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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

OLTANI VAGY
NEM OLTANI?

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Az első kérdés ma az egyik legaktuálisabb dologról szól: – Polgármester Úr
beoltatja-e magát? Mit gondol az oltással kapcsolatban kialakult disszonáns
helyzetről?
– Igen, én is regisztráltam a COVID elleni védőoltásra, még akkor is, ha a vakcinákról, a mellékhatásairól és a szükségességéről
is nagyon ellentmondó hírek látnak napvilágot mindenfelé. Tény, hogy nem szolgálja az ügy érdekét, hogy végtelenül rossz a
kommunikációja ennek a kormányoldalon
is. Nem segíti az emberek tájékozódását, és
bizony az sem túl bizalomgerjesztő, hogy az
Unióban még nem engedélyezett vakcinákkal is oltást kezdünk. Több orvos ismerősöm megmosolyogja, amikor a napi hírekben azt halljuk, hogy megérkeztek a kínai
vakcinák, és a szigorú vizsgálatok után el– Úgy hallottuk, hogy már
deszkiek is kaptak védőoltást.
Ezt csak országos regisztráció
jegyzi, vagy a helyi önkormányzatok is értesítést kapnak a beoltottak számáról?
– Az önkormányzatokat nem
vonták be ebbe a munkába, de hát
nem is látom sok értelmét – sem
szakértelmünk, sem egyéb feltételeink nincsenek meg ennek a
koordinálásához, adminisztrálásához.
Mi a háziorvosoktól természetesen általánosságban tudunk a
deszkiek oltásáról, de a személyes
adatok védelmére tekintettel ez
biztosan nem is lesz ennél több.
Dr. Balla Beáta doktornő keresett meg, hogy a 80 év feletti betegei esetében besegítenénk-e a deszkiek szervezett és minél rövidebb
időt igénylő, oltóhelyre szállításá-
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kezdik az oltásokat is ezekkel. Azt mindenki tudja, hogy nekünk, magyaroknak nincs
vakcinánk – tehát nem tudhatjuk, hogy egy
vakcina jó, vagy sem. Azt csakis a tesztelések eredménye mutathatja meg, amit elvárhatóan megelőz a piacra bocsájtás alapfeltétele, az engedélyezés. Erre jött a mosoly az
orvos ismerősöktől, miszerint ugyan miféle
pár napos, szigorú vizsgálatról beszél bárki
is, amikor nincs Európában engedélyezve?!
Nos, ez sajnos nem a bizalmat erősíti az emberekben.
Ez természetesen nem jelenti feltétlenül
azt, hogy az, vagy bármelyik másik vakcina nem lehet jó, vagy akár hogy veszélyes is
lehet, de sajnos túl sok kérdést vet fel az oltásra jelentkezőkben – ami teljesen érthető!
Az internet világában korrekt, egyenes
és ellenőrizhető információkra lenne szükség, hogy visszatérjen a bizalom! Mondom
ezt úgy, hogy köztudottan a COVID első
hullámában a volt szocialista országokban
jóval kevesebben betegedtek meg, amit a
szakemberek részben betudtak annak, hogy
nálunk, az egykor kötelező oltások erősebb
védekezést tudtak kiépíteni az emberekben.
Fogalmunk sem volt, hogy ki és hogyan ké-

szítette azokat az oltóanyagokat, mennyit és
hogyan tesztelték, de felvettük, mert kötelező volt – és segített. A világ azóta okosabb
lett, elővigyázatosabb és gyorsabb is. Jobb
feltételek között, sokkal nagyobb tapasztalattal a hátunk mögött, jobb és egyre kevesebb mellékhatással rendelkező gyógyszert
juttatnak a gyártók a piacra. Tekintettel
erre, és az igencsak speciális helyzetre, biztosan kell egy feltétel nélküli bizalom is
ezekkel az oltásokkal kapcsolatban. Kell,
hogy higgyünk a jobbító szándékban és
az egyre fejlettebb kutatómunkában is. Ha
nem lenne internet, akkor bizonyára ma is
sorba állnánk az iskolában és a munkahelyeken, hogy felvegyük a járványok miatt
kötelezővé tett oltásokat.
Látszik, kérdések és válaszok is vannak –
ezért is vallom, hogy az emberek bizalmát
csakis hiteles, és sokkal korrektebb tájékoztatással lehet megnyerni.
A kérdésre visszatérve – igen, én beoltatom magam! Azt még nem döntöttem el,
hogy melyik vakcinával, de látva az oltások
intenzitását, biztosan kapunk elegendő, és
már tapasztalatokon alapuló információt
addig, amíg sorra kerülök.

MÁR DESZKI 80 ÉV FELETTIEK
IS SORRA KERÜLTEK!
ban. Örömmel mondtam igent, és
az önkormányzat buszát díjmentesen rendelkezésre bocsájtottuk
a legidősebb deszkiek mozgatásához. Ennyivel ismét tudtunk segíteni a leginkább veszélyeztetettebb
korosztályunknak.
Jeleztem doktornő felé, hogy az
idősebb korosztályok esetében a
továbbiakban is magunkra vállaljuk a szervezett beszállítást, ám
a nagy lakosszám miatt, a 60-70
éves korosztályba tartozóknak, és
a fiatalabbaknak már önmaguknak és a családjaiknak kell megoldani az oltópontokra történő
bejutást, bejuttatást – erre már
nincs kapacitásunk.

Úton az oltásra
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KIADVÁNYOK
DESZKRŐL
– NEM CSAK DESZKIEKNEK
– A hivatalban járva
láttuk, hogy kiadványok
terveit egyeztették. Sokakkal beszélgetve megje
tudtuk, hogy szívesen
rt
ke
stély
Gerliczy ka
látnának a deszkiek egy
olyan kis útikalauzt,
melyen a deszki látványosságok és a vendéglátóhelyek, boltok és
azok nyitva tartása is
megtalálható. Megtudhatjuk, mi készül?
– Ezek szerint egyformán gondolkodunk a deszkiekkel!
A legnagyobb ötletgyárosainkkal, Bene Ildikó
Faluház vezetővel, Dr. Altmayerné Dr Kocsis
Anita jegyzőasszonnyal és Szabóné Sarkadi
Szilvia kft ügyvezetővel már több körben próbáltunk szálába szedni olyan kiadványokat,
melyek épp az Ön által említett lakossági igényeket hivatottak kiszolgálni.
A beszélgetésekből, ötletelésekből, kitekintve más települések kiadványaira is – rengeteg
deszki fotó és szövegrész került az asztalra, és
mondhatom, hogy már a finisben vagyunk.
Bene Ildikó vezényletével és szerkesztésében
négy kiadvány kerül hamarosan az intézményeink polcaira.
Az egyik egy hajtogatós, kisebb turista kiadvány, mely a deszki látványosságokkal, fontos
információkkal lesz „megtöltve”. A másik egy
A4-es méretű, nívós, szép kiadású brossura
lesz, melyben egy helyen lesz megtalálható a
deszki értékeink tárának összes kincse. Ezekről Kukucska András fotóssal már kisfilmet is
készítettünk, és a rendezvényeinken többször
is bemutatott, csodás rollup-ok is születtek,
Gyömbér Ákos grafikus keze munkáját – és
persze Deszk mérhetetlen szellemi gazdagságát
dicsérve.
Ugyanebben a stílusban készül el hamarosan
erről az anyagról az a füzet, melyet meg is lehet vásárolni majd, de büszkén és örömmel tudunk majd
adni az idelátogatóknak, a vendégeinknek is.
A harmadik, szerkesztés alatt álló kiadvány a
deszki civil szervezeteket és művészeti csoportokat fogja bemutatni. Ez egy állapotfotó lesz a
jövőnek arról, hogy mi minden működik Deszken 2021-ben.
A negyedik nyomtatott újdonság, egy picit
nagyobb lapterjedelemmel, de rövidebb bemutatásokkal próbálja felölelni az előzőkben érintett valamennyi területet.
Egyre több elismerő szót hallani Deszkről a
közvetlen környezetünkben, az egykor elszármazottaktól, de az ország távolabbi helyeiről
is, ahová eljutott a hírünk – hát örökítsük meg,
hogy mi mindenre lehetünk büszkék!
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HOGYAN FIZESSÜK AZ ISKOLAI
ÉS AZ ÓVODAI ÉTKEZÉST?
– Az iskolai, óvodai étkezési díj beszedéséről többen beszélnek, mint eddig. Történt benne valami változás?
– 2021-et írunk, a buszon ülve és sportolás közben is internetezünk, az okos telefonjainkkal bankolunk, és a vásárlásaink
jelentős részét is már interneten intézzük.
Ebben a világban nem hiszem, hogy nagy
megrázkódtatást jelenthet bárkinek is,
hogy az iskolai és óvodai étkezési díjakat
is utalással szedjük be 2021 februárjától. A
környezetünkben, a legtöbb intézményben
már évek óta így működik, ha úgy tetszik,
mi kicsit lemaradtunk ugyan, de most behoztuk ezt a lemaradást.
Természetesen egy-egy napot biztosítunk azoknak is, akik valami különös oknál fogva mégsem tudják utalással rendezni
a díjakat, és készpénzben szeretnék azt akár
az iskolában, akár az óvodában befizetni.

