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Deszken járt
Soltész Miklós
államtitkár
30+25 milliós támogatást kap a szerb
közösség a Szent Száva Központ bővítésére.
Erről a 2. és a 9. oldalon olvashatnak bővebben.

Rajzpályázat
a Faluházban
Bár nemzeti ünnepünkről nem emlékezhettünk meg együtt, de a Faluház által kiírt
rajzpályázatra sok szép munka érkezett.
A díjazottakról a 7. oldalon olvashatnak.

2

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

2021. MÁRCIUS

SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

PÉNZ A MEGMARADÁSHOZ
POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
Deszken járt. Mit lehet tudni erről a látogatásról?
– Államtitkár Úr munkalátogatáson
járt Deszken 2021. 02. 24-én. A deszki
szerb közösség szellemi bázisának, a Szent
Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központnak a fejlesztésére kapott 30 milliós
támogatást a deszki szerb tannyelvű óvoda és iskola a Kormánytól. Ezt tudhattuk
meg Brczán Krisztifor nemzetiségi önkormányzat elnökével, alpolgármesterrel – és
az intézmény dolgozóival a látogatáson. E
mellett ígérvényt is kaptak egy 2022-es évi,
hasonló nagyságrendű forrás biztosításáról,
valamint segítséget a deszki szerb ortodox
templom felújításához is.
Ez a támogatás indítja el az intézmény
bővítését, mely első ütemének megvalósításához megyei támogatás is elengedhetetlen.
Erről a megyei támogatásról kaptam megerősítést Gémes Lászlótól, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elnökétől, és

Bartók Csaba Fidesz választókerületi elnöktől is, február közepén, a kistelepülések polgármestereinek összehívott megyei fejlesztési egyeztetésen. Államtitkár úr jelenlétében
ugyanezt Deszken is megerősítette Bartók
Csaba Elnök Úr – ami több mint biztató a
közeljövő fejlesztési periódusára nézve.
Ennek betudhatóan a Kormány 30, míg a
megye 25 millió forintot fog adni a projekt
első szakaszához, melyben 2 db 17 m2-es
földszinti és 2 db 40 m 2-es emeleti foglalkoztató, melegítőkonyha és szociális helyiségek kapnak helyet.
Úgy gondolom, hogy a deszki szerb közösség, és minden kisebbségben élő nemzetiség számára elengedhetetlen, hogy a
saját településén legyen lehetősége a saját
anyanyelvén – legalább – általános iskolai
oktatáshoz, legyen helyben iskolájuk, óvodájuk és ezáltal erős közösségük. Meglátásom szerint a szoros egyházi kötelék mellett
ez a közösség megmaradásának egyik legalapvetőbb feltétele. Kell, hogy az anyanyelvükön tanuló, azon jól beszélő, és a nemzeti
kultúrájukat gyakorló gyermekeknek a saját településükön nyíljon lehetőségük, hogy
kulturális és szabadidős programokkal is
ehhez a közösséghez kapcsolódjanak, és
úgy az ünnepeiken, mint a mindennapokban érezzék hovatartozásukat!
A Kormánytól és a megyétől kapott
mostani támogatásból megépülhet a Szent

