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ÚJ BÚTOROKÚJ BÚTOROK  
AZ ÓVODÁBA! AZ ÓVODÁBA! 

„Tudom, hogy sokaknak oko-
zott kellemetlenséget az eddig soha 
nem látott szabályok betartása, és 
sokan kerültek nehéz helyzetbe a 
mi közösségünkben is. Jó érzés, és 
mindenki hozzátett ahhoz, hogy ki-
mondhassuk: Deszk jól vizsgázott!”

Írásunk a polgármesteri kérdések-
ben, a 2. oldalon olvasható

VÉGEVÉGE  
a veszélyhelyzetnek?a veszélyhelyzetnek?

Második lépcsőként megújult egy csoportszoba a 
Móra Ferenc Csicsergő Óvodában. A képviselő tes-
tület döntése alapján 1,2 millió forintért készültek új 
szekrények, öltöző bútorok, székek, asztalok az óvo-
dában. Ebben az évben ennyi telt, de folytatjuk az 
óvoda fejlesztését.

A témával kapcsolatban a 4. oldalon olvashatnak bő-
vebben. 
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

–  Polgármester Úr! Lehet-e tudni, 
mikor lesznek már enyhítések Deszken 
a veszélyhelyzettel kapcsolatban?

– A válasz viszonylag egyszerű, és azt 
gondolom, hogy naponta nyomon is kö-
vethető az országos médiákban. Nem csak 
Önök, de szinte naponta érdeklődnek lako-
sok, hogy mikor nyit már ki a Faluház, mi-
kor nem kell már maszkot viselni, és mikor 
szűnik meg a vásárlási időkorlátozás… stb. 

Nos, természetesen akkor, amikor ezt kor-
mányrendelettel lehetővé teszik. 

Polgármesterként nem rendelhetek el 
a kormányrendeletekben meghatározot-
taknál enyhébb eljárásrendet. Szigorúbbat 
igen, de enyhébbet nem. Jelenleg is érvény-
ben vannak bizonyos korlátozások, melyek 
betartása mindenkire nézve kötelező. To-
vábbra sem engedélyezik a közművelődési 
intézmények, könyvtárak, kultúrházak, 
faluházak, iskolák megnyitását – és tilosak 
a nagyrendezvények. Nem hiszem, hogy 
sokáig kell már fenntartani a jelenlegi véde-
kezést megalapozó előírásokat, de arra kérek 
mindenkit, hogy ezek eltörléséig viselje ezt 
kellő felelősséggel - az eddigiekhez hason-
lóan! 

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy tisz-
telettel megköszönjem minden deszkinek a 
felelősségteljes magatartást, az országos és 
a helyi rendeletek fegyelmezett betartását 
és betartatását! Büszkeséggel tölt el a tudat, 

hogy Deszken egyetlen esetben sem kellett 
szabálysértési eljárást indítani a sokszor 
túlzottnak látszó előírások be nem tartása 
okán! Tudom, hogy sokaknak okozott kel-
lemetlenséget az eddig soha nem látott sza-
bályok betartása, és sokan kerültek nehéz 
helyzetbe a mi közösségünkben is. Jó ér-
zés, és mindenki hozzátett ahhoz, hogy ki-
mondhassuk: Deszk jól vizsgázott! Figyelve 
egymásra is, végig felelősséggel viselkedve, 
felkérés nélkül is adakozva – veszteség nél-
kül éltük túl a járványhelyzet nehezét! 

Ez a magatartás, ez a példás együttműkö-
dés minden bizonnyal segített abban, hogy 
településünkön eddig egyetlen új típusú 
koronavírusos megbetegedés sem volt. Per-
sze ez valahol a szerencse dolga is kicsit, ám 
mindenképpen a mi szabálykövető maga-
tartásunk is kovácsa volt a deszkiek szeren-
cséjének és a minden bizonnyal mindenkit 
megnyugtató jó statisztikánknak. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek!

– Tervezhetnek-e már a szabadba 
programokat a deszkiek?

– Ugyancsak a kormány által meghozott 
enyhítésekre tudok utalni, hiszen erre a kér-
désre adott válaszokat is a kormányrendeletek 
szabályozzák. A szabadban, nem csoporto-
san már eddig is tervezhettek programokat, 
mostantól már a sportegyesületek szabadtéri 
edzései is beindulhattak, és a játszótereket, 
sportcentrumokat is meg lehet nyitni. Ez igaz 
Deszkre is, le is kerültek már a használatukat 
tiltó táblák a játszóterek bejáratairól. Minden-
kit arra biztatok, hogy a továbbra is fontos 1,5 
méteres védőtávolság betartásával mozdulja-
nak ki a gyerekkel, és a családdal. Ránk fér már 
ez a kis szabadság! 

– Lehet-e már tudni, hogy mennyire 
érintik az önkormányzatot az elvonások 
és az adókiesések?

– Ezt egyelőre megbecsülni sem tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy a gépjármű adó eddig 
helyben maradó 40%-ának elvonása 11-12 mil-
liós kiesést eredményez, és biztosan nagyon 
jelentős érvágás lesz az önkormányzat büdzsé-
jének is a helyi vállalkozások bevételkiesése, 
csökkenése. 

Nyilvánvaló, hogy nem csak bevételi oldalon 
csökken a költségvetésünk, hiszen a kiadások 
is szerényebbek az idén. Elmaradtak rendezvé-
nyek, lemondtunk már megrendelt munkákat 
és az év végéig is ez a tendencia lesz a megha-
tározó. Szeptember közepe a következő helyi 
adó befizetési dátum, ekkor fogjuk látni, hogy 
mennyivel kell kevesebbel számolnunk.

Az önkormányzat legnagyobb kiadásait az 
itt dolgozók bérének kifizetése jelenti, ezt követi 
a közüzemi díjak terhe. Ezen felül már az év ele-
ji terveinkben is nagyon kis mozgástér látszott 
idénre – ez fog csorbát szenvedni az adókiesé-
sek miatt. Bízom benne, hogy minden kötele-
zettségünknek eleget tudunk tenni, és a meg-
nyert pályázatok önrészét is ki tudjuk fizetni.  

– A távoktatás miatt otthon maradt 
gyerekek szüleinek már szinte nincs 
szabadságuk. Lesznek-e nyári táborok 
Deszken, számíthatnak-e az önkor-
mányzat segítségére?

– A kormány döntése értelmében nap-
közis – tehát nem bent alvós – nyári tábo-
rokat már lehet tartani. Ezt a hírt vártuk a 
Faluház kollégáival! Természetesen máris 
nekiálltunk – a szülők terheit csökkentve – 

nyári táborok 
szervezé-

sének. 

