil 
szervezet összefogá-
sával bálat. A Deszk 
Község Közoktatá-
sáért Közalapítvány, 
a Deszk Község 
Né pmű vé s z e té é r t 
Alapítvány és a Desz-
ki Sport Club arra 
vállalkozott, hogy 
három év után végre bálozni hívja a deszkieket. Az egekben lévő élelmi-
szer- és rezsiárak nem könnyítették meg a szervezést, de a hatalmas, nagy-
lelkű felajánlásoknak köszönhetően sikerült egy 280 fős fergeteges bulit 
megvalósítani a deszki Sportcsarnokban. Először is hálás köszönetünk 
Börcsök Gábornak, aki a két disznót felajánlotta a báli vacsorához. Kö-
szönjük szépen Halász Erikának (Gerliczy Étterem), Kócsóné Zsuzsának 
(Jóbarát Csárda) és Ármányné Ibolyának, hogy a hurkát, kolbászt megsü-
tötték, a köreteket elkészítették. Köszönjük azoknak, akik a disznó feldol-
gozásában, pörkölt-, töltöttkáposzta összeállításában, megfőzésében részt 
vettek: Csanádi László, Csanádi Ferenc, Király László, Körmöczi Sándor, 
Tóth Gábor, Zika László, Vas Endre, Rajki Erika és a Deszkadöngetős asz-
szonyok. Isteni finom volt minden! Hálával tartozunk Szabóné Sarkadi 
Szilviának és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft dolgozóinak, 
akik mindig, mindenben rendelkezésre állnak, köszönjük, hogy vagytok! 
Köszönet Tóth Ferencnek a fényért és Katona Krisztiánnak a remek fotó-
kért. Bál nincs nyitó tánc nélkül és mi nagyon örültünk, hogy két deszki 
tehetség, Beznoszka Anita és Beznoszka Dávid örömmel elvállalta, hogy 
gyönyörű táncaikkal megnyitják a bulit. Köszönjük nekik!

És végül szeretnénk felsorolni támogatóinkat, akik tombolával, támo-
gatójegyek megvásárlásával hozzájárultak a sikerhez: Alakmánia Moz-
gásstúdió – Nagy Erika, Arany Cukrászda (Samu Aranka), Arany Lász-
lóné, Bacsa Andrea, Bakacsi Róbert, Bérczesi Bea, Bertók Péter, Börcsök 
Gábor, Csabai Róbert és Csabainé Mihók Hedvig, Deszkaudio – Tóth Fe-
renc, Deszk Autókozmetika – Iványi Áron, Deszk Község Önkormányza-
ta, Deszki Faluház, Deszki Sport Club - Szabó László, Égető Zsolt, Hegyi 
Mónika, Gonda Gabriella (Oriflame), Görbe Lajos és Anita, Gyorgyev 
Branimír, Gyorgyev Milivoj, Harcsásné Kasza Éva, Härtel József, Huszár 
Ildikó (Ildikó cukrászda), Husztiné Dobó Katalin – Deszki Lottózó, IH 
Rendezvényközpont – Kolonics Erika, Kardos Ditke, Király László, Ko-
csis Emőke (E&G diszkont), Kotormán Attila – deszki kézilabda, Költöz-
zma Kft., Merczel-Pénzes Ildikó, Néptánckellék Bolt – Budapest, Netye 
Orsolya, Nyergesné Ági, Orvos Szilvia, Ördög Attila, Pocsainé Török 
Andrea, Rozsnyai János, Savanya-Molnár Éva – Vicuska Sajtműhely, Se-
bők Andrea, Szilmon Szalon – Szeged, Sziveri Zsolt és Megyesi Judit, Sző-
regi Gazdabolt (Csehák Bernadett), Szőregi RSE – Tóth Tibor, Tiszavirág 
Néptáncegyesület, Tóth Erika pályázatíró, Tóth Erika (fodrász), Vikorné 
Nádasdi Ilona (Farmasi), Vito Venturi Kft., Zocsen Kft.

Bertókné Zsóka, Bene Ildikó, 
Szabó László, Tóth Tibor szervezők

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.

I. Deszki Civil Bál
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„Az oviban összementek a bútorok!”
GYERMEKBARÁT ÓVODA-ISKOLA 
ÁTMENET PROGRAM 
A KUDARCMENTES 
ISKOLAKEZDÉSÉRT

Sokéves hagyományon alapul a Zoltánfy István Általános Iskola és a Deszki 
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda együttműködése, mely az óvoda és az iskola kö-
zötti átmenetet hivatott megkönnyíteni az óvodások számára.

Az elmúlt tanévben is – dacára a pandémiának – a programot működtettük 
tovább, a hagyományos elemeket továbbiakkal kiegészítve.

Idén is folytatódott ez az együttműködés, óralátogatáson vehettünk részt a Zol-
tánfyban a kis elsőseinknél. Nagy öröm volt a találkozás a régi ovisainkkal, akik 
már komoly iskolások lettek időközben. Igazán büszkék lehettünk rájuk, és hálá-
sak vagyunk mi magunk is a szeretetteljes befogadásukért, a gyermekközpontú 
módszerekért Judit tanító néninek.