A bővítmény látványterve
– szürkével a meglévő épületrész udvari szárnya látható

Száva központ új szárnya, és a beruházás
egyben biztosíték arra, hogy a deszki szerb
közösségért érzett aggódás, a több évtizedes
szerb óvodai-, és első négy osztályos iskolai
oktatás, a kultúra terén tett erőfeszítések, a
kiemelkedő eredmények, és a mindenkori
vezetőik állhatatossága meghozzák a megérdemelt jövőt. A sajnos évről-évre kisebb
lélekszámú közösségnek ez egy erős biztosíték a túléléshez, és az országos szerb vezetés
visszavonhatatlan és megtisztelő támogatása a helyi érdekek tiszteletben tartásának.
Ezért minden ezt támogatónak hálával tartozunk!
Megtisztelő és nekünk deszkiként kimondhatatlanul megnyugtató, hogy államtitkár úrral együtt Deszken volt ezekben a
fontos és ünnepi pillanatokban Szutor Lászlóné – a Szerb Országos Önkormányzat Elnöke, Lásztity Jovánka Igazgató asszony,
Alexov Lyubomír az Országgyűlés nemzetiségi szószólója – akik szintén elkötelezett
támogatói a deszki közösség megmaradásának! Hálásan köszönöm nekik is, hogy
erősítik a deszki szerbséget!
Végezetül köszönöm Államtitkár Úrnak
és Elnök Uraknak a támogatást a deszki
szerb közösség, minden deszki és a saját nevemben is!
Nektek pedig, Krisztifor, Szpomi, és a
teljes kollektívátok – gratulálok, csak így
tovább!
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COVID
DESZKEN
– A COVID elleni védekezés harmadik hullámánál tartunk - mi a helyzet Deszken?
– Ahogy az országban, itt is
lehangoló az élet, majdnem minden leállt, ez olyan, mintha egy
festő palettáján csak szürke színeket látnánk…és ez az életünk
minden területére igaz sajnos.
– A kulturális csoportok
a pár hónapos nyitásnak alig
örülhettek, és máris újra el kellett engedni minden tag kezét.
Szörnyű – naponta halunk
bele az ezen a területen dolgozó kollégákkal, a képviselőkkel
és szülőkkel. Nem tudni, hogy
mekkora energiákat kell majd
mozgósítani az újraélesztéshez,
ha újra indul az élet.
– A deszki vállalkozások általában 20-35%-os visszaesést
szenvedtek el, de egyes szektorokban ez akár 60%-os veszteséget is jelent. A regisztrált mun-
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kanélküliek száma 8-10%-kal
emelkedett, ugyanakkor gyakorlatilag nincs szabad, elérhető
és leköthető munkaerő – ami a
feketézők arányának növekedését is jelenti sajnos. Országosan évről-évre nő a 8 órában
dolgozó, ám csupán 4 órában
– vagy egyáltalán be nem jelentett munkavállalók száma, ezt
a COVID időszak csak tovább
mélyítette.
– A fertőzések száma, annak
növekedése elmarad a szegedi – országosan középértéknek
tekinthető – adatoktól, de sajnos, itt is napról napra egyre
többen kapják el a vírust, főként
a középkorosztályból, és egyre
erősebb tüneteket produkálva. Mára szinte alig van olyan
deszki család, amelyik valamely
tagjával ne lenne érintett a pandémiában.
– Az iskolában és az óvodáinkban is hetente regisztrálnak
fertőzött gyerekeket, pedagógust
– már osztály-, és csoportbezárásokra is sor került. Az óvodapedagógusok közül egyszerre

többen is megfertőződtek, már
fertőtlenítést is el kellett rendelni. A helyzetet ezen a szinten is
súlyosnak kell tekinteni. Érthetetlen számunkra, hogy az
egészségügyi dolgozókkal együtt
miért nem kaptak első körben
védőoltást a pedagógusok…
– A hivatalban és az intézményeinkben is megjelent már a
fertőzés. A dolgozóinkat szervezetten, saját autóval, ill. az önkormányzat buszával hozzuk és
visszük a munkába – hogy meg
tudjuk őrizni a hivatal működőképességét. Ahogy a pedagógusokat, így bennünket sem
oltottak még be. A kormányhivatalokban dogozóknál már
elrendelték, de a településeken
még nem. Ez felháborító és elkeserítő diszkrimináció!
– A települést üzemeltető önkormányzati kft-nél is több kollégánk lett covid-os, ez nagyon
megnehezíti a kötelező feladatok ellátását. Reménykedünk,
hogy működőképes marad az
amúgy is kis létszámmal dolgozó cégünk.