Szándékaink szerint az egész nyarat meg-
próbáljuk kitölteni ilyen napközis jellegű 
programokkal. A deszki vállalkozók és ma-
gánszemélyek adományait erre is felhasznál-
va a táboroztatásban résztvevők bérköltsé-
geit magunkra vállaljuk, és csak az étkezések 
költségét, a belépők és a „vásárolt” progra-
mok díját kell megfizetni majd a szülőknek. 
Látjuk, hogy Szegeden 18-20 ezer forintnál 
kezdődik egy ilyen tábor, mi gyakorlatilag 
önköltséges alapon szeretnénk tartalmas 
gyermekfelügyeletet szervezni a kollégák és 
az önkéntes munkát vállaló diákok bevoná-
sával. Megpróbáljuk a lehető legtöbb terhet 
levenni a szülők, családok válláról. 

Amint meg lesznek a táborok időpont-
jai és a részletek, közzé tesszük, hogy minél 
többen élhessenek a lehetőséggel.      

Újra 

látogathatók 

a játszóterek!

súlyadó = 0
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– A majális már elmaradt, mi lesz a fa-
lunapokkal?

– Azok, akik jártak a rendezvényeinkre, 
tudják, hogy majálist már nem tartunk évek 
óta. Ebben az időszakban szerveztük meg már 
két éve a Deszki Helyi Értékek napját – pályá-
zati forrásból. Ez maradt el idén, ám pótolnunk 
kell – megköveteli a pályázat. Biztosan nem lesz 
akkora rendezvény, mint eddig, de szerényebb 
körülményekkel, és lényegesen kisebb költség-
vetéssel meg kell rendezzük – ha nem tesszük, 
veszélybe kerül az egész pályázat. Az időpontját 
még nem tudjuk, meglátjuk, hogy alakul a kö-
vetkező pár hónap.

A falunapok bennünket is foglalkoztat már, 
hiszen előre lefoglalt fellépőkkel és a legna-

gyobb települési rendezvénnyel egyben legtöbb 
feladatot adó programunk is. Az eddigi gyakor-
lat szerint ez egy háromnapos rendezvény volt, 
sok vendéggel, és külföldi csoportokkal. 

Felelősséggel mérlegelve a helyzetet, és fel-
készülve az adóelmaradásokra, már most ki-
mondhatom, arra teszek javaslatot a képviselő 
testületnek, hogy amennyiben megtartható 
lesz már a falunap, úgy csak egynapos fesztivál-
ban gondolkodjunk. A szombati sztárvendéget 
már lemondtuk – ez egy telefonnal bő félmil-
liós spórolást jelentett. Nem hívunk idén kül-
földi vendégeket – ezzel is tovább csökkentve 
a kiadásokat. Kizárólag a saját csoportjainkkal 
színesítenénk a napi program kavalkádot, és a 
jelenlegi állás szerint a polgármesterek nemzet-

közi főzőversenyét sem rendeznénk meg idén. 
A külföldieket nem hívjuk, a hazai település-
vezetők pedig majdnem kivétel nélkül le kellett 
mondják a saját falunapjaikat, így a miénk is 
több mint kérdéses. A Taugép Kft veszteségeit 
nem ismerjük, de idén biztosan nem kérjük 
arra, hogy tűzijátékot finanszírozzon. Elég 
visszás lenne ebben ebben a rendkívüli hely-
zetben egy tűzijátékos ünneplés. 

Ezzel nem merült ki bennem az ötletelés. 
Arra kértem Brczán Krisztifor alpolgármes-
ter urat – aki egyben a szerb közösség veze-
tője is –, hogy vizsgáljuk meg a lehetőségét 
egy közös Falunap-Ajvár rendezvény meg-
szervezésének. Így a szinte öt napos két nagy-
rendezvényből egyetlen egynapos fesztivált 
szerveznénk a költségek töredékének felhasz-
nálásával. A Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Bánát Szerb Kulturális Egyesület pár 
hete kapta a hírt, hogy a krízishelyzet miatt 
elveszítette minden megnyert pályázatát visz-
szavonás miatt. Ez igen súlyos helyzetbe hoz-
ta a deszki szerb közösséget, így még inkább 
indokolt, hogy egy közös rendezvényben 
gondolkodjunk. 

Az idő szalad, így a két önkormányzat kép-
viselőivel pár héten belül ki fogjuk alakítani a 
végleges álláspontot a szeptemberi rendezvé-
nyek ügyében. 

Ha lesz, akkor biztosan sokkal visszafogot-
tabb lesz, mint amilyet megszokhattunk – de 
ez most így van rendjén!        

– Mire használták a „Deszki Adománycsengő” akcióból be-
folyt összeget?

– Először is engedje meg, hogy ismételten megköszönjem ezeket 
a nagylelkű és önzetlen felajánlásokat! Nem hiszem, hogy bármely 
településen lett volna még ekkora összefogás, és ehhez fogható tá-
mogatási szándék, és ilyen nagyságrendű befizetés az önkormányzat 
védekezési számlájára. Meghatott az, hogy kérés nélkül ilyen sokan 
adakoztak a deszkieknek, az önkormányzatnak és a védekezésben 
résztvevőknek.

Ezekből az az összegekből vásároltunk a háziorvosoknak, a védő-
nőknek, az intézményeink kollégáinak, a szociális intézményünk 
gondozónőinek fertőtlenítő szereket, maszkokat, gumikesztyűket. 
Ebből kaptak fertőtlenítőt a közétkeztetésben részt vevő éttermek 
dolgozói, és ebből tudtunk az élelmiszerüzletekbe több száz maszkot 
vinni, hogy az ott kötelező maszk viselést segítsük és mindenkinek 
elérhetővé tegyük.

A köz-és szociális étkeztetéshez ebből 
az alapból tudtunk a teljes higiéniai biz-
tonságot szavatoló, egyszer használa-
tos műanyag dobozokat biztosítani. 
Minden gyermek és idős ellátott 
ezekben kapta meg a befizetett éte-
lét.

Ebből az összegből segélyekre, 
támogatásokra is futotta – hatal-
mas segítség volt az önkormány-
zatnak ezekben a hetekben, amikor 
szinte naponta kellett szembesül-
nünk az elvonásokkal, és a realizált 
bevételkiesésekkel.   

– A bölcsőde még előkészítési 
szakaszban van, csak később ad 
munkát az önkormányzatnak, 
mégis látjuk az állandó jelenlé-
tet - min dolgoznak most?

– A bölcsőde telkén kerítésépí-
tés és az örökzöld leyland ciprus 
sövények telepítése folyik éppen. 
A hivatal udvarán már ültettünk 
ilyen örökzöldeket, és mondhatom, 
gyönyörű, magas sövény lett a kis 
csemetékből egy-két év alatt. Szeret-
nénk, ha a bölcsődés gyermekeink 

nem falazott, vagy akár 
festett lemezkerítések kö-
zött töltenék el a szabadban ter-
vezett idejüket, ezért minél zöldebb, barátsá-
gosabb környezetet teremtünk nekik, már az 
átadás utáni birtokbavételre. Ehhez előre kell 
gondolkodjunk, hiszen gyorsan növő sövény 
ez, de mégis idő kell neki. Az építkezés ide-
jére rasher hálóval védjük meg a növényeket, 
melyeket nagy gonddal locsolunk. 

