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20,5 millió forintot nyert Deszk a már befejezett energetikai 
pályázat önerejének csökkentésére!
A jó hírről bővebben a 2. oldalon olvashatnak. 

NYERTÜNK!

ISMÉT SZÍNHÁZ 
a Faluházban!

November 14-én, szombaton 19 órakor egy 
páratlan vígjátékkal kezdjük a Téli Színházi 
Estéket. Ray Cooney: Páratlan páros című da-
rabjával várjuk a színház szeretőket!

ÚJ ÉPÍTMÉNYEK ÚJ ÉPÍTMÉNYEK 
a Tájház udvarána Tájház udvarán

Nemsokára elkészül a falu-
kemence és a foglalkoztató tér 
a Tájház udvarán. Írásunkat a 

4. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– 20,5 milliót nyertek ismét. Mire 
kapták és mire használják ezt az össze-
get? 

– Az idén elszámolásra került energeti-
kai pályázatunk a vártnál lényegesen többe 
került, melyet saját forrásból kellett kifizet-
nünk. A szaktárcától 20,5 millió forintot 
kértünk, mely összeggel a nem várt kiadást 
tudtuk csökkenteni. Ez a pénz hiányzott a 
működésből, hiányzott a bérek fedezetéből 
és mindenből, ami a település üzemeltetésé-
vel függ össze. 

Pár napja kaptuk a hírt Gémes Lászlótól a 
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
elnökétől, hogy aláírták a támogató határo-
zatot. Kimondhatatlan nagy öröm volt szá-
momra., és bevallom, elcsuklott a hangom a 
telefonban, amikor elnök úr a jó hírt közölte 
velem. 

Minden hónapban arról számolhattam 
be, hogy kilátástalannak látom az év végét, 
ha a finanszírozásokra és az ellehetetlenült 
gazdálkodásra gondolok. Ez nem oldja meg 
minden problémánkat sajnos, de igencsak 
enyhít a bajon – hatalmas segítség ez most!

Itt az újság hasábjain is nagy tisztelettel 
köszönöm Gémes László elnök úr segítségét 
és közbenjárását, ami nélkül nem lélegezhet-
tünk volna fel az év utolsó hónapjaiban.

Tudtunkon kívül, de talán ezt a jó hírt 
elővetítve járt nálam elnök úr az előző he-
tekben, hogy a megye nevének megváltoz-
tatását megörökítő emlékplakettet és egy új 
országtérképet adjon át a jó kapcsolat dekla-
rálásaként. Dr. Polner Eörs alelnök úrral tett 
látogatásuk alkalmával a kedélyes beszélge-
tés során feltérképezték Deszk jövőbeli fej-

lesztési elképzeléseit, terveit is, hogy azokat 
segítve tudjanak lobbizni a közeljövőben 
kiírt pályázatoknál Deszk községért, az itt 
lakókért. 

Köszönjük a támogatást!

– Polgármester Úr! Miért nem volt Deszken búcsú – 
hiszen több településen is szórakozhattak más hétvégé-
ken az ottaniak? 

– Valóban nem volt és jelenleg sincs tiltva a búcsús kira-
kodás, ám a vírushelyzetre tekintettel ezt a döntést hoztuk 
Deszken. Sajnos több igazolt COVID-19 fertőzöttről, és két 
tucatnál is több karanténosról van tudomásunk a településen, 
ami felelősségteljes előrelátásra kötelez mindannyiunkat. 

Tekintettel a tényre, miszerint Csongrád-Csanád megyé-
ben 2000 feletti a hivatalosan nyilvántartott esetszám, mely 
statisztikával a hatodik legfertőzöttebb megye a miénk, és mi-
vel az ötödik legveszélyeztetettebb nagyvárosként Szegeden is 
egyre nő a fertőzöttek száma – nem akartuk bevállalni, hogy 
pár műanyagpuskáért és egy kis körhintázásért veszélybe so-
dorjunk bárkit is. Túl nagy ár lett volna ezért akár egyetlen 
súlyos megbetegedés is.

A búcsú egyébként nem maradt el, hiszen egyházi ünnep-
ként idén is megtartották a csodás Deszki Magyarok Nagy-
asszonya templomban az ünnepi misét, ahol Tőkés György 
atya, Sri Lanka-i misszionárius mondott szent beszédet, és 
celebrálta a misét.   

– Véget ért az Egészség7. Mik a tapasztalatok a COVID idején tartott 
szűrővizsgálatok hetéről? 

– Azt hiszem, hogy először is meg kell köszönjem a szociális tagintézményünk 
vezetőjének, Mellár-Damián Mónika kolléganőmnek, aki kényszer karanténba 
vonulva szervezte le a szűrővizsgálatokat, majd a pozitív teszt enyhe lefolyású tü-
neteit is viselve aggódott otthonról, hogy minden rendben menjen. Köszönöm 
szépen neki és az intézményünk teljes kollektívájának, a háziorvosainknak, és a 
szűréseket vállaló szakorvosoknak, valamint a védőnőinknek a problémamentes 
lebonyolítást!

Bizony akadt miért aggódni a szervezés teljes időszakában, hiszen a szegedi 
klinikákon megjelenő COVID-19 vírus okozta elővigyázatosság és rektori intéz-
kedések miatt még utolsó napon is vissza kellett lépjen a vizsgálatokban meghir-
detett egyik orvosnak.

Ezektől az előre nem tervezhető problémáktól eltekintve sikeresnek mondhat-
juk az idei egészséghetet is! Tizennégy fajta szűrővizsgálat és az elmaradhatatlan 
véradás várta az egészségükkel is foglalkozó deszkieket. A tüdőszűrést sajnos 
szintén a vírushelyzet miatt nem engedélyezte a Népegészségügyi Szolgálat, ami-
re biztosan sokan vártak – közöttük én is. Bízom benne, hogy hamarosan lehető-
ség nyílik az egyik legnépszerűbb ingyenes vizsgálat pótlására. Ha ez nem marad 
el, legalább 150 fővel több főt regisztrálhattunk volna – de így sem vagyok elége-
detlen. Az első Egészég7 megszervezésének ötlete Farkas Péter akkori képviselő 
fejéből pattant ki, hiszen örök igazság, hogy az ember épp csak az egészségével 
nem törődik kellőképpen, így meg kell próbálni „házhoz hozni” a vizsgálatokat. 
Sok idő eltelt azóta, de az üzenete ma sem változott, sőt a koronavírus idején még 
inkább aktuális kihívás, hogy Deszkre „szállítva” a megannyi vizsgálatot, te-
gyünk valami igazán fontosat a lakosainkért.  

Gémes László
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– Többen kérdezték, hogy ha a kör-
DESZK-a megtartható volt, akkor miért 
kellett lemondani a gyalogtúrát idén? 

– Az egyik legnépszerűbb szabadidős sport-
rendezvény a Deszki gyalogtúra – de hozzá kell 
tegyük, nem a deszkiek körében. A Gyorgyev 
Vojiszláv szervezésében megrendezésre kerülő 
megmozdulás szinte egy egész napos prog-
rammá vált az évek során, de bizony leginkább 
szegedi résztvevőkkel. Legnagyobb szomo-
rúságunkra az iskola nem igazán tudta eddig 
megmozgatni a deszki gyerekeket az 5-6 km-es 
túrázásra – bizony ez is személyfüggő. Ha a ta-
nár példaképpé tud válni, és a példakép ott van 
az ilyen sportprogramokon, akkor a gyerekek is 
ott lesznek. Talán jövőre már változni fog ez is.

