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Fokozottan 
ellenőrzik
 a szabálytalanul 
parkolókat
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyzőasszonnyal készült beszélgetésünk
 az 5. oldalon olvasható.

KARÁCSONYOZTUNK
December 18-án, az utolsó adventi gyertyagyújtáson volt a Zoltánfy Iskola és a 

Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde falukarácsonyi műsora. 
Január 7-én ünnepelte a szerb közösség a Karácsonyt, amikor egy gyönyörű műsor-

ral örvendeztették meg a nézőket a Faluházban.
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– Polgármester Úr! Először is boldog 
újévet kívánunk Önnek és minden kol-
légájának! Letudva a 2022-es évet, és ta-
lán már jobban látva a 2023-at, hogyan 
látja az óévet, és mit gondol az újeszten-
dőről?

– Köszönöm szépen, én is egészségben és 
munkában gazdag újévet kívánok Önnek, és 
itt az újság hasábjain keresztül minden desz-
kinek!

Az ünnepek előtt nyilatkoztam a Délma-
gyarország napilapnak, és a legfrissebb in-
fókkal felvértezve is ugyanazt látom, és csak 
ugyanazt mondhatom: A KETTŐSSÉGEK 

ÉVE VOLT 2022, és úgy érzem, UGYAN-
ILYEN – ha csak nem rosszabb – LESZ A 
2023-AS ÉV IS!

A 2022-es év tele volt meglepetésekkel, 
ami miatt kettősség van bennem, hiszen 
miközben szépen fejlődött a településünk, 
a működésben eljutottunk a teljes kilátásta-
lanságig. Ott tartunk, hogy saját forrásból 
100 méternyi járdát sem tudunk felújítani.

Csapadékvíz rendszert bővítettünk 300 
millióból, a TOP PLUS Programban 505 
millió forintot nyertünk, melyből hamaro-
san indul a Táncház építése, fedett kerékpár-
tárolók épültek, és a sportcentrumot is fej-
lesztettük. Idén szeptembertől már működik 
a pályázati forrásból megépült bölcsőde, és 
hamarosan a Szőregi sor is megújul – a most 
megnyert 86 millióból.

700-800 millió forintos költségvetésünk 
volt, ennek nagy százaléka a bérekre és a re-
zsire ment, azonban ezek rendezése egyelőre 

kilátástalanul nagy gondot jelent. Félünk at-
tól, hogy sorra elveszítjük az önkormányza-
ti dolgozókat, mert nem tudunk számukra 
versenyképes fizetést adni, és azt sem tudjuk, 
hogy miből rendezzük majd a legalább 110 
millió forinttal többe kerülő rezsit. 23 órakor 
lekapcsoljuk a közvilágítást, és csak másnap 
kapcsoljuk vissza. Takarékoskodunk, szá-
molunk, de bezárni nem szeretnénk az in-
tézményeket, a faluházat sem, mert vallom, 
hogy a kulturális intézmény a lelke minden 
településnek. Az ingatlanjainkat sem fogjuk 
eladni azért, hogy rezsit fizessünk belőle, az 
már mindennek a vége lenne, attól már nincs 
lejjebb. Mindenhol ez a helyzet, ezért azt gon-
dolom, azt akarom hinni, hogy az nem lehet, 
hogy a kormányzattól ne kapjanak segítséget 
az önkormányzatok. A kötelező feladatokra 
talán kötelező forrást is biztosítani…

Jelenlegi állás szerint mi 29 milliót kap-
tunk rezsikompenzációra, ami a megemel-
kedett díjak harmadát sem fedezi. Ez a fel-
háborító helyzet minden önkormányzatot 
csődbe visz – történnie kell valaminek. Ha 
ezt nézem, a helyzet több mint elkeserítő. Ha 
azt kérdik, vannak-e terveink, készülünk-e 
valamire, akkor csak pozitív, bizakodó vá-
laszt tudok adni. 

Deszken fejlesztésre biztosan nem jut majd 
saját forrás jövőre, ugyanakkor már pályá-
zatot adtunk be egészségház létrehozására, 
amelyben helyet kapna két háziorvosi praxis, 
egy fogorvosi és egy iskolaorvosi rendelő. 
Pályázati kiírást várunk a szennyvízzel és a 
csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos nagy 
terveinkhez, de pályáznánk utak felújítására 
és járdaépítésére is. 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Az említett kettősség kellemesebb 
oldalával nap, mint nap találkozhatnak 
a deszkiek az utcán – szinte mindig van 
valami újdonság. Az ünnepek előtt elké-
szültek a fedett kerékpártárolók, egy hó-
nappal korábban a sportcentrum újult 
meg. Ezzel kész a projekt? 

– Nagy örömünkre karácsony előtt készre 
tudtuk jelenteni az Alkotmány utcára terve-
zett négy kerékpártárolót. Még át sem adtuk, 

még ott dolgoztak a munkások, de máris 
kezdtek sokasodni mindegyikben a munka 
után a gazdájukat váró bringák. Öröm volt 
látni, hogy mennyire örülnek neki, és jó volt 
hallani a sok dicsérő szót is: „Na, ez nagyon 
kellett már, köszönjük!”

A projekt ezzel elkészült, elültették a fákat, 
és az erős korlát a 43-as mellett biztonságot 
jelent a szép üvegkalitkának is. Amint kitava-
szodik, a COOP áruház előtti kis aszfaltjavítás 
is elkészül, addig lezártnak tekintjük ezt a 35 
milliós, a TOP Plusz programban megnyert 
pályázatot.

A sportcentrum felújítása külön projekt 
volt. Az oda elkölthető 16 millió hozadékát 
már használják a gyerekeink, és a szüleik is. 
Korszerű, megszépült rekortán futópálya, át-
telepített játékok, eszközök, és az Alkotmány 
utca sarkáról eltüntetett balesetveszélyes és 
lehangolóan csúnya betonrengeteg helyének 
bezöldülése máris jobb közérzetet ad az ott 
sportolóknak. 

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

ÚJ KERÉKPÁRTÁROLÓK 
DESZKEN
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–  Ha már a közlekedésbiztonsági kor-
látot említette, akkor hadd kérdezzem 
meg, hogy a Semmelweis utcai zöldséges 
előtti korlát miért épült, és lehet-e tudni, 
hogy mi lesz az egykori zöldséges pavilon-
nal? 

– A korlát megépítésére már régóta készü-
lünk, az ottani kaotikus állapotok miatt már 
tíz éve is meg kellett volna építeni. Most vég-
re ezzel az egyszerű eszközzel meggátoljuk a 
szabálytalan parkolásokat, korlátozhatjuk, 
irányíthatjuk a gyalogos célközlekedést, és 
egyszerre kerékpár támaszként is funkcionál-
hatnak az új forgalomtechnikai korlátok.

Az egykor Magyar Béla zöldségeseként 
ismertté vált pavilon sorsáról sajnos mi sem 
tudunk sokat. Azt hiszem, Önökkel együtt a 
médiákból értesültünk, hogy az új tulajdonos 
ellen fél éve NAV vizsgálat indult, és vélhetően 
lefoglalják az ideiglenes épületet is.

Reménykedünk, hogy hamarosan vagy 
tisztázódik az ügy, és újra kinyit, vagy egy új 
tulajdonos kezd majd valamit a forgalmas he-
lyen álló, jobb időket látott pavilonnal.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Polgármester Úr! A rezsi díjak emel-
kedése kapcsán már említette egyszer, 
hogy a közvilágítás kényszerű kikap-
csolása mellett több helyen napelemes 
kandeláberekkel oldanák meg a szüksé-
ges közvilágítást. Lesznek ilyen lámpák, 
vagy csak opció marad?

– Elsődlegesen a 43-as főút mentén lévő 
buszmegállónál és a településen meglévő, né-
hány gyalogosátkelő helynél gondolkodtunk 
napelemes, a közvilágítást biztosító kandelá-
berek felszerelésében, de más, közvilágítással 
eddig el nem látott utcaszakaszokon is effélé-
ket terveztünk.

Nem csak egy útkeresés, nem csak egy 
opció ez, hiszen a Szőregi soron és a kisker-
tekben már évek óta működnek ilyen szolár 
lámpák. A rezsi díjak elszabadulását követően 
többszörösére emelkedtek az ilyen eszközök 
árai, ezért akciókban leárazott lámpákat, egy-
két napig elérhető rendkívüli árajánlatokat 
kerestünk – és szerencsénkre sikerrel. 

Egy rendkívül kedvező akcióban tíz ilyen 
kandelábert vásároltunk meg 90 ezer forint 
alatt összáron, hogy kipróbálhassuk őket, 
hogy legyen elég tapasztalatunk a szélesebb 
körű használatuk előtt. A Kossuth közben 
került felszerelésre 4 db ezekből, és jelenleg 
tesztelés alatt vannak. Az működésük eltér 
a megszokottaktól, mert két fényerősséggel 
dolgoznak a minél jobb energiahatékonyság-
ra törekedve. Alaphelyzetben egy gyengébb 
megvilágítással üzemelnek egészen addig, 
amíg a mozgásérzékelőjük be nem kapcsolja 
az erősebb, teljesen jól használható fényerős-
séget.

Ha beválnak a lámpák, akkor hamarosan 
elkezdjük felszerelni a többit a buszmegálló-
inkban is. Ez azért is fontos lehet, mert he-
teken belül várható az MVM szerelőcsapata, 
akik alkalmassá teszik a trafóinkat a lekap-
csolható közvilágításra. Ha ez a szolgáltatás 
elérhető lesz, akkor bizony egyből szükség 
lesz az említett csomópontok napelemes 
megvilágítására.   

