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VÍZKORLÁTOZÁS!
Tájékoztatjuk a
lakosokat, hogy az Alföldvíz Zrt. az ivóvizünk
minőségének javítása érdekében
2020. JÚNIUS 29-TŐL JÚLIUS
31-IG mechanikai hálózattisztítási
munkálatokat végez. Első ütemben
2020. JÚNIUS 29-ÉN ÉS JÚNIUS
30-ÁN 22:00-ÓRÁTÓL 2:00-ÓRÁIG TELJES TELEPÜLÉST ÉRINTŐ
VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.
A munkavégzés pontos ütemezéséről szórólapokon tájékoztatják az érintett utcák lakóit.

MEGSZŰNT
A VÁSÁRLÁSOKNÁL
BEVEZETETT
IDŐKORLÁTOZÁS!
A kormánydöntés értelemében 2020. június 18-től megszűnt a vásárlásokra bevezetett idősávos korlátozás, és több
területen enyhítéseket vezettek be, sok szigorítástól elbúcsúzhatunk – kinyithatnak a könyvtárak és a közösségi épületek,
500 főig lehet már rendezvényeket is tartani.
Dr. Altmayerné Dr Kocsis Anita írását
a 10. oldalon olvashatják.

CSŐDHELYZETBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATOK?

A polgármestert kérdeztük a kormánydöntések várható következményeiről.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Polgármester úr! Szinte hetente
hallhaltunk, olvashatunk a kormány
olyan intézkedéseiről, ami jelentős pénzeket von el az önkormányzatoktól. A
múltkori számban még nem tudták,
hogy mennyi hiánnyal kell számolni –
mostanra vannak-e már konkrét számok?
– Bevallom, egyre inkább elkeseredek.
Amíg az év végén még konkrét tervekkel álltunk az idei év tennivalóira gondolva, addig
a vírus elleni védekezésben kihirdetett védekezés elején még kisebb kiesésekkel számoltunk. Mára – az egyre megdöbbentőbb
kormányintézkedések okán, teljes kilátástalanságban vagyunk.
A gépjármű adó maradék 40 %-ának elvonása jelentős sarc önkormányzatunk– Ez konkrétan mit jelent Deszkre nézve?
– Csődhelyzetet! Nyilvánvaló, hogy nem
tudják a lakosok, hát hadd mondjam el, hogy a
deszki önkormányzat hogyan is finanszírozza a
település működését.
Mi állami normatívából gyakorlatilag egyetlen fillért nem kapunk kézhez – az szinte mind
a kistérségben vitt kötelezettségeinkre megy.
A jónak mondható adóerő-képességünk okán
a település finanszírozását gyakorlatilag teljes
egészében a helyi adókból kell megoldanunk.
A márciusban befolyt helyi telek- és iparűzési
adókból, és közterületekre kivetett díjakból fizetjük az összes intézményünk béreit és a közüzemi díjakat is. Ezek ma már szinte minden
fillért el is visznek.
Az idei évben az eddigi tényadatok szerint ez
a helyi bevételeink kevesebb, mint a felére estek
vissza a kormány intézkedései miatt. Mindenütt csődhelyzet fenyeget, az egyik szomszédos
település már nem tudja fizetni a közvilágítást,
elbocsátásokba és komoly megszigorításokba
kezdtek az önkormányzatok.
Mi is lassan itt tartunk, hétről-hétre döbbenten kell belássuk, hogy mi is egyre elkeserítőbb helyzetbe kerülünk. Erőn felül próbáljuk
a pályázatainkban ránk rótt kötelezettségeket
teljesíteni, de legszívesebben már mindet vis�szaadnám – katasztrófa előtt állunk. Elhinni
még mindig nem akarjuk, hogy 2020-ban, amikor 10-20-50 milliárdos állami beruházásoktól
hemzseg a média - ide kerülhettek a magyar te-

nak – 14 millió mínuszt jelent. Megtudtuk,
hogy ezt nem csak idén, de jövőre – sőt valószínűleg 2024-ig így tervezi a kormány. Ez
katasztrófa!
Az, hogy halasztást kaptak a vállalkozások a helyi adó befizetése alól, az nekünk eddig azt jelenti, hogy 57 millió forintot kértek
vissza a befizetett adóforintokból.
Most látott napvilágot a 2021-es költségvetés tervezete, mely szerint a cégeknek nem
idén, hanem csak jövőre, jövő májusban kell
befizetniük az idei évre esedékes, amúgy
az önkormányzatokat megillető iparűzési
adót. Ha ezt így elfogadják, két hónap múlva
fizetést nem tudunk adni a dolgozóinknak.
A szomszédos Ausztriában 1millárd Eurót
kaptak az önkormányzatok arra, hogy át
tudják vészelni a kibontakozó válságot, nálunk kisöprik a kasszát, az anyagi csőd közeleg – gyorsabban, mint gondolná bárki is.
A kormányinfók szerint 18%-kal több pénzt
kapnak az önkormányzatok, mint eddig, ezzel szemben a valóság az, hogy szinte felére
esnek a bevételeink.
A legszörnyűbb az, hogy ma nem lehet
egyetlen településnek sem jövőképe! A folyamatos forráselvonás miatt nem tervezhetünk gyakorlatilag semmit a településeink
fejlesztésére. Mindig csak egy aktuálisan
kiírt, általunk nem tervezett pályázatra tulepülések, de ez van.
No, ne gondolja senki, hogy csak mi vagyunk
bajban!
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) május közepén közzétett
felméréséből kiderül, hogy a magyar települések
több mint 50%-ának max. két hónapra elegendő tartaléka van, valamint a városok és falvak
86%-a nem képes hitelfelvétel nélkül túlélni
ezt az évet. És ennek sajnos semmi köze a koronavírus elleni védekezéshez…
A kérdésre válaszolva: a jelenlegi számok
alapján Deszknek, mínusz 76 millió az idei
költségvetési mérlege! Ha jogellenesen nem
fizetjük vissza a nagy cégek által visszaigényelt
adóforintokat, akkor „csak” mínusz 22 millió!
Pillanatok alatt eljön az idő és elfogy a pénzünk. Hogy mit fogunk tenni? Deszken biztos,
hogy a béreket fogjuk kifizetni – nem hagyhatunk kenyér nélkül egyetlen dolgozónkat sem,
ha már elvárjuk tőlük a tisztességes munkát.
Mától kezdve biztosan nem fogunk járdaépítést finanszírozni, nem lehet utakat javítani, nem
tudunk majd támogatásokat adni… és talán
nemsokára mi sem tudjuk majd fizetni a közvilágítást sem. Az is lehet, hogy
ez lesz a legelső intézkedés a
spórolásra. Válságtervet kell
kidolgozzunk kollégáimmal
- nem tudom megmondani,
mi lesz…

dunk jelentkezni, melyek nincsenek szinkronban a települések aktuális, és személyre
szabott igényeivel. Mivel lassan egyetlen
szabadon elkölthető forintja sem marad az
önkormányzatoknak, így nem tud egyetlen képviselő-testület sem fejlesztési irányt
meghatározni, sőt nem lesz képes a település
– lakosok által elvárt – működtetésére sem.
Nem csak a helyben felelősen meghozott,
megalapozott és a települések számára fontos saját fejlesztésekre nem lesz anyagi fedezet, de lassan a legkisebb javításokra sem.
Elkeserítőnek látom a helyzetet a több
mint kétezer polgármesterrel együtt.
Még egyszer köszönöm mindenkinek!