Október 27-én délután pedig visszahívtuk a volt óvodásainkat az „Újra kicsit 
oviban” programunkra, ahol a több hónapja nem látott csoportszobájukban, ked-
ves játékaikkal játszhattak újra. Ekkor hangzott el egyiküktől a következő mon-
dat: „Az oviban összementek a bútorok!”

Ezen a délutánon került sor a 2022 júniusában óvodától búcsúzó gyerekek 
emlékfájának elültetésére is. Az iskolával közös kerítés mellé elástuk azt az idő-
kapszulát, ami a gyerekek „Mi leszek, ha nagy leszek” című rajzait tartalmazza, és 
amit 2030 júniusában nyitunk ki a tervek szerint, amikor a nyolcadik osztályos 
ballagása lesz a jelenlegi elsősöknek.   

November 8-án az iskolakezdéssel, iskolakészültséggel kapcsolatos Szülői Fó-
rumon részt vett az a két pedagógus kolléga, akik a jövő szeptemberben induló 
első osztály tanítói lesznek.  

A fórum interaktív előadásai során bemutatásra került óvodánk legújabb 
szakmai innovációja, az Okos Ovis program, melynek célja, hogy az óvodánk ne-
velőközösségében felhalmozódott szakmai tudást, hozzáértést, tapasztalatot még 
hatékonyabban a gyerekek sikeres felkészülésére fordítsuk.

Ternainé Fodor Marianna 
intézményvezető

Egy bölcsis naplója 
Kedves Naplóm!

Szeptember 7-e van, és képzeld, ma végre kinyit a bölcső-
dém! Anyukám már nagyon várta, így én is örülök. Azt mondta 
anya, hogy így már újra el tud menni dolgozni, s nekem pedig 
lesznek újabb kis játszótársaim. Hát, akkor kalandra fel!

Szeptember 9. 
Hát, bizony, nagyszerű három napom volt. Anya is velem ját-

szik a bölcsiben, ez igazán csodás: sok új játék, kedves pajtá-
sok, és itt is finomakat ehetek. 

Szeptember 16.
Anya a héten már többször is itt hagyott a bölcsiben, mert 

sok dolga akadt. Én ennek nem örülök,… sőt….hangos és sokáig 
tartó sírással fejezem ki nemtetszésemet! Még alig ismerem a 
Zsófit, aki próbál engem mindig vigasztalni, sokat kedveskedik 
és játszik velem. Néha már meg is feledkezem fogadalmamról, 
hogy sírni fogok mindig, ha anya elmegy.

Szeptember 22.
Ma is siettem a bölcsibe, mert olyan sok érdekes játék vár 

ott rám. Le ne maradjak valamiről! Jaj, majdnem otthon fe-
lejtettem a cumimat és a nyunyókámat! Ezekre pedig nagy 
szükségem van, ha elfáradok! 

Vár a bölcsiben a kedvenc játékom: forgó tölcsérben szere-
tek nagyon hintázni, az ujjammal festeni, stiftes ragasztóval 
mindenfélét ragasztani. Az udvaron nem is tudok választani, így 
mindent sorra veszek: a hintákat, a csúszdákat, mászókákat, és 
a xilofon hangszeres játékot.  

Szeptember 27.
Most már annyira otthonosan érzem 

magam a bölcsiben, hogy az ebéd utá-
ni alvást is megkedveltem. Délelőtt és 
délután is sokszor mondókázunk, éne-
kelünk, bábozunk, hangszerekkel zene-
bonálunk.

Ha nagyobb mozgásra támad kedvünk, 
akkor a tornaszobában is trambulinozunk lab-
dafürdőzünk, csúszdázunk, labdázunk. Minden nap igyekszünk 
ki az udvarra is levegőzni, s a tágas udvaron motorozni, bicil-
kizni, dömperezni, homokozni. 

Jó móka a Csicsergő bölcsiben bölcsisnek lenni!
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Ködnevelő november- 
visszapillantó október

A cím ellenére az októberi programok sorát 
szeretném folytatni, hiszen a múlt hónapban 
az október 7-i battonyai látogatásnál hagytam 
félbe. A mindennapos, hetente feldolgozott té-
mák között bőven akad kiemelendő program.

Október 15-én, az áthelyezett munkana-
pon az iskolával karöltve Őszi Családi Napot 
szerveztünk. Az ezt megelőző napokban lázas 
készülődés vette kezdetét. A terveink között 
paprikásfőző verseny is szerepelt, melyet meg 
is hirdettünk. Az ehhez szükséges alapanya-
gok előteremtésében óvodás- és iskolás gye-
rekek szülei is részt vettek egyaránt, melyet 
nagyon szépen köszönünk! A büfé roskadásig 
teli volt süteménnyel, enni- és innivalóval. A 
gyerekek kukoricát fosztottak, ehető nyak-
láncot fűztek zöldségekből, só-liszt gyurmá-
ból őszi gyümölcsöket alkottak és szabadon 
játszottak. Eközben öt helyen rotyogott a 
paprikáskrumpli és alakultak ki a baráti be-
szélgetések. Az egész udvar olyan volt, akár 
egy csendesen zsongó méhkas, ahol minden-
ki megtalálta a számítását, a maga társaságát, 
miközben a gyerekek szabadon, kötöttségek 

nélkül játszottak, gyűjtögették a pecséteket a 
kis menetlevelükbe a délutáni meglepetéshez. 
A gyerekek számára az ajándék a lovaglás volt, 
amellyel Tácsi Nikolasz apukája örvendeztette 
meg őket, illetve - majd kifelejtettem - a kora 
délutáni Grimmbusz Színházi előadás.