Már lassan a bejárónak és a közműbeköté-
seknek is nekikezdünk, hogy a szerződés alá-
írását követően azonnal megkezdődhessen 
majd a munka.
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– Az előző számban arról tájékoz-
tatott bennünket, hogy az óvodában 
milliós bútorfejlesztéseket terveznek. 
Elkészültek már – vagy ez is csúszik a ve-
szélyhelyzet miatt?

– Ezt nem befolyásolta a koronavírus 
miatt kihirdetett veszélyhelyzet – és már el 
is készültek az új bútorok. Nagy örömmel 
vettük át az óvoda kollektívájával a testület 
által megszavazott szép, színes új bútorokat. 
Mondjuk meg őszintén – már igencsak rá-
fért az intézményre ez a felújítás. A képvise-
lő-testület eddig is elkötelezett volt az óvoda 
ütemezett csinosításában, de ez a – már má-
sodik fejlesztési lépés – nagy lendületet adott 
mindannyiunknak. Az új öltözőszekrények, 
a foglalkoztató teljes bútorcseréje, a tárolási 
gondokat megoldó hatalmas szekrény a fo-
lyosón, a faliszekrény és az új fogadóasztal 
az aulában, ill. a faliújságként hasznosuló 
falburkolatok látványos és nagy változást je-
lentenek – biztosan folytatjuk!     

– Deszkre is jutott a me-
gyei önkormányzat ajándé-
kaiból?

– Polner Eörs, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnöke - 
ahogy a megye minden települé-
sére, így – Deszkre is ellátogatott, 
hogy átadja a megyei vezetés jel-
képes ajándékát, mely a veszély-
helyzetben is praktizáló megyei 
háziorvosokkal vállalt szolida-
ritását volt hivatott kifejezni. A 
gesztusértékű köszönetet, mely-

ben maszkok mellett egy  - a 
megyeközgyűlés tiszteletét tol-
mácsoló – levél is volt, még az 
nap átadtuk Dr. Balla Beátának 
és Dr. Marusin Ildikó háziorvo-
sainknak.

A napi munkájukhoz szüksé-
ges védőfelszerelésekről az ön-
kormányzat segítségével ők ma-
guk is gondoskodtak, ám néha 
egy jelképes támogatás is jól esik 
a „fronton” szolgálatot teljesítők-
nek. 

– A régi iskola székely ka-
puja is megújult – kinek kö-
szönhetjük?

– A régi iskolánk udvari be-
járatához 1998-ban állított szé-
kely kaput Oroszhegy testvér-
településünk önkormányzata. 
A faragott ajándék azóta már 
fiatalodott kisebb felújításoknak 
köszönhetően, de még mindig 
javarészt eredeti részekkel, ele-
mekkel fogadja a kapuin beté-
rőket. Mára a fazsindely került 
egy picit rossz állapotba, és a jó 
szándék mellett már csak a teljes 
csere segíthet abban, hogy még 
évekig hirdethesse az egykori 
barátságot.

Önkormányzatunk megvásá-
rolta a faanyagot, a festéket – az 
iskola dolgozói pedig vállalták a 
mázolást. Ha bárki azt gondol-
ja, hogy ácsot kerestünk a fa-
munkák elvégzésére, hát téved. 
Brczán Krisztifor alpolgármester 
felajánlotta, hogy elvégzi a szak-
munkát – ezzel is hozzájárulva a 

kapu sokadik megszépüléséhez. 
A Minyóné Bettivel, Guti Beá-
tával és Kiss Nándorral erősített 
csapat olyan összehangoltan és 
olyan szakértelemmel végezte 
ezt az önkéntes munkát, mintha 
mindig ezt csinálták volna.

Mire újra gyerekeket fogad a 
patinás épület, már új ruhában 
láthatják a nebulók a székelyek 
legismertebb „névjegyét”. Na-
gyon szépen köszönjük mind a 
négyüknek!

Hatalmas szekrény készült az Hatalmas szekrény készült az 
ágyneműknek és a játékoknak.ágyneműknek és a játékoknak.

A Maci csoport is új A Maci csoport is új 
öltözőszekrényeket kapott.öltözőszekrényeket kapott.

Egy régi, ócska vitrin helyére Egy régi, ócska vitrin helyére 
került ez az infópolc az aulában.került ez az infópolc az aulában.
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–   Az intézményekben, a belterüle-
ten is jut energia és pénz valamire, vagy 
ezen a téren is várakozó állásponton 
vannak?

 
– A kérdésben megfogalmazott felve-

tések mindegyike igaz. Nyilvánvaló, hogy 
nem tudunk nagyobb fejlesztésekbe fogni, 
hiszen biztosan szűkre szabott lesz a moz-
gásterünk egész évben, de a kisebb – főként 
saját erővel, esetleg saját anyagunkból elvé-
gezhető munkákat sorra vesszük a nyári hó-
napok alatt. Ezek a következők: 

1.,     Most kerítettünk időt a Semmelweis 
utcai bérházunk festés javítására. 

Kifestettük a tárolók előterét, az épületben 
lévő fémkorlátokat, és nekiállunk az utcai 
kerítés felújításának is. Új nagykaput rendel-
tünk, kicseréljük a postaládákat és az évek 
óta nem működő kaputelefont – lefestjük 
a kerítést, és zárhatóvá tesszük a belső ud-
varhoz és parkolóhoz nyíló nagykaput is. A 
kert, és a pár év alatt hatalmasra nőtt fák is 
igénylik már a gondos kezeket. Kerékpártá-
maszokat és térburkolatot készítünk, vala-
mint az Alkotmány utca felől áthelyezzük a 
kerítést a valós telekhatárra. Ezzel nagyobb 
lesz a bérházunk udvara is.  

2.,  Az új részben kora télen elkészült 
sportparkhoz is díszburkolatos jár-

dát építünk, cserjéket ültetünk, padok ke-
rülnek a sportolni vágyók kiszolgálására, és 
hulladékgyűjtőt helyezünk ki, hogy vigyáz-
hassanak is a területre, az ott kikapcsolódó 
deszkiek. A vagyonvédelem okán is, de hogy 
este is használhassák a sportparkot, ide is ke-
rül egy napelemes kandeláber.  

3.,  Már hírt adtam a nyertes LEADER 
pályázatainkból hamarosan meg-

valósuló fejlesztésekről – most már eredmé-
nyekről is beszámolhatok. A sportcsarnok 
konditermében már üzembe helyeztük a 
nagy teljesítményű, szuper modern futópa-
dot, mellyel nem csak a sportcsapataink, de 
az esetenként rossz időjárás elől menekülő 
deszkiek számára is teljesebbé vált a kondi-
termi szolgáltatásunk. A most vásárolt, kö-
zel egymilliós futópad mellett további nyolc 
gépen edzhetnek és kapcsolódhatnak ki az 
ide betérők.

