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Előszó

Deszk Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport 
tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP kerete-
in belül működött, így a Dél-Alföldön is. Az első években egy fontos tanulási folyamat 
részeként kisebb összegű fejlesztésekre volt lehetőség, amely alapot teremtett egy kö-
vetkező, kiterjedtebb munkához.

A 2007-13-as programozási ciklusban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
forrásai elérését a 1698/2005/Ek tanácsi rendelet szabályozta. E tanácsi rendelet 
alapján épültek ki Magyarországon a LEADER szervezetek, ahogyan a Déli Napfény Ak-
ciócsoport is.  A szervezet önálló, egyedül a tagállami szinteken szerveződő Irányító 
Hatóság felügyeli a szakmai munkát. Ezért is van kiemelt jelentősége a helyi alapon, 
helyi közreműködőkből álló szervezet döntéseinek.  E helyi szervezet ugyanis a helyi 
vidékfejlesztési stratégia megalkotásától kezdve a pályázatok kiírásán át egészen azok 
kezelését és a rangsorállítást is felvállalja, azaz egy egész helyi vidékfejlesztési stratégi-
át alkot és valósít meg.

A megalkotott stratégia sikeressége jóval később, utólag derül majd ki. Nem kis fele-
lősség ez tehát mind a szakmának, a helyi fejlesztések tervezőinek, döntéshozóinak és 
persze a fejlesztések megvalósítóinak. Az uniós vidékfejlesztési források ugyanis nem 
örökre szólnak; akkor és odáig tartanak ameddig objektív indikátorok alapján egy adott 
régió eléri majd az uniós átlag szintjét. Így aztán igyekeznünk kell, hogy valódi, hasz-
nos-értelmes és a közösség egésze számára valós fejlesztések bontakozhassanak ki, és 
elinduljon a terület szerves fejlődése.

Ez a kiadvány az Deszk településen megvalósult/folyamatban lévő fejlesztéseket tekinti 
át, ahol összegyűjtve mutatjuk meg a 2007-13-as ciklusban a község területére elnyert 
fejlesztéseket, néhányat részletesen is illusztrálva. A közös tervezői és értékelői munkát 
fotókkal dokumentáltuk.

Az eddigiekhez hasonlóan további sikeres munkát kívánunk Deszknek a 2014-20-as 
programozási ciklusban is.

A Déli Napfény Akciócsoport munkaszervezete

www.delinapfeny-hacs.hu
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Deszk fejlesztések

S.sz Pályázó neve Projekt címe Tengely/célterület Támogatási 
összeg Megjegyzés

1.
Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési 
Nkft.

Ifjúsági turizmus fej-
lesztése Deszken

III. tengely 1. kör 
Turisztika 10 368 641 Ft Megvalósult

2.
Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési 
Nkft.

Falumegújítás és -fej-
lesztés Deszken

III. tengely 1. kör 
Falumegújítás 22 021 118 Ft Megvalósult

3. Római Katolikus 
Plébánia

A templom belső és 
külső rendezése

III. tengely 1. kör 
Vidéki örökség 7 042 225 Ft Megvalósult

4.
Deszk Község 
Népművészeté-
ért Alapítvány

"Határok nélkül" - Ifjú-
sági táborok szervezése LEADER 1. kör Tábor 934 301 Ft Megvalósult

5.
Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési 
Nkft.

Gyűjtsünk szelektíven! LEADER 1. kör 
Környezetvédelem 2 007 999 Ft Megvalósult

6. Deszki Falunkért 
Egyesület

Médiafejlesztés 
Deszken

LEADER 1. kör 
Települési újságok 
fejlesztése

373 500 Ft Megvalósult

7.
Deszk Község 
Népművészeté-
ért Alapítvány

"Múlt nélkül nincs 
jelen" - helytörténeti 
gyűjtemény

LEADER 1. kör 
Szellemi és tárgyi 
értékeink

630 000 Ft Megvalósult

8. Deszki Sport 
Club Egyesület

Deszki Sportcentrum 
fejlesztése

LEADER 1. kör 
Sportlétesítmények 
kialakítása

1 485 078 Ft Megvalósult

9.
Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési 
Nkft.

