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Deszki Helyi

Értékek
Napja

MegújultMegújult  
a Faluház színháztermea Faluház színházterme

A COVID-19 elleni védekezés ideje alatt megújult a Faluház színházterme. Teljesen új köntöst kapott az 1985-ös átadása óta 
változatlan egykori mozi terem. A hivatalos átadást a Deszki Helyi Értékek Napján tartották. Írásunk az 5. oldalon. 

A régi, „szocreál belső” Új padló és falburkolatok, majdnem új székek

Harmadik alka-
lommal rendeztük 
meg a Helyi Értékek 
Napját. Új helyszí-
nen, kicsit családi-
asabban, de nagyon 
jó hangulatban. A 
rendezvényről több 
cikket is olvashat-
nak újságunkban.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

–  Polgármester Úr, fél év után elő-
ször volt települési rendezvény. Hogyan 
értékeli a Deszki Helyi Értékek napi 
rendezvényt?

– Nos, nem mondom, hogy nem volt 
bennünk félsz a vírus miatt, hiszen ahogy 
közeledtünk a rendezvény dátumához, úgy 
jöttek ki szinte naponta a COVID vírus mi-
atti szigorítások – de örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy jóval többen jöttek el, mint gon-
doltuk, és nagyon jó volt a fogadtatása is.

Azt hiszem, hogy a közösségek sínylik 
meg leginkább ezt a soha nem látott hely-
zetet. A személyes találkozások, az együttlét 
öröme, és a gyermekeink, családtagjaink 
fellépéseinek hiánya sokakat késztetett arra, 

hogy elfogadják az invitálásunkat erre a hét-
végére.

Örülök ennek, hiszen nagyon sok mun-
ka volt a jól sikerült másfél nap mögött. Egy 
most harmadik éve futó pályázat miatt min-
denképpen meg kellett tartanunk a Deszki 
Helyi Értékek Napját, úgy, hogy közben 
üres a települési büdzsé – ezért talán most 
mindennél fontosabb volt, hogy a pályázati 
forrásokat és a támogatásokat befektetve ne 
csak egy maréknyi deszkit tudjunk meg-
mozgatni. 

A péntek esti ünnepi műsorra leginkább 
az érintettek voltak kíváncsiak, de ebben 
semmi kivetnivalót nem találok a vírushely-
zet kellős közepén. A szombati forgatagban 
a becsléseink szerint 7-800 ember fordult 
meg egész nap, ami a Faluház parkolójának 
és parkjának teljes benépesítését jelentette 
reggeltől estig.  

A kora reggeli horgászverseny, a nyolcó-
rai Szomszédoló, a kézilabda- és foci-torna, 
a baba-fa ültetés, a Dél-Alföldi Hulladék-
társulás játékos környezetvédelemre nevelő 
strandja, az ugrálóvárak, a Faluház kollégái 
által készített népi játékok a „Játékudvar-
ban”, a óvoda- és iskolapedagógusok, no 
meg Pajcsin Szilvi arc-és csillámfestései, a 
kézműves foglakozások, a helyi kézművesek, 
a Grimm-busz Színház gyermek előadása, a 
szerb kézműves műhely mesterségek utcája, 
az ajvár- és a gibanica készítés bemutatói, a 
kutyás bemutató, és Deszk község helyi ér-
tékeinek kiállításos bemutatója és interaktív 
standja – azt gondolom, minden kilátogató-
nak adott kedvére való kikapcsolódási lehe-

tőséget. Természetesen a helyi és vendégcso-
portok „Miénk a színpad” kulturális műsora 
vonzotta a legtöbb érdeklődőt, de örülünk, 
hogy szinte kivétel nélkül ott is maradtak 
a fellépések után a gasztro-teraszokon. A 
Buffalo Street Food lángosos, a vásárhelyi 
Balkán-Terasz, és a Kft „Filléres Terasza” ki-
elégítette mindenki kulináris igényeit. 

Nyerges Stefi látványos tűzzsonglőr előa-
dása és az azt követő lézershow látványos le-
zárása volt a hivatalos programoknak. Éjfél 
után némult el a zene a fő téren, azt hiszem, 
megnyugvással mondhattuk – jól sikerült ez 
a nap!

Nagyon szépen köszönöm Bene Ildikó-
nak a program főszervezőjének, Szabóné 
Sarkadi Szilviának a fő előkészítő és végre-
hajtónak – és rajtuk keresztül a Faluház és 
a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit 
Kft minden kedves kollégájának a példás 
szervezést és lebonyolítást.  Újszerűen ha-
tott, de mindenképpen jó fogadtatásra talált 
a rendezvény behozása a Tempfli térre. Han-
gulatos volt, szép – és összességében profi!

– Néhányan össze voltak ke-
veredve, hiszen ajvárt is főztek, 
szerb zenét is hallhattunk, és 
csevapot, pljeszkavicát is árul-
tak szombaton. Ez most va-
lóban helyettesítette az Ajvár 
fesztivált is?

– Határozott nem a válaszom! 
A legutóbbi számban már elmond-
tam, hogy az 500 fős rendezvény-
korlátra tekintettel a Bánát vezető-
sége úgy döntött, nem rendezi meg 

idén a jubileumi, tizedik Ajvár 
fesztivált. Majd, ha elül a vírus, és 
nem korlátozza semmi a méltó ün-
neplést, majd akkor - remélhetőleg 
már jövőre - megtartják.

Hogy akkor mégis miért vol-
tak itt? Mert felajánlották, mert a 
kézműves műhelyeikkel, a kiállí-
tásaikkal, az ajvár főzéssel és a cse-
vap-sütős kóstolással színesítették, 
szebbé és tartalmasabbá tették a 
Deszki Helyi Értékek Napját – és 
hát, amit hoztak az mind deszki 
helyi érték! Hálásak vagyunk ne-
kik – köszönjük Brczán Krisztifor-
nak és minden résztvevőnek!    

– Falunap idén nem volt, de babafa ültetés igen. Hány picúr-
nak ültettek fát, és hol volt a helyszín? 

– Covid ide, védekezés oda – babák 2019-ben is születtek Deszkre, 
az újszülött köszöntést is megtartottuk még január végén, természetes 
volt, hogy a Stadlerné Éva által 10 éve kitalált babafa ültetés se marad-
jon el. Idén a Jakabb Gyula utcai sportparkot is magába foglaló közpar-
kunkban kerültek babák és szüleik, nagyszüleik által elültetésre a mé-
retes gömbkőris csemeték. Nagy örömünkre, több mint százan jöttek 
el, hogy a gyermekeik első saját fáját közösen ültessék el ezen a kivételes 
napon. Hatalmas zsibongást, lelkes munkát és mosolygó családokat lát-
tak az arra járók – jó, hogy a napsütés is csak fokozta a jó kedvünket.

Minden évben lelket gyönyörködtető érzés a legifjabb, édes deszkie-
ket a szüleikkel ásva, lapátolva látni a saját fájuk körül tüsténkedve. 

Nagyon szépen köszönjük Balázs Antalnak, a Deszki Kertcentrum 
tulajdonosának, Tóth László helyi vállalkozónak és a Szentesi Díszfais-
kolának, akik 19 fát ajánlottak fel a 33 elültetett facsemetéből!



2020. SZEPTEMBER 3ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Elkészült az új részen, a Jakabb Gyula utca melletti parkban 
a Sportparkhoz vezető járda és térburkolat. Azt nyilatkozta az 
előző számban, hogy nincs pénz, ez mégis megépült. Akkor most 
van, vagy nincs?

– Ahogy látja, a közvilágítás is üzemel, és ugyan szeptemberben már 
egy hét késéssel, de a fizetések is megérkeztek a dolgozóink számláira. 
Amit tudunk, azt megoldunk, ami feltétlenül szükséges a településüze-
meltetéshez, a biztonságos közlekedéshez – azt eddig is megoldottuk, 
ezután is meg fogjuk oldani. Kétségtelen, hogy a legtöbb dolog most 
önerőből, saját munkánkkal – így lassabban is készül, nem igazán hívunk 
vállalkozókat ezen feladatok elvégzésére. 

A sportparkhoz bevezető járda térkő burkolata a kft telephelyről érke-
zett a Jakabb Gyula utcára, saját anyagunk volt – csak a munkadíjat kellett 
fizessük! A két pad és a szemetes is a raktárunkban várta, hogy helyet kap-
jon valahol a településen – itt is csak a munkadíjért kellett a zsebünkbe 
nyúlni. A sportparkot sokan és sokat használják, a novemberi elkészülte 

óta már nem nézhettük, hogy esős napok után csupa sár a gumitégla bur-
kolat, vagy akár azt, hogy a sár miatt inkább nem használják az arra lakók.

Sok ilyen kisléptékű munkát végzünk el szépen csendben mindenfelé 
a településen.    

– Ismét szigorítottak a védekezés szabályain, érinti ez a kö-
zelgő Egészség7 ingyenes szűrővizsgálatait? 