– Sajnos a legnagyobb veszteség – az elhalálozás sem hagyta településünket kimaradni a
statisztikai adatokból. A deszkiek közül tízhez közelít azok
száma, akiket a COVID vírus,
annak szövődményei, az azzal
összefüggésbe hozható egészségi állapot rosszabbodás, vagy
a kezelésük közben fellépett
fertőzések, gyulladások ragadtak el szeretett családjuktól. Ez
minden veszteséget felülír, és
szörnyű űrt hagy a közösségünk
történetében. Ennek okán itt is,
az újságunk soraiban is fogadják őszinte együttérzésünket a
hozzátartozók!
Azt hiszem, ezek a tragédiák,
és az eddig elképzelhetetlen veszteségek, károk örökre bevésik
mindannyiunk elméjébe és tragikus veszteségeket elszenvedők
szívébe is a 2020-as és 2021-es
éveket…

MI LESZ
NYITVA?
– A legutóbbi szigorítások mit jelentettek Deszkre nézve?
– Az iskolában és az óvodában csak
ügyelet működik azok számára, akik nem
tudják megoldani a gyermekük elhelyezését,
felügyeletét. A távoktatást itt is kiterjesztették az általános iskolákra is.
A deszki üzletek közül egyet sem érint az
egyelőre két hétre szóló bezárási kötelezettség.
A Kormány döntése alapján március nyolcadikát követően Deszken ismét szünetelnek
a Faluház irodai szolgáltatásai – nincs fénymásolás, nyomtatás és a könyvkölcsönzés az
igazgató asszony által bevezetett, átmeneti
formája sem elérhető a szigorítás idejére. A
kollégák jelenleg a pályázatokon, kiadványokon, az elmaradt – de pályázat miatt kötelezően megtartandó rendezvények, események
szervezésével, és a táborok előkészítésével
foglalkoznak. Biztosan nagy szükség lesz rájuk a nyáron.
A polgármesteri hivatali ügyintézés továbbra is csak levélben, telefonon vagy
e-mailben elérhető – ebben nincs változás. A
személyes ügyfélfogadás nálunk is szünetel,
kivéve a személyes megjelenést kötelezően
igénylő ügyek esetében, mint pl. a házasságkötés.

JÁRDAÉPÍTÉS

– Jön a tavasz, ilyenkor
a legtöbben nekilátnak a
saját ingatlan és közterületek rendbetételének. A
járdaépítéshez eddig az
önkormányzat biztosított
anyagot. Ez most is így
van?
– A kormányintézkedések, az újabb érthetetlen és
indokolatlan elvonások miatt az ország településeinek
büdzséje üres. Deszken azt az
eddigi gyakorlatot, miszerint
a járdaépítésekhez anyagot
biztosítunk - egyelőre fel kellett függesztenünk. Már erre
sem jut pénz. Döbbenetes ez
– elképedve állunk a folyamatok előtt, már csak azért
is, mert ennek semmi köze a
vírus elleni védekezéshez.
A közelmúltban a kiskertekben is többen vásároltak
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ingatlant, ahová a megváltoztatott helyi építési szabályzat szerint építettek is.
Innen is kaptunk kérelmeket, melyben járdaépítést és
csapadékvíz árok kiépítését
kérték az önkormányzattól.
Szeretnék tájékoztatni minden ott ingatlant vásárolni
szándékozót, és már tulajdonost, hogy a kiskertek nem
kiemelt fejlesztési terület, így
a járdaépítésben és árokrendszer kialakításában mindig is
alá lesz rendelve a belterületi
fejlesztéseknek! Nincs az önkormányzatnak kötelezettsége a kiskertekben járdák
és csapadékvíz szikkasztó
árkok kiépítésére, ami persze
nem jelenti azt, hogyha jut rá,
akkor nem fogunk adni. De
most nagyon nincs!

