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13,5 MILLIÓT NYERTÜNK

A FALUHÁZ TETŐ HÉJAZATCSERÉJÉRE!
Polgármester urat kérdeztük a
részletekről a 2. oldalon.

TERVEK VANNAK

– MI VALÓSUL MEG BELŐLÜK?
A képviselő-testület új település
szépítő projektben gondolkodik a Kossuth utca elején. Bővebben a 2. oldalon
olvashatnak erről.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Ismét nyertes pályázatról számolhatunk be – hallhatunk a részletekről?
– A Faluház tetőhéjazat felújítására nyertünk 13,5 millió forintot a Magyar Falu
programban, úgy, hogy az elbírált körben
az egyik legmagasabb összeget mi hoztuk el!
Erre már kétszer is pályáztunk. Kimondhatatlanul boldog voltam, amikor a múltkori, energetikai önrész csökkentő 20,5 millió
forint megítélt támogatásról érkezett pozitív
értesítés, ám ennek a 13,5 millió forintnak
talán mégis jobban örülök.
A Faluházunk tetőszerkezete két éve nagyon komoly beázásokat szenved el. Ezt
megsínylette a fa tartószerkezet, a szarufák
közötti hőszigetelés, és bizony a faluház
kollektívája is. Minden alkalommal, ami-

kor elkezdett esni, a lányok letargiába estek,
hiszen nem egyszer este, hétvégén, vagy hajnalban kellett szaladni, hogy vödröket és
műanyag lavórokat tegyenek ki a gyönyörű
kupolába, amikkel igyekeztek felfogni az
utóbbi időben már szinte mindenhonnan
csorgó égi áldást. Három év alatt teljesen
tönkre ment a kupolaterem laminált padlója, komoly esztétikai hibák keletkeztek a falakon végig csorgó esővíz miatt, és ki tudja,
mennyire mentek tönkre a mutatós kupola
tető eltakart faszerkezetei.
A pályázati anyagban a tetőhéjazat teljes
felújítása során, a jelenleg teljesen összetöredezett bitumenes zsindelyre kerül majd egy

különleges alátét lemez, melyre fektetett antracit szürke sávos, állókorcos fémlemezfedés
ad igen tartós védelmet a hatalmas tetőnek.
Eddig sikertelenül adtunk be pályázatokat, de nem adtuk fel, harmadszor is beadtuk,
újra neki futottunk – és nem utolsó sorban
most élveztem Nagy Attila üllési polgármester kollégám támogatását, akinek nagyon
sokat köszönhetünk ebben a huszonnegyedik órában érkezett segítség odaítélésében.
Hálás vagyok Neki, és hálás lehet minden
deszki is, mert a jóvoltából végre új „kalapja”
lesz a környéken páratlan faluházunknak!
Köszönjük, Elnök Úr – köszönjük, Polgármester Úr – köszönjük Attila!

Nagy Attila

– A szokásos hétfői vezetői
megbeszélésen hallottuk, hogy
bár még készen sincsenek a
most folyó kisberuházások,
mégis máris új projektötleten
dolgoznak – helyi kispiacra
pályáznának. Mit tudhatunk
erről?
– A Kossuth utca elején tavaly
új mederelemekkel árkot építettünk, átvezettük a Jóbarát Csárda felőli oldalra az összegyűjtött
csapadékvizet, 7 db csúnya, félig
tönkrement fát vágtunk ki, újakat ültettünk, és tereprendezéssel
szebbé varázsoltuk azt a használaton kívüli területet.
Most jött el az ideje, hogy hasznosítsuk is végre, ugyanis meg-

jelent egy pályázat, mely piacok
kialakítását támogatja.
Pénzünk nincs, a pályázat sikere kérdéses, de tervek nélkül semmit nem tudunk kezdeni, így én
készítettem el a terület rendezésének műszaki és látványterveit.
Lemodelleztem a teljes Kossuth
utca végét, minden épületével, úttal, járdákkal és a teljes tereppel,
hogy könnyebb legyen elképzelni
az újabb álmunkat. A Képviselő-testület egy emberként támogatta a terület ilyen irányú hasznosítását, és a konkrét, elkészült
elképzelést is.
A semmitmondó területen 9
db parkolót építenénk, mely a
Kiskosár abc-nek, de a két vele

szemben lévő kisboltnak is kulturált megállóhelyeket biztosítana. Terveztem oda kerékpár
támaszokat és egy különleges,
egy sor lábon álló pavilont is, kicsit modern ruhába öltöztetve.
A pályázathoz elengedhetetlen,
hogy napelemek hasznosításával
tegyük fenntarthatóvá a működtetést, valamint pénzügyi tervvel
alátámasztva mutassuk be, hogy
a helypénzekből befolyt összegből a projekt karbantartását is
meg tudjuk oldani.
Jelenleg a közúttervezőnél van
az anyag, hogy a parkoló építés-

hez szükséges engedélyeket be
tudjuk nyújtani, persze, nekem
is van még munkám a pályázati
műszaki dokumentáció elkészítésével, és ha minden összeáll, 2021.
februárban benyújtjuk – hátha
jövő nyárra már lesz új piacunk
Deszken!
Addig pár látványtervemmel
próbálom bemutatni a projektet.
A képeken szürkével ábrázoltam
a jelenleg meglévő épületeket, terepelemeket, színes felületekkel
pedig a tervezett építést és az új
parkolókat.
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– Szép terv, szükség is lenne
rá, de mi lesz, ha a kormány
elvonja a településektől az
iparűzési adót is? Ezzel van
ma tele minden média.
– Nos, bízom benne, hogy ez
csak valamiféle figyelemelterelés, vagy csak kacsa. Józan ésszel
csak ezt tudom feltételezni. Már
elvették tőlünk az SZJA-t, a gépjárművek után befolyt adókat,
mindenre kevesebb normatívát
kapunk… Egyszerűen nem hiszem el, hogy bárki komolyan
gondolhatja ezt 2020-ban Magyarországon. Ha mégis bejön, az
katasztrófa lesz az egész országnak! A legsötétebb pártállami
állapotok jönnének ezzel vissza.
A településeknek gyakorlatilag
SEMMIRE NEM LENNE PÉN-
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ZE, csak a bérekre és a rezsire.
Semmiféle önálló döntéshez kötött kiadást nem engedhetne meg
magának egyetlen település sem.
Nálunk be kellene zárni a Kft-t,
nem lenne fűnyírás a településen,
nem ültetnénk virágokat, fákat
többé, nem lenne pénz semmilyen rendezvényre, adventekre,
falukarácsonyra, csak akkor
tudnánk falunapot tartani, ha
pályázaton nyernénk rá. A Faluház nem tarthatna semmilyen
rendezvényt, ezáltal kőkeményen
fizetőssé kellene tenni minden
kulturális csoport működését –
emiatt eltűnnének a gyerekek,
gyakorlatilag meghalna ez a színes közösségi és kulturális kavalkád, ami Deszket ilyen vonzóvá
teszi ma.

– Többen kérdezik, hogy lesz-e idén
szociális tűzifa? Kapott-e az önkormányzat kedvezményes tűzifát, lesz-e miből segíteni a szociálisan rászorulókon?
– A kérdést nem igazán értem, hiszen évtizedek óta, minden évben biztosítunk tűzifát a
rászorulóknak - természetesen idén is készen
állunk rá, hogy segítsünk azoknak, akik nehéz
helyzetbe kerültek.
A COVID helyzet miatt jóval több tűzifát
halmoztunk fel a szokásosnál, így nem érhet
bennünket meglepetés. Ez a bázis nem a kormány által biztosított, kedvezményes tűzifa
pályázatból van – az nekünk túlságosan drága volt. Csak a rendeletben kijelölt helyekről
lehetett megvásárolni, ahol csak a szállítással
együtt vállalták az eladást, a szállítás pedig
mindig a piaci viszonyoknál drágább volt.
Emiatt nyolc éve saját magunk szerezzük be
a tűzifának valót jóval a szezon előtt. A Kft kollégáival vágjuk ki a sérült, vágásra érett fákat,
és ez képezi a zökkenőmentes ellátás alapját.
Tehát megnyugtatok mindenkit, tudunk segíteni – természetesen szociális alapon!