– Mi is figyeljük a COVID-19 vírus elleni védekezés érdekében 
meghozott lépéseket, szigorításokat, és ezzel párhuzamosan szervez-
zük az engedélyezett programokat. Ilyen az Egészség7 is, melytől idő-
ben már csak két hétre vagyunk.

Kolléganőm, Mellár-Damián Mónika, a szociális részleg vezetője 
már leszervezte a szűrővizsgálatokat. Két esetben mondták le az or-
vosok, ők is azért, mert a klinikán a védekezés miatt megtiltották ne-
kik a külsős plusz munkákat, vizsgálatokat. Ezt nyilván megértjük, 
ám ha sikerül, akkor erre az éve megpróbáljuk őket helyettesíteni. 
Ha nem sikerül, akkor is 8 féle vizsgálatra juthatnak el itt helyben a 
deszkiek – ez is szép eredmény. Az egyik legnépszerűbb vizsgálatot, 
a tüdőszűrést sajnos nem engedélyezték, de megígérem, hogy amint 
azt a NÉBIH lehetővé teszi, egy külön alkalommal megszervezzük 
Deszken a deszkieknek!

Nem gondolkodtunk azon, hogy lemondjunk az Egészség7-ről, 
hiszen ebben a helyzetben ez épp a lakosok érdekeit szolgálja, talán 
még jobban, mint eddig bármikor. Nem kell felesleges kockázatot 
vállalni senkinek, a település határait nem kell elhagyni, hogy ezeket 
a vizsgálatokat elvégeztesse. Ennél jobb lehetőséget most senki nem 
tud kínálni. 

A 1,5 méteres védőtávolság betartását és a maszk viselését mi is 
megköveteljük mindenkitől, így semmivel nincs nagyobb egészség-
ügyi kockázata a deszki szűrővizsgálatoknak, mint azt bármilyen 
másik rendelőintézetben, klinikán kérné az ember.  

Az Egészség7 záró rendezvényét is meg fogjuk tartani, hiszen a 
szabadban végezhető sporttevékenységekre eddig sem volt korláto-
zás, és most sem várható. A Kör-DESZK-a néven megismert közös te-
lepülés körbekarikázásra évről-évre többen jöttek. Reméljük, a vírus 
most sem fogja elriasztani a mozogni vágyókat. A célba érkezéskor 
gyümölccsel, egészséges teával és egy kis mozgással várjuk a közel 9 
km-es távot teljesítőket. Persze díjazás most is lesz, de azt gondolom, 
most tényleg nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel!       

– Nagyon rossz állapotban a kerékpárút Klárafalva felé ve-
zető szakasza. Kihez tartozik a javítása, mi lesz vele?

– Az összes külterületi kerékpárút állami kezelésbe került, tehát 
az állam gondoskodik a javításokról, fejlesztésekről. Ezek mentén a 
gazt is az állami közútkezelő vágatja már két éve – azaz, hogy nem 
olyan gyakorisággal teszi, ahogy mi tettük. Ez elég lehangoló helyzet 
– de ez van! 

Aki jár az Ön által említett szakaszon az pontosan tudja, hogy nem 
csupán rossz állapotról, de balesetveszélyről is kell már beszélnünk 
a kerékpárút mellett lévő nyárfák gyökerei által okozott keresztirá-
nyú feltüremkedések miatt, melyek 4-6 cm magasan képeznek mély 
repedésekkel, veszélyes keresztbordákat. A kerékpárosok úgy emle-
getik ezt a szakaszt, hogy csak összeszorított fogakkal, csukott szájjal 
szabad arra karikázni, mert kirázza a fogtöméseket.

Valóban nagyon rossz az út errefelé, jeleztük ezt már a közútkez-
előnek, és megyei felméréseken is – reméljük, egyszer erre is sort tud 
keríteni a kevés pénzből gazdálkodó állami szervezet. Sokat gondol-
kodunk már mi is a lehetséges megoldásokról. A bő 15 éves nyárfa-
sor már vágásérett, így azokat biztosan kivágjuk majd, a rossz favá-
lasztás miatt ezek gyökerei okozzák a tönkremenetelt. Ezt követően 
a feltüremkedések kivágása, azok mély javítása, és új aszfaltrétegek 
tudják orvosolni a problémát. Reménykedünk.

A belterületi szakaszok továbbra is a mi kezelésünkben vannak, 
tudjuk ott is van tennivaló, lehetőségeinkhez mérten be is avatko-
zunk a legproblémásabb helyeken. Feladattérképet készítettünk a 
teljes belterületi szakaszról, ezeket vesszük számba a javítások terve-
zésénél, de a pályázatoknál is. 

Épp egy hónapja adtunk be pályázatot az emlékpark melletti, és 
a Béke utca – Kertcentrum közötti szakaszok teljes felújítására.  A 
pályázati összegünk 15 millió, ami talán át tud menni az elbírálá-
son. Jobb lett volna többet benyújtani, de nem látok rá esélyt, hogy 
nagyobb összeget le lehessen hívni. Erre a területre is hihetetlenül 
kevés pénz jut országosan. Abból osztogatják, foltozgatják a rengeteg 
felújításra váró kerékpárutat. Talán még idén eredmény is lesz….
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– Min dolgoznak még, mi valósul meg idén?
– Már jeleztem, hogy a sportcsarnok fejlesztésé-

ből az eszközbeszerzések megtörténtek – csatasor-
ba állt egy fantasztikus – közel egymilliós – futó-
pad.  A szálláshelyek jobb kihasználása érdekében 
beszerzésre került egy szárítógép, hűtőszekrény. A 
szabadidős sporttevékenységek eszközellátása terén 
is nagyot léptünk előre. Két, hamarosan már bé-
relhető segway-t, és fél tucat kültéri fitnesz eszközt 
vásároltunk, melyek a szabadidőparkban kapnak 
majd állandó helyet.  

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Hogy halad a falukemence építése?
– Az arra járók állandó sürgést-forgást tapasztalhatnak, és ennek megfe-

lelően mára sok mindennel büszkélkedhetünk. Kész a kemence, a pillérek 
állnak, a térburkolat is nagy lendületet vett. Elkészült a falukemence fedett te-
rével szemben, a Deszk Község Népművészetéért Alapítvánnyal közösen épí-
tendő gazdasági épület alapozása, és már a falak is megindultak felfelé. A táj-
ház épülete és ez a tároló között egy modern, de oda illő wc épületet építünk, 
hogy valóban rendezvényekre, és családi – baráti eseményekre is használható 
legyen ez az ingatlan.  Ennek is elkészült az alapozása, a földbe fektetett veze-
tékek is a helyükön vannak, a falazásra is sor kerül ebben a hónapban.   

– Mikor vehetjük birtokba a Deszki Öreg Tölgy
 környezetébe tervezett pihenőhelyet?
– A LEADER, azaz vidékfejlesztési pályázatból megvalósuló fejlesztéshez 

elkészült minden. A nagy tölgyről és a világ legnagyobb fáiról készült infor-
mációs tábla már összeszerelt állapotban várja a felállítást. A padként és asz-
talként egyszerre jó szolgálatot tevő méteres rönkök is már csak a helyszínre 
szállítást várják. A rönköket felajánlásból kaptuk, amit tisztelettel szeretnék 
megköszönni itt az újság hasábjain Bús János gátőrnek – nagyon hálásak va-
gyunk Nektek!  Bízom benne, hogy az idei őszi lombok már be fogják lepni 
ennek az eddig is népszerű pihenőhelynek az új kültéri bútorait, eszközeit.

– Tudjuk, hogy nincs pénz, de az eddigi deszki gya-
korlatot követve, arculatépítésként valahol parképí-
tésre most nem számíthatunk?

– Sajnos erre önerőből biztosan nem fog jutni, a Magyar 
Falu program pedig gyakorlatilag csak egy nagy reklámfo-
gás, mintsem a kistelepülések valós felzárkóztatása, kiemelt 
fejlesztése. Ezek a forintok csak morzsák, az a kevés pénz, 
amit egyes területekre lehet pályázni, semmi komoly fej-
lesztésre nem elegendő.

Nekünk a meglévő közterületeink karbantartása is nagy 
feladat manapság – ez most a nagy kihívás! Amikor Szeged 
felé veszem az irányt, azért így mindig megjegyzem ma-
gamban, hogy ebben sokkal jobbak vagyunk Szegednél, 
jobban odafigyelünk a közterületeinkre. A múlt év végén 
felújított szőregi Rózsák terén, a Makai úton, a Szőregi úton 
egészen a Sportcsarnokig szinte mindig 40-60 centis gazt 
látok, ami elszomorít, és persze arra késztet, hogy ezt Desz-
ken megelőzzük. Sikerül.

Ha új park most nem is lesz, de a kft-s kollégáink lelki-
ismeretes munkájára alapozva azt megígérhetem, hogy a 
meglévők rendezettek és szépek maradnak. 

Hadd jegyezzek meg itt egy jó példát, ami hónapok óta 
gyönyörködteti a szemem a Semmelweis utcán járva. A 
Magyar utca és Semmelweis utca sarkán lévő társasház ha-
talmas előkertje példaértékűen karban van tartva, látszik, 
hogy szeretik az ott lakók a környezetüket.     