Marketingstratégia 
kidolgozása

LEADER 1. kör Közös 
marketingstratégia 3 064 500 Ft Megvalósult

10. Deszk Község 
Önkormányzat Deszki Sportcentrum LEADER 2. kör Helyi 

civil és polgárőr 5 347 868 Ft Megvalósult

11.
Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési 
Nkft.

Terméktér kialakítás LEADER 2. kör 
Terméktér 4 320 000 Ft Megvalósult

12. Deszk Község 
Önkormányzat

Falumegújítás és -fej-
lesztés Deszken 2012.

III. Tengely 3. kör 
Falumegújítás és 
fejlesztés

5 886 039 Ft Folyamatban 

13. Deszk Község 
Önkormányzat

Helyi örökség megőrzé-
se Deszken- emlékpark 
és népi hagyományőr-
ző közösségi ház

LEADER 3. kör 12 572 340 Ft Folyamatban  

14. Tóth Zita Rózsa hungarikum 
bemutató gazdaság LEADER 3. kör 28 882 070 Ft Folyamatban  

15.
Deszki Telepü-
lésüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

Ifjúsági szálláshely 
fejlesztése Deszken

Turisztika (Gyermek 
és ifjúsági szállás-
hely)

2 989 384 Ft Folyamatban  

Összesen 107 925 063 Ft
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DESZK 

Deszki Sport Club Egyesület
Projekt címe: Deszki Sportcentrum fejlesztése
Elnyert támogatási összeg: 1 188 062 Ft

A deszki fiatalok, általános iskolások szívesen 
használják a Sportcentrumot, hiszen a falu köz-
pontjában helyezkedik el, közel az iskolához, 
óvodához. A Deszki Sport Club Egyesület célja, 
hogy e létesítmény a helyi szabadidősport élet 
központi helyévé váljon. A fejlesztésnek folya-
mán a sportlétesítmény parkosítás által külső-
leg megújult, valamint olyan eszközök kerültek 
beszerzésre, amelyeket egyrészt sportrendez-
vényeken, versenyeken fel lehet használni, más-
részt az eszközök kölcsönzési szolgáltatása bevételi lehetőséget jelent a Sport Club-
nak, amely bevételt a programkínálat bővítésére fordítanak.

Deszki Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Marketing stratégia kidolgozása
Elnyert támogatási összeg: 3 064 500 Ft

A Déli Napfény Nonprofit Kft. területén számos 
nonprofit szervezet működik, amelyek hasonló, 
illetve egymást kiegészítő tevékenységet folytat-
nak, ennek ellenére a közöttük lévő kommuniká-
ció nem megoldott. A LEADER projekt keretében 
egy közös, minden tagtelepülésre kiterjedő ar-
culati anyag készült, amelyeket az Akciócsoport 
tagjainak helyi, illetve más rendezvényein lehet 
felhasználni, bemutatni, pontosabban a prog-
ram része két rendezvényen való megjelenés az 
elkészített arculati anyagokkal. Ez lehetőséget 
biztosít a könnyebb és jobb kommunikációra 
mind az érintett szervezetek, mind a célcsopor-
tok között. 
Ezen felül az Akciócsoport területén működő 
nonprofit szervezeteket, azok működését be-
mutató honlap, valamint információkat tároló 
és online felhasználható adatbázis került kiala-
kításra. 
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Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
Projekt címe: „Határok nélkül” – ifjúsági táborok
Elnyert támogatási összeg: 747 441 Ft