Ezeken a területeken a
közműépítések is kizárólag
önerős konstrukcióval képzelhetők el! Mindenki pontosan tudta, hogy kiskertes
övezetben vásárol ingatlant,
amikor az építési telkek árának töredékéért jutottak hozzá azokhoz, senki nem kényszerítette az oda költözőket
az ingatlanválasztás során,
és az önkormányzattól ígéreteket sem kaptak soha ezzel
kapcsolatban. Tisztában kell
lenniük, hogy az árkülönbség
abban mutatkozik meg, hogy
nincsenek kiépített közművek, és ezek fejlesztése mindig
is a kiskerti besoroláshoz lesz
igazítva. Saját döntés alapján
költöznek kiskerti- zártkerti
övezetbe – ennek hátrányait
is tudomásul kell venniük.
Senki nem várhatja el,
hogy olcsó, kiskerti telek vásárlását követően, a település
lakóinak adójából, közpénzen alakítsa ki a település a
közműveket, járdákat és utakat építsenek, hogy lakóterületi körülményeket teremtsen
számukra. Erre soha nem
volt fejlesztési keret, és látva
a jelenlegi folyamatokat a jövőben még ennyire sem lesz.
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EZT VÁGOD?

ÁSÓ, KAPA...
ároktakarítás
– Polgármester Úr még a téli hónapokban jelezte, hogy a közterületeken, a burkolt utak mentén a túlburjánzott fákat meg fogják nyesni. Közben panaszról kaptunk hírt, hogy van, ahol alig
lehet közlekedni. Mi van ezzel a tervvel – lesz belőle valami?
– Igen, ennek most jött el az ideje, a kft már el is
készítette a munkálatok ütemezését. Sajnos a legtöbben szeretnek úgy fákat, cserjéket ültetni közterületre, hogy nem mérik fel annak növekedését. Az utak
és járdák mentén benőtt ágak miatt gyakran kapunk
feljelentést, panaszos levelet az arra közlekedőktől - jogosan.
Ezeknek az ingatlanok előtti fáknak, cserjéknek a
gondozása, a biztonságos közlekedés biztosítása a lakosok feladata, amit már több felszólítási hullámban
próbáltunk érvényre juttatni. A helyzet kezelése nem
tűr halasztást, hiszen már a hulladékszállítás és a mentők is jelezték az ezekből adódó közlekedési nehézségeket.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az utak
mentén az önkormányzat most egyszer, egységesen
elvégzi a fák nyesését a település teljes területén,
majd ezt követően szigorúan megköveteli a növények helyi rendeletben előírt karbantartását.
Első körben az utakra belógó fákat visszanyeséssel
próbáljuk szabályossá és biztonságossá tenni, de sok
esetben ez a túlnőtt egyedek kivágásával érhető csak el.
Itt hívom fel a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a burkolt utak szegélyétől mért 1 m-en belül növény ültetése tilos - beleértve az ebbe a sávba lombkoronájukkal
benövő növényeket is! Ezen az 1 m-en belül tilos továbbá karók, oszlopok, tereptárgyak, közterületi díszítő elemek (pl.: kövek) kihelyezése!
Az önkormányzat kft-je már neki is látott a növények rendbetételének, mely hatalmas munka, de a Covid által tépázott dolgozói létszámmal is igyekszünk
ezt minél gyorsabban elvégezni.
Ezzel együtt a járdákra belógó ágakat a tulajdonosok
felszólításával tüntetjük el – az abból származó, levágott ágak szervezett elszállításával.
Egy ábrát mellékelek, melyen látható, hogy az utak
és a járdák esetében, milyen védőtávolságot kell betartani.
A legutóbbi számban, a bejárók építésének szabályait rögzítő rajzok is megjelentek, ám a méretük miatt
azok nehezen láthatók. Most nagyobb méretben, egy
külön mellékletben újra a lakosok rendelkezésére bocsájtjuk ezeket a rajzokat.
Kérek mindenkit, hogy a közösségi együttélés és a
biztonságos közlekedés szabályait fokozottan szem
előtt tartva ténykedjenek a közterületeken!