Olyannyira jól érezte magát mindenki és 
olyan társasági együttlét kerekedett, hogy a 
paprikásfőző verseny egy nagy közös lakomá-
vá alakult. Nóri nénit láttam, ahogy egy-egy 
pillanatot elkapott a telefonjával. Ezt a kapcso-
latot szeretnénk tovább mélyíteni december-
ben a Karácsonyváró Családi Napunkon!  

A tavalyi évhez hasonlóan október 20-án a 
nagy- és nagy-középsősökkel ellátogattunk a 
Füvészkertbe. Helyközi járatos busszal utaz-

tunk a Mars térig. Amíg várakoztunk a 70-es 
buszra, addig ellátogattunk a piacra, megnéz-
tük a zöldségeket, gyümölcsöket és vettünk 
egy kis csemegét, hogy a tízórai mellé legyen 
mit falatozni. Nagy öröm volt a gyerekekkel 
utazni, mert nagyon ügyesen közlekedtek, 
vigyáztak egymásra és türelmes utazóközön-
ség voltak. Nagyon vicces volt, amikor észre-
vették, hogy utazáskor kétszer mentünk át a 
Tisza felett a hídon. Csodaidőnk volt azon a 
délelőttön. Megtízóraiztunk, megettük a pia-
con vásárolt szilvát és utána három csoportra 
oszolva jártuk be a Füvészkertet. Megnéztük 
az üvegházat, ott a pálmákat, kaktuszokat, 
pozsgásokat, húsevő növényeket. Az elvirág-
zott lótuszok között barangoltunk, találtunk 
egy „hegyi ”patakot, majd tovább mentünk az 
erdőbe, hogy megcsodáljuk az őszi erdő kin-
cseit. Énekeltünk, verseltünk, békát, rovarokat 
néztünk, fára másztunk, barlangot találtunk. 
Még a buszt sem késtük le, hiszen Kriszti néni 
futva lestoppolta nekünk, így boldogan hup-
pantunk le az ülésekre és fújtuk ki magunkat. 
Élményekkel gazdagon tértünk haza, melye-
ket másnap elmeséltünk a kiscsoportosoknak.

Eközben beindult az úszás is az oviban. Ha-
tan kezdték meg a vízhez szoktatást, úszásta-
nulást az idén. Két héten keresztül napi szin-
ten jártak az uszodába, amely nagyon hasznos 
volt számukra, hiszen a második héten már 
látszott az úszásba fektetett munka. Nagyon 
élvezték a vizet és várják a tavaszi folytatást.

Gyihor Gabriella

Szerb óvoda hírei

Halloween party  
Jó néhány éve, hogy kis falunkban is fel-

ütötte tökfejét a Halloween. Mivel semmi 
jónak elrontói nem vagyunk, így már nálunk 
is hagyománnyá vált az ünneplés. Az előző 
években játszottunk és tököket faragtunk. 
Idén úgy gondoltuk, mást szeretnénk csinálni 

és egy igazi beöltözős, zenés, táncos, játékos 
délutánt csaptunk. Mi tagadás, jobb móka 
kerekedett belőle, mint a leckeírásból. Nem 
csak a veríték, de a „vér is folyt” rendesen. 
Szerintem jól el is fáradtak a gyerekek. Meg-
állapítottam, hogy új szokások ide vagy oda, a 
legnagyobb kedvenc még mindig a régi bevált 
seprűtánc, amit most az elsősökön kívül az új 
tanító néni is megismerhetett. 

Prónai Mónika

Tambura iskolások  
bemutatkozása 

A Faluház színpadán léptek először a nagy 
közönség elé november 5-én, a XXVII. Ba-
natski Sabor rendezvény alkalmából a Szerb 

Iskolások tamburásai. A Novi Sad-i Zoran 
Bugarski tambura oktató heti rendszeresség-
gel tanítja a gyerekeket a hangszer használa-
tára, megszólaltatására. A sok-sok tanulási 
óra mellett a szorgalmas gyakorlás is szük-
ségeltetett, hogy így együtt szólaljanak meg a 
hangszerek, Kószó Levente, Friedmann Milá, 
Mellár Kornélia Anna, Auth Botond, Szabó 
Zselyke, Rozsnyai Levente, Spangberg Mar-
tin, és Rádity Teodor pengetői alatt. 

Brczán Éva  

Szerb iskola hírei

Szerb óvoda hírei
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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 nem-
zetiségi táborok 2022.évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek körébe tartozó nappali ta-
gozatos, általános- és középiskolás tanulók részvételével megvalósuló 
táborok szervezésének támogatása volt, melyek célja a nyelvismeret 
bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező történelmi, néprajzi, 
kulturális ismeretek fejlesztése, hagyományőrzés ösztönzése.

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetően 1.000.000 Ft támogatást kapott, melyből 5 napos tábor 
megvalósítása vált lehetővé.