– Értjük, hogy nincs rá pénz, és tudjuk, és a jelek szerint nem lesz valós mentőcso-
mag sem, de nehéz elképzelni, hogy tényleg sötétbe borul majd a település. Mikor kez-
dődik az „új időszámítás”?

– Az új időszámítás órája sajnos már hónapok óta ketyeg. Azóta bajban vagyunk, amióta 
tudjuk, hogy elfogyott forintokra apellálva világítunk és fűtünk a településen. Nem eltúlzottan, 
és főként nem kemény, takarékossági lépések nélkül – de akkor is erőn felül! Ez olyan, mint az 
orosz-rulett. Szerencsével kis ideig ki lehet húzni…

Ez egy nagyon nyomasztó teher, és mivel nem rajtunk múlik a megoldás – bármit is sulykol-
janak az állami média ezzel kapcsolatban – azt várjuk, egy ország települései várják, hogy az 
iskoláink fűtésére, és közvilágításra is jusson az ország büdzséjéből.

A közvilágítás 23 órai lekapcsolása várhatóan egy hónapon belül elkezdődik. Nem lesz jó, és 
senki nem örül majd neki. Mi sem. Azt gondolom, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen teljesen 
sötét utcákon járni, egészen addig, amíg először lekapcsolják majd a lámpákat. A forgalombiz-
tonság megtartása céljából ezen időszakban (éjszaka) sebességkorlátozás lép életbe, 30 km/h se-
bességgel lehet a településen közlekedni, az Alkotmány utcán pedig 40 km/h sebességgel.

Szomorúan, de egyszerre tehetetlenül állok a helyzet előtt, és bizony a legtöbbjükkel együtt én 
sem hittem volna el soha, hogy a mi életünkben ilyen előállhat majd valaha is.  

23 ÓRA UTÁN 
SÖTÉTBE BORUL DESZK?

MI LESZ A ZÖLDSÉGESSEL?

NAPELEMES 
LÁMPÁK
 JÖNNEK?

...2023?
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– Említette, hogy a hiányzó rezsidíjak 
harmadát már megkapták. Úgy gondol-
ja, hogy nem kapnak több segítséget a 
Kormánytól? 

– Én semmit nem gondolok. Én, és az ön-
kormányzatunk tényekből, megítélt normatí-
vákból és a számlánkra beérkezett forintok-
ból dolgozik. Ezekkel tudunk csak kalkulálni, 
újsághírekből, pletykákból nem lehet villany-
számlát fizetni – ahogy Önök is csak valós 
forintokból tudnak ilyenre költeni a családi 
kasszából.

A 29 milliós kiegészítő támogatási értesí-
tést követően első dolgom volt, hogy a meg-
felelő helyeken érdeklődjek a még nagyobb 
kiadást és terhet jelentő gáztámogatásról, a 
bérkompenzációról, az óvoda és bölcsőde 
rezsitámogatásáról. Még csak bíztatást sem 
kaptam. Ennyi van jelenleg – ez volt a válasz.

Európa legmagasabb benzinárát, a legma-
gasabb élelmiszer árakat, elviselhetetlenül 
magas rezsi díjakat és az Unió egyik legala-
csonyabb átlagfizetéseit nyögi ma az ország. 
Nincs mit gondolni ilyenkor. Remélni lehet, 
remélni kell, hogy valaki felkapcsolja a lám-
pát… 

– Azért az újévre is jutott már átadó 
ünnepség. Megtudhatjuk, mi volt ez? 

– Egy kedves kis ünnepségen, közös „hari-
bózáson” vettünk részt az ovisokkal egy hete. 
Nem érkezett plusz pénz, nem nyertünk se-
hol, csak egész évben gazdálkodtunk. Ennek 
a hozadéka adott lehetőséget egy kisléptékű, 
ötmilliós fejlesztésre.

Tudniillik, hogy az óvodai és bölcsődei 
normatíva csak és kizárólag ezekre az intéz-
ményekre, ezek működtetésére fordítható. 
Az egész éves spórolás, és a költséghatékony 
működtetés áldása, hogy év végén, az összeg-
zések után adódhat lehetőség kisebb fejleszté-
sekre az érintett két intézményben. 2022-ben 
ez megadatott.

Fejlesztő gyerekjátékok, nagyméretű ak-
tív hangfalak, fogyóeszközök nagy tömegű 

pótlása, polcrendszerek, új fénymásoló, az 
óvodakertben közbenső kis kerítés építése, 
és két óvodai foglalkoztató szoba teljes bútor-
cseréje is szerepelt a listán, aminek kis átadó 
ünnepségén a képviselő társaimmal, jegyző 
asszonnyal, a gyerekekkel és pedagógusokkal 
örültünk közösen január elején.

A 40-45 m2 megújuló belső járdaburko-
lat és az előbb felsoroltak ugyan kis beruhá-
zásnak számítanak, de tudjuk, hogy sokan 
örülnek majd ezeknek – gyerekek és szülők 
egyaránt. 

Jól esett és kellett is ez a kis pozitív történet 
az évkezdésre!    

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

FEJLESZTÉSEK 
AZ OVIBAN ÉS A BÖLCSIBEN

JÖN SEGÍTSÉG
AZ ÖNKOR-
MÁNYZATOK-
NAK?
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ELLENŐRZÉSEK 
– Jegyző Asszony! Többen kap-

tak tavaly nyáron és most év elején 
is figyelmeztetést amiatt, hogy köz-
területen parkoltak. Minek köszön-
hető ez az ellenőrzés?

– A vonatkozó helyi rendelet 
nem a közterületen történő, ha-
nem a közterületi zöldterületen 
való parkolást tiltja. Akik ezen 
szabályt megszegték, kaptak köz-
igazgatási eljárás keretében figyel-
meztetést. Ismételt szabályszegés 
esetén, vagy ha korábban is kapott 
már az ügyfél figyelmeztetést akár 
más szabályszegés miatt, szabható 
ki közigazgatási bírság.

HOL NEM LEHET 
PARKOLNI?

– Nyilvánvaló, hogy mindenki-
nek magának kell utána járni, hogy 
hol és hogyan lehet parkolni, de el-
mondaná pár szóban, hogy mikor 
parkolunk szabálytalanul?

– A KRESZ előírásai szerint 
járművel megállni, várakozni 
(parkolni) csak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén, az-
zal párhuzamosan, egy sorban 
szabad. Ezen, úttest területére 
vonatkozó főszabályt egészítik 
ki a helyi rendelet szabályai. Te-
hát a KRESZ-ből adódóan nem 
lehet parkolni pl. járdán, az ut-
cai szennyvízcsatorna aknáknak 
kialakított burkolatain, a helyi 
rendeletünk alapján pedig a köz-
területi zöldterületeken. Ebbe a 
fogalomba beletartozik minden 
olyan önkormányzati tulajdonú, 
korlátozás nélkül használható te-
rület, amelyen zöldfelület, annak 
elemei, építményei találhatóak. 
Tehát gyakorlatilag minden, ami 
nem úttest. Például a még ki nem 
alakított utcai bejárók esetén a be-
közlekedésre kiépített nagykapu-
val szemben, az engedélyezhető 
szélességű bejáró melletti zöldte-
rület, vagy az úttest melletti sáv. 
Az ingatlanok nagykapujához ve-
zető bejáró sem a parkolásra való, 
hanem csupán a saját ingatlanra 
való beközlekedésre – ahogy ezt a 
neve is mutatja -, de a bejárókban 
parkolókkal szemben eddig sem, 
és ezután sem fogunk eljárni. 

SZENNYVÍZ AKNÁN 
IS TILOS PARKOLNI

– Említette, hogy az utcai szeny-

nyvízcsatorna aknáknak kialakított 
burkolatokon sem lehet parkolni. 
Megtudhatjuk, miért?

– A közterületen, az útburko-
latok megszélesítésével, zöldterü-
leteken, vagy épp bejárók közvet-
len közelében a szennyvízhálózat 
részeként kiépítésre kerültek tisz-
títóaknák, és az ezekhez tartozó 
burkolt területek. Ezek azt a célt 
szolgálják, hogy egy – akár a tele-
pülés egészét érintő - üzemzavar 
esetén szakaszonként is, és a lehe-
tő leggyorsabban tisztítani lehes-
sen a szennyvízcsatornát. Ehhez 
a megfelelő, nagyméretű gépekkel 
rá kell állni az aknára – ezért kö-
zérdek, hogy ezek a felületek soha 
ne legyenek lefedve, ne legyen 
akadályozva a megközelítésük. 
Ez a szennyvízhálózat megépülés 
óta meglévő szabály, ám mivel az 
autók számának növekedésével 
együtt nagyon elterjedt az ezeken 
való illegális parkolás, ezért folya-
matosan ellenőrizni fogjuk a sza-
bálytalankodókat.  

HOL PARKOLJANAK  
AZ AUTÓK?

– Ez érthető, de az látszik, hogy 
egyre többen járnak saját autóval, 
egyre több az autó – lakóingatla-
nonként, akár 2-3 is, így érthető, 
hogy egyszerűen szeretnék megol-
dani a lakosok a parkolást. Több 
autóval időigényes és kényelmetlen 
az állandó ki-, beállás. Hol parkol-
janak akkor?