Azt gondolhatják, hogy ez normális faluhelyen, de ellent 
kell mondjak. A társasházak környezete általában kicsit 
gazdátlanabb a magánházaknál, hiszen nem egy gazdája 
van, és mindenki inkább vár a többiekre, minthogy maga 
szépítse meg a közös ingatlan környezetét. 

Ez a társasház mindenki előtt jó példaként állhat Desz-
ken – virágokkal, szép növényekkel és gondozott előkerttel 
üde színfoltja az utcának, ami a buszmegállót is átöleli a vi-
rágok szirmaival. 

A képviselő társaim, de minden deszki nevében is köszö-
nettel és elismeréssel fordulok a lakóközösséghez: 

KÖSZÖNJÜK, EZ SZÉP VOLT…
és szívből reméljük, az is marad!

Bús JánosBús János
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– Az óvoda kertjében favágók dolgoznak, kivágják a fákat?
– Nem, eszünkben sincs kivágni! Márki Anett vezető óvónővel és Szabóné Sarkadi Szilvia 

KFT ügyvezető asszonnyal bejártuk az óvoda kertjét, és a tennivalókról egyeztettünk. Na-
gyon sok elszáradt, „láthatatlan” nagy ág volt a magasban, amik veszélyesek lehettek volna 
az ovis gyermekeinkre, így azonnal egy vállalkozót hívtunk, aki alpinista módszerekkel az 
összes fát átnézte, az arra megérett ágakat levágta, és rendbe tette a fakoronákat. Most már 
nyugodtak vagyunk!

A játékokat, a homokozókat felújítjuk, és pici tereprendezést is végez majd a közeljövőben 
a kft csapata.

Ha valaki a lombkorona formázásakor benézett az udvarra, valóban egy „erdőirtás” nyo-
mait vélhette felfedezni, ám ez csak a látszat volt, minden a gyerekeinkért történt. Annyi ág 
kerül levágásra, hogy a gyerekek alvásidejének betartásával két napig darálták a gallyakat a 
kollégáink.  

– A Faluház színháztermének hivatalos átadója is 
volt a helyi értékek napjának első estéje. Mikor újí-
tották fel, mennyibe került?

– A Képviselő-testületünk még a veszélyhelyzet kihirde-
tése előtt döntött és rendelte meg a Faluházunk színházter-
mének belső felújítását. A parketta felcsiszolását már három 
alkalommal szavaztuk meg, ám a székek ki- és beszerelése 
olyan nagy költséget jelentett volna, hogy mindig halogat-
tuk ezt az egyébként már igencsak időszerű lépést.

Kószó János, a Cinema Szeged Kft ügyvezetője, régi jó 
ismerősünk egy budapesti moziterem felújítása kapcsán 
jutott hozzá jó állapotú, használt mozi székekhez, aminek 
megvásárlását a testület még tavaly szeptemberben megsza-
vazta. Ezzel együtt már észszerűnek tűnt a padló parkettájá-
nak felújítása is. Ekkor jött az ötlet, és egy komplex árajánlat, 
hogy ne a parkettát csiszoljuk, hanem padlószőnyeg kerül-
jön inkább a leharcolt felületre.... és akkor már az oldalfal 
lábazatára is. De ha oda jut egy kis felújítás, akkor a nagy-
terem hatalmas belmagasságában 1985 óta meghatározó, már csöppet sem esztétikus sárga, 
bordás bútorlapokat is "raffolt" szövettel lehetne eltakarni. A mennyezetre is volt javaslata - a 
régi, besárgult fehér gipszkazettákat szürkére festve más hangulatot kapna a nagyterem.

Az árajánlat tízmillióra rúgott, amit még a COVID védekezés előtt sem tudtunk volna bevál-
lalni, ám Kószó János nagylelkű ajánlatának köszönhetően, ennek szinte a felét csak 2021-ben 
kell majd kifizessük. Így nem volt min gondolkodjunk – pláne, hogy 2019. év végén még egy 
normális, és bár csökkentett, de mindenre elegendő költségvetéssel számoltunk.

A terem felújítás a védekezés előtt kezdődött, a veszélyhelyzet alatt csendben elkészült, új 
levilágítást kapott, és hát nem tudom másként leírni – GYÖNYÖRŰ LETT! Óvtuk, nézegettük 
és vártuk, hogy végre bemutathassuk a deszkieknek. A nyári táborzárók alkalmával már néhá-
nyan láthatták, ám az igazi, hivatalos átadás ideje most jött el.

A Deszki Helyi Értékek Napja lett a hivatalos átadás napja is.
Itt is, újra csak köszönni tudjuk Kószó János barátunk nagylelkű felajánlását! Sajnos épp 

dolgozott az ünnepi estén, így nem tudtuk a színpadra szólítani, hogy mindenki előtt kifejez-
hessük hálánkat – de megtaláljuk a módját és a megfelelő időt erre is.  

(Mire ez a lapszám a postaládákba kerül, már meg is találtuk az alkalmat a köszönetnyilvá-
nításra. A szeptember 19-es Bohém Rapszódia filmvetítésen köszöntük meg Kószó János komoly 
támogatását – a felújított színházteremben. Itt készült a fotó is.).

– Állandóan olvashatunk köztisztvi-
selői álláshirdetést – úgy Deszken, mint 
a megyében mindenfelé. Deszken hogy 
áll a kollektíva? Minden álláshelyet be-
töltöttek, sok az új kolléga? 

– Hát, ez is egy fehér folt ma az álláspi-
acon. Köztudottan alulfizetettek a köztiszt-
viselők, és nagyon összetett a feladatkör, 
amit egy-egy állásban el kell lássanak. A 
kormányhivatalnokok bérét már többször is 
emelték, a köztisztviselők, közalkalmazot-
tak a szőnyeg szélén maradtak.

Nagyon sokszor jöttek már hozzánk 
bankokból, privát cégektől – és bizony el-
szörnyedtek, hogy itt milyen sok, és állan-
dóan változó jogszabályhoz kell igazodni, 
és mennyire komplex, szerteágazó felada-
tokkal van dolga a pénzügyeseinknek, és 
az adócsoportban dolgozóknak. És ahogy 
kezdtem is, mindezt a piaci viszonyokhoz 
képest sokkal kevesebb fizetésért. 

Ezek miatt nagy a fluktuáció, gyorsan 
cserélődnek nálunk is a kollégák. Most egy 
jól képzett és stabil csapatot tudhatunk a hi-
vatalban, de nem tudjuk, mit hoz a holnap. 
Vadásznak a hivatalok is egymás között, 
és bizony a privát cégek is szeretik a nagy 
munkabírású, kvalifikált munkaerőt. Nincs 
nagyon eszközünk, hogy itt tartsuk őket, ha 
valaki szemet vet rájuk. A jó kollektíva, a 
nyugodt, családias munkahelyi környezet és 
az egymásra figyelés talán az egyetlen adu a 
kezünkben…

De ha már itt tartunk, hadd mutassam 
be az új kollégánkat, akivel a deszkiek a leg-
többet találkoznak a hivatal dolgozói közül 
az ügyintézéseik során: a műszaki előadót, 
Csanádi Gábort.

Márki András kollégánk nyugdíjba vo-
nult, és a helyére vettük fel Gábort, aki épí-
tész területen végzett, és dolgozott idáig. 
András nagy űrt hagy maga után – szerény, 
szolgálatkész, korrekt, nagy munkabírású 
kolléga volt – isteni humorérzékkel, és kiha-
lófélben lévő, hatalmas lojalitással. Szeret-
tük, hiányozni fog. 

Csanádi Gáborban minden meg van ah-
hoz, hogy sok évet töltsön itt, hasonló meg-
becsülésben. Reméljük, Önök is hasonlóan 
jó véleménnyel lesznek majd róla. Fordulja-
nak hozzá is bizalommal!      

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Márki AndrásCsanádi Gábor
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
közterületen lévő fa kivágása esetén kére-
lemben kell kérni a fa kivágásának engedé-
lyezését a jegyzőtől - az államnak fizetendő 
- 3000,- Ft-os eljárási illetékbélyeg lerovásá-
val. A kérelem formanyomtatvány a Polgár-
mesteri Hivatalban kérhető, vagy a http://
deszk.hu/hivatal/ugyintezes webhelyen, a 
környezetvédelem- fakivágás címszó alatt 
letölthető. A fa kivágását követő 1 éven be-
lül a használó köteles gondoskodni a növény 
helyben történő szakszerű pótlásáról. A pót-
lás céljából történő telepítést meg kell ismé-
telni, ha a telepítést követő vegetáció időszak 
kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. 
Pótlás során gyümölcsfa nem telepíthető, az 
engedélyező határozatban javasolt fafajok 

közül kell a kivágott fát pótolni. A szaksze-
rű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. Fel-
hívom azon engedélyesek figyelmét, akik a 
megadott határidőben még nem tettek eleget 
pótlási kötelezettségüknek, hogy azt tegyék 
meg, mivel az őszi időszakban a teljesítést 
ellenőrizni fogom! Nemteljesítés esetén köz-
igazgatási bírság kiszabására kerül sor.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján az 
alábbiakra szeretném felhívni településünk la-
kóinak a figyelmét:
• tilos az utcanév-táblát megrongálni, be-

szennyezni, eltakarni, eltávolítani. Továbbá jogtalanul jár el az, aki az utcanévtábla elhelyezését 
megakadályozza, a házszámtábla elhelyezési, karbantartási vagy pótlási kötelezettségének nem 
tesz eleget. Előbbiek betartása azért is fontos, mivel emberi élet is múlhat azon, hogy pl. a men-
tők időben kiérkezzenek a megadott címre. 