Egyesületünk 2022 augusztus 08-12-ig (5 nap) időszakban szervezte 
meg a néptánc tábort 40 fő általános iskoláskorú gyermek részvételével. 
A kapott támogatást étkezési költségre-, tábori pólók logózására, nép-

tánckoreográfia kidolgozására és betanítására, valamint ásványvízre 
fordítottuk. 

A szerb néptánc kultúra hagyományait magukban hordozó ko-
reográfiák elsajátítására szerveződő táborunkat a településünkön élő 
általános iskolás- és középiskolás gyermekek számára terveztük azzal a 
céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szerb néptánc alapjaival, 
anyanyelv- és néprajzi hagyományokkal, a szerb közösségek által ismert 
és gyakorolt népszokásokkal, továbbá nyelvismeretüket mélyítsék.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

2021.szeptemberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdetett a nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022 évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi- és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevékeny-
ségeinek, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása, valamint a közművelődési feltételeinek javítása érdekében nemzeti-
ségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális- és tudományos kezdemé-
nyezések támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően a támogató 916.032 Ft vissza nem térítendő támogatással 
segítette az egyesület szervezésében megvalósuló „XI. Ajvárfesztivál Deszken” c. rendezvényünk lebonyolítását.

Az egyesület több évtizedes múltját felelevenítő, szerb népszokásokat újraélő, népi játékokat bemutató gasztronómiai rendezvényünk 2022 szep-
temberében került megrendezésre. A rendezvényen a gyermekeknek kedvező népi játékokkal, versenyekkel, kézműves foglalkozásokkal, míg a fel-
nőtteknek néptáncbemutatókkal, népművészeti kiállítással, szerb népi zenekarok műsorával vártuk a látogatókat, melyet gasztronómiai program 
– ajvárfőzés és verseny – övezett. A program a Deszki Sportközpontban került megrendezésre.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő

2021 szeptemberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdetett a nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022 évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi- és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevékeny-
ségeinek, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása, valamint a közművelődési feltételeinek javítása érdekében nemzeti-
ségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális- és tudományos kezdemé-
nyezések támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően a támogató 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatással 
segítette az egyesület szervezésében megvalósuló „Gyermek folkfeszt Deszken” c. rendezvényünk lebonyolítását.

2022-ben második alkalommal várták a szervezők a néptáncot-, népzenét kedvelő és gyakorló fiatalokat a deszki Gyermek folkfeszt programra, 
melynek kereteink belül magyar- és anyaországi néptánc és népzenei ifjúsági csoportok mutatkoztak be. A színpadi programok mellett népi kira-
kodóvásár és népi játszóházak is várták az érdeklődőket. Az estét nemzetiségi táncház és gyermekeknek szóló koncert zárta.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő

NTAB-KP-1-2022/1-000006
Nyári néptánctábor Deszken

NKUL-KP-1-2022/2-000171
XI. Ajvárfesztivál Deszken

NKUL-KP-1-2022/2-000175
Gyermek folkfeszt Deszken



2022. NOVEMBER10

A Deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület „A múltból merített kézművesség 
jövője" című EU-s pályázata bekerült Európa 
hat legjobb Interreg projektje közé. A verseny 
egy facebook szavazással kezdődött, amely 
alapján első lett a Bánát, de az abszolút győz-
test október 27-én Brüsszelben, az EU szék-
házban megtartott programok után hirdették 
ki. Hat percben kellett bemutatni minden 
csapatnak a saját projektjét. A Bánát Egyesü-
let a Jászai Mari-díjas Deszkről elszármazott 
színészünket, a Magyarországi Szerb Színház 

igazgatóját, Rusz Milánt kérte fel arra, hogy 
állítson össze egy bemutató műsort.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy felkértek Krisztiforék erre a feladatra 
és próbáltam megfelelni a kihívásnak. Nehéz 
hat percbe belesűríteni mindent, de végül a 
hangsúlyt a folklórra: népdalra és népzenére 
helyeztem. Mivel a Bánát sikeréhez nagyban 
hozzájárult a Szabadkai Talentum Kulturális 
Egyesület, mint társpályázó is, így az is termé-
szetes, hogy két kultúrát ötvöző műsort rak-
tunk össze.” - nyilatkozta Milán. 

És a történet, amit megálmodott: Egy gyer-
meket (Fridman Ruven) szigorú nagymamája 
(Kargina Anasztaszija) tanulásra ösztönöz, 
ám a jószívű nagypapa (Rusz Milán) zenét, 
táncot tanít inkább unokájának. A szerb és 
magyar zene (harmonika, furulya), tánc és 
ének a végére átmegy Beethoven Örömódájá-
ba, ami meglágyítja a szigorú nagyit és a végén 
hármasban mulatnak. Amit nagyszerű volt 
hallani és látni, hogy a közönség végig tapsolt, 
ami csak a Bánát bemutatkozására volt jellem-
ző. Készült egy két és félperces film is a szer-
vezők szemszögéből, ami első helyezést ért 
el. Viszont a végén az "Interreg Projekt Stam" 
vetélkedőt az ukrán csapat nyerte (ami nem 
meglepő, hisz minden más vetélkedőt is az 
ukrajnai képviselők nyertek), de ahogy Brczán 
Krisztifor, a Bánát elnöke mondta:

„Meg lehetünk elégedve, hisz ez egy sokéves 
munkafolyamat eredménye. Természetesen 
ez kötelez is minket az aktív folytatásra, mivel 
bebizonyosodott, hogy jó úton járunk. Már 
az is nagy eredmény volt, hogy bejutottunk a 
hat legjobb közé, és kijutottunk Brüsszelbe. Jó 
volt hallani a hatalmas tapsot, amit kaptunk, 
hisz ez fontos visszajelzés a munkánkról. A 
morális győzelem pedig sokszor többet ér az 
első helynél.”