– Esetleg számolnunk kell újabb
adóemelésekre?
– Minden benne lehet ebben a helyzetben, de év közben adóemelést nem tervezünk, viszont az adóhatóság utolsó csápjaként a jegyzőnő adóellenőrzéseket tervez.
Sajnos sok olyan adózónk van, akinek az életvitele, annak színvonala, nincs szinkronban a
bevallott jövedelmeivel, és ezáltal a hozzánk
befizetett adó nagyságával sem. Akadnak
olyanok is, akikről mindenki tudja, hogy különféle szakmában dolgoznak, ám nem jelennek meg az adólistánkon, nincs vállalkozásuk
és nem fizetnek semmit a munkájuk után.
Jegyző asszony jogosan veti fel a kérdést – ez
mennyire korrekt a tisztességgel adózó deszkiekkel szemben?!
Nyilvánvalóan ez most a jelen krízishelyzetben vált ennyire kiélezetté, de azt gondolom, hogy az egész közösségünk érdeke, hogy
valós közteherviselés legyen – minden időszakban, minden évben.
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– Akkor mi lesz a legutóbbi
számban leközölt közös falunap-ajvár rendezvénnyel?
– Időközben a Bánát Egyesületet arról tájékoztatták, hogy
a rendezvényekre kapott, majd
a veszélyhelyzetben visszavont
pályázati forrásokat végül mégis
megkapják. A vezetőség úgy döntött, hogy válság ide, válság oda –
megtartják az idén a tizedik, jubileumi Ajvár fesztivált. Megértem a
döntést, és mindenben támogatni
is fogjuk őket, hogy minél szebb
rendezvényük lehessen.
A Falunapokról a testület még
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nem hozott végleges döntést, de
azt mindenkinek tudnia kell,
hogy pályázatban szabott kötelességünk idén is megrendezni
a Deszki Helyi Értékek Napját,
melyen a játszóházak, a helyi csoportok fellépése mellett egy koncert is lekötésre került. Ezt idén
ősszel mindenképpen meg kell
tartanunk, hacsak nem akarjuk
a pályázati forrást visszafizetni.
Meglátjuk, összevonjuk-e, illetve
helyettesítjük-e ezt a falunappal.
Amint felelős döntést hozunk a
rendezvényről, tájékoztatni fogjuk
a lakosokat.

– Az új részen kerítést is
építenek. Ez miért volt most
szükséges?
– A két éve - meglévő anyagainkból – az új részben megépített focipálya köré épített
kerítés fenyőből készült oszlopai elkorhadtak, a kerítés 25-30
méteren teljesen megdőlt, életveszélyesé vált. Nem vállalhattuk, hogy ilyen helyre vigyék a
szülők játszani a gyerekeiket,
ezt ki kellett cserélnünk. Már
állnak az időtálló, horganyzott
oszlopok, most építjük vissza a
régi drótfonatot.
– Felújítják a buszmegállókat is – ez sem várhat, ha
ennyire rossz a helyzet?
– Nem nevezném felújításnak
a felépítmény fémszerkezetének
újramázolását. Ez állagmegóvás
miatt szükséges és elkerülhetetlen. Pár kiló festéket ugyan
spórolhatnánk most, de ha nem
teszünk most semmit, akkor pár
év múlva több százezer forintért
az egész tartószerkezetet ki kell
cserélnünk. Jó gazdaként az olcsóbb megoldást választottuk.
Mi óvjuk és szépítjük, de van
néhány alulművelt fiatalunk,
akik rendszeresen összefestik,
összefirkálják ezeket is. Nem

kímélik a mázsaházat és a buszmegállók szeméttárolóit sem.
Az intelligencia leghalványabb
szikrája sem mutatkozik meg
az unaloműző ténykedésükben.
Őszintén kívánom, hogy életük
egyetlen valós öröme ez a folyamatos rongálás adta élmény
legyen!

– A közterületeken jelenleg is dolgozik a Kft. Ezek
is elmaradhatnának, ezzel
nem lehetne spórolni?
– A közmunkások és a dolgozóink bérét kifizetjük, a közterületeink gondozásához ezen
felül már csak benzin kell – ezt,
amíg lehet, tartjuk.
A virágültetésekhez szükséges palántákat beütemezett rutin szerint rendelte a Kft. idén
tavasszal is – még nem tudva,
hogy mekkora gond lesz itt. Így
is jóval kevesebbet vásároltunk,
és a fennmaradó virágok egy
részét felajánlásból ültettük a
közterületekre. Itt köszönöm
meg Balogh József és felesége,
Aranka virágfelajánlásait!
A spórolást megkezdtük
minden területen, de vannak
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dolgok, melyeket elkezdtünk –
ezek befejezése elkerülhetetlen.
Év elején nekiláttunk a tavaly
év végén megszavazott faluházi
székek cseréjének, és az ehhez
kapcsolt színházterem belső felújításnak, ez elkészült.
A futó pályázatainkban foglaltakat teljesítenünk kell, különben vissza kell fizetni az
egész támogatást. Erre fizikailag
képtelenek lennénk – előre menekülünk inkább.
Így próbáljuk meg megépíteni
a Népi Hagyományőrző Közösségi Ház udvarára pályázott falukemencét, tároló szín épületet
és egy wc-t. A sportcsarnok turisztikai fejlesztései már túl vannak a beszerzésen – ez év eleje
óta a tervek szerint haladt. Ezeket visszacsinálni nem tudjuk.

– A bölcsődeépítés is veszélyben van? Hogy halad ez a projekt?
– Amint ezt már megírtuk, a bölcsőde építésére 100%-os támogatást nyertünk. Nem mondunk le róla – bár a működtetéshez, az
állami normatíván felül szükséges 17-20 milliót még nem tudom,
honnan kerítjük majd elő évente.
A projekt elkészítése jól halad, bár a vírushelyzet miatt – mint
minden – ez is lelassult, ahogy ezt mindenki tapasztalhatja az élet
minden területén. Jelenleg magát a közbeszerzési eljárás lebonyolítóját pályáztattuk meg, sőt már nyertest is hirdettünk, így hamarosan elkészítjük a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést. A tervezés a
szakma leterheltsége miatt előreláthatólag csúszik egy hónapot, de
így is szeptemberben alá akarjuk írni a nyertes kivitelezővel a szerződést, és az első kapavágásokat is ekkora tervezzük.
A jövő szezonra már Deszken is beírathatják a gyermekeket a bölcsödébe - ez nem változik!
Nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek, és közben hétről hétre egyre erősebben reméljük, hogy megváltozik az önkormányzatok finanszírozása.