A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány alapító 
okiratában szereplő céljai között többek között szere-
pel az ifjúság számára a szabadidő hasznos eltöltésé-
nek elősegítése, támogatása táborok, rendezvények 
szervezésével. Az elmúlt években több tábor került 
megszervezésre, elsősorban néptánccsoportok ré-
szére. A szülők és pedagógusok részéről a gyerme-
kek nyári szünidejének hasznos eltöltése érdekében 
nagymértékű igény lépett fel táborok szervezésére. A 
„Határok nélkül” programsorozat két tábort foglalt magába. A kézműves tábor a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtárban általános iskolás gyermekek számára került megren-
dezésre, az „Egy nyelven beszélünk” nyelvi tábor során pedig deszki középiskolások ta-
lálkozhattak a község testvértelepüléseiről érkezett diákokkal. A tábor „bázisa” a Deszki 
Sportcsarnok volt. 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Ifjúsági turizmus fejlesztése Deszken
Elnyert támogatási összeg: 10 368 641 Ft

A fejlesztés célja a település turisztikai 
vonzerejének növelése, munkahelyte-
remtés. A beruházás két területen valósul 
meg: a Deszki Sportcsarnokban és a Deszki 
Szabadidő Parkban lévő Sportöltöző terü-
letén.
 A sportcsarnok emeletének egyik termé-
ben egy konditerem került kialakításra, a 
másik teremben pedig egy „B” kategóriás 
gyermek – és ifjúsági tábor szálláshely, ami 
30 fő befogadására alkalmas.
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Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Falumegújítás és -fejlesztés Deszken
Elnyert támogatási összeg: 22 021 118 Ft

A fejlesztés során a település főutcáján 700 négyzetméteres területet parkosítottak (fa 
és cserjeültetés). A szabadidő park előtti részen sétány kialakítására került sor padok, 
szemétgyűjtők és információs tábla elhelyezésével. A település központjában pihenő-
hely kialakítására került sor 36 személyautó fogadására alkalmas parkoló és piknik asz-
talokkal és padokkal, hulladékgyűjtőkkel felszerelt piknikterülettel. A szabadidőpark-
ban egy új minden korosztály száméra használható kalandjátszótér és erdei tornapálya 
került kialakításra. A Tempfli téren a leromlott állagú játszótérre új eszközök kerültek 
beszerzésre.
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Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Gyűjtsünk szelektíven
Elnyert támogatási összeg: 2 007 999 Ft

A projekt során olyan programsorozat került megvalósításra, amelyen megismerhették 
a résztvevők a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit, a hulladék felhasználásának a 
módját, előnyeit. A programokat iskolában, óvodában, más közintézményekben szak-
emberek bevonásával valósították meg, valamint a település közösségi rendezvényein 
kitelepüléssel terjesztették minél szélesebb körben a szelektív hulladékgyűjtés mód-
szerét. A megvalósítás során beszerzésre került 10 db mobil hulladékgyűjtő, 5-5 db PET 
és alumínium palackprés.

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Terméktér kialakítás
Elnyert támogatási összeg: 4 320 000 Ft

A projekt célja, hogy a fejlesztéssel a településen működő vállalkozások számára piacra 
jutási lehetőséget teremtsen. A terméktér kialakításával biztosított a településen szer-
vezett rendezvényeken a helyi vállalkozások számára saját termékeik, szolgáltatásaik 
bemutatása. A fedett terméktér kialakításánál egy erre alkalmas sátor beszerzésére 
került sor, mely praktikus, jól hasznosítható a települési rendezvényeken.
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Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
Projekt címe: „Múlt nélkül nincs jelen” – helytörténeti gyűjtemény
Elnyert támogatási összeg: 630 000 Ft

A fejlesztés célja egy helytörténeti gyűjtemény kialakítása. A fejlesztés során fotók dig-
italizálása és kiállítási tablók elkészítése, valamint a gyimesi népviselet egyes alkotóele-
meinek elkészítése valósult meg.

Deszki Falunkért Egyesület
Projekt címe: Médiafejlesztés Deszken
Elnyert támogatási összeg: 373 500 Ft

A fejlesztés során a Deszki Hírnök helyi újság arculattervezése, valamint a megyei tele-
vízió Deszki Magazin című műsorában egy civil szervezetekkel foglalkozó műsor kiala-
kítása valósult meg.
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Révész István írását a 3. oldalon olvashatják.

