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BÖLCSŐDE ÉPÜL DESZKEN 208 MILLIÓ FORINTBÓL!BÖLCSŐDE ÉPÜL DESZKEN 208 MILLIÓ FORINTBÓL!

600 db maszkot varrtak a Márki Anett által vezetett 
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodában, amit az önkor-
mányzat juttatott el a leginkább veszélyeztetett korosztály-
hoz tartozó deszkieknek.

Írásunk a 8. oldalon.

Friss hír, hogy megérkezett az értesítés a bölcsődeépítésre be-
nyújtott pályázat pozitív elbírálásáról. Deszk község 208 millió 
forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramban.

Bővebben a 2. oldalon olvashatnak a jó hírről.

Az országosan elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel deszki vállalkozók és magánszemélyek adakoznak a helyi védekezést segítve. Köszönet a felajánlóknak minden deszki nevében!Cikkünk a 6. oldalon olvasható

MÁR TÖBB MINT 
EGYMILLIÓ FORINT 

GYŰLT ÖSSZE!

Mosható maszkokat Mosható maszkokat 
készített az óvoda készített az óvoda 

kollektívája kollektívája 
a 65 év felettieknek!a 65 év felettieknek!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

–  Polgármester Úr! Jól esik egy kicsit 
nem csak a vírussal foglalkozni – öröm-
mel olvastuk a hírt, hogy községünk 
bölcsődét építhet. Tájékoztatna ben-
nünket a részletekről?

– Igen, én is úgy érzem, hogy felüdítő do-
log már nem elsődlegesen a vírushelyzettel 
foglalkozni. Nagyon sokat dolgoztunk már 
ezzel a projekttel, hiszen még ez előző képvi-
selő testülettel kezdtük meg az előkészítését. 
Két pályázatra is benyújtottuk a projektcso-
magot, és élvezve a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés támogatását is - bő fél éve már csak a 
döntésre várunk. Végül a 100 %-os támoga-
tási intenzitású pályázat nyert, azaz nem kell 
önerőt biztosítanunk a megvalósításhoz.  

Bevallom, hogy tekintettel a kihirdetett 
veszélyhelyzetre, nem bíztam benne, hogy 
a következő hónapokban döntés születik, de 
április 17-én későn este megkaptam az értesí-
tést a pályázatunk pozitív elbírálásáról. Nem 
titkolom, hogy könny szökött a szemembe. 
Majdnem tizenegy óra volt, amikor elolvas-
tam az örömhírt, egyből megpróbáltam el-
érni a testület tagjait és jegyző asszonyt – aki 

szintén sokat dolgozott az előkészítésben. 
Karácsonyiné Fehérvári Szilviával és Silló-
né Varga Anikóval sikerült még aznap éjjel 
megosztani a csodás hírt. Hatalmas volt az 
öröm, még most is feláll a szőr a karomon, 
ha eszembe jutnak ezek a percek. 

Hogy mik is pontosan a részletek? A 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bőví-
tése” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.4.1-
19-CS1-2019-00005 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelmünket a 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyet-
tes Államtitkárság vezetője 207.993.646,-Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

Ez azt jelenti, hogy ebben az évben biz-
tosan nekilátunk az építésnek, és a veszély-
helyzettel is számolva, reményeim szerint 

már jövő tavasszal ünnepélyes átadóra is 
készülhetünk.

Kimondhatatlanul boldog vagyok! Na-
gyon sok munkám van személyesen is ebben 
a projektben, és sok fejtörést okozott a kép-
viselő-testületünk tagjainak is a megépítés-
hez szükséges telkek kisajátítása, a projekt 
előkészítése.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
itt, az újság hasábjain is megköszönjem Gé-
mes Lászlónak a Csongrád Megyei Közgyű-
lés elnökének, Vadász Csabának a megyei 
önkormányzat főjegyzőjének, és mindenki-
nek a támogatását, akik sikerre segítették a 
deszki bölcsőde megépítésének álmát. 

Az öröm most mindent felülír – de máris 
kezdődik a munka, elő kell készíteni a meg-
valósítást! 

– Milyen ütemezésre számíthatunk, 
mikor kezdik el az építést? Ha minden jól 
megy, szeptemberben esetleg már megnyíl-
hat a bölcsőde? Mire költhetnek ebből a 
208 millió forintból?

– Nos, annyira azért nem lesz gyors, mint 
ezt a legtöbben szeretnénk. Első lépésként el 
kell készíttetni a kiviteli terveket, ezek alapján 

a közbeszerzési pályázati dokumentációt, és ez-
zel a komoly anyaggal a kézben kiírhatjuk a pá-
lyázatot. Ezt követő 2 hónapon belül lehet dön-
tés a kivitelező személyéről, majd a szerződések 
aláírása következik, és csak ekkor jöhetnek az 
első kapavágások. Ez a legoptimálisabb esetben 
is 4-5 hónapot jelent.

Addig azért mi szeretnénk sok mindent 

előkészíteni a telken – bejárókat, kerítéseket 
építünk. Nem szeretnénk, hogy falak között 
kelljen majd az első bölcsődéseknek az udvaron 
játszani, ezért a gyorsan növő, örökzöld ley-
landi ciprusokkal átszőtt drótfonatos kerítések 
mellé máris elültetjük a növényeket, hogy az 
átadáskor már kész sövények tegyék otthonossá 
és kellemessé a környezetet.

A 208 millió forintból a 24 férőhelyes bölcső-
de teljes megvalósítását fedezni tudjuk. 161,7 
millió forint áll rendelkezésre az építéshez, 17,2 
milliót a bútorokra és az eszközbeszerzésre, 
míg 17 millióba kerül majd a tervezés, a közbe-
szerzés, a projektmenedzsment, a tájékoztatás 
és nyilvánosság biztosítása, és a műszaki elle-
nőri feladatok ellátása. 10,35 millió forint tar-
talékkal terveztettük a projektet, gondolva az 
áremelkedésekre. Nagyon bízunk benne, hogy 
beleférünk a költségkeretbe – önerőt a helyzetre 
tekintettel nem is tudnánk most bevállalni.

Szeretnék mielőbb eljutni a közbeszerzés ki-
írásáig, hogy még nyár végén elindulhasson a 
munka. Nagy álom válik valóra a településün-
kön – mert Deszken mindig történik valami!       
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– A Kormányrendelet értelmében a 
képviselő-testület nevében a polgármes-
terek gyakorolják a védekezéssel kapcso-
latos rendeletalkotás jogát. Milyen helyi 
rendeleteket hozott polgármester úr a 
veszélyhelyzet idejére?

– Az első, minden intézményre kiterjedő 
rendeletet már az előző számban közöltük – 
teljes terjedelmében. 

Az azóta hozott fontosabb intézkedések 
röviden:

– A házibeteg-gondozásra szorulók ki-
emelt ellátására tekintettel elrendeltem, 
hogy a szociális intézményünk azon három 
kolléganője, akik a szociális ellátás során a 
fekvőbeteg és veszélyeztetett gondozotta-
ink gyógyszer– és élelmiszerellátásában 
részt vesznek, a gyógyszertárban, vegyi 
áru– és az élelmiszer boltokban elsőbbsé-
get és soron kívüli kiszolgálást élvezzenek!

– Bezárásra kerültek a játszóterek, 
sportpályák.

– Azon érvényes közterület-használati 
engedéllyel rendelkezők, akik a kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a már engedé-
lyezett közterület-használatot teljes mére-

tékben megszüntetik, az ott folytatott adó-
köteles tevékenységüket nem gyakorolják, 
a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától 
közterület-használati díj fizetési kötelezett-
ségük teljesítése alól mentességet kapnak a 
veszélyhelyzet elhárulásáig.

– A települési támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet alapján nyújtott 
lakhatási támogatásra, valamint a gyógy-
szertámogatásra való jogosultságot a ve-
szélyhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 
2020. június 30. napjáig továbbra is fennál-
lónak kell tekinteni, és folyósítani kell.

– A rendkívüli (kamatmentes, visszaté-
rítendő támogatások) támogatásokban ré-
szesült azon személyek, akik a veszélyhely-
zet következtében jövedelmüket igazoltan 
elveszítették, mentesülnek a rendkívüli tá-
mogatás havi rendszeres, vagy egyösszegű 
visszafizetési kötelezettségük teljesítése 
alól a veszélyhelyzet elhárulásáig. A havi 
részletekben történő visszafizetésre kijelölt 
időtartam a veszélyhelyzet időtartamával 
automatikusan meghosszabbodik.
(A rendeletek teljes szövege az újságban ol-

vasható.)