A jó közösségben eltöltött egészséges séta 
mellett a helyi értékek, érdekességek bemuta-
tása, a rögtönzött sportvetélkedők, és persze 
Minyó Józsi bácsi isteni babgulyása tette híres-
sé Szőregen és Szegeden is ezt a deszki progra-
mot. A jelentkezők mintegy 70-80%-a ezekből 
a szomszédos településeken lakókból került ki 
az elmúlt 10 évben, és csupán a fennmaradó 20-
30% volt deszki az indulók között. Ez nem baj, 
hiszen a jó hírünket viszik az állandó és az új 

kilátogatók, de azért örülnénk, ha népszerűbb 
lenne a deszkiek körében is ez a „lábas kihívás”. 

Mivel a Szegedi Arany János iskola és a sző-
regi általános iskola is jelezte, hogy a tantestü-
let döntése alapján nem vesznek részt idén a 
gyalogtúránkon, és jól látható, hogy a deszkiek 
körében is igen jelentő lemorzsolódás figyel-

hető meg a koronavírus miatt, így kénytelenek 
voltunk lemondani a rendezvényt. Vojszi bácsi 
már keresi a tavaszi időpontot, hogy véletlenül 
se szervezzenek rá valamit az elmaradt gyalog-
túra-pótlás napjára.

Tudom, hogy tavasznál tovább biztosan nem 
is kell várnunk rá! 

– És a Kör-DESZK-a hogy sikerült? Hányan indultak idén a 
8,6 km-es helyi versenyen? Nem tartottak a vírustól?

– Az Egészség7 záró rendezvénye már évek óta egy közös sport-
program, melynek keretében a települést körbekarikázzák, futják 
vagy éppen rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával teszik meg a 
Deszket ölelő, 8,6 km-es kis távot. Innen jött az ötlet, hogy kör-
DESZK-a néven hirdetjük meg ezt a mozgási lehetőséget. Mintegy 80 
fő vett részt az idei kör-DESZK-a futamon, aminek igazán örültünk, 
hiszen rendesen belecsúsztunk a COVID második hullámába. A leg-
nagyobb létszámban gyerekek jelentek meg, ahogyan ez az elmúlt 
években is jellemző volt, de egyre népszerűbb a családi kötelékben 
történő kör-Deszkázás is. A legtöbben kerékpáron indulnak, de egyre 
több rollerrel és görkorival is találkozunk a rajtvonalnál. 

A futás az a sport, amihez nem kell semmiféle drága műszaki esz-
köz – mégis ebben a kategóriában lesz évről évre kevesebb verseny-
zőnk – idén egyetlen általános iskolás fiú indult neki így a távnak. 

Természetesen a szervezéskor mérlegeltük, hogy mekkora veszély-
lyel járhat egy ilyen közösségi megmozdulás. Arra jutottunk, hogy 
mivel szabadban vagyunk, a verseny jellegéből adódóan könnyedén 
tartható a 1,5-2 m-es védőtávolság, illetve a célba érkezéskor átalakí-
tottuk az eddig kistálkákban, poharakban kínált egészséges frissítők 
és gyümölcsök kiosztásának módját – így semmi veszélyét nem lát-
tuk a program lefújásának.    

A helyezetteknek idén is egészséges csemegékkel töltött csomagok-
kal kedveskedtünk, bár meggyőződésem, hogy a legtöbben nem is a 
díjak, hanem a mozgás öröme és a közösség vonzereje miatt jöttek el 
– ahogy ez mindig is így volt! 

A díjkiosztón a 14 kategória I-III. helyezettjei mellett egy különdí-
jat is átadtunk, mégpedig a legfiatalabb indulónak, Csikota Leónak, 
aki 3 évesen biciklizte végig a majdnem teljes távot! Mindenki arcára 
mosolyt csalt a pillanat, amikor határozott, kemény férfiként állt előt-
tünk az apróság az ajándék átvételekor – mi már láttuk szemén, hogy 
biztosan lesznek még sikerek az életében.

Azt gondolom, idén is mindenki jól – és biztonságban is - érezhette 
magát ezen a sportdélutánon. 

Köszönjük a részvételt – EGÉSZSÉGETEKRE!    

A 2019-es gyalogtúra indulói

A legfiatalabb indulónk
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– Jól hallottuk, hogy új lakja van a Pe-
tőfi utcai díjmentes” fecskeháznak”? 

– Igen, így van! A pályázati pénzből épült, 
háromlakásos épület egyik szerencsés lakójá-
nak másként alakult az élete, és sajnos nem-
hogy Deszket, de még az országot is elhagyta. 

Így augusztusban új pályázatot írtunk ki a 
39 m2-es, teljesen felszerelt, igényes lakásra, 
mely kiírásra ketten jelentkeztek. 

Ebből egy, a hiányosan benyújtott anyagok 
miatt érvénytelen volt, így a másik pályázónak 
– Csányi Szilviának adódott a lehetőség, hogy 
két évre albérleti díj nélkül, csak a rezsi megfi-
zetésével lakhassa az egykori önkormányzati 
szociális bérházból kialakított, a fiatalok hely-
ben tartását támogató bérlakásunk egyikét. A 
projekt két felelősével, Német Helgával és Bo-
ka-Málik Boglárka kolléganőimmel adtuk át 
a lakás kulcsait, természetesen nemzeti színű 
szalag átvágásával – ahogy azt illik. Szilvia a 
lakást bejárva csak annyit mondott: „Láttam, 
korábban a Deszki Tükörben, hogy szép új, 
de ilyen szépre nem számítottam.” A dicsérő 
szavak nem állnak messze a valóságtól. A hű-
tőgéppel, led tv-vel, számítógéppel és minden 
bútorral felszerelt lakást bizony mi is szívesen 
elfogadnánk. 

Gratulálunk Szilviának, és szívből remél-
jük, otthon fogja magát érezni a tényleg mese-
szép lakásban, és ez is segíteni fog abban, hogy 
egy életre itt maradjon a mi kis falunkban! 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– Mekkora sikere volt az új programnak, a deszki kertmozinak? 
– Bene Ildikó faluház igazgató ötlete volt, hogy a vírushelyzetben a külvi-

lágtól elzárt deszkieknek mi is szervezzünk kertmozi vetítéseket. 
Négy filmet nézhettek meg ingyen azok, akik régi, elfeledett érzések felme-

legítésén beindulva eljöttek a hétvégi vetítésekre, melyet a Faluház hátsó ud-
vari homlokzatára vetítve élvezhettek. A Mamma Mia, a Miniszter félrelép és 
az Üvegtigris 3. filmeket bizonyára a legtöbben látták már a tévében, ám azok, 
akik eljöttek hozzánk péntek esténként, azok egybehangzó véleménye szerint 
a „teljesen más hangulat” miatt választották ezt az eltűnőben lévő mozizást. A 
kft büfével várta a szórakozni vágyókat, mi pedig Csanádi Laci kollégámmal 
minden vetítés előtt motoros permetezős szúnyogirtást végeztünk az önfeledt 
szórakozást megalapozva.

