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TISZTELT DESZKIEK!
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én rendkívüli intézkedéseket vezetett be, elrendelve a veszélyhelyzetet
az új típusú koronavírus terjedése miatt.
Az országban még jelenleg is csekély
regisztrált megbetegedésről tudunk, de
a már fertőzött országokban szerzett tapasztalatok okán elsődleges érdekünk,
hogy a megelőzésben minden állampolgár felelősséggel kivegye a részét, és
mindent megtegyen saját, és környezetének védelme érdekében – lehetőségeink szerint lassítva a vírus terjedését.
Bár a legtöbben nem érzik, de különösen nagy a veszély, mivel a megfertőzött
személyeknek nem lehet tudomásuk
arról, hogy vírushordozóvá váltak, mint
ahogy arról sem, hogy újabb és újabb
ismerősöket és ismeretleneket fertőznek meg akaratlanul, hiszen a vírus
tünetmentes lappangási ideje akár 14
nap is lehet. A kis számban kimutatott
fertőzéses megbetegedések ellenére is

FELHÍVÁS
Tisztelt Deszki
Lakosok!
A KEHOP-3.2.1-15—2016-00006. azonosító számú projekt során Önkormányzatunk
200 db HÁZI KOMPOSZTÁLÓT kapott
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-től. Az edényzetek sorszámozottak, s
azon lakosok igényelhetik térítési díj nélkül, akik nem szüneteltetett lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A komposztálók lakcímhez
kötöttek, tehát elköltözés esetén vissza kell
szolgáltatni az Önkormányzatnak.
A kialakult veszélyhelyzet miatt a
komposztáló edények kiosztásának időpontja egyelőre kérdéses, ám az igények jelzését 2020. március 30-án,
8 órától fogadja a hivatal titkársága telefonon
(+3662/271584) és e-mailben (ph@deszk.hu)

– kizárólag csak ezen a két elérhetőségen
rögzítik kollégáink az igénybejelentést!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az edények
kiosztása a jelentkezés sorrendjében történik majd!
A telefonos vagy email-es jelentkezésnél
feljegyezzük az igénylő nevét, lakcímét és a
jelentkezés dátumát, óra, perc pontossággal –
az esetleges vitás esetek elkerülése miatt. Az
e-mailek esetében az elektronikus levél beérkezésének időpontját jegyezzük fel.
Egy jelentkező csak egy edényre,
és csak a saját lakcímére adhat le
igénylést – rokonok, ismerősök,
szomszédok részére nem fogadjuk el a jelentkezést!
A 200-as lista beteltével tájékoztatjuk a lakosokat, hogy
már nincs lehetőség további
igényeket kielégíteni, ill.
egyúttal kiértesítjük azokat,
akik a későbbiekben megadott időpontban és módon
átvehetik az ingyenes komposztáló edényeket.

a helyzet súlyosnak mondható, hiszen a
fentiekre tekintettel nagyon nehéz a fertőzött gócok felmérése, így a védekezés
is az új koronavírus ellen.
Az újság hasábjain tájékoztatom Önöket azokról az intézkedésekről, melyek
bizonyára sok kellemetlenséget fognak
okozni az elkövetkező hetekben, de bevezetésük ma már elkerülhetetlen.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy
amennyiben tudomást szereznek a családjukban, vagy környezetükben vélt
megbetegedésekről, illetve, ha segítségre van szükségük a munkavállalásukban, munkaviszonyukban, az életkörülményeikben, szociális helyzetükben az
elviselhetőnél nagyobb terhekkel járó
változások okán, vagy megválaszolatlan
jogi kérdéseik lennének – ne hezitáljanak, keressenek bennünket bizalommal!
Király László
polgármester

Mivel csak a deszki ingatlanok egy hatoda
kaphat az edényzetből, így kérjük, az újság
megjelenését követő hétfőn, azaz 2020. március 30-án, ill. ezt követően a legrövidebb
időn belül jelezzék igényüket!
Király László
polgármester
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Tisztelt Deszkiek!
Magyarország Kormánya 2020. március 11én rendkívüli intézkedéseket vezetett be, elrendelve a veszélyhelyzetet az új típusú koronavírus terjedése miatt.
Az országban még jelenleg is csekély regisztrált megbetegedésről tudunk, de a már fertőzött
országokban szerzett tapasztalatok okán elsődleges érdekünk, hogy a megelőzésben minden
állampolgár felelősséggel kivegye a részét, és
mindent megtegyen saját, és környezetének védelme érdekében – lehetőségeink szerint lassítva a vírus terjedését. Bár a legtöbben nem érzik,
de különösen nagy a veszély, mivel a megfertőzött személyeknek nem lehet tudomásuk arról,
hogy vírushordozóvá váltak, mint ahogy arról
sem, hogy újabb és újabb ismerősöket és ismeretleneket fertőznek meg akaratlanul, hiszen a
vírus tünetmentes lappangási ideje akár 14 nap
is lehet. A kis számban kimutatott fertőzéses
megbetegedések ellenére is a helyzet súlyosnak
mondható, hiszen a fentiekre tekintettel nagyon
nehéz a fertőzött gócok felmérése, így a védekezés is az új koronavírus ellen.
A betegség jellemzően influenzaszerű tünetekkel, a gyermekek és a fiatal korosztályok
estében sokszor tünetmentesen támad, ám az
idősebbeknél magas lázzal, komoly légzőszervi panaszokkal, szövődményekkel és elhúzódó
gyógyulással terheli meg a szervezetet, míg a
65-70 év felettieknél, valamint az akkut légzőszervi megbetegedésben szenvedőknél az esetek 15%-ban halállal végződik.
Ezért is fontos, hogy a higiéniai előírások
legszigorúbb betartásával, kerülve a tömeget és
a közösségi tereket, a közvetlen testérintkezést
– mindent megtegyünk, hogy ne fertőződjünk
meg, és másokat se tegyünk ki a fertőzés veszélyének.
A vonatkozó katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében foglalt hatáskörömnél fogva,
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendeletben, valamint az
élet– és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
45/2020. (III.14.) Kormányrendelet foglaltakra
figyelemmel Deszk Község Önkormányzata és
intézményei veszélyhelyzeti eljárására az alábbi
polgármesteri utasítást adom ki:
Az első fokú korlátozás bevezetésekor elrendeltem az intézményeink folyamatos és fokozott fertőtlenítő takarítását, melyek ellenőrzött
végrehajtásáért az intézmények vezetői a felelősek. Minden intézményünk részére biztosítottunk kézfertőtlenítőszert.
Az alábbi, minden intézményünkre kötelező
protokollal meg kívánjuk oldani a házi-gondozottak folyamatos ellátását, az óvodai ellátást
– tekintettel azokra a családokra, akik nem tud-

ják megoldani a gyerekek felügyeletét. Kidolgoztuk a hivatali ügyintézés legbiztonságosabb
formáját, beépítve az üzletek, szolgáltatások
nyitva tartását érintő kormányhatározatokat a
dolgozóink és a lakosok – lehetőségeinkhez
mért – legmagasabb szintű védelmét célozva a
megelőzésben, melyek a következők:

kollt követve, szintén a szélfogó előtérig jöhetnek csak be. Itt jelezzék érkezésüket az óvoda
dolgozói felé, akik felöltöztetik a gyermeket és
a szülőkhöz kísérik. Ez biztosan a szokásosnál
hosszabb időt fog igénybe venni – kérjük szíves
türelmüket és megértésüket!
4., Az aulába és a csoportszobákba belépni
szülőknek, kísérőknek TILOS!
5., A gyermekek étkezését az eddigi rendszerben továbbra is megoldjuk. Az ételt szállító
jármű fokozott és folyamatos fertőtlenítését előírtuk, és tartjuk a napi kapcsolatot az étkeztetést
végző vállalkozóval.
6., Az ebédbefizetések továbbra is érvényesek. Aki kéri a gyermeke felügyeletét, az az
óvodában kapja meg az ellátást, míg az otthon
felügyelt gyermekek befizetett ételét a Gerliczy
Étteremben vehetik át a szülők. A kedvezményes étkezésre jogosultak is a korábbi feltételekkel kapják meg az óvodában, vagy az étteremben az ételt.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL:
A Deszki Polgármesteri Hivatalban – Deszk
Község Jegyzőjével egyetértésben – 2020. március 16. napjától a rendes ügyfélfogadás szünetel.
Anyakönyvi ügyek intézése kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges!
Tel: 62/571-590; +3620-219-82-37
Kérem az ügyfeleket, kizárólag a telefonos, az
ügyfélkapus és az e-mailben történő ügyintézést használják!
Elérhetőségek:
hivatal telefonszáma: +3662/571 584;
ph@deszk.hu;
polgármester telefonszáma: +3630/326 1731;
Aki a fenti előírásokat bármely okból nem
polgarmester@deszk.hu;
tartja be, azok felügyeleti igényét az óvoda vejegyző telefonszáma: +36/20-620 7920;
zetője azonnal felfüggeszti, a további kérését
jegyzo@deszk.hu;
elutasítja, azaz a szolgáltatásból való azonnali kizárást eredményezi. Erre a szigorú léII. DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ
pésre közös érdekünket szem előtt tartva van
ÉS KÖNYVTÁR:
szükség.
Az intézmény bezár. Szolgáltatásaink (fényTekintettel a munkáltatók szorult helyzetémásolás, internetezés, könyvkölcsönzés) ez idő ből adódó kiszámíthatatlan viselkedésre és az
alatt szünetelnek, a művészeti csoportok próbái, adott esetben időben elhúzódó védekezésre,
a szakköri foglalkozások és a rendezvényeink is az intézményben heti rendszerességgel vizselmaradnak.
gáljuk felül a felügyeletet igénylők számának
változásának tükrében az ellátandó feladatIII. ÓVODA:
hoz szükséges humán– és anyagi erőforráMivel a Kormány az óvodák bezárását, fel- sok mértékét. Kérjük, problémáikkal keresügyelet megszervezését az önkormányzatokra, sék az óvodavezetést!
ill. a fenntartókra bízta, így arról tájékoztatom
Márki Anett óvodavezető elérhetősége:
Önöket, hogy az óvoda teljes bezárását az eset+3630/414-78-57
ben rendelem el, ha nincs olyan család, aki semmilyen módon nem tudja megoldani a gyerme- IV. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK:
ke egész napos felügyeletét.
A szociális ellátások esetében az alábbiak
Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint csak a jelenleg aktív ellátottakra vonatkoz– a saját és az óvodai dolgozóink egészségé- nak, akik már most is igénybe veszik a szociánek védelme érdekében – próbálja megoldani lis intézményünk szolgáltatásait.
az óvodás korú gyermeke otthoni felügyeletét! Amennyiben ez a munkája, vagy más okok IV.1. Szociális étkeztetés:
miatt nem megoldható, úgy az óvodában bizto– a szolgáltatásban résztvevők számásítunk felügyeletet és étkezést a gyermekének – ra az ételek kiadagolása egyszer használatos
a szokásos nyitva tartási időben.
műanyag dobozokban történik
– kiszállításkor a gondozó az ellátottnak
Tudnivalók a felügyeletről:
védőfelszerelésben (gumikesztyűben és száj1., Az óvodába csak egészséges gyermeket tu- maszkban) viszi ki az ételt. Az étel átadása csak
dunk fogadni, betegség gyanúja esetén kérjük, a a házon kívül történhet!
háziorvossal egyeztessenek! A csoportban észlelt tünetek esetén azonnal értesítjük a szülőket. IV.2. Házi segítségnyújtás:
2., A felügyelet a létszámtól függően egy vagy
– A fekvőbetegek elsőbbséget élveznek,
több csoportban fog megtörténni a már ismert azonban az ő napi ellátásukat is heti 2 alkalomra
óvónőkkel és dadákkal.
csökkentettük.
3., Reggel a felügyeletre érkezve, a szülőket
– Ha a betegnek van hozzátartozója, aki alarra kérjük, hogy a szélfogóig lépjenek csak kalmas az ellátására, akkor 2020. március 17-től
be az intézmény területére, a gyermekeket ott visszavonásig a szociális gondozók az ápolt fürátveszik kolléganőink. Este ugyanezt a proto- detését, a gyógyszerek kiadagolását, a pelenká-