A legkisebb járdajavításért,
kátyúzásért a járáshoz, vagy valamelyik állami szervhez kellene
menni engedélyért, és pénzért. Ez
a középkor és az önkormányzatiság totális ellehetetlenítése, leépítése lenne!
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A kérdésére válaszolva, egyáltalán nem szeretnék ezzel a
lehetőséggel számolni – ahogy
biztosan senki sem ma Magyarországon. Legyen ez csak egy elképzelhetetlen feltételezés!

– Idén még nem volt kátyúzás a belterületi útjainkon, pedig sok az úthiba.
Lassan lehűl a levegő, már nem lehet
meleg aszfalttal dolgozni. Számíthatunk még valamire ezen a téren?
– Az előző számokban is nyilatkoztam
már arról a súlyos anyagi helyzetről, amibe
a vállalkozások halasztott adófizetési lehetősége, és a súlyos adóelvonások sodortak több
ezer önkormányzatot, köztük bennünket
is. A lakosság és a vállalkozások már nem
bírnak el újabb adóemeléseket, önkormányzatként nekünk más forrásunk nincs, így valóban válságos a helyzet – nagyon sok mindenre nem jut az idén. Ezért nem volt idén
még kátyúzás – megpróbáltuk a legvégsőkig
kihúzni.

Tudjuk, hogy sok a kátyú, melyek akár
balesetveszélyt is jelenthetnek, a felmérésük
még nyár végén elkészült. Most az utolsó,
ilyen munkákra is használható hetekben elvégezzük a legszükségesebb, legnagyobb veszélyt jelentő hibáknál az aszfaltjavításokat.
Erőn felüli most ez a munka, de mindenképpen megpróbáljuk orvosolni ezt a problémát is.

– A kiskertekben is várat magára az
útépítés a nehéz helyzet miatt. A Rózsa
utca végén azonban laknak, ott legalább
nem lehetne megépíteni az utat, ha már
meg van az anyag is hozzá?
– A kiskerti útépítések is az állami pénzelvonások miatt álltak meg – reméljük, csak
ideiglenesen. Bízom benne, hogy 2021-ben
már rendes költségvetéssel tudunk évet tervezni. Az útépítések is ennek függvényében
kerülhetnek csak újra terítékre.
Annyit újra elmondok, hogy az útépítéshez az őrölt durva, és finom alapanyagunk
meg van, de súlyos tízmilliókat fizettünk a
szakszerű bedolgozásért és a fehér zúzottkő
záró felületért a legutóbbi kiskerti útfejlesztés során is – ami ma csak még drágább lett.

A legproblémásabb most a Rózsa utca vége,
ahol bizony már sokan laknak – és ez még akkor is igaz, ha újra az eszünkbe véssük, hogy
AZ OTT KISKERTI ÖVEZET! Azért vásárolnak ott telket az építkezni vágyók, mert a
deszki telekárak töredékéért tudnak ingatlant
venni. Ez az árkülönbség abból fakad, hogy ott
nincsenek közművek – a terület 80%-án nincs
kiépített ivóvíz hálózat, egyáltalán nincs gáz
és szennyvíz, és ott az önkormányzat nem köteles utakat, járdát építeni! Ezt kérem, senki se
felejtse el – és főképp ne keverje össze az ottani
viszonyokat a település belterületével!
Ettől függetlenül nyilván próbálunk mindig a lehetőségeinkhez képest javítani az ottani állapotokon. Mire ez a lap a postaládákba
kerül, már biztosan sikerült a Rózsa utca végét
6-8 cm vtg. finom őrölt betonnal, törmelékkel
megszórni, hogy gyalogosan is jobban járható
legyen.
Soha nem fordultunk el az itt lakóktól, de
ismételten kérem, senki ne felejtse el, ezek itt
kiskertek!

4

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

– A legutóbb hallottuk, hogy a szociális intézményben
is felütötte a fejét a COVID-19. Mit tud tenni az önkormányzat az intézményekben dolgozókért, a működés biztosításáért? Milyen a COVID helyzet Deszken?
– A kérdés meglepő lehetne, hiszen köztudottan országosan a
hatóságok kezében van a védekezés minden eszköze – de mégis
életszerű, hiszen mindannyian látjuk az egyre növekvő káoszt az
ellátásban.
Legutóbb valóban a deszki szociális részeg vezetője családjában jelent meg a korona vírus, amit egyből jeleztünk a Népegészségügyi Főosztály felé, kérve, hogy azonnali teszteléssel
nyugtassuk meg a deszki időseket ápoló gondozónőinket – amit
a hatóság elutasított. Pár napon belül a részlegvezető is pozitív
tesztet mutatott, amikor ismételten kértük a Főosztályvezetőt,
rendelje el a gondozónők és az ott dolgozók azonnali tesztelését.
Ezt is elutasították. Néhány nap múlva az egyik gondozónőnél
is kimutatták a koronavírust. Mit lehet ilyenkor mondani? Ilyen
okkal Szegeden egy klinikai osztályt azonnal bezárnak, Deszken
meg semmi sem történik… Elképesztő az a hivatali protokoll,
ami mögé bújva el lehet utasítani ilyen egyértelmű helyzetekben
az elvárható teszteléseket!
Felháborított az eset, és elhatároztuk, hogy mi magunk, önkormányzati pénzből, minden – a szociális ágazatban dolgozó
kolléganőnket – havonta leteszteltetjük. Ez folyik azóta is. Felkészültünk arra, hogy amennyiben megjelenne az óvodában is, ott
is bevezetjük az önköltséges állandó tesztelést.
A HIVATALBAN már egy hónapja nem fogadunk személyesen ügyfeleket, csak levélben, telefonon, vagy e-mailen keresztül
lehet ügyeket intézni. Azon esetekben, amikor elengedhetetlen
a személyes megjelenés – házasságkötésre bejelentkezés, tárgyalások, stb., – csak előre egyeztetett időpontban és a szigorú előírás betartásával lehet az épületbe lépni. Semmilyen más esetben
nem fogadunk ügyfeleket.
A FALUHÁZAT, a könyvtárt be kellett zárnunk, ahogy az
összes közművelődési intézményt az országban. A kollégák a
fénymásolást, nyomtatást, sőt a kölcsönzést is biztosítják továbbra is a hét három napján, minden kedden, szerdán és csütörtökön 10-12-ig, és 15-17 óra között – úgy, hogy az épületbe
senki nem léphet be.
A SPORTCSARNOK is bezárt, nincsenek edzések és sportesemények – csak az iskolabüfé üzemel és az is kizárólag tanítási
időben.
Mi így tudunk védekezni, és így próbálunk önkormányzati
szinten mindent megtenni azért, hogy megőrizzük az intézményeink működőképességét.
A települést tekintve még mindig elmondhatjuk, hogy viszonylag kevés a COVID fertőzött. Karanténban folyamatosan
sokan vannak, de ez többnyire csak a szükséges elővigyázatosság. Országosan egyre többen kapják el, és esnek át ezen a fertőzésen és a karanténon. Akiket mostanában tesztelnek, 5-6 nap is
kevés sokszor, hogy eredményt kapjanak. Egyre elkeserítőbb a
helyzet, és egyre jobban sajnálom azokat, akik az egészségügyben dolgoznak. Túlterheltség, létszámhiány, és káosz. Minden
tiszteletem az övék!
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– Polgármester Úr! Sokan panaszkodnak, hogy személyesen
nem mehetünk háziorvoshoz, telefonon pedig lehetetlen elérni
őket. Mit kívánnak tenni ezzel a jelenséggel?
– Amint mindenki tapasztalhatja, ilyen betegszámmal szinte minden
szinten kezd összeomlani az egészségügyi ellátórendszer.
Sajnos a háziorvosok az ellátás biztonsága érdekében nem fogadhatnak
beteget, így mindenki telefonon intézi az ügyeit. Néha indokolt, és sajnos
elég sokszor indokolatlan esetekben is. Jelenleg arról egyeztetünk, hogy
meg lesz tiltva a telefonos gyógyszerfelíratás, hogy legalább ezzel ne tegyék állandóan foglalttá a telefonos vonalakat. Az elképzelés szerint, ami
valószínűleg már a lap megjelenésekor bevezetésre is kerül – gyógyszerfelíratás csak a rendelők postaládájába bedobott levélben, vagy email-en
keresztül lesz lehetséges.
Ne képzelje senki, hogy a háziorvosainknak öröm, hogy szidják őket,
és dacból csinálják mindezt! A rendelőkben gyakorlatilag egész nap, folyamatosan csörög a telefon. Ezt sem kezelni, sem megoldani nem tudják.
Csak azt tudom javasolni, hogy türelemmel hívni kell újra és újra őket,
de KIZÁRÓLAG RENDELÉSI IDŐBEN és a rendelő vonalas telefonszámán! A mobiltelefont ne is erőltessék, mert ha a háziorvos épp a másikon
beszél, vagy ha épp vizsgál, akkor kizárt, hogy felvegye a mobilját! A köztes időpontokban, rendelési időn kívül ők is máshol rendelnek, ill. a kötelező ügyeleti beosztásukban vannak, tehát akkor azért nem elérhetők.
A rendelésen kívüli időszakban az orvosi ügyeletet kell hívni segítségért!
Tisztelettel kérek mindenkit, próbálja meg elhinni, hogy mindenütt
megfeszített erővel folyik a munka, és a tűréshatárra került betegnek és
orvosnak egyaránt az az érdeke, hogy a legrövidebb idő alatt segítséget,
ellátást kapjon a beteg, és közben csak a legszükségesebb ideig tartsa mindenki a telefonvonalat. Biztosan nem ez a legideálisabb ellátás, de sajnos
most nem is ennek az idejét éljük. Rendkívüli helyzetben, mindenkitől
nagyobb tolerancia várható el – kérek mindenkit, ezt tartsa szem előtt!
A deszki háziorvosok rendelési ideje, amikor hívhatók a vonalas telefonon:
Dr Marusin Ildikó (nem dolgozik jelenleg, tartós helyettesítése van):
hétfő: 12-16 óra; kedd: 8-12 óra; szerda: 12-16 óra;
csütörtök, péntek: 8-12 óra.
Dr Balla Beáta:
hétfő: 730 -1130 óra; kedd: 13-16 óra; szerda: 730 -1130 óra;
csütörtök: 13-17 óra, péntek: 13-16 óra.