PÁLYÁZAT
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– A komposztálók kiosztásra kerültek már?
– Igen, a komposztáló edények terv szerint kiosztásra
kerültek. Nagy örömünkre mindenki kapott edényt, aki
igénylést adott le az önkormányzathoz. A legtöbbet a Kft.
kollégái szállították házhoz, ami nagy
könnyedséget jelentett a lakosoknak az
edény méretei miatt. Maradt még néhány darab, így azoknak is tudunk segíteni, akik valamiért lemaradtak erről
a lehetőségről. Én magam is igényeltem,
és már lelkesen el is kezdtem az otthoni
komposztálást – erre bíztatok mindenkit!
Kérem a lakosokat, a 62/ 571-584-es
telefonszámon jelentkezzen az, aki szeretne még térítésmentesen kapni a házi
komposztáló edényekből!

– Mi lesz a beígért sárga kukákkal?
– Még júniusban elkezdjük a kiosztást a szelektív hulladékgyűjtésre pályázaton nyert ún. sárga kukáknak. Péntek késő délután, szombat és vasárnaponként
fogják a Kft kollégái kiszállítani a kukákat.
Az edényzet kiosztása, átvétele és használata kötelező mindenki számára.
Őszintén remélem, hogy a kiosztást követően végre Deszken is jelentősen nőni
fog a díjmentes szelektív hulladékszállításkor a házak elé kitett újrahasznosítható hulladékok mennyisége!
Minden utcába szórólapokon fogjuk időben értesíteni az
ott lakókat az aktuális időpontról, és helyszínekről, amikor
az utcákban 1-2 osztóponton átvehetik a lakosok az edényeket.
Ott helyben lehet minden papírmunkát elintézni, ott szerelik
össze a Kft dolgozói a kukákat, ott fogják felmatricázni és átadni az utcabélieknek. Ennek a díja bruttó 500,- forint lesz, amit
ugyancsak a helyszínen tudnak kifizetni. Ez kevesebb, mint két
gombóc fagylalt ára a lakosoknak – nekünk ugyan sok munka,
és sok idő ráfordítás, de így lesz a leghatékonyabb a kiosztás.

– Van-e fontos információ, amiről jó, ha tudunk?
– Igen, ilyen mindig akad – köszönöm a lehetőséget, hogy hírt adhatunk ezekről!

A Péró utcában július 1-től megváltozik
a forgalmi rend. Ahogyan az utca Kossuth
köztől a Csalogány utcáig tartó szakaszán
eddig is csak egy oldalon lehetett parkolni
– úgy, mostantól az Alkotmány utcától kezdődő, első szakaszán is csak az egyik oldalon
lehet majd a padkán várakozni. Ezt az intézkedést a lakosok folyamatos bejelentése és a
megnövekedett forgalom tette szükségessé.
Tilos lesz mezőgazdasági- és munkagépekkel, tehergépkocsikkal a padkán parkolni.
Az esetleges áruszállításokat ez nem korlátozza, ill. építkezések alkalmával külön engedéllyel továbbra is lehet majd rövid ideig
erre a célra használni a közterü letet.

Több lakos telefoná lt be a hivatalunkba.
hogy az NKM Zrt. új beton villanyoszlopokat állított fel, de a tereprendezés kívánnivalókat hagy maga után. Természetesen mi
is láttuk, hogy az oszlopok köré visszatöltött
földet nem tömörítették, csak felpúpozva
visszalapátolták, ami lehetetlenné teszi az
önkormányzati rendeletünkben előírt fűvágást.
Ezt írásban jeleztük a szolgáltatónak, aki
biztosított bennünket a korrekt helyreállításról. Időközben elszállították a felhalmozott földet, ám a tömörítést előtte nem
végezték el, ami a sok eső miatt hamarosan
a föld beroskadását fogja eredményezni – és
bizony ez sem jó.
Újabb levélben jeleztük a problémát, és
megköveteljük a mindenki számára megnyugtató helyreál lítást.

Irigykedve olvassuk, hog y a Vajdaságban
és Erdélyben százmilliókat kapnak a közösségi házak felúj
ítására, miközben a mi
faluházunk 15 millióra várva ázik be.
A bitumenes zsindely
tetőfedés sajnos elöregedett, és szinte a
teljes felületén átereszti a
csapadékot, így minden eső alkalmával
műanyag lavórokkal és
edényekkel telik meg a tetőtéri kupola terem
, hog y ne tocsogjunk
vízben. Átázhatott már, gombásodik a
hőszigetelés és a tetőszerkezet gerendái, szarufái is. Teljesen tönk
rement a laminált padló – azon próbákat tartani már igencsak
veszélyes. A parkettát
már meg vásároltuk - több mint egy éve
várja, hog y lerakassuk a
kupola színpadára, ám a folyamatos beáz
ások miatt halogatjuk.
Elszomorító, hog y egy olyan négyezre
s településnek, amely közel 150 millió helyi adót szed be, ne legy
en annyi szabad mozgástere, hog y egy ilyen kis karbantartást el
tudjon végezni….
A Mag yar Falu programban adtunk be
pályázatot, hog y ebből
kicserélhessük a kupola fedését. 12 mill
iót remélünk ebből a pályázati alapból, …eddig egyetlen fillért
nem nyertünk.
Azt mondják, a remény hal meg utoljára.
Reméljük, hog y így
lesz itt is, és nem a faszerkezetek adják meg
hamarabb magukat.

Több tucat levelet kézbesítenek a napo
kban azok nak, akik nek elgazosodott, ápol
atlan a kiskertje. Nincs COVID-19 razzia,
nem
azér t történik mindez, mer t „túlságo
san
ráér” a közterület felüg yelőnk! Az oka
az,
hog y folyamatosan kapjuk a zárt kert
jüket
rendben tartó ott lakóktól a bejelenté
seket,
s a jogos felháborodást – néhányan azt
gondolják, hog y nincs kötelezettség ük a
zártkerti ingatlanjukkal, és amíg az otthoni
környezetükben természetesnek tartják
a kert
rendben tartását, addig ezt a kiskerte
kben,
mások kárára és bosszantására elhanyag
olhatják.
Eddig sem engedtük ezt, ezután is a hely
i
rendeletek adta szigorral követeljü k meg
a
rendet! Az, hog y vala ki méteres gazt term
el
a kertjében, nos, az nem csupán eszt
étikai
probléma, a szomszédos ingatlanokra
átjutó
gyommagok valós károkat okoznak
az ott
élő – vagy épp csak ott gazdálkodó desz
kieknek.

A Táncsics utcában
élők kérésére a Bajcsy-Zs.
utcai sarkon közlekedési tük röt állítottunk fel.
Nem nag y beruházás,
de reméljü k sokat fog
segíteni a településünk
egy ik legszűkebb és leginkább beláthatatlan utcáján közlekedők nek . A
napokban szereljük fel a
másik tük röt a Táncsics
utca Sza kkórház felőli
végére is.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Fúrt kút fennmaradási
engedély határidő változás
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Eltűnt
egy mosoly….