– Ha már ennél a témánál vagyunk, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a tavaszi árok- és a
bejárók alatti áteresz-takarításról
is beszéljek!
– Elmúlt a tél, az árkaink tele vannak
még az őszi levelekkel, elszáradt növényekkel. Arra kérem a tisztelt lakosságot, hogy az ingatlan előtt árkokat, és a
bejárók alatti beton átereszeket haladéktalanul takarítsák ki, hogy biztosítani
tudjuk a felfogott csapadékvíz elvezetését, vagy szikkasztását!
Sok esetben kérték lakosok az utcai
árkok betemetését, amit következetesen
elutasítottunk és a jövőben sem fogjuk
azt engedélyezni. Az időjárás kiszámíthatatlansága, az egyre gyakoribb
felhőszakadások csapadékának kezelésének alapvető feltétele az árkok meghagyása, azok működőképességének
biztosítása. Az utcai árkok egy rendszerre fűzve, egymással összeköttetésben

vezetik a főcsatornák felé a településen
keletkező csapadékvizet. Egyetlen hanyag ingatlantulajdonos akár több utcányi csapadékvizet is meg tud akasztani.
Ezért fogunk erre figyelni a jövőben is.
Tavasszal a teljes településen átfogó
ellenőrzést végzünk. Azoknál az ingatlanoknál, ahol engedély nélkül temettek
be csapadékvíz elvezető, vagy akár csak
szikkasztóárkokat, azokat újra ki fogjuk
ásatni a tulajdonosok költségére.
A rendszerünk működőképességét
folyamatosan ellenőrzi a Katasztrófavédelem is – nem hunyhatunk szemet
semmi felett, mert komoly büntetés is
lehet a vége.
Az ellenőrzések mellett a fejlesztés is
feladatunk. Jelenleg egy 300 milliós pályázatunk vár pozitív elbírálásra, melyből több utcában is megépítjük majd az
árkokat. Ez közös feladatunk és érdekünk, ahogy a rendszeres karbantartás
is!

ÚJ KALAPJA LESZ

A Faluház tetejének egyik “
szabásmintája” a pályáztatáshoz

– Úgy tudjuk, sikeresen véget ért
a Faluház tetőfedés csere munkáinak pályáztatása. Mikor kezdődnek a munkálatok?
– Igen, egy jó referenciákkal rendelkező domaszéki vállalkozást hirdethettünk nyertesként a Faluház tetőfelújításához. A Magyar Falu Programban erre
a célra elnyert 13,5 millió forintot 1,4

millióval kell kiegészítsük, ami – valljuk
be – most nagy teher a büdzsénknek.
A nyertessel a vállalkozási szerződést
már meg is kötöttük, a munkák április
elején kezdődnek és május 31-ig be kell
fejezzük.
Az évek óta beázó faluházunk végre
„fellélegezhet” – ahogy mi is!
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ELBÚCSÚZUNK...
– Szomorúan
hallottuk
a hírt, hogy elhunyt Borka
András, volt képviselő.
– A kilencvenedik születésnapja előtt pár hónappal, hosszú
betegeskedés után itt hagyott
bennünket Borka András, avagy
ahogy a legtöbben ismerték
Deszken: Borka Bandi bácsi.
Rokonaként is megérintett
engem az apa, a nagyapa, a férj
halála, de most itt a Deszki Tükör hasábjain az egyik képviselőnkről, közösségépítőről és a
település egyik történetírójáról
szeretnék megemlékezni.
Bandi bácsi 1931-ben született
Deszken, és élete végéig itt is élt.
Tűzoltó volt, részt vett a világszerte híressé vált zsanai olajkút
tűz oltásában, de több évtizedes
szolgálat alatt az Oszter Sándor
főszereplésével elkészült Rúzsa
Sándor c. filmsorozatban, a
rúzsai tanyavilágban készül felvételeknél is asszisztált az akkori
szegedi tűzoltókkal. Gépkocsivezetőként innen is vonult nyug-