A húsvéti ünnepek idejére a bevásárlás 
rendjének megváltoztatására is lehetőséget 
adott a jogszabály a települési polgármeste-
reknek. Ennek értelmében húsvét szombatra 
és vasárnapra a 65 év felettieknek 9-12 óra 
között engedélyezett vásárlási időt 8:30 és 10 
óra között engedélyeztem – a nyitva tartások 
fennmaradó idejében ez a korosztály nem lá-
togathatta az élelmiszerüzleteket és a gyógy-
szertárt. Az időpontokról egyeztettem a köz-
ség területén működő boltok vezetőivel. Ez 
a korlátozás csak húsvét hétfő 24 óráig volt 
érvényben. A tapasztalatok szerint – ha erre 
lenne lehetőség – akkor állandó korlátozást 
is elrendelnék. A boltokban kapott informá-
ciók szerint elegendő és sokkal jobb lenne a 
65 év felettieknek a 8-10 óra közötti időpont 
bevezetése, így a reggel munkába indulók 
még akadálytalanul be tudnának vásárolni, 
ill. a 10 órát követő időszakban a lakosság na-
gyobb százalékát kitevő 65 év alatti korosz-
tály is be tudna vásárolni az ebédig is akár. Ez 
csak utópia marad – sajnos a kormány nem 
ad egyedi elbírálásra lehetőséget a nyitva tar-
tások tekintetében. 

–  Polgármester Úr! Ki-
járási korlátozások vannak 
érvényben az országban, így 
Deszken is. Bezárt a hivatal 
és az intézményeink is?

– A kormány által elrendelt 
veszélyhelyzet alapjaiban vál-
toztatta meg az életünket. Mun-
kahelyek, kulturális és sportin-
tézmények, üzletek zártak be, 
az élelmiszer boltok, a gyógy-
szertárak meghatározott időben 
látogathatók csak a különböző 
korosztályok számára. A sze-
mélyes kontaktusok minimali-
zálása érdekében korlátozták az 
állampolgárok szabad mozgását, 
és csak – a Kormányrendeletben 
meghatározott - nyomós indo-
kokkal lehet a lakóhelyünket el-
hagyni. Bezártak az iskolák, és az 
óvodában is csak felügyeletet tar-
tunk azok számára, akik sehogy 
nem tudják megoldani a gyerme-
kek elhelyezését, felügyeletét.

Egy szemvillanás alatt más lett 

minden, amit eddig biztosnak és 
természetesnek éreztünk. Gaz-
dasági válsággal kell szembenéz-
zünk a következő hónapokban, 
mely szinte a legtöbb ágazatot 
érinti – és újra elszabadul a mun-
kanélküliség, több ezer család 
lett és lesz is még kiszolgáltatott. 
Térdre bukott az erősnek hitt 
gazdaságunk, a sebezhetősé-
günk kísértetiesen emlékeztet 
bennünket a 12 évvel ezelőtti 
gazdasági válságra, és annak ha-
tásaira – csak nagyságrendekkel 
nagyobb léptékben. 

A munkájukat veszítettek 
egyelőre semmiféle támogatást 
nem kapnak – ezért talán min-
dennél aggasztóbb a kibontako-
zó hatalmas szociális válság.

A hivatalunk ebben az időben 
sem zárt be, csupán az ügyfélfo-
gadás szünetel. A kollégáinknak 
kevesebb, mint a fele végzi ott-
honról a munkáját, de a pénzügy, 
az anyakönyv-, adó és szociális 

ügyek csoportja minden nap 
dolgozik, valamint jegyzőasz-
szony, a titkárság és jómagam is 
a fedélzeten vagyunk. A hiva-
talban folyik a munka – pályá-
zatokat írunk, a jelenleg folyó 
projekteket szervezzük, és persze 
az adóügyek, a könyvelés állandó 
napi feladatokat ad.     

Látva a munkavállalók orszá-
gos cserbenhagyását, és az ezen 
a területen eluralkodó káoszt, azt 
az utasítást adtam minden intéz-
ményünknek, hogy csak a töme-
ges fertőzések esetén maradjanak 

majd otthon – addig a bezárt 
intézményekben mindenütt vé-
gezzék el a leltározásokat, az ese-
dékes karbantartásokat és nagy-
takarításokat. Napi egyeztetéssel 
folytatódik a munka - minden 
kollégánknak van dolga. Ahogy 
mi mindig számíthattunk rájuk, 
most a dolgozóink is számíthat-
nak ránk. Munkáltatóként senkit 
nem fogok fizetetlen szabadságra 
küldeni, vagy felmondani neki 
– csak hogy megspóroljuk a bé-
rüket. Ez az egész társadalom és a 
helyi közösség érdeke is.  
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–  Azt halljuk, olvassuk, hogy a kor-
mány nem tekinti feladatának a házior-
vosok ellátását védőeszközökkel. Kell-e 
aggódnunk Deszken, lesz-e a védekezés 
ideje alatt orvosi ellátás? Ki szerzi be a 
védőeszközöket? 

– A védekezéshez szükséges eszközökről 
annyit tudok mondani, hogy talán senki 
sem tudja megmondani, kinek a feladata, 
de az biztos, hogy a háziorvosaink nincse-
nek ellátva, és mi mint önkormányzat is ak-
kor jutunk csak hozzá ezekhez, ha veszünk 
magunknak. Erre állami támogatást sem 
kapunk – ami komoly probléma, hiszen a 
veszélyhelyzet miatt jelentős adóbevételek-
től esünk el ebben az évben, ráadásul a kor-
mány elvonta a nálunk maradó gépjármű 
adót is. Ez újabb 14 milliós mínuszt eredmé-
nyez a 2020-as évre. 

Ettől függetlenül nem tétlenkedhettünk, 

hiszen a hivatal, az intézmények, a közétkez-
tetés, az orvosi ellátás biztonsága elsődleges 
szempont. Ezt szem előtt tartva megrendel-
tünk 2.000 db háromrétegű orvosi maszkot, 
kéz – és felület fertőtlenítőket, kesztyűket és 
védőöltözeteket. A szociális intézményünk 
dolgozóit és a védőnőket elláttuk FFP-2-es 
minősítésű és egyszer használatos maszkok-
kal és fertőtlenítőszerekkel.  

A közétkeztetésben résztvevő Gerliczy Ét-
terem és a Jóbarát Csárda is fertőtlenítősze-
reket, maszkokat kapott ingyenesen, hogy 
segíteni tudjuk a konyháik folyamatos mű-
ködését – ez fontos a településnek.

Az intézményeinkbe elegendő mennyi-
ségű fertőtlenítőt és maszkot adtunk, ezzel 
sem lehet probléma.  

A két háziorvosunknak is maszkokat és 
nagy mennyiségű fertőtlenítőszert adtunk, 
és készülve a tömeges megbetegedésre – vé-

dőöltözetet is rendeltünk a részükre. Termé-
szetesen ezeket nekik is díjmentesen bizto-
sítottuk, hiszen az egész település érdeke, 
hogy kollegáikkal együtt, a védekezés végéig 
el tudják látni áldásos munkájukat, és akár 
ha rosszabbra fordulna a közegészségügyi 
helyzet, akkor nekik se kelljen attól félni, 
hogy megfertőződnek a betegektől.

– Azt hallani minden felől, hogy elké-
pesztően megnőtt az ára ezeknek az esz-
közöknek – és egyben hiánycikké is vált 
szinte minden. Önök honnan szerezték 
be? 

– A lengyel tulajdonosokkal működő 
KRIMZON Kft, és RR TUNING Kft deszki 
ténykedéséről tudtunk, de egy – zsebben is 
könnyen magunkkal vihető fertőtlenítő zselé 
– felajánlás kapcsán tudtam meg, hogy fertőt-
lenítő szerekkel és védőmaszkok árusításával is 
foglalkoznak.

Nekik köszönhetően sikerült önkormány-
zatunknak beszereznie a védekezés alapvető 
eszközeit. Mivel gyakorlatilag lehetetlen volt a 
piacon vásárolni ilyen eszközöket, így Algyőt, 
Balástyát, Baksot, Dócot, Domaszéket, Ferenc-
szállást, Forráskutat, Klárafalvát, Kübekházát, 
Mórahalmot, Röszkét, Ruzsát, Szatymazt, 
Szegedet, Tiszaszigetet, Újszentivánt, Üllést és 
Zsombót is megkeresve sikerült a 18-ból 16 te-
lepülésnek segíteni ezek beszerzésében.

Köszönöm ezúton is Potempski Kamilnak, 
és Potempski Jacek-nak, a kft tulajdonosainak 
a segítséget a beszerzésben, és külön köszönjük 
az ingyenes maszkokat, és fertőtlenítőket is, 
melyekkel segítették a deszki védekezést!

