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Tisztelt Deszkiek, 
kedves ünneplő barátaink!

Ahogy egyre jobban őszülünk, úgy egyre 
gyorsabban szalad az idő, egyre gyorsabban 
köszönt be hozzánk újra a karácsony - egy 
pillanatnyi húsvét, és villámgyors nyár után.

Nem tudni, mitől vezérelve, és miért van 
ez épp így, de úgy érezzük, amikor egyre 
több idő kellene már a testnek és a léleknek 
is – bizony egyre kevesebb jut mindenből. 

Ismét adventezünk, ismét készül a lel-
künk. Készülünk a legnagyobb ünnepünk-
re, ami – ha jól meggondoljuk – tulajdonképpen nem más, 
csak a legnagyobb próbatételünk minden évben. Ez a pár 
röpke nap arra akar kicsikarni belőlünk egy jó választ, 
hogy hogyan kellene éljünk az év többi 362 napján, és azt 
akarja kigyóntatni belőlünk, hogy már megint miért nem 
így tettünk. 

Tényleg! Miért is nem?
Minden évben pontosan megfogalmazzuk az egymás-

nak küldött ünnepi messenger üzenetekben, hogy mi az, 
ami igazán fontos egy ember életében, és hogy ne a szépen 
becsomagolt – de valójában mégis üres, semmit érő – aján-
dékdobozokat hajszoljuk, hanem inkább a lassan elfelej-
tett, igazi emberi kapcsolatokat. Pontosan tudjuk, mi len-
ne a lényeg, de az ünnepek múltával megint csak hagyjuk, 
hogy újra és újra magával sodorjon a tizenkét hónap meg-
állíthatatlan, és kegyetlen hullámsírja. Rohanunk egész 
évben, hogy mindent elintézhessünk, hogy mindenhova 
oda érhessünk, minél több mindent megszerezhessünk – 
és épp csak ott nem vagyunk, ahol a legtöbb időt kellene 
töltsük. Otthon. 

Otthon, a családjainkban, a szeretteinkkel, az egyetlen 
helyen, ahol tényleg feltöltődhetünk.

Hogy miért van ez így? Mert nagy céljaink vannak, mert 
sok az elvárás felénk, mert nehéz évünk volt? Igen, és - visz-
szagondolva - ez minden évben igaz volt, sőt, valamiért 
igazabb, mint az előző években, de mindez csak önáltatás. 

Most, hogy a hátunk mögött hagytuk a Covidot, mint 
egy politikai rizsfelfújtat, amit minden „nagy séf” úgy fű-
szerezett, ahogy épp tálalni akart nekünk – most újabb 
időzített bombára ültettek bennünket. Lassan olyan dol-
gokkal kell szembe néznünk, melyeket csak a bármikor 
fütyülve, visítva becsapódó háborús bombák okozta pusz-
títás belenyugvó elfogadása tehetett az érző és gondolko-
dó ember számára normálissá a történelmünk során. Per-

sze nem velünk, nem a mi generációnkkal, 
és még csak nem is a szüleinkkel történtek 
mindezek, de a történelem ismétli önmagát, 
és bizony mi is gyorsan tanulunk, ha elég 
nagy pofonokat kapunk az élettől. 

Soha el nem képzelt energia árak, az em-
beri kapcsolatok szétmorzsolódása, a min-
dig sziklának hitt biztonságunk, a jelenünk, 
és a jövőnk ronggyá tépázása, létbizonyta-
lanság, a magunkba fordulás – mind itt van 

velünk, és észrevétlenül megtanulunk velük együtt élni. Ez 
várna ránk 2023-ban, és a jövőben is? Talán igen. 

Ha így lesz, akkor – azt mondom, most mindennél na-
gyobb szükség van az őszinte pillantásokra, az igaz kéz 
igaz szorítására, a kimondott szó becsületére, és a feltöltő-
désre a család ölelésében. Ha tényleg egy eddig soha nem 
látott sivárságba sodródunk, akkor most minden eddigi-
nél jobban el kell higgye mindenki a karácsony üzenetét, 
és fel kell fedezni azt a mindegyikünk szívében ott lakozó 
érzést, ami egymás felé fordít bennünket, ami kinyújtatja a 
kezünket azok felé, akik épp erre vágynak. 

Azt mondjátok a szeretet, a türelem, az együttérzés, a 
segíteni akarás csak elkoptatott szavak? Lehet, de csak ak-
kor, ha Te hagyod őket elkopni. Azt kívánom az év utolsó 
napjaiban, hogy legyen erőtök megóvni ezeknek a szavak-
nak a jelentését. Azt remélem, hogy mindenkinek sikerül 
hazatalálni és feltöltődni annyiszor, ahányszor a családja, 
és ő maga is legbelül igényli ezt. 

Nem biztos, hogy minden rossz dolgon tudunk majd 
változtatni, de azt mondom, próbáljuk meg azt a kevés 
jót még jobbá tenni! Próbáljuk meg a mi saját dolgunkat 
a lehető legjobban tenni, a saját keresztünket egyenes hát-
tal cipelni! Kívánok mindenkinek erőt, lelki békét és elég 
önuralmat, toleranciát ehhez, és szívből kívánom minden-
ki fejére azt a „koronát”, amit csak az lát, akinek az nem 
adatik meg – az egészséget! Egészségből a lehető legtöbbet 
mindenkinek…Mert ahogy nagyapáink mondták mindig: 
„csak egészség legyen, a többit valahogy megoldjuk!”. Le-
gyen így!

Békés, meghitt karácsonyt, és az önmagunkban meglelt 
békétől boldogabb újesztendőt kívánok mindenkinek!   

Király László polgármester
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– Polgármester Úr! Úgy hallottuk, is-
mét nyert Deszk egy pályázaton. Igaz a 
hír? 

– Igen, valóban nyertünk 86 millió fo-
rintot a Szőregi sor szélesítésére és meg-
erősítésére. Ez az a pályázat, amit közvet-
lenül a választások előtt adtunk be, mert 
már napi problémákat, vitákat szült a kes-
keny útburkolaton közlekedő buszokat és 

a mezőgazdasági gépeket vezető sofőrök 
között. 

Akkor kerestem meg Bartók Csabát, a 
Fidesz választókerületi elnökét és Gémes 
Lászlót, a megyeközgyűlés elnökét, hogy bár 
nincs erre jelenleg pályázat, de ha tudnak, 
segítsenek. A megye hasonló projektjeire a 
rendelkezésre álló forráskeretet már előze-
tesen is teljesen kiaknázták a települések, ám 
így is több mint erős biztatást kaptam tőlük, 
és benyújtottuk a pályázatunkat. Sokan le-
gyinttettek, és azt mondták, hogy ebből nem 
lesz semmi, mert ez csak a választásoknak 
szólt – és hogy egy választás előtt politikai 
ígérvényből soha nem lesz pénz.

Az eltelt hónapok, és közben az uniós for-
rások befagyasztása kicsit már elvette az én 
kedvem is, de két hete megkaptuk a döntést 
a támogatás megítéléséről. Majd kiugrottam 
a bőrömből!

Ismételten, és még mindig nagyon hálás 
vagyok Bartók Csaba és Gémes László elnök 
uraknak a projektünk menedzseléséért, a 
problémánk megoldásáért! Köszönöm nekik 
a településünk nevében! 

Reményeim szerint már kora tavasszal 
meg fog újulni az út a Semmelweis utca vé-
gén álló egykori mázsaháztól a buszforduló-

ig! Szélesítést és kiemelt szegélyeket kap, így 
már nem lesz szükség a normál közlekedés-
nél egyébként is használhatatlan kerülő szi-
getekre sem.

Ez biztosan érinteni fog jó néhány, a lako-
sok által az igen keskeny közterületre, az út 
mellé ültetett fát is – de ezek egyébként is sok 
gondot okoztak az úthoz túl közeli telepíté-
sük miatt.

Erre a fejlesztésre karácsonyi ajándékként 
tekintünk itt a hivatalban – reméljük, a desz-
kiek is örülnek majd a rendezett útszakasz-
nak.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Azt az információt kaptuk, hogy a testület rendeletet alko-
tott a csökkentett közvilágításról. Lehet tudni a lényeges pon-
tokat? 

– Ahogy már korábban jeleztük, az MVM megteremti a lehetősé-
gét, hogy településenként lehessen szabályozni a közvilágítást, annak 
üzemidejét.

Az egyeztetéseket követően a testület rendeletben szabályozta, hogy 
– november 1. és február 28. közötti időszakban minden éjszaka 

22:00 óra és másnap hajnal 05:00 óra közötti időtartamban, valamint
– március 1. és október 31. közötti időszakban minden éjszaka 

23:00 óra és a másnap esti bekapcsolás közötti időtartamban nem 
üzemeltethető a közvilágítás.
Ezzel a világítási költségek bő felét meg tudjuk majd spórolni, de 

ennek sajnos ára – és országszerte látható - hatása lesz. Tudjuk, ez el-
szomorító, de közben azzal is tisztában vagyunk, hogy még ezzel a szi-
gorítással is el fog fogyni az erre kapott pénz május közepére.

Valaminek történnie kell…!  

– Nagy változások előtt áll a védőnői és a háziorvosi ellátás. A 
fogorvosi ügyeletben is hamarosan változások lesznek. Mit lehet 
erről tudni?

– A Parlament elfogadta azt a törvényt, mely szerint a védőnői szolgá-
lat kikerül az önkormányzatok keze közül. A védőnők munkáltatói jogait 
az irányító megyei intézmény gyakorolja majd, a települési önkormány-
zatoknak pedig ingyen kell használatba adnia az államnak a védőnői ellá-
tásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont.

Ezt, a jelek szerint több hasonló – a háziorvosi ellátást is érintő lépés 
fogja még követni 2024. év végéig.