– A kormány ismét elrendelte a rendkívüli jogrendet. Ez mit jelent Deszkre, ill. a testületi munkára
vetítve??
– A képviselő-testület helyett ismét polgármesterként
én hozok határozatokat, anyagi jellegű és egyéb – a település napi életével kapcsolatos döntéseket, melyek épp úgy kötelező érvényűek, mintha a testület hozta volna azokat. Annyit elárulok, hogy számomra
továbbra is szent a választók akarata, és nem hozok semmilyen döntést
anélkül, hogy a testülettel informális ülésen meg ne beszélnénk, le nem
egyeztetnénk. Azt gondolom, hogy ez az időszak nem a visszaélésekre kell
felhatalmazást adjon, hanem épp a mindennél erősebb együttműködésre.
Tájékoztatásul elmondom, hogy eddig nem hoztam meg semmilyen
nagy horderejű döntést, ill. olyat, mely felülírná, vagy tovább szigorítaná
az országosan elrendelt intézkedéseket, vagy akár nincsenek összefüggésben a védekezéssel – ebben soha nem fogom követni az országgyűlés
méltatlan példáját.
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– A szabadidőparkban dolgozik
a kft, a bekerített komposztáló mellett. Lehet tudni, mi lesz ott?
– Nem csak, hogy tudni, de hamarosan már kipróbálni is lehet! A LEADER
programban nyertünk pénzt kültéri fitnesz eszközök telepítésére, ezek alapozását készítették el a Kft kollégái.
A komposztáló melletti területen eddig is várták a mozogni vágyókat különféle eszközök. Most a nyújtók, gerendák
és mászókák mellé a szokásos fitnesz
eszközök is telepítésre kerülnek. Az alapozás elkészült, az eszközöket szerelik,
ha az időjárás engedi, egy héten belül
már az összes használatra készen várja
a deszkieket.
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– Mi lesz az év végi rendezvényekkel?
Elmarad a Falumikulás is?
– A jelenleg életben lévő intézkedés szerint
biztosan nem tudjuk megtartani a minden
december 6-án 4-500 embert sportcsarnokba
vonzó Falumikulást, és az Idősek napját sem.
A jogszabály nem teszi lehetővé, de azt hiszem,
a vírushelyzet súlyosbodása miatt van annyi
félsz, és féltés a családtagok iránt az emberekben, hogy ha addig fel is oldanák, sokan nem
is jönnének el.
A Mikulás azért nem marad el, a gyerekek
ugyan nem „kapnak” programot, de a képviselő-testület döntése alapján minden 14 év
alatti deszki – vagy Deszken óvodába és iskolába járó – gyermek csomagot fog kapni. A
lehető legkevesebb személyes érintkezésre törekedve az iskolás és óvodás korúak az intézményekben kapják meg a csomagjaikat, míg
a kisebbeknek házhoz viszik azt a képviselők.
Az idősek napi műsor és a szokásos vendéglátás is elmarad idén a COVID-19 vírus
miatt, ám a képviselő-testület egyetértett abban, hogy a program helyett a 75 év felettiek
egy csomagot kapjanak az adventek alatt, amit
szintén a képviselők fognak házhoz szállítani.
A döntés értelmében idén nem lisztet, olajat,
cukrot és szárazélelmiszereket kapnak, hanem olyan finomságokat, amit a legtöbben
nem vennének meg maguknak. Ezzel próbáljuk kárpótolni az idős korú deszkieket – talán
jövőre már személyesen ünnepelhetünk velük
is!
Az évről évre népszerűbb, a Faluház parkolójában, a karácsonyfa előtt rendezett adventi
gyertyagyújtó ünnepségek is elmaradnak idén
– legalább is a december 11. előtti alkalmak.
Készen állunk arra, hogy amennyiben a kormány enyhít a gyülekezési szigorításokon, úgy
az utolsó kettőt megtartjuk. Vélelmezhető,
hogy minden országban azért szigorítottak
most novemberben, hogy a járvány visszaszorításával az ünnepek előtt feloldhassák a
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szigorításokat, hiszen a kereskedelemnek és
ezáltal a gazdaságnak is katasztrófa lenne a
karácsonyi bevásárlások lenullázódása. Ezért
látok némi reménysugarat az év végi találkozásokra. Meglátjuk, mi lesz.
A falukarácsonyt minden évben az iskola
rendezi, melyen minden osztály készül ünnepi
másorral a település lakóinak. Eddig úgy tűnik, idén nem fogjuk megrendezni sajnos ezt
sem. Jelenleg egyeztetek Vid György igazgató
úrral, hogy valamilyen „digitális ajándékként”
hogyan tudnánk ezt a hagyományosan szép
ünnepi műsort idén is eljuttatni minden családi fészekbe.
Ez a rendkívüli helyzet minden eddigitől
más gondolkodást és szervezést igényel. Új
módszereket, utakat kell kitaláljunk az életünk szinte minden területén. A közösségek
életben tartása most a legnagyobb feladat és
kihívás minden közösségszervező számára,
így nekünk is. Bízom benne, hogy Deszken is
sikerül életképes megoldásokat kitalálnunk.