Július első napjaiban Siófokon több mint ezerkétszáz orosz 
és majd háromszáz magyar fi atal mérte össze tudását több 
kategóriában a VI. Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek és Ifj ú-
sági Művészeti Fesztiválon. A Tömörkény István Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola színeiben, a Kerepetye magyar 
néptánccsoport négy tagja – Horváth Dani, Fülöp Ádám, 
Király Tomi és Németh Gyuri néptánc kategóriában nevez-
tek. A Tóth Gáboron edzett és kezei alatt nevelődött kvar-
tett cigány tánccal nevezett csoport és szóló kategóriában, 
Tanács István istápolásával, aki a fi úkat elkísérve egyrészt a 
nagyhírű gimnáziumot, másrészt a Hóra Színházat is képvi-
selte. A már deszkinek számító négy srác saját maguk által 
vágott zenével és koreográfi ával megnyerte a tánc kategó-
ria szóló-, és csoport első díjait! Az ezerötszáz versenyzőnek 
kijutott a négynapos rendezvény minden estéjére egy kis 
táncház, amiben a fi aink igencsak jeleskedtek. A gálára Goda 
Kata, Tóth Gábor és pár izgatott szülő is leruccant a Balaton 
partjára – ahol a két szóló és a csoportgyőztesnek járó serleg 
után – mindannyiunk meglepetésére a fesztivál nagydíját is 
átvehették a fi úk! Nem csak nekünk volt ez meglepetés, de 
minden csoportnak, hiszen a fesztivál történetében még 
nem fordult elő, hogy ne orosz csoport nyerje megtisztelő 

fesztivál-díjat! A díj magában foglalt egy hetvenezer forintos 
pénzdíjat, és egy automatikus meghívást a jövő májusban 
Moszkvában rendezendő nemzetközi cigánytánc fesztiválra. 
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a mieinknek állva tapsolt 
a zsűri elnöke, Borisz Szankin koreográfus, a Mojszejev Tánc-
együttes volt szólistája. Amikor már úgy éreztük, ezt túl sok 
ahhoz, hogy igaz legyen, a tolmács a gyönyörű orosz műsor-
vezető szavai után fordította a következőket: „Ez a díj feljogo-
sítja a győzteseket, hogy amikor középfokú tanulmányaikat 
befejezik, felvételi nélkül bekerülhessenek a Mojszejev Aka-
démiára!” Nagy barátságok szövődhettek a magyar és orosz 
gyerekek között, mert az első orosz arcon esett csalódottság 
után őszinte gratulációk és ölelkezések következtek. Katával 
és Gáborral, mi szülők csak ültünk és nem akartuk elhinni ezt 
a tündérmesét! A hazaút zötykölődése rázott vissza bennün-
ket a hétköznapok apró törődései közé, de szerintem a fi úk-
nak ennyi elismerés után még egy emlékezetes estével több 
adatott újholdkor a magyar tenger partján… Gratulálunk 
Nektek, Gábornak, Katának és Istvánnak pedig köszönjük az 
út egyengetését!  

egy büszke szegedi szülő

Elkezdődtek 
a TÁMOP projektek 

BEMUTATKOZNAK TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 
POLGÁRMESTEREI

ARANYPÁVA NAGYDÍJAS 
A DESZKI NÉPDALKÖR

DESZK ÉS SZEGED HATALMAS SIKERE 
A MAGYAR TENGERPART FŐVÁROSÁBAN SIÓFOKON!

A Deszki Hírnök ezen száma a 122/2009. (IX.17) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának keretében megvalósuló „Médiafejlesztés Deszken” című pályázati támogatásból jött létre.

Írásunkat a 6. oldalon olvashatják.