• tilos alkohol tartalmú italt fogyasztani Deszk község közterületein, kivéve: közterületi enge-
déllyel rendelkező vendéglátóhely (terasz, kitelepülés) fogyasztótere, közterületen engedélye-
zett ünnepi és alkalmi rendezvények, valamint az év utolsó és első napja. A vendéglátóhelyek 
teraszait kizárólag 23 óráig lehet használni, eddig az időpontig lehet azokon kereskedelmi te-
vékenységet folytatni.

• tilos a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, vagy azon parkolni, továbbá szintén tilos a 
szennyvízcsatorna tisztító nyílás aszfaltozott üzemi területén járművel parkolni.

A fentiekben foglalt magatartási szabályok megsértője közigazgatási bírsággal sújtható.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

FELHÍVÁS

Fakivágási eljárás

KEDVES LÁTOGATÓINK!
A KORMÁNY 431/2020. (IX.18.) SZ. 

KORMÁNY RENDELETE ALAPJÁN 
2020. SZEPTEMBER 21-ÉTŐL 

INTÉZMÉNYÜNKBEN 

KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA 
MINDEN 6. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT 

SZEMÉLYNEK! 

KÉRJÜK, HOGY HASZNÁLJÁK AZ 
INTÉZMÉNY TÖBB PONTJÁN KIHE-

LYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐKET IS!
A MŰVÉSZETI CSOPORTOK 
PRÓBÁIN NEM KÖTELEZŐ 

A MASZKHASZNÁLAT!

KÖSZÖNJÜK A MEGÉRTÉST!
Bene Ildikó 

Deszki Faluház igazgatója

Nagy tisztelettel, itt a nyilvánosság előtt 
– abc sorrendbe szedve – szeretném meg-
köszönni a támogatóinknak, akik segítsége 
nélkül ebben a nehéz anyagi helyzetben nem 
tudtunk volna a pályázatos  kötelezettsége-
inknek eleget tenni! Több százan érezték jól 
magukat velünk, az Önök jóvoltából is:

Albert Huszár Ferenc, Batki Istvánné Teri-
ke, Buffalo Street Food Lángosos Rácz család, 
Benczik László, Bertók Péter, Beszédes Vik-
tor és Mellár Erika, Börcsök Gábor, Csanádi 
Ferenc és Csanádiné Klári, Csanádi László és 
Csanádiné Ibolya, Csikós András és Csikósné 
Kurucz Erzsébet, Égető Zsolt, Füvesi Róbert, 
Gonda József és ifj Gonda József, Görbe La-
jos, Gyorgyev Milivojné Miroszka, Halász 
Erika, Huszti Mihály és Dobó Katalin, Irsai 
Olivér, Kaliczka Istvánné Katika néni, Kál-
mán Zsolt, Kispéter Csaba és Kispéterné Ter-
hes Éva, Kocsis István és Sverteczki Andrea, 
Kószó István, Kuzma Levente, László Sándor, 
Lévai Csaba, Magyar Béla, Miskolczi János 
és Marika, Molnár Sándor,  Orvos Csaba és 
Szilvia, Pedo Kft, Dr Pető Zsolt és Dr Cserjés 
Andrea, Pocsai Zsolt és Török Andrea, Rozs-
nyai János, Shaff Gyöngyi és Kukla Tamás, 
Stadler Ferenc és Stadlerné Éva, Szabó And-
rás, Szabó Sándor – országgyűlési képviselő, 
Szilágyi Zoltán, Sziveri Zsolt és Megyesi Judit, 
Szurmai Sándor és Téglás Szabolcs 43-as piz-
zéria, Szűcs Antal és Dongó Mária, Tasnádi 
Tamás, TAUGÉP Kft., Tóth Attila - QSM Kft., 
Tóth Erika, Varga Gábor és Vargáné Éva. 

Király László polgármester

DESZKI HELYI 
ÉRTÉKEK NAPJA
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Ha szeptember első hétvégéje, akkor tor-
tadíszítő verseny. Igaz, hogy most nem a 
Falunapok, hanem a Helyi Értékek Napja 
keretében, de ugyanolyan sikerrel zajlott a 
verseny az Idősek Napközi Otthonában. Na-
gyon köszönjük Kardos Ditkének, hogy 
évek óta szervezi, összefogja, idejét nem 
sajnálva anyagiakban is áldoz erre a prog-
ramra! 

Az idei év eredménye:
10 év alatti gyerek önálló munkával:
1. Tirk Alíz – Simity Anna
2. Molnár Krisztofer

10 év feletti gyerek és amatőr felnőtt:
1. Nyerges Virág 
1. Kardos Dorina –Karagity Anna
1. Böröcz Linda – Borbély Nikolett
2. Sziveri Roberta – Kardos Edina
2. Tirk Inez – Simity Éva
3. Márki Botond – Süvegh Dávid
Különdíj: Lőrincz Lívia – Papp Lilenn 
– Égető Kiara

Felnőtt és gyerek-felnőtt vegyes csapat:
1. Nemes Béláné – Nemes Nóra 
– Molnár Tekla – Halász Enikő
2. Süveghné Ötvös Zsuzsanna 
– Süvegh Bianka

Profi csapat:
1. Nyergesné Király Anita
1. Varga Kamilla – Sprokk Anikó

Köszönjük a támogatást Illés Gergelynek, 
a K2 tortabevonó anyag felajánlásáért!

Bene Ildikó

FALUHÁZ HÍREK

Valahogy úgy alakult az életem, hogy a pá-
ros évek hoztak szerencsét… kivéve az ideit, 
amikor is (mint mindenkinek) feje tetejére 
állt a világ(om)! 2020-ban semmi sem az, 
ami lenne, lehetne… így volt ez itt Deszken 
is! Nem volt majális, nem volt Falunap, de 
mielőtt végleg elkeseredtünk volna, szeptem-
ber első hétvégéjén élvezhettük a Helyi érté-
kek napját! Nem volt nagy sátor, de volt kicsi, 
nem volt főzőverseny, de volt Ízek utcája…és 
voltak babzsákok a fák alatt, színes lámpák 
és lampionok este, projektoros hangulatos 
vetítés és még mi minden! Reggel 7 órakor 
a korán kelő lelkes horgászok nyitották meg 
a programsorozatot. 9 órakor elkezdődött a 
kézilabdatorna, focirajongó csapatok mérték 
össze a tudásukat a Sportcentrumnál, és els-
tartolt a Szomszédoló majd 100 fős csapata 
is! Idén is elültettük a babafákat az új tündéri 
kis deszki lakosok tiszteletére, szüleik legna-
gyobb örömére! A Faluház teljes területén 
jobbnál jobb programok várták a kilátoga-
tókat: ugrálóvár, arcfestés, helyi termelők és 
kézművesek vására, helyi értékek kiállítása, 
Grimm-busz színház és kutyabemutató, sőt 
a népi játszóházunk is teljesen megújult! A 
Mesterségek sátrában bemutatkozott a szerb 

kézműves műhely, megis-
merkedhettünk az ajvárkészí-
tés fortélyaival, sőt este még a hí-
res brza gibanicát is megkóstolhattuk. Sokan 
neveztek a Tortadíszítő versenyre is, ahol 
megint fantáziadús kis remekművek szület-
tek! A Miénk a színpad! című kulturális mű-
sor röpke 4 órásra sikeredett.. .és újra, meg 
újra csodálhattuk, mennyi, de mennyi ér-
tékkel büszkélkedhetünk mi, deszkiek! Este 
tűzzsonglőr varázsolt el bennünket, záró 
programként pedig lézershowban gyönyör-
ködhettünk! Ez persze nem azt jelentette, 
hogy vége az estének, hiszen kellemes zene 

mellett lehetett enni, inni, jókat beszélgetni 
barátokkal, ismerősökkel. Meg is állapítot-
tuk: megérte megszervezni a napot, mert hi-
hetetlenül hangulatos és programdús volt… 
igaz, nem olyan nagyszabású, mint lenni 
szokott, de valahogy pont ezért volt nagyon 
szerethető az egész! Nem tudom, mit hoz a 
jövő, de egyben biztos vagyok: amíg és ahol 
van ennyi energia és tenni akarás, ahol eny-
nyi helyi értékkel büszkélkedhetünk és erre 
vigyázunk is, addig baj nem lehet!  