Rusz Borivoj (Bóró)  

Második hely és morális győzelem Brüsszelben  

PÁLYÁZATI HÍREK

Pályázó: „BÁNÁT” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
A 2021. októberben megjelent Miniszterelnökség Egyházi és Nem-

zeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívásának célja, hogy a 
felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, melyek a 
2022 költségvetési év során a különböző nemzetiségek nemzetiségi célú 
beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcsolódnak, 
valamint a magyar kis- és középvállalkozások erősítését és a magyar 
gazdaság élénkítését szolgálják.

A felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhívás 
körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében vál-
lalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok 
megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási te-
vékenységek támogatása.

Megvalósítási időszak: 2022. március 01 – 2021. október 31
Egyesületünk sikerrel pályázott, s 2.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyert a Szent Száva Központ épületének megújítása kere-

tén belül a tisztasági- és nyílászáró festésre, valamint betonvájú bádogo-
zással történő fedésére. A közösségi funkciókat ellátó tér korszerűsítése 
szükségessé vált a jobb használhatóság szempontjából. 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
www.bgazrt.hu

Az NKA Népművészeti Kollégiumának nyílt pályázata 2021. októbe-
rében jelent meg, melynek célja megyei-, országos és nemzetközi ható-
körű népművészeti fesztiválok támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális KHE eredményes pályázatának köszön-
hetően a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma 400.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatással segítette a „Szerb sokadalom” című 
– 2022. szeptemberében megvalósuló - program megrendezését, mely 
étkezési- és szállásköltséget fedezett.

A program eredményeként erősödik a nemzetiségi kulturális identi-
tás, a hagyományőrzés fontossága. A különböző tájegységek találkozója 

ez, ahol évről évre újabb – folyamatos kutatások során fellelt – népze-
nével, néptáncokkal, koreográfiákkal lepik meg egymást a résztvevők, 
bizonyítva ezzel azt, hogy érdemes a múltba visszanyúlni a kulturális 
örökségért.

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Szent Száva Központ felújítási munkálatai
NBER-KP-1/2022/1-000049

Szerb sokadalom //NKA 106107/02256
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OKTÓBER 23.
Október 21-én tekinthették meg az iskola 

tanulói és pedagógusai a Faluházban a 7. osz-
tályosok 1956. október-novemberi forrada-
lom és szabadságharcról szóló ünnepi műso-
rát. A diákok és osztályfőnökük nagy energiát 
befektetve készültek az ünnepségre. Műsoruk 
változatos és figyelemkeltő epizódjai méltó 
megemlékezése volt e fontos történelmi ese-
ménynek. Megható összeállításuk - amiben 
a jeleneteket versek, dalok, kivetített képek, 
videók színesítették - rendkívül aktuálisnak 
és tanulságosnak bizonyult a mai generáci-
ók számára is. Mindent elmond a közönség 
reakciója: csendben és meghatódottan emlé-
keztek. 

A rendezvényt megtisztelte Király László 
polgármester úr. Köszönet jár még a Faluház-
nak a méltó helyszín biztosításáért.

Halloween
Ez nem egy tradicionális magyar esemény, 

de a gyerekek évek óta igénylik a megrende-
zését.

Október utolsó hetében az iskola 4. osz-
tályának és a felső-tagozatnak az angol órái 
Halloween-i partizással teltek. A tanulók 
vérfagyasztó jelmezekben vettek részt a ta-
nórákon, a két angol tanárnő boszorkánynak 
öltözött. Egyes kollégák vicces megjegyzései 
szerint, nem volt ez annyira nehéz nekik. 
Rengeteg móka és kacagás jellemezte ezt a 
napot.

A két „boszorkány”, méltóan a foglalkozá-
sukhoz, elkövettek a gyerekekkel szemben 
egy kis varázslatot, tanítottak úgy, hogy a 
gyermekek észre se vették.

A tanulók ezen a tematikus napon megis-
merkedtek a hagyomány eredetével. Seprű-
táncoltatás, múmiakészítés és rejtvényes játé-
kok közben játékosan megtanultak rengeteg 
szót és kifejezést. A foglalkozás és a boszik 
elérték céljukat.

Pályaorientáció
November 4-én az újszegedi Sportcsar-

nokban a Csongrád-Csanád megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, valamint a Sze-
gedi Szakképzési Centrum szervezésében 
Pályaválasztási workshop-on vettek részt a 
Zoltánfysok. Az idei évben is egy nagyon 

jól szervezett, érdekes, változatos, a műszaki 
szakmákat bemutató rendezvény került meg-
szervezésre.