– Végezetül hadd kérdezzem meg, kapnak-e év végi jutalmat az
önkormányzat dolgozói? Tudomásunk szerint tavaly még félhavi
juttatással köszönték meg nekik a helytállást.
– Igen, ez így van – tavaly félhavi jutalmat tudtunk adni karácsony
előtt az önkormányzat, a szociális intézményünk, az óvoda és a Faluház
dolgozóinak. Idén sajnos nincs lehetőségünk a legcsekélyebb mértékben
sem megköszönni anyagilag a munkájukat. Szinte minden eddigi kérdésére adott válaszomban a nehéz anyagi helyzetünk állt a háttérben – legalábbis az elmaradt munkák okaként felsorolva. Ugyanez gátol bennünket abban is, hogy egy ünnepek előtti kézzel is fogható gesztussal lepjük
meg az egész évben jól teljesítő kollégáinkat.
Bízom benne, hogy mindenki megérti a nehéz helyzetet és értékelni
fogja azt, hogy a legnehezebb hónapokban sem engedtük el senki kezét,
nem tettünk úgy, mint Szeged város, vagy mint települések tucatja, akik
lecsökkentett munkaidővel, vagy akár leépítéssel hozták nehéz helyzetbe a nekik dolgozókat. Mindenkitől otthon végzett munkát vártunk el a
COVID elleni védekezés „bezárt” hónapjaiban, de a teljes járandóságot
meg is kapta mindenki. Sajnos most nem tudunk erőn felül helyt állni az
év végi jutalmaknál – bármennyire is szeretnénk.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Volánbusz Zrt. tájékoztatója
2020. december 13-tól Szeged, Makó és Maroslele térségében, elsősorban a Makó–Kiszombor–Ferencszállás–
Klárafalva–Deszk–Szeged, valamint a Makó–Apátfalva–
Magyarcsanád–Nagylak autóbuszvonalak által érintett
települések számára új menetrend bevezetését tervezzük,
mellyel célunk, a közösségi közlekedés versenyképességének javítása.
A térségben tervezett szolgáltatásfejlesztést az alábbi
szempontoknak megfelelve tervezzük bevezetni az éves
menetrendváltás napjától:
– Szeged és Makó között a 43-as úton Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva, Deszk érintésével munkanapokon
reggel 15, az azon kívüli időszakban pedig minden nap
egyenletesen 30 percenként indulnak az autóbuszjáratok,
biztosítva ezáltal az érintett településekről a Csongrád-Csanád megyei megyeszékhely és Makó város elérhetőségét
egész nap megfelelő gyakorisággal.
– A Szeged és Makó között közlekedő autóbuszjáratok
egy részével az eddigi kiszolgáláshoz hasonlóan csatlakozást biztosítunk a Szeged és Budapest között közlekedő
InterCity vonatokhoz. Az Indóház térig közlekedő, illetve
onnan induló járatok Szegeden belül óránként megállnak
majd Szeged, Petőfi sgt. belvárosi megállóhelyen is, így
nemcsak a vasút, hanem a megyeszékhely ezen részén elhelyezkedő közintézmények és munkahelyek elérhetősége
is könnyebbé válik a 43-as út térségéből. A Szeged és Makó
között igénybe vehető járatok új menetrendjét az 5015 Szeged-Deszk-Kiszombor-Makó menetrendi mező részletesen tartalmazza.
– Újdonság, hogy a Szeged és Makó között a 43-as
úton 30 percenként induló járatainkat, valamint a Szeged-Deszk-Szeged viszonylatban közlekedő körjáratokat
Szeged, Berlini krt. megállóhelyen is megállítjuk, ezzel is
javítva Szeged városközponti és északi részének elérhetőségét.
– Az új menetrend egyik legfontosabb eleme, hogy Szeged és Makó között - jellemzően csúcsidőszakban, elsősorban reggel Szeged, délután Makó felé – 30 percenként
összesen több mint 30 járat az M43-as autópályán közlekedik, ezáltal a két település között utazók számára komfortosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés. Az autópályán közlekedő gyorsjáratok továbbra is megállnak a Makón belüli
legforgalmasabb megállóhelyeken (Makó, Szegedi u. ABC
és Makó, Kölcsey u.), majd Marosleléig a 4414 számú úton
közlekednek, Maroslele és Szeged közötti szakaszon pedig
az M43-as autópályán. A gyorsjárataink részletes menetrendjét az 5013 Szeged-M43 autópálya-Maroslele-Makó új
autóbuszvonal tartalmazza.

– Az M43-as autópályán közlekedő járatokkal nemcsak
gyorsabbá és komfortosabbá válik a közlekedés Makó és
Szeged között, hanem Szeged észak-keleti városrésze, illetve az ott található közintézmények (Pl. Deák Ferenc Gimnázium) és munkahelyek elérhetősége is jelentősen javul,
azáltal, hogy utasaink már a megyeszékhely északi részén
is (Szeged-Tarján, Fodorkert) elérhetik járatainkat, mivel
Szeged, Brüsszeli krt. mellett már Szeged, Budapesti krt.
megállóhelyeken is megállnak.
– Szeged és Deszk között az új menetrenddel egyenletesebbé válik a kínálat, mivel a Makó és Szeged között, valamint a Szeged–Deszk–Szeged viszonylatban közlekedő
járatokat összehangoltuk, ezáltal Deszkről reggel Szeged
felé már 7-8, délután Szegedről Deszk felé 15 percenként
indulnak az autóbuszok, így a térségben elővárosi színvonalú kiszolgálást vezetünk be.
– A Szeged és Deszk között az 5016 sz. helyközi vonalon
körjárati jelleggel közlekedő járatok száma a hétvégi időszakban is bővül, mivel több körjárat már naponta közlekedik.
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Kedves Deszkiek!

ZÁRVA
Ismét zárva
Sajnos, bekövetkezett az,
amitől tartottunk. A Kormány 484/2020. (XI.10.) sz.
rendelete értelmében a
könyvtárak,
művelődési
házak ismét bezárnak. Bár
elfogadjuk a rendelkezést,
mégis szomorúan vettük
tudomásul, hogy legalább
30 napig biztos, hogy nem
fogadhat a Faluház látogatókat. Mivel nem szeretnénk,
hogy a deszkiek teljes mértékben megfosztva legyenek
szolgáltatásainktól,
ezért
kedden, szerdán és csütörtökön lehetőséget biztosítunk azok igénybevételére
(részletek a plakáton).
A művészeti csoportjaink,
közösségeink szintén nem
járhatnak hozzánk, nem
próbálhatnak a házban. Nagyon szomorú ezt látnunk,
hiszen ez hatalmas érvágás
a fenntartó egyesületeknek,
nem beszélve a hosszabb
távú következményektől,
ami sajnos a közösségek
széthullása is lehet. De természetesen mi is bízunk a
legjobbakban és reméljük,
hogy akár már decemberben is enyhítenek a szigorításokon. Addig is dolgozunk a zárt ajtók mögött.
Jó egészséget kívánok
minden kedves deszki lakosnak!
Bene Ildikó ig.

A 484/2020. (XI.10.) számú Kormányrendelet szerint a Deszki Művelődési Ház és
Könyvtár 2020. november 11-től 30 napra bezár.
A tavaszi hosszú bezárás után nem szeretnénk, hogy látogatóinknak teljesen nélkülözni
kelljen szolgáltatásainkat, ezért a következő módon tudjuk biztosítani a könyvkölcsönzést, fénymásolást, nyomtatást és egyéb irodai szolgáltatásainkat.
– KÖNYVKÖLCSÖNZÉS
Kérjük, akinek módjában áll, a www.deszkifaluhaz honlapon, a könyvtár menüpontban
megtalálható on-line katalógusban válassza ki a kölcsönözni kívánt könyvet/könyveket és
küldje el nekünk a listát a konyvtar@deszk.hu e-mail címre, vagy a Deszki Faluház facebook oldalán, messenger üzenetben. Akinek ez nem áll módjában, telefonon is leadhatja
az igényét a 62/571-599-es telefonszámon, hétköznapokon 8 és 16 óra között.
A KÖNYVEK ÁTVÉTELÉRE HÁROM NAPOT BIZTOSÍTUNK:
kedd, szerda és csütörtök 10-12 óra között, valamint 15-17 óra között
a könyvtár bejárata előtt.
– FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS, EGYÉB IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK
Hetente három nap tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat is – a fent jelzett keddi,
szerdai és csütörtöki időpontokban - úgy, hogy a bejárat előtt átadják a fénymásolni kívánt
dokumentumokat, amit kollegáink elkészítenek és szintén a bejárat előtt odaadják a kért
másolatokat. Mivel az intézménybe az ott dolgozókon kívül más nem léphet be, így csak
ilyen formában tudjuk megoldani ezeket a szolgáltatásokat.
A nyomtatni kívánt dokumentumokat kérjük előre elküldeni a faluhaz@deszk.hu,
vagy a konyvtar@deszk.hu e-mail címre. Válaszként visszajelzünk, mikor tudnak jönni a
nyomtatásért.
Köszönjük megértésüket, türelmüket, bízunk benne, hogy hamarosan visszatérünk
a megszokott kerékvágásba.
Addig is jó egészséget kívánva,
Deszki Faluház dolgozói
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Egészséghét és egészségKörnyezetvédelmi projekt
ügyi vetélkedő az óvodában az óvodában

Az egészséghét során arra törekedtünk, hogy a gyerekek játékos formában gyűjtsenek tapasztalatokat az egészséges életmódról és táplálkozásról. A kialakult vírusos helyzetben fontos célunk, hogy elsajátítsák és rendszeresen alkalmazzák a megfelelő kézmosási technikát és,
hogy miért szükséges és fontos a testünk ápolása, valamint a rendszeres
testmozgás. Az ismeretek biztos átadása érdekében számos szemléltető
eszközt és játékot készítettünk a gyermekek számára.
Az egészséghét zárásaként a Maci csoport nagycsoportosai egészségügyi vetélkedőn mutatták be, mennyi hasznos dologgal ismerkedtek
meg a hét folyamán az egészséges életmóddal kapcsolatban. A játékos
feladatok között volt puzzle kirakó, találóskérdések, feladatlapok. A
csapatok elmehettek a csoportszobában kialakított „boltba”, ahol csak
egészséges termékeket „vásárolhattak” a csapatuk részére. A délelőtt jó
hangulatban telt, a gyerekek nagyon élvezték a csapatjátékokat és természetesen senki nem ment haza üres kézzel, az óvónénik kis meglepetéssel készültek a gyerekeknek.
Márki Anett és Bálint Patrícia (óvodapedagógusok)