A fogorvosi ellátással kapcsolatban az ügyeleti ellátást érintő változást 
fogadott el a kistérségünk, mely sok önkormányzati feladatot lát el tár-
sulási formában. A fogorvos személye és a rendelés helye jelenleg nem 
változik, csak a hétvégi, és ünnepnapi ügyeleti ellátásra vonatkozó változ-
tatásokat fogadták el a társulás önkormányzatai. 

Tisza Lajos krt. 64-66. sz. alatti fogászati klinika épületében (SZTE 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika) kizárólag a szabad-, és munkaszüneti 
napokon 10-13 óra között lehet igénybe venni az ügyeleti fogászati ellá-
tásokat, amihez kizárólag csak a lakcímkártyájukat kell felmutatni a desz-
kieknek is. 

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

MI LESZ 
A KÖZVILÁGÍTÁSSAL

86 MILLIÓ A SZŐREGI
SOR FELÚJÍTÁSÁRA

ÜGYELETI VÁLTOZÁS

VÁLTOZÁS A FOGORVOSI 
ÜGYELETBEN
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– November 29-én közmeg- 
hallgatást tartott a képvise-
lő-testület. Volt-e lakossági 
érdeklődés, ha igen, milyen 
fontosabb kérdéseket vetettek 
fel? 

– A Képviselő-testületünk 
november 29-én, egy szép hosz-
szú napnak elébe nézve, a soron 
következő bizottsági-, és testületi 
ülését tartotta meg, mely ülések 
között helyet kapott a közmeg-
hallgatás is. A közmeghallgatás 
főbb témái a település anyagi 
helyzete, a folyó beruházások, a 
takarékossági intézkedések, és 
azok várható hatásai voltak – de 
természetesen a lakossági kér-
désekre fektettük a legnagyobb 
hangsúlyt. 

Négy fő érdeklődő jelent meg 
a deszkiek közül, akik leginkább 
saját érdekkörüket érintő kérdé-
sekkel készültek.

Szóba került a Páva utca 
aszfaltozása és az utcában a ví-
zelvezető árkok hiánya – amire 
egyelőre nem látunk megoldást. 
Tűzoltó jelleggel megpróbálunk 
segíteni az ott lakóknak, de erre 
most biztosan nem lesz pénzünk. 
A kérdésre, hogy miért nem 
került bele a rövid utca a most 
befejezett csapadékvíz elvezető 
projektbe, a válasz igen prózai. A 
kötött keret miatt a csak pár éve 
létező utcával szemben azok él-

veztek ebben a projektben előnyt, 
ahol évtizedek óta nincs árok, 
vagy fedett vízelvezetés. A követ-
kező projektben az összes eddig 
kimaradt utca mellett a Páva utca 
is benne lesz.

A Páva utca legnagyobb baja, 
hogy egy joghézag miatt ennek 
az utcának a kialakításakor nem 
lehetett kötelezni a telekvégeket 
eladókat, hogy építsék meg az ár-
kokat, az utat, a járdákat és a köz-
műveket – beleértve a szennyvíz-
vezetéket is. A tulajdonosok így 
befektetés nélkül jutottak az ak-
tuális deszki telekár érvényesítése 
révén könnyű pénzhez, az oda 
költözők pedig most kezdenek 
szembesülni a problémákkal. Ha 
mindenki csak az önkormány-
zatra vár, akkor ez bizony nem 
lesz gyors menet – akármennyire 
is sajnáljuk.

Kérdésként merült fel, hogy 
mi alapján lettek kiválasztva 
a legutóbbi útjavítás és útépítés 
alkalmával a Táncsics és Rákóczi 
utcák a nemespadka építésére, 
mert a kérdező szerint vannak 
erre jobban „rászoruló” utcák is. 
Jeleztem, hogy nem kettő, hanem 
három utcában épült nemespad-
ka, ezek közül az első a Péró utca 
első szakasza volt, ami a legfor-
galmasabb mellékutcánk egyike. 
A Rákóczi és Táncsics utcákban 
azért volt indokolt a stabilizált 

padkák szélesítése, mert ezek a 
legkeskenyebb utcáink közé tar-
toznak, és ezekben nincs hely az 
autó parkolására elegendő bejá-
rók kiépítésére. Ugyan a bejárók 
is csak a saját ingatlan megkö-
zelítésére szolgálnának a jogsza-
bályok szerint, de mi szeretnénk 
segíteni ezekben a speciális hely-
zetekben. 

Pontosan tudjuk, melyik ut-
cák várnak még ilyen fejlesztésre, 
de most ennyire futotta a kere-
tünkből. Amint újabb pályázati 
kiírással találkozunk, folytatni 
fogjuk ezt a munkát is.   

A kapubejárók ismét kérdés 
témáját adták. Azt kérdezte 
a lakos, hogy miért nem lehet 
ezeket egységesíteni. Nos, ezek 
egységesítve vannak, és a ré-
gió egyik legkörültekintőbben 
szabályozott rendeletében pró-
báltunk meg minden helyzetre 
rászabható szabályozást megal-
kotni. Különböző telkek, külön-
böző méretű utcai közterületek, 
eltérő helyzetek – ezekre mind 
egységes választ kell adni. A ren-
deletünk folyamatos módosítása 
pedig – egy bizonyos határig – a 
lakosok igényeinek maximális fi-
gyelembe vételét célozta meg. Azt 
persze senkinek nem lehet, és így 
mi sem fogjuk elfelejteni, hogy a 
közterület nem parkolóház, nem 
szabad préda, és az egyik elsődle-

ges és kiemelt felülete a zöldterü-
letek megtartásának. Ezt jogsza-
bályok erősítik és védik is, így a 
helyi szabályozásoknak is ezeket 
és a közösség – nem pillanatnyi - 
érdekeit kell szolgálni!

Kérdés volt, hogy miért vár-
juk el a lakosoktól, hogy terve-
ző készítse el a bejáró létesítés-
hez szükséges terveket – mert ez 
költséges dolog. Itt sajnos infor-
máció hiány van, ugyanis a ren-
deletünk lehetővé teszi, hogy a 
lakos akár saját maga készítse el a 
terveket – de a tartalmi elvárások 
rájuk is vonatkoznak, azokból 
nem tudunk engedni. Csak olyan 
tervet fogadunk el, ami számon 
kérhető adatokat és információ-
kat tartalmaz a bejáróról. Előír-
tuk, hogy kötelező konzultációt 
kell kérni a kérelem benyújtása 
előtt. Ezzel is a lakosoknak pró-
bálunk segíteni a kérelem megfe-
lelő összeállításában. Ilyen sehol 
máshol nincs, csak Deszken.

A zöldfelületek tisztántartásá-
ról, a fakivágási engedélyezésről, 
a falu elején épülő építőanyag 
áruházról, és egyéni kérdések-
ről is szó esett a fentieken kívül, 
melyekre kivétel nélkül választ 
adtunk a kérdezőknek. A köz-
meghallgatás vége szinte már 
egy őszinte, baráti beszélgetéssé 
vált, ami során sok szemszögből 
sikerült megvilágítani a kérdé-
seket. Az egyik lakos azzal távo-
zott, hogy ugyan ő nem kérdezett 
semmit, de örül, hogy itt volt, sok 
új információval lett gazdagabb – 
amire e nélkül soha nem gondolt 
volna.

Örülünk, hogy ha kevesen is, 
de eljöttek beszélgetni velünk!   

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– A novemberi számban azt kérte, 
hogy ne kérdezzem, jut-e a legidősebb 
deszkieknek karácsonyi csomag. Most 
aktuális-e már a kérdés? 

– Igen, született azóta döntés ebben a 
kérdésben is. A testület úgy döntött, hogy 
tekintettel a nehéz helyzetre, idén csak a 80 
év felettiekhez fogunk bekopogni egy max. 
2000,- forint értékű ajándékcsomaggal. Ezt 
is azzal a megkötéssel hagyta jóvá a Testület 
, hogy csak akkor hajtható végre a döntés, ha 
legalább 100 ezer forint támogatást sikerül 
hozzá szerezni.

Nagy örömmel tudatom, hogy Kovács Sán-
dor úr, a VÍZÉP Holding Kft vezetője a segít-
ségünkre sietett, és nem csak ezt a tervünket, 
de az adventi ünnepségeket is támogatta. Ő 
ugyan sándorfalvi lakos, de a már lezárt csa-
padékvíz elevezető projekt, és a most futó ke-
rékpártároló projekt kivitelezőjeként fontos-
nak tartotta, hogy segítsen nekünk. Nagyon 
szépen köszönjük neki az anyagi támogatást 
a deszkiek nevében. 

Reméljük, hogy az utolsó adventünkön ő 
is velünk fog ünnepelni itt Deszken – akkor 
személyesen is megköszönhetjük neki! 

IDŐSEK ÉV VÉGI CSOMAGJA

KÖZMEGHALLGATÁS 2022.

Kovács Sándor és feleségeKovács Sándor és felesége
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– Eddig minden évben sok vállalkozás és 
lakos ajánlott fel adományokat a Cipősdo-
boz akcióhoz, illetve rászoruló családoknak 
- az önkormányzatra bízva az elosztást. 
Idén van-e változás?

–  B i z o n y , 
meglátszik a vál-
ság a felajánlások 
mennyiségén és 
gyakran a mi-
nőségén is. Jóval 
kevesebb felaján-
lás érkezett idén, 
mint az előző 
években, pedig 
azt mondják, 
„akkor kell iga-
zán a segítség, 
mikor beköszöntenek a szűk idők”.