díjba, de közben hosszú évekig a
Szegedi Biológiai Kutatóközpontban fotósként dolgozott.
A tűzoltóság a legtöbb oda
szegődőnek nem csupán a munkája, de életformája is lesz – így
volt ez Bandi bácsival is. A leszerelés után alapítója volt a deszki
tűzoltó egyesületnek, ahol egykori tűzoltó társaival – Bodré Jánossal, Szúnyog Jánossal, Gonda
Józseffel, Gonda Istvánnal és a
csapat többi lelkes tagjával tartották életben a deszki önkéntes
tűzoltóságot.
A rendszerváltás utáni 1998as önkormányzati választáson
tagja lett a képviselő-testületnek.
Segítő közreműködője volt az
első helyi adórendelet előkészítésének, melynek köszönhetően
1997-től a településünk robbanásszerű fejlődésen mehetett át.
Bandi bácsinak nem csak
munkája, de szenvedélye is volt
a fotózás. Családi és települési
eseményeken rögzített pillanatok ma már a településtörténet

részét képezik, de a saját képek
mellett szenvedélyesen gyűjtötte a régi deszki fotókat. A Faluházban sok száz képet tudtunk
beszkennelni a kincseket érő
gyűjteményéből.
Hosszú éveken át jelentek meg
cikkei a régi, majd a megújult
Deszki Hírnökben, és a helytörténethez megannyi morzsát
adott hiteles történeti feljegyzéseivel.
Deszk Község Képviselő-testülete 1996-ban a község közösségében több évtizeden keresztül végzett fáradhatatlan
munkájáért, a településtörténeti
gyűjtőmunkájáért, és a Tűzoltó Egyesület újjászervezéséért
„Deszk Községért” kitüntetést,
majd 2005-ben Kiváló Tűzoltó
elismerést adományozott Bandi
bácsinak.
Nyugdíjasként sem tudott
a közélettől teljesen visszavonulni. Szinte állandó beszélgetős-érdeklődős vendége volt a
hivatalnak és a Faluháznak.
Az elmúlt két évben egyre
gyengült a szervezete, kórházi
kezeléseken esett át, ahol idén
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februárban elkapta a gyilkos
vírust. Pár napot töltött itthon,
majd állapota súlyosbodása
miatt visszakerült a szegedi klinikára, ahol 89 évesen, megbékélve a sorsával örökre lehunyta
szemét.
Nemsokára lett volna 90
éves… Emlékeinkben őrizzük az
édesapát, a testvért, a nagyapát, a
tűzoltót, a fotóst, a képviselőt…
Bandi bácsit.
Nyugodj békében!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

„KUTYA-DOLOG”
A közelmúltban egyre gyakrabban került
posztolásra az egyik legnépszerűbb közösségi oldal Deszkiek csoportjában utcákon randalírozó kutyákról készült fotó és mérgelődő
komment. A legtöbbször a szabálysértést
elviselni kényszerülők érzik kellemetlenül
magukat, ha szólniuk kell a szabálytalankodó ebtartóknak, pedig ők azok, akik semmibe veszik a közösségi együttélés szabályait a
nem megfelelő, vagy éppen már felelőtlen
magatartásukkal. Ne felejtse el senki, nem a
többségnek kell hozzájuk igazodni, hanem
fordítva! Ez arra késztetett bennünket, hogy
utána járjunk – MIT LEHET, ÉS MIT KELL
TENNI, HA VALAKI NEM MEGFELELŐEN TARTJA A HÁZI KEDVENCÉT?
Jegyző asszonyt kerestük fel, és kértük, adjon nekünk tájékoztatást ezzel a problémával
kapcsolatban. A következőket mondta el:
– Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. Amennyiben
a kutya az útesten közlekedő járműre vagy
kerékpárosra támad, ebben az esetben már
a közlekedés biztonságát is veszélyezteti, így
magatartása a közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése, szabálysértésnek
is minősül. Fontos tudni, hogy mindkét sza-

bálysértés – egy jogszabályváltozás miatt – a
rendőrség hatáskörébe tartozik.
– A kutyákat belterület közterületén,
de a vadászterületként kijelölt külterületeken is csak pórázon lehet vezetni! (Megjegyzem, hogy sajnos Deszk szinte minden
külterülete egyben vadászterület is.)
HOGY MIT TEGYÜNK?
Amennyiben valaki konkrét szabálysértést tapasztal, kérjük, tegye meg feljelentését
közvetlenül a rendőrségnek, vagy jelezzék