A sportcsarnok további fejlesztései is ha-
ladnak. Egy hónapon belül megújulnak a 
szálláshely ágyai, megvettük a szárítógépet, 
és hamarosan elkezdődhet az emeleti tár-
gyaló kibővítése is.    

4.,  Az Alkotmány és Széchenyi István 
utcák általunk ültetett fasorai egyre 

szebbek, erősebbek, és egyre határozottabb 
arculatot adnak a településnek. Tavasszal 
csodás látványt nyújt a rózsaszín virágba 
borult fasor – megannyi fotót látni erről, 
amit az arra sétálók készítenek ilyenkor. A 
főút másik oldalán az egyre terebélyesedő 
platánok mára meghatározó elemévé váltak 
az utcaképnek. Ezektől sokkal szebb lett a 
településünk. 

Ezekkel a fákkal persze nem kevés munka 

és gond is akad. Most a tavasz végi perme-
tezésekre készülünk, és elkezdtük az Alkot-
mány utca északi oldalán lévő vérszilva fasor 
formázó metszését is. A kerékpárutat hasz-
nálók is örülnek majd ennek, de a háztulaj-
donosok is kicsit több - a szép lombkoroná-
kon átszűrődő - fényt kaphatnak a munkák 
elvégzése után.   

5.,  A Maros melletti kiskerttulajdo-
nosoknak jó hír, hogy nekiláttunk 

a Szőregi sor végéről induló töltés útjavítá-
sának. Egy gázvezeték építése miatt gyakor-
latilag járhatatlanná vált a töltés, személya-
utóval szinte egyáltalán nem lehetett már 
lejutni. Most közel 100 m3 földdel egyen-
getjük ki az utat, tömörítjük, majd gréderrel 
újjá varázsoljuk. Az elburjánzott fákat és 
bokrokat is megnyessük – egész más arcát 
láthatják hamarosan az arra járók ennek a 
területnek. Tudom, hogy az az út a vízügy 
tulajdona, de az út rendbe tétele nekünk is 
érdekünk, és végre orvosoljuk a sok telefo-
náló és levélíró által megfogalmazott pana-
szokat. Földünk és munkaerőnk van – csak 
a gépmunkát kell kifizessük. Ezzel együtt a 
töltés előtt, a szőregi kiskertek felé vezető út 
csatlakozását is feltöltjük kicsit – könnyebb 
lesz a lekanyarodás. Nem csak személyautó-
val, de a mezőgazdasági gépekkel is. 

Régóta esedékes már ez a beavatkozás, 
most jött el az ideje. 

A Maros töltésre vezető út már most is cél-
pontja a kerékpárosoknak, reméljük, hogy 
az út rendbe tétele és információs táblák 
kihelyezése után még többen jönnek majd 
erre. Nem csak a töltésre, de Deszkre is. Le-
gyen így! 
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– Lassan feloldanak minden védőintézkedést. Megtudhatjuk, mennyi 
adomány érkezett a COVID-19 számlára?

– Ilyenkor szokták mondani, hogy tessék megkapaszkodni! Össze-
sen 2.465.000,- forint felajánlás érkezett az önkormányzat COVID-19 
vírus elleni védekezésre elkülönített számlájára. Ez hihetetlen összeg, 
mely kimondhatatlanul nagy megtiszteltetés minden deszki lakosra 
nézve, és egyben bizalom is önkormányzatunk és a képviselő testület 
felé. Elismerés az intézményeinkben dolgozó kollégák felé, és példamu-
tató megnyilvánulása a deszkiek nagylelkűségének. 

Nagyon bízunk benne, hogy továbbra is sikerül megszolgálnunk ezt 
a bizalmat.

Az áprilisi Deszki Tükörben már bemutattunk 21 felajánlót. Ez a 
szám megjelenése óta 11 újabb támogató jelentkezett, hogy lehetősé-
geihez mérten hozzájáruljon a deszki védekezéshez és a károk enyhí-
téséhez. A „Deszki Adomány-Csengő” tizenegyszer szólalt meg azóta, 
és nagy tisztelettel köszönjük a következő adományozóknak – abc sor-
rendben:

Bánát Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

50.000 Ft

Csányi Imre
10.000 Ft

Csányi Imréné 92 éves 
10.000 Ft

Csányiné Maróti Ilona 
10.000 Ft

Deszki Szerb Nemzetiségi  
Önkormányzat 

150.000 Ft
Felföldi László 

10.000 Ft

Petrik Gábor és Petrik Renáta 
50.000 Ft

Szilágyi család 
500.000 Ft

Tajti János és  
Tajtiné Hegedűs Mónika  

20.000 Ft

P. G. deszki vállalkozó
200.000 Ft

Brczán Krisztifor  
és Brczán Éva

50.000 Ft

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség
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Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmüket a közterületek tisztán tartásával kapcso-

latos legmindennapibb feladatokra és kötelezettségekre, melyet a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
9/2004. (IV. 29.) Ör. előír:

1. Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges hasz-
nálójának kötelessége. Az intézmények, kereskedelmi és vendéglá-
tó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges 
használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti 
tevékenységből származik-e.

2. A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok 
tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni. Az ingat-
lan tulajdonosa, használója köteles az ingatlant karban tartani, fűtől, 
gyomnövénytől rendszeresen mentesíteni akként, hogy a fű és a gyom-
növény talajszinttől mért magassága a 25 cm-t nem haladhatja meg.

3. Az ingatlan tényleges használójának kötelessége:
 a) az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, azaz a járda mel-

lett növő, a zöld sávban, a csapadékvíz - elvezető árokban egészen az 
aszfaltos út széléig terjedő területen lévő, 25 cm magasságot meghaladó 
gyom, fű nyírása; Azon az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, ahol a 
zöld sávban kerékpárút halad, csak a kerékpárút telekhatár felőli olda-
láig terjed az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának a 
növényzet nyírási- és tisztántartási kötelezettsége;

 b)  a kinyúló ágak és bokrok nyesése oly módon, hogy a ki-
alakított, burkolt járda függőleges vetületébe 2,3 m-en belül, továbbá a 
burkolt út szélétől mért 50 cm-es sáv függőleges vetületébe 3,5 m –en 
belül növényzet ne nyúljon.

4. A közterületen – kivéve az Alkotmány utca páratlan oldalán, 
az 1-39. és a 87-95B faliszámú ingatlanig bezárólag- lévő csapadék-
víz szikkasztó és elvezető árkok, a folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti 
szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulaj-
donosának kötelessége. A csapadékvíz-elvezető rendszer (árkok, átere-
szek, folyókák) tisztántartása során kitermelt iszap, az erózió által sérült 
árokrézsű helyreállítására (eredeti állapot visszaállítására) felhasznál-
ható. Az árokparton kotrási hulladék nem halmozható fel.

5. Járműbehajtók átereszeinek engedéllyel történő építése, jókarban 
és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tu-
lajdonosának kötelessége.

6. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) 
vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot 
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anya-
got) beleszórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

7. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az épít-
kezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a 
tisztaságot. A munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anya-
gokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés 
ne keletkezzen.

8. Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott 
közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az enge-
délyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterü-
leten engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, 
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

9. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve sze-
metet szállítani és helyezni.

10. A közterület gyom- és növényirtásra alkalmas szerrel vagy 
anyaggal való permetezése, locsolása, felszórása tilos, kivéve: kaviccsal, 
kőzúzalékkal felszórt bejáró, járda-és kerítés közötti terület, valamint a 
járdaidomok közötti rés. Tilos a közterületen lévő növényzet oly mó-
don történő lefedése, takarása (pl. fóliával, geotextillel..stb.) mely alkal-
mas a növényzet kipusztítására.

Felhívom a figyelmüket, hogy akik a fenti szabályokat megszegik 
közigazgatási eljárás keretében közigazgatási bírsággal sújthatóak.

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita, jegyző

Közterületek tisztán tartása
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 sorszámo-
zottak, s azon lakosok igényelhetik, akik nem szüneteltetett lakossági 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A 
komposztálók lakcímhez kötöttek, tehát elköltözés esetén vissza kell 
szolgáltatni az Önkormányzatnak. A komposztáló átvételéhez szüksé-
ges adminisztrációt a Deszki Polgármesteri Hivatal (Deszk, Tempfli tér 
7.) Gazdasági csoportjában lehet lebonyolítani, szerdánként 8.00-17.30 
óráig. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz szükséges a közszolgáltatási 
szerződés száma, az átvevő neve és címe. Ezt követően az edényzet át-
vehető a Deszki Kft. telephelyén (Deszk, Móra u. 2./Sportcsarnok). Az 
edények kiosztása jelentkezési sorban történik!

Ugyanezen pályázatnak köszönhetően megkezdődik településün-
kön a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztása 2020 júniu-
sában! A hulladéktárolókat azon ingatlanhasználók részére biztosítja 
Közszolgáltató, akik a nyilvántartásban aktívan, előfizetőként szere-
pelnek. A lakosság részére névre szólóan elkészített értesítő levél kerül 
kézbesítésre az edényosztás előtt legalább 5 nappal, mellyel az osztó-
ponton (Tempfli tér és Széchenyi I. u. kereszteződésében lévő parko-
ló) az ott megjelölt időpontban tudja  a lakos átvenni az edényzetet. A 
tároló átvételekor az értesítő levélben elhelyezett Átadás-átvételi jegy-
zőkönyvön kerül rögzítésre az edényzet sorszáma, melyet az Átadó és 
az Átvevő aláírásával lát el. Akadályoztatás esetén meghatalmazással 
is átvehető az edény. Az edényzetben 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 
edényzet kerül  közterületeinkre kihelyezésre.

A szelektív hulladék gyűjtés ideje és gyakorisága nem változik, a 
többlet szelektív hulladékot átlátszó zsákban az edény mellé helyezve, 
vagy a Hulladékudvarban lehet átadni. 

Felhívom az ingatlantulajdonosok /használók figyelmét, hogy a szelektív 
gyűjtés törvényben rögzített kötelezettség, ezért az edények átvétele kötele-
ző!

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita
jegyző

Házi komposztáló

Ismételten tájékoztatom Önöket, hogy a Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. 2018. január 1. napjától a lomtalanítási szol-
gáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok ese-
tében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek gyűjtőpontra 
kihelyezett konténerrel - kezelő biztosításával – látja el március 15. 
és november 15. közötti időszakban. A gyűjtőpontos lomtalanítás 
időpontjáról az Önkormányzat és a Közszolgáltató előre egyeztet. A 
házhoz menő és a gyűjtőpontos lomtalanítást térítésmentes a közszol-
gáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére. A házhoz 
menő lomtalanítás térítésköteles az évi egy alkalmat meghaladó igény-
bevétel esetén. Térítésköteles továbbá a házhoz menő és gyűjtőpontos 
lomtalanítás a közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén. 

Bejelentését megteheti a http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas ol-
dalon található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány kitöltésével 
és annak e-mail címükre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő 
visszaküldésével, vagy a 06-80/180-480 zöldszámos telefonszámon 
(hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.00; péntek: 8.00-13.00)

dr. Altmayerné  dr. Kocsis Anita
jegyző

Házhoz menő lomtalanítás



2020.  MÁJUS8 INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Kedves Látogatóink! Többen 
érdeklődtek a Faluház/könyvtár 
kinyitásáról, de sajnos az intéz-
mény továbbra sem tarthat nyit-
va. Jelenleg a kormány még nem 
oldotta fel a kulturális intézmé-
nyek, könyvtárak zárva tartását. 

Örömmel értesültünk arról, 
hogy nyári táborok megrende-
zésre kerülhetnek, de amíg zár-
va kell tartanunk, addig sajnos 
nem tudjuk, milyen formában 
lehet ezeket megvalósítani. Bí-

zunk abban, hogy hamarosan 
kinyithatunk és a tervezett nyári 
napközis táborainkat is megren-
dezhetjük.

Amint erre lehetőséget ka-
punk, szórólapon és a Facebook 
oldalunkon értesítjük Önöket.

Köszönjük a türelmüket, re-
méljük, hamarosan találkozunk!

Bene Ildikó igazgató

2020. április 29-én az óvoda 
minden dolgozója ecsetet és fes-
téket ragadott, így szépült a Csi-
csergő Óvoda udvara.

Már tavaly ősszel új színfoltja 
lett az udvarnak a betonra fes-
tett játékos, fejlesztő mintákkal 

tarkított betonrész, mint például 
az ugróiskola, halacskás útvesz-
tő, egyensúlyozó „gerenda”, vagy 
a színes talpacskák. A gyerekek 
mindennap örömmel vették bir-
tokba társaikkal. Ennek követ-
keztében a minták megkoptak, 

így elérkezettnek láttuk az időt az 
újrafestéshez.

Az ügyeleti idő lehetőséget 
adott minderre és az időjárás is 
kedvezett a festésnek. Egy nap 
alatt végeztünk és mindenki gyö-
nyörködött munkánk gyümöl-
csében, tudva, hogy a gyerekek 
öröme mindennél többet jelent 
számunkra.

Paplógó Alexandra és 
Hőgyes Edina néni

A Deszk Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének 1,2 
millió forintos támogatásával 
megújult a Nyuszi csoport teljes 

bútorzata. Gyönyörű új szek-
rénysor és öltözőszekrény is ke-
rült a csoportszobába, a kék és 
sárga szín dominál és harmonizál 
egymással. A polcokon a játékok 
csak arra várnak, hogy a gyerekek 
újra birtokba vehessék őket. A fo-
lyosóra egy nagy beépített szek-
rény is készült. Minden évben 
megszépül majd egy csoportunk, 
és hamarosan egy teljesen új és 
modern környezet várja az óvo-
dánkba járó gyermekeket.