Erről, és a pontos dátumról az intézményekben érdeklődhetnek a kedves szülők.
Ezt a döntést a fentiek indokolták, illetve
az is, hogy néhányan tetemes tartozást halmoztak fel az étkezési díjak esetében. Egyes
tanárok és alkalmazottak hitelezték meg
a befizetendő díjat hónapokon keresztül.
Ennek is véget szeretnénk vetni. Azoknak,
akiket szociális rászorultságuk okán nehéz
helyzetbe hoz egy-egy alkalommal a díj
befizetése, az önkormányzat segíteni fog,
erre van kidolgozva az átmeneti segélyezési rendszer. Ez persze nem lehet állandó és
folyamatos. A település büdzséje nem használható a havi kereset kiegészítésére, eseti
problémákat tudunk – és akarunk is – csak
kezelni. Minden esetben megvizsgáljuk a
rászorultságot, és gyors döntéssel támogatjuk a nehéz helyzetbe került családokat,
ahogy ez eddig is működött.

ÚJ PÁLYÁN
A PÁLYÁZATOK

Ennek a projektcsomagnak a keretében
nyújtottunk be a csapadékvíz elevezető
árokrendszerünk fejlesztésére 300 milliós pályázatot, melyből közel 270 milliót
kivitelezésre fordíthatunk. A pályázatot
befogadták, reméljük, hamarosan a pozitív
elbírálásról is hírt adhatunk a deszkieknek.
A találkozón vázolt pályázati lehetőségek, az érintett területek tekintetében igen
széles skálán mozoghatnak a tájékoztató
szerint, ezért kérték, hogy minden település
állítsa össze a fejlesztési listáját és továbbítsa
azt a két elnök úr felé.
Biztosítottak mindannyiunkat a támogatásukról, és azóta is lendületes egyeztetés
folyik közöttünk ez ügyben.
A csapadékvíz projekten felül már időközben benyújtásra került a Kossuth utcára
tervezett kispiac megépítésére, és a tájházunk udvaráról nagyon hiányzó komfortos
illemhely épület megépítésére írt pályázatunk is. Ez utóbbi sikerében biztosak vagyunk, de nagy reményeket fűzünk a kispiac pozitív elbírálásához is.

– A legutóbbi számban arról tájékoztatott bennünket, hogy több projekt
előkészítése folyik. Lett-e már ezekből
benyújtott pályázat? Esetleg nyert-e
már valamelyik?
– Bár nem látszik, de a hivatalban és az
intézményeinkben is lázas munka folyik
ezekben az időkben is, és ez csak egyre fokozódik majd. Két hete kaptam meghívást
a járás többi polgármesterével együtt a
megyeházára, ahol Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke és
Bartók Csaba, a Fidesz választókerületi elnöke tájékoztatott bennünket a közeljövő
lehetőségeiről. Erről szóló kormányinfók
jelentek meg mostanában a médiában is,
ezek szerint már a megvalósítás szakaszába
is léptünk.
Nagy örömmel hallgattuk a baráti tájékoztatót, azt pedig különösen, hogy várhatóan a
kistelepülések kaphatnak jelentős forrásokat
a régóta esedékes fejlesztési terveik megvalósításához. Kecsegtető az is, hogy a gyors kiírásokat, gyors elbírálások követik majd.
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TERVEZEK,
TEHÁT VAGYOK!
– Meg tudhatjuk ,
hogy ez az előbb említett lista mit tartalmaz? Milyen álmokat
szövöget a településünk
fejlesztésére a képviselő-testület?
– Oh, … hát listánk
az van, ahogy álmaink és
elképzelésünk is. Azok a
konkrét tervek, melyek a
deszki településfejlesztési
koncepcióból bekerültek
a tervelőkészítésbe a következők:
ÉPÍTÉS, FEJLESZTÉS
– KÖZÖSSÉGI TEREK
1., Négyrendelős egészségház építése a Tempfli téri
játszótér helyére
2., Óvodabővítés, tetőtér-beépítéssel, közlekedési
parkkal
3., Faluház nyílászáróinak cseréi, és kisebb belső felújítása – későbbi bővítése
4., A Település-üzemeltetési kft-nek telephely kialakítása
5., A régi tejcsarnok helyén „A Deszki Tánc Háza”
néptánc centrum megépítése
6., Az idősek napközi otthonának udvarrendezése
7., A tájház fejlesztése újabb tároló gazdasági épületekkel
8., A Gerliczy kúria felújítása, táborozási központ kialakítása
9., Faluház mögötti tér kialakítása pavilonokkal, térburkolattal
10., Általános iskola és óvoda előtti közterületen közpark kialakítása
11., Tempfli tér rekonstrukciója – kisléptékű fejlesztés
ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS
1., A Szőregi sori buszfordulóhoz vezető út fejújítása,
szélesítése
2., A Faluház előtti parkoló felújítása
3., Parkolók kialakítása a Kossuth utca végén, a leendő
kispiacnál
BELTERÜLETI ÉS KÖZUTAK FELÚJÍTÁSA
1., Körforgalom építése a Jakabb Gyula és Alkotmány
utca csatlakozásánál
2., Belterületi utak javítása, felújítása, aszfaltozása
3., A 43-as főút belterületi szakaszának felújítása
A felsorolás fejlesztési területenként prioritási sorrendben mutatja azokat a fejlesztéseket, amelyeket a
leghamarabb szeretne a képviselő testület megvalósítani. Hogy ez csak egy álom-halmaz? Igen, az – de
reméljük néhány nagyon fontos elemét sikerül valóra
váltanunk. Nem mindegyike a földtől elrugaszkodott
kívánság, de nyilván jelentős forrásokat igényel.
Az útfelújítások, aszfaltozások az a terület, amire
nem sok forrást különítenek el, pedig ez is a lakosság
által az egyik leginkább firtatott kérdés. Bartók Csaba
is elmondta az egyeztetésen, jól tudják, hogy erre a világ minden pénze sem volna elég – meglátjuk, mi jut
majd erre a feneketlen területre.
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HOL RENDEL MAJD A DESZKI
FOGORVOS?

– A fejlesztési tervben is előkelő
helyen szerepel egy új egészségház,
ahogy ez az Ön kampányában is
volt. Van orvosi rendelőnk, miért
fontos hát ez a nagyprojekt Deszknek?
– Látszólag valóban rend van ezen a
területen, ám ezzel szemben a valóság
egyre labilisabb. Dr. Balla Beáta háziorvosunk a saját családi házában kialakított rendelőben praktizál, ám nyugdíjas
kora miatt két éve még ő is komolyan
hezitált, hogy ténylegesen nyugdíjba
vonul. Ez közben változott, de számolnunk kell ezzel a lehetőséggel is, ráadásul tájékoztatott bennünket, hogy
nyugdíjba vonulása esetén nem fogja a
jelenlegi rendelőjét kiadni az ő helyébe
lépő utódnak.
A fogorvosi rendelések jelenleg Dr.
Király Szilvia saját rendelőjében folynak,
melyet bérbe adott Dr. Dancsik Zoltán
fogorvosunknak. Már tavaly voltak információink, amit idén januárban Dr.
Király Szilvia nekem személyesen meg
is erősített, miszerint el kívánja adni a
deszki rendelő ingatlanját. Mi megvásárolni azt nem tudjuk, így ez már a második praxis, amely gyorsan hely nélkül
maradhat. Ha figyelembe vesszük, hogy
Balla doktornő az iskolaorvosi feladatokat is ellátja, akkor máris három praxisnak kell helyet találjunk, hogy a tele-

pülésen hosszú távra megnyugtatóan
rendeződjön az orvosi ellátás.
Ezek miatt készíttetünk terveket egy
új rendelő centrum építésére, melynek
a legjobb helye a jelenlegi tartalékterületen lévő Tempfli téri játszótéri telken
lesz – a játszóteret pedig átköltöztetjük
a Sportcentrumba. Ebben kapna helyet
az I. és II. háziorvosi körzet, az iskolaorvos és a fogorvos is. Az előkertjében
elférnének a kerékpártárolók, míg a
mostani – a járda és az út közötti – zöldfelületen a parkolók. Tökéletes hely egy
középületnek!
A patinás régi iskola szomszédságába
tervezett épületnél igyekeztünk a stílusban hozzá illő megjelenésre.
Jogosan merülhet fel kérdés bárkiben, hogy mi lesz a mostani rendelővel.
Jelenleg ott működik a védőnői szolgálat, ami továbbra is ott maradna. A
mostani – Dr. Marusin Ildikó doktornő által használt rendelő felszabadulna,
mely lehetőséget adhatna szakorvosi
rendelések Deszkre hozatalára.
Az épület a település főterének egyik
dísze lehetne, a szolgáltatások minőségében nagy előrelépést jelentene, és
végre nyugvópontra – és nem utolsó
sorban egy épületbe – kerülne a ma
még három épületben ellátott deszki
egészségügy. Reméljük, még ebben a
ciklusban így is lesz!