Természetesen örültünk minden felajánlás-
nak, hiszen a lista, ahová elkél a segítség - minden 
évben hosszú. Azért azt is elmondhatjuk, hogy 
évről-évre csökken azon családok száma, akik a 
szociális intézményünk listáján a fókuszba ke-
rülnek így év végén, de sajnos mindig van hova 
bekopogtatni. A felajánlóknak és az önkormány-
zatnak köszönhetően idén is szinte minden fa alá 
kerül valami kis ajándék Deszken, a Szentestén. 
SZÉP ÜNNEPEKET KÍVÁNVA – HÁLÁSAN 
KÖSZÖNJÜK MINDEN JÓ LELKŰ TÁMO-
GATÓNAK!  

Örültünk, hogy a lakossági felajánlások mellett 
Vancsura Kornél úr, a FEBAGRO Zrt. igazgató-
sági elnöke idén is, a tavalyihoz hasonlóan 60 db 
tartós élelmiszer csomagot juttatott el hozzánk, 
hogy keressük meg azokkal a leginkább rászoru-
lókat.   

Vancsura Kornél „az Év Agrárembere 2021 
kitüntető díj Szántóföldi növénytermesztés ka-
tegória győztese” megtisztelő díjat kapta, de úgy 
látszik, e szakmai teljesítmény mellett azokon a 
településeken, ahol földműveléssel foglalkozik, 
szeretettel gondol az elesettekre is. Köszönjük 
szépen a megtisztelő figyelmességét!

E mellett mindig vannak – legtöbbször névte-
len támogatók, akik úgy érzik, hogy hozzá sze-
retnének járulni ahhoz a sok színes programhoz, 
amivel a deszkieket próbáljuk a közösségben 
tartani. Idén is anyagi támogatásával segítette az 
év végi rendezvényeket és ajándék akciókat Pető 
Ferenc és Kovacev Ibolya a nyugdíjas klubunk 
tagjai is. A szegedi Karitasz Alapítvány 15 gyer-
mek részére hozott ajándékot az ünnepek előtt, 
a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör 
pedig nagy mennyiségű élelmiszert, édességet 
vásárolt a cipősdobozainkba. Nagyon szépen kö-
szönjük nekik is!

– Polgármester Úr! Tudják-e már, hogy pontosan mennyit kell fizetni jövőre a 
villanyért és a gázért? 

– Sajnos már tudjuk! A kis táblázatban bemutatom, hogy mennyire emelkedett a két 
legfontosabb energia ára Deszk község esetében. Azért írtam ezt, mert – bár hihetetlen, de - 
településenként eltérő díjakat adott meg a szolgáltató attól függően, hogy melyik hónapban, 
milyen nyomás alatt, vagy épp „milyen széljárásban” sikerült kicsikarni tőlük az aktuális 
árakat. 

gázárak 2022.08. 
hó előtti időszak-

ban

gázárak  
2023. 01. 01-től

díj emelkedése díj emelkedése 
éves szinten

3,14 Ft/MJ 22 Ft/MJ hétszeres kb. 40,2 M Ft

közvilágítás áram 
díja 2022.08. hó 

előtti időszakban

közvilágítás áram 
díja  2023. 01. 01-től

díj emelkedése díj emelkedése 
éves szinten

38,98 Ft/kWh 225,36 Ft/kWh közel hatszoros kb. 32 MFt

intézményi áram 
díja 2022.08. hó 

előtti időszakban

intézményi áram 
díja  2023. 01. 01-től

díj emelkedése díj emelkedése 
éves szinten

30,7 Ft/kWh 187,39 Ft/kWh hatszoros kb. 35,4 M Ft

Azt hozzá kell tegyük, hogy mindhárom esetben a tavalyi évi fogyasztásokat vettük alapul 
a díjemelkedések miatt esedékes többletkiadások számításakor. Már most elmondhatom, 
hogy jelentősen csökkentek a fogyasztási adatok az előző évi hasonló időszakhoz képest, 
ezáltal kisebb mínuszokkal lehet számolni. A takarékossági intézkedések hatásaként rea-
lizálható, tényleges fogyasztásokkal tervezve ez még mindig min. 70-80 milliós fedezetlen 
kiadásként jelentkezik majd a 2023-as évünkben.

Nem számoltunk eddig a szolgáltatások árának emelkedésével jelentkező többletkiadá-
sokkal sem, és még tucatnyi váratlan kiadással, ami tovább ronthatja – nem csak Deszk, de 
minden magyar település – költségvetési hiányát.

Nem tudom, hogy lehet majd őszintén azt mondani január 1-jén, hogy „Boldog új évet!”…  

A falu idei karácsonyfáját Scholtz Ottó 
és felesége, Zsuzsika ajánlotta fel. Bizony 
elkoptak a faluból a hatalmas fenyőfák, 
így most már „csak” a nagyok kerülnek 
sorra – hála a felajánlóknak. Bízunk 
benne, hogy az adventi ünnepségeken 
velünk együtt Ottóék is megcsodálják a 
feldíszített fájukat, de ha épp nem jön-
nek el ezekre a családi megemlékezések-
re, akkor talán az unokát tologatva nézik 
büszkén az évekig a házuk elejét díszítő 
nagy fenyőt.

Köszönjük szépen – boldog ünnepe-
ket kívánunk Nektek is! 

CIPŐSDOBOZ 
ÉS EGYÉB 
FELAJÁNLÁSOK

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

„MENNYI AZ ANNYI?”

Scholtz Ottó és ZsuzsiScholtz Ottó és Zsuzsi

Vancsura Vancsura 
KornélKornél

SOK KICSI
SOKRA MEGY
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Az idei évben is megtelt a Sportcsarnok a 
Mikulást várva. Ennek azért is örültünk, mert 
az országos csődhelyzet miatt idén mi is csak 
a 10 éves korú gyerekekig tudtunk ajándék-
csomagot adni – ami egyébként, még így is 
637 csomagot jelent Deszken.

Természetesen a játszóházba vártuk a na-
gyobbakat is, sőt vendégül is láttunk minden 
gyerkőcöt. Forró csokoládé, tea, kakaós rolád 
és sós sütik fogytak elképzelhetetlen mennyi-
ségben – a legnagyobb örömünkre! A szülők 
közben forralt borral és jó beszélgetésekkel 
tölthették az időt.

A Mikulásnapi játék-forgataghoz idén is 
szívvel és lélekkel hozzátette magát minden 
intézményünk. Nagyon szépen köszönjük a 
kézműveskedést, a törődést és a sok szeretetet 
a Zoltánfy Általános Iskola és a Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda-Bölcsőde pedagógusainak, 
a Nikola Tesla óvoda és iskola csapatának, a 
Ringat-Lak kollektívájának, és a Tücsök ovi 
pedagógusainak!

Idén új Mikulás debütált a deszki települé-
si ünnepségen – és meg kell mondjuk, igazi 
Mikuláshoz méltóan tette a dolgát egész este. 
Sokan megjegyezték, hogy ez a Mikulás volt 
a legjobb eddig. Mi mindegyiknek örültünk 
az ide vezető „úton”, de persze, hogy a szí-
vünkhöz legközelebb a „mi gyerekünk” áll. 
Köszönjük szépen Györgyey János képviselő 
társunknak a hétfő estét, és a másnapi ovis 
Mikulás-járást is! Az oviban el voltak ájulva 
tőle a gyerekek és az óvónénik is.

Nagyon köszönjük a Kft teljes kollektívá-
jának, akik a terem berendezésében és a ven-

déglátásban jeleskedtek – jó szokásuk szerint! 
Hálásak vagyunk a Faluház teljes stábjának, 
akik a játszóházban, a kínálásban – sőt az 
egész program megszervezésében vállaltak 
oroszlánrészt! Köszönjük nekik a rengeteg 
kézműves alapanyagot is!

Idén is a hivatalunk dolgozói alkották a 
Mikulás-gyár kollektíváját, nekik köszönhető 
az idén is 650 db csomag összeállítása. KÖ-
SZÖNJÜK NEKTEK IS!!

Köszönjük szépen, hogy idén is támogatta 
a rendezvényünket Halász Erika, a Gerliczy 
Étterem vezetője!

Imádtuk, hogy rengetegen voltatok, imád-
tuk a hatalmas zsibajt és az apróságokat. Idén 
kicsit kevesebb volt a bátor, önjelölt fellépő, 
de akik bevállalták, azok apait-anyait belead-
tak a verselésbe, és az éneklésbe. Meg tudtuk 
volna zabálni Őket!

A szokásos elköszönéssel élve: 
JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!

Király László
polgármester

November hónapban a Szegedi Tudo-
mányegyetem Dugonics téri központjában, 
ünnepélyes keretek között vehette át Prof. Dr. 
Lengyel Csabától, a Szegedi Tudományegye-
tem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
elnökétől, a Belgyógyászati Klinika igazgató-
jától egyik kedves deszki lakos társunk, Mellár 
István az Elnöki dicsérő díszoklevelet - meg-
köszönve neki az egészségügyben végzett ki-
magasló és kitartó, példamutató munkáját.  

Mi is szívből gratulálunk az elismeréshez, 
további jó munkát, kitartást és jó egészséget 
kívánunk!

Szerk.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2023. január 1. napi hatállyal a helyi adók-
ról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati ren-
deletét az alábbiak szerint módosította:

• Az építményadó évi mértéke a vállalko-
zási tevékenység folytatására szolgáló épü-
letek, épületrészek, valamint a vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, 
épületrészek után 1680,- Ft/m2.