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2020.
július 1. napjától hatályos módosítása szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita, jegyző

Rongálás
A deszkiek általában a falu erősségeként
emlegetik annak rendezettséget, a fejlett
infrastruktúrát. A rendezettség egyaránt
köszönhető a lakókörnyezetükre igényes
deszkieknek, akik füvet vágnak, locsolnak,
virágot ültetnek, stb., illetve a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. munkájának.
Az Önkormányzat saját erő felhasználásával,
illetve pályázatok segítségével folyamatosan
törekszik arra, hogy településünk minél komfortosabb, élhetőbb legyen. Sajnos, vannak
olyan lakótársaink, akik tágabb környezetüket „bokszzsáknak” tekintik, feszültségüket,
frusztrációjukat a közvagyon rongálásával
vezetik le.
A teljesség igénye nélkül: a facsemetéket
kirugdossák vagy kitörik (1 db előnevelt fa
kb. 16000,-Ft), a kukákat szétrugdossák, ös�szefirkálják, vagy a tetejüket letörik (1 db
legegyszerűbb kuka kb. 30000,-Ft) a padokat
összefirkálják, szétverik (1 db alap pad ár kb.
55000,-Ft). Bizonyára roppant vicces valakit
a harmincadik születésnapján sebességkorlátozó táblával meglepni, de ez a deszkiek
szempontjából nem az, mivel egy ilyen tábla
beszerzése az Önkormányzatnak kb. 20000
forintjába kerül. Évente nagyjából 100000,-Ft.

megy el csak a
táblák pótlására,
nem beszélve arról, hogy a tábla
hiánya közvetett
módon a közlekedés biztonságát is veszélyezteti. Állattartók
régi igénye volt, hogy a mázsaház megújuljon. Önkormányzati forrásból és az érintett
gazdálkodók hozzájárulásával újult meg ez
az épület 2016-ban, melyet tavaly már újra
kellett festeni a graffitik miatt. Idén újra elcsúfították az épületet a falfirkák, sőt, a felújított
zsindelytető is javításra szorul, mivel valakik
elkezdték annak módszeres leszaggatását.
Az Önkormányzat jogi lépéseket kizárólag
bizonyítékok (pl. kamera felvétel, tanú) megléte esetén tud tenni az elkövetőkkel szemben,
viszont a megrongált/tönkretett eszközöket
pótolnia kell. Ezzel viszont kevesebb pénz jut
újabb eszközökre, fejlesztésekre az amúgy is
szűkös keretek között... ezzel a kör be is zárult.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Szívszorító érzés, ha a közösségünkben bárkinek lejár a földi ideje, és eltávozik közülünk,
de szavakba nem önthető a fájdalom, amikor
egy élete teljében lévő ismerős, rokon, barát,
vagy kolléga hagy itt bennünket. Akkor, ha
hirtelen, érthetetlen és kivédhetetlen halál
ragadja el a szeretett személyt, akkor még inkább azt érezzük, hogy ennek nem lett volna
szabad megtörténnie. De az élet kegyetlen,
és nem ésszel, nem szívvel hozza a legkeményebb döntéseit.
Most elveszítettünk egy barátot, egy kedves,
mosolygós kolléganőt, akire mindig mindenben számíthattunk. Lelkünkben összenőtt nevével a sportcsarnok, a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft, és szinte minden nagy
rendezvényünk. Nem emlékszem olyan pillanatra, olyan nehéz helyzetre, ahol egy őszinte
bíztató mosolyt ne kaptam volna tőle. Ő is, és
ez is hiányozni fog nekem és sokunknak…
Itt hagyott bennünket Pappné Takács Tünde. Az vitte el, amivel szinte mindenkinek a
legtöbbet adta – a szíve.
Fájó szívvel, de nagy szeretettel gondolunk rá,
amíg csak élünk – így emléke is örök lesz. Minden intézményünk kollégái nevében búcsúzok
Tőled, kedves Tünde – nyugodj békében!
Király László

KAB Busz
Tisztelt Deszki Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálata
(KAB Busz) minden hónap negyedik hétfőjén 8:00-10:00 óráig ügyfélfogadást tart a
Polgármesteri Hivatal Széchenyi István utca
felőli (Tűzoltószertár) bejáratánál. A kormányablak buszban a települési ügysegédek
szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, valamely kormányablakban intézhető – ügyek is
elintézhetőek lesznek helyben.
A KAB busz deszki ügyfélfogadása várhatóan a következő szerint alakul:
2020. július 27. (hétfő) 8:00-10:00
2020. augusztus 24. (hétfő) 8:00-10:00
2020. szeptember 28. (hétfő) 8:00-10:00
2020. október 26. (hétfő) 8:00-10:00
2020. november 23. (hétfő) 8:00-10:00
2020. december 28. (hétfő) 8:00-10:00
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INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Faluház hírek

Hosszú hónapok után újra kinyitottuk kapuinkat. Először a könyvtári szolgáltatásokat
lehetett igénybe venni, utána pedig a művelődési ház is megnyithatott június 18-tól.
Nagyon hiányoztak már az olvasóink, hiányoztak a művészeti csoportjaink, nagyon
csendes volt a ház használói nélkül. Örülünk,
hogy ahogy megnyílt a „könyvtárteraszunk”,
egymás után érkeztek a látogatóink. Örülünk, mert ezek szerint szükség van a munkánkra, szükség van a szolgáltatásainkra és
hiányoztunk már a deszkieknek. A nyarat
táborozással töltjük, hiszen június utolsó
hetétől augusztus közepéig összesen 8 tábort
szervezünk, amelyre még sosem volt ekkora
igény és érdeklődés, érthető okok miatt. Sok
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szülőnek elfogyott a szabadsága, a gyerekek
pedig minden eddiginél jobban vágynak a
közösségi együttlétre. Az önkormányzat támogatásával kedvezményes áron kínáltuk
táborainkat, de benyújtottunk pályázatot az
Erzsébet programra is, hátha még tovább
tudnánk csökkenteni ezzel is a szülők terheit.
Közben természetesen elkezdtük szervezni őszi programjainkat is, a Falunapok programterve is összeállt, részletekkel hamarosan
jelentkezünk.
Több újdonsággal készülünk az őszre és
nagy feladat az elmaradt rendezvényeink
pótlása is, hiszen a pályázatból finanszírozott
programokat meg kell tartani.