2020. MÁRCIUS
zást nem végzik el. Ezeket a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a család köteles elvégezni.
– A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt az
ellátottak szociális helyzete és egészségi állapota
szerinti ellátást kapnak, melynek mértékéről és
pontos tartalmáról személyre szóló írásbeli tájékoztatást küldünk.
– Az ellátottat a gondozó maszkban, gumikesztyűben keresheti fel, törekedve arra, hogy a
mosdatás, pelenkázás a lehető legrövidebb ideig
tartson.
– Fekvőbeteg ellátásban résztvevőnél a veszélyhelyzet időtartama alatt mentális gondozást (beszélgetés, lelki egyensúly és emberi kapcsolatok erősítése) nem vállalunk.
IV.3. A gondozottak gyógyszerének íratása,
kiváltása:
– Gyógyszerek felíratása március 16-tól a
gondozott által telefonon, közvetlen a háziorvos
felé történhet, de a felíratott gyógyszer kiváltását a gondozók továbbra is elvégzik.
– A gyógyszer kiváltása után a gondozott
lakásán az átadás, pénzkezelés gumikesztyűben
történik, maszkkal.
– A gondozottaktól vásárlásra átvett pénzt a
kollégánk elkülönítetten kezeli.
IV.4. Családsegítő szolgálat:
– A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
ügyeleti rend szerint lesz nyitva, és telefonos
időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket, csak a halaszthatatlan ügyekben!
– Családlátogatásokat csak a legszükségesebb esetben végez, gyermekbántalmazás, illetve gyermekeket, felnőttet érintő krízishelyzet
esetén.
IV.5. Nappali ellátás:
A nappali ellátás – az idősek napközi otthonában szünetel. Elmaradnak a torna– és klubfoglalkozások, és a betervezett rendezvények.
IV.6. Bevásárlás:
– Jelenlegi körülmények között az ellátottak
és a gondozók közös érdekében nincs lehetőség
a napi bevásárlásra, az ellátottal történő telefonos egyeztetés alapján max. heti 2 alkalommal
biztosítunk bevásárlást, keddi és pénteki napokon.
– A bevásárló lista egyeztetése csak telefonon történhet, mely hívást kollégáink kezdeményezik.
– A bevásárlást követően a termékek átadása
és a pénzkezelés a gondozott lakásán történik,
gumikesztyűben és maszk viselésével.
– A gondozottaktól átvett pénzt elkülönítetten, a gondozók külön borítékokban kezelik.
IV.7. Szociális segítés (gondozás nélküli szolgáltatások igénybevétele):
Jelenleg új ellátott felvételére nincs lehetőség
Minden egyes gondozási folyamat és szolgáltatás végén a gondozók által használt maszk és a
gumikesztyű eldobható tasakba kerül, az előírt
kézfertőtlenítés után a gondozó tovább indul,
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vagy visszatér a központba. A használt eszköSÜRGŐSSÉGI ALAPELLÁTÁS
zöket tartalmazó zsákot a gondozó elkülönítve
IDŐPONTJAI:
szállítja, és visszaérkezését követően zárható
kedden és csütörtökön 16.00-18.00 óráig
badellába teszi, veszélyes hulladékként kezelve
hétfőn, szerdán és pénteken 7.00-9.00 óráig
– gondos kézfertőtlenítés mellett. CsaládlátoTel. sz.:
gatásnál, személyi gondozás egyéb formáiban,
dr. Dancsik Zoltán fogorvos
vércukormérés, sztómazsák csere a IV.2-7. pon+3630/9981-421
tokban foglalt esetekben az eljárás ugyanez.
Jelen intézkedések hatálya alatt a gondozó VII. JÁTSZÓTEREK, SPORTPÁLYÁK:
nem írat alá semmit az ellátottal – kerülve ezzel
A játszótereken esetlegesen megjelenő nais a személyes kontaktust!
gyobb létszámú gyermek és felnőtt is fertőzés
forrása lehet, emellett a köztéri játszóterek ferTájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a tőtlenítése lehetetlen feladat. Az iskola– és
gondozó megítélése szerint az ellátott levert, óvodabezárás miatt ez gyakorlatilag kezelhefáradékony, magas láza van, nehézlégzésre pa- tetlen veszélyforrás, így a járványügyi veszélynaszkodik, kollégáink haladéktalanul hívják a helyzet ideje alatt ezen létesítmények látogatása
háziorvost, szükség esetén a mentőt. Az orvos tilos!
vagy mentő megérkezéséig a védőeszközöket
használó gondozónk a gondozott ingatlanja VIII. VENDÉGLÁTÓHELYEK,
előtt marad.
ÉTTERMEK, BÜFÉK:
Elérhetőségek: Mellár-Damián Mónika részAz éttermek, büfék csak elvitelre, vagy házlegvezető: +3620/620-79-43; Csurelné Bagócz- hozszállítással vállalhatnak heti menü, vagy „a
ki Margit nyugdíjas klub vezetője: +3630/740- la carte” ételkiszolgálást. A vendéglátóhelyek
24-42; idősek napközi otthona: +3662/271-458 saját helyiségeiben a helyben történő ételfogyasztást a járványügyi veszélyhelyzet ideje
V. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:
alatt megtiltom!
A védőnők részére a státuszvizsgálatokat és a
családlátogatásokat felfüggesztem, kivétel a kö- IX. SPORTCSARNOK, SPORTRENDEZtelezően előírt újszülött látogatás.
VÉNYEK, SPORTESEMÉNYEK:
A védőnők indokolt esetben az Egészségházban (Tempfli tér 10.) elérhetőek, előzetes telefo- IX.1., A járványügyi veszélyhelyzet idenos egyeztetés után.
je alatt a sportcsarnokban rendezett
Kérem a szülőket, hogy kizárólag telefonon
foglalkozások, edzések, bajnokságok és
és e-mailben keressék a kollégákat.
rendezvények elmaradnak.
Elérhetőségek:
Kothencz Ágnes védőnő: +3630/303-95-52; IX.2., A település területén megtiltok mine-mail: vedono.deszk@gmail.com
den kül– és beltéri edzést és mérkőzést!
Halász-Kordik Adrienn védőnő:
+3630/910-93-12
deszk.vedono2018@gmail.com .
X. NEM ÖNKORMÁNYZATI
INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK:
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány renVI. HÁZIORVOSOK, FOGORVOS:
delete szerint jelentős szigorítások léptek életbe
Orvosi rendelésre kizárólag telefonon előre 2020. március 17. 0:00 órától.
egyeztetett időpontban lehet érkezni. Rendelésre kérjük, csak a legszükségesebb esetben IX.1., A vendéglátóhelyek nyitvatartását
lépjenek be a váróba időpont egyeztetés nélkül!
korlátozták.
Előbbiek alól az akut, sürgős esetek kivételt kéKizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között
peznek. Az állandó gyógyszerek felíratása, beu- lehetnek nyitva, ezen időszakon túl csak az ott
talók kérése, betegszállítás és egyéb adminiszt- foglalkoztatottak, valamint az ételt elvitelre renratív ügyintézés kizárólag telefonon történik. delők tartózkodhatnak ezekben a helységekben.
Gyógyszerfelíratás minden rendelési idő utolsó
Felhívom az üzlettulajdonosok figyelmét,
órájában kérhető.
hogy a közterületeken lévő teraszokon és kertTáppénzes igazolásokat megjelenés nélkül is helyiségekben is tilos a meghatározott nyitvakiállítanak, telefonos egyeztetést követően.
tartási időn túl vendégeknek tartózkodni! EnFogászati rendelés kizárólag a sürgős esetek nek betartása az üzemeltető felelőssége!
ellátására korlátozódik, melyek fogfájás, fogászati gyulladás, és ebből eredő duzzanat, bal- IX.2., Az üzletek nyitvatartását korlátozták.
eseti fogsérülések. Korlátozzuk a betegváróban
Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között
egyszerre jelen lévő páciensek számát. Kísérő- lehetnek nyitva. Kivételt képeznek a tilalom alól
ket nem fogadnak, kivéve a kiskorú gyermek az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket,
esetét, akit egy szülő kísérhet. Nem fogadnak a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higilázas, légúti tünetekkel rendelkező, továbbá kül- éniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a
földről hazaérkező betegeket.
gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások
és a dohányboltok.
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XI. A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ 65 ÉV
FELETTI LAKOSAINK:
Tisztelt Deszkiek, tisztelt 65. életévüket betöltött lakosaink!
Arra kérek minden családot, hozzátartozót,
hogy a 65. életévüket betöltött családtagjaikat
kérjék meg, lehetőleg ne hagyják el otthonukat,
kerüljék a személyes bevásárlásokat, és a minimálisra csökkentsék a barátokkal, ismerősökkel, valamit a velük nem egy háztartásban élő
családtagokkal való személyes találkozásokat!
Az ő esetükben rejti magában a legnagyobb veszélyforrást az új koronavírussal történő megfertőződés.
Kérem, ne engedjék még az egészséges időseink számára sem a napi bevásárlásokat – tegyék meg helyettük ezt a családtagok! Ha tünetmentesek, és mégis ki kell mozdulniuk, úgy
viseljenek maszkot, és minden olyan helyen,
ahol többen vannak, tartsák be az 1-2 méteres
távolságot egymástól a várakozás, sorban állás
esetén.
XII. ÖNKÉNTESSÉG,
ÖNSZERVEZŐDÉS:
Arra kérek minden deszki lakost, hogy segítsen a fenti intézkedések betartatásában oly módon is, hogy amennyiben tünetmentesnek érzi
magát, nincs láza, légzési panaszai sem neki,
sem a családtagjainak, úgy a szomszédságában,
környezetében élő idősek helyett vállalják fel a
bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását! Próbáljuk
meg ezzel elérni, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztályból a legkevesebben induljanak
boltba, gyógyszertárba! Ez nem csak az ő érdekük, de a miénk is!
Figyeljünk közben arra is, hogy a segítségnyújtás ne lehessen egyben a fertőzés forrása,
ezért használjunk közben – védő kesztyűt, és
akár sűrű szövésű textíliából otthon varrott
maszkot – melyet naponta akár többször is fertőtlenítünk 90 fokos mosással!
Örömmel fogadjuk azok jelentkezését, akik
szívesen vállalnak ilyen önkéntességet, hogy a
veszélyeztetett korúak esetében fellépő igényeket ki tudjuk elégíteni – össze tudjuk hozni a
segítségre szorulókat az önkéntesekkel!
XIII. KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, HULLADÉKUDVAR:
A szolgáltatóval egyeztetve tájékoztatom a
tisztelt lakosokat, hogy a lakossági kommunális hulladékszállítás és a lakossági szelektív
hulladékszállítás a megszokott rendben, az
eddig meghatározott napokon történik továbbra is.
A hulladékudvar nyitva tartásában sincs
változás – az aktuális, és a Deszki Tükörben is
közölt időpontokban látogatható a lerakó, azzal
a módosítással, hogy a lakosnak nem szabad a
telep irodájába belépni, nem kerülhet közvetlen kontaktusba a telephely dolgozójával. A
veszélyhelyzet ideje alatt nem szükséges a díjfizetés igazolása - a lerakáshoz elegendő a deszki
lakcímkártya felmutatása a telephelyen lévő iroda ablakán keresztül. A lerakás ideje alatt kérjük
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az ott dolgozótól és másik lerakásra megjelent
lakosoktól is 3 méteres védőtávolság betartását!
Tájékoztatom Önöket, hogy a házhoz menő
lomtalanítás a kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt szünetel, tehát nem rendelhető a szolgáltatás! A szolgáltató a személyes kontaktusok
minimalizálása érdekében a tilalom ideje alatt
nem állítja vissza helyette a régi rendszerű, településszintű lomtalanítás sem.
XIV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tájékozatom a tisztelt Deszkieket, hogy önkormányzati dolgozóknak és az intézményeinkben dolgozóknak elrendeltem az ügyfélfogadás, a szolgáltatások felfüggesztésének ideje
alatti teljes munkaidőben történő leltározásokat, karbantartásokat, takarítást és nagytakarításokat, valamint – amely munkakörökben ez
megoldható – az otthoni munkavégzést (home
office).
Az intézményvezetőinkkel napi kapcsolatban vagyok, napi jelentésekkel követjük a közegészségügyi változásokat és szervezzük a védekezést.
Deszk még mindig nem veszélyeztetett, nincs
sem kimutatott vírusfertőzés, sem karanténba
utalt lakos. A legfontosabb ma a megelőzés –
hogy ez továbbra se változzon! Ez jelenleg azt
a feladatot rója mindenkire az országban – így
a településünkön is, hogy igyekezzen a lehető
legkisebb személyes kontaktusokkal megszervezni a napi életét, és kerülje a közösségeket, a
nagyobb társaságokat.
Kérek mindenkit, hogy különös gonddal
figyeljünk a bevásárláskor, a munkahelyen a
folyamatos kézmosásra, az egymástól való 1-2
méteres távolság tartására, a kézfogások, ölelések elkerülésére, a lakótársainkkal, ismerőseinkkel és családtagjainkkal való kommunikáció
során az egymáshoz túl közeli kontaktusok,
érintések kerülésére, és amennyiben van, úgy –
az akár sűrű szövésű textíliából házilag varrott
– védőmaszkok viselésére, melyet naponta 90
fokos fertőtlenítő mosással tisztítsunk!
Ezekre azért van szükség, hogy a lehető legkevesebb esélyt adjuk a megfertőződésre, hiszen senki sem tudhatja, hogy milyen ismerősi,
családi vonalon kerülhet kapcsolatba már megfertőzött személyekkel! Ez nem rajtunk múlik
– nem a mi döntésünk – a felelősségteljes
megelőzés és védekezés viszont igen!
Felszólítok mindenkit, hogy a betegség gyanújának felmerülését követően sem az érintett,
sem a családtagok ne érintkezzen szomszédokkal, más családtagokkal – valamint azonnal
jelezzék a vélt, vagy valós tüneteket a háziorvosainknak:
Dr. Marusin Ildikó háziorvos:
+3662/271-269; +3630/886-4577;
+3630/362-9051;
Dr. Balla Beáta háziorvos:
+3662/631-744; +3670/341-2449
Amennyiben ők nem elérhetők, úgy kérem,
az országosan ingyenesen hívható zöld számokon:
+3680/277 -455; +3680/277-456
vagy az én számomon jelentkezzenek!