Az utolsó filmet, a Freddie Mercury életét megörökítő Bohém rapszódiát a 
hirtelen lehűlt levegő miatt már a faluház színháztermében vetítettük – sajnos 
a három előadás közül a legkisebb nézősereg előtt. 

Összességében ez is jól sikerült, a négy filmet 280-an látták – köszönjük az 
ötletet és a profi megvalósítást!        

– Hogy halad a falukemence? 
– Lendületes haladással, látványos szakaszhoz érkeztünk 

– már a tető készül! Nemsokára a cserepek is felkerülnek az 
akár hatvan embert is befogadó új közösségi tér tetejére, és 
akkor már csak a térkő fektetése választ el bennünket az első 
„próbaüzemtől” – ami várhatóan kemencében sült kacsa és 
házityúk lesz. Mindenkit vendégül látunk majd, aki részt 
vett ennek a mesés helynek a megszületésében – már nagyon 
várjuk!    

– Úgy hallottuk, a hivatal ismét 
visszaáll a levelezéses és elektroni-
kus ügyintézésre – a személyes ügy-
félszolgálat kizárásával. Igaz ez? 

– Igen. Sajnos nálunk is megjelent a 
vírus, van, aki már karanténba került, 
ezért az esteszámok növekedésére te-
kintettel, jegyzőasszonnyal meghoztuk 
ezt a döntést.

Nem engedhetjük meg, hogy bár-
melyik csoportunk bezárjon fertőzés 
miatt, hiszen nagyon komoly napi te-
endője van úgy az adó-, a gazdasági-, 
anyakönyvi- és szociális csoportoknak, 
de műszakis kollégánkat sem tudjuk 
nélkülözni egyetlen napra sem. Ha bár-
melyik csoport leállna, az katasztrofális 
következményekkel járna a határidős, 
napi teendők mellett.

A márciustól júniusig tartó időszak-
ban teljesen jól tudott működni ez a 
rendszer, ezért most sem tartunk attól, 
hogy bármi fennakadás lenne emiatt. A 
részletekről jegyzőasszony az újság eb-
ben a számában tájékoztatást tett közzé.

Nem kockáztathatunk – kérjük a tisz-
telt lakosok megértését!

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Miniszter Félrelép
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő nyílt pályázat keretében meghirde-
ti a 

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2020/2021. tanévre vonatkozóan.

Deszk Község Önkormányzata csatla-
kozott az ösztöndíjpályázathoz. A pályázat 
beadásának feltételei felől érdeklődhetnek a 
Deszki Polgármesteri Hivatal 1-es szobájá-
ban, a 62/571-591-es telefonszámon, illetve 
a www.emet.gov.hu oldalon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esély-

teremtés érdekében a  hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan 
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt-
vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, 
akik a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőok-
tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében)  teljes idejű (nappali 
tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2020. november 05.

Király László sk.
   polgármester

Az elmúlt években megnőtt azon háztar-
tások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek. Szilárdtüzelésű fűtőberendezésben 
kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék éget-
hető el. Gyakori, hogy az emberek nem olyan 
anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag 
elégetésére az adott fűtőeszközt megtervez-
ték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják 
fűtőberendezésüket. A nem rendeltetésszerű 
használat jelentős anyagi kárral és eseten-
ként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez 
is vezethet. Több korom rakódik le az olyan 
égéstermék-elvezető rendszerben, amely-
ben hulladékot vagy más, nem megfelelő 
tüzelőanyagot – lakkozott, festett, vagy ned-
ves fát – égetnek. A lerakódott koromréteg 
fűtés során izzani kezd, meggyullad és akár 
kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz 
pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház te-
tőszerkezetére és egyéb részeire. A lerakódott 
korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a ké-
mény karbantartásával megelőzhetőek a ké-

ménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hív-
janak szakembert, a kémény tisztítását pedig 
tegyék lehetővé a kéményseprők részére. 

Ma már a hazai háztartások jelentős részé-
ben van szén-monoxid-érzékelő, a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken 
kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg 
a szén-monoxid miatt. A lakástüzek eseté-
ben is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, 
egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. 
Egy időben jelző berendezés emberéleteket 
és anyagi javakat menthet meg.

Továbbá felhívom a figyelmüket, hogy a 
tüzelőberendezések használatát szabályzó 
kormányrendelet alapján a környezetvédel-
mi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat 
ki a háztartási hulladékok (műanyag, gumi, 
lakkozott/festett fa..stb.) otthoni fűtőberen-
dezésben való elégetése miatt, mivel ezen 
anyagok elégetésével olyan mérgező anyagok 
szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reak-
ciók indulhatnak be, amelyek a levegőbe ke-

rülve a környező talajba, a növényzetbe és az 
élővizekbe is beépülnek. A mérgező anyagok 
az emberi szervezetben légzőszervi megbete-
gedéseket okozhatnak, elősegíthetik rosszin-
dulatú betegségek kialakulását, károsíthatják 
a veséket, elpusztíthatják az agysejteket, eset-
leg a tüdőt és a májat is megtámadhatják.

dr.  Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

HIRDETMÉNY

Előzzük meg a kéménytüzeket!

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A kialakult járványügyi helyzet miatt az 
Önök és Kollégáink védelme érdekében a 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

2020. OKTÓBER 26-TÓL 

BIZONYTALAN IDEIG 

SZÜNETEL!

A kérelmeket és megkereséseket kizá-
rólag postai vagy elektronikus úton áll 
módunkban befogadni. Az esetlegesen 
felmerülő kérdésekre kollegáink telefo-

non tudnak tájékoztatást adni.

A föld adás-vétel és haszonbérlet hirdet-
ményei a www.deszk.hu, illetve a 

www.magyarorszag.hu internetes oldalon 
továbbra is elérhetőek. 

Anyakönyvi ügyek intézése kizárólag 
előzetes telefonos egyeztetést 

követően lehetséges!
Tel: 62/571-590

Megértésüket köszönjük!

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző
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Szakkörök, foglalkozások a Faluházban

A járványhelyzet ellenére továbbra is igyekszünk lehetőséget biztosítani a deszkieknek, hogy minél több szakkörön, fog-
lalkozáson vehessenek részt és mindenki megtalálhassa a kedvére való hobbit. Az alábbiakban olvashatják az intézményben 
működő csoportokat és próbaidőpontjukat. Minden közösség várja még a jelentkezőket, érdeklődni a Faluházban lehet!

TISZAVIRÁG Néptáncegyesület
Borbolya néptánccsoport: 

hétfő 18.00-19.30
Cibere néptánccsoport: kedd, csütörtök 17.00-18.30Kezdő néptánccsoport: kedd, csütörtök 16.00-17.00 (várjuk folyamatosan a jelentkező gyerekeket!)Deszki Deszkadöngetők 

néptánccsoport: 
hétfő 19.00-21.00

KOZMOSZ
TÁNCEGYESÜLET 
ROCK AND ROLL 

CSOPORTJAI:
Ovis csoport: kedd, péntek 16.00-17.00

Kisiskolás csoport: 

kedd, péntek 17.00-18.00
Iskolás csoport: 

kedd, péntek 18.00-19.00

Mindhárom csoportba várjuk a további 

jelentkezőket!