A karantén ideje alatt megújult színháztermünk, biztos vagyok benne, hogy rácsodálkoznak majd látogatóink. Elkészült egy
játékpark is, amelyet a nyári táborokban és a
Falunapokon már használatba tudnak venni
a gyerekek. A könyvtár új könyvekkel várja
Olvasóit, úgy döntöttünk, hogy az elmúlt
időszakra való tekintettel nem zárunk be
nyáron és szombatonként is nyitva leszünk
9-13 óráig.
Várunk Mindenkit nagy szeretettel a Faluházban!
Bene Ildikó igazgató

Óvoda hírei
Az újranyitás

2020. május 25-én végre újra
megnyílt az óvoda kapuja, amit
a gyerekek és mi, itt dolgozók is
nagyon vártunk.
A mosolygós arcocskák, az
ölelő karok, a végtelen mesélések
minden rosszat feledtettek.
Jó volt újra találkozni egymással és meghallgatni, kivel, mi történt ezalatt a 2,5 hónap alatt.

Az óvodába visszatért az élet,
szép lassan minden a helyére állt.
Átértékeltük mindannyian a szeretet értékét, az együtt töltött minőségi idő fontosságát, azt, hogy
milyen jó gyereknek lenni, akik
életében szerencsére nem okozott
mély törést a járványhelyzet.
Ezen a héten már a nyári élet
kezdetét veszi óvodánkban. Előkerülnek a rollerek, futóbiciklik,
kis motorok és többek között a

homokozó-játékok is. Egyszóval
minden, ami a nyári életet varázslatossá teszi.

Szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Hőgyesi Edina és Paplógó
Alexandra óvónők
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ISKOLAI HÍREK

Rövid hírek:
• Május 18-án a Mozaik Múzeumtúra által életre hívott és a Felelős
Szülők Iskolája által megszervezett „DEMÓ” napon – Digitális Edukációs Múzeumpedagógiai Órák – több mint 16 ezer diák és több mint
650 pedagógus kapcsolódhatott össze a digitális térben, határon innen
és túlról, a Múzeumok Nemzetközi Világnapja alkalmából. Ehhez a
rendezvényhez csatlakozott iskolánk felső tagozata is. Az osztályfőnökök és a tanulók közösen választották ki azt az 5-8 „órát”, amin részt
vettek.
A virtuális tanítási napra több mint 20 múzeum készült egyedi videókkal, applikációkkal, 3D virtuális túrával.
Az 5. és 6. osztályból minden tanuló követte és részt vett a kijelölt 5
programban, melyekről egy 5-10 mondatos beszámolót készítettek. Az
írásokból kiderült, hogy tetszett a kezdeményezés a diákoknak, színes
és különleges kalandozás volt számukra. Nagyon sok új, érdekes információ birtokába juthattak a tanórai formát.
A 7. osztály 6 „órán” vett részt. Ezek között volt a lovagkort bemutató,
a virtuális séta a repülőgépek világában, a siklósi vármúzeumban, Rodolfó bűvésztrükkjeit ismertető, valamint animáció és 3D képtartó készítését bemutató foglalkozás. Nagyon élvezték a feladatokat, volt olyan
diák, aki az on-line tanórára a választható animációt is elkészítette és
bemutatta osztálytársainak.
A 8. osztály véleménye szerint is érdekesek órák voltak és mindamellett jó volt kizökkenni a megszokott „távoktatás” hétköznapjaiból. A
programok közül kiemelték a Leskowsky hangszergyűjtemény bemutatóját, az irodalmi kávéházak és a lovagkor bemutatását. Sokan megcsinálták az összes tesztet, amit csak lehetett.

Ballagás
A Zoltánfyban kiemelt szerepe
van a végzős diákok elbúcsúztatásának. Bár a járványügyi helyzet
miatt bizonytalan volt a rendezvények megtartásának lehetősége, a pedagógusok mindenképpen szerettek volna méltóképpen
elköszönni a nyolcadikosainktól.
Kicsit megelőlegezve a pozitív
járványügyi intézkedéseket, az
iskola vezetése május közepén
elkezdte a szervezését (lesz, ami
lesz alapon) egy szűk körű búcsúztatónak. Az élet utolérte az
intézmény vezetését!
A Tankerület június10-i állásfoglalásának értelmében, a szűk
körű ballagás engedélyezetté vált.
Ez Deszken így nem érte váratlanul a gyerekeket, szülőket és
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A „DEMÓ 2. napja” a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁHOZ,
június 4-hez kötődött.
A múzeumpedagógiai feladatokban irodalmi, történelmi, földrajzi
és művészeti feladványok is szerepeltek. Szó volt a népzene rock-gitárjáról, arról, hogy mivel töltötték idejüket a pásztorok az Instagram
előtti időkben. Divatbemutató is volt a Kárpát-medence tájegységeinek
jellegzetes viseleteiről, Petőfi dagerrotípiájának nyomába eredhettek,
és érdekességeket lehetett megtudni a „Vörös térképről” is, amely az
1920-as trianoni béketárgyalásra (diktátumra) készült el. Bepillantást
kaphattak a Horthy-korszak társadalmi életébe, valamint híres magyar
találmányokhoz – Rubik-kocka, golyóstoll, Eötvös-inga - kapcsolódó
játékos feladatokat is megoldhattak. Mindkét DEMÓ nap nagyon élvezetes és hasznos volt, színesítette a diákok digitális oktatását.
• Különleges és egyben tanulságos időszakon vannak túl a diákok,
pedagógusok és szülők.
A világban kialakult pandémiás helyzet miatt, egyik pillanatról a másikra egy új „iskolai környezetben” találta magát mindhárom résztvevő.
A kezdeti tanácstalanságot gyorsan követte a helyzethez való alkalmazkodás a Zoltánfy István Iskolában. Az infrastruktúra az iskola részéről (digitális eszközök) rendelkezésre állt, ez nem okozott problémát.
A módszertani elméleti felkészültség sem érintette váratlanul a pedagógusok nagy részét. Azonban éles helyzetben, ekkora mennyiségben
soha nem lettek kipróbálva a különböző digitális platformok és módszertanok.
A kezdeti botladozás minden résztvevő részéről érthető és elfogadható volt.
Az időszak kiértékelése a tanév lezárását követően megtörténik,
melyről tájékoztatást kap a későbbiekben az olvasó. Előzetesen kijelenthető, hogy a Zoltánfyban jól vizsgázott mindhárom szereplő.

Júniusi versenyeredmények:
méltó, megérdemelt búcsúra lett
lehetőség.
Helyszínt a régi iskola és udvara biztosította, az előírt rendszabályokat minden érintett időben
megtudta. A patinás, megújult
épület és a szépen rendben tartott
udvar méltó környezetet adott az
ünneplésnek.
A ballagók, a szülők és az iskola dolgozói is izgatottan várták
ezt a napot. Szerencsére az idő
is kegyes volt, így kellemes nyári
szombat délelőttöt töltöttek el a
résztvevők.
A tanévzárásról és a nyolcadikosok búcsúztatásáról részletes
beszámolót a következő számban
olvashat az érdeklődő.