• A telekadó mértéke: 132,- Ft/m2/év, kivé-
ve az alábbiakban meghatározottakat:

(Az ingatlan nyilvántartásban:)
a) vízállás megnevezésű külterületi te-

lek után 18,- Ft/m2/év,
b) beépítetlen terület megnevezésű 

GKSZ övezetbe tartozó belterületi telek, 
géppark megnevezésű GIP övezetbe tar-
tozó belterületi telek, illetve udvar, major 
megnevezéssel nyilvántartott külterületi 
telek után 2000 m2-es területig 132,- Ft/
m2/év, a 2000 m2-es területet meghaladó 
rész után 66,- Ft/m2/év,

c) bányatelek megnevezéssel szerep-
lő, használaton kívüli külterületi telek 
után 12,-Ft/m2/év,

d) bányatelek megnevezéssel szereplő 
külterületi telek után 216,- Ft/m2/év

e) út, saját használatú út, magánút 
megnevezésű telek után 18,-Ft/m2/év,

f) csatorna megnevezésű telek után 
18,-Ft/m2/év.
• A magánszemélyek kommunális adó-

jának évi mértéke adótárgyanként, illetve 
lakásbérleti jogonként 16800,-Ft/év, kivéve a 
Helyi Építési Szabályzat szerinti kertes öve-
zetben – jele: Mk. –  fekvő építmény tulaj-
donjoga, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog 
esetében az adó mértéke 8400,-Ft/év.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
jegyző

Deszki siker

Tisztelt Adózók!

98 éves volt, évek óta Deszk legidősebb férfi 
lakója – mindig mosolygós, jó kedvű, és szere-
tett mindenkivel beszélgetni. 

Megbetegedett, és kórházba került. Aggód-
va kerestük a családdal a kapcsolatot, hogy 
megtudjunk valamit hogy létéről. Az állapo-
ta sajnos nem javult, és egy tüdőgyulladás is 
megtámadta. Ennek ellenére, pici javulást 

látva már a hazahozatalát szervezte a család, 
amikor december 2-án, szombat délelőtt 
örökre lehunyta a szemeit szegény Józsi bácsi.

Unokája, Ági azt írta nekem: „…Annyira 
bíztunk benne, hogy még a tüdőgyulladásból 
is felgyógyul, vártuk haza, de elfáradt, feladta. 
Egyre gyengébb lett a teste, de az esze végig 
vele volt. Az utolsó napokban még a Székely 
Himnuszt szavalta el nekem. Ilyet soha nem 
hallottam tőle. Aztán szép csendben ment el 
– csendben, ahogy élt is…”

98 éves volt, és a legidősebb deszki, akinek 
a szeme most is mosolyog rám, ha behunyom 
a szemem, és rá gondolok. Szeretett beszélget-
ni, és szerette, ha beszélgettek vele. Annyira 
örülök, hogy elmentem hozzá a falunap után 
– amire most, idén először nem tudott eljön-
ni. Ő is megörült nekem, és vagy másfél órát 
beszélgettünk. Amikor bíztattam, hogy jövő 
szeptemberben újra találkozunk az ünnepi 
műsoron, sírva megszorította a kezem és azt 
mondta, hogy ő már többet nem jön a Falu-
napokra.

Igaza lett, már biztosan nem jön többé. Szép 
hosszú utat kapott az égtől, kívánom, hogy pi-
henjen most már…   

Király László polgármester

Elment Vass Józsi 
bácsi

FALUMIKULÁS - DESZK 2022.
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KEDVES 
DESZKIEK! 

„Az egyedüli dolog, 
amiért érdemes ezen a 
földön élni, az az, hogy 
az ember tudjon szere-
tetet adni és elfogadni is. 
Csak ez teheti boldoggá 
az embert.” 

(Simon András) 
2022. karácsonyán, ha lehet, még jobban 

felértékelődik az őszinte, erőt adó szeretet 
fontossága. Ha szeretünk és szeretve vagyunk, 
könnyebben megoldjuk a problémákat, a ne-
hézségeket. Sajnos nehézség akadt bőven eb-
ben a furcsa, 2022-es esztendőben is. Büszke 
vagyok kollégáimra, hogy társadalmi - és anya-
gi megbecsülés nélkül is magas színvonalon 
végezték ebben az évben is a munkájukat, ol-
dották meg a pandémia, a jogszabály változta-
tások, a gazdasági válság által generált újabb és 
újabb problémákat. Tették ezt létszámilag meg-
fogyatkozva, munkaterheik megnövekedése 
mellett úgy, hogy az ügyfélközpontúság nem 
szenvedett csorbát. Köszönöm mindezt Nekik! 
Hivatalvezetőként az Ő nevükben is kívánok 
minden Deszki Lakosnak jó egészséget, békes-
séget és a szeretetet 2023-as évre, mivel nincs 
kétségem afelől, hogy ezekre van a legnagyobb 
szüksége mindannyiónknak! 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

KARÁCSONYI 
ÜDVÖZLET 

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

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

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

 
Brczán Krisztifor

a Deszki Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke

TISZTELT 
DESZKI 
LAKOSOK!

Megköszönve gon-
dozottjainknak és a 
családoknak a belénk 
vetett bizalmukat, 
munkatársaim és ma-
gam nevében kívánok 
Békés, 
Boldog, Örömteli és Meghitt Ünnepeket. 

„Bent álmok estje ünnepet mesél.
Karácsonyest van. Angyalszó zenél.
Parányi gyertyák lángja táncol égnek.
Örvendj!... dicsőség!... zeng a boldog ének.
A béke csendje templomot varázsol
A szívekből, az eldugott tanyákból.”

Móra László 

Mellár-Damián Mónika
egységvezető

KARÁCSONYI 
GONDOLATOK

Melegség tölti el 
szívünket karácsony 
közeledtével, egy-egy 
pillanatra megállunk 
a rohanó világban és 
számvetést készítünk 
az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillana-
tokat és minden szépséget, jóságot elraktáro-
zunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt 
az elkövetkező újév napjaira is. 

A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A 
kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyu-
galmat remélnek tőle. 

A karácsony nem csak egy ünnep, hanem 
egy érzés. Az ünnepen az emberek hajlandóak 
félretenni az ellentéteket és ha csak rövid időre 
is, de békét kötnek embertársaikkal. Az ünnep 
szépségét nem az ajándékok nagyságával kell 
mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből 
mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez 
pedig a szeretet.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenki-
nek Áldott Békés Karácsonyt, és Nagyon Bol-
dog újévet magam, és kollegáim nevében.

Szabóné Sarkadi Szilvia 
ügyvezető igazgató

KEDVES 
DESZKI 
LAKOSOK!

Ebben az évben 
november 27-én gyúj-
tottuk meg az első 
gyertyát az adventi 
koszorún, mely jelezte 
számunkra, hogy már csak négy várakozással 
teli hét van Szentestéig. Az adventi vasárna-
ponként meggyújtott gyertyák különböző fo-
galmakat szimbolizálnak: a hitet, a reményt, 
a szeretetet és az örömöt. Kívánom, hogy 
minden közösségben, családnál legyen ott a 
karácsonyi szeretet, csend és béke: az ünnepvá-
rásban, a fellobbanó gyertyalángokban, a sülő 
kalácsok illatában, a csengő harangok hangjá-
ban, az egymásra mosolygásban, és a szemek 
ragyogásában. 

Az alábbi idézettel:
 „Karácsonyi rege, ha valóra válna, 
igazi boldogság szállna a világra. „

         (Ady Endre)
 

a Deszki Nyugdíjas klub tagjainak nevében is 
kívánok mindenkinek Áldott békés ünnepeket!

Csurelné Bagóczki Margit
Deszki Nyugdíjas Klub vezetője

TISZTELT 
DESZKIEK!

Egy versenykiírás 
kapcsán a napokban 
Szent-Györgyi Albert 
életrajzát volt szeren-
csém olvasgatni. Ami-
kor a felkérést kaptam, 
rögtön tudtam, hogy az Ő két idézetét tesszük a 
karácsonyfa alá Önöknek.

Mindkét idézet a szívemből szól és teljesen 
releváns ötven év távlatában is.

„Az egész oktatásügyet az egész világon minde-
nütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja 
át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv 
arra való, hogy az ember a tartalmát beleprésel-
je a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra 
való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent 
fejben tartani.”

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert

Boldog, Békés Ünnepeket 
és Új Évet kíván a Zoltánfys csapat!
Tanár nélkül nincs jövő!

Vid György igazgató
Zoltánfy István Általános Iskola

KARÁCSONYI ÜDVÖZLETEK



2022. DECEMBER 7KITEKINTŐ

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.

KEDVES DESZKI 
CSALÁDOK!

Izgalmas szakmai feladatokkal és sikerek-
kel teli év volt 2022 a Deszki Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda-Bölcsőde számára. Rend-
kívüli volt, hiszen megnyithattuk az oly régen 
várt önkormányzati bölcsődét, s mára már 
tele van kedves csecsemőkkel és tipegőkkel ez 
a korszerű épület is. 

Hálás szívvel köszönjük a fenntartó önkormányzatunknak, hogy 
nemes akarattal támogatták idén is intézményünk fejlődését. Tovább 
javultak, modernizálódtak tárgyi feltételeink, a gyerekek csodaszép 
környezetben nevelkedhetnek mindkét épületünkben. 

Köszönöm kedves kollégáimnak odaadó munkájukat, amikor ener-
giát, időt nem kímélve vállaltak feladatot szakmai innovációinkban, 
nevelési időn túli programjainkban.

Szerencsések vagyunk, hiszen két nagyon aktív, támogató szülői 
csapat segíti munkánkat évről-évre, s nélkülük nem lennének ilyen 
színesek, tartalmasak hétköznapjaink és programjaink. Együtt dol-
gozunk a kedves Szülőkkel azért, hogy a hozzánk járó kisgyerekek a 
lehető legboldogabb bölcsődés és óvodás éveket élhessék meg.

Az Ünnep közeledtével kollégáim nevében is kívánom, hogy a mi 
nagy családunknak, a deszki családoknak legyen csodás, örömteli Ün-
nepe és együtt éljünk meg egy boldogabb 2023-as évet!

Ternainé Fodor Marianna
intézményvezető

Deszki Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda-Bölcsőde

KEDVES 
DESZKIEK!