Sillóné Varga Anikó

Helyi értékek napja Deszken Tortaparádé
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Elindult a tanév és bár egész más körülmények között, de igyekszünk folytatni a munkát és új lehetőségeket kínálni a deszkieknek. Szeptembertől 
a következő csoportokba, foglalkozásokra várjuk a gyerekeket és felnőtteket:

Érdeklődni:  tiszavirag.deszk@gmail.com | Tel: +3670/336-8558, +3670/570-7536

SZERETETTEL VÁRJUK 5-7 ÉVES SZERETETTEL VÁRJUK 5-7 ÉVES 
GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT!GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT!

TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLETTISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET
KEDD-CSÜTÖRTÖK 16-17 ÓRÁIG

HELYSZÍN: DESZKI MŰVELŐDÉSI HÁZ (FALUHÁZ)
Oktatók:Tóth Gábor és Goda Katalin

NéptánccsoportKezdő
indulSzeretve es' együtt es',

kész is van az együttes
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1. Az intézmény látogatása
–  Intézményünket kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 
A nevelésben, illetve az intézmény működteté-
sében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 
vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyi-
ben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak 
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát 
értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú 
vagy igazolt fertőzés van.

–  Szülő, kísérő nem léphet be az óvoda épü-
letébe.

–  A gyermekeknek és velük foglakozó fel-
nőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése 
nem kötelező.

–  A közösségi terekben egyszerre csak egy 
csoport tartózkodhat.

2. Egészségügyi szempontból biztonságos 
környezet kialakítása  

–  Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kéz-
fertőtlenítőt biztosítunk, a gyerekek esetében a 
szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt be-
lépnek a csoportba!

–  Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt 
használhatnak! A gyermekeknek a saját jellel 
ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a 
gyermek személyes használatában van.  Foko-
zott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére 
és mosásra! - Egyelőre a gyermekek számára is 
tudunk papírkéztörlőt biztosítani.

–  A gyermekeknek meg kell tanítani az úgy-
nevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő 
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a 
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 
alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

–  A gyermekek otthonról játékot nem hoz-
hatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós plüss, 
„nyunyóka”. 

–  A takarítást, fertőtlenítést úgy kell meg-
szervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne 
veszélyeztesse. Az óvodában, használt játékok, 

sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 
rendszeresen fertőtleníteni kell.

3. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
–  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermekek alapos szappanos kéz-
mosására vagy kézfertőtlenítésére. Az étkezése-
ket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai cso-
portok keveredése elkerülhető legyen, sorban 
állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

4. Gyermek hiányzások kezelése
–  Annak a gyermeknek az óvodai hiány-

zását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszé-
lyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége 
(például szív-érrendszeri megbetegedések, cu-
korbetegség, légzőszervi megbetegedések) vagy 
például immunszupprimált állapota miatt, er-
ről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemu-
tatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak 
kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 
továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba 
kerül a részére előírt karantén időszakára.

–  A gyermek távolmaradásával kapcsolatos 
valamennyi szabály a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, 
azok betartása szerint szükséges eljárni.

5. Teendők beteg személy esetén
–  A tünetekkel rendelkező gyerekek elkü-

lönítése szükséges. A szülő/gondviselő értesíté-
séről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel 
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg te-
lefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermek-
orvosát. Azt követően az orvos utasításainak 
alapján járjanak el.

–  A gyermek az óvodába – hasonlóan más 
megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazo-
lással térhet vissza, melyet az intézménynek el 
kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírál-
hatja felül.

6. Intézkedések fertőzéssel érintett intéz-
mények esetében

–  Az NNK - a területi népegészségügyi 
hatóság által elvégzett járványügyi vizsgálat és 
kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI 
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájé-
koztatja azon köznevelési intézmények, illetve 
feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről 
bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogvi-
szonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb 
személy tesztje koronavírus-pozitív.

–  Az adatok alapján az EMMI és az NNK 
közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elren-
delni az intézményben más munkarendet. Az 
intézményben az óvodán kívüli, digitális mun-
karend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. 
Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogo-
sult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 
döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése 
után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen 
vissza a normál munkarend szerinti oktatás 
folytatására. A további népegészségügyi dönté-
seket az NNK és az érintett szervezetek hozzák 
meg és hajtják végre.

7. Kommunikáció
–  Fontos a hiteles forrásokból való tájéko-

zódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda 
közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással 
kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 
www.oktatas.hu felületein kell követni.

Ezt a tájékoztatást a kedves szülők felé már a 
szülói értekezleteken megtettem, de a járvány-
helyzet komolyságára való tekintettel, minden 
fórumon és alkalommal igyekszünk a figyelmet 
ismételten felhívni! 

Arra kérjük a kedves szülőket, hogy a jár-
vány megelőzése, féken tartása érdekében eze-
ket a fontos óvintézkedéseket tartsák be, mi is 
megteszünk mindent annak érdekében, hogy a 
hozzánk járó gyermekek egészségét megvédjük, 
megőrizhessük!

Márki Anett (óvodavezető)

Tájékoztató az SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda  
a 2020/2021. nevelési évben a járványügyi készenlét  
idején alkalmazandó eljárásrendről:

„Billegünk, ballagunk, jó így körbe járni...” - szólt az énekszó augusz-
tus 28-a délután az óvodában, amikor a 24 kis „katicabogárka” - jelké-
pesen ugyan -, de mára már kinőtte az óvodát és elrepült az iskola felé. 
Tarisznyával a vállukon és benne egy kis útravalóval ballagtak végig 
az óvodában. Utoljára még minden csoportszobában megálltak, ahol 

felelevenítették a szép emlékeket az együtt játszásokról, elbúcsúztak a 
játékoktól, galériáktól, asztaloktól, székektől és az óvó néniktől, akik 
egy kis ajándékkal kedveskedtek nekik. Miután körbejárták az óvodát, 
megkapták a jól megérdemelt jégkrémet, amit az udvaron minden kis-
gyermek jóízűen el is fogyasztott. Teli pocakkal pedig megkezdődött a 
játékos kerti parti, amit évről évre minden nagycsoportos oly izgatottan 
vár. Sajnos a járványhelyzet miatt műsoros ballagást nem volt módunk-
ban bemutatni, de a sok-sok izgalmasabbnál izgalmasabb játék, amit 
anyával, apával, tesóval közösen tudtak játszani a gyerekek, feledtette 
a hiányérzetet. Amikor véget ért a játékok sorozata, igazi meglepetés 
várt a gyerekekre. Aranka néni káprázatosan szép és ínycsiklandóan 
finom igazi KATICÁS tortát sütött erre az alkalomra. Méltó lezárása 
volt ennek az izgalmakban, játékokban és meglepetésekben igen gazdag 
délutánnak. A nap végére fáradtan ugyan, de boldogan haza indultak 
a gyerekek, s megígérték, hogy visszajönnek meglátogatni bennünket, 
nem fogják elfelejteni ovis éveiket. Mi pedig mindig tárt karokkal vár-
juk őket! 

Paplógó Alexandra és Hőgyes Edina óvodapedagógusok

Ballagás a Csicsergő Óvoda 
Katica csoportjában
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Ez a tanév sajnos ugyanolyan rendhagyóan indult, mint ahogy befe-
jeződött az előző.

Formájában és helyszínében különleges ballagással búcsúztunk vég-
zőseinktől.

Az elsősök köszöntése is eltért a hagyományostól. Szeptember elsején 
a negyedik osztályosok ünnepi műsora köszöntötte a volt óvodásokat 
és szüleiket. Vidám énekek, versek szerepeltek az előadásban. A rövid 
köszöntés legmeghatóbb pillanata az volt, amikor az egynapos elsősök 
áthaladtak egy szimbolikus iskolakapun. Szülő, gyermek, pedagógus 
érezte a jelentőségét ennek az apró lépésnek. Nagyon hosszú út kezdő-
dött meg az apróságoknak ezen a napos délelőttön.

A többi osztály nem vett részt a közös köszöntésen, osztályfőnökeik-
kel köszöntötték a tanévet osztályközösségükben.

A szülői értekezleteken már tájékozódhattak, hogy az intézmény mű-
ködését jelen helyzetben egy járványügyi eljárásrend szabályozza, mely 
megtalálható zoltanfy-deszk.sulinet.hu weboldalon.

Kérem, folyamatosan informálódjon, mert az eljárásrend a járvá-
nyügy alakulásával változhat.

A hagyományos tanévnyitó értekezleten a tanári kar elkészítette a 
2020/2021-es munkatervet. Rengeteg tanórán kívüli foglalkozás és 
rendezvény került bele az idei tanévben is. Sajnos a mindenki által is-
mert és elfogadott helyzet miatt jelen pillanatban sok eleme nem kerül 
megvalósításra. Nem nagy kockázat kijelenteni, szülő, gyermek, peda-
gógus egyaránt abban bízik, hogy gyorsan túljutunk ezen a rendkívüli 
helyzeten.