Tájékoztatom egyben a deszkieket, hogy a 
Deszk, Széchenyi István utca 51/B. sz. alatti 
üzletükben – mely a régi malom épület - kap-
hatók ezek az eszközök! Készpénzzel és kár-
tyával is lehet fizetni az üzletben, és a deszki 
lakcímkártya felmutatása ellenében 350 Ft/db 
áron biztosítanak deszki lakosoknak orvosi 
maszkot.

– Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik 
szüleinek dolgozni kell, és nem tudják 
megoldani a napközbeni felügyeletüket? 
Hogyan alakul a közétkeztetés ebben az 
időszakban? 

– Nem kell aggódni azoknak a szülőknek, 
aki nem tudják megoldani a gyerekek felügye-
letét, hiszen az intézményekben a rendes nyitva 
tartás időrendjéhez igazodó felügyeletet tarta-
nak a kollégák.

A gyermekek és a szociális étkeztetést igény-
lők is számíthatnak a megszokott ellátásra. Az 
éttermek vezetőivel folyamatos egyeztetésnek 
köszönhetően megállapodtunk az ellátás min-
den kérdéséről. Az óvodás- és iskoláskorú gye-
rekek, valamit a szolgáltatásra előfizető idősek 
is a megszokott rendben megkapják a menüket. 

Az óvodás és iskolás gyerekek étkeztetésében 
volt egy kis félreértés az intézmények bezárását 
követően. Mindenkinek egész hónapos befize-
tése volt, ám a veszélyhelyzet kihirdetése után 
bezártak az iskolák és az óvodák, illetve az étte-
remből már csak elvitelre lehet ételt kiszolgálni, 
így a gyors átállás közben, figyelmetlenség-

ből pár napig nem kapták meg a tízórait és az 
uzsonnát. Ez tisztázódott, és a közétkeztetést 
végző vállalkozó a különbözet értékében jog-
hurt és csokoládé formájában kárpótolja a befi-
zetőket.  

Itt szeretném megjegyezni, hogy az önkor-
mányzat a védekezés keretében a gyermek és 
időskorú szociális étkezéshez a saját költsé-
gén biztosítja a higiénikus, egyszer használa-
tos műanyag dobozokat. Ezt a plusz költséget 
nem akartuk a szülőkre és az idős deszkiekre 
hárítani. Ezekre a veszélyhelyzet kezdete óta 
183.000,- forintot költöttünk. A deszki védeke-
zés ezzel együtt már meghaladja az 1.270.000 
forintot.
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– Veszélyhelyzet idején is szépek a község közterületei. A kft teljes 
létszámmal dolgozik?  

– Természetesen a kft-ben is folyik a munka eközben. Az húsvéti ünne-
pekre levágtuk a füvet az egész településen, a közterületeken kigyomlálták 
a virágágyásokat és a temető rendbe tételére is jutott energia. Kevesen va-
gyunk, de a lelkesedés itt is töretlen.

Elkészültek kollégáink a telephely teljes rendbetételével - ami hatalmas 
munka volt, köszönet érte, fiúk, lányok és Szilvia!.

Tóth László irányításával, és a meglévő őrölt anyagaink hasznosításával 
elkészült a tervezett bölcsőde mögötti bekötő út alapja is az elmúlt héten, 
most a telek határain kerítésépítésbe kezdtünk.

A Zrínyi utcai krízislakások, és a Petőfi utcai bérházunk udvarára is alap-
pal és járdákkal felépítettünk egy-egy fém kisházat a kerékpárok és a kert-
gondozáshoz szükséges eszközök tárolására.

A Jakabb Gyula és a Péró utcákban az aszfalt utak padkáit töltöttük fel a 
meglévő őrölt útépítési törmelékből. Ráfért már – megjöttek az első hálás 
visszajelzések is. 

Hamarosan indul a tájházunk udvarán a tároló szín és a wc épületek és 
a falukemence fedett terének építése. Ehhez ott is ideiglenesen kerítéseket 
kell építenünk, hordjuk az építőanyagokat is a helyszínre.

A szerb parókiánál is több napot dolgoztunk. Svetomír Milicici atya ké-
résére megmetszettük a gömbakác sort, és nagy földmunkával megoldot-
tuk az eddig a járdán hömpölygő csapadék levezetését. Az Ősz utca felől is 
készül a csapadékvíz elvezető árok – megvédve a felújított parókia épületet.

Emellett mindig van mit tenni a hivatal 
épülete körül, a főtéren és az intézménye-
ink környezetében is.  

Ügyvezető asszonnyal folyamato-
san tervezzük a munkát, természetesen, 
ameddig a deszki közegészségügyi állapo-
tok ezt lehetővé teszik.

Köszönöm Szabóné Sarkadi Szilvia 
ügyvezető asszonynak, Dózsáné Komáro-
mi Bettina irodavezetőnek, minden állan-
dó, és a közmunkaprogramban résztvevő 
kollégámnak a helytállást!  

– Az óvodában is sok újdonság fogadja majd a veszély-
helyzet után visszatérő lurkókat. Mi történik a falak mö-
gött?  

– Az ősz elején, de már a tanév kezdete után lett kész az óvo-
dánk új csoportszobája, mely így akkor csak egy szőnyegpadlót 
kapott, hogy az aljzat teljes száradása után majd le tudjuk fek-
tetni a laminált padlót. A mostani leállás alkalmat adott erre a 
munkára, és még néhány újításra is.

A parketta feketése mellett egy új szőnyeget kap a csoport, és 
bútorok gyártását is megrendeltük. A képviselő-testület még 
tavaly döntött arról, hogy a következő három évben 2-2 millió 
forintot fordít az óvoda felújítására, a 30 éves bútorok cseréjére. 
A váratlan helyzetre tekintettel a testület úgy döntött, hogy a 
padlóburkolás mellett idén csak 1,2 milliót költhetünk az óvo-
dára. 

Első ütemben egy csoportszoba öltözőszekrényeit és teljes 
bútorát cseréljük ki most tavasszal, és egy hatalmas beépített 
szekrény kerül a folyosóra, a lepedők, takarók és a tisztítószerek 
elhelyezésére. Emellett az aulába egy hirdető vitrin és a csoport-
szobákhoz falburkolatok készülnek, melyeken bemutathatják a 
gyermekek munkáit a szülőknek, és a fontos információknak is 
lesz végre helye.

Az óvoda főbejárata az év 
elején sötétbe borult, és mi-
vel nem sikerült megnyug-
tató módon újra árammal 
ellátni a járda mellett álló 
kandelábert, így egy nape-
lemes kandeláber telepítése 
mellett döntöttünk. Ez is el-
készült a hónap elejére.

Mire ez a vész levonul, 
már megújult környezet 
fogadja a gyerekeinket. Az 
óvónénikkel együtt mi is 
várjuk a megújulást! 

– Van-e már Deszken koronavírussal fertőzött lakos?  
– Nem tudunk ilyen esetről, de karanténba helyezést már közel két tucat-

szor rendeltek el a hatóságok – örömünkre eddig minden esetben két negatív 
teszttel végződött a két hetes otthonlét.

Azt tudnia kell mindenkinek, hogyha karanténra utaló piros matricát lát 
egy ház ajtaján, az nem azt jelenti, hogy fertőzöttek az ott lakók, hanem csupán 
annyit, hogy vagy fertőzött országból, területről tértek haza, vagy olyan szemé-
lyekkel kerültek kontaktusba, akik már megfertőződtek.

A tapasztalatok szerint igen kicsi az esélye annak, hogy ők is elkapták a fer-
tőzést – de az elővigyázatosság nem árt. Ezért van szükség a lakóhelyhez kötött 
hatósági karantén elrendelésére.    
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– Címlapra került, hogy ismét összefogtak 
a deszkiek – több mint egymillió forintot ado-
mányoztak a koronavírus elleni védekezéshez. 
Megtudhatunk erről a nagyszerű hírről, illetve 
a Deszki Adomány Csengőről többet is?  

– A Deszki Adomány Csengő egy akció, a 
COVID-19 vírus elleni védekezés deszki tá-
mogatóinak bemutatására és tiszteletére. Ez 
egy új kezdeményezés a facebook oldalain, 
megmutatva az emberi nagyságot, és bizo-
nyítva a közösség megható összefogását és 
erejét a bajban. Egy kezdeményezés, melyre 

most lehetőségünk nyílik embertársaink ön-
zetlensége okán. Felajánlásokról szól, melye-
ket az orvosi ellátás, a házibeteg gondozás és 
a közétkeztetés zökkenőmentes biztosítására 
fordítunk Deszken.