Amikor azon gondolkoztam, mit is írhat-
nék egy ilyen évvel a hátunk mögött, rájöt-
tem, nehéz pozitív üzenetet megfogalmazni. 
Ha arra gondolok, hogy mit fog hozni 2023, 
ismét inkább a félelem az, ami hatalmába ke-
rít, nem az optimizmus. Nagyon nehéz volt az 
elmúlt időszak az egész magyar társadalomnak és különösen nehéz 
időszak ez a kulturális szférának. Fájó látni, ahogy zárnak be folyama-
tosan a könyvtárak, színházak, művelődési házak és fájó látni a közös-
ségek felbomlását is. Az eddigi életünket bearanyozó, csodás és értékes 
emberek tűnnek el ebből - a mára lenullázott – szakmából, és bizony 
a legtöbben soha nem térnek vissza. Ezzel pedig nem csak ők veszítik 
el mindenüket, de az egész társadalom, egy egész ország is sutba dobja 
velük a lelkét, mert a kultúra ugyan nem alapszükséglet az élethez, de 
nem érdemes élni nélküle.  

Bízom benne, hogy mi itt Deszken karöltve tudunk kivételek lenni 
és ígérem a teljes kollektívánk nevében, hogy erőn felül fogunk szívvel 
és lélekkel dolgozni azért, hogy ez a pezsgő kulturális élet a jövőben is 
folytatódjon, örömet okozva az itt élőknek. Mi erre tettük az életünket. 

Az advent a készülődés időszaka és mi is mosolyogva, örömmel ké-
szülődünk az ünnepekre közösen Veletek, a deszkiekkel. Mindig nagy 
öröm látni, hogy az adventi vasárnapokon egyre többen látogatnak ki 
a Faluház elé – mert együtt lenni jó! Jó hallgatni a beszélgetéseket, jó 
látni a gyerekek örömtől csillogó szemét és jó egy ilyen összetartó kö-
zösség aktív része lenni. 

Én azt kívánom a közösségünk minden tagjának, mindenkinek, akik-
kel már két évtizede, így vagy úgy találkozunk a Faluházban, hogy soha 
ne engedjük el egymás kezét, és hogy idén is legyen meghitt, szeretettel-
jes örömmel teli ünnepe. Áldott, békés Karácsonyt Mindenkinek!

Bene Ildikó
Faluház igazgató

Áldott, békés, boldog 
karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánunk 
minden kedves deszki 
lakosnak!

Tiszavirág Néptáncegyesület 
vezetősége és táncosai
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Ajándék
Egy kis aranyos történettel sze-

retném kezdeni a történtek sorát, 
mert emellett elmenni nem lehet. 

Pénteken késő délután készü-
lődtünk haza a lányommal. Ő az 
iskolából, én az óvodából, jócs-
kán felpakolva. Kértem, hogy a 
színezőjét a laptoptáskába rakja, 
hogy nehogy összegyűrődjön, 
majd kissé fáradtan tettem hozzá, 
hogy még este nekiülök cikket 
írni az újságba. 

– Hát, igen, ilyen az óvónénik 
sorsa! – hallottam a padon ülő 
harmadikos Leilától, aki gyakran 
istápolja az első osztályos lányo-
mat. 

– Ó, azért nem olyan rossz a 
helyzet.- mentettem a helyzetet. 

– Igen, azért nektek elég sok 
dolgotok van. – mondta teljes ter-
mészetességgel. – Ott van példá-
ul az a sok gyerek, akit boldoggá 
tesztek. 

– Hát, remélem, hogy sikerül 
is! Azon vagyunk. – válaszoltam 
reménykedő hangon. 

– Hát, engem sikerült. Én na-
gyon szerettem óvodába járni és 
nagyon boldog voltam. 

A sötétben bandukoltunk Hé-
divel a könyvtárba és közben 
repesett a szívem, mert akkor és 
ott kaptam egy ajándékot, amely 
örökké beégett a szívembe. Ezért 
érdemes csinálni. S közben ki is 
rajzolódott a cikk a fejemben.

„Van a csoda... Karácsony csodá-
ja. Amire várunk. És ami teljesedik. 
De ez a csoda nem a színes szala-
gokkal átkötött dobozokban rejlik. 
Nem a feldíszített zöld fenyő alatt 
találod. Ezt a csodát másutt kell ke-
resni, másutt lehet megtalálni. Ez a 
csoda a kedves szavakban, őszinte, 
szívből jövő kívánságokban, szere-
tő érzésben érkezik. És kell ennél 

nagyobb ajándék? A következő 
háromszázhatvanöt napban ezek 
kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a 
csomagokban lapuló tárgyak, ha-
nem csakis ezek. Csak ezek... Ez a 
karácsony csodája.” 

(Csitáry-Hock Tamás)

Hit
A következő történet a gyere-

kek magukba vetett hitéről szól.
Vojszi bácsi vezetésével az idén 

is megrendezésre került az óvodai 
futóverseny egy szép pénteki dé-
lelőttön. Bőszen gyakoroltuk az 
udvaron a rajtot és a célba érést. 
Nem győztük mondani a gyere-
keknek, hogy vigyázzanak, csak 
olyan gyorsan fussanak, hogy 
ne essenek el, hiszen az a legfon-
tosabb, hogy épségben fussák le 
a távot. Önjelölt starterek álltak 
mellénk, hogy indítsák a futamo-
kat és figyeljék a célba érést, ki ért 
be elsőnek, majd másodiknak. 

Eljött a nagy nap. Kissé izgul-
va indultunk útnak. A gyerekek 
a győzelem miatt izgultak, mi 
felnőttek a verseny lebonyolítá-
sa miatt voltunk feszültek, mert 
hiszen a sportcsarnokban más 
távlatok nyílnak, mint egy óvo-
dai udvaron. Ez a félelmünk be 
is igazolódott, ugyanis az első 
futam lebonyolításánál a Vojszi 
bácsi dudaszójára minden nagy-
csoportos fiunk nekiiramodott, 
mint egy zabolátlan ménes. Volt 
is kavarodás, futammagyarázat, 
újraindítás, de miután megértet-
ték a helyzetet, minden erejüket 
beleadták a versenybe. Minden 
korosztályos futamnál úgy szur-
koltunk a gyerekeknek, mintha 
az életünk múlna rajta. A célnál 
egy-egy óvónéni vagy dajka néni 
várta a befutó gyerekeket, akikre 
egytől egyik büszkék vagyunk 

mindannyian, mert a tőlük telhe-
tőt megtették és küzdöttek hittel 
és kitartással.

Szeretnénk szívből gratulálni 
minden kedves résztvevőnek, 
kiemelve a nagycsoportos fiúk 
közül Kelemen Benettet és a kö-
zépső csoportos Kiss Marcellt, 
akik első helyezésükkel egy évig 
birtokolhatják a vándorserleget, 
továbbá Deim Szonját, Lázity Li-
liant, Mellár Istvánt, Auth Zsom-
bort, Varga Leventét és Tesszáry 
Félixet, akik gyorsaságukkal sike-
resen feljutottak a dobogóra! 

Voltak, akik csalódottan ban-
dukoltak haza, de beszélgetés 
közben sikerült megértetnünk, 
hogy lesz még máskor is verseny 
és lehetőség arra, hogy újra meg-
mérettessék magukat. Tulajdon-
képpen itt mindenki nyert, aki 
futott, mert egy-egy élménnyel, 
tapasztalással gazdagodott. 

„Ha hiszel benne, hogy valami 
lehetséges, akkor el is tudod érni, 
hogy megtörténjen.”

(Kami Garcia)

Öröm
Az Advent beköszöntével kez-

detét veszi a várakozás, a lecsende-
sedés időszaka. Így van ez nálunk 
az óvodában is. A gyerekekkel kö-
zösen igyekszünk megteremteni 
az ünnepi várakozás hangulatát, 
miközben beszélgetünk a kará-
csonyról, a családról, az adventi 
hagyományokról, szokásokról.  

A család szerepe és fontossá-
ga ilyenkor még jobban előtérbe 
kerül. Így lesz ez Anna néniék-
nél is, aki nagyon kedves adventi 
naptárral köszönt el egy rövid 
időre advent első hetében a Süni 
csoportos gyerekeitől és az óvo-
dában dolgozó munkatársaitól, 
mert nemsokára bővül a család 
és anyai örömök elé néz. A gye-
rekek rengeteg kérdéssel bom-
bázták Anna nénit és próbálták 
elképzelni a kisbabát, milyen is 
lehet a pocakban. Lulunak pólyát 
varrtunk, a gyerekek eljátsszák a 
babaszületés számukra lényeges 
mozzanatát, babát sétáltatnak, 
egyszóval megélik azt a történést 
a maguk módján. 

Kedves Anna! Ezúton is szeret-
nénk szívből gratulálni, jó egész-
séget és nyugodt babavárást kívá-
nunk Nektek! 

„Olyanok vagyunk, mint a vil-
lanykörte. Ha az öröm nő ben-
ned, az maga a fény, ami kihat a 
környezetedre is.” David Lynch

Szeretet
December hatodikán nagy 

lázban égtek a gyerekek, hiszen 
vártuk a Mikulást. Napi szinten 
vigyáztuk a Mikulás postaládá-
ját, hogy milyen levelet küld ne-
künk. Korán reggel már találtunk 
nyomokat az óvoda folyosóin, 
de mást nem. Így délelőtt gyor-
san sütöttünk neki kekszet, hogy 
elüssük a várakozás nehéz perce-
it. Munkánk nem volt hiábavaló. 
Tízórai után, miközben az ad-
venti koszorú gyertyáját akartuk 
gyújtani, megérkezett a Mikulás. 
A Napraforgó csoportban már 
járt és kedves, nyugodt hangjával, 
barátságos mosolyával még a leg-
félénkebb gyermeket is mosolyra 
fakasztotta. Minden gyerekhez 
volt egy-két szava, egy jóságos 
simogatás, bátorító mondat, mi-
közben a csomagokat egyenként 
kiosztotta. Mi énekeltünk és ver-
set is mondtunk neki, cserébe vá-
laszolt a Süni csoportos gyerekek 
kíváncsi kérdéseire. Megkóstolta 
a kekszet, amit sütöttünk neki, 
majd komótosan tovább ment a 
Kolo csoportba. 