Deszki 
Népdalkör 
Hétfő: 18.00-20.00A népdalkörünkbe várjuk a népdalt szerető friss nyugdíjasokat nagy szeretettel! 

Jó közösség, sok közös élmény!

DOLCE 
KAMARAKÓRUS

Csütörtök: 18.00-19.30

A női karba énekelni szerető és tudó 

hölgyek jelentkezését várjuk!

Royal 
Balettiskola
Csütörtök 16.15-17.00

Várjuk kislányok és
 kisfiúk jelentkezését egyaránt!

LEGO KLUB
Szerda 16.00-17.00

Legózni szerető fiúk és lányok

 jelentkezését várjuk!

NÉPI 
KÉZMŰVES 
SZAKKÖR

Hétfő 16.00-17.00

A szakkörön hagyományos népi 

kézműves technikákkal ismerkedhetnek 

meg az érdeklődők.

MUSICAL 
SZAKKÖR
Péntek 16.00-17.30

Ha érdekel a tánc, a zene, a színház világa, akkor itt a helyed!

Népi ének 
szakkör

Szerda 17.00-18.30

Fiúk és lányok is jöhetnek!

Népi hegedű, 

brácsa, nagybőgő 

szakkör

Csütörtök 16.00-17.00

Bármikor csatlakozhattok, 

hangszert is biztosítunk!

JÓGA
Szerda 17.30-19.00

Kezdőként és haladóként is lehet csatlakozni!

FITNESZ TÁNC 
(ZUMBA)

Kedd, péntek 19.00-20.00

Felszabadult mozgás, 

latin ritmusok kezdőknek is!
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Október 30. péntek 16 óra

TÖK-JÓ DÉLUTÁN
Tökvicsori faragás a Faluházban
Hozz magaddal kést és faragni való tököt!

November 1. vasárnap 10.30

Halottak napi koszorúzás 
a Római Katolikus Templom kertjében 
és a Tempfli téren
Deszk község önkormányzata, 
a helyi civil szervezetek, 
illetve intézmények részvételével.

November 7. szombat

Banatski Sabor 
– szerb népzenei találkozó
Szervező: Bánát Kulturális Egyesület

November 14. szombat 19 óra

Páratlan páros
Ray Cooney vígjátéka 
a Móra Ferenc Népszínház előadásában.
Belépő nincs!

November 21. szombat 16 óra

Nemzeti Filharmonikusok 
Kamarakórusának koncertje
Belépő nincs!

November 27. péntek 18 óra

Fülöp Valentina: Szívhasadás 
c. könyvének bemutatója
Belépő nincs!

FALUHÁZ HÍREK

Programajánló:
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Szeptembertől 3 új óvodapedagógust kö-
szönthetünk a Móra Ferenc Csicsergő Óvodá-
ban. Fogadják szeretettel bemutatkozásukat:

Bálint Patrícia vagyok, a Móra Ferenc Csi-
csergő Óvoda Katica csoportjának óvodape-
dagógusa. Szegeden születtem és ott is élek. 
Ebben az évben végeztem a Szegedi Tudomány 
Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Ka-
rán. Tanulmányaimat jelenleg a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar Neveléstudomány 
szakán folytatom, a jövőben pedig szeretném 
elvégezni a fejlesztőpedagógus szakirányú to-
vábbképzést is.

Azért választottam ezt a hivatást, mert sze-
retném a gyerekek fejlődését a hagyományos 
és korszerű módszerek vegyítésével elősegíteni. 
A gyermekekkel való foglalkozás örömmel és 
izgalommal tölt el, hiszen kihívásnak tartom, 
hogy minden gyermek kíváncsiságát különféle 
módon kell felkelteni, amely fejlődésük záloga.

Ezeken felül hosszú távú céljaim közé tar-
tozik a helyi közösségi életben való aktív rész-
vétel, mert úgy gondolom, a legtöbb pozitív 
hatást közvetlen környezetünkben érhetjük el.

Nagyon örülök, hogy a Csicsergő Óvoda 
óvodapedagógusaihoz tartozhatok.

Barsi Jutka vagyok, 2006-ban végeztem 
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán taní-
tó-óvodapedagógusként testnevelés és sport 
műveltségi területen.

Szakmai tapasztalataimat Írországban és 
Mexikóban szereztem magán, illetve állami in-
tézményekben. Cancúnban saját angol nyelvű 
családi napközit is vezettem, ovis és kisiskolás 
gyerekeknek.

Ez év februárjában költöztünk Deszkre a kis 
családommal és szeptember óta vagyok a Csi-
csergő Óvoda tagja, a nagycsoportosok (Maci 
csoport) egyik óvó nénije. Úgy érzem a gyere-
kek hamar befogadtak és bizakodva várom a 
közös munkát.

A nevem Pfeifer Anna. Békés megyéből, 
Gyomaendrődről jöttem. A szarvasi Gál Ferenc 
Főiskolán végeztem, német nemzetiségi óvoda-
pedagógusként. Jelenleg mesterképzésen veszek 
részt a Szegedi Tudományegyetemen. Szeptem-
ber óta dolgozom a Csicsergő Óvoda Nyuszi 
csoportjában. Bár még nem régen vagyok itt, de 
úgy érzem, hogy megszerettem az óvodai kö-
zösséget, a gyerekeket. Örülök, hogy itt lehetek!

Új pedagógusok az óvodában

Mint minden évben, a tavaszihoz hasonlóan most is papírgyűjtést 
hirdettünk az oviban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a 
gyakorlatban is megtapasztalják, lássák, mit tehetünk mi is azért, hogy 
a feleslegessé váló papírhulladék megfelelő helyre kerüljön. A Maci cso-
portosokkal megbeszéltük az újrahasznosítás fontosságát, folyamatát, 
természetesen koruknak megfelelően, hogy megértsék és alakuljon 
környezettudatos gondolkodásuk. Ők már nagyok és jó volt hallani, 
hogy mennyi ismerettel rendelkeznek ebben a témában is. Örömmel 
segítettek az összegyűlt papír konténerbe hordásában, nagyon aktívak 
voltak, versenyeztek, ki tud többet vinni.

Nagyon köszönjük a szülők támogatását, hozzáállását! A befolyt ösz-
szeg – mint mindig – a gyermekek javára lesz fordítva!

Motyovszkiné V. Mária

Papírgyűjtés

2020. szeptember 1. napjával visszatért a gyerekzsivaj a Csicsergő 
Óvodába. A Katica csoport sem maradt sokáig üres a nagyok „kirepü-
lése” után, mára már ismét megtelt gyermeki nevetéssel, néha sírással. 
Bizony, sírással is, hiszen fontos feladatot kaptunk: a Katica csoportba 
új kis óvodásokat vártunk izgatottan, sokat készülve a fogadásukra. A 
kis katicák gyorsan birtokba vették először még csak az óvoda udvarát, 
majd később a csoportszobát is. A tervezett 2 hetes beszoktatási idő ele-
gendőnek bizonyult és elmondhatom, sikeresen ügyes kis ovisokká vál-
tak valamennyien. A kaland azonban itt nem ér véget, csak most kez-
dődik igazán, hiszen sok-sok élményben gazdag ovis nap, hét, hónap 
következik, amelyeket reméljük, az új kicsik is majd boldogan mesélnek 
el otthon szüleiknek. 