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy amen�nyiben tudomást szereznek a családjukban,
vagy környezetükben vélt megbetegedésekről,
illetve, ha segítségre van szükségük a munkavállalásukban, munkaviszonyukban, az életkörülményeikben, szociális helyzetükben az
elviselhetőnél nagyobb terhekkel járó változások okán, vagy megválaszolatlan jogi kérdések,
állásfoglalások esetén – keressenek bennünket
bizalommal:
Király László polgármester:
+36/30-326-1731
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző:
+3620/620-7920
Iványi Levente közterület-felügyelő:
+3620/481-6275
Felhívom a Deszki Lakosok figyelmét, hogy
szabálysértést követ el, aki
a) vendéglátó üzletben,
b) üzletben,
c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d) a rendezvény helyszínén, valamint
e) az előadó-művészet valamennyi ágának
fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-,
zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem
engedett időpontban vagy meg nem engedett
módon tartózkodik. Szabálysértés esetén a
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
A fenti előírások a Kormány általi magasabb, vagy alacsonyabb fokú védekezés elrendeléséig, vagy az esetleges helyi (deszki)
járványügyi állapotok változásáig vannak
érvényben.
Deszk, 2020. március 18.
			
Király László
			
polgármester
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Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db költségalapú bérlakás legfeljebb
5 évre történő bérbeadására
– 1 db 60 m2-es földszinti 2 szobás
Pályázatok benyújtási határideje:
2020. április 27.
Elbírálási határidő: 2020. április 30.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar
állampolgár, valamint a munkavállalók
Közösségen belüli szabad mozgásáról
szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe
tartozó személy, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község
Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása
nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott
lakás havi lakbérét
– 60 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.Ft összegű óvadék megfizetése
60 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 48.000,- Ft/hó, további években a
képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási
díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai
úton (ajánlva) kell benyújtani 2020. április
27-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével,
melyen a telefonos elérhetőséget is kérnénk
megadni!
Érdeklődni:
62/571-585-ös telefonszámon

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020.
január 22-i ülésén a következő
határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta
a polgármester tájékoztatóját a
két ülés között végzett munkáról,
a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati
pályázatokról, valamint a lejárt
határidejű határozatokról. A testület elfogadta a Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire
vonatkozó Közszolgálati Szabályzatát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva. A testület
megtárgyalta Deszk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét és a hozzá
kapcsolódó előterjesztést, annak
tartalmával egyetértett azzal, hogy
annak elfogadására a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás költségvetésének elfogadását követően
kerül sor a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően. A testület elfogadta a Deszki Műve-

lődési Ház és Könyvtár 2020. évi
munkatervét, szolgáltatási tervét, valamint a 2019. évről szóló
beszámolóját, továbbá a Képviselő-testület köszönetét fejezte
ki az intézmény igazgatójának
és dolgozóinak felelősségteljes
munkavégzésükért. A Képviselők
az SZKTT Szociális Szolgáltató
Központ Deszk településen 2019.
évben végzett tevékenységéről
és a 2020. évi tervekről szóló tájékoztatóját szintén elfogadták,
egyben köszönetüket fejezték ki
az SZKTT Szociális Szolgáltató
Központ vezetésének és dolgozóinak a 2019. évben végzett munkájukért. Jóváhagyták a mezőőri
őrszolgálat és a természetes és
épített környezet felügyeletével
kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozó megállapodást a Deszki Gazdák Vadásztársaságával.
Döntöttek arról, hogy a Deszki
Szerb Ortodox Egyházközségnek és Parókiának 1.000.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyújt a Parókia könyvtár előterének és szociális helyiségeinek a
kialakítására. A testület tekintettel

arra, hogy a Deszki Sport Club a
2019. évi támogatás felhasználásáról második alkalommal sem
nyújtott be szöveges beszámolót
a testületnek, így azt nem fogadta el. Döntött a testület arról,
hogy lemond a WIFI pályázatban
megítélt támogatásról, tekintettel
arra, hogy a támogatási megállapodásban foglalt követelmények
nem állnak összhangban a helyi
igényekkel, illetve a megvalósításához szükséges önerőt az
önkormányzat nem tudja biztosítani. A testület döntést hozott
arról, hogy a KEHOP 3.2.1.15-2016-00006 azonosítószámú
projekt keretein belül beszerzett
200 db komposztáló edények kiosztása – a lakosság kiértesítését
követően - jelentkezési sorrendben történjen. A testület döntése
alapján a Kerékpárosbarát Település pályázaton nyert GEPIDA
kerékpárt és védősisakot a település vállalkozóinak és lakosainak
nyilvános megkeresését követően
árverés útján értékesíteni kívánja, és befolyó összegből a SZKTT
Móra Ferenc Csicsergő Óvodájá-