A szegedi John Bull Pub-ban volt egy szo-
kás, miszerint, ha valamelyik vendég nagy 
borravalót adott, akkor megkongattak egy 
hajócsengőt - megköszönve az ott dolgozók 
megtisztelő elismerését a vendégnek. Innen – 
no, meg a fejemből pattant ki – az ötlet, és az 
elnevezés, ezért látható a felajánlásoknál a ha-

jócsengő. Minden alkalommal, amikor támo-
gatást kapunk, megjelenik a felajánlók fotója 
és az összeg - ha bizalmasan kívánják kezelni 
a támogatást, akkor csak a felajánlás ténye – 
majd köszönetünk és hálánk jeléül virtuálisan 
megszólal a DESZKI ADOMÁNYCSENGŐ!

A deszki vállalkozók és magánszemélyek 
eddig az interjúig1.455.000,- forintot utaltak 
át az önkormányzat külön erre a célra létre-
hozott számlájára, amit ezúton is, itt az újsá-
gunk hasábjain is köszönünk! 

A felajánlók abc sorrendben:

Ábrahám család 
150.000 Ft

Friedmann Oren és 
Friedmann-Gyukin Adriána

100.000 Ft

Karácsonyi Zsolt
és családja 
50.000 Ft

Kardos család 
50.000 Ft

Kelemen Tamás és 
Kelemenné Dettre Judit 

100.000 Ft
Király András és családja  

50.000 Ft

Király László 
és Bene Ildikó 

50.000 Ft

Lévai István és családja 
30.000 Ft

Login Adrienne 
és Györgyey János 

50.000 Ft
Lung Danica Miléna 

25.000 Ft
K.E.

200.000 Ft

Cs.G.
50.000 Ft
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Deszk Község Önkormányzata 5.722.780,-Ft támoga-
tást nyert helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a 
klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősíté-
sére. 

A pályázat célja:
– Klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szol-

gáló tevékenységek kereteinek biztosítása, helyi szintű klí-
mastratégiai dokumentum kidolgozásával.

– Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 
tudásmegosztás:

interaktív programsorozat: iskolásoknak, óvodásoknak, 
projektben résztvevő intézmények munkavállalóinak, vala-
mint széleskörű szemléletformálási programok megva-
lósítása: tájékoztató előadások, workshopok, fórumok szer-
vezése, lebonyolítása

– A klímaváltozás mérséklése globális összefogással, 
helyi közösségek bevonásával:

– Települési figyelemfelhívó akciók: a település ren-
dezvénynaptárjában szereplő eseményeken meg-
jelenés saját standdal, mobil interaktív állomással, 
kérdőívekkel.

– Ehhez kapcsolódó médiakampányok szervezése: 
újságcikkek, óriásplakátok, a projekt számára alol-
dal létrehozásával.

– Gyakorlatorientált ismereteket átadó helyi tanul-
mányi versenyek lebonyolítása, projekthez kapcso-
lódó iskolai tanulmányút szervezése.  

Pályázati azonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata 
Támogatás összege: 5.722.780, -Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt megvalósításának időtartama: 2019.12.09.- 

2021.10.09.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Unió Kohéziós Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.,
e-mail: kisterseg@deszk.hu, Tel: 62/571-596.; honlap: www.

deszk.hu

A projekt nyilvános fórumai: 
- Deszk Község honlapja, 
- Deszki Tükör, 
- Deszki Facebook csoport

Helyi Klímastratégia 
kidolgozása és 

szemléletformálás Deszken

KEHOP-1.2.1-18-2018-00042

Kohéziós Alap

Tóth Gábor és Goda Katalin  
30.000 Ft

Vas Károly és Tóth Andrea  
50.000 Ft

Tóth Viktor  
150.000 Ft

Pataki Sándor és Katona Judit 
100.000 Ft

Roboz István és Gál Zsuzsa 
10.000 Ft

Rozsnyai János 
és családja 
20.000 Ft

Sillóné Varga Anikó 
és családja 
20.000 Ft

Szalma Elemér 
és Dürgő Hajnalka 

20.000 Ft

Tóth Attila
QSM Kft 

100.000 Ft

Nagy tisztelettel, 
hálásan köszönjük 
minden felaján-
lónak a deszkiek 
nevében!

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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A kialakult járványügyi veszélyhely-
zet a Polgármesteri Hivatalban folyó 
munkát alapjaiban nem befolyásol-
ja. A közigazgatás az a szektor, ahol 
minden megy tovább a megszokott 
kerékvágásban. A települést üzemel-
tetni kell, az államigazgatási és köz-
igazgatási ügyek száma sem csökkent, 
a folyó pályázatokat menedzselni kell, 
a beadandókat el kell készíteni...stb. 
A járványügyi veszélyhelyzet miatt 
szükséges adminisztratív és egyéb fel-
adatokat is el kell látni. Előbbiek miatt 
a Hivatal esetében szó sincs annak be-
zárásáról. Az ügyfelek annyi változást 
érzékelhetnek, hogy 2020. március 
16-tól az ügyfélfogadás szünetel. Azon 
kollégák esetében, akiknél megoldható 
volt, éltem a home office módon való 
foglalkoztatás lehetőségével – pl. pá-
lyázatírók, gazdasági csoport bizonyos 
tagjai- azonban a dolgozók 2/3-a min-
den nap bent van a Hivatalban és ott 
végzi a munkáját. Az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás telefonon és e-mailben 
történik, ami nem ördögtől való dolog, 
mivel tapasztalataim szerint a fiata-
labb generáció eddig is az elektronikus 
kapcsolattartást preferálta a személyes 
megjelenés helyett. A hivatalos kérel-
meket postai úton vagy ügyfélkapun 
fogadjuk. Fontos, hogy az adás-vétel 
és földhaszonbérlet hirdetményei a 
www.deszk.hu illetve a www.magyar-
orszag.hu internetes oldalon továbbra 
is elérhetőek. Az anyakönyvi ügyek 
intézése kizárólag előzetes telefonos 
egyeztetést követően lehetségesek  
(tel: 62/571-590; 20/219-82-37).

Bízom benne – Reményik Sándor 
költőt idézve– 
Egyszer talán majd mégis vége lesz 
És akkor, aki visszatérni bír, 
Csak visszatér megint a régihez. 

dr. Altmayerné  
dr. Kocsis Anita

jegyző

Elkészültek a felajánlott 600 db maszk varrásával a deszki Móra Ferenc Csicser-
gő Óvoda kolléganői –  amit a kft kollégáival már el is juttattunk a leginkább ve-
szélyeztetett korosztálynak.

Nagyon szépen köszönjük Márki Anett óvodavezető kis csapatának felajánlását 
és a munkájukat! Akiknek mindannyian hálával tartozunk: Márki Anett (pedagó-
gus – óvodavezető); Bernuláné Kozma Ildikó (dajka); Csanádi Hajnalka (dajka); 
Góbor-Szénási Anna (pedagógus); Hőgyes Edina (pedagógus); Huttyai Ágnes 
(pedagógus); Kozma Magdolna (dajka); Motyovszkiné Vilim Mária (pedagógus); 
Paplógó Alexandra ( pedagógus); Papp- Sárközi Réka (óvodatitkár); Samuné Hu-
dák Aranka (pedagógiai asszisztens); Süveghné Ötvös Zsuzsánna (dajka); Szegedi 
Erika (pedagógus); Szentesi- Nagy Ágnes (pedagógus).

A 600 varrott maszkot 80 db háromrétegű orvosi maszkkal egészítettük ki – 
ennyi 65 év feletti deszki lakosunk van.   

Szabó Sándor országgyűlési képviselőnk is megkeresett bennünket, mert a KA-
RITÁCIÓ ALAPÍTVÁNY-nak segít ebben a feszült időszakban a leginkább rá-
szorulóknak eljuttatni orvosi maszkokat és a védekezésben talán némi segítséget, 
nagyobb védettséget biztosító vitaminokat. 250 db háromrétegű orvosi maszkot 
kaptunk ajándékba – ezekkel pótoltuk ki a deszki idősekhez eljuttatott óvodai 
maszkokat!

Folyik a munka 
a Polgármesteri Hivatalban

Védőmaszk felajánlások 
a deszki időseknek!

Értesítem az állattartókat, hogy összevezetéses kötelező 
eboltás lesz az alábbi időpontokban:

Oltás időpontja Helye Oltást végző
állatorvos

2020. május 17. 
(vasárnap)
 8-10 óráig

Tűzoltó szertár
Széchenyi I. u./Tempfli 

tér sarok
Dr. Tóth Tamás

2020. május 23. 
(szombat)
 8-10 óráig

Péró Sz. u./ Kossuth-köz 
sarok Dr. Tóth Tamás

PÓTOLTÁS
 2020. május 24. 