A SZENNYVÍZ MEGINT
KIMARAD?
– A szennyvízhálózat bővítéséről
nem gondolkodtak ebben a fejlesztési csomagban?
– Hogy nem gondolkodtunk?? Azt
hiszem, a képviselőkkel együtt már ezzel
álmodunk, és nem árulok el titkot, ha
azt mondom, hogy ezek kivétel nélkül
rémálmok.
Ez az a terület, ami leginkább nyomaszt mindegyikünket, még ha nem is
tehetünk ennek a fejlesztésnek az elmaradásáról, ahogy sajnos érte sem tehettünk eddig semmi érdemlegeset.
Eddig több mint 5 millió forintot
költöttünk tervezésre, tanulmányok és

költségvetések készítésére. 2010. óta figyelünk
minden pályázati kiírást,
minisztériumokat jártunk,
próbáltunk támogatókat keresni – de
eredménytelenül.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár legutóbbi tájékoztatása szerint
ilyen fejlesztések megvalósítása csak a
2021. utáni támogatási időszakban lehetséges, addig erre nincs pénz.
Ilyen jellegű fejlesztések ebben a megyei csomagban sem kaptak helyet, tehát ebben a fejlesztési csomagban nem
is lehet erre pályázni!
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AKKOR TEREGESSÜK KI
A SZENNY….vizet!

– És akkor hogyan oldódhat
meg az új részen lakók szennyvíz
problémája?
– A kérdésre jelenleg egyetlen
gyors, de kiábrándító választ lehet
adni: EGYENLŐRE SEHOGY!
Időnként, és a választások alkalmával mindig fokozottabban előbújik a
szennyvíz kérdése Deszken. Bevallom,
nem értem, hogy valóban van olyan,
aki elhiszi, hogy mi nem akarjuk ennek a problémának a megoldását?
Tényleg akad, aki úgy gondolja, hogy
csak azért nincs az új településrészen,
a Szegfű és a Páva utcában szennyvízcsatorna, mert mi, képviselők ezt nem
akarjuk, vagy mert pártszimpátia miatt nem tudjuk megoldani?
Az ország min. 320 településén több
százmilliós probléma a szennyvízhálózatok fejlesztésének halogatása, és
ezek közül egyetlen településen sem
a pártbéli hovatartozás miatt nincs
pénz erre. Az Uniótól az előző, szennyvízhálóztok építését támogató KEHOP források technikai zárása miatt
jelenleg még nem igényelhet erre forrást Magyarország, ilyen mértékű hazai támogatást pedig már 10 éve nem
szán erre a Kormány. Nem csak mi, de
senki más sem tud mit kezdeni ezzel, a
települések egész éves költségvetését is
meghaladó országos fejlesztési igén�nyel. Deszk esetében ez ma kb. 800
millióba kerülne – ennyi pénz a világon nincs!
Higgyék el, mindent megpróbáltunk, amit csak lehetett. Akiket érint
ez a nagy probléma, annak ez nem
elégséges válasz – amit én meg is értek,
de sajnos most akkor sincs rá megoldás. Volt már az új részen lakók között egy szintén hitetlenkedő, vezető
beosztású pénzügyi szakember, aki
a helyzet megoldására egy könnyen
járható utat, egy remek konstrukció
kidolgozását ígérte, de ez a mai napig
nem került az asztalunkra. A probléma
értelmezésében még az is teljesen mellékes, hogy minden oda költöző család
pontosan tudta, hogy nem csatornázott építési telket vásárol meg. Nyilván
mindenki azt remélte, hogy ez pár év

alatt majd megoldódik. Mi sem hittük
volna, hogy ilyen sokáig minden más
fontosabb lesz majd a kormánynak, és
erre nem jut egyetlen fillér sem.
Ma már jól tudjuk, hogy milyen nagy
hiba volt szennyvízhálózat megépítése
nélkül engedni lakótelkek kialakítását
a 2000-es évek elején, hiszen ezt ma
egyetlen csettintéssel orvosolni – a
beruházás nagyságrendje miatt nem
tudjuk. Hatalmas problémát jelent ez
naponta az ott élőknek, amivel már
másfél évtizede mi is szembesülünk.
Ebből okulva polgármesterségem
első évében rendeletben írtuk elő alapfeltételként, hogy új telek kialakításokkor a beruházónak kötelessége kiépíteni a teljes összközműves rendszert
az építési telkek eladása előtt. Ezzel
kerülhető el az olyan helyzet, amiben
mi is vagyunk – a lakosokkal együtt
– 2005. óta, amikor is befejeződött a
jelenleg üzemelő szennyvízelvezető
rendszer megépítése.
Pontosan tudom, hogy milyen komoly probléma ez, és higgye el, hogy
nekem lenne a legjobb azt mondani,
hogy – IGEN, MEGOLDJUK! De sajnos nincs ilyen lehetőségünk, ahogy a
többi 320 településnek sem...
Több jelzést kaptunk a Marosmenti lakóterület új telektulajdonosaitól,
hogy sajnálatos módon az eladáskor
azzal kecsegtette őket a közvetítő,
hogy az önkormányzat még ebben az
évben elkezdi a szennyvíz kiépítését
a jelenleg ellátatlan utcákban. Akinek ezt mondták, félre lettek vezetve.
Sajnáljuk, hogy a most eladott 57 telektulajdonos közül MINDÖSSZE 3
KERESETT MEG bennünket, hogy
hivatalos információt kérjen a beépítés
lehetőségeiről a szennyvízhálózattal
kapcsolatban.
Bárki, aki ennek a megoldását zengte választási ígéretként, az felelőtlen
volt, vagy egyszerűen hazudott – azt
mondta, amit sokan hallani szerettek
volna.
Bízom benne, hogy a következő évben már kiírnak végre erre is pályázatot, és megnyugodhatnak a kedélyek is.
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ÚTTALAN
UTAKON?

– A facebook Deszkiek csoport oldalán nem egyszer csapnak össze az indulatok az építkező és a már
itt lakó deszkiek között az utak állapota miatt. Hogy
lehet, vagy egyáltalán kell-e ebben rendet tenni?
– Azt gondolom, hogy ebben az ügyben mindenkinek
van igaza, ugyanakkor mindenkinek kell változtatni is.
Teljesen megértem azokat a pár éve Deszken lakó családokat, akik rendezett lakókörnyezetet alakítottak ki, és most
reggelente a sárba ragadnak az autóikkal munkába menet.
Engem is felháborítana, ha munkásokat szállító autók állnának szabálytalanul végig az utca – egyébként is rossz
– útburkolatán, és nekem ezért kellene a sárba hajtanom,
hogy kikerüljem őket.
Ugyanakkor az új családi fészkeket építő munkásokat
is megértem, ha nem akarnak a sáros padkán parkolni,
ahonnan ők is csak segítséggel tudnának minden nap végén kiállni.
Ha egy ilyen lakóterületen egyszerre 34 építkezés zajlik,
az sajnos sok szállítójárművel, akarva-akaratlan sárfelhordással, és sok – legtöbbször a környezetére nem túl igényes
– idegen munkás megjelenésével jár. Az sem segít a helyzeten, hogy a kevés szabad kapacitással rendelkező kivitelező
csapatok miatt sok esetben a legnagyobb sárban kezdték el
az építkezéseket.
Mindez együtt sok konfrontációt szül, ráadásul azokkal,
akik nemsokára utcabéliként itt fognak élni, és majd épp
úgy bosszantja őket egy új építkezéssel járó felfordulás, az
addigra már berendezett, kicsinosított lakókörnyezetükben. Ezeknek az új deszkieknek biztosan nem érdekük,
hogy rossz szomszédokat szerezzenek, és csak gondoljunk
bele, hogy pár éve a már itt élők is ugyanígy építkeztek.
Nem seperték fel az utcákat naponta, és nem szembesültek
azzal a terheléssel, amit a házaik felépítése jelentett a környezetükre.
Most megoldást jelenthet az is, hogy az újonnan építkezőknek kiküldtünk egy tájékoztatót, melyből megtudhatják, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk, és amelyben
kértük őket, hogy az építkezésük elején építsék meg a majdani bejárójuk útalapját, melyen már most, az építkezés
ideje alatt sár nélkül be tudnak közlekedni. Ez azért is jól
jöhet, mert az építőanyagokat is „száraz lábbal” be tudják
vinni a telkükre, és mert az ott dolgozó munkások is meg
tudnak itt állni a már az utcában lakók zavarása nélkül.
Nagyon remélem, hogy ennek hamarosan jótékony hatása
lesz, persze emellett a közterület felügyelőnk napi feladatává tettük a terület fokozott ellenőrzését. Nem a büntetés
a célunk, hanem az, hogy mindenki megelégedésére rend
legyen.
…és a végére talán a legfontosabb: mindenkinek picit toleránsabbnak kell lenni a másikkal szemben. Deszkieknek
és a leendő deszkinek egyaránt!
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CSAK SZABÁLYOSAN!
– A közterület használata, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek sora épp úgy szabályozva van Deszken, mint a bejárók
létesítése. A sok építkezés, az ezeket nem ismerő új deszkiek
honnan ismerhetik ezeket?