nak játékot és eszközt szerez be.
A Képviselő-testület a kerékpár
kikiáltási árát 99.990,-Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület
elfogadta az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi
számláinak fizetési tapasztalatairól és az épületek állagának az
ismertetéséről szóló tájékoztatót.
Hozzájárult ahhoz a testület, hogy
a Deszk I. számú háziorvosi körzetben Dr. Marusin Ildikó háziorvos-tan szakorvos helyettesítésére
Dr. Sziliné Dr. Dézsi Csilla és Dr.
Szili Károly háziorvos-tan szakorvosok kerüljenek kijelölésre.
A testület úgy határozott, hogy
hozzájárulását adja Dr. Marusin
Ildikó háziorvosnak, foglalkozás egészségügyi szakorvosnak,
hogy heti 1 órában a foglalkozás
egészségügyi szakrendelését az
önkormányzat tulajdonát képező
Deszk, Tempfli tér 10. szám alatti
rendelőben végezze.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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VÉGRE KÜLÖN EDÉNYZETBEN GYŰJTHETJÜK
A SZELEKTÍV HULLADÉKOT!
Örömmel értesítem a tisztelt deszkieket, hogy önkormányzatunk a
hulladéktársulásunkkal sikeresen pályázott a szelektív hulladékgyűjtésben használatos lakossági gyűjtőedényekre és nagy gyűjtőkre, melyek a
közterületekre kerülnek majd.
A közös pályázatnak köszönhetően 2020 júniusában megkezdődhet településünkön a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztása!
A hulladéktárolókat azon ingatlanhasználók
részére biztosítja a Közszolgáltató, akik a nyilvántartásban aktívan, előfizetőként szerepelnek. A lakosság részére névre szólóan elkészített értesítő levél
kerül kézbesítésre az edényosztás előtt legalább 5 nappal, mellyel az osztóponton (Tempfli tér és Széchenyi I.
u. kereszteződésében lévő volt takarékszövetkezet előtti
parkoló) az ott megjelölt időpontban tudja a lakos átvenni az edényzetet. A tároló átvételekor az értesítő levélben
elhelyezett átadás-átvételi jegyzőkönyvön kerül rögzítésre
az edényzet sorszáma, melyet az Átadó és az Átvevő aláírásával lát el. Akadályoztatás esetén meghatalmazással
is átvehető az edény.
A kommunális hulladékgyűjtőktől eltérő színű, sárga

kukákban kizárólag papír-, műanyag- és fém- csomagolási hulladékot
lehet elhelyezni! Az edényosztás alkalmával a Közszolgáltató ismertető
anyagot oszt a szelektív hulladékgyűjtés módjáról. Tilos vegyes hulladék, valamint üveg hulladék elhelyezése a szelektív edényekben! Az
üveg hulladék elhelyezésére az év második felében, a meglévő szigeteken túl – Semmelweis u., Tempfli tér- Bem J. u.
– újabb 9 db 1100 literes öblös üveg hulladék
gyűjtésére alkalmas gyűjtőedény kerül közterületeinkre kihelyezésre.
A szelektív hulladék gyűjtés ideje és gyakorisága nem változik, a háztartásokban
esetlegesen keletkező többlet szelektív hulladékot átlátszó zsákban az edény mellé helyezve,
vagy a Hulladékudvarban lehet majd átadni.
Felhívom az ingatlantulajdonosok /használók figyelmét, hogy a szelektív gyűjtés törvényben rögzített kötelezettség, ezért az edények átvétele kötelező!
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita
jegyző

Hirdetmény
Tisztelt Hozzátartozók!
A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő Deszki Temetőben található, 2015. évi érvényességi idővel
rendelkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben
vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat,
valamint urnafülkéket, amelyeknek újraváltása nem történt meg, exhumálásra kerülnek.
Az exhumálás időpontja:
2020.04.01-2020.04.26. közötti időpontban kerül elvégzésre.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodájába 2020. március 31-ig.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten
próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott
temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Deszk, 2020. március 16.
			
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

Közlemény
Horváth Dániel induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. (IV. 28.)
MvM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2015. évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01),
2015. 05. 28. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2015. 10.
12.-én, indított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12 621 600 forintösszeg támogatást nyert. A vállalkozás székhelye
Deszk, fő tevékenysége szarvasmarhatartás és tenyésztés.
A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pályázatban
vállalt kötelezettségeket.
A támogatás felhasználásával egy versenyképes mezőgazdasági vállalkozás létesült, amely 2 fő számára hozott létre új munkahelyet és ezzel
hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

a vidéki területekbe beruházó Európa

Kedves Deszkiek!
Tekintettel a vírusfertőzés kapcsán hozott kormányhatározatokra, Deszk község polgármesterének utasítása alapján, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bizonytalan időre
bezár.
Szolgáltatásaink (fénymásolás, internetezés, könyvkölcsönzés) ez idő alatt szünetelnek,
a művészeti csoportok próbái, a szakköri foglalkozások és a rendezvényeink is elmaradnak.
Kérjük megértésüket, bízunk benne, hogy mihamarabb újra megtelik a Faluház élettel!
Vigyázzanak magukra!
Bene Ildikó
igazgató
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Március 15-i rajzpályázat
Sajnos úgy alakult, hogy idén
először nem együtt ünnepeltük
Március 15-ét és a rajzpályázat
díjait így nem tudtuk személyesen átadni. A Deszki Faluház
facebook oldalán és honlapján
is megtekinthetők egy „virtuális
kiállítás” keretében a díjazottak
munkái, és itt az újság hasábjain is
közzétesszük az eredményt. Gratulálunk Mindenkinek, hiszen
rengeteg gyönyörű pályamunka
érkezett!
Óvodák egyéni munkái:
1. Lehotai Dávid (Szerb Óvoda)
2. Tordasi Dávid (Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda Maci Csoport)
3. Széll Borbála (Szerb Óvoda)

Óvodák csoportos munkái:
1. Süni csoport (Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda)
2. Vikor Lili, Széll Borbála (Szerb
Óvoda)
3. Tücsök Óvoda Katona Lilla,
Miksi Vivienn, Harcell Napsugár, Csányi Bence, Sziráki Janka, Széll Zsófia, Nagy Dorottya,
Ludányi Bence, Zsilák-Urbán
Márk

Baranyi Zsombor 3. o.
Kökény Erik 3. o.
1.2.3. osztály: csoportos különdíj
Zoltánfy István Általános Iskola
1. osztály
1. Hudák Hanna Zselyke
2. Papdi Krisztina
3. Szabó Zalán

Kézműves munkák:
NTSZTNYÓÁIGKK
Deszki Iskolája

2. osztály
1. Papp Eszter Júlia
2. Kukla Regina
3. Guta Csanád

Kézműves különdíjak:
Sztanojev Bogdana 4. o.
Vikor Máté 3. o.
Sztán Hermina 4. o.