A rendezvény lebonyolításában résztvevő 
tanárok, diákok egyaránt arra törekedtek, 
hogy minél élethűbben, érdekesebben mu-
tassák meg az egyes iskolák választható szak-
területeit. A műszaki pályák iránt érdeklődők 
itt minden kérdésükre választ kaptak. Színvo-
nalas, tartalmas és hasznos nap volt ez a diá-
kok számára.

Együttműködés

A Zoltánfy Iskola és a Móra Ferenc Csicser-
gő Óvoda között az együttműködés az elmúlt 
időszakban átgondolásra került és ennek a fo-
lyamatnak eredményeként megerősödött és 
színesedett. A deszki oviba járó gyermekek és 
szüleik, a két intézmény közös programjainak 
köszönhetően segítséget kapnak az óvoda-is-
kola átmenet problémamentesebb megvaló-
sulásához.

A program egyik fontos pillére az óra és 
foglalkozás látogatások a két intézmény pe-
dagógusai körében. További fontos elem a 
közös rendezvények szervezése, mint például 
a „Zene világnapja” alkalmából szervezett kö-
zös megemlékezés. 

Ebbe a sorba illett bele az alábbi két közeli 
esemény is:

Október végén a mostani első osztályosok 
tanóráit tekintette meg a két volt óvó néni és 
az intézmény vezetője. A tanulók örömmel 
mutatták meg, hogy milyen az iskolai életük 
és hogy milyen „okosak lettek” három hónap 
után. Sokat jelentkeztek és érzékeltették, mi-
lyen élvezetes számukra a tanulás.

Október 27-én a gyermekcentrikus óvo-
da-iskola átmenet program keretében meg-

hívást kaptak az első osztályos (volt Csicsergő 
óvodás) gyerekek és a tanító nénijük az óvo-
dába. Ezen a délutánon a gyermekek újra egy 
kicsit óvodások lehettek. Boldogan baran-
goltak a termekben és az udvaron, örömmel 
játszottak, rajzoltak és fejezték ki érzéseiket, 
véleményeiket a változásról. ,,Összementek a 
bútorok!”, „De pici itt minden!”

A program végén elültettek az iskola szom-
szédságában egy emlékfát és elhelyeztek egy 
időkapszulát. 

Továbbképzés
Az iskola pedagógusainak küldetése a 

folyamatos megújulásra való készség. En-
nek egyik eseménye volt a Szeged és Térsége 
Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola 
XXIX. TOVÁBBKÉPZÉSI NAPJA, október 
28-án, Szegeden az ÁGOTA Kulturális és Kö-
zösségi Központban. 

Az első előadó Balog Emília, a Csong-
rád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatója volt. Tájékoztatója a szakszolgá-
lat és az oktatási intézmények együttműkö-
désének elmélyítéséről szólt. Fontos szerepet 
kapott az előadásban a partnerség kihangsú-
lyozása, mely megteremti az eredményes kö-
zös munka feltételeit.

Őt követte Szemenyei Mariann, vezető 
hivatali főtanácsos az Oktatási Hivatal Peda-
gógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs 
Főosztályától. Előadásának témája, a tanulói 
lemorzsolódás megelőzését támogató peda-
gógiai rendszerek bemutatása volt.

A délután a szekcióülésekkel folytatódott, 
ahol a színes, változatos foglalkozásokon a 
gyakorlati ismeretek kerülte előtérbe.

Innováció
Az iskola vezetése „elveit feladva”, hallgatva 

az idők szavára, beleegyezett az intézmény 
megjelenésére az egyik legnépszerűbb közös-
ségi portálon, a nagyobb elérés érdekében.

A tanulók szerkesztésével elindult egy havi 
rendszerességgel bíró online orgánum, Suli-
újság néven, mely megtalálható, többek kö-
zött a web oldalon is. https://zoltanfy-deszk.
edu.hu/

Összeállította: 
Vid György ig.
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A Tiszavirág Néptáncegyesület október 
23-án, a Hagyományok Házában, Furik Rita: 
„Bocsáss meg gyönge Viola, nem vétettem 
Neked soha” című alkotásával, harmadik al-
kalommal is kiérdemelte a Kiválóan Minősült 
Együttes címet!

Rendkívüli büszkeséget, mérhetetlen hálát 
érzünk. Bárhogyan is fogunk hozzá, egy ilyen 
megmérettetés soha nem könnyű, sőt, mindig 
óriási kihívás. Azt hittük, a legutóbbinál nehe-
zebb nem lehet. Dehogynem... Nagy kihívás, 
leginkább magunk felé: szembenézni a gyen-
geségeinkkel, hiszen ahhoz mindig erő kell. 
Jó esetben egy-egy ilyen előadás, nemcsak 
koreográfiák egymásutánisága, hanem olyan 
belső tartalommal bír, jellem-és személyiség-
fejlődésre késztet, amivel tudunk azonosulni, 
magunkévá tudjuk tenni, ami illeszkedik a 
belső lelkivilágunkhoz és többek leszünk álta-
la, a saját mércénkhez képest.

Mi elmondhatjuk, hogy nekünk egy NA-
GYON JÓ CSAPATUNK VAN!

Amikor azt kérték tőlünk a szervezők, hogy 
mutassuk be magunkat, egyöntetű volt a vá-
lasz: mi egy CSALÁD vagyunk. A legkülön-
félébbek, mégis egységet képviselünk a ma-
gunk sokszínűségével.