– A gépjárművek saját telken 
való elhelyezéséről az Építési Tör-
vény rendelkezik, az OTÉK pedig 
ennek a pontos módját és elvárt 
paramétereit is megadja. Az épí-
tési törvény és az OTÉK előírja, 
hogy gépjárművet saját telken kell 
elhelyezni. Az építtető csak úgy 
kap építési- és használatbavételi 
engedélyt, ha megfelel ezeknek az 
elvárásoknak. A további haszná-
lat során is be kell tartani ezeket 
a szabályozásokat. Ha valaki vál-
lalkozásának alakít ki telephelyet, 
akkor szigorú előírásoknak kell 
megfelelnie a gépjárműveik te-
kintetében is. Senkit nem jogosít 
fel a vállalkozás működtetése a 
közterület szabálytalan igénybe-
vételére. Úgy kell megtervezni, és 
kivitelezni a telephelyét, hogy ott 
el tudja helyezni a gépjárműveit. 
Sokan gondolják azt, hogy azzal, 

hogy adót fizetnek, azzal jogosult-
tá válnak a közterület igénybevé-
telére, és mások közlekedésének 
zavarására. Ez nem így van, az 
adózás mindenkire nézve köte-
lező, a vállalkozás fejlesztésekor 
pedig gondolni kell minden rész-
letre. Ha már nem bírja el a sok 
gépjárművet a gyakran családi 
háznál működtetett vállalkozás, 
akkor bizony másik telephelyet 
kell vásárolni, ami megfelel az elő-
írásoknak.

Ugyanezen elv vonatkozik a 
magánszemélyekre is. Több autó 
birtoklása esetén azokat a KRESZ 
és a helyi rendeletek alapján kell 
parkoltatni, tartósan elhelyezni.

MIÉRT ENNYIRE 
FONTOS EZ MOST?

– Ezek szerint ezek a szabályok 
eddig is léteztek, miért szigorodott 
most az ellenőrzés?  

– A fokozottabb ellenőrzést az 
egyre több személyautó megjele-
nése, és az ezek számával arányo-
san emelkedő szabálytalankodók 
magatartása indokolja. Megdöb-
bentő, de sokan egyáltalán nem 
használják a saját ingatlant a 
szabályszerű parkolásra, kénye-
lemből inkább - több autójukkal 
is - folyamatosan a házak előtti 
közterületi zöldterületen parkol-
nak. Mindenkinek fel fogjuk hív-
ni a figyelmét erre, a folyamatos 
ellenőrzések ezt szolgálják. A fo-
kozatosság elvét követve, először 
mindenkit csak figyelmeztetünk. 
Nem a közigazgatási bírság kisza-
bása a cél, hanem a szabályok be-
tartatása és így a rend biztosítása.    

NINCS KIVÉTEL?
– Akadhatnak ingatlanok, ahol 

valamiért nem – vagy csak na-
gyon nehezen - lehet megoldani a 
gépjármű elhelyezését. Kivételesen 
kaphatnak engedélyt ezek az ingat-
lantulajdonosok? 

– Nem lehetséges. Ha ilyen 
kiváltságokat lehetne kapni, 
akkor senkivel szemben nem 
lehetne betartatni a szabályo-
kat. Kizárólag közintézmények-
nél, középületeknél, és köz- 
ellátást szolgáló üzleteknél enge-
délyezzük a közterületi parkolók 
kialakítását, minden más esetben 
a tulajdonosnak kell gondoskodni 
a gépjármű elhelyezés módjáról. 
Szegeden teljesen bevett gyakor-
lat, hogy a lakosok nem a saját 
ingatlannál parkolnak az autó-
ikkal, hanem akár több utcára a 
lakóházuktól találnak garázst. Sok 
megoldás van, bár itt Deszken, a 
nagy telkeken azért lényegesen 
könnyebb megoldást találni.

– Biztosan sokan nem fognak 
örülni ennek, ez sem tartja vissza 
Önöket? 

A–  Képviselő-testület a régió 
legkörültekintőbb építési-, köz-
terület és zöldterület használati 
rendeletével a legkülönfélébb 
helyzetekre is tekintettel szabá-
lyozta a bejárók építését, azok 
lehetséges szélességét, valamint 
a lakosok közterületi zöldterület 
használatának szabályait, a zöld-
területek megtartását és védelmét 
szem előtt tartva. Ezeket a helyi 
szabályozásokat - ésszerű kerete-
ken belül - folyamatosan igazítja a 
Testület a jogos lakossági igények-
hez. Egyetlen településen sem 
fordítanak erre ekkora figyelmet. 
Előbbiek miatt jogszerűen, de 
joggal is járhatunk el a szabály-
talankodókkal szemben. Álta-
lánosságban elmondható, hogy 
mindig azok elégedetlenkednek 
a szabályok betartatása ellen, akik 
rendszeresen megszegik azokat. 
Az ellenőrzések gyakoriságát ez 
nem fogja befolyásolni. 

Köszönjük szépen 
a válaszokat!

Szerk.

Parkolás a közterületen 
– Dr Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyzőt kérdeztük
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December 17-én este különleges hangulat lengte át a Római Katolikus 
Templomunkat. A Dolce Kamarakórus és a deszki musical szakkör közös 
koncertjét láthatták, hallhatták, akik ellátogattak ezen az estén a templomba. A 
tavalyi koncert nagy sikere után nagyon boldog voltam, amikor a két csoport 
vezetője, Tóth Andrea megkeresett azzal, hogy idén is szeretnék megörvendez-
tetni a deszkieket karácsonyi műsorukkal. Rengeteg felkészülés, munka - ami 
a sok betegség miatt nem mindig volt zökkenőmentes – van egy-egy ilyen ese-
mény mögött, de utólag mindig azt mondjuk, megérte! A templom tele volt, 
a műsor pedig igazi karácsonyi hangulatot és melegséget hozott a szívekbe. 
Nagyon köszönjük az élményt kedves kórustagok és musical szakkörös gyere-
kek! Köszönjük a közreműködőknek, Szijjártó-Szabó Zsuzsannának és Kuzma 
Leventének! A profi műsorvezetésért Németh Hajninak hála és természetesen 
óriási köszönet a koncert megálmodójának, a csoportok vezetőjének, a műsor 
összeállítójának és betanítójának, Tóth Andreának! Reméljük, jövőre ismét ré-
szesülhetünk ebből az élményből!

Bene Ildikó

FALUHÁZ HÍREK

Karácsonyi koncert Programok a Faluházban

Pályázatok

Sajnos a rezsiválság elérte a Fa-
luházat is, ami kihatással van a 
programjainkra is. Csak pályáza-
ti pénzből gazdálkodhatunk, il-
letve keressük az ingyenes lehe-
tőségeket. Nagyon örülünk, hogy nem 
kellett bezárnunk, hiszen nagyon sokan veszik igénybe a 
házat, szolgáltatásainkat. 

Januárban a szerb karácsonyi műsorral indult a rendezvé-
nyeink sora, majd hónap közepén egy gyönyörű tamburakon-
certet láthattak az érdeklődők az Újvidéki tamburazenekar 
és a Bánát Egyesület jóvoltából. Január 21-én, szombaton 18 
órakor a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük, dr. Nagy Gábor 
néprajzkutató fotókiállításával és helyi művészeti csoportok 
műsorával. Közreműködtek a Tiszavirág táncosai, Adamik 
Anna népdalénekes, a Dolce kamarakórus és a musical szak-
kör, valamint Kardos Edina és Sztán Hermina. Nagyon szépen 
köszönjük nekik!

Bene Ildikó

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár támogatást nyert az 
Emberi Források Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alapprog-
ramja által kiírt pályázaton a Deszki Népdalkör támogatására 
és népzene oktatásra.

Pályázat kódszáma: CSSP-ZENEOKTAT-2022-0194
Elnyert támogatás: 600.000,-Ft
Pályázat címe: Népzene és népi oktatás a Deszki Faluházban
Pályázat kódszáma: CSSP-NEPZENE-2022-0267
Elnyert támogatás: 700.000,-Ft
Pályázat címe: Deszki Népdalkör támogatása

Új év, tavalyi áron!
Cserépkályhák, kandallók, tűzhelyek, kemencék építését, 

karbantartását továbbra is vállalom.
Nyugdíjas áron egy ritka szakma mestere!

Márton Ferenc
Tel: +3630/978-4033, 62/253-901 (esti órákban)
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„Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamarát.

Sok örömet a házban,
Boldogságot a családban.”

Mindenkinek jó egészséget, 
sikeres és boldog új esztendőt kí-
vánunk! 

A decemberi hónap mind-
annyiunk életében egy kicsit 
koncentráltabb, eseményekben 
gazdagabb. Ez így van a szerb 
óvodások életében is. A magyar 
népszokások és a szerb hagyo-
mányok megismertetése a gyere-
kekkel kulcsfontosságú óvodánk 
életében. Ennek szellemében ké-
szültünk az ünnepeinkre. 

December harmadik hetére 
a csoportokban meghirdettük 
az Adománygyűjtés hetét. Nem 
titkolt célunk az volt, hogy a gye-
rekeknek megmutassuk az ada-
kozás örömét és az önzetlenség, 
segítőkészség fontosságát, amely-
lyel örömet szerezhetünk mások 
számára. A szülők hálás partne-
rek voltak ebben a programban, 
melyet a Kiscsillag Alapítvány 
segítségével el tudtunk juttatni 
oda, ahol a gyerekek a legjobban 
örültek neki és karácsonykor még 

egy kis melegséget mi is be tud-
tunk csempészni más családok 
otthonába. Köszönjük szépen a 
segítséget! 