3. osztály
1. Simity Anna
2. Révész Boglárka
3. Pintér Balázs

Óvodák egyéni munkái:
Lehotai Dávid (Szerb Óvoda) - 1. helyezett

Általános Iskola 6-7-8. Osztály
Szabó Judit - 1. helyezett

4. osztály
1. Ördög Nóra
2. Kalmár Hanna Rebeka
3. Nagy Dávid
5. osztály
1. Horesnyi Hanna
2. Váradi Sára
3. Vikor Dániel
6-7-8. Osztály
1. Szabó Judit
2. Dobó Viktória
3. Bódi Hanna
3. Schauer Viktória

Általános Iskola 1. Osztály
Hudák Hanna Zselyke - 1. helyezett

Általános Iskola 3. Osztály
Vikor Máté - Kézműves különdíj

Bene Ildikó
igazgató
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Tájékoztatás
A rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel az áprilisra tervezett oviba csalogató nyílt nap rendezvényünket és a hivatalos óvodai beiratkozás időpontját májusig el kell halasztanunk. A pontos időpontokról a következő hónapban megjelenő Deszki Tükör újságban
és az óvoda honlapján tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!
Márki Anett (tagóvoda vezető)

Farsang
Az idei farsangi mulatságot
február 21-én tartottuk meg a
sportcsarnokban. A gyerekek
nagy izgalommal várták már,
hogy beöltözhessenek a jelmezeikbe. A csarnok megtelt gyermeki örömmel, kacajjal. A jelmezes
bemutató után a Gimm Busz
Színház zenés-táncos előadással nyitotta meg a mulatságot,
majd ezt követően szabadon
játszhattak kicsik és nagyok a
változatos ügyességi játékokkal,
volt lehetőség például bohócos
célba dobásra, lufi terelgetésre,
karikadobálásra, golyóvezetésre, és eljöttek hozzánk a Szegedi

Szociális Szolgáltató Központ
munkatársai is, akik szebbnél
szebb csillámtetoválást készítettek a gyerekeknek. A szülők által
hozott finomságoknak hála mindenki talált a fogához való enniés inni valót is az egész mulatság
alatt.
Köszönjük a szülői szervezet
tagjainak a segítségét, örülünk,
hogy a tavalyi farsanghoz hasonlóan idén még több szülő részt
tudott venni a programon.

Kézműves délután a farsang
jegyében
Kézműves délutánra invitáltuk a szülőket, hogy aktívan vegyenek
részt a farsangi előkészületekben. A játékokat igyekeztünk mi magunk
elkészíteni és ehhez nagy segítséget nyújtottak a lelkes szülők, akik el
tudtak jönni és velünk közösen alkottak, hogy a gyerekeknek minél színesebb játéklehetőségeket kínálhassunk a farsangi mulatságon.
Márki Anett (tagóvoda vezető)

Versmondó Találkozó

Márki Anett (tagóvoda
vezető)

Lúdas Matyi
2020.02.27-én a Katica csoport apraja-nagyja ellátogatott a Szegedi
Nemzeti Színházba, ahol a Lúdas Matyi című mesés előadást néztük
meg.
Az előadást két felvonásban láttuk, amely maradandó élményt okozott, hiszen a látvány magáért beszélt. A színészek által megelevenedett
az ismert mese, amely más köntösben mutatta be a történetet. Mind a
ludaknak, mind Lúdas Matyi botjának saját személyiséget adtak, ami
nagyon elvarázsolta a gyerekeket. Az előadás után busszal jöttünk
vissza az óvodába, ahol még hosszas beszélgetéseket folytattunk az élményről. Ezt követően a gyerekek meg is örökítették azt rajzok formájában.
Izgatottan várjuk a következő előadást!
Hőgyes Edina és Paplógó Alexandra
óvodapedagógusok

2020. március 05-én délután 16 órától megtartottuk óvodánkban a
Móra Ferenc Versmondó Vetélkedő elődöntőjét, amelyen a középsősök a Maci csoportból és a nagyok a Katica csoportból adták elő verseiket. Minden gyermek sokat készült mind otthon, mind az óvoda falain
belül, hogy a legjobb tudásukkal mondják el verseiket. 6 gyermek jutott
tovább a Móra Ferenc Versmondó Találkozóra, ahol már a Kistérségi
Óvodák és több vendég óvoda ügyes versmondói is részt vesznek.
Hőgyes Edina és Paplógó Alexandra
óvodapedagógusok
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Tájékoztató a digitális munkarendről és oktatásról
A koronavírus járvány terjedése miatt a
Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú
határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos
hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet,
hanem az oktatás módjának megváltoztatása,
amely továbbra is biztosítja a tanulók számára
a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.
A megváltozott körülményekhez iskolánk
és pedagógusaink is alkalmazkodtak.

Az új munkarendben a tanulók részére tilos
az intézmény oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók
online vagy más, személyes találkozást nem
igénylő kapcsolatában történik, oly módon,
hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális
munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
Intézményünk pedagógusai kidolgozták
és folyamatosan fejlesztik az új munkarend
leghatékonyabb módszerének lehetőségeit,
amelynek eredményéről tájékoztatják Önöket.
A hivatalos kommunikációs felület, a KRÉTA Rendszer felülete. A leterheltség miatt előfordul, hogy ez elérhetetlen, ezért a Zoltánfy

István Iskola vezetősége és pedagógusai egyéb
alternatív fórumokat is használnak. Erről
Önöket már tájékoztattuk.
Az iskolában vezetői ügyelet jelen állapotban még kötelező. 8 órától 14 óráig várjuk a
megkereséseket, telefonon, e-mail-ben.
Elérhetőségek:
Telefon: 06/62/271-220
E mail: vid.gyorgy@ejg-szeged.sulinet.hu
vagy zoltanfy@anet.hu
Kérjük, hogy ne személyesen keresse fel
az intézményt!
Felelősségteljes együttműködését köszönöm!
Vid György
tagintézmény vezető

Versenyek

• Február 17-én iskolai szavalóverseny került megrendezésre. Nagy volt az érdeklődés, 21
tanuló mondott verset változatos
témákban, számtalan költőtől. Az
alábbi tanulók a területi szavalóversenyre kvalifikálták magukat:
1-2. évfolyam: Vincze Noémi, Pálinkás Zoltán, Nagy Dóra,
Szilágyi Balázs, Balázs Zétény;
3-4. évfolyam: Simity Anna, Farkas Katinka, Lévai-Radics Lujza,
Horváth Dominik, Kulcsár Levente.
• Február 26-án a „Területi szavalóversenyt” a Zoltánfy
István Iskola rendezte. Ebben a
tanévben 31 tanuló képviselte a
térség iskoláit. Független zsűri
értékelte a szépszámú mezőny
előadásait. A versenyzőket Vid
György igazgató úr köszöntötte
és bátorította. A szavalatok után
egy kis vendéglátás oldotta az
izgalmakat. Az első három helyezett a térségi iskolákat képviselte
Szentesen, a megyei szavalóversenyen. Eredmények: 1-2 évf.:
1.hely: Nagy Dóra (Deszk), 2.hely:

Kurai Marcell (Szőreg) 3.hely:
Rácz Flóra (Szőreg), 3-4 évf. 1.
hely: Kulcsár Levente (Deszk), 2.
hely: Farkas Katinka (Deszk), 3.
hely: Lovász Bence (Szeged), Különdíj: Németh Lili (Sándorfalva), Simity Anna (Deszk)
Köszönjük Deszk Község Közalapítványnak a verseny támoga-

Mesemondó verseny Gálaműsorára és a díjátadásra 2020.
február 28-án, pénteken került
sor a Szent-Györgyi Albert
Agóra földszinti Kamaratermében.
A Gálaműsorra az I.-II.-III. helyezett és különdíjas mesemondókat hívták meg, akik jutalomban részesültek.
Nagy örömünkre iskolánk 2
tanulója díjazott lett és mindketten újra elmondhatták meséiket a
gálaműsoron. Lévai Radics Lujza
1. helyezett lett, Simity Anna különdíjban részesült.
• Március 5-én, a „Hetedhét
országon túl” járási mesemondó versenyen vett részt Lévai
Radics Lujza és Simity Anna 3.
osztályos tanulók a Szegedi Petőfi
István Általános Iskolában. Lévai
Radics Lujza 2. helyen végzett.
• Március 6-án a Maros Menti Fesztivál vers- és prózamondás kategóriájára került sor a Faluházban. Iskolánkat képviselték
prózamondásban: Lévai Radics
Lujza, Simity Anna, Farkas Katinka, Simity Éva. Vers kategóriában:
Nagy Dóra, Szabadai Péter, Farkas Katinka; Szirmai Marcell. Farkas Katinka 3.o. prózamondásban
1. helyen végzett, versmondásban
3. helyezett lett. Szirmai Marcell
8.o. szintén 3. helyezést ért el.

tását.
• Százszorszép Mesemondó
verseny Csongrád megyei fordulóján 150 mesemondó vett részt
az óvodástól a felső tagozatig. A

• Curie matematika verseny
megyei fordulóján 23 harmadik osztályos tanuló mérte össze
tudását Szegeden. Simity Anna a
nagyon előkelő 10. helyen végzett.