A tánc és a közösség mindannyiónknak egy 
olyan szigetet jelent a mindennapokban, ahol 
a nehézségek háttérbe szorulnak és erőt tu-
dunk meríteni az együtt töltött időből.

Köszönet mindenkinek, aki most sem 
hagyott magunkra, akár a jelenlétével, akár 
szendvicskészítéssel, vasalással vagy „csak” 
egy szeretetteljes öleléssel járult hozzá a hétvé-
géhez. Köszönet Kati mamánknak, Kolonics 
Erikának, Király Laci polgármesterünknek és 
Bene Ildinek.

Köszönjük a koreográfiákat az alkotóknak:
Farkas Tamás, Kovács-Gál Nóra, Juhász 

Zsolt, Németh Antal, Tóth-Mihó Erika, Tóth 
Zoltán, Nagypál Anett, Kádár Ignác. 

Hálás köszönet Furik Ritának, a műsor ösz-
szeállításáért, a gyönyörű viseletekért és min-
den lelki töltésért, amit tőle kapunk. 

Nagyon fontos egy ilyen megmérettetésen, 
hogy kik húzzák a muzsikát a táncosok lába 
alá. A Juhász zenekarral évek óta nagy meg-
értésben, szeretetben dolgozunk együtt. Kö-
szönjük, hogy most is remek partnerek voltak!

Körmöczi Sanyi bácsi, Zsóki néni, köszön-
jük, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel, re-
méljük, még jó sokáig tudjuk együtt folytatni.

Hatalmas köszönetünk Tímár Attila tánc-
karvezetőnknek, aki remek támaszt nyújt 
felkészültségével, alaposságával, így az elmúlt 
néhány hónapban nagyon sokat lendített a 
Csapaton és rajtunk is. Hálásak vagyunk a kö-
zös munkáért.

És végül köszönjük táncosainknak, akikre 
mérhetetlenül büszkék vagyunk, fantasztikus 
emberek, fantasztikus táncosok!

Szeretve'es...Együtt'es
Goda Katalin 

művészeti vezető

Kiválóan Minősült 
a Tiszavirág Néptáncegyesület
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Két fordulóval a vége előtt, november kö-
zepén felnőtt labdarúgó csapatunk a megye 
I. osztályban a kiesés ellen harcol. A hátralévő 
mérkőzéseken Csordás Józsefék szeretnének 
minél több pontot gyűjteni és kikerülni a ki-
esési zónából. A nyári távozás, csapat átala-
kulás felemásra sikeredett. Voltak jó mérkő-
zések, gondolva a Magyar Kupa menetelésre, 
de a bajnoki szereplés eddig nem sikerült túl 
acélosra. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy 
rengeteg sérülés nehezítette a szereplést, de 
jelenleg úgy néz ki, hogy a távolmaradók kez-
denek visszatérni.

Ifjúsági csapatunk egy csoporttal feljebb 
került, a szomszédos Szőregi RSE-vel alko-
tott bázis szintén átalakult a nyár folyamán. 
Pár hónap elteltével látható, hogy a kiörege-

dett ifjúsági játékosok minőségi pótlása nem 
sikerült, sajnos ez a helyezésekben komolyan 
meglátszódik. A srácok heti rendszerességgel 
készülnek, de nem úgy sikerülnek a derbik, 
sok az elhullajtott pont, ami a középmezőny 
végére „süllyesztette” gárdánkat. Lassan itt is 
befejeződik az őszi szezon, lesz idő rendezni 
a sorokat.

Futsal csapataink benevezése a megyei 
küzdelmekre megtörtént. A Szőregi RSE-vel 
alkotott közös bázisunk miatt minden korosz-
tályban indítunk csapatot. Az elmúlt években 
a COVID zárások okoztak szervezési, rende-
zési problémát, a mostani bajnoki szezonban 
valószínűleg a „rezsi-démon” fogja borzolni a 
kedélyeket. Jelenleg nem látjuk tisztán mi sem, 
hogy is fog zajlódni ez az egész évad. Egy biz-

tos, hogy nem szeretnénk az elmúlt években 
elvégzett munkát csak úgy „kidobni” az abla-
kon, mindent el fogunk követni, hogy a lehető 
legtöbbet hozzuk ki a szezonból.

Szeretnénk megköszönni Király László pol-
gármester és Szabóné Sarkadi Szilvia Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjének, hogy mint az előző években, most 
is konstruktívan álltak hozzá, hogy gyereke-
ink tudjanak sportolni, ebben a nehéz hely-
zetben is.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Labdarúgás hírek

A deszkiek már tudják, ha október, akkor gyalogtúra Vojszi bácsi-
val és Sillóné Anikóval. Sajnos az október elejére tervezett program 
az időjárás miatt első körben meghiúsult, de a szervezők nem adták 
fel. Október 22-ére ismét meghirdették ezt a jó hangulatú szabadidős 
programot és bár kicsit kevesebb résztvevővel, de ragyogó időben 
és hangulatban zajlott le a túra. Reggel a gyülekezőnél mindenki jól 
lakott a Vojszi bácsi féle zsíros és lekváros kenyérrel, így energiával 
feltöltve vágott neki a lelkes kis csapat a túrának. Az úticél az öreg töl-
gyünk, a Deszki Nagy Fa volt, de útközben jutott idő sorversenyre is. 
Ezek mindig emlékezetesek szoktak lenni, hiszen Vojszi bácsink kre-
ativitása a feladatok kitalálása terén határtalan. Mire visszaért a csapat 
a Sportcsarnokba, már mindenki ki volt éhezve egy finom ebédre, 
ami Kócsóné Zsuzsa jóvoltából került az asztalra. Köszönjük neki. 
Köszönjük továbbá a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség tá-
mogatását, valamint a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft és 
Deszk Község Önkormányzata támogatását is.