TUDTA, HOGY MIÉNK
AZ EGYKORI GERLICZY
KÚRIA IS?

– A Klárafalva alatti külterületen áll az egykori Gerliczy kúria. Milyen terveik
vannak ezzel?

– Azt gondolom, akik olvassák a Deszki Tükröt, azok
tudhatják, hogy évekkel ezelőtt
megvásároltuk ezt a majd ki-
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– Az előző kérdésre adott válaszomban már utaltam arra, hogy
egy kiadványt, egy tájékoztatót juttattunk el minden építkező deszkihez, hogy mi mindenre kell figyelemmel lenniük, és egyben megtudhatják, hogy milyen ajánlásokat fogalmazunk meg a zökkenőmentes beilleszkedésük érdekében.
Ez a tájékoztató érinti az utak tisztántartását, a szomszédos ingatlanok védelmét, a közterületek szabályszerű használatát, a bejárók
létesítésének helyi rendeletben kötött szabályait, a növényültetés
szabályait, de a KRESZ helyben is alkalmazandó előírásait. Színes,
figyelemfelkeltő és könnyen értelmezhető formában hozzuk a tudtukra a fentieket, remélve, hogy megérti majd mindenki – ez az info
ABC a közös együttélésünk egyik jó alappillére lesz.
A bejárók létesítése az egyik igen sarkalatos része a tájékoztatásnak, és bizony ezt szeretik a leggyakrabban megszegni a Deszkre
költözők. Ezek a szabályok nem javaslatok, hanem mindenki számára kötelező előírások, amit folyamatosan ellenőrizni is fogunk. Meg
kell mondjam, hogy nem csak a legújabb deszkiek esetében kerül ez
ellenőrzésre, hanem a már pár éve itt élők esetében is. A közterület
felügyelő most készíti elő a már elkészült bejárók ellenőrzését, mert
igen sok engedély nélkül megépült, szabálytalan kialakítást látott az
új építkezések bejárása során.
A szabálytalankodókkal visszabontatjuk az engedély nélkül készített bejárókat, ill. az engedélyezhető méretekre szorítjuk vissza őket.
Ebben nem lehet senkivel kivételt tenni, hiszen akkor semmit sem
érnének a közös együttélést szabályozó rendeleteink. (Ebből most
közre adjuk a bejárók építésére vonatkozó magyarázó ábrákat.)
A megértésüket és a jogkövető magatartást mindenkinek előre is
köszönjük!

lencezer m2-es területet a félig átalakított épülettel együtt.
Most árván áll az egykor szebb
napokat megélt, csinos kis épület, de nagy terveket szövögetünk ezzel is.
Mivel a kulturális csoportjainknak sok fejtörést okoz, hogy
hol találjunk minden évben a
számukra megfelelő nyári táborhelyet, így szeretnénk pályázni
egy tábor centrum megépítésére. A jelenlegi főépület mellett
egy 80-100 fő elhelyezésére alkalmas, melegítőkonyhás, nagy
közösségi térrel rendelkező szálláshelyet szeretnénk oda építeni,
amit minden évben fejleszthetnénk majd.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

A legutóbbi tulajdonos a bejárat mellett egy garázst kezdett
el építeni, amit mi szolgálati lakássá alakítanánk át, ahol egy az
egész területet rendben tartó és
felügyelő gondnoknak adnánk
ingyenes lakhatási lehetőséget.
Hatalmas igény van az ilyen
létesítményekre és bizony nem
csak nyáron. A nyári néptánc
táborokat már előző év őszén
le kell kötni, hogy jusson hely a
gyerekeinknek.
Reméljük, hogy lesz erre is
egy jó pályázati kiírás, hogy az
egykori kúria, majd a múlt rendszerben vadászházként is használt ingatlant végre újra birtokba
vehessék a deszkiek.
Szerkesztőség
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Sok kicsi sokra megy

Frányó Antal

A múlt számban is megköszönhettük itt az újság hasábjain
a hagyományőrző közösségi házunkba, a közösségnek felajánlott családi ereklyéket, és újra
alkalmunk nyílik „megkalapolni” a nagylelkűséget. Hálásan
köszönjük a Deszkről Szőregre
elszármazott Frányó Antalnak
és családjának a nekünk ajándékozott régi asztalt, székeket,

és a felajánlások

mérlegeket, a szép állapotú nagy
mázsát, a régi ekét és a boronát!
A régi családi ház szanálásából
kerültek hozzánk ezek a régi eszközök, pedig el is adhatták volna
őket – ezekre biztosan akadt volna vevő.
A deszki kötődés volt a motiváló erő és talán a rokoni kap-

csolat is – mert édesanyám öc�cséről és a családjáról van szó.
Az ő édesapjuk, az én nagyapám
– szintén Frányó Antal – tősgyökeres deszki volt, és alapító tagja
volt az első Deszki Hitelszövetkezet vezetőségének.
Az ő édesapjától maradt a családra ez a pár ereklye, ami most

Tisztelt Lakosság!
SÁRFELHORDÁS
Felhívom a figyelmüket a közterületek
SZILÁRD
tisztán tartásával kapcsolatos aktuális felés kötelezettségekre, melyet a
BURKOLATÚ ÚTRA adatokra
közterületek és ingatlanok rendjéről, a teCsapadékos időt, vagy hóolvadást követően a földutak és az aszfaltozott utak kereszteződésének közelében, az építkezések környezetében gyakran tapasztalunk sárfelhordást.
A sárfelhordás azon túl, hogy csúnya látványt
nyújt, fokozott veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire, mivel megnő a csúszásveszély kockázata. Hasonló problémát jelenthet
száraz időben a földrögök felhordása is, mivel
kerékpárral vagy motorral való ráhajtás esetén balesetet okozhatnak.
A közúti közlekedésről szóló törvény (7.
§), illetve a KRESZ (63. §) egyértelműen
rendelkezik arról, hogy kötelessége az út
beszennyezőjének „a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig
az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés
többi résztvevőjét tájékoztatni.” Továbbá kimondja a KRESZ azt is, „földútról szilárd
burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről
a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú
utat beszennyezheti – el kell távolítani.”
A fentiek alapján a gépjárművet vezető
sofőr kötelessége a sárfelhordást megakadályozni, az esetleg keletkezett szennyeződést a szilárd burkolatú útról eltávolítani!!
A jogszabályokban foglalt kötelezettség
megszegője - ha a magatartásával más személynek sérülést nem okozott- szabálysértést követ el, melyet a helyszínen intézkedő
rendőr helyszíni bírsággal szankcionálhat.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

lepülés tisztaságáról szóló 9/2004. (IV. 29.)
Ör. előír:
1. A közterületen – kivéve az Alkotmány
utca páratlan oldalán, az 1-39. és a 8795B faliszámú ingatlanig bezárólag- lévő
csapadékvíz szikkasztó és elvezető árkok, a folyókák, átereszek tisztántartása,
a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra
terjedően- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz-elvezető rendszer
(árkok, átereszek, folyókák) tisztántartása során kitermelt iszap, az erózió által
sérült árokrézsű helyreállítására (eredeti
állapot visszaállítására) felhasználható.
Az árokparton kotrási hulladék nem halmozható fel.
3. Járműbehajtók átereszeinek engedéllyel
történő építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
4. A csapadékelvezető árokba szennyezett
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni,
eldugulás vagy rongálódás okozására

bárki számára megtekinthetővé
válik a nemes gesztus révén.
Amint elkészül az új gazdasági
épület a tájház udvarán, bárki találkozhat ezekkel is.
Király László
polgármester

alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,
papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) beleszórni, beleönteni,
beleseperni, vagy bevezetni tilos.
5. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell
biztosítani a tisztaságot. A munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne
keletkezzen.
6. Közterületen építési, bontási anyagot
a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt
módon és időtartamig szabad tárolni.
Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni,
amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
7 Tilos közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet szállítani és
helyezni.
Felhívom a figyelmüket, hogy akik a fenti
szabályokat megszegik közigazgatási eljárás
keretében közigazgatási bírsággal sújthatóak.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Fúrt kút fennmaradási engedély
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2021.
január 1. napjától hatályos módosítása szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző
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Szerb iskola hírei
Mikulás

December 18-án került sor a Mikulás napi
rendezvényre a szerb iskola kapuin belül. Az
idei rendezvény eltért az eddigiektől. A gyerekek rövid kis műsorral kedveskedtek a Mikulásnak, amiért cserébe ajándékcsomagot
kaptak.