Márki Anett 
(tagóvoda vezető)

Óvoda hírei

Faluház hírek
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Jelen pillanatban (a cikk írá-
sának idején) még nem tudható, 
hogy mikor indul újra a hagyo-
mányos, tantermi oktatás. Az 
iskolában a kezdeti természete-
sen felmerülő nehézségek után 
hatékony és eredményes digitális 
oktatási forma alakult ki. A veze-
tőség, már a kezdetekben meg-
követelte a kontaktórák tartását. 
Minden évfolyamon találkozik 
a gyermek „élőben”, online pe-

dagógusával. Ez alsó tagozaton 
50-60%-os arány, felső tagozaton 
bizonyos tantárgyak esetén eléri a 
100%-ot is. A szülői és diák visz-
szajelzések alapján ez a forma a 
mindenki számára megnyugtató 
és eredményességet feltételező 
módszer. A tanév megnyugtató 
lezárása így teljes mértékben biz-
tosított.

Gimnázium 
6 fő (22 %)

Deák Ferenc  
Gimnázium

speciális angol 1 fő
általános tagozat 3 fő

Horváth Mihály 
Gimnázium Szentes

irodalmi- drámai-média 1 fő

Eötvös József  
Gimnázium

általános tagozat 1 fő

Szakgim-
názium 
21 fő (75 %)

Csonka János 
Szakgimn.

gépjármű technikus 3 fő

Gábor Dénes 
Szakgimn.

informatika 3 fő

Galamb József Mzg. 
Szakg.

mzg. gépésztechnikus 1 fő

Kőrösy József Közg. 
Szakg.

kzg.-nyelvi orientáció 1 fő

Kossuth Zsuzsanna 
Szakg.

egészségügy 1 fő

Krúdy Gyula Keresk. 
Szakg.

vendégl.-szakács 2 fő

Szegedi Baptista 
Középisk.

rendészet - közszolg. 2 fő

Szent Benedek 
Középiskola

turisztika 3 fő
informatika 1 fő

Vasvári Pál Gazd. 
és Inf.

közg.-vállalkozási üi. 1 fő

Vedres István Ép.ip. 
Szakg.

építőip.-nyelvi elők. 1 fő
grafikus 1 fő
magasépítő techn. 1 fő

Szakközép-
iskola  
1 fő (3%)

Krúdy Gy. Keresk.,-
Vendégl.

cukrász 1 fő

A Zoltánfy Iskolában a továbbtanulásra való felkészítést, a sok szín-
téren és időben zajló pályaorientáció eredményességét mutatja, hogy 
24 főt az első helyen megjelölt középfokú intézménybe vettek fel. A 
felvételi eredményekről már előzőekben tájékozódhatott az olvasó. 
Emlékeztetőül, mind a magyar, mind a matematika pontok osztályát-
laga az országos ponthatárok felett alakult. Kiemelkedő eredmények is 
születtek, mely az érintettek számára bármely középfokú intézménybe 
való bejutáshoz lehetőséget teremtett. A szakgimnáziumok kiemelke-
dő aránya (75%) a tudatos és tervezett pályaorientációt tükrözi.

Összeállította: 
Vid György ig.

• Az eddigi tanévek hagyo-
mányát követve, az idei évben is 
megmérettették tudásukat a felső 
tagozatos diákok a „Titok orszá-
gos angol és történelem levelezős 
versenyén”.

Nagyon szép eredmények 
születtek, ami a tanulók össze-
hangolt munkáját és együttmű-
ködését tükrözi. Történelem 6. 
évfolyam: Tajti Milán 80,4%, 
országos 39. helyezés a 304 indu-
lóból.

Angol 7. évfolyam: Buza Szil-
via és Bódi Hanna 93,4%, orszá-
gos 33. helyezés a 847 indulóból. 
Angol 8. évfolyam: Rácz Orso-
lya, Szűcs Brigitta, Kukucska And-
rás és Sinkó Balázs 96,1%, orszá-
gos 16. helyezés a 847 indulóból.

• Az ATIVIZIG és az MHT 
Szegedi Területi Szervezete ál-
tal kiírt 2020. évi Víz Világnapi 
pályázatra idén is beküldtük 
tanulóink alkotásait. Nagy örö-
münkre több díjazást is elnyert 
iskolánk. Csanádi Réka Patrícia 
(8. osztályos tanulónk) alkotása I. 
helyezést ért el. A fotóalkotás ka-
tegóriában Szilágyi Balázs (2. osz-
tály) I. helyezést ért el, valamint 
Szabó Kende (3. osztály) II. helye-
zett lett. A tanulók postán kapták 
meg az oklevelet és a győzelemért 
járó ajándékcsomagokat.

• Lezáródott a Vega-Ház Kft. 
2019/2020-as tanévre kiírt or-
szágos rajzpályázat értékelése is, 
amelyre több deszki tanuló kül-

dött be pályamunkát. Egyéni kü-
löndíjban részesült Ördög Nóra 4. 
osztályos tanuló. Nóri nyeremé-
nye egy roller, amit a nyár végén 
hoznak el neki. 

Nagyon büszkék vagyunk, 
hogy ismét ilyen rangos verse-
nyeken országos és térségi győ-
zelmet értek el iskolánk tanulói.

• Április 11. a Költészet napja 
és József Attila születésnapja. Ez 
alkalomból online szavalóver-
senyt indított a HEBE KFT. A 
kortárs irodalom kategóriában 
indult iskolánk 3. osztályos ta-
nulója Simity Anna, Finny Pet-
ra: Eszterlánc című versével. A 
szavalatról videó felvételt kellett 
készíteni, és a felvételt a mega-
dott oldalra kellett posztolni. A 
legtöbb szavazatot elért diákokat 
jutalmazták. Anna a mezőny első 
felében végzett.

• Az Agóra honlapján indí-
tottak egy sorozatot, melynek 
címe: Emlékezetes pillanatok az 
Agórában korábban megvalósult 
eseményekről. A honlapon való 
megjelenés lehetőségét ajánlották 
fel Lévai-Radics Lujza és Simity 
Anna 3. osztályos tanulóknak, 
akik a Mesegyűrű I. helyezett és 
különdíjas mesemondói voltak. 

A tanulók igazgatói dicséret-
ben részesülnek. Gratulálunk az 
eredményekhez és a helyezések-
hez!