Óvodánk csatlakozott a KEHOP -1.2.1 - 18-2018 - 00042 „Helyi
klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken” című Európai
Uniós pályázathoz. A projekt lényege, egy interaktív programsorozat
megvalósítása volt a deszki óvodában, ahol a gyerekek játékos módon
szerezhettek ismereteket a környezetvédelem fontosságáról. Foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtéssel és az újrahasznosítással, ennek kapcsán a gyerekek „hulladékból” készítettek játékokat, festettünk újságpapírra, nyomdáztunk WC papír guriga segítségével. Tartottunk „mozit”
a zsibongóban, ahol környezetvédelemmel kapcsolatos meséket, kis
videókat néztünk meg a gyerekekkel.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a gyakorlatban is megtapasztalják, lássák, mit tehetünk mi is azért, hogy a feleslegessé váló
hulladék megfelelő helyre kerüljön. Az óvodába járó gyerekekkel megbeszéltük az újrahasznosítás fontosságát, folyamatát, természetesen
koruknak megfelelően, hogy megértsék és alakuljon környezettudatos
gondolkodásuk.
Márki Anett és Szegedi Erika (óvodapedagógusok)

Környezetvédelmi vetélkedő Madárodú
Miután sok ötletes
munka született a különböző hulladék anyagok újrahasznosítása
során, igazán jól esett a
gyerekeknek, amikor a
kispályán sok érdekes
játékkal vártuk őket. A
gyakorlatban is megmutatták, mi mindent
tehetünk környezetünk
védelméért, mit mire
tudunk használni anélkül is, hogy mindjárt a
szemétbe kerülne. Újságpapírgombócokat
söprögettek, hozzáteszem, nagy örömmel,
volt palack-kugli, síelés
újságpapíron,
célba
dobás papírgalacsinnal, kupakokból kirakós, aszfaltrajz, fészekrakás,
toronyépítés.
Még a legkisebbek is lelkesen, vidáman játszottak, kellemesen elfáradtak. A játékok közben sok lehetőség adódott megbeszélni, hogy
miért fontos a környezetünk védelme. A nagycsoportosok már sokmindent tudnak erről, ügyesen válaszolgattak kérdéseinkre, meséltek
otthoni élményeikről is. Mindenki jól érezte magát és természetesen
okosabbak, élményekben gazdagabbak lettek. Vidám délelőtt volt!
Motyovszkiné V. Mária (óvodapedagógus)

Az Országos Magyar Vadászkamara programja keretében szeretnék felhívni az óvodás, illetve
kisiskolás korosztály figyelmét
a természetvédelem és a madárvédelem fontosságára. A céljuk,
hogy a természet szeretetére, a
madarak életének megismerésére, megfigyelésére motiválják a
gyermekeket.
Országszerte kb. 3500 db odú
és madáretető kerül átadásra.
Óvodánkba Kiss Andrásné Márta, a Csongrád-Csanád Megyei
Vadászkamara képviselője látogatott el és adta át a madárodút,
amely azóta már kihelyezésre is

került az udvarban és alig várjuk,
hogy otthont biztosítson a fészkelő kismadaraknak.
Márki Anett (óvodavezető)
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Továbbtanulás
A nyolcadikosok továbbtanulásának segítése kiemelt feladata az első félévnek. A rendkívüli helyzet a hagyományos programok megvalósításának egy részét sajnos nem teszi lehetővé.
Többek között elmaradnak az üzemlátogatások, a középfokú iskolák életének helyszíni megtekintése. Azonban az iskola vezetése keres és folyamatosan kutat más lehetőségek után a hagyományos kereteken túl.
A Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs szakemberei egyéni elbeszélgetéseket folytattak a tanulókkal, orientálva
választásukat.
Bekapcsolódtak a deszki iskola végzősei egy, az Oktatási Hivatal által kísérleti jelleggel összeállított programba is. A hivatal által kidolgozott
pályaválasztást támogató mérőeszköz kitöltése október elején megtörtént. Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja az volt, hogy az
adott tanévben nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási
irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt
továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadta.
A diákok a teszt kitöltését követően azonnali személyre szabott kiértékelést kaptak és a visszajelzések alapján rendkívül hasznosnak tartották.
Több középiskolával felvett intézményünk kapcsolatot az online „Iskolalátogatás és bemutatkozás” megteremtése érdekében. Ezen fórumok december végéig megvalósulnak.

Robotika

Mint már arról korábban beszámoltunk, új szakkör indult iskolánkban, „robotika” néven.
Mit is takar ez a foglakozás? - teheti fel a
kérdést a laikus.
Hivatalos neve az eszközöknek, amivel a
gyerekek dolgoznak, LEGO WeDo és LEGO
EV3.
Melyik gyerek nem szeret legózni? Főleg tanítási
órán! A WeDo egy olyan robot, amit robotika oktatására fejlesztettek ki. A diákok először lego elemekből összeépítik a
robotot, majd egy okos eszköz segítségével (számítógép, laptop, tablet, okostelefon) programot
írnak a robotnak, hogy mit csináljon. Így megalkothatja saját kézzel fogható játékát, például különböző sebességgel forgó szélmalmot, guruló robotot, mely hangot ad ki, képet küld és színt
vált, érzékelőjével az akadálynál megáll. Játék és tanulás egyben.
LEGO EV3: hasonló a WeDo-hoz. A gyerek összeépíti az elemekből a robotot, majd saját
programot ír rá és áttölti a robotra. A programozási nyelve a Scratch.
Scratch, egy olyan játékos programozási nyelv, amit elsősorban a programozással ismerkedő gyerekek számára fejlesztettek ki. A diákok játékosan sajátítják el a programozási ismeretek
alapjait. Színes, könnyen átlátható felületen programoznak, közben más tantárgy ismereteit is
beleépíthetik munkájukba.
Az intézmény középtávú célkitűzése, hogy a „robotika” óra minden diák számára elérhető legyen tantervi óra kereteiben.

Továbbképzési
nap
2020. október 22-én intézményi online
továbbképzési napon vettek részt a pedagógusok.
Két rendkívül érdekes és hasznos plenáris
előadást hallhattak a jelenlévők.
Dr. Kothencz János pedagógus, szociológus, szociálterápiás csoportterapeuta, gyermek- és ifjúságvédelmi szakértő, az ÁGOTA Alapítvány alapítója, a veszélynek kitett
gyermekek életéről, hétköznapjairól tartott
beszámolót. Az előadás hangulata és érzelmi
fűtöttsége jól mutatta az előadó érintettségét
és elhivatottságát.
A második előadáson Dr. Harangozó Attila, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, egyetemi oktató, az internetes zaklatás
problémáit elemezte, különös tekintettel az
iskolás korosztály körében. Az igen aktuális
probléma sok kérdést vetett fel a hallgatóságban, mely a digitális oktatás során felmerülhet.
Délután a szekcióülésen Vid György tagintézmény vezető ismertette mesterprogramját
a tagiskolák „Ember a természetben” munkacsoport hallgatóságának a későbbi, egész
intézményi szintre való adaptálás előkészítéseként.