December 6-a után két héttel, 
ellátogatott hozzánk a szerb Mi-
kulás, Szveti Nikola. Az iskolá-
sokkal együtt izgatottan várták 
az ovis gyerekek a Mikulás érke-
zését, aki a Bánát próbatermében 
várakozva talált meg bennünket. 
A gyerekek segítettek a zsákját be-
hozni, hellyel kínáltuk. A nagyok 
már régi ismerősként köszöntöt-
ték a szerbül beszélő Szveti Ni-
kolát és válaszoltak kérdéseire, a 
kicsik kíváncsian nézték és várták 
a történéseket. A „szerb” Mikulás 
érdeklődve hallgatta, ahogyan 
az óvodás gyerekek énekelnek és 
elmondják a neki szóló szerb ver-
seiket, majd elismeréssel dicsérte 
őket. Az iskolások több verssel 
készültek és osztályonként na-
gyon kedves versekkel örvendez-
tették meg Szveti Nikolát, ame-
lyet a nagyok tánca koronázott 
meg. A Mikulás szaloncukorral 
és egy-egy naranccsal kedveske-
dett mindenki számára, amelyet 
a gyerekek személyesen vettek át 
tőle, majd lassan elbúcsúzott és 
elindult tovább útjára.

Nagy szeretettel és lelkesedés-
sel tettünk eleget a nyugdíjas klub 
meghívásának a nagycsoporto-
sokkal. Örömmel hallgattuk a né-
nik, bácsik verseit, verses meséit, 
a Csicsergő Óvodások énekes já-
tékait, majd mi is hozzájárultunk 
verseinkkel, dalainkkal a délelőtt 
hangulatához. Nagyon jól érez-
tük magunkat és mondhatom, 
hogy a horgolt hóemberek jobb 
helyre nem is kerülhettek. Dél-
utánonként, mint alvós vendégek 

jönnek vissza az óvodába és őrzik 
a gyerekek álmát. 

Szinte ezzel egyidőben már ké-
szültek a mézeskalácsok. Lelkes 
kezek díszítették őket. Amelyik 
mézeskalácsot elrontottunk, azt, 
szót fogadva a nagynénémnek, 
megettük. Közben a magyar és 
szerb karácsonyi népszokások-
kal, hagyományokkal ismerked-
tek meg a gyerekek, próbálták 
„bevonzani” a havat. Luca búzát 
vetettünk, termést jósoltunk, bo-
szorkányt kergettünk, majd né-
hány nap múlva már sütöttük a 
csésznyicát, a tradicionális szerb 
karácsonyi süteményt, mert az 
iskolásokkal együtt karöltve ké-
szültünk a december 21-én meg-
rendezett Családi napra. Sajnos a 
betegség nem kímélte a csoporto-
kat, így kissé megfogyatkozva, de 
annál lelkesebben vettek részt a 
rendezvényen.

Szerdán délután az udvaron 
gyűlt össze a Szent Száva Közös-
ségi Központ udvarán az iskola 
és az óvoda apraja-nagyja. A tűz 
mellett melegedve kisebb na-
gyobb csoportokban a szülők 
beszélgettek, az óvónénik- tanító 
nénik csendben szervezkedtek, 
körülöttük a fény-árnyék játéká-

ban a gyerekek önfeledten sza-
ladgáltak. A csengő szó hallatán 
a gyerekekkel a terasz közepére 
álltunk és a szülők koszorújában 
állva köszöntöttük a karácsonyt. 
Az adventi koszorú meggyújtása 
után magyarul és szerb nyelven 
felváltva köszöntöttük a kará-
csonyt és idéztük fel a karácsony-
hoz fűződő hagyományokat és a 
kis Jézus születését. Dalolás köz-
ben többszólamú kis angyalok is 
születtek, amely még szerethe-
tőbbé tette a gyerekek karácsonyi 
énekét. Az iskolások tánca felol-
dotta még a feszengőket is, melyet 
az udvaron az őszi családi naphoz 
hasonlóan egy oldott hangulatú 
kis halkan nyüzsgő, beszélgető, 
karácsonyváró, elcsendesedő kö-
zösséggé vált. Jó volt együtt!

Gyihor Gabriella 

Szerb óvoda hírei
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Christmas pudding
A negyedikesek közreműködésével elké-

szült a hagyományos angol karácsonyi puding 
is.

Az Egyesült Királyságban a karácsonyi 
vacsora végén fogyasztják december 25-én. 
Többszáz éves története van a híres desz-
szertnek, eredete a legenda szerint  a közép-
kori Angliáig nyúlik vissza. Több babona, 
hagyomány is társul a karácsonyi puding el-
készítéséhez: minden esetben az adventi első 
vasárnapot megelőző vasárnap készítik. 13 
összetevőből kell állnia, amelyek Krisztust és 
a 12 apostolt jelképezik, és minden családtag-
nak meg kell kevernie keletről nyugat felé a 
napkeleti bölcsek utazásának tiszteletére. A fa-
gyöngy ágacska, amit a tetejére szoktak rakni 
dísznek Jézus koronáját szimbolizálja, gyak-
ran leöntik brandy-vel majd meggyújtják az 
asztalnál, ez Jézus szeretetét és erejét mutatja 
be a hagyományok szerint. 

Az összetevők elég változatosak lehetnek, 
de a puding különleges aromáját mindig a 
különböző módokon kevert fűszerek (fahéj, 
gyömbér, szegfűszeg) adják, valamint a barna 
cukor (vagy régebben melasz), a citrusgyü-
mölcsök, a birkafaggyú és a brandy.

Régi szokás szerint a recept készítésekor egy 
ezüstpénzt tettek a tésztába. Aki vacsora köz-
ben megtalálta annak lett szerencséje a követ-
kező évben.

Belájszki Nevenka

Második osztályos  
csapatépítés

A téli szünet előtti utolsó héten a második 
osztály Szegedre utazott, hogy együtt nézze-
nek meg egy rajzfilmet. A tanulók közül volt, 
akinek ez volt az első mozis élménye, de az is 
elmondható, hogy majdnem mindenki most 
látott először 3D-ben filmet. Nagy izgalom 

előzte meg ezt az eseményt, mivel a látogatás 
feltételhez volt kötve. Így aztán a gyerekek már 
a megelőző hetekben szorgalmasan gyűjtöget-
ték a piros pontokat, hogy teljesülhessen ez a 
jutalomprogram. A kíváncsiság és a várakozás 
nem volt hiábavaló. A film nagyon izgalmas 
volt, talán túlságosan is, de az igazi élmény 
mégis csak az volt, hogy együtt nézhettük meg 
és egy közös iskolán kívüli élménnyel gazda-
godhattunk.

Prónai Mónika osztályfőnök

Túra a téli szünetben
Karácsony után túrára hívtam az iskola 

tanulóit és szüleiket. A jelentkezők számán 
érezhető volt a karácsonyi hangulat, hiszen 
sokan elutaztak az ünnepekre, mások pe-
dig vendégeket fogadtak. Délelőtt fél tízkor 
három autóval indultunk el Makóra, a túra 
helyszínére. Felkerestük a Maros árterében 
lévő tanösvényt, ahol elgyalogoltunk a Men-
dei Árpád emlékhelyig. A túraútvonal egyik 
jellegzetessége, hogy végig a Maros mellett ve-
zet, illetve az ide érkezők, kicsit belekóstolhat-
nak az igazi túrázás élményébe, hiszen ezen 
a dimbes-dombos útvonalon járva teljesen 
elfelejthetjük, hogy az Alföldön járunk. Cso-
dás időt fogtunk ki, a gyerekek nagyon élvez-
ték a gyaloglást. Bár a 12 km után elfáradtak, 

de nem bánták meg, hogy eljöttek. Útközben 
gombát is találtunk, így a vacsora alapanyaga 
is megvolt, nem jöttünk hiába! A teljes útvo-
nalat nem jártuk végig (24km), ezt tavaszra 
vagy nyárra tervezzük egy újabb hétvégi prog-
ramnak. Minden deszki családnak szeretettel 
ajánlom ezt a tanösvényt!

Prónai Mónika 

Új népviselet átadó
A szerb iskolások iskolarendszeren be-

lül tanulják a szerb táncokat, Dunai Péter 
vezetésével. A nyári tánctábor keretében 
Vujcsin Ljubomir Mile bácsi koreográfus új 
közép-szerbiai táncokat tanított be a gyere-
keknek. Az első-második osztályosok, és a 
harmadik-negyedik osztályosok az életko-
ruknak megfelelő lépésanyaggal bővíthették 
tudásukat. Az új koreográfiák színpadi megje-
lenéséhez a tájegységre jellemző népviseletre 
volt szükség. Ez indokolta, hogy új népviseleti 
darabok készüljenek az iskolások számára. 12 
pár lányka inggel, kis szoknyával, és 12 pár fiú 
inggel és nadrággal bővült a ruhatáruk.  Joóné 
Tünde néni méretre varrt, és az Arany Kezek 
Műhelyes asszonyai által kézzel hímzett nép-
viseleti darabokat a Szerb Karácsonyi Műso-
ron avatták föl a kis táncosok. 