Digitális oktatás

Továbbtanulás
8.o. létszám: 28 fő

Versenyek eredményei

Simity AnnaSimity Anna Ördög NóraÖrdög Nóra

Szilágyi BalázsSzilágyi BalázsCsanádi RékaCsanádi RékaSzabó KendeSzabó Kende

Lévai-Radics Lujza Lévai-Radics Lujza 
és Simity Annaés Simity Anna
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A kialakult járványügyi helyzet miatt az elmúlt időszakban sem 
tudtunk személyesen találkozni. Tudjuk, hogy az egészséges és elé-
gedett időskor megteremtése érdekében magunk is sokat tehetünk. 
Ebben most kiemelkedő szerep jut az új életcéloknak, hiszen csupán 
ezek megléte is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy valaki értelmesnek 
érezze az életét. A sikerekhez emellett az szükséges, hogy az ember 
megfelelően alkalmazkodjon a kapacitásai és az erőforrásai beszűkü-
lése által létrejövő kihívásokhoz és a céljait továbbra is el tudja érni. 
Az ehhez vezető út megtalálásában azonban minden bizonnyal nagy 
segítséget jelenthet, hogy társainkkal a kapcsolatot továbbra is igyek-
szünk fenntartani és új mindennapi elfoglaltságot találni magunknak. 
Minden klubtársunkat arra biztatunk, hogy találjon magának otthon 
valami elfoglaltságot, célokat, mellyel töltekezni tud, legyen az vete-
ményezés, virággondozás, sütés, főzés, egyéb házimunka, olvasás, 

hímzés, horgolás, kötés, rejtvényfejtés vagy egy jó film megtekintése, 
esetleg tanulás. A kialakult új napirendünk azonban nem elégíti ki 
minden tekintetben igényeinket, ezért türelmetlenül várjuk a beje-
lentést, hogy mikor kezdhetjük újra a klubéletet. Nagyon nehéz már 
számunkra az izolációt elviselni, jó lenne látni is egymást, nemcsak a 
telefonon vagy az interneten keresztül beszélgetni. Pósa Lászlóné és 
Kaliczka István hozzátartozóinak részvétünket szeretnénk kifejezni. 
Vica mama a klub alapítótagjai között volt és sok éven keresztül aktí-
van tevékenykedett, mindenkihez volt egy kedves szava a jó kedélyű 
asszonynak. Pista szívesen jött a klubrendezvényeire, fáradhatatlan 
volt a kirándulásokon. Közös szép emlékeinket szívünkben őrizzük 
tovább.

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Döntött az MLSZ a bajnok-
ságok befejezését illetően: a férfi 
NB I-et fejezik be, a többi ligában 
pedig nem hirdetnek bajnokot, és 
befejezettnek nyilvánítják a sze-
zont, így a megyei bajnokságok 
tekintetében nincs folytatás, nem 
osztanak érmeket. Mindenki oda 
nevezhet a következő szezonban, 
ahol a 2019-2020-as bajnokság-
ban szerepelt.

Ennek a döntésnek köszön-
hetően nagypályás csapataink a 
következőképpen szerepeltek a 
2019-2020-as csonka fordulóban:

– Megye II: 2. helyezés
– U17: 2. helyezés
– U14: 6. helyezés (1 mérkő-

zéssel kevesebbet játszva)
Összességében minden nagy-

pályás csapatunk jól szerepelt, 
akár 3 éremmel is gazdagodhatott 
volna egyesületünk júniusra, de az 
élet ezt keresztül húzta.

Az edzőkkel május hónapban 
megtörténnek az egyeztetések 
a 2020-2021-es bajnoki évadot 
érintően.

Hogy mikor népesül be újra a 
deszki pálya, az nem az egyesüle-
ten fog múlni. Amikor a Kormány, 
illetve Király László polgármester 
biztonságosnak fogja ítélni, és újra 
„birtokba” vehetjük területet, a le-
hető leghamarabb elkezdjük a fel-
készülést a következő évadra.

Addig a háttérben folynak a 
nem látványos „építkezések”, gon-
dolva itt a TAO pályázatokra. A 
2020-2021-es évadra már sikeres 
pályázattal rendelkezünk, már 
csak a szokásos pénzgyűjtés van 
hátra. Úgy néz ki, az anyagiak 
meglesznek a jövőt illetően, már 
csak tényleg a „Koronavírus jár-
vány” lecsengését kell megvárni.

Hajrá DSC!!! 
Hajrá Deszk!!

Deszki Sport Club hírei

2020.05.04-től ismét Hétfő Szerda – Péntek személyesen, 
a többi napokon telefonon történő egyeztetés alapján várom a Tisztelt Ügyfeleimet 

Deszken teljes körű könyvviteli szolgáltatással:

BÉRSZÁMFEJTÉS, TANÁCSADÁS, BEVALLÁS KÉSZÍTÉSE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, ŐSTER- MELŐK, CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. MAGÁNSZE-

MÉLYEK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELKÉSZÍTÉSÉT IS VÁLLALOM.

GOMBÁS JÁNOSNÉ
regisztrált mérlegképes könyvelő.

Deszk Alkotmány u. 15. IRODAHÁZ  (TOTOZÓ ÉPÜLETE)
Nyitva 9-14-ig. Kérem csengessen a bejutáshoz, a kaput zárva tartjuk.

E-mail: gombasne64@gmail.com
Telefon: +36 30/ 62 00 787

FŰNYÍRÁST ÉS 
FAKIVÁGÁST 
VÁLLALOK!
ÉRDEKLŐDNI: 
06306597721

Kérem a tisztelt lakosságot, 
a cégek, intézmények vezetőit, 
hogy a tulajdonukban vagy hasz-
nálatukban lévő ingatlanokon a 
parlagfű kaszálását vagy más mó-
don történő irtását folyamatosan 
végezzék el.

Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) be-
kezdésében foglaltak alapján a 
földhasználó köteles az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani. Azzal 
szemben, aki nem tesz eleget a 
parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének, belterületen a jegy-
ző, külterületen a Szegedi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály II. 

Földhivatali Osztály közérdekű 
védekezést rendel el, melynek 
költségeit a földhasználó, illetve 
a termelő köteles megtéríteni. Ez-
zel egyidejűleg a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal tizen-
ötezer és ötmillió forint közötti 
növényvédelmi bírságot szab ki. 
Parlagfűvel kapcsolatos bejelen-
téseket az alábbi számokon te-
hetnek:
Belterületre vonatkozóan:
Iványi Levente közterület fel-
ügyelő: 20/481-6275
Polgármesteri Hivatal/Titkárság: 
62/571-580
Külterületre vonatkozóan:
CSMKH. Földhivatali Főosztály
Szegedi Földhivatali Osztály
62/680-176

Dr. Altmayerné  
Dr. Kocsis Anita jegyző

Felhívás  
parlagfű-mentesítésre
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A deszki szerbek Húsvéti szokásai   