Paplógó Alexandra
óvodapedagógus

Apróságok érkezése
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A kitartás próbája volt a 2020 Nyelvész verseny. A járványveszély váratlan helyzetet teremtett 
a megyei fordulóra bejutott tanulóknak. A kitartók és bátrak online megyei és országos fordu-
lókon oldhattak meg feladatokat. Akik legalább 75%-os eredményt értek el, azok a tanulók fá-
ból készített BEBI érmet kaptak és nyereménykönyv sorsoláson is részt vettek. Iskolánkból Lé-
vai-Radics Lujza 4. o., Simity Anna 4.o., Tirk Alíz 4. o., Orosz Regina 3. o, Vass-Nagy Lilla 3.o: BEBI 
érmet kaptak. A szerencse Tirk Alíz 4. o. tanulónak kedvezett, ő könyvjutalomban is részesült.

Szeptember hónapban zajlott az Herman Ottó Környezeti verseny országos döntője Buda-
pesten. Nagy elővigyázatosság közepette írták meg a versenyfeladatokat az ELTE Lágymányosi 
Campus Déli Épületében a döntő részvevői. A megírás után a helyszínen értékelték az eredmé-
nyeket, a győztesek könyvjutalomban részesültek. Lévai-Radics Lujza 4. o. tanulónk az előkelő 6. 
helyen végzett. Gratulálunk ehhez a remek teljesítményhez!

Felső tagozatosok számára is kizárólag online versenyek kerülnek megrendezésre. Több terü-
leten indultak diákjaink, a megmérettetések eredményei decemberre várhatóak. 

Vid György ig.

Versenyek

• A Zoltánfy István Általános Iskola fokozatosan alkalmazkodik a 
járványügyi előírásokhoz. Október elsejével már mindenki, az intéz-
ménybe belépő személy, kötelező lázmérésen esik át. A fertőtlenítés 
folyamatos és rendszeres az épületekben.

Jelenleg „rendes”, hagyományos formában zajlik az oktatás iskolánk-
ban. Természetesen ennek ára van. A szigorú rendszabályok betartása 
nagyban befolyásolja a hétköznapokat, főleg az előre eltervezett rendez-
vényeket. Ismert, tudott tény, hogy törekedni kell arra, ahol és amikor 
csak lehet, a tanulók homogén csoportokban különüljenek el egymás-
tól.

A hagyományos rendezvényeket ennek okán más formában kell 
megszervezni.

• Egészséghét másképp! Az idei egészséghét programja nagyon 
beszűkült a járványügyi helyzet miatt. Zöldség-, gyümölcs tekintetben 
csak az iskolaprogram támogatásával hozott gyümölcsöket, zöldséget, 
tejet és bizonyos tejtermékeket használtuk fel a biztonság érdekében, 
amelyekkel rá lehetett szoktatni a gyermekeket az egészséges táplál-
kozásra. Programok megvalósítása osztálykeretben történt. Zöldség-
kóstolás, gyümölcssaláta készítés, egészséges életmód totó, immun-
rendszert erősítő zöldségek megismerése, közös játék, rajz verseny, 
mozgásos tevékenységek színesítették a programot. A hét zárásaként a 
Kör-Deszk-a kerékpáros versenyben is részt vesznek a vállalkozó szel-
leműek és testnevelés tanáruk.

• A KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 Helyi klímastratégia kidolgo-
zása és szemléletformálása Deszken: Interaktív Programsorozat Isko-
lásoknak pályázat keretében a Zoltánfy István Általános Iskola 1-2. osz-
tálya projekt szemléletű, játékos foglalkozások keretében ismerkedtek 
meg a klímavédelemmel kapcsolatos fontos kérdésekkel. A téma iránti 
érzékenyítést beszélgető körök, mesék, játékos kisfilmek bemutatása se-
gítette. A gyerekek lelkesen vesznek részt a programokon, számot adva 
tudásukról klímavédelmi totókat, kérdőíveket töltöttek ki. A klímavé-

delem iránti elkötelezettségüket plakátokon, rajzokon, projektmunká-
kon keresztül mutatják meg. A program tovább folytatódik a tanévben 
további évfolyamokon is.  

• Szeptember 30-án, a népmese világnapján, minden osztályban 
levetítésre került a „Magyar Népmesék” sorozat több gyöngyszeme. Az 
animációk után, a pedagógus irányításával a tanulók a mesék varázs-
latos világáról osztották meg élményeiket. Tudatosodott, hogy szinte 
születésük pillanatától jelen van az életükben ez a csoda és egész életen 
át áthatja majd a gondolkodásukat. 

• A Zene világnapjára az énekórák kerete adta meg a lehetőséget 
a megemlékezésre. Mi is a zene? Miért fontos az ember számára? Test, 
lélek, harmónia és a zene fogalma, hogy függ össze? Ezek a kérdések 
kerültek terítékre, természetesen a zenehallgatással és hangszerek ki-
próbálásával fűszerezve.

• Nem maradhatnak el a történelem jeles napjaira való megemléke-
zések sem a pandémia miatt. 

Október 6-án osztálykeretek között hallhattak szemelvényeket a diá-
kok az Aradi vértanuk hősiességéről és feláldozásukról.

Az október 23-i ünnepséget a 7. osztályosok készítik és az iskolará-
dión keresztül prezentálják a tanulóknak.

• A tavaszi online oktatás miatt az iskolakertben a gyereke sajnos 
nem tudtak érdemben tevékenykedni, azonban a terület nem maradt 
gondozás nélkül. A technikai dolgozóknak és három vállalkozó szelle-
mű pedagógusnak köszönhetően tavasszal a terület egy részén megtör-
tént a talaj előkészítése és a veteményezés. A gyerekeket ősszel várta a 
betakarítás izgalmas feladata. A megtermelt csemegekukorica és a sütő-
tök további feldolgozását a tanulók elvégezték. Felajánlásoknak és egy 
pályázatnak köszönhetően gyógynövények és további gyümölcsfák te-
lepítése még az ősz folyamán megtörténik. Nagyon bízunk benne, hogy 
a tavasszal a tanulók újra birtokba vehetik kertjüket és folytatódhat a 
terület fejlesztése. 
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Kedves Deszkiek!

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a település lakott terület-
részétől távol eső, elsősorban 
művelés alatt nem álló területein 
szelektív csapdák kerülnek ki-
helyezésre a Deszki Gazdák Va-
dásztársasága hivatásos vadászai 
közreműködésével.

Engedjék meg, hogy néhány 
szóban írjak a vadászatról, egye-
sületünkről. 