(vasárnap)
 8-10 óráig

Tűzoltó szertár
 Széchenyi I. u./Tempfli 

tér sarok
Dr. Tóth Tamás

Oltás díja: 3500 Ft;
 Féregtelenítő tabletta: 200 Ft/db

Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
(Új oltási könyv kiállítása 500 Ft)

A fentiekben meghatározottak alapján az alábbiakra 
hívom fel a Tisztelt Állattartók figyelmét:

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008 (XII.20.) FVM rendelet „4. § (1) bekezdésében fog-
laltak szerint az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudomá-
nyos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan 
tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költsé-
gén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szol-
gáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás meg-
történtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólí-
tására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az 
új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az 
oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az 
oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási 
könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § 
(1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során 
közreműködni.”

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSBAN CSAK 
MIKROCHIP-PEL ELLÁTOTT EB 

RÉSZESÍTHETŐ!

Tájékoztatom az állattartókat, hogy aki a jogszabály 
által előírt oltatási és mikrochipes megjelöltetési köte-
lezettségének a tartásában lévő eb vonatkozásában nem 
tesz eleget,  pénzbírsággal sújtható!

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita
jegyző

KÖTELEZŐ EBOLTÁS

Szabó SándorÓvónők és maszkok
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Településünk a Déli-Napfény LEADER Akciócsoport tagjaként immár a harmadik ciklusban pályázik sikeresen, és eddig minden 
benyújtott pályázatunk nyert. Ebből a forrásból újult meg a Hagyományőrző közösségi házunk, ebből vásároltuk az ezerfős nagy 
sátrat, sörpadokat, sporteszközöket és még sorolhatnánk a másfél évtizedes sikertörténet eredményeit. 

2020-ban négy területen kerülhet sor újabb fejlesztésekre, melyekről ezúton tájékoztatjuk olvasóinkat.

Deszki LEADER fejlesztések – 2020.

A projektek az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap és a hazai központi költ-
ségvetési előirányzat támogatásával valósul-
nak meg.

IV., HELYI CIVIL, SPORT ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE DESZKEN VP6-19-2.1.-21-3-17
A pályázat keretében Deszki Szaba-

didőpark által nyújtott különböző sza-
badidős, rekreációs és sportolási lehe-
tőségek körét szeretnénk bővíteni, 5 db 
kültéri fitnesz eszköz telepítésével. 

Szintén ebből a forrásból fogjuk a 
gyalogtúrák, kirándulások kedvelt cél-
pontjául szolgáló természeti kincsünk 
és egyben a helyi értéktár részét ké-
pező 300 éves öreg tölgy környékét is 
tovább fejleszteni egy kulturált pihenő 
hely kialakításával és információs táb-
lával, melyen az öreg tölggyel és a te-
lepülésünkkel kapcsolatos információt 
osztunk meg.

Kedvezményezett:  Deszk Község  
Önkormányzata, Támogatás összege:  
1.791.007,-Ft Támogatás intenzitása:  
75%, A megvalósítás tervezett időpont-
ja: 2019.07.01-2020.06.30.

I., HELYI TURIZMUS FEJLESZTÉSE DESZKEN 
VP6-19.2.1-21-B1-17

Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a korábbi turisztikai pro-
jekteket szeretnénk tovább fejleszteni, hogy még vonzóbbá te-
gyük Deszket az idelátogatók számára 

A pályázati támogatás és önerő felhasználásával a Deszki 
Sportcsarnokban található ifjúsági szálláshelyünk korszerűsí-
tése keretében szárítógép, 10 db emeletes ágy és a hozzájuk 
tartozó matracok kerülnek beszerzésre. A szálláshely mellett 
található konditerem felszereltségét egy nagy teljesítményű fu-
tópaddal bővítjük. A táborok és a kültéri rendezvények kapcsán 
egyre nagyobb probléma a megfelelő illemhely biztosítása – me-
lyet mobil toalett konténer vásárlásával oldunk 

meg. A Sportcsarnok emeletén 
lévő tárgyaló kibővítésével 

új étkezővel bővítjük a szol-
gáltatásokat. A projekt 

keretében elkészítünk 
egy igényes turisztikai 
kiadványt is. 

K e d v e z m é n y e -
zett: Deszk Község 
Önkormányzata, Tá-
mogatás összege: 
4.405.016-Ft, Támoga-

tás intenzitása:  50%, A 
megvalósítás tervezett 

időpontja: 2019.07.01-
2020.08.31.

II., KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 
MEGŐRZÉSE ÉS 

MEGISMERTETÉSE DESZ-
KEN VP6-19-2-1-21-A1-17

A népi hagyományőrző kö-
zösségi ház udvarán fogunk 
kialakítani egy falukemencét, 
a kemence körül pedig fedett 
közösségi teret hozunk lét-
re, ahol 50 főnek biztosítunk 
asztalt és ülőhelyet. A faluke-
mence, és a köré épülő fedett 
közösségi tér kiváló helyszíne 
lehet a fiatalabb és idősebb 

korosztály összejöveteleinek, 
a népi ízek, a hagyományos 
magyar és szerb ételek elkészí-
tésének, mely a tudás átadása 
mellett – nagyszerű közösségi 
élményt is nyújt.

Kedvezményezett:  Deszk 
Község  Önkormányzata, Tá-
mogatás összege:  7.987.374,-
Ft, Támogatás intenzitása:  
75%, A megvalósítás terve-
zett időpontja: 2019.07.01-
2020.05.30.

III., FALUSI SZÍN KIALAKÍTÁSA A NÉPI HAGYOMÁNYŐRZŐ 
KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN VP6-19.2.1-21-A1-17

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból közel 3,3 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert kulturális értékeink megőrzése és megismertetése 
céljából.  A Népi hagyományőrző közösségi ház udvarán szüksé-
gessé vált a nagyobb múzeumi tárgyak és egyéb a fenntartás-
hoz szükséges gépek, eszközök tárolására alkalmas gazdasági 
épület kialakítása. Jelen pályázati forrás és önerő felhasználá-
sával a közösségi ház folytatásaként szeretnénk bontott tégla 
felhasználásával kialakítani egy falusi színt, mely a különböző 
korabeli földművelő eszközök és egyéb használati tárgyak, vala-
mint a terület gondozását szolgáló takarító és munkaeszközök 
tárolását szolgálja majd. Ezzel a fejlesztéssel tovább színesítjük 
és bővítjük a közösségi házban őrzött tárgyi emlékek körét meg-
ismertetve a látogatókat néhány régi mesterség emlékével. 

Kedvezményezett: Deszk Község Népművészetéért Alapít-
vány, Támogatás összege:  3.259.081, Támogatás inten-
zitása:  75%, A megvalósítás tervezett idő-
pontja:  2019.07.01-2020.06.30.
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Sajnos a járványhelyzet mi-
att a Faluház is bezárta kapuit 
határozatlan időre. A zárt ajtók 
azonban nem jelentik azt, hogy 
a munka is leállt. Az intézmény 
teljes kollektívája dolgozik jelen-
leg, az első hetekben a rendrakás 
volt az elsődleges, a könyvek 
beleltározása, elmaradt admi-
nisztrációs munkák befejezése. 
Elkezdtük egy népi játékpark 
létrehozását, Selmeci Ági és 

Szvitan Attila jóvoltából bízom 
benne, hogy a Falunapokon fel is 
avathatjuk ezeket. Több telefont 
is kapunk olvasóinktól, hogy mi-
ért nem vagyunk nyitva, hiszen 
most lenne ideje olvasni az em-
bereknek. Természetesen meg-
értjük ezt is, de a kormányren-
delet nem teszi lehetővé a nyitva 
tartást, szabályellenes lenne, ha 
kinyitnánk akár napi 1 órára is 
a könyvtárat. Kérjük emiatt Ol-

vasóink megértését. Nyilván a 
lejárt kölcsönzési idejű könyve-
ket automatikusan meghosszab-
bítjuk, senki nem fog felszólítót, 
vagy büntetést kapni a késedel-
mes visszahozásért. Reméljük, 
hogy enyhülni fog hamarosan a 
járvány, enyhülnek a korlátozá-
sok és megnyithatjuk ismét a ház 
kapuit.

Addig is Mindenkinek jó 
egészséget, kitartást és türelmet 

kívánok ehhez a nehéz helyzet-
hez! Vigyázzanak magukra!

Bene Ildikó ig.

A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit 
Kft. életében a munkák továbbra is töretlenül 
folynak. Egy terület, ami teljesen bezárt, az a 
Sportcsarnok, és a hozzá tartozó büfé, és a 
szállásszolgáltatásunk. A többi területünk a 
megfelelő óvintézkedések mellett a járvány 
idején is folytatja a napi rutin feladatait, mint 
buszmegálló takarítás, fűvágás, ároktakarítás, 
gallyazás, és még sorolhatnánk. Lassan elér-
kezik az évelő növények ültetése is. Emellett a 
fontos felújításokat és beruházásokat a telepü-

lésen ugyanúgy folytatjuk. Jelenleg több hely-
színen is dolgozunk, de a legfőbb feladatunk 
a fűnyírás lesz a jó idő beálltával. Nekilátunk 
hamarosan a sportcsarnok emeleti tárgyalójá-
nak átalakításához is, mely kisberuházás után 
jobb feltételeket tudunk biztosítani a szállás-
helyeink kihasználása során. Új ágyakat, mat-
racokat és szárítógépet is szerzünk be a tavasz-
szal – reméljük, ezek is eladhatóbbá teszik az 
idelátogató csoportoknak a sportcsarnokunk-
ban kialakított „Kis Vackor” szálláshelyet! 