„Ha netán kétkednétek a Miku-
lás létezésében, legyen eszetekben: 
akit szeretnek, az van!”

Zeke László

Boldog karácsonyt 
Mindenkinek!

Gyihor Gabriella 

Szerb óvoda hírei
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November  
az új kollégák hónapja 

A könnyűnek semmiképpen sem mond-
ható szeptemberi iskolakezdést követően, 
novemberre végre elmondhattuk magunkról, 
hogy kiteljesedett iskolánk pedagógus csapa-
ta. A hónap elején érkezett meg közénk Silvija 
Mladenović tanítónőnk, aki végre szárnyai 
alá vette az elsőseinket. Silvija 28 év tanítási 
tapasztalattal a háta mögött kezdte felépíteni 
új jövőjét, immáron Deszken, úgy, hogy nem 
beszéli a magyar nyelvet. Nagy és nehéz vál-
lalkozás ez annak is, aki maga mögött hagyja a 
régi életét és azoknak a kisdiákoknak is, akik-
nek nem csak hallgatniuk kell tanítójuk sza-
vára, hanem meg is kell azt érteniük. S, hogy 
a csapatunk tovább erősödjön, november 
21-én Kraljevóból érkezett hozzánk még egy 
kolléganő, Biljana Simonović, aki néhány éve 
egy énekkari és néptáncos fellépése kapcsán 
látogatott el hozzánk. Azóta motoszkált ben-
ne annak gondolata, milyen is lenne ebben a 
hagyományokat és értékeket megőrző és nem 
elfelejtő közösségben folytatni tovább a mun-
kát. Isten hozta Őket Deszken!

Sztanojevné Roczkov Nóra

Vuk Stefanović Karadžić 
emléknapja

November 6-án, intézményünkben is meg-
emlékeztünk Vuk Stefanović Karadžić-ról, a 
szerb filológus, nyelvész, folklórkutató, író és 
történészről, valamint a mai szerb nyelv szten-
derdizálásának a kezdeményezőjéről. Iroda-
lom órákon az életét és munkásságát taglaltuk, 
plakát formában ki-mit tud-ot rendeztünk a 
4. osztályos tanulókkal. A 3. osztályos tanulók 
egyik legjelentősebb munkásságát mutatták 
be, a ciril ábécé kialakulását; valamint rajz 
órán megrajzolták a portréját. A másodiko-
sok, technika órán a "fez" nevet viselő, vörös 
színű, karimátlan gyapjúsapkát készítettek el 
papírból, amely Európa déli részén, főleg az 
egykor Oszmán Birodalom által megszállt te-
rületeken volt honos viselet.

Spangberg Olga

Filharmónia
Az idei tanévben is jelentkeztünk a Zol-

tánfy István Általános Iskola tanulóival együtt 
a Filharmónia Magyarország által meghirde-
tett koncertsorozatra, melynek egyrészt célja 
az, hogy a gyerekeket minél korábban érzé-
kenyítse a komolyzene irányába. Másrészt a 
koncertek olyan változatosan vannak össze-
válogatva, hogy a hallgatóság egyetlen bérlet 
keretén belül is, igen színes zenei repertoárral 
ismerkedhet meg. November 7-én, Farkas 
Béla hegedűművész virtuóz játékát élvezhet-
ték a tanulóink. A jövőben megismerkedünk 
még az afrikai dobok dübörgésével is, illetve 
idén is megadjuk magunkat a gyerekek által is 
kedvelt jazz-nek.

Sztanojevné Roczkov Nóra

Szerb szavalóverseny  
Budapesten 

Idén 2022. november 26- án került meg-
rendezésre Budapesten, a Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázi-
umban, az Országos Szerb Szavaló- és Próza-
mondó Verseny. Iskolánk 9 tanulóval képvi-
seltette magát ezen a rangos eseményen. Ezen 
a napon, több mint száz tanuló mérte össze 
erejét és tudását. A versenyen képviseltették 
magukat mindazon intézmények, ahol szerb 
anyanyelvi, illetve szerb idegen nyelvi oktatás 
zajlik az országban. A résztvevő intézmények-
ből erős mezőny állt össze: a budapesti Nikola 
Tesla Általános Iskola és Gimnázium, a bat-
tonyai szerb iskola, a százhalombattai szerbet 
tanuló diákok, a szőregi Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, a lórévi, valamint a deszki Nikola 
Tesla tagintézmény versenyzőiből. Az ünnepi 
megnyitó utána a tanulók a korosztályuknak 
megfelelő kategóriákban versenyezhettek. Az 
alsósok között, az 1. és 2. osztályosok korcso-
portjában különdíjas lett Tálas Flóra, 2. osz-
tályos tanulónk. Gratulálunk neki ezúton is. 
A többi versenyző: Lövétei Arnold, Megyeri 
Violetta 1. oszályos tanulóink; Csikota Zénó, 
Papp Dorka, Teberán Anna 2. oszályos tanu-
lóink; Kószó Levente 3. osztályos tanulónk; 
valamint Friedmann Ruven és Mellár Kor-
nélia Anna 4. osztályos versenyzőink előadá-
sa is figyelemre méltó volt. Az izgalom a nap 

végére elillant, s csak a közös barátkozás, a kö-
zös játék és a kirándulás öröme maradt meg a 
tanulóink emlékezetében.

Spangberg Olga

Szabadkai  
Gyermekszínház

November 22-én a Faluházban vendéges-
kedett a Szabadkai Gyermekszínház, amely 
egy szerb nyelvű bábjátékkal örvendeztette 
meg az óvodásaink egy részét és az iskolás 
gyermekeinket. Az előadás címe, Pao s kruška 
volt, melyben egy kisfiú kalandját követhettük 
nyomon, aki egy varázslatos erdőben sétálva 
lépésről-lépésre ébredt rá arra, miért is olyan 
fontos vigyázni Földünk tisztaságára. Annak 
ellenére, hogy a történetnek komoly mon-
danivalója is volt, a színészek sok humorral, 
fülbemászó, könnyen énekelhető dalokkal 
lopták be magukat kicsik és nagyok szívébe.

Sztanojevné Roczkov Nóra

Gyertyagyújtás
December 4-én, a második adventi gyertya 

meggyújtásánál a szerb óvodásokat, iskolá-
sokat érte a megtiszteltetés, hogy a szívből 
érkező kis énekeikkel és szavalataikkal mél-
tó módon emeljék az ünnep fényét. Igazi téli 
hangulat lengte be a Faluház előtti teret, tele 
mosolygó arcokkal, karácsonyi fűszeres il-
lattal a levegőben. Egy kedves úr állított meg 
azon az estén, hogy elmondja nekem, milyen 
ügyesek voltak a gyermekeink és, hogy azt is 
megossza, milyen jó volt látni rajtuk, hogy ők 
is élvezték ezt a kis fellépést!

Sztanojevné Roczkov Nóra

A Mikulás látogatása 
December 6-án a szerb iskolánkba is elláto-

gatott a Mikulás. A gyerekek nagyon várták, 
már óraközi szünetekben a folyosón énekelve 
hívogatták a nagyszakállút, aki nem is kérette 
sokáig magát. Minden osztályt végiglátoga-
tott, elbeszélgetett a gyerekekkel. Rengeteg 
furfangos kérdést válaszolt meg. A puttony-
ban megbúvó csomagok is mind gazdákra lel-
tek. Köszönjük kedves Mikulás, hogy betértél 
hozzánk!

Prónai Mónika  

Szerb iskola hírei
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„MesÉLJük együtt az ünnepet!”
Bajzáth Mária mesekutató szinte mozgalmat indított azzal a felhí-

vásával, hogy várjuk mesével az ünnepet. Hite szerint „a huszonnégy 
ünnepváró nap huszonnégy lehetőség egy olyan varázslatra, amelyben 
az is kap, aki ad, és az is ad, aki kap”. 

MesÉLJ! 
„Mert ahogy telnek-múlnak az évek, a mesék elmaradhatatlan ré-

szévé válnak a karácsonyi készülődésnek, és egyszer csak, majd azok 
mesÉLnek, akiknek valamikor mesÉLtünk”. 

A gyerekek erre fognak emlékezni, erről lesznek emlékképeik. Érez-
ni fogják az ünnep illatát, megborzongatja őket annak meghitt hangu-
lata, homályos képek élesednek ki újra ezen emlékekhez kötődően. 

Óvodánk nevelőközössége hisz abban, hogy mesélni és mesét hall-
gatni olyan ajándék, ami általában nem kerül semmibe, mégis nagyon 
sokat ér. Élőszóval, fejből mesélve, éppen akkor kitalálva, vagy felolvas-
va egyaránt olyan örömet és élményt nyújt a mesélőnek, mint a mese 
hallgatójának. 

Óvodapedagógusként a hétköznapokban is sokszor megélhetjük an-
nak a csodáját is, ahogyan a gyermekek tisztán, mély átérzéssel, nagy 

indulatokkal, s a végén a jóleső feszültségoldással hallgatják végig a 
mesét. A digitálisan elérhető mesékkel a családok is röpülnek a mesék 
szárnyán. Jó volt, amikor közös családi élmény lett egy-egy adventi tör-
ténetből. Sok-sok emberi tapasztalat birtokába kerülhetünk a huszon-
négy adventi mesének köszönhetően, hiszen van közöttük eszkimói 
mese, keresztény legenda, sok mára legendává vált történet. Az egyik 
ilyen a karácsonyi virág legendája. Mexikóban karácsonyvirágnak hív-
ják a mikulásvirágot, mely a legenda szerint egy Manuel nevű utcagye-
rek égig szálló imái és könnyei hatására nőtt ki a földből.