Cikksorozatunkban ezúttal a németországi Wiesenbach község polgármestere, 
Eric Grabenbauer írását olvashatják a 4. oldalon

„Öltöztesse díszbe” és mutassa meg kedvenc járművét!
Szeptember 3-án, szombaton várjuk az olyan két-, három- és négykerekű jármű-

veket, amelyek különleges, egyedi díszítéssel vonulnának végig Deszk község ut-
cáin! A díszítés természetesen a tulajdonos feladata! A legszebb, legötletesebb és 
legkülönlegesebb jármű és tulajdonosa díjazásban részesül!

A tavalyi Falunapok nagy sikerű vetélkedője ismét megrendezésre kerül. Bolto-
sok, Pedagógusok, Baráti társaságok fi gyelem!! A kétszeres bajnok Postások csa-
pata kihívja a jelentkező csapatokat egy nemes és vidám küzdelemre! Lássuk, ki 
a jobb!

Mint minden évben, idén is lesz falunapi kiállítás! Várjuk azok jelentkezését, akik 
népművészeti témájú alkotásokkal, gyűjteménnyel rendelkeznek és szeretnék azt 
a szeptember 2-3-4-én megrendezendő Falunapokon kiállítani!

A fenti felhívásokra előzetesen jelentkezni augusztus 15-ig 
lehet a Faluházban, 

nyitva tartási időben (hétfő-péntek: 13-18 óra), 
e-mailen (faluhaz@deszk.hu), 

vagy telefonon 62/571-599-es telefonszámon, 
Arany Mártánál, vagy Bene Ildikónál.

FALUNAPI FELHÍVÁSOK

„DESZK PARÁDÉ” 
zenés, vidám felvonulás a Falunapokon!!

MÁSSAL SZÓRAKOZZATOK!

„ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET”

2011. SZEPTEMBER 2-3-4.2011 S 3 4

DESZKIFalunapok
XVII.
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2011. május 21-én településünk adott helyet a CAC kutya-
kiállításnak. A díszes szemle alkalmával több, mint 600 kutya 
mérte össze szépségét, kiállását, és fajta tisztaságát.  A ren-
dezvényen Deszk Község Önkormányzatát Dr. Ledniczky Ildi-
kó alpolgármester asszony képviselte, aki az egyik védnöke 

is volt a rendezvénynek. A lebonyolítást és a szervezést a Kft. 
dolgozói végezték, akik nagyon szépen helyt álltak, és öreg-
bítették településünk jó hírét. 

Szabóné Sarkadi Szilvia
Deszki Település-üzemeltetési Kft. ügyvezetője

A csoport május végén, az oroszhegyi Nárcisz Fesztiválon 
vendégszerepelt. 

Az útról készült részletes beszámolót a júliusi Deszki Hír-
nökben olvashatják.

PÁLYÁZATI SIKEREK

KöszönetTÁBOROK

BEMUTATKOZNAK 
TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 
POLGÁRMESTEREI

Nagysikerű CAC Kutyakiállítás Deszken

Oroszhegyen járt a Deszki Népdalkör

A Deszki Hírnök ezen száma a 122/2009. (IX.17) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának keretében megvalósuló „Médiafejlesztés Deszken” című pályázati támogatásból jött létre.

2011. június 15-től újabb négy nyertes projekt indul Deszken. A sikeres pályázatokról részleteseb-
ben a 6. oldalon olvashatnak.

Kedves Lakosok! Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a Lako-
soknak a segítségét, akik magukénak érezve a közterületekre elültetett 
fákat és muskátlikat, rendszeresen öntözik azokat! Kérünk minden ked-
ves Deszki Lakost, hogyha megteheti, segítse munkánkat azzal, hogy a 
háza előtti fákat, virágokat locsolja! Köszönjük!

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofi t Kft. dolgozói

Július 20-tól augusztus 20-ig igény szerint nyári táborokat szervez a Deszki Település-üzemeltetési Kft és a Deszki Faluház, 
7-14 éves korosztály számára. A táborokról érdeklődjön a Faluházban, vagy a Sportcsarnokban, a Kft. irodájában!