Brczán Éva 

Szerb iskola hírei
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Balla Piroska: 
KÖSZÖNTŐ MONDÓKA AZ ÚJ ÉVRE –

Itt az új év, megérkezett,
ajándékot hoztam neked.
Hüvelykujjam egészség,
mutatóujjam békesség,

középső ujjam boldogság,
gyűrűsujjam vidámság,
a kisujjam szeretet,
odaadom mind neked.

Nagyon jól eső érzés volt az évvégi ünnepek miatti 
hosszabb otthonlét után újra fogadni kis bölcsődésein-
ket. A találkozás örömét fokozta az is, hogy a karácsonyi 
ajándékok után újabb meglepetések vártak a gyerekekre, 
hiszen a fenntartó önkormányzatunk lehetővé tette, hogy 
megvásárolhassunk olyan eszközöket, játékokat, melyek 
tovább segítik a minőségi gondozó-nevelő munkánkat.

Ily módon birtokba vehettek a gyerekek szenzomoto-
ros koordinációt, egyensúlyérzéket, a nagymozgásokat 
és a konstruálást fejlesztő játékokat.  

A mindennapokban a gyerekek élményteli játékát biz-
tosítjuk, a kicsik az örömteli manipulációval, a járás se-
gítségével kezdik felfedezni az őket körülvevő világot. A 
nagymozgások, a kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, rú-
gás, hajítás, fejlődését speciális mozgásfejlesztő eszközök 
használatával támogatjuk. 

A manipuláció, a finommotorika fejlesztése is tudatos 
eszköz- és feladatválasztások során valósul meg. Mind-
ehhez segítségül hívjuk a művészeteket: a zenét, a táncot, 
a képzőművészeteket, irodalmat, színházművészetet. 
A gyerekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődését színes 
tevékenységrendszerünk mellett a biztonságot nyújtó 
gyermekközpontú gondozási-nevelési gyakorlatunk biz-
tosítja. 

Kovács Zsuzsanna
szakmai vezető, kisgyermeknevelő

„Csin-csin-csincsere, az az újság járja,
a csicsergő gyerekeket sok-sok ünnep 

várta!”

És ez valóban így is volt december-
ben. Ünnepi lázban égtünk. Az advent 
a várakozás, a készülődés időszaka, me-
lyet a szeretet és izgalom szőtt át. Ebből 
az izgalomból bőven jutott minden ki-
csinek és nagynak.

Adventi barkács délutánunkon a csa-
ládokkal közösen hangolódtunk az ün-
nepekre. Asztali- és fenyődíszek, képes-
lapok sokasága készült az ügyes kicsi és 
nagy kezek által.

Adventi koszorúnkon hétről-hétre, 
sorban egymás után gyújtottuk meg 
a hit, remény, öröm és szeretet gyer-
tyáját. A programot közös énekléssel, 
versmondással, a nagycsoportos gyer-
mekek ünnepi műsorával és a felnőttek 
csodálatos hangversenyével színesítet-
tük.

 „Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom, 
Télapó zúzmarát fújdogál az ágon…”- 
így szól az ismerős dallam. A hó ugyan 
nem hullt és a télapó sem fújdogált zúz-
marát az ágra, mégis mesebeli álommá 
varázsolta nekünk a délelőttöt decem-
ber 6-án. Ezúton köszönjünk Györgyey 
János képviselő úrnak ezt a felejthetet-
len élményt. Időt és fáradtságot nem kí-
mélve járta sorba óvodánk csoportjait, 
hallgatta meg a sok-sok télapóváró és 
köszöntő verset, éneket - olykor tucatjá-
ra is - és hagyott emlékül szívhez szóló, 
megfontolandó, bölcs tanácsokat. Per-
sze a jó gyermekeknek járó csomag sem 
maradt el, melyet a mikulás szorgos se-
gítőinek (Horváth Szandrának és lelkes, 
szülőtársainak) köszönhetünk.

„Luca, Luca, kitty, kotty…”- köszön-
tek be kotyolós műsorral minden cso-
portba a Katica csoportos gyermekek, 
„áldást és jókívánságokat szórva a ház 
népére”. Luca napjához számos néphie-
delem kötődik, melyeket játékos formá-
ban a gyermekekkel is megismertetünk 
az óvodában, hiszen a néphagyomá-

nyok ápolását kiemelt fontosságú fel-
adatunknak tartjuk. A kisgyermekek 
számára a Luca napi búzaültetés és po-
gácsasütés olyan tevékenységek, mely-
nek aktív részesei tudnak lenni a kis- és 
nagycsoportosok egyaránt.

„Fenyőillat, gyertyaláng…”- vett kö-
rül bennünket ebben az időszakban. A 
karácsony a szeretet ünnepe, az egyik 
legszebb időszak a gyermek és felnőtt 
életében. Sokat beszélgetünk a család-
ról, szeretetről, háláról. Megerősítjük 
a gyermekekben, hogy ajándékot ké-
szíteni és adni, másnak örömet okozni 
ugyanolyan jó érzés, mint azt kapni. A 
szorgos kis kezek készítették is az aján-
dékot szívük minden szeretetével. Ter-
mészetesen ők sem maradtak ajándék 
nélkül. A „Jézuska” idén igazán nagy 
örömöt okozott nekünk, hiszen több 
helyről is érkezett meglepetés. 

Hálásan köszönjük a Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítványnak a 
támogatást, melyből fejlesztő játékokat 
vásároltunk. Köszönjük Bertókné Zsó-
ka néni munkáját.

Végtelenül hálásak vagyunk Ki-
rály László polgármester úrnak és a 
Képviselő-testület tagjainak, hogy az 
átgondolt intézményfenntartásnak, a 
bölcs gazdálkodásnak köszönhetően 
év végén további beszerzéseknek örül-
hettünk, melynek eredményeképpen 
korszerű bútorok, berendezési tárgyak, 
játékok gazdagítják tovább szakmai 
munkánkat.

László Marianna
intézményvezető-helyettes

óvodapedagógus

Boldog Újév a 
Csicsergő bölcsiben

Óévzárás a Csicsergő oviban
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Adventi gyertyagyújtás
Ebben az évben is felkérést kapott az isko-

la, hogy a negyedik adventi gyertyagyújtáson 
egy rövid műsorral szerepeljen, lepje meg a 
deszki lakókat. A tanulók lelkesen készültek 
erre a napra felkészítő tanáraik segítségével. 
Az óvodás gyermekek gyönyörű előadását az 
alsósok  követték, akik a Faluház előtti lép-
csőn felsorakozva kápráztatták el énekeikkel 
közönségüket. A felsősök ünnepi összeállítása 
zárta az iskolai-óvodai műsorrészeket. A vál-
tozatos ének- és verselőadások utolsó epizód-
ja a közös csillagszórózás volt, amely közben 
iskolánk egyik tanulójának, Szikora Ágotának 
művét szavalták el a diákok, kívánva ezzel 
minden jelenlévőnek békés, boldog ünnepe-
ket.

Adventi gyertyagyújtás 
diákszemmel

IDÉZETEK
– Nagyon sok idő kellett, kb. 3 héttel a 

gyertyagyújtás előtt elkezdtük a felkészülést. 
Sokat gyakoroltunk rá. Mi voltunk a szólis-
tafiúk.

– Mindenki nagyon izgult, várta a gyönyö-
rű előadást, kicsit féltünk is, de végül nagyon 
szép látvány volt.

– Én is kicsit izgultam az elején, azt hittem, 
2 mikrofon lesz, a 3 meglepett. Művész szeret-
nék majd lenni, így még jobban vonz, sokban 
befolyásolt az előadás, megerősített ebben, mit 
szeretnék majd dolgozni – mindenképpen va-
lamilyen irodalmi-zenei vonalon.

– Nekem nagyon tetszett, örültem, hogy 
jó volt. Kicsit meglepődtem, amikor meghal-
lottam Balázs hangját a mikrofonban, akkor 
kicsit nevettünk.

– Az alsósok is felléptek és az ovisok is. Az 
ő fellépésük is nagyon szép volt.

– Én is jól éreztem magam, mert szeretek 
énekelni, jó volt, hogy végre kiordíthattam 
magam.

– Én pedig nagyon sajnálom, hogy nem 
voltam ott.

5. osztály tanulói

Utolsó nap
A téli szünet előtti utolsó tanítási napra 

ebben az évben is különböző érdekes progra-
mokkal készültek az iskola dolgozói, tanulói. 
A felső tagozaton a diákok csapatokban vehet-
tek részt a négy kialakított állomás foglalkozá-
sain. A mézeskalácssütés után a gyermekek-
nek kézműveskedésre is volt alkalmuk, ahol 
különböző karácsonyi üdvözlő-, képeslapokat 
és díszeket készíthettek el. 

Ezen a napon, december 21-én került meg-
rendezésre az ásványkiállítás is, amin az alsó-
sok és felsősök is részt vehettek. Francia Péter 
bácsi rövid, figyelemfelkeltő előadását követő-
en vásárlási lehetőségük is volt a tanulóknak. 
A beszerzett ásványokat délután a diákok bol-
dogan, érdeklődve mutatták be egymásnak.

Az alsósok a délutáni kézműves foglalko-
záson rénszarvasos fejpántokat, illetve külön-
böző karácsonyi díszeket készíthettek el. Ezzel 
párhuzamosan filmvetítés zajlott a másik te-
remben, így aki befejezte alkotásait, becsatla-
kozhatott a mozizásba.

Ügyes kezű gitárosok előadásaikkal lepték 
meg ezen a napon társaikat, tanáraikat. Mind-
két épületben nagyon jó hangulatban zajlott 
az év utolsó iskolanapja és az ünnepekre való 
hangolódás.