• Bendegúz anyanyelvi verseny megyei fordulójába jutott:
2. osztály: Nagy Dóra, Vass-Nagy
Lilla, Orosz Regina 3. osztály: Tirk
Alíz, Lévai- Radics Lujza, Simity
Anna tanulók. Ők március 20-án,
Szegeden az Arany János Iskolában versenyeztek volna, mely
természetesen elmarad.
• Az Eötvös József Gimnáziumban rendezték meg a hagyományos KISTÉRSÉGI MATEMATIKA verseny 2. fordulóját.
Négy kistérségi általános iskola
legjobb matekosai jutottak be
a döntőbe. Iskolánkból három
gyerek mérhette össze tudását,
logikáját évfolyambeli társaival:
Simity Éva 5. o., Somorjai Márk és
Tajti Milán 6.o. tanulók. A döntő
egy órája alatt tesztes és kidolgozós feladatokat oldottak meg.
Legjobban Tajti Milán szerepelt, ő
2. helyezést ért el.
• Simonyi helyesírási verseny
Ez évben is megrendezésre került
a Kárpát-medence egyetlen magyar nyelvi versenye, a Simonyi
helyesírási verseny. Magyarország összes iskolája és a külhoni
magyarok iskoláinak tanulói vehetnek részt a versenyen. A megmérettetés két részből áll, egy
tollbamondásból és egy nyelvtani feladatlapból. Iskolánkból
16 gyerek vett részt e versengésben.
Gratulálunk a versenyen induló, illetve a helyezést elérő
tanulóinknak!
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Iskolai hírek folytatás

Napos Oldal Alapítvány érzékenyítő programja
Folytatódott a felső tagozaton megkezdett érzékenyítő program az
alsó tagozaton. A 4-5. órában egy különleges vendéget fogadott az intézmény, egy látássérült hölgyet, Zsuzsát. Nem volt egyedül, a társa is
elkísérte hozzánk. Ez a társ egy vakvezető kutya volt, Grafit személyében. Egy fekete labrador, aki az iskola sztárjává vált erre a rövid időre.
A kisiskolások érdeklődve, de kissé értetlenül néztek körül, hogy
most mi fog itt ma történni. Nagyon csendben hallgatták végig Zsuzsa
történetét. Zsuzsa már így született, látássérültként, és az életben való
boldogulását próbálta átadni a gyerekeknek úgy, hogy közben sokat
kérdezett tőlük, életkoruknak megfelelően kezelte őket. Beszéltek közlekedésről, tájékozódásról, és persze szóba került Grafit, Zsuzsa kutyusa, akit a társának nevezett. Hiszen az is, ő a „jobb keze”, ahogy azt
szokták mondani.
Grafit egy piros hámot viselt, ami az ő munkaruhája. Szájkosár és póráz nem volt rajta, a gazdija mellett feküdt békésen, nem zavartatva magát a gyerekzsivajtól. Azt is megtudhatták róla, hogy egy éves kora után
egy fél éves képzésben volt része, amikor kiképezték vakvezető kutyává,
majd ezután került Zsuzsához.

Hírek az idősek klub életéről

Az előadás végén a gyerekeknek lehetőségük volt kérdéseiket feltenni
Zsuzsának, illetve játszani olyan különböző fejlesztő játékokkal, amiknek a lényege a tapintás, hallás, vagyis bekötött, vagy becsukott szemmel kellett tárgyakat felismerni a kezeik segítségével.
A nap csúcspontja viszont az volt, amikor kiderült, hogy Grafitot
meg lehet simogatni! A fiúk, lányok megrohamozták a pihenő kutyust,
és ő pedig hatalmas alázatossággal és élvezettel fogadta a sok szeretet,
amit kapott.
Nagyon tanulságos volt ez a két óra Zsuzsa és Grafit társaságában,
nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. Nem mindennap találkozunk ilyen sorsú emberekkel, sokszor nem tudjuk, hogyan kezeljük
őket, nyújtsunk-e segítő kezet, vagy sem, milyen lehet az életük, hogyan
boldogulnak az életben nap, mint nap. Most egy rövid betekintést kaptunk a látássérültek világába. A gyerekek a toleranciát, együttérzést, segítséget, szeretetet, elfogadást élhették és tanulták meg ezen a napon.
Összeállította:
Vid György ig.

Februárban farsangi bált tartottunk, ahova hívtuk Ferencszállás,
Újszentiván, Kiskundorozsma Nyugdíjas klubjait, akikkel már sok éve
ápolunk baráti kapcsolatot, és örömmel látjuk egymást. Közös bulik,
kirándulások, számos emlék erősíti az együttműködéseinket. Mindig
izgalommal tölt el bennünket, hogy jól sikerüljön a mulatság, vendégeink jól érezzék magukat. A közel százfős bál lebonyolítása során
összefogtak a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai, a terítésben, tálalásban,
mosogatásban együtt tevékenykedtek. A tánc közben, a játékban, a
jelmezesek felvonulásán jót mulattunk. A tombolasorsoláson a klubtársak által felajánlott tárgyakat sorsoltuk ki. Köszönjük a felajánlásokat! Hagyományaink szerint ebben az évben is megrendeztük Nőnapi
köszöntő rendezvényünket, melyre klubtársainkon kívül meghívtuk
a Faluház, Kft, Önkormányzat hölgy dolgozóit. A megjelentek Király
László polgármester úr ünnepi köszöntőjét hallhatták. A meglepetés

műsorra férfi klubtagjaink már hetek óta lázasan készültek. Ismert
zenékre lábtáncot adtak elő, versek hangzottak el, jelenetben egy állás interjúba pillanthattunk, ismert slágereket énekeltek, vicces poénokat hallhattunk a nőkről, valamint a fináléban minden szereplő
felvonult a Férjek egyenjogúsága című slágerre. Színészi tehetségüket
megvillantották: Batyik András, Cserháti György, Csurel János, Földi
János, Fülöp István, Király István, Matkócsik János, Márki Imre, Pető
Ferenc, Piti Elek, Radics Béla, Vigh Ferenc. A férfiak egy szál virággal
kedveskedtek a nőknek. Klubtagjaink a finom ebéd elfogyasztása után
táncolhattak, beszélgethettek. Köszönjük Király László polgármester
úrnak a csodás süteményeket, a támogatást.

Egyre több helyen olvasni rémisztő cikkeket arról, hogy a magyar nyugdíjrendszer roskadozik, növekedhet a nyugdíjkorhatár és radikálisan csökkenni
fognak a nyugdíjak. Bár a tények alapján a pesszimista jóslatokban sok igazság van, de szerencsére van megoldás.
A hazánkban működő nyugdíjrendszer lényege, hogy az aktívan dolgozó
emberek finanszírozzák jövedelmükből a nyugdíjasok nyugdíját. A várható
élettartam növekedésével egyre több időt fogunk nyugdíjasként eltölteni.
Magyarországon a társadalom gyors ütemben öregszik, és a születések elmaradásával nincs meg a rendszer fenntartásához szükséges kellő számú
utánpótlás.

a magyar nyugdíjrendszer 10-15 éven belül várhatóan nem fog tudni számunkra a megélhetéshez megfelelő mértékű nyugdíjat biztosítani.
MI LEHET A MEGOLDÁS?
Ahogy Nyugat-Európában már évtizedek óta
sikeresen működik, nálunk is egyre nagyobb
hangsúlyt kell, hogy kapjon az öngondoskodás.
Tudomásul kell venni, hogy a ma megkeresett
fizetésünk nem csak a ma kiadásaira van.
A jelenlegi nyugdíjrendszer mellett ma már
megteremthetjük magunknak a saját, privát nyugdíjunkat, mely valódi befektetésen alapul. Ezt a privát vagyont az állam nem tudja elvenni tőlünk, ez csak a miénk, ahogy a házunk, vagy az autónk. Minél fiatalabban
kezdünk el megtakarítani, annál kevesebbet kell félretenni ahhoz, hogy a
nyugdíjas korunkra kieső bevételünket pótolni tudjuk. Az ilyen célra félretett
éves befizetésünk 20%-ával az állam minden évben növeli a megtakarításunkat adóvisszatérítés formájában. Az elemzések alapján a 40-es korosztálynak már kötelező lenne valamilyen nyugdíj megtakarítást indítania, melyet
már sok hazai bank és biztosító is értékesít. Az időskor pénzügyi biztonságának ez lesz a garanciája.
Amennyiben több információra van szüksége, illetve szeretne élni a lehetőséggel és nyugdíjas éveit anyagi biztonságban tudni, kérem, forduljon
hozzám bizalommal.