Tel: 62/571-599 (Faluház), 62/271-852 (Sportcsarnok)

Cikksorozatunkban ezúttal az 
erdélyi Oroszhegy község pol-
gármestere, Bálint Elemér mu-
tatkozik be. Írását a 9. oldalon 
olvashatják.

„Öltöztesse díszbe” és mutassa meg kedvenc járművét!
Szeptember 3-án, szombaton várjuk az olyan két-, három- és négykerekű jármű-

veket, amelyek különleges, egyedi díszítéssel vonulnának végig Deszk község ut-
cáin! A díszítés természetesen a tulajdonos feladata! A legszebb, legötletesebb és 
legkülönlegesebb jármű és tulajdonosa díjazásban részesül!

A tavalyi Falunapok nagy sikerű vetélkedője ismét megrendezésre kerül. Bolto-
sok, Pedagógusok, Baráti társaságok fi gyelem!! A kétszeres bajnok Postások csa-
pata kihívja a jelentkező csapatokat egy nemes és vidám küzdelemre! Lássuk, ki 
a jobb!

Mint minden évben, idén is lesz falunapi kiállítás! Várjuk azok jelentkezését, akik 
népművészeti témájú alkotásokkal, gyűjteménnyel rendelkeznek és szeretnék azt 
a szeptember 2-3-4-én megrendezendő Falunapokon kiállítani!

A fenti felhívásokra előzetesen jelentkezni augusztus 15-ig 
lehet a Faluházban, 

nyitva tartási időben (hétfő-péntek: 13-18 óra), 
e-mailen (faluhaz@deszk.hu), 

vagy telefonon 62/571-599-es telefonszámon, 
Arany Mártánál, vagy Bene Ildikónál.

AK 
LÉSEIN  
E
LÉSEINK 
EI

FALUNAPI FELHÍVÁSOK

„DESZK PARÁDÉ” 
zenés, vidám felvonulás a Falunapokon!!

MÁSSAL SZÓRAKOZZATOK!

„ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET”

2011. SZEPTEMBER 2-3-4.

MEOE Szeged - Tóth Gáborné felvétele

2011 S 3 4

DESZKIFalunapok
XVII.
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Deszk Községi Önkormányzat
Projekt címe: Deszki Sportcentrum
Elnyert támogatási összeg: 5 347 868 Ft

A fejlesztés hatására a Sportcentrumban a településen élők számára biztosított szol-
gáltatások színvonala javult, a szolgáltatások köre bővült. A fejlesztés eredményeként 
egy, a kor elvárásainak és a helyi igényeknek egyaránt megfelelő közösségi tér alakult 
ki, amely sport és szabadidős tevékenységekhez biztosít helyszínt.
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Deszki Római Katolikus Plébánia
Projekt címe: A templom belső és külső rendezése
Elnyert támogatási összeg: 7 042 225 Ft

A fejlesztés célja a helyi lakosság és a községbe érkező turisták igényeinek kiszolgálása, 
a templom látogathatósága.
A beruházás következtében a templom belső kifestése, nyílászárók mázolása történt 
meg. A templom előtt a padok kicserélése, pihenőhely kialakítása valósult meg, és ki-
alakításra került egy parkoló, így az autóval közlekedő látogatók könnyebben megköze-
líthetik a műemléket. 

Folyamatban lévő projektek:

Deszk Község Önkormányzat
Projekt címe: Falumegújítás és -fejlesztés Deszken 2012.
Elnyert támogatási összeg: 5 886 039 Ft

Deszk Község Önkormányzat
Projekt címe: Helyi örökség megőrzése Deszken- emlékpark és népi hagyományőrző  
          közösségi ház
Elnyert támogatási összeg: 12 572 340 Ft

Tóth Zita
Projekt címe: Rózsa hungarikum bemutató gazdaság
Elnyert támogatási összeg: 28 882 070 Ft

Deszki Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Ifjúsági szálláshely fejlesztése Deszken
Elnyert támogatási összeg: 2 989 372 Ft
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Egyeztetések:



www.delinapfeny-hacs.hu