Húsvét első napja a feltámadással kezdődik a templomban. Kör-
menettel indul, majd liturgia után a „Hristos vaskrese” („Krisztus 
feltámad”) szavakkal köszönnek egymásnak a deszki szerbek, mely-
re a válasz: „Vaistinu vaskres” („Igen feltámad”). Ezután hazamennek 
és megkóstolják a hosszú böjt után a sonkát tojással. Délelőtt liturgia 
szokott lenni, amin mindig nagyon sokan voltak és vannak. A liturgia 
utáni húsvéti köszöntés lehetőséget adott a parókia épületében egy 
kis beszélgetéssel egybekötött „pálinka” köszöntésre is. Következett az 
ünnepi ebéd, aminek szintén elmaradhatatlan része a sonka és tojás, 
amelyekkel a gyerekek húsvéti játékokat játszottak. Ez a tojáskocogta-
tás volt, ami abból állt, hogy a tojásokat egyenként marékba szorítot-
ták és keskenyebb végükkel összeütötték őket. Akinek a markában a 
tojás összetört, leszedte a héját és megette. Ugyanezt a másik végével 
is játszották. Volt még pénzdobálás a tojásba, amelynek lényege, hogy 
benmaradjon a pénz a tojásban. És végül a lejtőn gurítás, aminek 
szintén az a lényege, hogy az nyer, akinek a tojása összetöri a másikat. 
Voltak olyanok, akik erre az alkalomra gyöngytyúk tojást vettek, hisz 
az erősebb. Ezek a hagyományok adták az ötletet a „Tojáskocogtató 
verseny” megszervezéséhez a Bánát Egyesületnél. Húsvét másnapja a 
vendégeskedés napja volt. Külön esemény volt a locsolkodás, amit a 
Bánságban, így Deszken is a szerbek a magyaroktól vettek át. De ezt a 
nagyon szép szokást még szebbé tették a szerb vászonból készült tö-
rölközőkkel feldíszített fiákerek és lovak. Természetesen nem maradt 
el a zenei kíséret sem. Mindenhova elmentek, ahol a háznál lány volt, 

hisz ha valaki kimaradt, az szégyen volt. Vízzel locsol-
kodtak és ennek fejében megvendégelték őket. Este a sarki mulatság 
(ragálj) követte a locsolkodást, ahol hajnalig táncoltak és mulattak. 
Harmadnap az emberek kimentek a temetőbe, mert ezen a vidéken 
fennmaradt az a megható szokás, hogy oda is vittek tojást, kalácsot 
és bort a sírokhoz, valamint a tisztelendő is megszentelte a sírokat. Ez 
tanúskodik arról a népi hitről, hogy Isten előtt minden ember egyfor-
ma, így az elhunytaknak is át kell adni a feltámadás ünnepét. Ezzel 
befejeződtek a húsvéti ünnepek, a hozzá tartozó szokások pedig – ha 
egy kicsit másképp is – de fennmaradtak és fontosak a deszki szer-
bek életében. Sajnos ebben az évben nem tudott senki úgy ünnepelni, 
ahogy „kell”, de reméljük, hogy jövőre már igen és nem él már addigra 
a „Maradj otthon” felhívás.

„Djurdjevdan” – Szent György napi  
népszokások Deszken 

A bánáti, így a deszki szerbeknél Szent György napja az egyik leg-
fontosabb ünnep. A néphit szerint ezen a napon (május 6.) ér véget 
a tél, és kezdődik a nyári időszak. A Szent György napi népszokások 
a jószág, a vetés védelmére, a kedvező időjárási viszonyokra irányul-
tak, valamint a háztartás és településközösség gyarapodását és növe-
kedését voltak hivatottak elérni. Sok településen egészen a második 
világháborúig éltek, de a legjelentősebbek még tovább is, bár már 
megcsonkítva, lerövidítve. Talán a legjelentősebb szokás a körmenet 
az egyház szervezésében a falun át a mezőkig. Sokan gyalog, vagy 
lóháton, de voltak, akik feldíszített fiákereken mentek. Fontos volt, 
hogy elöl a tisztelendő és két, egyházi lobogót, valamint egy Szent 
Györgyöt ábrázoló ikont vivő fiatal menjen. A körmenet elsősorban 
a búzamezők termékenységét és a termés védelmét szogálta. Ha e na-
pon esett az eső, azt mondták: „Szent György napi eső felbecsülhetet-
len kincs”. Ha szárazság volt, esőért imádkoztak. Fontos eleme volt a 
búza megszentelése és egy rövid istentisztelet, majd a lányok koszo-
rúfonása és a közös reggeli, amit még ének és tánc is követett. Ezt a 
népszokást Dobrivoje Putnik ismert szerb koreográfus is feldolgozta. 
Koreográfiáját a Bánát néptáncegyüttes részére Vujcsin Lyubomír, 
vrbaszi koreográfus állította színpadra. Ezzel a koreográfiával a Desz-
ken 2002-ben megrendezett Európai Szerb Folklórfesztiválon arany-
érmet szereztek a bánátosok. Próbálkoztak „élőben” is feleleveníteni, 
de sajnos négyszeri kísérlet után megállapították, hogy e népszokás a 
múlté. Deszken több család is ezen a napon ünnepli házi védőszent-
jét, így a Markovlyev, Rádity, Gyorgyevics, Vukoszávlyev és Belájszki 
családok. A védőszent megegünneplése a mai napig élő hagyomány 
és reméljük, hogy sokáig az is lesz, hiszen ez nagyon fontos a deszki 
szerbek számára a vallás, a nyelv és a népszokások fennmaradása és 
átörökítése szempontjából. 

Rusz Borivoj

A deszki szerbek húsvéti előtti szokásairól

Sajnos még mindig csend és üresség van a próbatermekben. A pró-
bákat továbbra sem tudjuk megtartani, a színházi évzáró műsorunkat 
le kellett mondjuk, és a dánfoki nagy együttesi tábort is lemondtuk a 
bizonytalan helyzetre való tekintettel. Áthidaló megoldásként arra a 
döntésre jutottunk, hogy június második felétől, július végéig napközis 
táborokat szeretnénk tartani. Egyfelől nagyon hiányoznak a gyerekek, 
másfelől pedig, ha ezzel tudunk a családok segítségére lenni, hogy a 
nyári időszak egy részében a gyerekek felügyelet alatt, jó helyen van-
nak, akkor mi így tudunk, szeretnénk segíteni. Elsősorban nem arra 
koncentrálunk, hogy az elmaradt próbákat pótoljuk, hanem a közös-

ségi együttlétet tűztük ki most célul, hiszen az 
együttesünknek ez a legnagyobb megtartó ereje! A helyszínek terveink 
szerint Deszk, Röszke es Szeged lenne. A részletekről a Facebook-on 
értesítjük csoportjainkat!

Kitartást Mindenkinek, hamarosan találkozunk!

Tiszavirág Néptáncegyesület
 vezetősége

Tiszavirág hírek
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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 

június 3., 17.

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

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HÁZASSÁG
Márton Károly és Boda Zsuzsanna Tünde 
2020.05.09. napján házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Pósa Lászlóné, 96 évesen,
Kaliczka István, 84 évesen,
Csehák Tamás, 50 évesen elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Vancsik Bernadettnek és Hegedűs 
Lászlónak 2020.04.22-én Jázmin,
Borka Ágnesnek és Szendrényi Gézá-
nak 2020.04.22-én Géza István,
Suszter Nikolettnek és Savanya Lász-
lónak 2020.04.24-én Ingrid Sarolta
nevű gyermeke született.