• Az Euralis Kft.
„Apukám a földeken
dolgozik” címmel országos rajzpályázatot
írt ki. A rajzok témája
a mezőgazdaság volt, a
szántóföldi élet, ahogy a gyermek
látja a munkát a hétköznapi élet
során. Vikor Benjámin, iskolánk
2. osztályos tanulójának alkotása
3. helyezést ért el a pályázaton.
• Nyelvész anyanyelvi verseny
országos döntőjében nyújtott teljesítményéért elismerő oklevélben részesült Orosz Regina és Vass
Nagy Lilla 2. osztályos tanuló.
A Bendegúz Tudásbajnokság
környezetismereti megyei és országos döntőjében nyújtott teljesítményéért elismerő oklevélben

részesült Orosz Regina
2. osztályos tanuló.
A Bendegúz Tudásbajnokság matematika verseny megyei és
országos fordulójában
nyújtott teljesítményéért ezüst
minősítést kapott Nyári Alexander.
• Kardos Dorina 7. osztályos
tanuló részt vett a tanév során
több fordulóban megrendezett
„TUDÁSBAJNOKSÁG” biológia
és történelem versenyén. Nagyszerű eredményt ért el: biológia
feladatait az országos versenyen
100 %; történelemből pedig 96%ban oldotta meg.
Gratulálunk az eredményekhez!
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KITEKINTŐ

EMLÉKEZZÜNK

70 ÉVVEL EZELŐTT, 1950 JÚNIUS 23-ÁN KEZDŐDTEK
MEG DESZKRŐL IS AZ ELHURCOLÁSOK
A HORTOBÁGYI KÉNYSZERTÁBOROKBA
1950. június 23-a éjjel rendőri és államvédelmi felügyelet
mellett a nyugati és déli határsáv
falvaiból a Hortobágy és a Nagykunság állami gazdaságainak hét
munkatáborába vittek el embereket. A júniusi nagy kitelepítést
még 41 kisebb követte 1953 áprilisáig. Már az első világháború
is nagy veszteséget hozott, hisz a
határok megváltoztatása, a népcsoportok optálása, a gazdasági
nehézségek mind hozzájárultak
a hatalom által is gerjesztett feszültséghez, ami a lakosság körében volt. Ha csak a Tisza Maros
szög szerb lakosságát nézzük, a
Trianoni határ és optálás csonka
társadalommá tette. A második
világháború ismét mind emberi,
mind gazdasági, mind politikai
veszteség volt az országnak, így
Deszknek is. Következett a meghirdetett háborús állapot és a
készenléti mozgósítás. A „kuláknak”, „titoistának”, „reakciósnak”

és a „demokrácia ellenségeinek”
nevezettek száma napról napra
nőtt és ez feszültséget okozott,
mégis ahogy mondták, a helyzet
nem volt „robbanásveszélyes”. A
„kulák” volt a legveszélyesebb a
hatalom számára, amit Rákosi
Mátyás 1949. május 31-én mondott beszédében. Érezni lehetett,
hogy valami készül, ezért sokan
még időben elhagyták az országot. Viszont akik maradtak, a
legrosszabbra számíthattak, hisz
híre ment, hogy készek a kitelepítési táborhelyek és készenlétben állnak a fekete vonatok,
amik elszállítják a „bűnös, ellenséges embereket”. Ez volt 1950
június 23-án pénteken, amikor
a délvidékről több településről töbszáz embert deportáltak.
Deszkről Tiszaszentimrére 16 fő
(+ 1 gyerek ott született): Andresz Károly, Agocsi Kiss István
(gazdálkodó) felesége, sz: Maróti
Erzsébet, gyermekei: Ibolya, Olga

és Alice. Beczán Milutin, Maróti
Ferenc (mozitulajdonos), felesége, sz: Zádori Ilona, gyermekei:
ifj Ferenc, György és Ilona, aki a
táborban született, Rusz Arzén
(hentes-mészáros, gazdálkodó),
felesége, sz: Markovlyev Krisztina, gyermekei: Zsófia, Radivoj és
Axent. A szálláshelyek magtárak
voltak, amit zsúfolásig „megtöltöttek emberekkel”. Később
építettek az ottlakók vertfalas
„házakat”, amik vizesek voltak,
büdösek és levegőtlenek. A munka az aszonyoknál az állatgondozás, míg a férfiaknál a szántás,
kapálás. vetés, aratás, egyszóval
mezőgazdasági munka, mely
kora reggeltől késő estig tartott.
Meghatározott normát kellett
teljesíteni, aki nem teljesítette,
azt elzárták betonvermekbe. Természetesen volt összetartozás és
segítettek egymásnak, ha lehetett.
Levelet ritkán kaphattak, csomagot a tábort őrző buta, primitív és
agresszív emberek mind elvették.
A kitelepítést 1951 novemberében folytatták, ekkor Ebesre vittek embereket el. Deszkről 16 főt
(4 család és 1 egyedülalló): Bíró
József gazdálkodó, felesége, sz:
Gárgyán Mária és gyermekei: ifj
Bíró József és István. Markovlyev
Márk és felesége, sz: Stevánov
Emilia, Rádity Milán és felesége,
sz: Jancsikin Darinka. Tucakov
Bózsó gazdálkodó, felesége, sz
Rusz Milica és gyermekei: Melánia, Akszentia, Szávó és Bojána,
valamint Vermes Ottó volt tábornok. A tábor és az élet a táborban
csak egy fokkal volt emberségesebb mint a tiszaszentimrei. E
két táboron kívül még sok helyre
vittek embereket az ország különböző határmenti részeiből,
még tanyákra is, hogy segítsenek
a munkában. Azt, hogy meddig
lesznek ott, csak a vége felé, 1953ban tudták meg újságokból. Amikor kiszabadultak, nem mehettek
vissza a településre, ahonnan elvitték őket, hanem az országban
ismerősöknél, rokonoknál éltek.
Amikor néhány év múlva vis�szakapták a házukat, az teljesen
le volt pusztulva, kirabolva és „la-

kótársakkal” ellátva. Ekkor újra
kezdődött az élet azon szakasza,
hogy munkával újrateremteni
amit lehet. Nehéz, „megfigyelés
alatt álló”, hosszú, de becsülettel
átélt évek voltak, amiknek azért
volt és van eredménye. A kárpótlások nem nekik kedveztek, hisz
sokan már nem voltak az élők soraiban, inkább ahogy az szokott
lenni, a spekulánsoknak. De egy
biztos, hogy még sok titok övezi ezt az időszakot és erről nem
beszéltek az ottlakók sokat, legtöbben semmit sem. Mostanában
kezdték jobban kutatgatni és feltárni az igazságot, de már sajnos
csak levéltárakban, múzeumokban és néhány családtagtól, hisz
pl. Deszken csak 1 táborlakó van,
Szanka Imre, akit szüleivel Sándorfalváról a borsosi táborba vittek. Talán még nem nagyon késő,
hogy e témával is foglalkozzunk
és az 56-os események mellett
lehetne ez is része a történelmi
tananyagnak, hogy tiszta képet
kapjunk a korszak eseményeiről,
bármennyire is fájó ez sokak számára.
Rusz Borivoj