A vad az állam tulajdona, a 
földtulajdonosé a vadászati jog, 
aki ezt csak társult formában 
gyakorolhatja, amihez legalább 
háromezer hektár egybefüggő te-
rület szükséges. Ezután a tulajdo-
nosok (gazdák, önkormányzatok, 
erdészetek, gazdasági társaságok) 
együttesen döntenek arról, hogy 
bérbe adják a jogot, vagy ma-
guk alakítanak vadásztársaságot. 
2017. március 1 től a 06-804250-
305 kódszámú vadászterület 
vadászati jogát a Deszki Gazdák 
Vadásztársasága gyakorolhat-
ja. A vadászterület kiterjedése 
7508,1 ha, ebből vadászterü-
letnek minősül 6185,45 ha. Va-
dásztársasági tagok létszáma 33 
fő. Elsősorban deszki, Deszkről 
elszármazott és környező telepü-
lések lakói alkotják a tagságot. 2 
fő hivatásos vadász áll a társaság 
alkalmazásában. A vadászterület 
apróvadas jellegű legfőbb va-
dászható vadfaj a mezei nyúl és 
a fácán. A nagyvad fajok közül 
meghatározó az őz állományunk, 
valamint esetenként vaddisznó 
is előfordul a területen. A va-
dászati hatóság éves vadgazdál-
kodási tervében meghatározott 
fajú és darabszámú vad hozható 
terítékre. Télen a fagy beálltával 
természetesen a vadnak is foko-
zottan szüksége van táplálékra. 
Vadak takarmányozására közel 

350 mázsa szemes és 25 mázsa 
szálas takarmányt használunk fel. 
Természetesen az év többi szaká-
ban is szükség van a törődésre, 
gondoljunk a nyári időszakban 
tapasztalható szárazságra. Ilyen-
kor különösen fontos az ivóvíz 
biztosítása.

A csapdázásnak, mint a vad 
elfogására irányuló tevékenység-
nek a ragadozó gazdálkodásban 
van szerepe elsősorban. Ugyan-
akkor lehetnek állategészségügyi 
vagy humán egészségügyi (pl 
veszettség) okai is. E mellett ter-
mészetvédelmi célból is történik 
csapdázás, ezzel biztosítjuk pél-
dául a földön fészkelő madárfa-
jok fennmaradását.

Vadászterületen a csapdázás a 
vad elfogására irányuló tevékeny-
ség, ezért az vadászatnak számít. 
Ennek következtében, kizárólag 
az használhat csapdát, aki ennek 
a személyi feltételeivel rendelke-
zik.

A tavaszi, nyár eleji időszakban 
az apróvadfajok és egyéb sérü-
lékeny fajok (hüllők, madarak, 
stb.) védelme érdekében a szarka 
és a dolmányos varjú élve történő 
megfogása indokolt.

Egyes ragadozófajok, különö-
sen a róka és az aranysakál eseté-
ben, természetvédelmi, humán-, 
és állategészségügyi, valamint 
vadgazdálkodási cél az, hogy a le-
hető legalacsonyabb szinten tart-
suk állományaikat. Az említett 
elsődleges célok mellett, ezek a 
fajok számos egyéb konfliktus (pl. 
belterületi megjelenés és károko-
zás) forrásai is.

A szelektív ölőcsapdák az em-
lített ragadozók által gyakran 
látogatott területrészeken ke-
rülnek kihelyezésre úgy, hogy 
azok szemmel nem láthatók, 
a kirándulók, természetjárók 
ezekkel normál esetben nem ta-

lálkoznak. Működési elvükből, 
elhelyezésükből kifolyólag ezek 
az eszközök semmilyen veszélyt 
sem jelentenek rájuk. Ez a típus 
egy legális csapda, amely megfe-
lelő használat mellett szelektívvé 
tehető. A szabályszerű kihelyezés 
során a csapdát telepítő személy 
az eszközt legalább 3-5 cm-rel 
a talajszint alá ássa be. A csapda 
húzásra, nem pedig nyomásra 
sül el, így ha egy ember vagy ál-
lat rálép a talajfelszín alá elásott 
eszközre, nem történik semmi. A 
csapda csak akkor sül el, ha egy 
állat kiássa és a csali falatot meg-
rántja.

A minél alacsonyabb állo-
mánylétszám eléréséhez/fenn-

tartásához elengedhetetlen 
valamennyi jogszerű gyérítési 
módszer alkalmazása. A külön-
böző csapdatípusok közül az em-
lített ragadozófajok esetében az 
egyik leghatékonyabb módszer 
az engedélyezett csapdák jogsze-
rű és szabályozott használata. 

A csapdák erdőfoltokban, 
nádasokban, a vad által járt bo-
zótos-bokros részen kerültek ki-
helyezésre, pontos helyük a vad-
mozgás függvényében változhat. 

Ezzel kapcsolatban fontos tud-
ni, hogy ha valaki külterületen 
(vadászterületen) kívánja kutyá-
ját sétáltatni, akkor azt jogszerű-
en csak pórázon vezetve teheti 
meg! A szabadon, póráz nélkül 
vezetett, nem visszahívható kutya 
önmagát sodorhatja veszélybe!

Ezúton kérjük minden termé-
szetjáró szíves megértését, együtt-
működését, illetve a jogszabályok 
betartását, ezzel segítve az élő-
világ érdekében végzett közös 
munkát.

Deszki Gazdák 
Vadásztársaság

Schultz József elnök
Bolgár József vadászmester

Deszki Gazdák Vadásztársaságának hírei 
Róka, aranysakál csapdázás Deszk külterületén

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
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Labdarúgó szakosztályunk 
csapatai a 2020-2021-es bajno-
ki szezonban lassan, de bizto-
san elkezdték a szereplést. Mint 
minden évben az utánpótlásban 
a korosztály váltások miatt ren-
geteg átrendeződés zajlik „erő” 
sorrendjében a bajnokságokban. 
Ezt legnegatívabban az U17-es 
csapatunkat érinti, ahol szinte 
az egész „tengely” kicserélődött. 
Minden negatívság ellenére csa-
pataink nagyszerűen teljesítenek, 
kimondható, hogy több gárda is 
érem esélyes a bajnokságban.

Újra elindultunk a regionális 
futsal felnőtt bajnokságban, re-
méljük Vincze Gábor szervezé-
sével, több siker ér majd minket, 
mint 2 évvel ezelőtt. Közel 20 fő-
vel zajlanak az edzések, kíváncsi-
an várjuk a novemberi rajtot.

Bajnokságok rövid összefogla-
lója:

Hétvégi labdarúgó eredmé-
nyek

Megye II. osztályú felnőtt csa-
patunk Papp Endre vezetésével, 
újra éremért szállt harcba. A 
kezdeti hibátlan szereplés után 
sajnos két rangadót is szinte el-
veszítettünk (6-ból 1 pont), ami 
után jól jött egy Csengele elleni 
idegenbeli siker, így továbbra is 
az élboly tagja csapatunk.

U17-es csapatunk, mint em-

lítettük a legnagyobb vesztese a 
korosztályváltásnak. Hadár Attila 
„fiai” mindezek ellenére becsüle-
tesen készülnek, küzdenek a mi-
nél jobb eredményért.

Remekül szerepelnek U14-es 
"Deszk-Szőreg" csapataink a baj-
nokságban. Elmondható, hogy jó 
döntés volt a gyerekek összevoná-
sa. Papp Endre, illetve Nagy Attila 
vezette gárdák eddig 8 mérkőzés-
ből 7-et magabiztosan nyerve 
mindösszesen 1-szer maradtak 
alul a Grosics Akadémia ellen. 
Nagyon bizakodók vagyunk a 
gyerekeket illetően, reméljük, a 
lendület kitart elég sokáig.