Nem csak programokkal, hanem tehetséggondozó foglalkozásokkal, 
szakkörökkel, fakultációkkal is készültünk erre az évre a hagyomá-
nyoknak megfelelően, újdonságokkal megfűszerezve.

Tervezett szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások, fakultációk:
A./ Szabadon válaszható: sakk, énekkar, vizuális kultúra, tömeg-

sport (atlétika, kézilabda, röplabda), szerb nyelv, kínai nyelv, alsós te-
hetséggondozó (művészeti) foglalkozás, magyar-matek felvételi előké-
szítő foglalkozás, úszás

B./Pedagógus által meghatározott feltételekkel választható: robo-
tika, angol tehetséggondozás, természettudományos szakkör

A foglalkozások szervezése zajlik, de a járványügyi eljárást figye-
lembe kell venni és a csoportok kialakítása ennek függvénye. 

Türelmet kérünk!

A weboldalon található részletes tájékoztatóból most kiemelésre ke-
rül az alábbi, kimondottan a Zoltánfy Iskolában meghozott intézkedés 
néhány pontja.

1. Általános szabály, hogy a tanulócsoportok diszkréten elkülönül-
jenek egymástól zárt térben.

2. Szájmaszk használata a tantermen és az udvaron kívül mindenhol 
kötelező.

3. Szülő a koronavírus.gov.hu – n talál utasítást esetleges fertőzés-
gyanú esetén.

4. A gondviselő aláírta a felelősségteljes magatartásról szóló nyilat-
kozatot, beteg gyereket nem enged iskolába. Feltárt fertőzés esetén jelez 
az iskola vezetőségének.

5. Hiányzást követően a gyermek csak orvosi igazolással jöhet visz-
sza az intézménybe.

6. Külsős helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényekre nem 
mennek a tanulócsoportok. 

7. Szülőket érintő összejöveteleket (szülői, SzMK, stb) épületen belül 
ne kerüljön megrendezésre (javasolt online felület).

8. „Nyílt napok” megtartása visszavonásig elmarad.
9. Csak az iskola tanulói látogathatják az iskolában megrendezett 

esetleges egyéb rendezvényeket.
10. Kirándulásokat nem szervezünk, egyéb pályázati keretekben 

működő tanórán kívüli foglalkozások szünetelnek.
11. Szülő az épületben kizárólag ügyintézés céljából tartózkod-

hat, előzetes időpont egyeztetés követően. 
12. A délután gyermekért az alsó tagozaton 14 órakor, 15 órakor és 

16 órakor érkezhet a szülő, és az ajtóban „veszi át” a gyermeket a peda-
gógustól.

13.  Úszásoktatás bizonytalan ideig felfüggesztésre került.
14.  Azok a szülők, akik nem kérik a gyógytestnevelési ellátást, erről 

írásban nyilatkoznak.
15. LIETO Művészeti Iskola csak az intézmény tanulóinak tarthat 

hangszeres foglalkozást.
16. Nem iskola által szervezett délutáni foglalkozásokra csak szülői 

engedéllyel mehet a tanuló, saját felelősségre. Az oktató a csoportot a 
pedagógustól veszi át és betartja az iskolában foganatosított rendkívüli 
rendszabályokat.

17. Ebédeltetés: az alsós gyermekek két részletben 12 óra 30 perckor 
és 13 órakor, a felsősök 13 óra 30-kor indulnak kísérettel a vendéglőbe.

18. Szakkörök bizonytalan ideig nem vagy csak részlegesen indul-
nak a járványhelyzet miatt.

19. A szakkörön csak azonos tanulói csoportok lehetnek.
20. Az énekkar a rendelkezés visszavonásáig semmilyen formában 

nem kerül megszervezésre.

Vid György igazgató

Tisztelt Szülők!

A szalonunkban 2 kiadó helyiség van, ahová elsődlegesen: MŰKÖRMÖST, MASSZŐRT, MŰSZEMPILLÁST, PEDIKŰRÖST várunk
Érdeklődni a +36 70 /7767-667-os számon lehet!

 M E G N Y I T O T T U N K !  

BEAUTYBOX SZÉPSÉGSZALON
Fodrászat, Hajhosszabbítás, hajdúsítás, Kozmetika 

deszk, csalogány utca 28.
Sok szeretettel várjuk minden kedves régi- és új vendégünket!
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Táborok  
és fesztiválok 

Hagyománnyá vált, hogy a Bá-
nát Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület szervezésében minden 
év augusztus hónapjában gyer-
mek- és ifjúsági népzenei tábort 
szerveznek. A tábornak mindig 
hazai és anyaországi (szerbiai) 
résztvevői és előadói voltak. Egy 
kicsi másképp, egy kicsit keve-
sebb, és csak hеlyi résztvevővel 
most is megrendezték augusztus 
10-16. között ezt a tábort. Maga 
a program is változatos és jó volt, 
hisz a zenei tábor mellett a kéz-
műves táborban is sok mindennel 
megismerkedhettek a résztvevők. 
A zenét Halász László harmoni-
kaművész, zenepedagógus ok-
tatta segítőjével, Krisztiánnal. Az 
alapoknál kezdték,  főként tam-
bura volt, amin játszani tanultak 
a gyerekek, és ahogy ezt a szak-
ember, Halász László mondta, a 
záró programon erre már lehet 
építeni és gyakorlással  fejlődni. 
Sok kiváló szakember dolgozott 
a Brczán Éva vezette kézműves 
táborban is: Frankó Tamás az 
agyagozás, Milisavic Gordana 
a gyöngyszövés, Ducza Andrea 
a nemezelés, Antalné Czimer 
Ágnes a kosárfonás és Brczán 
Krisztifor a fafaragás fortélyaival 
ismertették meg az érdeklődőket. 
Volt tánc is, a gyerekekkel Jaksity 
Mirjana foglalkozott. A nagyon 
hasznos és mindenki által élve-

zett honismereti kvíz Belájszki 
Nevenka munkáját dicséri. Külön 
érdekessége volt a táboroknak a 
két kirándulás. Kecskeméten a 
Hangszermúzeum, míg Móra-
halmon a Kis Magyarország, a 
„Kóló” Szerb Kulturális Központ 
és a bivalyrezervátum megtekin-
tése volt a program. A végén a 
Szent Száva Oktatási, Kulturális 
és Hitéleti Központban, ami a tá-
borok helyszíne is volt, a gyerekek 
bemutatták az érdeklődőknek, 
amit tanultak az egy hét alatt. Jól 
szervezett és lebonyolított tábo-
rok voltak, a résztvevők, előadók, 
valamint a szülők és érdeklődők 
szerint is. 

 
Ugyanúgy nagy sikere volt a 

Mórahalom városában ugyan-
ebben az időben megrendezett 
szerb tánctábornak. A tábor-
ban a budakalászi „Ruzmarin” 
és a deszki „Bánát” utánpótlás 
csoport tagjai vettek részt. E két 
csoport már évek óta fellép kö-
zös koreográfiával, ami Vujcsin 
Lyubomír, verbászi (Szerbia) 
koreográfus munkája és amit 
először a battonyai táborban 
gyakorolnak. Most a régi kö-
zös koreográfiák gyakorlása és 
„Brusnik, Kumanovo és Krajis-
te” című új koreográfiák voltak a 
programban. Sajnos a koreográ-
fus csak két napig volt jelen, de 
az együttesvezetők, Kosznovszki 
Zorica és Dunai Peti munkájának 
köszönhetően így is sikeres volt 
a munka. Természetesen jutott 

idő a fürdésre és a nevezetességek 
megtekintésére és egy bemutató-
ra Szegeden, a Dugonics téren is. 
Hasznos és sikeres volt és remél-
jük, hogy minél előbb látjuk a tá-
borban tanultakat.

Tökölön már nagy hagyomá-
nya van a Summer Fest Nemzet-
közi Néptáncfesztiválnak. Sajnos 
ez évben az egészségügyi helyzet 
miatt csak hazai csoportok sze-
repeltek a fesztiválon. Аugusztus 
22-én a bemutatkozott a deszki 
„Aranykezek” Kézműves Műhely, 
akik kibővítve tevékenységüket, 
bemutatták a híressé vált „deszki 
brza gibanicát” is, aminek nagyon 
nagy sikere volt, hisz meg is lehe-
tett kóstolni. A tánc sem maradt 
el, az utánpótlás csoport nagy 
sikerrel mutatta be a Sumadijai 
táncok koreográfiát. 