Karácsony

Az idei szerb karácsonyt a szerb iskolában
– tekintettel a megszorításokra – rendhagyó
módon ünnepeltük. Tanulóink rövid hagyományőrző műsorral (karácsonyi versekkel,
dalokkal) készültek.
Az iskolai rendezvényen felelevenítettük a
karácsonyi népszokásokat. Ezúttal egy multikulturális kvíz keretében vetettük össze három
nemzet – a szerb, a magyar, és az angol – karácsonyának hasonlóságait és különbségeit.
Megfigyeltettük a népszokásokat, hagyományokat, ételeket, dátumokat: a szerb karácsony
első napján betoppanó vendéget – položajnik
– akit búzával dobáltak meg; a kandalló párkányára felakasztott karácsonyi zoknikat; a
hagyományos karácsonyi desszerteket, amelyek különbözőek e három népnél: a česnica, a
mákos és diós bejgli vagy a birka faggyúval és
aszalt gyümölcsökkel készült puding.
A kvíz után az idén kézműves karácsonyi
díszeket készítettünk, amelyekkel feldíszítettük az iskola karácsonyfáját.

Szent Száva ünnepe

A hagyományokhoz híven az idén is (január 27-én) megemlékeztünk iskolánk, óvodánk névadójáról Szent Száváról. A Szent
Száva Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központ
nagytermében zajlott az ünnepség, amelyen a
nagycsoportos óvodások, az iskolások, a pedagógusok, valamint Szvetomir Atya és Milos
Kántor vettek részt. Szvetomir Atya ünnepélyes kalácsszentelése után a szerb óvodások
szavalatai, majd az alsó tagozatosok versei
hangzottak el. Ezévben újdonságot jelentett a
gyertyagyújtás. Műhelyfoglalkozáson a gyerekek Brczán Éva vezetésével méhviaszgyertyát
készítettek. A Szent Száva himnuszt az iskolások égő gyertyával a kezükben énekelték el. Az
ünnepi hangulatot emelte a gyermekek munkáiból készített kiállítás is.

Folyamatosan dolgozik az
utánpótlás csoport
A Bánát Egyesület legfiatalabb utánpótlás
csoportját alsó tagozatos gyermekek alkotják,
akik többségében a deszki Nikola Tesla szerb
iskola tanulói. Hetente egy alkalommal próbálnak. Létszámuk jelenleg 24 fő. A próbákat
élőzene kíséri a Bánát zenekar tagjainak jóvoltából. A csoport célja elsősorban a deszki szerb
táncok és a deszki szerb gyermek népszokások
megismerése, bemutatása. A csoport ezenkívül szerbiai táncokat tanul. A Bánát Egyesület
népviseletet készítő műhelyének köszönhetően 2 éve elkészült egy teljes garnitúra deszki
gyermek viselet, melyet a diákok nagy örömmel hordanak minden fellépésen.

Műhelymunka

A szerb iskolások az órarendbe beépített
kézműves műhelyfoglalkozásokon vesznek
részt rendszeresen. Itt különböző alapanyagokkal (csuhé, nemez, fa, vessző, agyag, filc,
textil), kézműves technikákkal (hímzés, szövés, agyagozás, nemezelés, csuhézás, varrás)
ismerkednek meg, amivel betekintést nyerhetnek a már feledésbe merülő népi kultúrába.
Az évszakhoz, ünnepekhez, eseményekhez
kapcsolódóan készülnek alkotások a műhelyben. Az iskola védőszentjének ünnepére
a negyedik osztályosok Szent Száva képet faragtak, a többiek méhviasz gyertyát készítettek, amit megformáztak. A Magyar Kultúra
Napjára a lányok pártát, a fiúk magyar huszár
kalapot alkottak, amit a programon mindenki
a fején viselt.

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napján a magyarság
szerte a világban megemlékezik a magyar

kulturális értékekről. A szerb iskolások január
22-én, kvíz műsor keretén belül a Himnuszról
bővíthették tudásukat. Kisfilmet néztek meg a
magyar kulturális értékekről, hungarikumokról és a Deszki Értéktárról. Interjú és interaktív beszélgetés folyt az értéktár munkájáról. A
program végén minden kisdiák Értékőr igazolvánnyal térhetett haza.

Iskolahívogató
Mivel ebben a tanévben nem találkozhatunk személyesen a nyílt napon a szülőkkel, iskolahívogató programot szerveztünk,
melynek keretében minden iskola pedagógus
foglalkozásokat tart a szerb óvoda nagycsoportosai részére. Célunk, hogy a gyermekek
barátkozzanak az iskolai környezettel, és a
pedagógusok is egy kicsit megismerjék őket.
Az ismerkedés a Deszki Szerb Helytörténeti Múzeum megtekintésével és kézműves
műhelyfoglalkozásokkal indult Brczán Éva
irányításával. Négy alkalommal az emeleti
alkotóműhelyben dolgoztak a kicsik, ahol
szeptembertől heti egy órarendbe beépített
órájuk is lesz. Új környezetben, új eszközökkel, új alapanyagokkal találkoztak, ahol önálló munkaként kisebb alkotások is készültek:
süni, napraforgó, téli fa, télapó, fenyőfa. A
programban résztvevők betekintést nyertek az
iskolai kézműves munkába, és átérezhették az
alkotás örömét is.
Zórity Dusicával játékos, megfigyelőképességet és koncentrációt fejlesztő feladatokat
oldottak meg.
Spangberg Olga tanítónővel a béka fejlődési
útját kísérték végig játékos módon, majd „csipeszbékát” készítettek.
Összeállította:
Brczán Krisztifor
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Szerb Óvoda hírei
lácsot, adventi koszorút és naptárat, melybe minden napra egy
ünnepi mesét rejtett Mese manó.
Január elején a pravoszláv
Karácsonyt várva is sokat sürögtünk-forogtunk.
Közösen
készítettük az elmaradhatatlan
„cesnica”-t (csésznicá), főztük
a böjtös babot, és sütöttük a
„zdravlje”-t (zdrávlye).

A jelenlegi helyzetben kicsit
szűkebb körben tudtuk megtartani az ünnepet, ezért, csak az
iskolába készülő nagycsoportos
gyerekek vettek részt az ünnepségen a diákokkal együtt. Svetomir
Miličić atya eljött az ünnepségre
és megszentelte a gyermekeket,
valamint a gyerekek által készí-

tett kalácsot és a hagyományos
koljivot. Végül elhangzottak az
alkalomra tanult versek, majd
közösen elénekeltük Szent Száva
himnuszát.
Összeállította:
Gyukinné Brczán
Szpomenka óvodavezető

Szent Száva napja
az óvodában

Karácsony közeledtével játék
közben is ünnepi zenét hallgattunk, a meghitt hangulat megalapozásához. Készítettünk díszeket
porcelángyurmából, mézeska-

Idén is megünnepeltük óvodánkban a Szent Száva napját,
amely a pravoslav szerb egyház
egyik legnagyobb ünnepe, mivel
ő a szerb kultúra egyik legnagyobb alakja, a diákok védőszentje. Az ünnep közeledtével sokat
meséltünk és beszélgettünk róla,
dalokat és verseket tanultunk a
tiszteletére.

Bánát hírek
Karácsony utáni fontos
szerb téli ünnepek:
A téli időszak az, amikor sok ünnep van a
szerb pravoszlávoknál is és ezekhez az ünnepekhez sok népszokás is kötődik. Sajnos a
népszokások egy nagy része már kihalt és csak
emlékek maradtak róluk. Elmondhatjuk, hogy
Deszken a szerbek a szokások egy részét megtartva és a múltra alapozva még ma is ünnepelnek. A karácsony és újév után következik:

énekeket énekelve vonultak a deszki szerbek
a folyóhoz és a rövid szertartás és szentelés
után ittak a Maros vizéből és haza is vittek belőle, hisz nagyon tiszta volt. Sajnos évről évre
a szennyezettség nőtt, így a víz ihatatlanná
vált. Ma a templomban szentelik a vizet, ami
a vízvezeték vize. A hagyományból megmaradt, hogy a hívek hazaviszik, amiből e napon
és más ünnepnapokon is ebéd előtt keresztet
vetve háromszor „kortyintanak”.

A Szent Kereszt napja

A Húsevés időszaka

Fontossága, hogy ezen a napon a tiszteletes a múlt éviből maradt Vízkereszti szentelt
vízzel megszenteli a házakat. Régen ez miseruhába öltözött gyerekek kíséretében volt,
akik keresztet, csengettyűt, kis szentelt vizet
tartalmazó rézüstöt, bazsalikom csokrot és
fonott kosarat vittek. A „tiszta szobában”, ahol
a védőszent ikonja volt, rövid szertartás után
a tiszteletes megszentelte a házat és az ott lakókat. Deszken egészen az 1970-es évekig
tartotta magát ez a hagyomány, azután csak a
tiszteletes és a kántor járt és jár ma is házakat
szentelni.