Versenyek
Lezajlott a térségi angol online verseny,
melyen négy iskola diákjai mérettették meg
magukat.
Kardos Edina és Sztán Hermina 5. osztályos
tanulók nagyon szép eredményt értek el az
iskolák versenyében. Edina 30 pontja megegyezett az első helyezett pontszámával, csak
az időeredménye miatt került az igen előkelő
második helyre. Hermina a „pontot érő” ötödik helyen végzett. Gratulálunk!
Vid György ig.
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Hírek a „Bánát” tevékenységéről
„Szent Száva” Parókiai
Könyvtár és Olvasókör
felszentelése
Nagy ünnep volt a deszki szerbek számára,
hogy 2017-ben a parókia épületében felszenteltek és átadtak egy könyvtárszobát. Ennek
létrejötte azért volt fontos, mert Bugarski
Zorán-Brica tamburaművész és menedzser
felajánlott 3000 könyvet, Novi Sad, Szrémszki Kárlovci, Petrovorádin és más vajdasági
település ajándékaként. A parókia épületének
hátsó része sajnos már olyan állapotban volt,
hogy az mindenképpen felújításra szorult
(ez volt régen a szerb fiatalok klubja, ahol a
Bánát néptáncegyüttes is elkezdte tevékenységét). Szvetomír Milicsity deszki szerb pópa
nagy lendülettel dolgozott azon, hogy az álom

megvalósuljon, és a felújítás elkezdődjön.
Először is az anyagi háttér biztosítása volt a
cél, amelyet pályázati úton, valamint a helyi
önkormányzat és a szerb önkormányzat segítségével sikerült elérni. Majd a kivitelezés
megszervezése következett, végül a helyiségek
berendezése. Mindenki nagy örömére 2020.
október 24-25-én sor kerülhetett a „Szent Száva” Parókiai Könyvtár és Olvasókör helyiségének felszentelésére, amelyet a „Könyv napjai”
Deszken program keretén belül ünnepeltünk
meg. Sajnos, а rendezvény nem úgy alakult,
ahogy ezt tervezték, mert a koronavírus helyzet miatt sokan nem tudtak részt venni rajta.
A program ünnepi szent liturgiával kezdődött
10 órakor, utána éves gyászmisét tartottak
Markovlyev Vazul (Vászó) protodiakónus lelki üdvösségéért. Majd 12 órakor az új „Szent
Száva” Könyvtár és Olvasókör felszentelése

következett, amit Dalibor Milénkovity szegedi parókus végzett, aki az avató
beszédet is tartotta. Többek között kiemelte
az írott szó jelentőségét az emberek életében,
amely főleg fontos egy nemzetiségnél, hiszen
a nyelv a fenntartó erő is. A felszentelés végén
Szvetomír Milicsity helyi parókus, házigazda mondott köszönetet minden segítőnek és
támogatónak, külön Szekeres Andrea pályázatírónak, egy szerény ajándék kíséretében.
Elmondhatjuk, hogy méltó hely került átadásra, amely biztos, hogy más rendezvények és
próbák helyszíne is lehet majd a jövőben. A
programot egy közös ebéddel zártuk, a Bánát
zenekar, valamint Friedmann Ruven és nagypapája, Gyukin Miodrág zenéjével aláfestve.
Rusz Borivoj

Nemzetiségi kézműves tábor Deszken
2020.augusztus 10-16-ig hagyományőrző
kézműves tábor megvalósítására került sor a
Szent Száva Központban a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
Ahhoz, hogy a jó hangulatú, alkotásokban
gazdag tábor létre jöhessen, nagy segítséget
jelentett a Bethlen Gábor Alapkezelő által
meghirdetett, s közreműködő szervként részt
vállaló Szerb Országos Önkormányzat által
közvetített 1.200.000 Ft vissza nem térítendő
pályázati támogatás.
A tábor időszakában sor került a hagyományos népi szövő, fonó, fafaragó eszközök bemutatására, használatuk elsajátítására is neves
szakemberek segítségével.
A kézműves foglalkozásokon bemutatott

FELHÍVÁS!
Deszk Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk
község településfejlesztési koncepciójának, valamint településrendezési eszközeinek készítése elindult. A veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően a tervezéssel kapcsolatos
tájékoztató az alábbi linken érhető el:
http://deszk.hu/deszk-kozseg-telepulesfejlesztesi-koncepciojanak-valamint-telepulesrendezesi-eszkozeinek-keszitese/
A tervezéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2020. december 1. napjáig küldhetik meg az alábbi címre: Deszk
Község Polgármesteri Hivatala 6772 Deszk,
Tempfli tér 7.
Király László polgármester

technikák felkeltették a gyermekek érdeklődését a népművészet iránt – bár még csak alapszinten, éppen csak ismerkedve az anyagokkal, eszközökkel. Élményt jelentett számukra
látni, hogyan válik a fonálból kis terítő, vagy
éppen edény, nemez használati tárgy.
A projekt során nemcsak a népi kézműves
szokásokkal kívántuk megismertetni a résztvevőket, célként határoztuk meg, hogy a néprajz világát is bemutatjuk számukra - felidézve
a foglalkozások közben pl. a szerb népdalokat,
s azt, hogy azt milyen alkalommal, milyen
tevékenységgel foglalkozó emberek gyakorolták, így közelebb kerülhettünk azokhoz az érzésekhez, melyekből adott hagyomány fakadt,
s fontos szerepet töltött be a szülőföld megismerésében és szeretetében is.

A programot a Bethlen Gábor alapkezelő
támogatta, közreműködő szerv a Szerb Országos Önkormányzat.
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Tiszavirág hírek
Az idén több külföldi
fesztivál is elmaradt a pandémia miatt, de remélhetőleg a jövő évben eleget tudunk tenni
a meghívásoknak. Várják az együttest Hollandiába, Franciaországba és Olaszországba is.
Nagyon szeretnénk már utazni és hírét vinni
gyönyörű kultúránknak!
Jövő májusban készülünk arra, hogy harmadik alkalommal is megrendezzük a Rözögtessük mög! – dél-alföldi szóló- és páros
táncok országos fesztiválját. A fesztivál előkészületei megkezdődtek, a Nemzeti Kulturális
Alaphoz nyújtottunk be támogatási kérelmet
a megvalósításhoz. Reméljük, hogy májusban
már biztonsággal megrendezhető lesz ez a
program is.
Kitartást és mindenki vigyázzon nagyon
magára! Hajrá Tiszavirág!
Tóth Gábor elnök
Ismét bekövetkezett az, amitől féltünk, egy
időre megint fel kell függesztenünk a próbákat, a személyes találkozást, de nagyon bízunk benne, hogy csak rövid időre. A tavaszi
hosszú leállás már így is nagyon nehéz anyagi
helyzetbe hozta az együttest, ez most ismét
kemény próbatétel elé állít minket.
Nem szeretnénk semmiképpen sem, hogy
elveszítsünk akár egy táncosunkat is és azt
sem, hogy egy hónapig tánc nélkül maradjon
bárki is. Ezért az oktatóink on-line órák tartá-

sával készülnek, amit minden héten megosztanak a csoportokkal a facebookon.
Készülünk több meglepetéssel is, de ez
egyenlőre még maradjon titok!
Elkészültek a kalocsai ruháink, már csak
azt várjuk, hogy a színpadon is bemutathassuk őket. Addig is ízelítőül két fotó a gyönyörű viseletekről.

Halottak napi koszorúzás
Mint minden évben, idén is
megemlékeztünk Deszk község
hősi halottjairól, elhunyt díszpolgárairól. November 1-jén, a
Deszki Falunkért Egyesület és
Deszk Község Önkormányzata
szervezésében a helyi önkormányzatok, civil szervezetek
és intézmények képviselői helyeztek el koszorút a Római Katolikus Templom kertjében, a
Tempfli téren lévő emlékműnél,

valamint a régi és az új temetőben.
A megemlékezésen Mátó Júlia
mondott beszédet a Tiszavirág
Néptáncegyesület képviseletében, majd Földi János egy doni
kanyarból érkezett búcsúlevelet
olvasott fel.
Köszönjük azoknak, akik velünk együtt emlékeztek, zárásul
pedig álljon itt az elhangzott beszéd utolsó gondolata:

Pályázati hírek
Nagy örömünkre pályázati sikerről is be
tudunk számolni. A Tiszavirág Néptáncegyesület a Csoóri Sándor Alaptól 4.800.000,-Ft
támogatást nyert oktatói, koreográfiai díjakra.