MI VÁRHATÓ A JÖVŐBEN NYUGDÍJ ÜGYBEN?
Fentiekből látható, hogy egy dolgozó embernek a fizetett járulékaiból egyre több embert kell majd eltartania, mint jelenleg. A rendszer fenntartásához változtatásokra lesz szükség, amely nyugdíjcsökkentést, járulékemelést,
nyugdíjkorhatár emelését, illetve ezek kombinációját eredményezheti.
Egy 2018-ban megjelent tanulmány azonban arra mutat rá, hogy Magyarországon mintegy 7 évvel kellene kitolni a nyugdíjkorhatárt, hogy minden
más változatlanul maradva fenntartható legyen a rendszer. Nyugat-Európa
számos országban már döntés született a korhatár 67 évre történő emeléséről és a demográfiai viszonyok változása miatt 2050-ig további emelésre
lesz majd szükség.
Számos elemzés, nyugdíj kalkulátor található az Interneten, vannak optimistább és pesszimistább jóslatok. A legtöbb szakember az utolsó 10 év
munkában töltött év bejelentett nettó fizetésének 40-60%-a közé prognosztizálja a várható nyugdíj összegét. A jelenlegi gazdasági előrejelzések szerint

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Karácsonyi Zsolt
Tel: 0630/748-3949
karacsonyi.zsolt72@gmail.com
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Tél végi és tavaszi események a Bánát háza táján
A kilim készítés „fortélyai”

A Szent Száva központban működő „Aranykezek” kézműves műhelyben február 21-24-én Csapó Angéla, a Népművészet Ifjú Mestere
vezetésével a kilim készítés fortélyaival ismerkedhettek meg a műhely tagjai. A három napos oktatáson Belájszki Nevenka, Gyukinné
Szpomenka, Aranyné Kati, Mellár Erika, Csiszár Ági, Cziner Ági és
Brczán Éva vett részt. Talán a legnehezebb, de legérdekesebb, a szerb
szőnyegkészítés technikájának az elsajátítása volt és a kész alkotások
eldolgozása. A progranba beiktatták a gyerekoktatást is, amin a szerb
iskola tanulói vettek részt. A gyerek foglalkozásokon a fonás technikák tanulása volt a program. Fontosak az ilyen képzések a hagyományápolás szempontjából, illetve, hogy bővítsék ismereteiket.

csoportja ezúttal nagy sikerrel Nis környéki táncokat
mutatott be. De talán mindenki számára a folklór kavalkád sokszínűsége volt a legvonzóbb ezen az esten.

Farsang
Már napokkal előtte készültek a Szent Száva központban a február
29-én megrendezett farsang résztvevői, hisz a részvétel csak jelmezben volt meghirdetve. Délután 15 órától a gyerekek voltak a program
résztvevői és elmondható, hogy a szülők segítségével sok nagyon szép
és érdekes jelmezt láthattunk. És a „szigorú” zsűri döntése alapján
mindenki első lett és díjat is kapott. Süti, egy kis zene, ének és játék
mellett telt el az idő. A gyerekek után este folytatódott a fiatalok és
felnőttek részvételével a farsangi buli és bebizonyították, hogy a jelmezkészítésben nagy fantáziájuk van nekik is. Az est jó hangulatban
telt el, finom ételek, italok és sütemények fogyasztásával, sok beszélgetéssel zeneszó mellett.

Szegedi közgyűlés deszki résztvevőkkel
Március 8-án ünnepeltük a nőket a nemzetközi nőnap alkalmából.
Ezen a napon rendezték meg Szegeden a Szegedi Helyi Szerb Közösség éves közgyűlését. A közösség régóta együttműködik a Deszki Bánáttal, hisz a Bánátosok is résztvevői a városban megrendezésre kerülő nemzetiségi kulturális programoknak, valamint a közösségnek
több deszki tagja is van. Természetesen a férfiak most is felköszöntötték a nőtagokat virággal és megvendégeltek minden résztvevőt.

Táncház

Rusz Borivoj

Folytatódik a sikeres táncház sorozat a Szegedi Nemzetiségek házában a Bánátosok részvételével. A Dunai Peti vezette kis csapat most
is sok érdeklődőt táncoltatatt meg február 26-án. A szervezők szerint
a szerb és görög táncházak a leglátogatottabbak és legnépszerűbbek.
Reméljük, ez sokáig így is lesz.

Sikeres fellépés a Szegedi IH-ban
Szeged városa a napfény, fesztiválok és fiatalság városa. Egyetemein
sok külföldi is tanul, akik a tudásszomj mellett hozzák magukkal saját
országuk kultúráját. Február 27-én az IH-ban megrendezett, „Táncolj
a világgal” néptánc programon a külföldiek mellett fellépett a szegedi
görög néptáncegyüttes és a Deszki Bánát is. A Bánátosok utánpótlás

Tiszavirág hírek
KEDVES SZÜLŐK, TÁNCOSOK!
Tekintettel a vírusfertőzés kapcsán hozott
kormányhatározatokra, a Tiszavirág Néptáncegyesület nem tart próbatermi próbákat
bizonytalan ideig, de azon dolgozunk, hogy
online anyagok feltöltésével ne szűnjön meg
a táncoktatás. Minden csoportunknak heti
rendszerességgel igyekszünk feltölteni a lépéseket, zenéket, amelynek segítségével otthoni
gyakorlásra invitáljuk a gyerekeket! Videókat,
játékokat, feladatokat fogunk feltölteni, és arra
kérjük táncosainkat, hogy vegyék igénybe ezt
a lehetőséget, gyakoroljanak, mozogjanak az
otthon töltött idő alatt is.

Ezen felül kérünk minden gyermeket, hogy
az otthoni tanulást se hanyagolja. Próbáljátok
meg a legtöbbet kihozni a digitális iskolai oktatás adta lehetőségből.
Egyetértünk a szigorú intézkedésekkel és
minden Táncosunkat arra kérjük, hogy lehetőség szerint MARADJON OTTHON! Segítsétek ezzel a döntésetekkel azokat, akik ezt
nem tehetik meg: a rendőröket, mentősöket,
egészségügyi dolgozókat, eladókat, gyógyszertári dolgozókat!
VIGYÁZZON MINDENKI MAGÁRA
ÉS CSALÁDTAGJAIRA!
Tóth Gábor
egyesületi elnök és
a Tiszavirág csapata
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JÓ TUDNI

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
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)

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
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

2020. MÁRCIUS

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: 9-17.20-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!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
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.

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: Halász-Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT

Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
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
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421,
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
április 8., 22.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

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: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik

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

Családi események

HALÁLOZÁS

MEGÉRKEZTÜNK!

Magosi Vincéné 79 évesen,
Dömötör György 72 évesen elhunyt.

Bucskó Veronikának és Gombkötő Edének
2020.03.05-én Bence nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG

Kecskés László- Lovas Andrea
2020.02.20-án,
Perényi Tamás – Lukács Tünde Ilona
2020.02.22-én házasságot kötött.