Vízkereszt utáni hosszú böjtöt követő időszak a húsevés időszaka. Ilyenkor tartottak
bálokat, kalákákat, lakodalmakat és Deszken a
híressé vált szerb „ragályt”, a sarki mulatságokat. Talán ennek az időszaknak köszönhető a
sok megmaradt szerb tánc, ének és zene Deszken, amit később különböző koreográfiákban
a Bánát Néptáncegyüttesnél láthattak.

Vízkereszt
A keresztény egyház Jézus Krisztus megkeresztelését ünnepli e napon, amihez sok
népszokás is fűződik. Fontossága a víz szentelése, ami Deszken a második világháborúig
a Maros folyónál volt. Lobogókkal egyházi

Keresztelő Szent János
Szent János kiemelkedő helyet foglal el a
szentek között, hisz harmincévesen a Jordán
folyóban megkeresztelte Jézus Krisztust. Mivel a komaság, barátság és testvériség védőszentjének tartják a pravoszlávok, sok szerb
család Deszken is védőszentjének választotta.
Ma is ünnepli a Milicsity, Rusz és Ivanov család védőszentjét, patrónusát, Szent Jánost.

Szent Száva
Szent Száva talán a legismertebb, legmegbecsültebb és legnépszerűbb szerb szent.
Nagyon nagy utat tett meg a kolostori szerzetességtől az első szerb érseki címig. Ami nagy
eredmény, hogy sikerült neki kieszközölni a
szerb egyház önállóságát (1219). Fontos szerepe van az egyházi törvény megírásában, de a
legfontosabb mégis a kolostorépítés mellett a
szerb iskolák megalapozása és nagy hangsúlyt
fektetett az iskolák építésére. Ezért ma mindenütt a világon, ahol szerbek élnek és szerb
templom mellett iskola is van, nagy tisztelettel
ünneplik, így van ez Deszken is.

Szent Trifon napja
Sok legenda fűződik Szent Trifonhoz, illetve ahogy a deszki szerbek is nevezik, „Ludas
Szent Trifonhoz”. Az elnevezés a legendának
köszönhető, mivel életében szegény, értelmes
gyerekként libákat őrzött. A szőlősgazdák
ezen a napon mentek ki a szőlőbe megvágni a
szőlőt és megöntözni borral. Régen lobogókkal és egyházi énekeket énekelve vonultak ki
Deszken is a szőlőbe, ez sajnos ma már nincs.
Éveken keresztül Deszken a „Bánát” szervezésében Brczán Krisztifor szőlőskertjében ünnepelték a kisiparosok, kocsmárosok, vendéglősök védőszentjét. Ez évben ez elmaradt, mint
minden más ünneplés. Reméljük, jövőre már
lehet ünnepelni is, nem csak megemlékezni.
Összeállította:
Rusz Borivoj
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Mackóságok hete a Csicsergő Óvodában

A népi hiedelem szerint, ha Gyertyaszentelő napján, február 2-án kibújik a medve a
barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor a
télnek még korán sincs vége és a medve visszahúzódik tovább aludni hosszú téli álmát. Viszont, ha nem találkozik az árnyékával, akkor
bizakodhatunk, hogy hamarosan itt lesz már a
kikelet és a megújulás.
Idén nem látta meg az árnyékát, tudják ezt
a gyerekek is, akik mind emellett még soksok okos dolgot tanultak a maci-héten az
óvó néniktől és egymástól is. Ennek kapcsán
rengeteg mackós játékot, verset, éneket, mesét
tanultunk, különféle mozgásos játékokat játszottunk. Az otthonról hozott plüss macik különösen fontosak voltak a gyerekek számára,

hiszen minden nap játszhattak, tornázhattak
velük. Barlangkuckók segítették a gyermekek
játékát, amelyet minden csoport más-más
kreatív ötlettel valósított meg. Nagyság szerint
sorba rendeztük, összehasonlítottuk, majd
megszámoltuk a mackókat, megbeszéltük kié
a legkisebb és kié a legnagyobb. Könyveket
lapozgattunk, amelyekben sokféle medvével
ismerkedhettünk meg, de rövid kis ismeretterjesztő filmet is vetítettünk róluk, hogy minél komplexebb módon segítsük az ismeretek
átadását, majd mélyítését. Természetesen az
ehhez kapcsolódó barkácsolás sem maradhatott el, ahol minden gyermek fantáziája szárnyalhatott egy-egy medvés vizuális alkotás
folyamán.

Úgy érezzük, az elmúlt időszak is eseménydús volt az óvodában, tele csupa-csupa megtapasztalni való dologgal, de továbbra sem
tétlenkedünk, hiszen elérkezett a farsangi
időszak, amikor kidekoráljuk a csoportszobákat és a zsibongót, álarcokat készítünk, táncolunk, hangoskodunk, megismerkedünk a
népszokásokkal, hagyományainkkal (busójárás, kiszebáb égetés, stb.), jelmezbe öltözünk,
egyszóval azon leszünk, hogy mihamarabb elűzzük a telet, hogy teret engedjen a tavasznak!
Lászlóné Paplógó Alexandra
és Márki Anett
óvodapedagógusok

PAPÍRGYŰJTÉS
KEDVES DESZKI LAKOSOK!
A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
2021.03.08-án és 03.09-én

PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZ.

Ezúton szeretnénk értesíteni a lakosságot, hogy felhalmozódott papírhulladékukat ezeken a napokon elhozhatják az óvoda
épülete elé elhelyezett konténerbe.
(Deszk, Móra u. 2)

Az összegyűjtött papírhulladékot természetesen hamarabb is behozhatják, ha a
gyűjtés napján nem áll módjukban ezt megtenni.
A papírgyűjtésből befolyt összeget az
óvodába járó gyermekek javára fordítjuk.

2021. FEBRUÁR

ISKOLAI HÍREK

Versenyek
BENDEGÚZ NYELVÉSZ

Anyanyelvünk varázstávcső, amibe belenézve folyton változó, színes világok tárulnak
fel, izgalmas terepasztal, ahol élhetünk alkotó
fantáziánkkal. Ennek a gondolatnak a mentén
vettek részt a kisdiákok a Bendegúz Nyelvész
iskolai fordulóján. A verseny célja felmérni
és fejleszteni a nyelvi készségeket, helyesírást,
nyelvhelyességet, a szabályos, választékos és
szép nyelvhasználatot. A megyei fordulóba
tovább jutott tanulók névsora: 2.o.: Német
Nóra, Pálinkás Zoltán, Szabó Zalán, Sebesi Milán, Szabadai Péter, 3.o.: Orosz Regina, 4.o. Tirk
Alíz, Lévai-Radics Lujza, Farkas Katinka.

KISTÉRSÉGI MATEMATIKA
VERSENY

A kistérségi matematikaverseny hagyományosan két fordulóban zajlik. Így történt ez ebben a tanévben is. Novemberben volt az első
forduló, amelyen mindenkinek a saját iskolájában kellett kitöltenie egy feladatlapot. Nálunk 36 tanuló vett részt ezen a megmérettetésen. A feladatlapok 20 tesztkérdésből álltak,
nagyrészt tananyaghoz kapcsolódó, de inkább
gondolkodtató feladatok voltak. Ezeket kijavítva és a pontszámokat beküldve az Eötvös
József Gimnáziumba, kialakult egy sorrend
minden évfolyamon. Ez alapján kaptak meghívást a legjobbak a döntőre. A mi iskolánkból
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négy tanuló jutott ide be: Csorba László, Vikor
Anna,
Simity
Éva 6. és Tajti
Milán 7. osztályos tanulók. A döntőt
február 9-én délután rendezték meg. A gyerekek az online feladatlap linkjén időre pontosan tudtak bejelentkezni, amelyet 45 perc
alatt kellett kitölteniük és visszaküldeniük. Itt
a tesztfeladatok mellett 3 kidolgozós példával
is meg kellett birkózniuk. Nagyon szép siker
született, hiszen Tajti Milán a 7. osztályosok
között 1. helyezést ért el több szegedi iskola
versenyzője közül.

Továbbképzések, együttműködések
1. KAP PROGRAM
Az iskola vezetése és pedagógusai kiemelten fontosnak tartják a folyamatos szakmai fejlődést. Az egyéni továbbképzések mellett meghatározott, célzott módszertani képzéseken is részt vesznek a munkavállalók.
Ebbe a sorba illik egy Komplex Alapprogram bevezetése az intézményben.
A Szegedi Tudományegyetem az egri Eszterházy Károly Egyetem
konzorciumi partnereként az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú, "A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzése érdekében" című kiemelt projekt megvalósítója, melynek
keretében felkészíti az intézményeket a Komplex Alapprogram bevezetésére.
A Szegedi Tankerületi Központ néhány általános iskolájában már bevezetésre került, illetve a 2021/22. tanévben további számos intézmény
vezeti be a 120 órás képzésre alapuló Komplex Alapprogramot, mely a
(tanulási) esélyek növelésének komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységek összessége.
A Zoltánfy István Iskola is csatlakozott a megvalósításhoz, 13 pedagógus vesz részt a felkészítés folyamatában.