„Amit nekünk meg kell tennünk, az az emlékezés. Ez a
legtöbb, amit tehetünk. Emlé-

kezzünk hát, s ne feledjünk emlékezni!”
Bene Ildikó
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A levegőszennyezés és annak következményei
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)
Levegőszennyező minden olyan anyag, amely
olyan mértékben jut a levegőbe, hogy az embert és környezetét károsítja, vagy anyagi kárt
okoz.
A mesterséges szennyezők három fő területről származnak: szállítás, energiatermelés
és ipar. Természetes levegőszennyezők a
vulkánok (kén-oxidokkal és porokkal), az
erdőtüzek (szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és porok), a szélviharok (por),
az élő növények (szénhidrogének, pollen), a
pusztuló növények (metán, hidrogén-szulfid),
a talaj (vírusok, por) valamint a tenger (só).
MIT OKOZ A LEVEGŐSZENNYEZÉS?
1. Szmog: A sűrű füstköd, a szmog főleg
a nagyvárosokban, ipari területeken,
szélcsendes időben alakul ki. Rendkívül
egészségtelen. Légzőszervi- és más megbetegedéseket okozhat.
2. Savas eső: Ha a gyárfüst vagy az autók kipufogó füstje keveredik a csapadékkal, az
esőcseppekkel, akkor megmérgezik azt.
Ilyenkor hull a savas eső. A leesett esőcsepp ártalmas a talajra, az élővilágra, de
még az épületeket is rongálja.
3. Ózonréteg pusztulása: A levegőnek
nagy magasságban van egy különleges
szintje, az ózonréteg. Az ózon megvédi
az élőlényeket a káros napsugaraktól. Ha
nem volna ózon, szárazföldi élet sem lehetne. Sok környezetkárosító anyag hat
az ózonra, pusztítja azt, így nem tudja
megfelelően ellátni szűrő feladatát. Az
elmúlt években a világon mindenütt jelentős mértékben megnőtt a bőrrákban
megbetegedettek száma.
4. Betegségek kialakulása: tüdőgyulladás, krónikus obstruktív tüdőbetegség
(COPD), tüdőrák, asztma, szívinfarktus,
agyi érkatasztrófa. A légszennyezés kardiovaszkuláris hatásainak hátterében a
szívizom csökkent oxigénellátása áll, míg
a központi idegrendszeri tünetek főleg a
levegő ólomtartalmára vezethetők vissza.
5. Üvegházhatás fokozódása: Amikor a
Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az
energia nem jut vissza maradéktalanul a
világűrbe, mert egy részét nem engedi ki
a légkör. Hőcsapda keletkezik, akárcsak
egy üvegházban. Az üvegtető szerepét itt
a vendéggázok és a vízpára tölti be, ezek
gondoskodnak a természetes üvegházhatásról. Ezeket a gázokat üvegházhatású gázoknak nevezzük. Az üvegházhatás jelensége nélkül a Föld hideg, a földi
életre nézve barátságtalan bolygó lenne.
Minél nagyobb a légkörben az üvegházhatást okozó gázok mennyisége (pl. szén-

dioxid, metán), annál hosszabb ideig melegítik a napsugarak a Földet, tehát egyre
melegebb lesz. Jelenleg az üvegházhatás
fokozódása figyelhető meg. A légkör fokozott felmelegedését elsősorban a szén
körforgásának megbomlása, a légkör
növekedő szén-dioxid tartalma okozza,
újabban pedig a légköri metán jelenlétének a növekedése A mérések szerint az
utóbbi száz évben a Föld átlaghőmérséklete mintegy 0,5 oC-kal emelkedett!
ÜVEGHÁZHATÁS FOKOZÓDÁSÁNAK
VESZÉLYEI
– A légkör felmelegedésének egyik legfontosabb következménye az éghajlati
övek eltolódása, a száraz területek,
a sivatagok terjeszkedése. A mérsékelt övezetben folyik a gabonatermelés
nagy része, és hatalmas területeket foglal el a zöldség- és gyümölcstermesztés
is. Ezeken a területeken a tartós aszály,
a csapadék mennyiségének csökkenése
katasztrofális következményekkel járhat.
A mi Alföldünk Közép-Európa legveszélyeztetettebb területéhez tartozik, mert a
hagyományosan termesztett növények
számára már a jelenlegi vízellátottság sem
kielégítő.
– Súlyos problémákhoz vezethet az ivóvíz
mennyiségének csökkenése is. A felmelegedés következtében a folyók és a tavak
vize sokkal gyorsabban párolog, és ezzel
csökken az a vízmennyiség is, amiből ivóvizet lehet előállítani.
– Megváltoznak a légköri folyamatok, aminek következménye az időjárás változékonyabbá, bizonytalanabbá válása.
A nagy szárazságokat hirtelen felváltó
felhőszakadások, vagy a téli hótömegek
gyors olvadását követő tavaszi áradások
rengeteg gazdasági kárt és emberi tragédiát okoznak.
– A légkör felmelegedésének következménye a sarki jégsapkák és a gleccserek
megolvadása, ami a tengerek vízszintjének emelkedéséhez vezet. A XIX.
század eleje óta a tengerek és az óceánok
vízszintje 15-20 cm-rel lett magasabb. Ha
a felmelegedés a továbbiakban is ilyen
ütemben folytatódik, a század végére a világóceán szintje 1m-rel is meghaladhatja
a jelenlegi értékeket. Ez pedig több mint
1 milliárd ember lakóhelyét veszélyezteti!
Az egyén felelőssége közvetett és közvetlen
módon itt is nagy. Az ipar által kibocsátott
mérgező gázok mennyisége csökkenthető
lenne, ha a fogyasztói igények is mérséklődnének, továbbá a mindennapi életünkben

alkalmazott pár apró változtatással is sokat
tehetnénk helyi szinten a tisztább levegőért.
Hogyan?
– Csak a szükséges árukat vegyük meg és
kerüljük a túlcsomagolt termékeket! A
termékek – és csomagolóanyagok előállítása során rendkívül sok káros anyag jut
a levegőbe.
– Használjuk észszerűen a hűtő- és fűtőberendezéseket! Az elektromos eszközöket tartsuk kihúzott állapotban!
A villamos energia előállítása -a legtöbb
esetben- még mindig hagyományos működésű (szén) erőművekben történik.
– Fűtsön okosan és ne égesse az avart!
Legjobb a környezetnek, ha megújuló
energiával fűtünk, de a szilárd tüzelésnél
a gázfűtés is kevésbé szennyező. Ha szilárd tüzelőanyaggal tud fűteni, lehetőleg
csak száraz fát, fapellettet vagy fabrikettet használjon. A nedves fa is szennyező,
ahogy a szén vagy különösen a lignit. A
műanyag szemét, autógumi, ruha, kezelt
fa hulladékok (pl. régi ablakkeret vagy
farostlemez) égetése során mérgező,
rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.
Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
szintén hatalmas légszennyezést okoz.
Egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével
annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése
során!
– Minimalizáljuk a személygépkocsi
használatot! Amennyiben teheti, vásároljon elektromos vagy hibrid autót! Rövidebb távra menjünk gyalog, kerékpárral, használjuk a tömegközlekedést.
A rossz levegő elől elbújni nem lehet, hatását
lokális és globális szinten is érezhetjük. Odafigyeléssel, tudatossággal, a jelenünkért és a jövőnkért való felelősséggel tegyünk annak érdekében, hogy a levegőszennyezés csökkenjen!
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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Maros Ponty Horgászegyesület hírei

Egyéni horgászverseny

A csapatversenyt egyéni megmérettetés követte. Az ez évi
utolsó pontytelepítésre rászervezve 35 tagtársunk tette tiszteletét a kicsit hűvös, többek szerint kifejezetten hideg délelőttön,
hogy a friss telepítést meggyérítse. Szép terv. A megvalósításba
azonban hiba csúszott. A halak nem voltak partnerek. A 3 óra
alatt összesen 10 db ponty került a partra.

Helyesbítés: az előző
számban a csapat horgászversenyről közölt íráshoz
sajnos nem a megfelelő
fotó társult a cikk szerzőjének figyelmetlenségéből.
Az első helyezett csapat
képe helyesen:
Ezúton kérünk elnézést
a csapattagoktól. A bajnok
csapat: Tari János, Lévai
István és a trió húzó embere: Csehák Dezső bácsi.

Végeredmény:
I. Lévai István – 3,95 kg, 2db ponty
II. Csányi József – 3,20 kg, 1 db ponty
III. Ifj. Kovács Antal – 3,10 kg, 1 db ponty
Az eredményhirdetés után jólesett a Csányi József tagtársunk
által főzött gulyás elfogyasztása. E verseny végeredményéhez viszont már nagyon is illik az előző számban tévesen megjelent
fotó a 3 dobogósról.