Az Advent angyalai című mese kezdete:
„Azt mesélik, hogy advent idején négy angyal érkezik a Földre… 
Az első, csak jár-kel az emberek között, de azok annyira „készülőd-

nek” az ünnepekre, hogy sokszor észre sem veszik, ki van közöttük. Az 
angyal, azért száll le az égből, hogy megnyissa a lelkeket egymás felé….”

A Csicsergő Óvoda és Bölcsőde nevelőközössége pedig mesél… 
mesél minden nap… gazdagszik és gazdagít… 
örömöt ad és örömöt kap … 

Ternainé Fodor Marianna 
intézményvezető
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Kínai nyelv
Újra indultak a kínai nyelvű szakköri órák 

a Zoltánfyban. A Sanghajból érkező Xiong 
Huiping tanárnőt nagyon várták már az ér-
deklődő tanulók. A covid válság előtt a fog-
lalkozás nagyon népszerű volt a diákok köré-
ben. Iskolánk és az SZTE Konfuciusz Intézete 
közötti együttműködés, melynek keretében a 
foglalkozások zajlanak, több évre vezethető 
vissza. Az idén újra induló program célja a kí-
nai nyelv és kultúra megismertetése és igény 
szerint a sikeres nyelvvizsgára való felkészítés. 

Radnóti Gimi, TERMOSZ 
labor

(Nyolcadik osztályosok szemszögéből)
„November 22-én, egy szép napos reggelen 

helyközi járattal mentünk vegyes csapattal 
Szeged városába. Hetedikesek és nyolcadi-
kosok képviselték iskolánkat az eseményen, 
a Radnóti Miklós Gimnázium TERMOSZ la-
borjában. Első körben kémia és földrajz fog-
lalkozásra mentünk, majd a biológia és fizika 
következett. Első körben elmondták nekünk 
a balesetvédelmi tudnivalókat, mi a teendő 
tűzeset, illetve baleset esetén. (Szerkesztői 
megjegyzés: Ránéztek a csapatra és úgy dön-
töttek, mindenképpen ezzel kell kezdeni ). 
Megmutattak nekünk fizikából, biológiából, 
kémiából és földrajzból egy-egy kísérletet. 
Vulkános, lufis kísérletek, tömegmérés, kém-
hatások vizsgálata is szerepelt a feladataink 
között. Biológiából a vércsoportokról volt 
szó, ki kellett nyomoznunk egy gyilkosságot, 
ez volt a legérdekesebb. A gyilkos szerencsére 
nem Zoltánfys diák volt. Mindenki nagyon 
élvezte ezt a napot, tanulságos, érdekes és iz-
galmas volt számunkra.”

Próbanyelvvizsga
Decemberben elérkezett a pillanat, amikor 

az iskola 8. osztályos tanulói számot adhattak 
egy próbanyelvvizsga keretében angol nyel-
vi ismereteikről. A próbavizsga intézménye 
több éves hagyomány a SZTEJKI iskoláiban. 
Ezen megmérettetés igazi visszajelzés mind a 
tanuló, mind a tanár számára, nem csak isko-
lai, hanem intézményi szinten is. A Zoltánfys 
nyolcadikos tanulók több mint fele sikerrel 
vette az akadályt, ők teljesítették egy alapfokú 
nyelvvizsga elvárásait. 

Weöres Sándor Általános 
Iskola rajzpályázata

Weöres Sándor Általános Iskola rajzpályá-
zatára minden évben szívesen jelentkezünk. 
Idén a Falusi fiú a városról beszél c. Weöres 
Sándor versről kellett illusztrációt készíteniük 
a tanulóknak. Minden osztály szebbnél szebb 
rajzokat alkotott, és számos munkát el tud-
tunk küldeni a pályázatra. Végül egy külön-
díjban részesült 3. osztályos tanulónk, Terjék 
Miranda. Ezúton is gratulálunk neki! 

Három legyet 
egy csapásra

November 25-én, túlteljesítve a mondást, 
három legyet ütöttünk egy csapásra. A mun-
katervben előre megtervezett tanításnélküli 
munkanapot szervezett az intézmény. A dé-
lelőtt a szakmákról, foglalkozásokról, a köz-
lekedésbiztonságról és az esélyegyenlőségről 
szólt. Minden diák pedagógusok irányítá-
sával előre megtervezett tematika mentén 
készült erre a rendhagyó napra. Osztályke-
retekben zajló műhelymunkák keretében a 
szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedtek 
kicsik, nagyok egyaránt. Ezen a délelőttön ke-
rült megrendezésre a KEVE program soron 
következő foglalkozása is az alsó tagozatosok 
részvételével. Az ügyességi KRESZ pályán a 
Csongrád Csanád Megyei Rendőrség mun-
katársa, aki mellesleg az iskolarendőr is, segí-
tette a diákokat a helyes közlekedési ismere-
tek elsajátításában.

Nagy örömünkre a vállalkozó szellemű 
rend őre, Báló Krisztián készséges volt és a 
felső tagozatosoknak a rendőri pályáról tar-
tott ismertetőt. Nagyon sok kérdés merült fel 
a diákokban, amire így első kézből kaphattak 
választ. Aznap délután többször lehetett hal-
lani a folyosón, az alábbi mondatot: „Na, én 
tuti rendőr leszek.” 

Ez a nap az érzékenyítésről, a másság elfo-
gadásáról és a toleranciáról is szólt. Meghívott 
vendégünk, Kácsor-Macska Zsuzsa a vakve-
zető kutyájával érkezett a suliba. A kezdetben 
megilletődött diákok az idő elteltével egyre 
jobban feloldódtak. Mint utóbb elmondták, 
elsőre nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, 
nehezen értették, hogy egy látássérült ember 
hogyan élheti meg a hétköznapokat. Zsuzsi 
nyitott és vidám személyisége gyorsan helyre-
rakta a lelkeket. A diákok megértették, hogy 
sokan vannak a társadalomban, akik lehet, 
hogy mások mint ők, de ugyanolyanok sze-
retnének lenni és lesznek, ha mindenki elfo-
gadja és segíti őket. Természetesen a legna-
gyobb sztár ezen a napon Bodza volt.  

Advent
Az adventi időszak iskolánkban is fontos 

szerepet kap. Nem csak a termeket, de a lel-
keket is ünnepi díszbe öltöztetjük. Az idő-
szak lényege, hogy együtt legyünk, közösen 
készüljünk, várjuk a karácsonyt. A délutáni 
foglalkozásokon adventi naptárat, karácsonyi 
zoknikat, hópelyheket és egyéb díszeket ké-
szítettek a tanulók. 

Az idei mikulásozás remek hangulatához 
és kivitelezéséhez nagyban hozzájárult a szü-
lői munkaközösség. Lázár Sándor és Herczeg 
Enikő jóvoltából a Télapó és krampusza sok-
sok ajándékot hozott a gyerekeknek és taná-
raiknak, ezzel nagy örömet okozva az egész 
alsó tagozatnak, hálás köszönet érte.

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK 
ÁLDOTT BÉKÉS ÜNNEPEKET 
KÍVÁNNAK A ZOLTÁNFYSOK!

Vid György ig.

„MesÉLJük együtt az ünnepet!”
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Befejeződött egyesületünk 
2022. évi labdarúgó szezonja. Já-
tékosainak nem állnak le a tava-
szi rajtig, hanem a megyei futsal 
bajnokságban pallérozódnak heti 
rendszerességgel.

Szeretnénk megköszönni szak-
embereink munkáját, büszkén el-
mondhatjuk, jó munkát végeztek 
az elmúlt hónapokban. Edzőink, 
segítőink: Czibere László, Csala 
Zsolt, Csordás József, Egedi Edi-
na, Király Ádám, Király Csaba, 

Koczkás Zoltán, Kocsis Tamás, 
Molnár Nataniel, Molnárné Far-
kas Lili, Rácz Balázs, Rajki Erika, 
Tóth Tamás, Vincze Gábor.

Szeretnénk megköszönni a 
Deszki Önkormányzat támoga-
tását. Király László polgármester 
úr minden segítséget megad a za-
vartalan munkához.

Köszönjük Szabóné Sarkadi 
Szilvia, illetve a Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési Nonprofit Kft 
dolgozóinak munkáját, minden 

évben hatalmas segítséget ka-
punk Tőlük.

Köszönjük támogatóinknak, 
akik nélkül nem sikerülhetett 
volna a működést biztosítani: 
Agro-Lele Mezőgazdasági Zrt, 
Csíkszék-Gép Kft., Deszki Fruit 
Kft., Deszki Uborka Kft, Kovács 
József Mezőgazdasági Termelő 
Kft, Orvos Csaba, Taugép Gu-
miipari Gépgyártó Kft, Tisza-Új 
Agrár Termelő Zrt.

Köszönjük mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette 
egyesületünket, köszönjük szé-
pen a támogatásukat, munkáju-
kat.

Minden kedves deszki lakos-
nak nagyon boldog ünnepeket 
kívánunk!

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Deszki Sport Club 
vezetősége

November 12-én csípős reg-
gelen gyülekeztünk a sátor alatt. 
A víz felületét kémlelve alig lát-
tunk mozgást, ami nem sok jót 
ígért, és a “mérlegelést” követően 
sajnos ez beigazolódott. A hor-
gászhelyek kisorsolásáig 22 fő 
jelezte részvételét. A 3 órás etap 
alatt folyamatosan csapódtak be 

az etetőkosarak a vízfelületre, de 
a halak nem díjazták a felkínált 
finom falatokat. A délelőtt során 
mindössze egy darab pontyot és 
két darab alig mérhető törpehar-
csát sikerült horogra csalni. Töb-
bek szerint az egy darab kifogott 
ponty is be volt drogozva.