A temetőben lassan a végéhez ér az exhu-
málások első szakasza, de itt is folytatjuk a ta-
vaszi feladatainkat. Deszken mi is szeretnénk 
a már megszokottan legszebb környezetet 
biztosítani a lakosok számára a veszélyhely-
zet után is. Amit lehet, megteszünk ezekben a 
rendkívüli időkben is. 

Nagyon szépen köszönöm kollegáim áldo-
zatos, és kitartó munkáját, még ebben a nehéz, 
és óvintézkedésekkel teli időszakban is. 

 Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető

Március tizenhatodika óta csendesek az óvoda termei. Mi bejárunk 
dolgozni, de gyerekek otthon maradtak – így üressé vált az óvoda. 
Nincs gyerekzsivaj, hiányoznak az élet legszebb motivációi, az apró-
ságok. Igyekszünk minden napot hasznosan kitölteni, mondhatom, 
rengeteg a tennivaló – így nem unatkozunk. Mégis minden olyan fura 
– mintha lélekben  mi is kiürültünk volna.

Sok olyan dolgot csináltunk meg az elmúlt hetekben, amire az em-
bernek általában nincs ideje, és csak halasztódik az elvégzése. Most 
meglett szinte minden!

Várjuk az új szekrényeket, hogy a sok pakolásnak látható eredmé-
nye is legyen, minden az új helyére kerülhessen. Játék karban tartás, ez 
eszközök, a könyvek rendszerezése, foglalkozástervek előkészítése – ez 
mind belefért az utóbbi csendes munkanapba. A kolléganőink és a szü-
lők is eddig jól veszik az akadályokat. Folyamatos a kommunikáció, és 
kértük, jelezzék, ha akadályba ütközne a gyerekük felügyelete a mun-
kahely miatt. Gyorsan és rugalmasan tudunk alkalmazkodni az ilyen 
elvárásokhoz! Fontos, hogy ebben a helyzetben is mindenki nyugodtan 
végezhesse a munkáját, biztonságban tudva a gyerekeit.

Az eleinte az in-
tézményre telepedő 
csendet aztán két 
hétre felváltotta a varrógépek zakatolása. Szerettünk volna valami hasz-
nossal segíteni a közösségünkön ebben a nehéz helyzetben, ezért arc-
maszkok varrásába kezdtünk Samuné Hudák Aranka vezetésével, aki 
sok más dolog mellett még varrni is tud, hiszen ez is az egyik szakmája 
és a lelkes csapattal együtt, összefogva dolgozott minden nap.

A munkához nagy segítséget kaptunk Balázs Juliannától, aki felaján-
lott számunkra egy Textima ipari gyorsvarrógépet, aminek segítségével 
még gyorsabb ütemben készülhetett el 600 db arcmaszk és minél hama-
rabb eljuthat a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztályhoz. 

Bízunk benne, hogy ha csak egy kicsivel is, de hozzájárulhattunk a 
vírus terjedésének megakadályozásához, vagy visszaszorításához.

Nagyon hiányoznak nekünk a gyerekek, reméljük, minél hamarabb 
újra együtt lehetünk.

Márki Anett (tagóvoda vezető)

Faluház hírek

Kft. hírei

Óvoda hírei
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Az iskolában hosszas készülődés előzte meg a farsangi mulatságot. A 
rajz és technika órán készült farsangi díszek, maszkok, plakátok az osz-
tálytermeket, a folyosó ablakait öltöztették díszbe. A tombolatárgyak 
beszerzése, a játékok, a helyszín, a zene és a jó hangulat biztosítása mind 
a tanár nénik feladata volt.

Készültek a gyerekek és a szülők is. A tökéletes jelmez kölcsönzése, 
esetleg az egyedi maskara megtervezése és kivitelezése, illetve a farsangi 
fánk sütése, finomságok elkészítése otthoni feladat volt.

Két terem egymásba nyitása hatalmas teret adott a délutáni mulat-
ságnak. Volt helye felvonulásnak, táncnak és persze a határtalan jó-
kedvnek is. A jelmezek közül legnépszerűbbek továbbra is a mesehő-
sök voltak.  Fiúk körében a szuperhősök, a lányok körében az állatok, 

tündérek, hercegnők, akiknek szívesen bújtak a bőrébe. Igazán egyedi 
megoldások is születtek, mint például a télapó, a brazil táncosnő és a 
tükörtojás jelmezek. 

A farsangi délután végpontja a tombola volt. Ezt a gyerekek mindig 
nagy érdeklődéssel várják. Mindenki nyerni szeretne, és ha sikerül, az 
hatalmas boldogsággal tölti el őket. Különböző játékokat lehetett nyer-
ni: homokozó szett, kisautó, baba, és kültéri sportjátékok lapultak a 
tombolatárgyak között. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a Kedves Szülők-
nek, akik segítségükkel hozzájárultak a farsangi délután megvalósítás-
hoz! 

Március 13-án csendes ün-
nepségen emlékeztek a Zoltánfys 
diákok a 48-as forradalom és 
szabadságharc hőseiről. Erede-
ti elképzelés szerint a szokásos 
helyszínen, hagyományokhoz 
híven a Faluházban került volna 
megrendezésre az esemény. Az 
akkori rendkívüli kormányzati 
rendelkezés miatt zárt térben 100 
főnél nagyobb rendezvényt nem 
lehetett megtartani.  A hatodik 
osztályosok heteken át készültek 
a jeles ünnepségre. Méltatlan lett 
volna velük szemben, hogy nem 

mutathatják meg produkciójukat. 
Vezetői döntést követően 12 

órakor az aulában gyűltek ösz-
sze a felső-tagozatos diákok. A 
szereplők tartalomban gazdag, 
élvezetes, megható produkcióval 
emlékeztek és emlékeztettek e 
nagyjelentőségű magyar törté-
nelmi eseményre. Azóta tudott, 
hogy ez az esemény egyben búcsú 
is volt a diákok számára az iskola 
falaitól határozatlan időre. Alsó 
tagozaton osztálykeretek között 
történt méltó megemlékezés.

A megváltozott körülmények 
ellenére iskolánk tanulói tovább 
folytatják a megkezdett levelezős 
versenyeket még akkor is, amikor 
reménytelennek látszik a döntő 
kiírása.

A Herman Ottó országos kör-
nyezetismereti verseny 2. fordu-
lójában az iskolánkból Lévai-Ra-
dics Lujza 3. osztályos tanuló 
eddigi eredménye alapján beju-
tott az országos döntőbe, mely 
(halasztás miatt) előreláthatólag 
szeptember 20-án lesz megtartva 
Budapesten, az ELTE épületében.

A tanulás és játék öröme együtt: 
most is megéri a kitartást. 

A nyelvÉSZ verseny szervezői 
úgy döntöttek, hogy a tanulás 
és a játék öröméről nem szabad 
lemondani. Minden megyei 
versenyre bejutott versenyző, 
akik március 20-án, Szege-
den, az Arany János Iskolában 
versenyeztek volna, otthonról 
folytathatják online a nyelvÉSZ 
versenyt. Ezek a tanulóink: 2. 
osztály: Nagy Dóra, Vass-Nagy 
Lilla, Orosz Regina 3. osztály: Tirk 
Alíz, Lévai- Radics Lujza, Simity 
Anna. Szurkolunk nekik, hogy a 
megváltozott feltételek ellenére is 
eredményesek legyenek.

Farsang

Megemlékezés Versenyek

FŰNYÍRÁST ÉS FAKIVÁGÁST VÁLLALOK!
ÉRDEKLŐDNI: 06306597721



2020.  ÁPRILIS12 KITEKINTŐ

ézus Krisztus Urunk feltámadása a legnagyobb keresztény ünnep, 
melyet a mai napig méltóképpen ünnepeltek és a mai napig ünnepel-
nek meg a szerbek is.