Tökölön másnap augusztus 
23-án folytatódott a deszki Bánát 
szereplése. Ezúttal a gyerekcso-
port „Nis környéki” és „Belgrádi” 
tánckoreográfiákkal mutatkozott 
be. Itt volt az egyik helyszíne a 
szintén nemzetközi Folkid Gyer-
mek Népművészeti Fesztiválnak, 
melyen most sajnos csak hazai 
csoportok vettek részt. Mivel a 
fesztivál több helyszínen (Buda-
pest  , Kecskemét, Székesfehérvár, 
Százhalombatta, Tököl, Szeged 
és Deszk) zajlott, a szervezők a 
program sokszínűségére töre-
kedtek, és hogy bemutatkozza-
nak azok a csoportok is, akik az 
ország nemzetiségi kultúráját is 
ápolják. Ezek között volt a Bánát 
gyerekcsoport is

A szerb templom 
felszentelésének 
ünnepe

A deszki szerbek mindig nagy 
tisztelettel emlékeznek meg az 
1859-ben újraépített templom 
felszentelésének ünnepére au-
gusztus 19-én, Jézus szinevallo-
mása ünnepén. Ez a deszki szerb 
búcsú napja. Еz évben egy kicsit 
másként, a meglévő egészségi 
helyzet miatt, de most is ünne-
pélyesen, ahogy ez megszokott. 
Eljöttek sokan azok közül is, akik 
elköltöztek a községből hazánk 
más részeibe, de a határontúliak 
közül csak néhányan. Az ünnep-
ség délelőtt 10 órai szent liturgi-
ával kezdődött, körmenettel és 

hagyományos szőlő 
szenteléssel, amit Szvetomir Mili-
csity helyi és Dalibor Milenkovity 
szegedi szerb tisztelendők celeb-
ráltak. Majd délután 16 órakor 
ünnepi vecsernye volt, ahol csat-
lakozott Bekán Aurél magyar-
csanádi román tisztelendő is. 
Következett az ünnepi kalácssze-
gés és „kolyivó” - búza szentelés, 
amit a kum –házigazda, Rusz 
Alex Hari, aki Strassburgban él 
és Magyarország állandó elnöke 
az Európa Tanácsban készített. 
Ezután a helyi tisztelendő, Mili-
csity atya mondott köszönő be-
szédet. A beszédben kiemelte az 
idei munkálatokat a templom és a 
parókia épületénél, megköszönve 
a támogatóknak a hozzájárulást. 
Külön köszönetet mondott Ki-
rály László polgármesternek, aki 
megtisztelte az eseményt. A Szent 
Száva központ udvarán vendé-
gelték meg a résztvevőket, ahol a 
helyi „Bánát” és „Bánatske Lále” 

zenekarok, megerősítve Vujcsin 
Frányó Eszter énekessel, valamint 
a Szerbiából idelátogató Neda Ni-
kolic furulya művésszel és Zoran 
Bugarski –Brica tambura prímás-
sal varázsoltak remek hangulatot. 
A főszervezők, a „Deszki Szerb 
Ortodox Egyházközség és Paró-
kia” meg lehettek elégedve mind 
a részvétellel, mind az esemény 
lebonyolításával. Reméljük, hogy 
jövőre visszatér minden a szoká-
sos medrébe és még több részt-
vevővel és programmal ünneplik 
meg a deszki szerb templom fel-
szentelésének ünnepét. 

Díjazott pályázat
A Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége /NESZ/ által kiírt pá-
lyázaton Brczán Éva „Fejrevaló 
viseletek újragondolása – terve-
zett kapica” c. pályázata különdíj-
ban részesült. Évának gratulálunk 
és további sok sikert kívánunk a 
népművészet ápolása terén vég-
zett munkájában.

Összeállította: Rusz Borivoj

Hírek a „Bánát” tevékenységéről 
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Tiszavirág hírek

Folkid 2020. 
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 Bár tele bizonytalansággal, de elindult a 
tanév a Tiszavirág Néptáncegyesület csoport-
jainak is. Sajnos hétről hétre azzal szembe-
sülünk, hogy kevesen vannak próbákon, ki 
azért, mert karanténba került, ki azért, mert 
annyi iskolai elfoglaltsága van, hogy nem 
tud jönni, ki egyszerűen tart a járványhely-
zettől, ami érthető természetesen. Nehéz így 
dolgozni, nehéz így tervezni, de elfogadtuk, 
hogy most ez van és igyekszünk betarta-
ni minden szabályt, óvintézkedést. Jelenleg 
nincs még korlátozás arra vonatkozóan, hogy 
nem tarthatók táncpróbák. Addig, amíg nincs 
szigorítás, tartjuk a próbákat, ha csökkentett 
létszámmal is, de dolgozunk, nem szeretnénk 
leállni megint. 

Több tervünk volt erre az évre, külföldi és 
hazai fesztiválok, évzáró műsor a Nagyszín-
házban, nagy együttesi tábor és még sorol-
hatnám. Sajnos, ezek csak tervek maradtak, 
viszont ami késik, nem múlik. Abban bízunk, 
hogy minden visszaáll a rendes kerékvágásba 
és jövő nyáron már utazhatunk, táborozha-
tunk csoportjainkkal.

Addig is próbálunk lehetőségeket keres-
ni 1-1 fellépésre, programra, hogy legyen a 
gyerekeknek sikerélménye, ne maradjanak el 
teljesen a közösségi alkalmak. 

Szeptember 27-én a Cibere néptánccso-
port Békéscsabára utazik, ahol a Viharsarki 
sokadalom című műsoron lép fel, a Jókai 
Színházban.

Október 1-jén Szege-
den, a Senior Center idősek napi rendezvé-
nyére kaptunk meghívást, amely bár on-line 
lesz megtartva, de számítanak ránk, ha csak 
felvételről is.

Decemberre tervezünk egy évadzáró mű-
sort a szegedi IH Rendezvényközpontban, 
nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk 
tartani és egy szép fellépéssel és utána lévő 
táncházas mulatsággal tudjuk lezárni az évet.

Addig is várunk szeretettel Mindenkit, aki 
szeretne csatlakozni hozzánk Deszken, Sze-
geden és Röszkén is, 5 éves kortól 99 éves 
korig!

Tóth Gábor egyesületi elnök

 Az a megtiszteltetés ért ben-
nünket, hogy a CIOFF Folk-
lórfesztiválok Szövetsége és az 
Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület a Tiszavirág Nép-
táncegyesületet választotta part-
nernek az II. FOLKID fesztivál 
szegedi és deszki programjának 
megrendezéséhez. 

Sajnos a pandémia idén ezt a 
rendezvényt is sújtotta, hiszen 
a külföldi csoportok nem tud-
tak részt venni a fesztiválon, de 
azt gondoljuk, hogy így is egy 
nagyon gazdag, szép közösségi 
programot valósítottunk meg 
együtt.

A fesztivál együttműködő 
partnerei voltak: 
Örökség Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Népművészeti Egyesület; 
Hírös Agóra, Kecskemét; 
Duna Művészeti Társaság,
Budapest; 
Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége; 
Tiszavirág Néptáncegyesület,
Deszk; 
Alba Regia Táncegyesület, 
Székesfehérvár; 
Magyarok Öröksége Egyesület, 
Százhalombatta; 
Tököli Művelődési Központ.

A Tiszavirág Néptáncegye-
sület a kecskeméti és a buda-
pesti programokon vett részt és 
természetesen házigazdaként a 
deszki-szegedi programon. 

Augusztus 18-án a Cibere 
gyermek néptánccsoportunk 
Kecskemétre utazott, ahol egy 
nagyon jó hangulatú nap végén 
a kecskeméti Agórában szere-
peltek. A programok, a fellépés, 
a műsor utáni táncház mind ma-
radandó élmény volt táncosaink 
számára.

Nagyon örültünk annak, hogy 
augusztus 20-án Budapestre 
utazhattunk, ahol már délelőtt 
vártak minket finom ebéddel, 
majd „Kincskereső” kulturális 
programmal a budai várban. Az 
Oroszlános udvarban léptünk fel 
délután egy nagyon színvonalas 
műsorban. 

Augusztus 22-én Szegeden, 
az IH Rendezvényközpontban 
fogadtuk a hozzánk érkező cso-
portokat: a Csongrádi Alföld 
Néptáncegyüttest, a Harta Nép-
táncegyüttest, valamint a Tesse-
dik Táncegyüttest Szarvasról. A 
délelőtt folyamán a szegedi Va-
dasparkba látogattak el a csopor-
tok, ahol bár nagy volt a meleg, 
de mindenki nagyon jól érezte 
magát. Ebéd után Deszk felé vet-
tük az irányt, ahol elkezdődött a 
fellépésre való felkészülés, vala-
mint kézműves foglalkozásokon 
is részt vehettek a gyerekek. 

Délután 18 órakor a Deszki 
Faluházban kezdődött a műsor, 
ahol több koreográfiával is be-
mutatkoztak a csoportok, akiket 
a vajdasági Juhász zenekar kísért. 
Az este táncházzal és vacsorával 
zárult, amit a szegedi Tisza River 
Étteremben fogyasztottak el a 
csoportok. 

Bene Ildikó

KULCSRAKÉSZ  MEGOLDÁS  AZ  ÖTLETTŐL  A

MEGVALÓSÍTÁSIG

ÁRAMTERMELÉS, FŰTÉS ÉS
HŰTÉS 

NAPENERGIÁVAL!