Végeredmény:
I. Lévai István
  – 2,80 kg – 1 db ponty
II. Sándor József
III. Tari János
A második és a harmadik he-

lyezettek által fogott törpeharcsák 
szemrevételezése alapján döntöt-
tek a rangsorról. A 2022-es verse-
nyidőszak egyesületünknél véget 
ért. A horgásztársak az év hátra-
lévő időszakában azonban to-
vábbra is hódolhatnak szenvedé-
lyüknek. Versenyen legközelebb 
már csak a 2023-as esztendőben 
találkozunk. A Maros Ponty HE 
megköszöni minden tagjának, 
szponzorának, szimpatizánsának 
a 2022-es évi támogatását, segít-
ségét, és egyben kíván mindenki-
nek boldog új esztendőt.

Közeledve az év végéhez, októ-
ber 15-én egyesületünk megtar-
totta a tagság által leggyakrabban 
alkalmazott két horgászmódszer 
évadzáró versenyét. A régebbről 
ismert, úszós módszert alkalma-
zó, hagyományos versenyünkre 
43 fő adta le nevezését. Jó időben, 
jó fogási eredmények születtek. A 
versenyzők a délelőtt során 24 db 
nemeshalat emeltek ki a partra.

Végeredmény:
I. Kovács Attila 
 – 8,55 kg – 3 db ponty
II. Fehérvári Tibor 
 – 7,70 kg – 3 db ponty
III. Prónai András 
 – 6,15 kg – 2 db ponty
A verseny győztesének Gilicze 

Gábor adta át az általa felajánlott 
díjat. A délelőtt Csányi József 
horgásztársunk által főzött ebéd 
elfogyasztásával zárult. Mellesleg 
szakácsunk a főzés mellett még 
egy pontyot is fogott.

Maros Ponty HE vezetősége

Deszki Sport Club hírei - Labdarúgás hírek

Maros Ponty Horgászegyesület hírei

Feeder verseny Gilicze Sándor emlékverseny
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A HandCraft Interreg - IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program Ma-
gyarország - Szerbia projekt keretében, a 
deszki Szent Száva Oktatási, Kulturális és 
Hitéleti Központban 2022.11.26-án meg-
rendezésre került a projekt záró workshop 
eseménye.

A program magyar és szerb muzsikával, 
táncházzal vette kezdetét. Az eseményen 
különböző kézműves tevékenységekben 
lehetett részt venni. A projekt során áta-
dott új szárnyrészben kialakított 4 terem-
ben várták az instruktorok a gyerekeket 

szálas anyagok, agyag, fa, pamut-fonal, 
fonás és szövésre.

A gyerekek nagyon élvezték a foglalko-
zásokat, mivel a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódtak, így saját kezűleg készíthettek 
egyedi dekorációkat: a fás foglalkozásnál 
elkészült a jászol fa alapja, a csuhés foglalko-
zásnál a kis Jézus, valamint Mária és József 
csuhébaba. A fonalas és pamut foglalkozá-
sokon különböző karácsonyfadíszeket ké-
szíthettek, az agyagozásnál pedig elmarad-
hatatlan volt a mécsestartó készítés.

Német Helga 

Projektzáró workshop

2021. szeptemberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdetett a nemzetisé-
gek kulturális kezdeményezéseinek 2022.évi költségvetési támogatásá-
ra.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak, 
tárgyi- és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevé-
kenységeinek, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek 
támogatása, valamint a közművelődési feltételeinek javítása érdekében 
nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és 
kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális- és tudomá-
nyos kezdeményezések támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikeres pályázatá-
nak köszönhetően a támogató 900.000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tással segítette az egyesület szervezésében megvalósuló „XXVII. Banat-
ski Sabor Deszken” c. rendezvényünk lebonyolítását.

A népzenei találkozón hangsúlyos szerepet játszik az autentikus 
népzene, másrészt pedig a templomi és a klasszikus kórusénekek. A 

magyarországi résztvevőkön kívül minden évben jelentős számban 
érkeznek az eseményre szerbiai, romániai és horvátországi fellépők. A 
különböző tájegységek találkozója is ez, ahol évről évre újabb - a kutatá-
sok során fellelt - népzenével, népdalokkal lepik meg egymást a résztve-
vők, bizonyítva ezzel azt, hogy érdemes a múltba nyúlni az emlékekért. 
Különböző korosztályok együttes zenei élménye segíti a szerb közösség 
összetartását a rendezvényen s azon kívül.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő

XXVII. Banatski Sabor Deszken NKUL-KP-1-2022/2-000172

Minden évben a decemberi időszak a Bánátnál 
a karácsonyi előkészületek időszaka, hiszen január 
7-én rendezik meg a karácsonyi műsorukat, amely 
egyben a Bánát éves önálló estje is. A hagyományok 
szerint régi és új koreográfiákat mutatnak be a szín-
padon, amelyekben minden generáció szerepel. Ezt 
így tervezik 2023. január 7-én is. 

A második Adventi gyertyagyújtáson a hagyomá-
nyok szerint a szerb közösség adott műsort a Faluház 
előtti téren. 

Megtartották az év utolsó szerb táncházát is de-
cember 7-én, a Szegedi Nemzetiségek Házában. A 
sokéves hagyomány ez évben is sikeres, hisz a szerb 
táncházak voltak a görög mellett a leglátogatottab-
bak. A sorozat folytatódik 2023-ban, mivel nagyon 
fontos a tánc és zene megszerettetése, ezáltal új tagok 
toborzása. 

Hagyományos szerb népzenei találkozót ren-
deztek meg november 26-án Nagyszentmiklóson 
(Románia), ahol a deszki zenészek is részt vettek, ez 
évben a Rusz Mákszó által vezetett „Bánátszke Lále” 
zenekar lépett fel nagy sikerrel.

A szerb karácsony ünnepén, 2023. január 6-án, 
Szentestén a hagyományok szerint 20 órakor a 
szerb templom kertjében meggyújtják a „Bádnyá-
kot”, amit Milicsity Szvetomir atya szentel meg.

Január 7-én, a Deszki Faluházban rendezik meg 
19 órai kezdettel a hagyományos szerb karácsonyi 
műsort, a Bánát Néptáncegyüttes önálló estjét.

A programokra sok szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a szervezők!

Minden Deszkinek Kellemes Békés Karácsonyi 
ünnepeket és Egészségben gazdag Boldog Új Évet 
kíván a deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület!

A magam nevében is csatlakozom a jókívánsá-
gokhoz:

Rusz Borivoj - Bóró

Ünnepi 
előkészületek és 
táncházak a Bánátnál 
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 Deszk Község Önkormányzata a Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati 
felhívás keretében 300 millió forint vissza nem térítendő európai uni-
ós támogatást nyert belterületi csapadék- és belvízelvezető csator-
narendszer fejlesztésére.

A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 kódszámú, „Csapadék- és belvízelve-
zető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című projekt célja az éghaj-
latváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés- és kezelés, 
valamint belterületi csapadékvíz-elvezetési és gazdálkodási rendszer 
kialakítása. Specifikus cél a belvízbiztonság megteremtése, a csapadék- 
és belvízelvezető csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvés. 
A fejlesztés keretében az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető 
hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve 
belvíz elvezető hálózat építése valósult meg mederkialakítással, hely-
reállítással, műtárgyak átépítésével és helyreállításával. A csapadékvíz 
elvezetés fejlesztése az alábbi területekre terjedt ki:

– Petőfi utca (Móra Ferenc u. - Béke u. között)
– Arany János utca (Móra Ferenc u. - Zrínyi u.- Béke u. között)
– Zrínyi utca (Petőfi u. - Arany János u. között)
– Széchenyi utca (Móra Ferenc u. - Ősz u.- Dózsa u.- Béke u. között)
– Dózsa György utca (Széchenyi István u. - Damjanich u. között)
– Alkotmány utca (Móra F- Ősz u. - Dózsa György u. között)
– Ősz utca (Széchenyi u.- Alkotmány u. - Magyar u. között)
– Magyar utca (Kossuth u. - Semmelweis u. között), (Május 1. u. – Móra 

Ferenc u. - Ősz u. között)
– Május 1. utca (Fenyő u. - Magyar u. - Alkotmány u. között)
– Szegfű utca (Kárász u – Május 1 u között)

A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és 
vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- 
és belvízelvezető csatornák, valamint műtárgyak fejlesztésével, de 
közép-hosszú távon az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érde-
kében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási 
rendszer kialakítását készíti elő. A fejlesztésnek köszönhetően közvet-

lenül 190 darab magántulajdonban lévő lakóingatlant és környezetét 
óvhatjuk meg.

A projekt címe: 
 „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése 
 Deszken”
A Projekt kódszáma: 
 TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030
Kedvezményezett: 
 Deszk Község Önkormányzata
A támogatás összege: 
 300.000.000,-Ft
A támogatás intenzitása:  100%
A projekt kezdete: 
 2021.07.01.
A projekt fizikai befejezése:
 2022.12.06.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: 
Szekeres Andrea projektmenedzser, 
Tel.: 06-20/286-2338, 
E-mail: szekeres.a@deszk.hu.

Sajtóközlemény 
„Csapadék-és belvízelvezető

 csatornarendszer fejlesztése Deszken”

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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HALÁLOZÁS

Álmosdi Antal Istvánné 
75 éves  korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 

Banzsal Katalinnak és Kószó Krisztiánnak 
2022.12.10-én Benett 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 

január 4., 18.
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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