FŰNYÍRÁST ÉS
FAKIVÁGÁST
VÁLLALOK!
ÉRDEKLŐDNI:

06306597721
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Pünkösd ünnepe a deszki szerbeknél
Pünkösd (Dovi-Duhovi) a Maros mentе
bánáti részén a keresztény szerbek kiemelkedő fontos ünnepei közé tartozott és tartozik.
E fontos ünnepen a deszki szerbeknél, de
valójában a Maros mente szerbsége számára
nagy szerepe van a halotti kultusznak. Fontos
kimenni a temetőbe, kiengesztelni a halottakat, megnyerni azok jóindulatát, de különösebb mágikus cselekmény nem tapasztalható.
Feljegyzések és a történetmondás szerint a
zöld növényzet nagy szerepet kapott a második világháború kezdetéig. Az ünnep legfon-

tosabb része az volt, amikor bevittek füvet a
templomba és annak falait virágokkal, ágakkal
feldíszítették. A fűből koszorút fontak, amit
hazavittek. Ünnepi körmenet is volt a második világháború kezdetéig, egészen a szőlőkig
kimentek, ahol megszentelték a szőlőtőkéket,
(Battonyán ez még az 1960-as évekig fennmaradt). Másutt a mezőkre, szántókra mentek ki,
ott megáldotta a tisztelendő a kukoricát és a
gabonát. A szerbeknél az ünnep fontos része
volt a „királynéjárás”, ami azt jelentette, hogy
népviseletbe öltözött lányok járták a falvakat

és a feldíszített házaknál énekeltek jókívánságot hozva. Ezt a szokást a Maros
mentén nem tartották, csak néhány ének jutott el a vidékre, amit Pünkösd első napján este
a sarkokon összegyűlve énekeltek. Manapság
csak a templomban ünneplik Pünkösd ünnepét, a népszokások közül a fűszórás, valamint
a koszorúfonás maradt fenn. A koszorút hazaviszik és a ház védőszentjének ikonjához
rakják. Mivel a népszokások és hiedelmek
kihaltak, fontos, hogy a templomban méltón
megünnepeljék Pünkösd ünnepét.

Nincs megállás a Bánátnál
A sok szigorítás sem jelentett akadályt az
„Aranykezek” kézműves műhely munkájában. Igaz, otthonról dolgoztak, de aktívan.
Elkészült a hercegszántói „Veseli Santovci” néptánccsoport részére 10 szerbiai női
mellény és 3 ing. A Battonyai két tannyelvű
iskola ballagó diákjai részére tizenkét ballagási tarisznya, illetve a deszki szerb iskolások
részére négy, óvodások részére tizenkettő
készült el. Brczán Éva két „kapicát” készített

egy pályázathoz, ami az augusztusi Mesterségek ünnepén lesz látható Budapesten. Az
elektromos táv tánctanulás korszakát most
már a közös próbák veszik át. Először az
utánpótlás csapata kezdett Dunai Peti vezetésével, akiknek a kényszerszünet után meg
volt az első fellépésük a Szegedi Füvészkertben, június 27-én. A „szeniorok” is elkezdték
a próbákat, így lassan beindul „normális”
kerékvágásban a munka a Szent Száva Szerb

Kulturális Oktatási és Hitéleti központban.
E központ ad helyet a szerb nyelvű óvoda
és iskola gyerekeinek, akiknek a tervek szerint egész nyáron biztosítanak napközit. Itt
vannak a Bánát táncosainak, zenészeinek a
próbái és a tervek szerint augusztus 10-14
megrendezik a helyi gyerekeknek a szerb
népzenei és honismereti tábort is.
Rusz Borivoj

50 –éve történt
Szűkebb hazánk, Délkelet-Magyarország keringése, forrása és meghatározója a folyó, a hely, ahol alapokat fektettek le és településeket építettek, ahol a környéken élő emberek életét és munkáját a folyó közelsége határozza meg. А folyó, mely titokzatos, megzabolázatlan, rémisztő,
mikor áradással fenyeget, büszke és önhatalmú, de mindenekelőtt nekünk, akik ott születtünk, az első nagy és örökké tartó szerelmünk. Vize
folyik az ereinkben, a színe a hajunkba szőtt ragyogás, a folyása szívünk
dobbanása. Ez a Maros. Deszktől egy kilométerre a nagy töltés mögött
folyik, nyárfa, jegenye és fűzfa erdők, valamint vadszedresek szegélyezik. A Maros az északi Kárpátokban a hófödte Gyergyó fennsíkon 850
méter tengerszint feletti magasságban ered. Északról nyugatra haladva,
megküzdve a Kárpátok láncolatával, medret ásva a Zarándi hegységen
és a Lipovszki fennsíkon, végül zavartalanul síksági folyamba megy át.
Ezen a helyen maga mögött hagyott 480 km és még következik 270,
amiből 220 a romániai, 50 magyarországi területen van, hogy aztán
Szegednél belefolyjon a Tiszába. A gyors folyó homokos és örvényes,
kellemes, szép parttal és mégis, fürdéshez veszélyes. A folyó kanyargó
folyómedrét sokszor kiegyenesítették a XIX-XX. században a hajózás
megteremtése érdekében, ez a folyó melletti települések emberei számára fontos volt a megélhetés szempontjából. Jelentős volt a só, fa,
dohány és kitermelt homokszállítás. Egészen az 1840-es évekig visszamenőleg a hajók, tutajok lovakkal való vontatása jellemző volt, amiben
több deszki férfi vett részt. Fontos megemlíteni, hogy a nagy szabályozás után megépítették a töltést is, aminek a falvak és földek védelme
volt a feladata. Valamint kiépítették a Tisza és Maros közötti a csatornarendszert, aminek szintén elvezetési feladata volt. Meg kell említeni,
hogy a folyó vize egészen az 1960-as évekig tiszta, iható volt. Viszont a

hóbortos folyó sokszor árvízzel fenyegette az embereket. Legnagyobb
és legtragikusabb árvizek 1751 decemberében, valamint 1821 és 1970
tavaszain voltak. A nagy 1970-es árvíz idején mindenki talpon volt,
segítettek a gátak megerősítésében, biztosították az úgynevezett szivárgási ügyeletet – elsősorban férfiak. Sajnos fenn ált a veszélye a gátak
áttörésének, ezért Makót kilakoltatták Szentesre és Vásárhelyre (16 ezer
embert). A többi településen, így Deszken is készenlétben voltak a lakosok –néhányan önként elmentek. Voltak rémhírek, hogy elárasztják
a Maros mentét Szeged megvédése érdekében, vagy hogy Dunántúlra
költöztetnek mindenkit (a Tisza és Maros hidak járhatatlanok voltak
egy időben), de ezek csak álhírek voltak. A fáradtság, a közös munka, amiben részt vettek magyar és szovjet katonák is (ők voltak, akik
legtöbbet dolgoztak), meghozta gyümölcsét: sikeres volt a védekezés.
Csak egy rövid szusszanás és kezdődött a helyreigazítás, az újjáépítés,
hisz a házak nagy része a vízállás és esőzés miatt, és hogy nagyrészük
vert és vályogfalas volt, megrongálódott. Segély kevés, de kamatmentes hitel mindenkinek jutott, akinek szükséges volt. Ekkor épültek meg
a „sátortetős” házak, amikből a mai napig is a legtöbb van egy kis átalakítással a Maros mentén, így Deszken is. A Maros töltést azóta már
megerősítették, szélesítették, magasították, aminek köszönhető, hogy
ellenállt a magas vízszintnek. Ami talán tanulságos, hogy a nagy baj
összekovácsolja az embereket: figyelmesek, segítőkészek, barátságosak
és közvetlenek voltak. Talán most is fontos volna ez mindenki számára,
mert ha nincs is ilyen baj, sajnos van másmilyen, amikor tényleg az emberek figyelmes segítő készségére nagy szükség lenne.