Maros Ponty HE

Kézilabda hírek

Deszki SC Kézilabda szakosztályától,
Szepesi Dániel technikai vezető beszámolója

Egyesületünk a megyei felnőtt női bajnokságban két csapattal képviselteti magát.
A Deszki SC I. csapata Prislinger Tibor vezénylésével, míg a Deszki SC II. csapata Barok
István irányításával vágott neki a 2020/21-es
szezon mérkőzéseinek. A Prislinger Tibor
által irányított gárda célja az NB II-be való
visszakerülés, míg Barok István társasága a
„hagyományőrzés” jegyében edz és versenyez.
Az egyetlen, elfogadható eredmény, hogy év
végén az I. csapat a bajnokságot megnyerje és
osztályt tudjon lépni. A II. csapatunknál az elsődleges cél a játéklehetőség biztosítása azoknak a játékosainknak, akik tizenéve egyesületünk tagjai, segítették a két évvel ezelőtti NB
II-be való feljutást, de már nem szeretnének
magasabb szinten sportolni.
Serdülő csapatunkat a tavalyi évhez hasonlóan Kozserán Beáta készíti fel. Nagy örömünkre szolgál, hogy a keret folyamatosan
bővül és többen megkapják a lehetőséget a
felnőtt csapatban való szereplésre is. Cél, hogy
a tavalyi évhez hasonló helyezést érjünk el. Ez
rengeteg munkát igényel, mivel az újonnan
érkező játékosokat fel kell zárkóztatni szakmailag.

Az utánpótlás csapataink következő korosztálya az FU/LU12, akiket Nagy János Miklós
edző készít fel heti rendszereséggel. Számukra
októberben Deszken tartottak fordulót, ami
után Nagy János az alábbiak szerint értékelte
a csapat teljesítményét: „Hosszú hónapok feszült várakozása után újra tétmérkőzést tartottak a deszki sportcsarnokban, ahol az U12-es
fiúk játszottak bajnoki mérkőzést. Torna jelleggel megrendezett találkozón mutatkoztunk
be, ellenfeleink a Tisza Volán és a Pick Szeged
voltak, akikkel szemben a deszki fiúk kevés
ellenállást tudtak tanúsítani. A felkészülés, a
csapatalakítás elején járó közösségnek csak
felvillanásai voltak a mérkőzéseken. Sok technikai hiba, eladott labda és a kihagyott hely-

zetek száma is indokolatlanul magas volt. Az
igyekezet, a küzdeni tudás még nem erőssége
a csapatnak, szóval van hova fejlődni még.”
Az FU10/LU10 korosztályt Grézló József
készíti fel a novemberben induló bajnokságra, míg a legfiatalabbak, az FU8/LU8 Ágoston
Liliána irányítása alatt készülnek a jövőbeni
megmérettetéseikre.
Ezúton is nagyon köszönjük a DSC vezetőségének a támogatását, a szülők, a szurkolók
és érdeklődők megerősítését, hogy jó úton
indultunk el az új tagokkal színesedett csapatokkal és edzői gárdával.
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
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Könyvtári ajánló
Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, és 15-17 óráig várjuk Önöket!
FELNŐTTEKNEK

ANNE GIRARD:
MADAME PICASSO
Vidékről Párizsba kerülve Eva
Gouel legfőbb álma és vágya,
hogy izgalmas életet élhessen.
Fiatalon, tapasztalatok híján is
sikerül varrónőként elszegődnie
a Moulin Rouge-ba. Itt figyel fel
rá Pablo Picasso. A zseniális és
különc festő szemet vet Evára, a
fiatal nő pedig nem tud neki ellenállni.

PHILIPPA GREGORY:
A FÜVESASSZONY
Anglia, 1648. Alinor, a helyi füvesasszony leszármazottja
Szent Iván-éjkor ellátogat a templomkertbe, hogy találkozhasson
eltűnt férjének szellemével. De
nem szellemmel, hanem egy titkos küldetésen lévő, előkelő férfival találkozik. Az asszony úgy
dönt, segít neki, hogy átjusson
a veszélyes lápvidéken. Egy nő,
aki ismeri a gyógynövényeket,
aki másként gondolkodik, mint
ahogy az asszonyoktól elvárható,
a legkevésbé sincs biztonságban
ebben az időszakban.

NORA ROBERTS:
KIRÁLYT
SKÓCIÁNAK!
Serena MacGregor, a Skót-felföld tüzes szépsége az angolok
iránti csillapíthatatlan gyűlölet
jegyében él. A finom úrihölgyek
által elkényeztetett Lord Ashburn
igencsak meglepődik, amikor
először találkozik barátja húgával, a fékezhetetlen és csodaszép
Serenával. Végül a lány akarata
ellenére beleszeret a délceg főúrba, s együtt élik át a skót-angol
polgárháború zűrzavarát…

HÁY JÁNOS:
A CÉGVEZETŐ

hagyja faképnél a seprű a boszorkányt? Fogós kérdések, ugye?
Ezekből a muris mesékből megtudhatjuk az igazat, de csakis az
igazat!

JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN:
A FELTÖRHETETLEN
KÓD

Emily és James megszereznek
egy kódolt üzenetet, amit a tanáruknak címeztek. A két gyerekben felébred a kíváncsiság, és
nekilátnak, hogy kiderítsék, mi
köze van a Niantic nevű hajónak,
a rejtélyes tűzesetnek, a Mark
Twain köteteknek, a tanáruknak
a titokzatos, feltörhetetlen kódhoz.

A cégvezető azt hitte, Isten lábát fogja meg, amikor lapátra tette a régi feleségét, és beválasztott
egy új nőt. Ő az, aki mindig helyes döntést hozott, ő az, aki mindig jókor volt jó helyen. Korunk
hősének látta magát egy olyan
korban, aminek nem volt hőse.

SZABÓ PÉTER:
MERJ! NEVESS!
SZERESS!

ANGELA MARSONS:
TÖRÖTT CSONTOK
Kim Stone felügyelő nehéz
helyzetben van. Egy fiatal prostituált gyilkosát keresi. Ahogy
újabb és újabb áldozatok kerülnek elő, nyilvánvalóvá válik, hogy
egy sorozatgyilkos kell megállítaniuk. Az áldozatok a legelesettebbek és a legvédtelenebbek közül
kerülnek ki… Az író legújabb regényében az emberkereskedelem
és a modern kori rabszolgaság
jelenségét járja körül.

ANNE JACOBS:
A KILIMANDZSÁRÓ
FELET AZ ÉG
A kalandregény a 19. és 20. század fordulójára repíti az olvasót,
aki képzeletben bebarangolhatja
Afrika távoli tájait a fenséges Kilimandzsáró hófödte csúcsaitól
Zanzibár káprázatos szigetéig.

Az élet nem mindig könnyű.
Sőt! Sokszor elképesztően nehéz. De az életnek nem is a dolga,
hogy könnyű legyen. A mi dolgunk, hogy megtanuljunk élni.

GYEREKEKNEK

SIR STEVE
STEVENSON:
AGATHA NYOMOZ
– KÉMEK A
NORVÉG-TENGEREN

Végre elérkezett a vakáció ideje. Az újabb küldetés kalandosnak ígérkezik. A kis csapatnak
egy titkos dokumentumot kell
megszereznie, ám ez korántsem
veszélytelen feladat!

M. KÁCSOR ZOLTÁN:
A BOSZORKÁNY
SEPRŰJE
Hogy kerül egy mesekönyvbe
a fogszabályzós sárkány, miért

LACKFI JÁNOS:
SZERELMI
NYOMOZÁS
„Szerintem a Bálint tök helyes,
totál belezúgtam… LOVE” –
egyik nap ilyen feliratú levélkére
bukkan Bálint, aki az egyik legjobb fej srác a „laza osztályban”.
Elkezd nyomozni, vajon ki érdeklődhet ennyire az ő szerelemi
ügyei iránt...
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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
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IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Zrt. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 01-től szeptember 30-ig):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.00-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő:
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig,
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.

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.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
december 2., 16., 30.
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga kukáÜzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

ban, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő
zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém
üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

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

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

HÁZASSÁG
Sádt Zoltán és Miskolczi
Erika 2020.10.17-én házasságot
kötött.

MEGÉRKEZTÜNK!

Bacsa Andrea Beátának és Galambosi Lajosnak
2020.10.20-án Viktória nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Csorja István Gyula 70 évesen,
Kovács György 83 évesen,
Csikós István 58 évesen elhunyt.
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FINISBEN

A FALU KEMENCÉJE!

MÁR
LEHET
SPORTOLNI
A SZABADIDŐPARK ÚJ FITNESZ ESZKÖZEIN.
TAVASSZAL JÁRDA IS LESZ.