Fejlesztés

Ismét bővült az intézmény számítógép parkja korszerű eszközökkel. Többek között négy
modern asztali konfiguráció lett kihelyezve
a termekbe. Ez az infrastruktúra további lehetőséget biztosít a már az előző számokban
ismertetett innováció (robotikaoktatás) továbbfejlesztéséhez. További laptopok érkeztek
a fenntartótól, mely bővíti a tanulói hozzáférést is.

Tanórán kívüli foglalkozások: Lázár Ervin Program
A Lázár Ervin Program elmaradt előadásainak pótlása online módon történik a tanév
során. Iskolánk 3. osztályosai a Pinceszínház
Márton Klára – Varga Bálint – Janik László:
Tessék engem elrabolni című ifjúsági zenés musicalét (2 felvonás, együtt 90 perc) tekinthetik
meg.

A Szegedi Tudományegyetem a jelenlegi járványügyi helyzetben online, illetve távoktatásos formában, a pedagógusok számára rugalmas időbeosztással, egyedi haladási ütemben valósítja meg az ingyenes, akkreditált programokat.

2. DIGITÁLIS
NYELVI PRÓBAMÉRÉSRE FELKÉRÉS
Az Oktatási Hivatal az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt
keretében 2021. március-április hónapjában az országos mérések rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódóan 900 kiválasztott iskola részvételével
reprezentatív felmérést végez 6. és 8. évfolyamos diákok körében.
A mérés célja: Próbamérés keretében kerülnek kipróbálására az online
felületre fejlesztett idegen nyelvi feladatsorok. A mérés során szerzett információk (a feladatok jellemzői, statisztikai paraméterei, tipikus tanulói
válaszok) alapján állítják össze a szakemberek a végleges feladatlapokat és
a javítókulcsokat.
A mérés online történik, így a jövőbeni online mérésekhez fejlesztett
elektronikus mérési szoftver kerül kipróbálásra. Működéséről, esetleges
hibáiról, a kitöltés során szerzett tapasztalatokról kapnak a szakemberek
külső információkat, melyeket a szoftver fejlesztéséhez használnak fel.
A véletlenszerű mintaválasztás során iskolánkból a 6. osztályosok angol
nyelvből kerültek kiválasztásra, ők vesznek részt a próbamérésen.

Február végén, március
elején a „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért”
című pályázat megvalósulása – online formában – a 7. osztályosok részvételével történelem és földrajz tárgyból tovább folytatódik.
Az előadások címei:„Klímaváltozás, mi közöm Nekem ehhez” és „A Nagy Háború emlékőrei”
Ezen tanórán kívüli foglalkozások kiemelt
célja többek között:
– a napjainkban egyre kevesebb figyelmet
kapó természettudományos ismeretek
megalapozása, kibővítése,
– a téma személyes és élményszerű feldolgozása (olyan történelmi területek feldolgozása, ahol családjaikon, lakóhelyük,
környezetük eseményeit bevonva szemé-

lyessé tehetjük számukra a történelemoktatást).

Farsang
A farsang az iskolában nem maradhat el.
A járványügyi szabályok betartásával február
26-án kerül megrendezésre, rendhagyó formában. A következő számban képes beszámolót küldünk az olvasóknak a különlegesen
megrendezett eseményről.

Felhívás!!!!
Ismételten felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül nem jelenik meg az iskolában, azt
követően kizárólag orvosi igazolással látogathatja újra az intézményt.
Megértésüket köszönjük!

Vid György ig
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Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásai
Kedves Deszki Lakosok!

Deszk községben az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatásokat,
melyre – a jelenlegi járványügyi helyzetben –,
ismételten felhívom a figyelmüket, ami akár
családtagjaik, akár ismerőseik számára segítség lehet.
Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
által a következő szolgáltatások vehetők
igénybe, a községünkben élő lakosai számára:
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása-idősek klubja, családsegítés- gyermekjóléti szolgálat.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében az
igényelt étkezést helyben fogyasztással, elvitel
lehetőségével és lakásra történő kiszállítással is
tudjuk biztosítani. A szociális étkezésért térítési
díjat kell fizetni, ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást munkatársaink tudnak adni.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS keretében az
igénylő részére az ellátást a saját otthonában
nyújtjuk, melynek módját személyes szükségletei, életkora, egészségi állapota határoz meg.

A gondozónők által ellátott legjellemzőbb
gondozási tevékenységek: napi bevásárlás, takarítás, mosás, fűtés, testi higiéné biztosítása,
gyógyszer felíratása, kiváltása, kapcsolattartás
a háziorvossal, hivatalos ügyek intézésének
segítése. A házi segítségnyújtásért térítési díjat
kell fizetni, ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást munkatársaink tudnak adni.
AZ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSAIDŐSEK KLUBJA a napközbeni tartózkodás, közösségi együttlét, higiénés szükségletek
kielégítésének lehetőségét biztosítja. A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT célja a
családok és egyének szociális problémáinak
kezelése: információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzájutáshoz
(szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási), ügyintézésben segítségnyújtás: kérvények, beadványok elkészítése, szolgáltatókkal
kapcsolatfelvétel, hivatali ügyintézés. Életvezetési tanácsadás: családon belüli, illetve a
család és a külső intézményi környezet kap-

Fajbook
Te hány Magyarországon
élő állatfajt tudsz felsorolni?

Tavalyelőtt nyáron, Szegeden a Máté Bence
kiállításon olvastam a Fajbookról, egy magyar
kezdeményezésről, ami nem csak a fotósoknak szól. A Fajbook egy olyan interneten zajló
verseny, amin Magyarországon élő állatokról
készült fotóiddal vehetsz részt. Minőségtől
függetlenül, akár mobiltelefonnal, nem szükséges profi felszerelés. Lényeg, hogy minél
több állatot fotózz le, regisztrálj a fajbook.
hu-ra, töltsd fel a fotód a megfelelő fajhoz, így
létrehozva egy saját albumot. Rengeteg állatfaj
van a versenyben, madarak, lepkék, pókok
különböző rovarok. Minél több fotót sikerül
feltölteni és meghatározni, annál jobb eredményt érsz el. Nagyon jó ebben a versenyben,
hogy ha nem tudod pontosan mit fotóztál,
vagy rosszul határoztad meg, az aktuális hónap végén szakértők ellenőrzik, és segítik behatározni a képeket.
Minden hónapban díjazzák az első 50 legtöbb pontot elérő versenyzőt, és a szponzorok
támogatásától függően a 14 év alatti résztvevők között is értékes nyereményeket osztanak
ki.
Nem tudom miért nem kap ez a fantasztikus kezdeményezés nagyobb figyelmet, én az
ismerőseim körében próbálom terjeszteni, így
már több deszki is szép eredményt ért el, és
kaptak jutalmat. Szuper lehetőség, hogy akár
saját magunk, akár a gyermekeinkkel közö-

sen, közelebbről is megismerkedhessünk a
minket körülvevő állatvilággal.
Bízzunk benne, hogy nemsokára itt a jó idő,
éled a természet, különösen jó program lehet,
ebben a járványügyi helyzetben, ha minél
több időt töltünk a szabadban és fotózunk.
Savanya-Molnár Éva
lelkes Fajbook rajongó

csolatának javítása. Az egyén, a gyermek és a
család problémáinak kezelése, ügyintézése.
Segítő beszélgetés, tanácsadás. Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás, lelki egészségvédelem.
Bármely életkorban, élethelyzetben felmerülő probléma esetén forduljanak hozzám és
munkatársaimhoz bizalommal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT:
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás-idősek klubja.
e-mail: csaladsegito@deszk.hu
Telefon: 271-458
Cím: Deszk, Tempfli tér 10
Szociális Szolgáltató Központ:
családsegítés-gyermekjóléti szolgálat:
e-mail: gyermekjolet@deszk.hu,
Tel.: 571-598 Cím: Deszk, Tempfli tér 7.
Tisztelettel:
Mellár-Damián Mónika
családsegítő

2021. FEBRUÁR

1%
Talán soha nem volt ekkora szükség rá, mint most!
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a deszki civil szervezeteknek!
ÍME A SZERVEZETEK LISTÁJA, ADÓSZÁMMAL:

Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület: 19084729-1-06
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány: 18465239-1-06
Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány: 18475623-1-06
Deszki Falunkért Egyesület:
19084145-1-06
Deszki Gazdák Vadásztársasága:
18456736-1-06
Deszki Magyar-NémetFlamand Baráti kör: 18477993-1-06
Deszki Nagycsaládos Egyesület:
18463835-1-06
Deszki Sport Club: 18454143-1-06
Maros Ponty Horgászegyesület:
19080691-1-06
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Megújult a Club 43!!!!
Nagyon szeretem a pizzát, amivel gondolom, nem vagyok egyedül… így külön öröm számomra, hogy itt helyben, Deszken is
megrendelhetem bármikor. Téglás Szabolcs és Szurmai Sándor
üzemelteti a Club43 pizzériát, és
nagyon örülök, hogy a minőség
mit sem változott az évek során.
Néhány napja ínycsiklandozó, új
kínálattal találkoztam a közösségi
oldalon, így megkerestem Szurmai Sándort, aki szívesen válaszolt kérdéseimre.
– Miért gondoltátok, hogy bővítitek kínálatotokat?
– Elsősorban szeretnénk kielégíteni a megnövekedett igényeket, és természetesen ettől forgalomnövekedést is remélünk.
– Mi került újdonságként az étlapotokra?
– Mostantól lehet rendelni
különféle tésztákat, csirkéből és
sertésből rántott és töltött szeletet,
különböző sülteket. Előrendelést
is felveszünk, nagyobb mennyiség esetén melegentartóval is kérhető. A kiszállítás 6000 Ft felett
ingyenes, bár itt Deszken eddig is
jelképes áron, mindössze 100 Ftért vittük házhoz a rendeléseket.
Lehetőség van érintésmentes fizetésre, lehet fizetni Szép kártyával
és bankkártyával is.
– Hány órától lehet rendelni?
– Reggel 7 órától nyitva vagyunk, hiszen további újdonságként szendvicseket is készítünk,
gondolva a korán reggel munkába indulókra is.
– Gondolom, a megváltozott és
kibővült kínálat igényelt némi átszervezést…
– Igen, természetesen. Egy
éves előkészület eredménye a
mostani új étlapunk. A vendégtér
egy részét leválasztottuk, itt alakítottunk ki egy húselőkészítőt,
mert nálunk minden frissen készül, nem használunk fagyasztott,
előre gyártott húsokat. Mosogatót, pultokat, hűtőket vettünk,
hogy minden előírásnak megfeleljünk.

– Ha jól
tudom, 12 órától van kiszállítás.
Néhányan szóvá tették, hogy ez kicsit későn van, hiszen
általában délben szeretnek ebédelni
az emberek. Terveztek ezen változtatni?
– Köszönöm a lakossági jelzést! Természetesen átgondoljuk,
hogyan tudnánk átszervezni az
eddigi gyakorlatot! Nagyon örülünk minden visszajelzésnek, legyen az pozitív, negatív vagy akár
kérés, mert számunkra nagyon
fontos, hogy mindenki elégedetten távozzon tőlünk!
– A honlapotokon meglepődve láttam, hogy ózongenerátort is
lehet Tőletek bérelni. Erről mit kell
tudni?
– Igen, ez így van. Ózongenerátorral nagyon jól lehet fertőtleníteni akár egy egész házat
is, a mentősök is ezt használják
fertőtlenítésre. Tartozik hozzá egy
műszer, amely méri az eredményt
is. Általában 4 óra alatt ki lehet
fertőtleníteni egy-egy helyiséget.
A futárunk igény szerint házhoz
viszi és el is hozza azt. Bővebben
a honlapunkon tájékozódhatnak,
„ózonfutár” címszó alatt minden
információ elérhető.
– Köszönöm szépen a beszélgetést! Kívánom, hogy továbbra is
ilyen lelkesen és kitartóan tudjatok
dolgozni, és ígérem, kipróbáljuk az
újdonságaitokat is a pizza mellett!
– Én köszönöm a lehetőséget,
várunk mindenkit szeretettel!
Lapzárta után érkezett a hír: sikerült az átszervezés, így március
01-től már 11 órától lehet kérni a
kiszállítást!
Sillóné Varga Anikó
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Foci hírek
Már mindenki nagyon várta a
deszki tornacsarnok nyitását január elején. Ennek köszönhetően
labdarúgó csapataink folytatták a
munkát. A téli zord időket, mint
minden évben, a futsal megyei
bajnokságok küzdelmeivel vészeljük át. Ebben az évben U15ös, U17-es, U19-es csapataink
bajnoki rendszerben szerepelnek
a szőregi gyerekekkel kiegészülve.
Elmondható, hogy ez a kooperáció sikeresnek mondható, hiszen megyei viszonylatban nagy
utánpótlás műhelyekkel, mint
SZEOL, HFC, Makó FC ves�szük fel eredményesen a versenyt,
U15-ös, illetve U19-es csapataink
éremben is reménykedhetnek.
Felnőtt labdarúgó csapatunk
január elején elkezdte a felkészülést a tavaszi mérkőzésekre.

Sajnos a legelső, őszről elmaradt
mérkőzés Balástya ellen nem sikerült jól, de Papp Endre „fiai”
továbbra is vezetik a bajnokságot.
Bátran kimondhatjuk, hogy cél
az első hely, reméljük sikerülni is
fog.
A kisebbek is elkezdték a mozgást Koczkás Zoltán vezetésével,
illetve az ovisok is Tóth Tibor
irányításával. Itt elsődleges feladat ebben az évben a tömegesítés,
amit ősszel a járványügyi helyzet
eléggé áthúzott.
További fontos hír az egyesület „háza tájáról”, hogy az eddigi
elnökség mandátuma 2020. év
végén lejárt. A járványügyi helyzet miatt viszont közgyűlés összehívása nem lehetséges [10 főnél
nagyobb rendezvény]. Egyeztetve jogi képviselőnkkel, Dr. Pető

Kézilabda hírek
Új év, új lendület
Más egyesületekhez hasonlóan, a Deszki SC kézilabda szakosztálya is viszontagságosan töltötte az év végét. Kizárólag online
történt a felkészülés, de az elhalasztott mérkőzések miatt a megmérettetések 2021. évre tolódtak.
Edzőinket kérdeztük a januári
kezdésről.
Prislinger Tibor – Deszki SC I.
csapat edzője: „Heti 3 alkalommal elkezdtük a felkészülést a
bajnokság folytatására, illetve az
elhalasztott mérkőzések pótlását
is megkezdjük. A keretünk erősödött, 3 meghatározó játékost sikerült igazolnunk. A céljaink nem
változtak, szeretnénk megnyerni
a bajnokságot.”
Kozserán Beáta – Serdülő csapat edzője: „A decembert online
foglalkozásokkal fejezte be csapa-

tom, de a januárt már termi edzésekkel tudtuk kezdeni.
A bajnokság kezdése előtt be
kell pótolnunk három elmaradt
mérkőzésünket is. A találkozók
egyeztetése megtörtént, február
7-én Kelebiára utazunk, ahol a
Bácsalmás csapata ellen lépünk
majd pályára. Nem vagyunk még
csúcsformában, és nehezítő körülményeink is vannak, de bízom
benne, hogy a lányok szíve ezen a
mérkőzésen is a helyén lesz.”
Grézló József – U10 csapatok
edzője: „Január 4-én megkezdte
újult erővel a felkészülést lány és
fiú U10-es csapatunk a tavaszi
idényre. Szerencsére a vírus ellenére az edzések látogatása ugyanolyan magas létszámmal folyik,
mint ahogy az előző félévben is.”
Ágoston Liliána – U8 csapatok
edzője: „Az évet online edzésekkel tudtuk megkezdeni, viszont
január második hete óta a csar-

Zsolt ügyvéddel, arra jutottunk,
hogy 2021. december 31-ig az
egyesületet egy megbízott 3 fős
elnökség vezeti Szabó László elnök vezetésével. Elnökségi tagok
Tóth Erika, illetve Tóth Tibor. Így
biztosítva van a működés, nincs
akadálya a pályázatok folytatá-

sának, beadásának, elszámolásának. Amennyiben törvényileg
lehetővé válik nagyobb összejövetelek szervezése, a közgyűlés
megtartásra fog kerülni.

nok rendelkezésünkre áll. A gyerekek szép számmal jelentek meg
már az első edzésen. Ha minden
jól megy, ebben a szezonban
megrendezésre kerül az első forduló, amit már nagyon várunk. A
gyerekek lelkesek, amikor szóba
jön, hogy más csapatok ellen ké-

zilabdázhatnak. A kimaradt idő
meglátszik mindenki mozgásán,
viszont dolgozunk rajta, hogy
amit felépítettünk novemberig,
most vissza tudjuk hozni.“

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Szabó László

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Szepesi Dániel
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

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

ORVOSI RENDELÉSEK

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

Iskola és ifjúság egészségügy:
védőnői tanácsadóban:
Kedd:
07.30-10.00
Ügyelet:
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

6772 Deszk Tempfli tér 10.
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás:
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: 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:
március 3., 17., 31.
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: Innovariant Nyomdaipari Kft
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Felelős vezető: Drágán György

MEGÉRKEZTÜNK!
Világos Zsoltnak
és Balla Erzsébetnek 2021.01.20-án
Sári nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Szabó Szilárd és Nagy Tímea
2021.01.29-én, Blága László és Ivicz Dóra
Vivien 2021.02.08-án házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Tolnai Ferenc 93 éves korában,
Puskás László 59 éves korában,
Fodor Ákos József 45 éves korában
elhunyt.
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