Eredmények
A nyolcadik osztályosok angol kompeten-

ciamérése ebben az évben kimagasló ered-
ményt hozott. 21 diák írta meg a felmérőt, 13 
tanulónak sikerült a B1 szintet és kettő diák-
nak az A1 szintet teljesíteni.

Aktív Iskola Program
A Zoltánfy Iskola önként vállalt tevékeny-

ségként, ebben az évben csatlakozott az Aktív 
Iskola (EU-s) Programhoz. Decemberben a 
szervezet értékelte az ez évi tevékenységet és 
az alábbi levelet küldte intézményünknek.

„Az Európai Diáksport Napja (European 
School Sport Day® - ESSD) elnevezésű nemzet-
közi projekt kezdeményezőjeként és magyar-
országi szervezőjeként ezúton köszönetem sze-
retném kifejezni Önnek és kollégáinak, amiért 
csatlakoztak a program hazai eseményéhez, 
ezzel is hozzájárulva a mindennapos testmozgás 
népszerűsítéséhez.

Ebben a nehéz időszakban különösen kö-
szönöm az Ön, illetve munkatársai munkáját, 
amellyel hozzájárultak a gyerekek fizikai ak-
tivitással töltött idejének növeléséhez, a sport 
társadalmi szerepének erősítéséhez, valamint 
a gyermekek egészséges életvezetését támogató 
szokások elsajátításának elősegítéséhez.

Az elismerő levéllel érkezett egy 40 ezer fo-
rintos vásárlási utalvány is, melyet sporteszkö-
zök beszerzésére fordít az intézmény.

Közelgő események
Az elkövetkezendő időszak legfontosabb 

eseménye a nyolcadik osztályosokat érinti. 
Január 21-én kerül sor a központi felvételi 
megírására. Nagy a várakozás és a drukk di-
ákok, szülők, pedagógusok részéről egyaránt. 
Természetesen az erre való felkészülés nem 
az utolsó hónapok feladata, hanem egy hosz-
szú folyamat eredménye. Azonban az elmúlt 
időszakban az iskola mind magyar, mind ma-
tematika tantárgy esetén, tanórán kívüli fog-
lakozásokkal, felvételi előkészítőkkel segítette, 
hogy minél sikeresebb legyen a megmérette-
tés.

– Év elejétől tart a leendő elsősök beisko-
lázásával kapcsolatos programsorozat a Móra 
Ferenc Csicsergő Óvodával karöltve. Ennek 
a sorozatnak a következő eseményére január 
31-én kerül sor, ahol a Zoltánfy István Isko-
la tart ismertetőt az érdeklődő szülőknek az 
óvódában.

Összeállította: 
Vid György igazgató
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A legnagyobb színházi érdekképviseleti szervezet, a Magyar 
Teátrumi Társaság több mint egy évtizede alapította a színhá-
zi háttérszakmák képviselőit elismerő Magyar Teátrum Díjat. 
Az év végén értesültünk róla, hogy december 19-én, a Buda-
pesti Operettszínházban a deszki Gyorgyev Bránimír kapta a 
Nemzetiségi Különdíjat, aki a Magyarországi Szerb Színház 
művészeti titkáraként érdemelte ki az elismerést. A 2010-ben 
alapított Magyar Teátrum Díjra jelöléshez két, állami díjjal elis-
mert színművésznek és a jelölő színház igazgatójának együttes 
javaslata szükséges. Bránimírt Mikó István és Benkő Péter szín-
művészek, valamint a Magyarországi Szerb Színház igazgatója, 
Rusz Milán ajánlotta a díjra. A díjazott az elismerő kitüntetést 
a jelölő anyaszínház igazgatójától, a Magyar Teátrumi Társaság 
elnökségi tagjaitól és a gálaestet támogató szervezetek képvise-
lőitől vehette át.

Gratulálunk az elismeréshez és további sikeres, jó munkát 
kívánunk a színházi szakmában!

Szerk.

Kétéves kihagyás után ismét meg-
rendezésre került a hagyományos 
Óvodások futóversenye. A helye-
zettek díjazását a kategóriánkénti 
serlegalapítóknak köszönhetik a 
résztvevők. Néhány korcsoportban 
csak több előfutamot követően dőlt 
el a bajnoki cím sorsa. 

A VERSENY HELYEZETTJEI:
Mini csoport lányok 
(Alapító: Tücsök Óvoda):
1. Herter Emma (Csicsergő ovi)
2. Krausz Zselyke (Csicsergő ovi)
3. Nyári Csilla (Csicsergő ovi)
Mini csoport fiúk 
(Alapító: Dr. Jancsikin Milán):
1. Seyadin Ayrik (szerb ovi)
2. Tescsári Félix (szerb ovi)
3. Baráth Zalán (Csicsergő ovi)
Kiscsoport lányok
 (Alapító: Kukla Regina):
1. Nagy Regina (Tücsök ovi)
2-3. különdíj: 
Krausz Zselyke (Csicsergő ovi)
Kiscsoport fiúk 
(Alapító: Bene Ildikó): 
1. Savanya Márk (Tücsök ovi)
2. Orbán Barnabás 
(Csicsergő ovi)
3. különdíj: Baráth Zalán
Középső csoport lányok 
(Alapító: Szvitan Attila):
1. Patyik Janka (Csicsergő ovi)
2. Fazekas Tamara 

(Csicsergő ovi)
3. Blága Emma (Tücsök ovi)
Középső csoport fiúk 
(Alapító: Savanya-Molnár Éva)
1. Kiss Marcell (szerb ovi)
2. Mellár István (szerb ovi)
3. Kócsó Zoltán (Tücsök ovi)
Nagycsoportos lányok 
(Alapító: megköszönve az eddigi 

alapító, Varga Zalán segítségét, új 
alapítóként Ternainé Fodor Marian-
na óvodavezető ajánlotta fel támoga-
tását):

1. Horváth Dorina 
(Csicsergő ovi)
2. Deim Szonja (szerb ovi)
3. Lázity Lili (szerb ovi)
Nagycsoportos fiúk 
(Alapító: Gulyás Szabolcs):
1. Kelemen Bence Benett 
(szerb ovi)
2. Varga Levente (szerb ovi)
3. Auth Zsombor (szerb ovi)
A verseny megrendezését és lebo-

nyolítását segítették: Schaff Gyön-
gyi, Kovács Csaba, helyi óvónők és 
a szülők, Deszki Település-üzemel-
tetési Nonprofit Kft, a Faluház, vala-
mint versenybíróként Dr. Jancsikin 
Milán (alapító), Mándity Milán 
(óvó bácsi) és Hertz Ádám (testne-
velő tanár). Köszönjük szépen!

Gyorgyev Vojiszláv

DESZKI SIKER
Magyar Teátrum 
Díjat kapott 
Gyorgyev Bránimír

Ovis futóverseny 
a Sportcsarnokban
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Megjelent egy cikk a Délmagyarban a Desz-
ken élő Boldog Zoltánról, akinek kiadták egy 
verseskötetét. Kíváncsi lettem, így megkeres-
tem Zolit, akivel nagyon jót beszélgettem. Is-
merjék meg Önök is közelebbről!

– Mesélj magadról és a családodról!
– A feleségem dunántúli, én Békés megyei 

vagyok, az egyetemen ismerkedtünk meg. Je-
lenleg középiskolai tanárként dolgozom, ma-
gyart és történelmet tanítok. Szeged belváro-
sában laktunk, amikor 2013-ban megszületett 
első kislányunk, Anna, és egy idő után kicsi 
lett a lakásunk. Feleségem a második gyere-
künket várta, így 2015-ben mindenképpen 
új helyet kellett keresnünk. Jó barátom, Bene 
Zoltán mondta, hogy a szülei éppen árulják 
a családi házukat Deszken. Megnéztük, és 
egyből nagyon megtetszett, megegyeztünk és 
megvettük. Előtte azt is megnéztük, milyen 
az élet Deszken, és örömmel tapasztaltuk, 
milyen pezsgő kulturális élet van itt. Láttuk 
a falunapot, az Ajvár Fesztivált, az adventi 
gyertyagyújtásokat, és éltek itt ismerőseink is. 
Azóta már mi is kicsábítottunk két családot 
ide, velük együtt kialakult egy kiváló baráti 
közösségünk. Nagyon jól megtaláltuk itt a he-
lyünket. 

– Mindig örülünk, ha új kiköltöző szájából 
halljuk, hogy Deszk milyen jó hely, és milyen él-
hető falu!

– Ami különösen meglepett, hogy milyen 
erős itt Deszken a szerb közösség. Bár mi nem 
vagyunk szerb identitásúak, a kislányunk, Jul-
csika a szerb óvodába járt, és nagyon szerette. 
Kiváló munkát végeznek az ottani pedagógu-
sok. Mi is szeretjük és élvezzük ezt a kulturális 
sokszínűséget. Sok barátunk van, aki félig ma-
gyar, félig szerb, például Orcsik Roland költő 
Szegeden, és még sok vajdasági ismerősöm. 
Nekem nagyon tetszik ez a regionális tudat, 
hogy igazából kicsit a Vajdasággal összeolvad-
va létezünk. Nem kizárólag deszkinek, inkább 
délvidékinek érzem itt magam. 

– Jó hallani, hogy ezek szerint tényleg megta-
láltátok itt a helyetek! Beszéljünk a könyvedről!