Bozsikos csapatainkat Kockás 
Zoltán vezeti nyártól. Sajnos eb-

ben a korosztályban igen komoly 
létszám hiánnyal küzdünk, de az 
elmúlt hónapokban azért vala-
melyest sikerült gyerekeket be-
vonzani. Ennek az évnek elsőd-
leges célkitűzése a „tömegesítés”, 
amit a COVID-os helyzet egyál-
talán nem segít.

Tavaly beindult az ovis gyere-
kek foglalkoztatása is Tóth Tibor 
vezetésével. 3 hónap után a CO-
VID ebbe is beleszólt. Féltünk, 
hogy sok lesz a lemorzsolódás, 
de szerencsére nem így történt. 
A heti edzéseken Deszkről, Sző-
regről közel 20 lurkó vesz részt 
rendszeresen. Az idei évben ők 
is a Bozsik fesztiválokon indul-
nak, de itt főleg elsődleges a sport 

megszerettetése velük, illetve az 
alapok lerakása.

A szakosztály működéséhez 
óhatatlanul szükséges az anyagi 
feltételek biztosítása, ami jelen 
helyzetben egyre nehezebb. A 
vezetőség Szabó László elnök 
vezetésével minden követ, pályá-
zatot megmozgat, hogy biztosít-
sa a működéshez az anyagiakat. 
Ehhez a munkához kibővítettük 
létszámunkat, a továbbiakban 
Tóth Erika lesz az egyesület segít-
ségére, hogy minél sikeresebbek 
legyünk.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Az előző években, sőt évtizedekben meg-
szokhattuk, hogy szeptember első hétvégéjén 
készülünk a falunapi horgász csapatversenyre. 
Így volt ez most is, csak az elnevezés volt más. 
Ez a fránya vírus sokmindent átrendezett az 
emberek, közösségek életében. Alkalmaz-
kodva a körülményekhez, községünkben rö-
videbb időtartammal – másfél nap - tartották 
meg a nívós rendezvényeket, a Deszki Helyi 
Értékek Napja elnevezéssel. Ehhez a rendez-
vénysorozathoz csatlakozott horgászegyesü-
letünk a hagyományos csapatversenyével. Az 
előző években 25 db 3 fős csapat vett részt a 
megmérettetésen. Ez évben csökkentettük a 
résztvevő csapatok számát 21-re, alkalmaz-
kodva a távolságtartási előírások betartásához. 
A friss telepítés ellenére a fogási eredmények 
elmaradtak a várttól. A 63 horgász összesen 8 
db pontyot tudott a partra emelni. Ez egyben 
azt is jelentette, hogy sok kopoltyús maradt a 
vízterületünkön, szolgálva az egyesület tagja-
inak kulturált szórakozását, kikappsolódását. 

Végeredmény:
I. „Majd meglátjátok!” - 7,5 helyezési szám, 

tagok: Csehák Dezső, Lévai István, Tari János
II. „Tavi sellők” - 8 helyezési szám, tagok: 

Sévity Szvetozárné, Kószó Norbert, Lázár 
Szvetozár

III. „Durbincs” - 28 helyezési szám, tagok: 
Holik József, Kacziba Csaba, Nagy Zoltán

A rendezvény támogatói: Deszk Község 
Önkormányzata, Prónai András, Kószó Nor-
bert, Evele Tibor, Lévai István, Tari János, Fo-
dor Béla.

Támogatásukat köszönjük, szívesen fogad-
juk új szponzorok jelentkezését is. Rendez-
vényünket a Csányi József által főzött nagyon 
finom marhapörkölt elfogyasztásával zártuk, 
melynek alapanyagát az önkormányzat bizto-
sította, amit ezúton is köszönünk.

Maros Ponty HE 

Deszki Sport Club hírei

Maros Ponty Horgászegyesület hírei
Csapat horgászverseny
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Az emberi társadalom kialakulásával egyidős 
a szemét, hisz már barlanglakó őseink is el-
dobták a lerágott csontot, az eltört kőszer-
számot. A szemét milyensége, mennyisége és 
annak környezetre – így emberre – gyakorolt 
hatása változott meg az elmúlt évszázadokban, 
mely folyamat a XX. században felgyorsult. 
Napjainkban az idősebb generáció tagjai el-
hűlve nézik, hogy gyermekeik, unokáik mi-
lyen nagy mennyiségű kommunális szemetet 
és szelektív hulladékot „termelnek” és tesznek 
ki keddenként, illetve kéthetente szerdánként 
a kapu elé a hulladékgyűjtő edényzetbe. Mi 
változott meg? Hiszen még pár évtizede is 
meg tudtunk lenni nylon táskák nélkül, nem 
éreztük szükségesnek, hogy ajándékainkat 
extra méretű díszcsomagoló papírral felcico-
mázva adjuk oda szeretteinknek, és szomjan 
sem haltunk a PET palackokban árult víz nél-
kül. Az embereket beszippantotta a fogyasztói 
társadalom. Az árúbőség és a vele együtt járó 
csomagolóanyagok, a birtokolni kívánt, majd 
később feleslegessé váló tárgyak tömkelege 
mind a szemét mennyiségét növeli. Tudta, 
hogy Magyarországon minden egyes lakos 
évente kb. 400 kg hulladékot termel és az ösz-
szegyűjtött hulladéknak csak alig több mint 
negyede kerül újra hasznosításra? Felelősen, 
gyermekeink jövőjére gondolva mit tudunk 
tenni, hogy a szemét mennyisége csökkenjen, 
az újrahasznosítható hulladék pedig ne vesz-
szen kárba? Szemléletformálásra, szokásaink 
és napi rutinunk megváltoztatására van szük-
ség.  
Amit tehetünk, a teljesség igénye nélkül:
• Fogyasszunk csapvizet, kerüljük palacko-

zott italok vásárlását! A csapvíz mindenhol 

elérhető, gazdaságos és kényelmes megol-
dás, mellyel a PET hulladék mennyiségét is 
csökkenthetjük. 

• Kerüljük a túlcsomagolt termékeket! Bevá-
sárláskor a visszaváltható, utántöltős és cso-
magolásmentes árukat válasszuk.

• Legyünk tudatos vásárlók! Valóban csak azt 
vegyük meg, amire ténylegesen szükségünk 
van, ne engedjünk az akciók csábításának. A 
megvett árukat a saját bevásárlótáskánkkal 
vigyük haza!

• Kerüljük a felesleges nyomtatást! Csak az 
igazán fontos anyagokat nyomtassuk ki, fel-
használva a papír mindkét oldalát. 

• Ami elromlott, az még lehet, hogy megjavít-
tatható! Ne dobjuk ki egyből a nem műkö-
dő tárgyainkat, elektronikus eszközeinket, 
ruháinkat, cipőinket.

• A használhatatlan elektronikai cikkeket a 
megfelelő helyen adjuk le! Az ilyen eszközö-
ket az arra kijelölt gyűjtőpontokra vigyük, 
hogy az értékes alkotórészek újrahasznosít-
hatóak legyenek. 

• Háztartásunkban gyűjtsük szelektíven a 
hulladékot! Deszken minden páratlan hét 
szerdáján az ingatlana elől elszállítja a Szol-
gáltató a sárga hulladékgyűjtő edényzetben 
kihelyezett szelektív hulladékot, továbbá 
hulladékgyűjtő szigetek és a Hulladékudvar 
is a rendelkezésünkre áll!