MUNKALEHETŐSÉG

Villanyszerelő cég , VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁST,
elosztószerelésben jártas VILLANYSZERELŐT keres hosszú távú munkavégzésre.

Érdeklődni a 06-20-953-4513-as mobilszámon lehet.

Rusz Borivoj
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Tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnéséről
Magyarország Kormánya a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben
döntött a 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet 2020.
június 17. napjával történő megszüntetéséről. Ezzel egyidejűleg a
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel a Kormány döntött járványügyi
készültség bevezetéséről is, amelynek fenntartásának szükségességét
2020. december 18. napjáig 3 havonta felülvizsgálja.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 285/2020.
(VI. 17.) Korm. rendelet alapján a következő védelmi intézkedések léptek életbe:
– Mindenki köteles a tömegközlekedési eszközökön, valamint az
üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt
(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Nem kell maszkot viselnie a
hatodik életévét be nem töltött kiskorúaknak.

– A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók - a vendégek által látogatható területen - kötelesek a szájat és az orrot eltakaró
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
– A zenés, táncos rendezvény - függetlenül annak nyilvános vagy
nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől - abban az
esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma
- beleértve az ott foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladja
meg az 500 főt.
– Megszűnt a vásárlási idősávokra vonatkozó korlátozás.
							
Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS!
Tisztelt Deszkiek!
2020. január 24-én, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól,
sok településsel együtt, Deszk község is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet.
Kaptuk ezt az elmúlt időszakban felújított kerékpárútért, és kerékpárút híd felújításért, a Klárafalvával összekötő kerékpárút megépítéséért,
a több mint 60 kerékpártámasz- és tároló kiépítéséért, és még jó néhány
intézkedésért, amivel a kerékpáros közlekedést próbáltuk népszerűsíteni. Tervezzük 2021-ben a Szabadidőparkban a kerékpárturizmus fellendítése érdekében egy pihenőhely kiépítését, eszközök telepítésével.
Reméljük, hogy ez még több kerékpáros túrázót csalogat majd ide - és a
geoládát is rejtő Deszki Matuzsálem tölgyfához - melynek környéke is
megújul idén tavasszal.
Meglepetésünkre az oklevél és a díj létét tanúsító információs tábla
mellé egy szuper GEPIDA kerékpárt és egy kerékpáros bukósisakot is
kaptunk.
Nagy örömmel nyugtáztuk a kitüntető elismerést és a kerékpárt is.
A kerékpár felhasználását illetően a képviselő-testület támogatta azt a
javaslatot, hogy ennek a 110. 000,- forint értékű tárgynyereménynek
nyilvános árverésen keresünk új gazdát – melynek

kikiáltási árként a képviselő-testület
99.990 Ft-ot határozott meg.
A vételárból az óvodának vásárolunk játékokat, amit a nyertessel, a
legmagasabb ajánlatot tevő vevővel közösen adunk át a deszki gyerekeknek a szeptemberi óvodakezdés napján.

Fentiek alapján arra kérünk minden helyi céget, vállalkozást, egyéni vállalkozót, és épp kerékpár-vásárlásban érdekelt magánszemélyt,
hogy 2020. július 1. szerda 0:00 órától, 2020. július 31. péntek 24:00
óráig tartó időszakban tegyen vételi ajánlatot erre a „fekete csodára” –
EGY NEMES CÉL ÉRDEKÉBEN!
Az ajánlatokat meg lehet tenni email-ben:

ph@deszk.hu címen,

levélben a Deszk Község Önkormányzata
6772 Deszk, Tempfli tér 7. sz. postacímen,
valamint a facebook

https://www.facebook.com/groups/220575237971991/

címen található „Deszkiek” csoportban feltöltött felhíváson,
továbbá a https://www.facebook.com/laszlo.kiraly.790 címen
található személyes facebook oldalon is megjelenő felhíváson nyilvánosan, vagy privát üzenetben.
A licit kezdetét követő minden hétfőn (2020. 07. 06.; 2020. 07.13;
2020. 07.20; és 2020. 07. 27.) este 20 órakor a fenti facebook oldalakon,
továbbá a www.deszk.hu hivatalos önkormányzati oldalon nyilvánossá
tesszük az aktuális legmagasabb licitet – fokozva az árverésen indulók
versengő kedvét, és egyben tájékoztatva az érdeklődőket az árverés
állapotáról. Az árverés lezárását követően 2020. 08. 01-jén, 12 órakor
ugyanezeken a helyeken nyilvánossá tesszük az árverés eredményét.
Várjuk megtisztelő és nagylelkű jelentkezésüket és minden licitet a
kerékpárra és egy lelket bizsergető lehetőségre, mellyel a deszki óvodába járó gyerekeinket ajándékozza meg mindenki, aki részt vesz az árverésünkön!
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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
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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.

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.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
július 1., 15., 29.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

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

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

Családi események
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

HÁZASSÁG
Rácz Sándor Zoltán
és Kormányos Erika Katalin
2020.06.06. napján, Szentkúti
Levente Ferenc és Bús Eleonóra
2020.05.29. napján,
Barcsai Ottó és Kovács Edina
2020.05.21. napján, Marsal Miklós
és Wolf Erika 2020.06.16. napján
házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!

Boros Bogáta Piroskának és Canjavec Bélának
2020.05.27-én Lukács, Lengyel Dórának és Sharma Rajatnak 2020. 05.26-án Rajat nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Terhes László, 67 évesen, Álmosdi András, 78
évesen, Kovács Ferencné, 75 évesen, Balogh
György Sándor, 86 évesen, Pappné Takács
Tünde, 45 évesen elhunyt.
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2020. JÚNIUS

Idén a koronavírus elleni veszélyhelyzet miatt nem köszönthettük pedagógusainkat a Faluház kupolatermében.
Itt az újság hasábjain idén is megköszönjük áldozatos munkájukat – szeretettel köszöntve őket a pedagógusnapon!
Virág helyett pár fotóval emlékezünk meg róluk, melyek az elmúlt évi köszöntéseken készültek.
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PEDAGÓGUS NAP