A templomi szertartások mellett sok népszokás is fűződik az ün-
nephez, aminek egy része a mai napig megmaradt, egy része moder-
nizálódott és természetesen van olyan is, ami 

kihalt. Nem csupán egy rövid ünnepről beszélhetünk, hanem egy 
hosszú ünnepsorozatról, ami hét hetes böjttel kezdődik. Maga a böjt 
egy nagytakarítással kezdődik, amikor mindent tisztára mosnak, hogy 
még véletlenül se maradjon semmin odatapadt zsír. A hagyományos 
ételek: fehér burgonyaleves, bableves, paradicsomleves, mákos, diós, 
krumplis tészta és különböző gyümölcsök. Nagyhét volt az, amikor 
nagyon szigorú volt a böjt, illetve Nagypéntek, amikor csak kenyeret 
és pattogatott kukoricát ettek. Az ételek változatlanok maradtak, kivé-
ve a halételeket, amit ma fogyasztanak, valamint az elkészítés módja 
változott. A böjt hetedik hetébe eső ünnep Lázár szombatja (Vrbica). 
Ez virágvasárnap előtti nap, amikor az igazságos feltámadó Lázárt 
ünnepeljük. Lázár napján volt egy szokás, amikor a cigányasszonyok 

házról házra jártak és a naphoz illő énekeket énekeltek 
és jókívánságokat mondtak a háziaknak, akik ezért meg-
ajándékozták őket. Mindenütt nagy szeretettel fogadták őket, "Vida 
mama" és lányai voltak, akik utoljára járták a falut. Dr Felföldi Lász-
lónak sikerült lejegyzetelnie a köszöntőt, ami több kiadványban meg-
jelent. Virágvasárnap a felszentelt fűzfaágakat a házaknál a ház védő-
szentjének ikonjához teszik, de mielőtt ezt tennék, „megsuhintják” a 
gyerekeket, különböző jókívánságokat verselve: „Növekedj, mint a 
fűzfa”, vagy „Gyarapodj, mint a malacka”. Az ikonhoz tűzött fűzfaág-
nak a szerepe, hogy áldást hozzon a házra és lakóira. Ezzel a nappal 
megkezdődtek a húsvéti nagy ünnepek a deszki szerbeknél is, akik ez 
évben is a Gergely naptár szerint ünnepelnek. A fontos húsvét előtti 
ünnepeket ez évben a deszki szerbek is másképpen, a hagyományok-
tól eltérően ünnepeltek annak reményében, hogy ez a járvány helyzet 
minél hamarabb elmúlik. 

Rusz Borivoj

A deszki szerbek húsvéti előtti szokásairól

„Az egyik napról, a másik napra” való átállás az iskolarendszerű ok-
tatásról a digitális munkarendre tanár, diák és szülő számára komoly 
kihívást jelenettett. A szereplők részéről a kezdeti botladozások termé-
szetes folyamatok voltak.

A harmadik hétre kisimult és beállt egy mindenki számára követhető 
rendszer, szisztéma. A tantermen kívüli digitális munkarend megvaló-
sításához szükséges tárgyi feltételek a pedagógusok esetében adottak. 
A diákok és a szülők IKT felszereltsége viszont rendkívül heterogén a 
Zoltánfys közösségben, a felmérések szerint. Ez generálta és generálja 
az egyetlen igazán még felmerülő problémát.

A digitális oktatás folyamatát az iskola vezetősége folyamatosan mo-
nitoringozza és beavatkozik, módosít. Szakmai minőségi és mennyiségi 
ellenőrzés is zajlik ezzel párhuzamosan.

Nagyon fontos ebben a rendszerben a diákok és szülők építő jellegű 
visszajelzése, melyet az iskola továbbra is kimondottan kér és vár! Az 
intézményben kialakult egy jó struktúra, legalábbis a visszajelzések és 
ellenőrzések ezt mutatják.

A meghatározott irány a jövőre nézve a következő:

A vezető elv, hogy az igazi online tanítás a pedagógus és diák „szemé-
lyes” kapcsolatán alapszik. Tudjuk, hogy a gyerekek a közvetlen tanári 
jelenlétet igénylik.

A tanulónak szüksége van élő, rendszeres, személyes kontaktusra 
tanárával! „Face to face!”

Ennek tükrében, ezen a téren az alábbi igazgatói kérések, megha-
tározások születtek:

– Minden osztályfőnök heti rendszerességgel „élő adásban” vegye fel 
a kapcsolatot a rábízott gyerekekkel, tartson osztályfőnöki órát.

– Minden szaktanár törekedjen minimum heti egy alkalommal „élő 
adásban” (online) órát tartani. 

– A készségtárgyak esetén havi egy értékelési elvárás a kötelező.
– A tananyag mellett azonos prioritás a diákok „lelkének” ápolása.
– Felhívjuk a figyelmet, hogy a házirend az oktatás színterétől füg-

getlenül érvényes és hatályos. Annak megszegése (Pl. házi feladat hiá-
nya, online óra látogatás elmulasztása) szankcionálható.

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarend 
megvalósításáról a Szeged és Térsége Eötvös József 

Gimnázium, Általános Iskola
Zoltánfy István Általános Iskolájában

ÚJ KÖNYVTÁR A SZERB PARÓKIÁN
Svetomír Milicici atya – mint jó gazda – 

irányításával elkészült végre a szerb parókia 
épületében az új könyvtárszoba. Az egyre 
nagyobb számú könyvekkel büszkélkedhető 
gyönyörű helyiség, az előtér és egy hotelekbe 
is beillő vizesblokk kialakításához a Deszki 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat mel-
lett a községi önkormányzat is hozzájárult 

1.000.000 forinttal. 

Gratulálunk a deszki szerb kö-
zösség újabb ékkövéhez, kívánjuk, 
hogy használják minél többet – 
minél többen, és a legfőképp a kö-
zösség erősödésére!

a szerkesztőség
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Március közepe óta zárva a klub ajtaja a kialakult koronavírus jár-
vány miatt.  

Nagyon nehéz számunkra, hogy a szokásos napi tevékenységeink-
ből ez az állandó programot biztosító elfoglaltság kimaradt. A kijárási 
korlátozást is nehezen tudjuk elviselni. A magány oldására, és hogy 
legalább halljuk egymás hangját, ha nem is láthatjuk, telefonon hívo-
gatjuk a klubtagokat. Akinek van lehetősége, az internet adta lehetősé-
geket is kihasználva tartja klubtársaival, családtagjaival a kapcsolatot. 
Most érzékeljük csak igazán milyen hasznos volt számunkra a Falu-
ház által tavaly szervezett okos eszközös képzés, igyekszünk felidézni 
Szvitan Attila oktatáson elhangzott előadásait. Látjuk, hogy milyen jó 
most a Facebook, a Messenger, stb., amelyek remek lehetőséget kínál-
nak arra, hogy videót, fényképet, vagy esetleg élő képet kapjunk ar-

ról, éppen mit csinálnak ismerőseink, barátaink, családtagjaink. Alig 
várjuk már, hogy újra találkozhassunk, hogy ismét tornázhassunk, 
táncolhassunk, kártyázhassunk, beszélgethessünk, süssünk, főzzünk, 
születésnapozzunk, bálozzunk, hogy csak néhányat említsünk a klub 
állandó programjaiból. A bizonytalanság számunkra a legrosszabb, 
hogy nem tudjuk, meddig nem mozdulhatunk még ki. Saját és csa-
ládtagjaink egészségének védelme érdekében igyekszünk minden 
intézkedést betartani. A vásárlásainkat egyéb elintéznivalóinkat csa-
ládtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, illetve a Szociális Szolgáltató 
Központ munkatársainak segítségével oldjuk meg. 

Vigyázzatok magatokra! Maradjatok otthon!

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Az SZKTT Szociális Szolgáltató központ hírei
Az SZKTT Szociális Szolgáltató központ deszki egységénél a követ-

kező feladatok, szolgáltatásnyújtások valósultak meg az elmúlt hónap-
ban:

• Átszerveztük a házi segítségnyújtást és annak adminisztratív 
rendszerét, a kormányrendelet és az önkormányzati rende-
letnek megfelelően ahhoz, hogy az esetlegesen bekövetkezett 
vészhelyzetre kellőképpen tudjunk reagálni. 

• A hatékony munkaszervezés tekintetében a röszkei központtal 
és a települések egységeivel folyamatos a kapcsolattartás.

• A nappali ellátás, azaz az idősek klubja jelenleg, illetve a jár-
vány ideje alatt személyesen nem látogatható, de az ellátottak 
átkerültek a házi segítségnyújtás körébe, így a felmerült igények 
kielégítésében, mint bevásárlás, gyógyszerkiváltás, postára já-
rás, közreműködünk, a kapcsolattartás telefonon és elektroni-
kus formában történik, elérhetőség: Mellár-Damián Mónika: 
0620/620-7943, Csurelné Bagóczki Margit: 0630/740-2452, 
271-458.