• Komposztáljunk! Azon túl, hogy a zöldhul-
ladékból a házi komposztálás eredménye-
ként értékes termésnövelő anyag lesz, akár 
30 %-al is csökkenthetjük háztartásunk 
kommunális hulladék mennyiségét.

Tapasztalati tényezők mutatják, hogy akár 
egy családtag hozzáállásának a megváltozása 
is elég lehet arra, hogy az egész család szem-
lélete megváltozzon. A helyzet nem remény-
telen! 2020. szeptember 5-én a klímatudatos 
magatartási formákat bemutató és népszerű-
sítő programok megvalósítása keretében Ön-
kormányzatunk standján kihelyezett „touch 
padon” kitöltött kérdőívek kielemzése után 
megállapítható, hogy az átlagember kortól, 
nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül ag-
gódik a globális környezetszennyezési prob-
lémák miatt, és hajlandó is tenni azért, hogy 
ez a helyzet javuljon. A saját háztartásunkban 
alkalmazott kis változtatások, fogyasztói szo-
kásaink átalakítása már érezhető változást fog 
okozni, hisz az egyén alkotja a közösséget, a 
közösség pedig a társadalmat. 

Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemlé-
letformálás Deszken című pályázat keretében 
készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kidobni, vagy nem kidobni? 
– avagy a nagy szemétkérdés 

Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)

Kohéziós Alap
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Szerb Kultúra napjai Szegeden   

A Szegedi Helyi Szerb Közös-
ség, a Szegedi Szerb Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Szegedi 
Szerb Pravoszláv Egyházközség 
szervezésében ez évben is meg-
rendezték a Szerb Kultúra Hó-
napja programsorozatot. Az 
ünnepi megnyitó szeptember 
15-én volt a Nemzetiségek házá-
ban, melyen többek között sze-
repelt Gyorgyev Bránimír, a Ma-
gyarországi Szerb Színház tagja 

és a Bánát zenekar, Vujcsin Frányó Eszter szólistával. A folytatás szep-
tember 19-én volt a szőregi Kis Boldogasszony szerb ortodox templom 
búcsúján. A vecsеrnye után Dr. Vukoszávlyev Zorán PHD, egyetemi 
docens a nemrég felújított szőregi szerb templom építészetéről tartott 
előadást. Emra Szenád pedig megismertette az érdeklődőkkel a temp-
lom ikonosztászát. 

Az október 1-jén megtartott „Bánáti szerb lakodalmas” volt a követ-
kező program, ahol Brczán Krisztifor által megismerhették az érdek-
lődők a deszki szerbek talán legfontosabb és legtovább élő szokását. 
Az előadás alapját egy 2013-ban, a hagyományok szerint megtartott 
esküvő és lakodalom adta. A programot Vujcsin Frányó Eszter témá-
hoz illő dalai színesítették. Fontos eleme volt az előadásnak a népviselet, 
illetve a lakodalmaknál használt ruhák és más tárgyak bemutatása. Itt 
is kiderült, hogy a családi életben három fontos dolog van: a születés, 
a lakodalom és a halál. A lakodalom a legösszetettebb és a legtöbben 
ezen vesznek részt, mint vendégek és mint érdeklődők. Ezért fontos a 
hagyományőrzés és ezért lesz a jövőben még sok olyan hagyomány fel-
dolgozva, ami fontos, hogy fennmaradjon az utókor számára.

Avatóünnepség Budapesten,  
szerb búcsú ünnepe Battonyán  
és Hódmezővásárhеlyen

Magas rangú szerbiai, bosznia-hercegovinai és magyarországi politi-
kusok részvételével szeptember 16-án átadták Budapesten a Nagymező 
u. 49. sz. alatt a felújított és kibővített Szerb Kulturális és Sajtó Közpon-
tot. Az ünnepi műsorban szerepelt Friedmann Ruven és nagypapája, 
Gyukin Miodrág is, nagy sikerrel furulyán előadott szerb népdal és 
kóló számokkal. Programjukat megismételték szeptember 19-én Bat-
tonyán, ahol a templom felszentelésének ünnepén a délutáni kulturális 
program résztvevői voltak. Szintén ünnepeltek Hódmezővásárhelyen is 
szeptember 20-án, ott Lukián püspök úr celebrálta az ünnepi szent li-
turgiát Kis Boldogasszony ünnepén. A kulturális programban részt vett 
a Bánát zenekar, Vujcsin Frányó Eszter szólistával.

91. Ünnepi Könyvhét Szegeden.  
Sajnos a szokásos időben nem tudták megrendezni a nagy hagyo-

mányokra épülő rendezvényt, az Ünnepi Könyvhetet és ennek sok-sok 
kísérő programját, erre idén ősszel került most sor. A hagyományokhoz 
híven bemutatták a Szegeden élő nemzetiségek kiadványait, illetve kul-
túráját. A szerb nemzetiség kulturális programja szeptember 19-én volt, 
ahol a Bánát néptáncegyüttes utánpótlás csapata Dimitrovgrád, Suma-
dia és Belgrád környéki táncokat adott elő, nagy sikerrel. 

Összeállította: Rusz Borivoj

Hírek a „Bánát” tevékenységéről 
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

– 1 db 77 m2-es első emeleti 2,5 szobás

Pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 6.
Elbírálási határidő: 2020. november 12.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a 

munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó sze-
mély, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tar-
tózkodási engedéllyel rendelkezik.

– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköl-
tözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, 
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 77 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése

77 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 61.600,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, 
valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2020. november 6-ig 
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével, melyen a telefonos 
elérhetőséget is kérnénk megadni!

Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Pályázati Felhívás

Sok szeretettel várom meglévő 
és új vendégeimet a 

Nóra kozmetikába 
Deszken az Alkotmány utca
13. szám alá a Sly szalonba. 

Szolgáltatások: 
– tisztító nagykezelés
– bőrfeltöltő kezelés
– szemöldök- 
 és szempilla festés
– szemöldök igazítás
– gyanta
– smink
– szempilla lifting
– szemöldök laminálás
– arc- és dekoltázsmasszázs

Bejelentkezés: 06305045156

Galambosi Nóra 
kozmetikus 
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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 

november 4., 18. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga kuká-
ban, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő 

zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém 
üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Családi események
HÁZASSÁG
Szirovicza Gábor és 
Kurucz Erika 2020.09.16-án,
Pintér Árpád és Szikszai Kitti 
2020.09.19-én,
Solti Tamás és Goda Katalin 
2020.09.28-án,
Tóth Tibor Tamás és Tóth Erika 
2020.10.10-én házasságot kötöttek. HALÁLOZÁS

Canjavec Béla Mihály 77 évesen elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Kovács Erika Erzsébetnek és Kovács Antalnak 
2020.10.07-én Erika Petra,
Szalma Annamáriának és Baranyi Tamásnak 
2020.09.30-án Vendel Valentin,
Szekeres Barbarának és Tácsi Attilának 
2020.10.16-án Iván György,
Bacsa Andrea Beátának és Galambosi Lajosnak 
2020.10.20-án Viktória nevű gyermeke született. 
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Bene Zoltán 
könyvbemutató
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