– A könyv teljesen véletlenül született. 
Két évvel ezelőtt nyáron egyszer felmerült 
témaként a szegénység, mert a lányaim er-
ről szerettek volna beszélgetni. Kérdeztem 
a feleségemtől, mit lehet ezzel kapcsolatban 
olvasni. Mondta, hogy őszintén szólva Lázár 
Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című könyvén 
kívül nem nagyon tud ilyenről, tehát nincs se-
gédanyag. Így történt, hogy a nyári szünetem-
ben ezt a hiányt pótolandó elkezdtem verseket 
írni, amiket felolvastam a lányaimnak. Kér-
tem, hogy beszélgessünk ezekről, mondjanak 
róluk véleményt, mi az, amit nem értenek, és 
ők őszintén megosztották velem a gondolatai-
kat. Egy nyár alatt – a javaslataikat figyelembe 
véve – megszületett a Hagyma és levendula, de 
sokáig nem tudtam, mitévő legyek vele. Fele-
ségem azt javasolta, küldjük el pár nagyobb 
kiadónak. Így is történt… aztán olyan vála-
szokat kaptam, hogy hát ez a szegénység téma 
nem igazán gyerekeknek való, bár a versek 
nagyon jók. Meghallotta ezt Fűzfa Balázs ba-
rátom, aki Szombathelyen irodalomtörténész, 
és van egy kiadója, a Savaria University Press. 
Azt mondta, van egy jó ötlete. Mi lenne, ha ezt 
a szegénységről szóló verseskötetet szegény 
gyerekek illusztrálnák? Így került a képbe az 
Igazgyöngy Alapítvány, amely egy olyan mű-
vészeti iskolát működtet, ahol a művészetterá-
pia a felzárkóztatás szerves része. Így születtek 
meg a könyv illusztrációi, Fűzfa Balázs pedig 
vállalta, hogy megfinanszírozza ezt az ötletet. 

– Bevallom, nem ismerem a kötetet, de most 
már tényleg kíváncsivá tettél! Hol és hogyan le-
het hozzájutni?

– A könyv versei egy szegény sorsú kislány 
szemszögéből mutatják be a mindennapokat: 
az iskola és az otthon világát. Egyik barátom 
elnevezte őt hagymalánynak, aki a verses tör-
ténet végére levendulalánnyá változik. 

Internetes áruházakban (Prosperod.hu, 
Bookline) lehet kapni, ez a legolcsóbb módja 
a terjesztésnek. Vizuálisan nagyon megnyerő-
re sikerült, profi grafikus és tördelő dolgozott 
rajta.

Aki ennél egyszerűbben szeretne hozzájut-
ni, bátran írjon rám Messengeren, és tőlem is 
tud vásárolni.

– Milyenek a visszajelzések?
– Nagyon jók. Deszkről is rendeltek olyan 

emberek, akiket nem ismertem. Egyik nap be-
csöngetett egy nagymama, aki elmesélte, hogy 
az unokái ugyan jómódban élnek, de szeretné 
nekik megmutatni, hogy egy szegény gyerek 
hogyan tekint a világra. Vagy egy másik példa: 
az egyik ismeretlen rendelő helyett az apukája 
vette át a kötetet. Az apuka elolvasta a kötetet, 
és annyira megtetszett neki, hogy rendelt még 
kettőt a rokonoknak is. Úgyhogy általában így, 
láncszerűen működik. A felnőtteket gyakran 
megríkatja az a vers, ami a gyerekeket megne-
vetteti. 

– Tervezel esetleg más témában is könyvet 
írni gyerekeknek?

– Igazából megírtam már nyolc verset, 
mert nagy kedvet kaptam hozzá. Ez még ke-
ményebb téma lesz: a háború és béke köré 
szerveződnek az írások. Kíváncsi voltam, va-
jon a gyerekeim mit vesznek észre a környe-
zetükben zajló eseményekből, és miként dol-
gozzák ezt fel. 

– Milyen korosztálynak ajánlod a kötetet?
Leginkább a 6-13 éveseknek ajánlanám, de 

a felnőtteknek is jó élmény szokott lenni. Ők 
inkább arra csodálkoznak rá, hogy a gyere-
keket milyen mélyen megérintheti a saját sze-
génységük felismerése. 

– Óvodapedagógusként jó ötletnek tartanám 
megmutatni ezt a kötetet az óvodákban is.

– Igen, volt olyan, aki pont ezért vette meg, 
úgyhogy a deszki óvodában már lesz egy pél-
dány, de a könyvtárnak is felajánlottam egyet. 

– Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok si-
kert kívánok a további munkádhoz!

(Az a megtiszteltetés ért, hogy kaptam Zo-
litól egy dedikált példányt, amit aztán aznap 
este el is olvastam. Nagyon tetszettek a versek, 
tényleg szívet melengetőek a hozzájuk tartozó 
gyerekrajzok, csak ajánlani tudom mindenki-
nek! Egyet sajnáltam: a lányok anyukájukkal 
az interjú idején éppen a könyvtárban voltak, 
így nem sikerült őket megismernem, pedig 
ezek után rájuk is nagyon kíváncsi lettem vol-
na!)

Sillóné Varga Anikó

Hagyma és levendula
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Szerb karácsony 
ünnepe Deszken

A pravoszláv keresztény szer-
bek is a Gergely naptár szerint: ja-
nuár 7-én ünneplik a keresztény-
ség legjelentősebb ünnepét, Jézus 
születésének napját, a karácsonyt. 
Így van ez a deszki szerbeknél is, 
akiknél sok régi szokás fennma-
radt, de újakat is vettek fel. Magát 
az ünnepet negyven napos böjt 
előzi meg, mely időszakban több 
ünnep: „Szent Miklós”, „Materi-
ce”, „Detinyci”, „Ocsevi”, „Szent 
Ignác” és „Tucindán” is van. Eze-
ket az ünnepeket ma is tartják, de 
a többségi magyarságtól átvették 
a fenyőfaállítás és az ajándéko-
zás szokását. Szerbiából hozott 
hagyomány a „Bádnyák” (tölgy) 
kivágása, illetve a templom előtti 
elégetése január 6-án. A szentesti 
vacsora az, ami a legünnepélye-
sebb, és amit ma is minden szerb 
családnál megtartanak. Ez egy 
ünnepi böjti vacsora, amit a szé-
pen megterített asztalnál fogyaszt 
el a család apraja-nagyja. Az est 
hagyományos ételei: bab-vagy 
paradicsomleves (ma már sok he-
lyen halászlé), mákos, diós tészta 
vagy „guba”, babfőzelék „pápule”, 
és a karácsonyi kenyér „Zdrávlye”, 
desszertként pedig diót mézzel és 
szilvabefőttet tálalnak. Nem ma-
radhat el a szalma bevitele az aján-
dékozás szokása sem. Sajnos ma 
már csak családi körben maradt 
meg a „koringyálás”, a gyerekek 
szent éneke házaknál. Ez évben 
is megtartották a Bánát Egyesület 
szervezésében a „Bádnyák”-tölgy 
kivágását, amin szenteste dél-
utánján sok gyerek vett részt. Este 
a templom előtt Milicsity Szveto-
mír atya megszentelte a körme-
net után a „Bádnyákot”, amit egy 
rövid műsor után meggyújtottak 
és a hagyomány szerint elégettek. 
Karácsony első napján volt az ün-

nepi szent mise, amin sok iskolás 
gyerek is részt vett. Megmaradt a 
köszönés hagyománya is: „Hrisz-
tosz sze rodi” (Krisztus megszüle-
tett), melyre a válasz: „Vo isztinu 
sze rodi” (valóban megszületett). 
Hagyomány, hogy este Szerb 
Karácsonyi műsort rendeztek, 
amely folytatódott ez évben is, 
mégpedig a Faluházban megren-
dezett műsorral. Brczán Krisz-
tifor, a Bánát Egyesület elnöke 
köszöntötte a nagyszámú közön-
séget és beszámolt az elmúlt idő-
szak munkájáról és az elkövet-
kező időszak feladatairól. Majd 
következett a másfél órás műsor, 
ami a szerb óvodások táncával 
kezdődött, amit a szerb iskola 
1-2. osztályos tanulóinak tánca 
követett, Városi táncokat adtak 
elő. A folytatásban az utánpótlás 
csoporttól (felső tagozatos tanu-
lók) Leszkovác környéki táncokat 
láthattunk, akiket a 3-4. osztályo-
sok követtek Uzsicei táncokkal. 
Itt meg kell jegyezni, hogy a nagy 
siker és taps az iskolai aktív és fo-
lyamatos munkának köszönhető. 
A sokéves tapasztalat a szeniorok 
előadásán látszódott, akik Bács-
kai táncok koreográfiával, majd 
a Bánát táncosai „Bélá Pálánka” 
c. koreográfiával arattak nagy si-
kert. Tánc után zene következett, 
a Bánát zenekar játszott, kiegé-
szülve Friedman Ruven furulyás-
sal és Vujcsin Eszter énekessel. 
Az utánpótlás csoport (3-4 osz-
tályosok) Krályistyei koreográfi-
ájának nagy sikere után Belgrádi 
táncokat adtak elő a Bánátosok, 
amit végig taps kísért. Nagyon jól 
összeállított és előadott műsort 
láthatott a nagyérdemű, amit a 
végén Király László polgármester 
is elmondott, kiemelve a vallás, 
a nyelv és a hagyományok ápo-
lását, valamint a példamutató 
együttélést és egymás tiszteletét a 

többségi magyarság és a szerbek 
között. A műsor után a képvise-
lő-testület tagjai megvendégelték 
a nézőket és szereplőket, majd so-
kan átmentek a Szent Száva köz-
pontba egy jó hangulatú, közös 
karácsonyi ünneplésre.