SMART  FINANCE  & LIVING  PARTNER  

MOLNÁR  JÓZSEF

DESZK ,  OROSZHEGYI  U .  2

TEL . :  06  30  717  5154

WWW .FACEBOOK .COM/SUNENERGY2020



2020. SZEPTEMBER 13SPORT HÍREK

A 2019-2020-as évadot szeptember elején elkezdték labdarúgó csa-
pataink. Kisebb kavart okozott utánpótlás csapataink versenyeztetésé-
ben a szeptember elején szőregi iskolában megjelenő koronavírus fer-
tőzés, de megtettük a szükséges óvintézkedéseket, és folytatjuk tovább 
a munkát.

További információkat, friss híreket megtalálják az egyesület Face-
book oldalán illetve honlapján ’www.deszkisc.hu’

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

5 csapat nevezett a szeptember 
4-én megrendezett MIKI (Mi ki-
állunk ellenetek) kispályás foci-
kupára, ami a Sportcentrumban 
volt. 

A torna eredménye:
I. Deszki Kispályások 
II. DSC Futsal 
III. Falábúak 
IV. Gerappa 
V. Aranylábúak 

Gólkirály: 
Martinkovics Milán 
Legjobb játékos: Iványi Zalán 
Legjobb kapus: 
Szendrényi Benő

Eredmények:
1. hely: Hlkc (Hódmezővásárhely) 
2. hely: Fkse Algyő
3. hely: Deszk 1
4. hely: Deszk 2

Különdíjak:
Legjobb mezőnyjátékos: 
Sulyok Rebeka (Fkse-Algyő)
Legjobb kapus: Rácz Gabriella (Hlkc)
Legjobb góllövő: Hadobás Rebeka (Deszk 1)

A tornáról a csapatok edzőit kérdeztük:

Barok István (Deszk 2):
Deszki felkészülési torna
Nagyon jó időben rendezték meg Deszken 

a négycsapatos női tornát. A két utánpótlás 
csapatnak a bajnoki rajt előtti utolsó hétvé-
gén már formában kellett lenniük, míg a két 
„hazai” csapatnak még egy bő hónap áll a 
rendelkezésére a bajnoki rajtig. Ez meg is lát-
szott a csapatok készültségi szintjén. A serdü-
lő lányok heti öt edzésen vesznek részt, míg a 
két felnőtt jóval kevesebb közös munka után 
érkezett.

A torna szervezői mindenben kitettek ma-
gukért, a település polgármestere nyitotta meg 
az eseményt, s a csapatok „táplálását” is komo-
lyan vették.

Az utánpótlás csapatok biztosan hozták az 
elődöntőket. A harmadik helyért lejátszott 
„házigazda összecsapás” hozta a legizgalma-
sabb meccset. A fiatalok az első félidőben már 
11 góllal is vezettek, de a rutinosabbak behoz-
ták a hátrányt, s végül egy góllal kikaptak.

A döntő nem hozott szoros meccset, a vá-
sárhelyi lányok leiskolázták az algyőieket.

A díjátadó méltó volt a torna színvonalá-
hoz, valamennyi résztvevőben jó emlékeket 
hagyva. A torna megérdemli a folytatást.

Prislinger Tibor (Deszk 1):
Örülünk, hogy ez a torna létre tudott jön-

ni. Erős ellenfelekkel tudtunk játszani, ami 
a jövőre nézve nagyon hasznos volt. Először 
játszottunk így együtt, így nagy elvárás nem 
volt a csapattal szemben, de sok pozitív dolgot 
mutattak a lányok, és láttuk, miben kell még 
sokat fejlődnünk. Dolgozunk tovább, hogy 
egyre jobb formába kerüljünk a bajnokság 
kezdetére

Deák Tamás (Hlkc):
Jól szervezett minitorna részünkről telje-

sen elérte a célját, jó, küzdős mérkőzéseken 
játszottunk Deszkkel és Algyővel. Felkészülé-
sünk utolsó szakaszában a lányok nagyon jól 
teljesítettek. Sok sikert kívánok a többi részt-
vevő csapatnak.

Gera Pál (Fkse-Algyő):
Az első mérkőzésen Deszki felnőtt csapat 

ellen léptünk pályára, nagyon jó iramú mér-
kőzés volt, ami jól szolgálta a fakészülésünket 
a serdülő 2. osztályra. Védekezésünk végig jól 
működött, ennek köszönhetően végig vezetve 
sikerült nyernünk. A második meccsünk a 
csoport rivális HLKC ellen játszottuk, nagyon 
tetszett az első 10-13 percünk, viszont ott jött 
egy áramszünet a fejekben és hibát hibára hal-
moztunk mind támadásban, mind védekezés-
ben, ezt ellenfelünk remekül ki is használta. 
Második játékrészben mar csak az eredmény 
kozmetikázására volt lehetőségünk. Megér-
demelten nyerték meg a döntőt a vásárhelyi 
lányok.

Gratulálunk a résztvevő csapatoknak!
Szepesi Dániel szervező

Deszki Sport Club hírei

MIKI Kupa a Helyi Értékek Napján

Szalma Zoltán Kézilabdatorna

Felnőtt megye II. osztályban eddig hibátlanul szereplő csapatunk őszi eseménynaptára.
Forduló Dátum Kezdés Hazai Vendég Helyszín Eredmény
1 2020.08.22 17:30 Makó FC II Deszk SC Makó Marospart 1 : 3
2 2020.08.29 17:30 Deszk SC Zákányszék KSK Deszk 2 : 0
3 2020.09.05 16:30 St. Mihály FC Deszk SC Szentmihály 1 : 4
4 2020.09.12 16:30 Mindszenti SC SE Deszk SC Mindszent 1 : 6
5 2020.09.19 16:00 Deszk SC Földeák TC Deszk
6 2020.09.26 16:00 FK 1899 Szeged Deszk SC KÉSZ Sport Aréna
7 2020.10.03 15:00 Deszk SC Sándorfalva SK Deszk
8 2020.10.11 17:00 Csengele KSE Deszk SC Csengele
9 2020.10.17 14:30 Deszk SC Tömörkény KSE Deszk
11 2020.10.31 13:30 Deszk SC Üllési ISE Deszk
12 2020.11.07 13:30 Csanytelek SC Deszk SC Csanytelek
13 2020.11.14 13:30 Deszk SC Mártély SK Deszk
14 2020.11.22 13:00 Nagymágocs SE Deszk SC Nagymágocs
15 2020.11.28 13:00 Deszk SC KSE Balástya Deszk
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Családi események
HÁZASSÁG

Lőrincz Miklós és Galambos Tamara 2020.08.07-én,
Szurovecz János és Tárkányi Evelin 2020.08.07-én,
Kocsis Tamás és Szarvas Mariann 2020.08.07-én,
Greskovics Péter és Dobra Gabriella 2020.08.08-án,
Csorba Dániel és Kovács Irén 2020.08.17-én,
Bács Dániel és Lajos Nikolett 2020.08.24-én,
Kovács Gergely és Bogár Gréta 2020.08.29-én,
Barta Zoltán és Lajkó Adrienn 2020.09.07-én házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS

Dobránszki Tibor 66 éves korában,
Szabó József 31 éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Forgó Brigittának és Angyal Lajosnak 2020.08.07-én Alíz,
Budai Xéniának és Égető Zsoltnak 2020.08.03-án Ádám,
Földvári Ágnesnek és Lovász Ladislavnak 2020.08.14-én Laura,
Kovács Edinának és Barcsai Ottónak 2020.08.16-án Léna Panna,
Bódi Tímeának és Vásárhelyi Ferencnek 2020.08.11-én Nimród Ferenc,
Szentesi Ágnesnek és Nagy Dávidnak 2020.08.17-én Dávid,
Csikós Katának és Baksa Lászlónak 2020.08.24-én Laura,
Almási Zsófiának és Farkas Miklósnak 2020.09.14-én Odett,
Kordik Adriennek és Halász Dánielnek 2020.09.16-án Máté,
Dr Jakó Nórának és Kerek Róbertnek 2020.09.08-án Eliza 
nevű gyermeke született.

A deszki Magyarok Nagyasszonya Templom búcsúja 2020. október 
11-én vasárnap a 11 órai szentmise keretében kerül megünneplésre. 
A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Ft. P. Tőkés György SJ 
atya, Sri Lanka-i misszionárius.

Várjuk híveinket szeretettel!
Nagy Róbert plébános

Búcsú
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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 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
 Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
 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: 62/652-669
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: Mészáros-Nagy Bernadett
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 

Október 7., 21. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga 

kukában, vagy átlátszó műanyag hulladék-
gyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, 

fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Nagy Mihálynétól tulipánhagymákat kaptunk a közterületek, 
intézmények szépítésére. Nagy öröm számunka, hogy egyre 
többeknek eszébe jut a deszki nagy közösség, amikor dísznövé-
nyekből, virágokból akad otthon felesleg. Így nekünk is köny-
nyebb, olcsóbb, és eggyel több okunk lesz mindannyiunknak 
vigyázni a közös értékeinkre!

Nagyon szépen köszönjük Nagy Mihályné Márta tanárnőnek 
a kedvességet!

Sok kicsi sokra megy
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