Bene Ildikó

Gyalogtúra Deszken
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"Banatski Sabor" 2022. évi 
szerb népzenei és népdal 
találkozó Deszken 

Talán kevesen voltunk, akik hittek az 1994. 
május 13-án először megszervezett szerb 
népzenei találkozó létjogosultságában. De a 
kezdeményezés annyira sikeresnek bizonyult, 
hogy azóta is, évről-évre egyre több résztve-
vője és külföldi szereplője (Szerbia, Románia, 
Horvátország és BH Szerb Köztársaság) is van 
rendezvényünknek. Sokan itt kezdték énekesi 
és zenei pályafutásukat (pl Basity Bránka) és 
sok szakember is megfordult már a találkozón, 
pl: Jován Jerkov karnagy, Olivera Munisity ze-
netanár, Zorán Bugarski-Brica koncertmester, 
tamburás, Eredics Gábor zenész és még sokan 
mások. Sok mindent túlélt ez a rendezvény: a 
helyet adó épület átalakítását, anyagi nehézsé-
geket, politikai problémákat, a Covid járványt 
és most a gazdasági válságot. Ezt bizonyítja, 
hogy ez évben is megrendezésre került a Ba-
natski Sabor, november 5-én a Deszki Fa-

luházban, 12 fellépő csoporttal (zenekarral, 
énekkarral és szólistával). Е mellett a felújítás 
alatt álló szerb templomban egyházi koncert 
is volt. Délután 4 órakor az esthajnali misével 
kezdődött az idei találkozó, melyen Dínó Cso-
kot, nagyszentmiklósi (Románia) és Dálibor 
Milénkovity, szegedi tisztelendők miséztek a 
nagyszentmiklósi szerb egyházi kórus rész-
vételével. A folytatás a Faluházban volt, ahol a 
helyi érdeklődök mellett voltak vendégek Pest 
környéki, szerbek lakta településekről, voltak 
Mohácsról, a szomszédos településekről és 
Szerbiából, valamint Romániából is. Brczán 
Krisztifor, a Bánát Szerb Közhasznú Egye-
sület elnöke köszöntőjében a műsor elején 
külön kiemelte a találkozó sokéves sikerét és 
a Bánát sikerét az Uniós pályázatokon. Nagy 
örömünkre megtisztelte jelenlétével a műsort 
Király László deszki és Pavkovity Gábor mo-
hácsi polgármester is. A program a helyi Bánát 
zenekar muzsikájával kezdődött, akik Vujcsin 
Eszter énekest is kísérték. A dunaújvárosi Sán-
dor Frigyes harmonika zenekar szerb csokra 

után a Temesvári (Románia) Tamburazene-
kar programját élvezhette a közönség. Putnik 
Bozsidárt, a "Lаle iz Banata" hazai zenekar 
kísérte, majd a deszki szerb tamburaiskola 
tanulói is megérdemelt tapsot kaptak. Kö-
vetkezett a romániai "Generacije" ének-zene 
csoport nagysikerű előadása, akiket a helyi 
Friedmann Ruven furulyás követett. A mo-
hácsi tamburások fantasztikus műsora után a 
nagyszentmiklósi "Biseri" ének-zene csoport 
következett. Múlt év sikerzenekara, a szent-
endrei Vigad most is elkápráztatta a nézőket 
virtuóz játékával. A programot a Románia 
Csanád ismert tamburazenekara, - akik már 
sokszor szerepeltek a Találkozón - a "Lale sa 
Morisa" zárta. A végére maradt a meglepetés: 
Néda Nikolity furulyaművész (Szerbia) és a 
Tököli Krunoszláv Ágátity harmonikás fer-
geteges zenélése. Az este a Sportcsarnokban 
folytatódott közös vacsorával, baráti beszélge-
téssel, zenével, énekkel és tánccal. Reméljük, 
jövőre találkozunk a 28. Banatski Saboron. 

Rusz Borivoj Bóró

KITEKINTŐ

Hírek a Bánát háza tájáról 



2022. NOVEMBER 15 

HALÁLOZÁS
Tóth Lajos Mihály 81 éves korában,
Imri Miklósné 67 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 

Kovács Adriennek és Ilia Szabolcsnak 
2022.11.04-én Milán,
Gémes Adriennek és Fődi Jánosnak 
2022.10.28-án Izabella Zoé,
Pete Ágnesnek és Dajcs Jánosnak 2
022.10.19-én Ábel 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
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
Deszki Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda-Bölcsőde
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/652-669
E-mail: csicsergo.ovi@deszk.hu
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 

december 7, 21.
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
Nyári Gábor és Kocsis Emőke Eszter 
2022. november 12-én házasságot kötöttek.
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