Szerb Új év ünnepe 
Újévi bál 

A Gergely naptár szerint ja-
nuár 14-én ünneplik a deszki 
szerbek is Szent Vazul, Kiskará-
csony és Újév ünnepét. Ehhez az 
ünnephez fűződő hagyományok 
hasonlóak a karácsonyiakhoz, de 
sajnos legtöbbje már kihalt. Desz-
ken 1960-as évektől hagyomány, 
hogy Szerb Újévi Bálat rendez-
nek, ami nem csak országos, de 
nemzetközi hírű is lett az évek so-
rán. Sajnos a járványhelyzet miatt 
az elmúlt két évben ez elmaradt. 
Ez évben sikerült megszervezni, 
de egy picit szerényebben és most 
is elmondható, hogy családiasan, 
persze sok résztvevővel. Az újévi 
bálnak most a nyugdíjas klub 
adott helyet és a jó hangulatról 
a helyi Bánát zenekar, Vujcsin 
Eszter énekes és Radován Márity 
újvidéki harmonikás gondosko-
dott, hogy a résztvevők jó han-
gulatban köszöntsék az új évet és 
reggelig mulassanak.

Újévi ünnepi 
liturgia

Hagyomány, hogy újév napján, 
Szegeden a szerb templomban 
ünnepi istentiszteletet celebrál 
Lukián Pántelity Budai Szerb 

Egyházmegye püspök. Így volt 
ez ezévben is nagyszámú tiszte-
lendő és hívő köztük sok deszki 
részvételével.

Újévi  
tamburakoncert  

A tamburazenét kedvelők 
egy nagy élményben részesül-
tek január 15-én a Faluházban. 
Az Újvidéki Tamburazenekarok 
Központjának zenekara adott 
egy fergeteges koncertet Zorán 
Bugárszki koncertmester veze-
tésével (aki Deszken is oktatja 
a zenét a szerb iskolában). A ze-
nekar Deszken bemutatott újévi 
műsora minden érdeklődőt elra-
gadtatott. 

Szerb kalendárium 
A Szerb Országos Önkor-

mányzat kiadásában minden 
évben kiadják a Magyarországi 
Szerb Kalendáriumot. A Deszki 
Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat januárban minden Deszki 
szerb családnak ajándékoz egy 
példányt e kiadványból. A szer-
bek vallásáról, történelméről, 
kulturális és oktatási valamint 
politikai tevékenységéről, illetve 
hagyományairól található ben-
ne érdekes olvasnivaló minden 
nemzedék számára. Főszerkesz-
tője a deszki Rádity Milenkó, aki-
nek írásai mellett e sorok írójának 
munkája (Szántóföldek nevei a 
Deszki határban) is szerepel a 300 
oldalas kiadványban.

Rusz Borivoj (Bóró)

Év eleji ünnepek a Deszki szerbeknél 
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2021. szeptemberében a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Fele-
lős Államtitkársága megbízásából a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt mint támogató nyílt 
pályázatot hirdetett meg a nemzetiségek kul-
turális kezdeményezéseinek 2022.évi költség-
vetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kul-
turális hagyományainak, tárgyi- és szellemi 
kulturális kincsei megőrzésének, értékhordo-
zó tevékenységeinek érdekében megvalósult 
programok támogatása, valamint feltételeinek 
javítása érdekében a nemzetiségi közösség 

egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és 
kulturális identitás szempontjából meghatá-
rozó kezdeményezések támogatása.

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat sikeres pályázatának köszönhetően a 
támogató 410.000 Ft-tal segítette a „Deszki 
füzetek – Lázár köszöntő” c. kiadvány megje-
lenését, melynek megvalósítási időszaka 2022.
január 04-től december 31-ig tartott. 

A „Deszki füzetek” sorozat közel negyed év-
százada indult útnak. Minden évben megje-
lenik egy-egy példány, melyben bemutatásra 
kerül egy-egy szerb népszokás, hagyomány, 

ünnep, stb, mely szorosan kapcsolódik a desz-
ki szerb nemzetiség életéhez, mindennapja-
ihoz. A jelenleg szerkesztett kiadvány a 24. 
szám, melynek témája a Lázár-köszöntő és a 
hozzá kapcsolható húsvéti ünnepkör.

A projekt a Miniszterelnökség kezelő szer-
veként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
mint Támogató jóvoltából valósulhatott meg.

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

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kul-
turális hagyományainak, tárgyi- és szellemi 
kulturális kincsei megőrzésének, értékhordo-
zó tevékenységeinek, a teremtésvédelem érde-
kében végzett tevékenységeinek támogatása, 
valamint a közművelődési feltételeinek javí-

tása érdekében nemzetiségi közösség egészét, 
vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és kultu-
rális identitás szempontjából meghatározó, 
kulturális- és tudományos kezdeményezések 
támogatása.

A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően 
a támogató 500.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatással segítette az egyesület szervezé-
sében megvalósuló „Népzenei műhely” c. ren-
dezvényünk lebonyolítását.

Népzenei műhely keretében általános is-
kolásokkal ismertetjük, szerettetjük meg a 

tradícionális szerb népzenét. Az egy éven át 
működő népzenei műhely célja az autentikus 
népzene elsajátíttatása a résztvevőkkel népze-
nészek segítségével. A szerb népi hangszerek 
a tárgyi kultúra fontos aspektusát képezik. 
Jellegzetes népi hangszerei közül a tamburát, 
harmonikát és a furulyát használjuk a foglal-
kozások keretében.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő

2021. szeptemberében a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Fele-
lős Államtitkársága megbízásából a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt - mint támogató – nyílt 
pályázatot hirdetett meg nemzetiségi táborok 
2022.évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kö-
rébe tartozó nappali tagozatos, általános- és 
középiskolás tanulók részvételével megvaló-
suló táborok szervezésének támogatása volt, 
melyek célja a nyelvismeret bővítése, a nem-
zetiségi népismeret részét képező történelmi, 
néprajzi, kulturális ismeretek fejlesztése, ha-
gyományőrzés ösztönzése.

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

Önkormányzatunk  2022.december 27-31-
ig (5 nap) időszakban szervezte meg a néptánc 
tábort 40 fő általános iskolás korú gyermek 
részvételével. A kapott támogatást étkezési 
költségre-, néptánc koreográfia kidolgozására 
és betanítására, ásványvíz beszerzésére, vala-
mint fotózásra, csapatépítő tréner díjazására 
fordítottuk. 

A szerb néptánc kultúra hagyományait 
magukban hordozó koreográfiák elsajátítá-

sára szerveződő táborunkat a településün-
kön élő általános iskolás gyermekek számára 
terveztük azzal a céllal, hogy a résztvevők 
megismerkedjenek a szerb néptánc alapjai-
val, 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 Fele-
lős Államtitkársága megbízásából a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt mint támogató nyílt 
pályázatot hirdetett meg a nemzetiségek kul-
turális kezdeményezéseinek 2022.évi költség-
vetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kul-
turális hagyományainak, tárgyi- és szellemi 
kulturális kincsei megőrzésének, értékhordo-
zó tevékenységeinek érdekében megvalósult 
programok támogatása, valamint feltételeinek 
javítása érdekében a nemzetiségi közösség 

egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és 
kulturális identitás szempontjából meghatá-
rozó kezdeményezések támogatása.

A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat sikeres pályázatának köszönhetően a tá-
mogató 363.700 Ft-tal segítette a „Zarándokút 
– Szentendre, Budakalász, Eger” c. program 
szervezését, mely 2022.szeptember 23-25-ig 
került megvalósításra. 

Programunk keretében összefogva a deszki 
szerb hitközösség aktív csoportját, Budaka-
lászra, Szentendrére és Egerbe látogattunk el 
zarándokút keretében a helyszínen található 

templomokba, múzeumokba, melyek a szerb 
hitközösség nagy múltú kegyhelyei, illetve 
relikviáinak őrzői. Projektünk célja ezzel is 
közösségünk kohéziójának-, identitásának 
erősítése, együttes élményhez juttatása.

A projekt a Miniszterelnökség kezelő szer-
veként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
mint Támogató jóvoltából valósulhatott meg.

Deszki füzetek – Lázár köszöntő – NKUL-KP-1-2022/2-000188

NKUL-KP-1-2022/2-000170 – Népzenei műhely Deszken

NTAB-KP-1-2022/1-000220 – Őszi néptánctábor Deszken

Zarándokút (Szentendre, Budakalász, Eger)
NKUL-KP-1-2022/2-000184
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HALÁLOZÁS

Frányó András Imréné 88 éves 
korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 

Savanya Lászlónak és Révész Katalinnak 2023.01.11-én Mia,
Halász Dánielnek és Kordik Adriennek 2023.01.09-én Anna,
Khandan-Dezfully Alirezának és Zádori-Nagy Ágnesnek 2022.12.17-én 
Olivér,
Juhász Pálnak és Bozóki Mónikának 2022.12.12-én Patrik,
Koszta Péternek és Balog Eszternek 2023.01.14-én Olívia 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 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés 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 SZOLGÁ-
LAT
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: 
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

február 1., 15. 
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!
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