• A szociális gondozók és ápolók a higiénés szabályok maximális 
betartásával látják el feladatukat, az ehhez szükséges eszközök 
biztosításában az önkormányzat a fenntartó mellett biztosít 
kéz-és eszközfertőtlenítőt, gumikesztyűt, orr- és szájmaszkot, 
szociális étkeztetéshez műanyag egyszerhasználatos edényeket.

• Szociális gondozóink a meghatározott időintervallumban a 
polgármester úr jóvoltából elsőbbséget élveznek a boltokban 
és a gyógyszertárban a feladatköri ellátásukban, köszönjük a 
közreműködését, köszönjük a lakosok együttműködését, meg-
értését.

• A COOP üzletlánc áruforgalmi igazgatója intézményvezető 

asszonyunk felé felajánlást tett, hogy az előre leadott 
rendelést összekészítik, hatékonyabbá téve a segítő munkát.

• A református egyház felajánlásával és közreműködésével Hús-
vétra a rászoruló családok (7 család) élelmiszer adományban 
részesültek. 

• Az intézményi gyermekétkeztetés a szünidei gyermekétkezteté-
sen felül is működik, melyben közreműködünk.

• Jelenleg is folyamatban van egy belső ellenőrzés és ezzel párhu-
zamosan a Kormányhivatali ellenőrzés is.

• A család-és gyermekjóléti szolgáltatásban a telefonos és elekt-
ronikus kapcsolattartás az irányadó, személyes kapcsolattartás 
előre egyeztetett időpontban halaszthatatlan ügyekben, család-
látogatás indokolt esetben, (Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma útmutatása alapján) a higiénés szabályok betartásával lehet-
séges. A kapcsolattartás folyamatos és bővülő. Elérhetőségem: 
Mellár-Damián Mónika: 0620/620-7943 családsegítő

• A településen a jelzőrendszer jelenleg is jól működik, mernek 
segítséget kérni és mernek szólni, ha észlelik a problémát, a je-
lenlegi helyzetben különösen nagy jelentősége van. Köszönöm 
a közreműködést.

Összességében elmondhatom, hogy a feladat és a kihívás csak nőtt, 
melyet kezelünk. A munkatársaim és jómagam is folyamatosan hang-
súlyozzuk a kapcsolattartás során a korlátozások betartásának jelentő-
ségét. Ezúton is tisztelettel kérünk mindenkit a szabályok betartására. 
Közös érdek.

Jó egészséget kívánva,
Mellár-Damián Mónika

családsegítő

Sok kicsi sokra megy!

Hálás köszönet Joóné Tünde varrónőnek, aki a 
szociális intézményünkben dolgozó gondozónőknek 
varrt mosható maszkokat! Szeretettel gondolunk rá is 
minden nap!
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Közel negyedszázados múltra 
visszatekintő Nemzetközi Kocs-
mák Közötti Sakk Csapatverseny 
került megrendezésre a helyi nyug-
díjas klubban. Majdnem nevezési 
csúcs született, mivel ezúttal 18 
településről, összesen 87 versenyző 
ült asztalhoz, hogy eldöntse az idei 
bajnoki cím sorsát.

A sporttalálkozót Bartos Ferenc 
FIDE versenybíró vezényelte le. 
2x15 perces játékidejű 7 fordulós 
svájci rendszerben lebonyolított 
versenyen a következő helyezések 
születtek:

Összesített csapatversenyben:
1.  Boulevard Cafe (Szerbia, Ada) 

Solymosi András, Pletl Ákos, Pacal 
Mihály

2.  Diófa Söröző (Kecskemét) Dr. 
Lovas Dániel, Ábel Lajos, Csala 
Imre

3.  Tiltott Csiki Söröző (Szeged) 
Tésik Csaba, Kelemen Dávid, Pa-
lotai Bendegúz

4. Hegylakó Söröző (Szeged) Ud-
vardi Zalán, Divald Tamás, Koszta 
Benedek

Legjobb ifjúsági csoport: Zá-
tony Kávézó (Hódmezővásárhely) 
Török Csaba, Gachályi Gergő, 
Márkus Molli

Tisza Maros szög Bajnokcsa-
pata: Boci Tejivó (Tiszasziget) 
Borus András, id. Ferenczi Ferenc, 
Varga László

Csongrád megye legjobb 
amatőr csapata: Kakaó Bár 
(Makó) Takács Tamás, Győri Gá-
bor, Győri Bálint

A helyezetteknek járó díjakat 
Király László polgármester és 
Sztán László képviselő adta át.

A verseny befejezése után a 
Szabó László vezette Deszki Sport 
Club a Jóbarát Csárda által készí-

tett ebéddel látta vendégül a részt-
vevő versenyzőket.

A rendezvényünket támogat-
ták: Király László polgármester, 
Csongrád Megyei Szabadidő 
Sport Szövetség, Deszk Község 
Önkormányzata, Deszki Sport 
Club, Deszki Település-Üzemelte-
tési Nonprofit Kft, Dobó Miklós 
- Autófrance Kft. A több mint két 
évtizedes hagyományoknak meg-
felelően, a verseny befejezésekor 
minden résztvevő egy szál virágot 
kapott, amit Novkov Milos, Batki 
Istvánné, Varga Gábor, Gyorgyev 
Milivojné és Gyorgyev Milivoj vál-
lalkozók támogatásának köszön-
hetünk.

A verseny ideje alatt lilahagy-
más kacsazsíros kenyérrel, kávéval 
és teával Gonda Istvánné Gyön-
gyike, Schreier Vilmos és Kovács 
Kamilla gondoskodtak arról, hogy 
a vendégek jól érezzék magukat.

A sporttalálkozó megrende-
zését segítették még: Kócsóné 
Zsuzsa, Bartos Ferenc FIDE ver-
senybíró, Puskásné Dr. Kisbodri 
Cecília, Farkas Sándor, Ármány 
Istvánné, Csurelné Bagóczki 
Margit, Mellár-Damián Mónika, 
Gilicze Gábor, Schauer Adrián, 
Tajti Milán, Kovács Csaba, Dobó 
Katalin, Gerliczy Étterem, Vár Bár 
Kocsma.

Gyorgyev Vojiszláv

XXIV. Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny

Sajnos a jelenlegi korona vírus 
helyzet a Deszki Sport Egyesü-
let életébe is beleszólt. Március 
14-én még U13-as futsal csapa-
tunk megnyerte a megyei döntőt 
Apátfalván, felnőtt labdarúgó 
csapatunk zártkapus rangadón 
maradt alul szintén Apátfalván, 
de ekkor már mindenki sejtette, 
hogy nemsokára meghozzák a 
szövetségben a döntést. Március 
16-án megszületett, szüneteltetve 
lett a labdarúgó bajnokság hatá-
rozatlan ideig.

Eltelt azóta egy hónap, a háttér-
ben azért folynak a munkálatok, 
van idő utolérni magunkat admi-
nisztráció terén. Edzőink játékos 
háziversennyel tartják a kapcso-
latot a gyerekekkel. Közben be-
adásra került a licensz a megye 
I. osztályú bajnokságra, hogy ha 
szükséges papír akadálya ne le-

gyen a történetnek. Folytatódnak 
a megkezdett beruházási mun-
kálatok, (öltöző, szertárfestés, 
emeleti helyiségek felújítása, stb.) 
amelyeket be kell fejezni a TAO 
pályázat keretein belül.

 „Hogy mi lesz a vége? Nem 
tudom”. Az egyesület vezetése 
mindent elkövet, hogy legyen 
folytatás, hogy milyen szinten, 
kikkel, nem tudhatjuk. Tisztában 
vagyunk, hogy lesznek lemor-
zsolódások, lesznek, akik nem 
kezdik majd újra, de bizakodóak 
vagyunk, mint mindig.

Hajrá DSC!!! 
Hajrá Deszk!!
#maradjotthon

#vigyázzunkegymásra

Deszki Sport Club hírei

A szervező csapatA szervező csapat

Két nyolcvan év feletti indulója is volt a versenynek: Két nyolcvan év feletti indulója is volt a versenynek: 
a deszki id. Gyovai Ferenc, és Csibor András Makóról.a deszki id. Gyovai Ferenc, és Csibor András Makóról.
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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
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)
Nyári nyitva tartás: (április 01-től szeptember 30-ig):
 Szerda: 10-16-ig,  Péntek: 12-18-ig
 Szombat: 10-18.00-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.
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: 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.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

május 6., 20.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!
Árpás Melindának és Januskó Ervinnek 2020.03.22-én Zoé,
Spiller Mónikának és Suba Dánielnek 2020.03.23-án Dalma,
Gémes Adrienn Eszternek és Fődi Jánosnak 2020.03.27-én Patrik Péter nevű gyermeke született.
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A Tiszavirág A Tiszavirág 
Néptáncegyesület Néptáncegyesület 

„on-line” Húsvétolása„on-line” Húsvétolása