1., Fotó/videó készítése

azt a Deszki Polgármesteri Hivatalnak, és a
jegyzőkönyv felvétele után a jegyző is megteszi a feljelentést.
A feljelentéshez szükséges: – a feljelentő
neve, elérhetősége, – az ebet beazonosítható fotó/videó, – ami a mai telefonokkal már
könnyen elkészíthető. De tudnunk kell azt is,
ki a kutya gazdája! A szabálysértési hatóság
a rendelkezésre álló bizonyítékok (pl. tanúvallomás, fénykép/video felvétel) alapján tud
csak érdemben dönteni.

2., A szabálysértésről
bejelentés írása:
az ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu
vagy a jegyzo@deszk.hu email-címre,
ill. levélben a hivatalok postacímére:
Szegedi Rendőrkapitányság
(6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.,
Posta cím: 6701 Szeged Pf.: 447),
vagy Deszki Polgármesteri Hivatal
(6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
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Tájékoztató a házhoz menő
lomtalanításról

EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI
TILALOM

A nem veszélyes háztartási hulladék részét képező lomhulladék
szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) a közszolgáltatásba bevont területen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban házhoz menő lomtalanítás keretében
gondoskodik.
A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:
A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában változás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a
bejelentőt.
A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak
(akadályoztatása esetén, megbízottjának) a helyszínen kell tartózkodnia!
A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak
(akadályoztatása esetén, megbízottjának) a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.
Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud
eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a Közszolgáltató nem
köteles.

A CSCSMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, mint első fokú hatóság a CS/I01/00562-10/2021. sz. határozatának rendelkező részében

A HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI
IGÉNYÉT AZ ALÁBBIAK SZERINT
JELENTHETI BE:
1. Szeged, Stefánia 6. szám alatti személyes ügyfélszolgálaton
nyitvatartási időben.
2. A 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon:
1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos telefonszámot,
2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a
házhoz menő lomtalanítással kapcsolatban), majd kapcsolja
az ügyintézőhöz,
3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azonosító számát (amelyet megtalál a NHKV
Zrt.-től kapott számlája első oldalán található bekeretezett
részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószáma, település,
utca, házszám),
4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel a lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, mennyiségéről és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját,
Reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító számra
hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus vagy postai úton.
3. Bejelentését elektronikus úton is megteheti a weboldalon
(http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas) található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány bekeretezett rész kitöltésével és
annak e-mail címre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő
visszaküldésével.
Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igényével kapcsolatban, a Közszolgáltató munkatársa 10 munkanapon
belül visszahívja Önt, adategyeztetés céljából.
Amennyiben a lomtalanítás napjára hatósági karantén alá kerül,
vagy igazolt koronavírus hordozó, akkor kérjük mielőbb jelezze a
Közszolgáltató felé a 06-80-180-480 telefonszámon. Ebben az esetben
a karantén feloldása után fogják elvégezni a lomtalanítást.

Deszk község teljes közigazgatási területére
2021. március 27-től április 16-ig
EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT
rendel el.
• Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alábbiakat hiánytalanul be kell tartani:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad
kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás
ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a 2. és 3. pontban foglalt
korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
7. Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.
Felhívom a lakosság figyelmét a fenti előírások
szigorú megtartására!
Deszk, 2021. március 17.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző
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KITEKINTŐ

Kedves Olvasóink!

Z
BE

Sajnos az újabb szigorítások miatt a könyvtár irodai szolgáltatásait március 8-tól teljes mértékben fel kell függesztenünk.

Á
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! Bízunk abban, hogy ez a két hét elég lesz a járvány vis�A
szaszorítására
és visszatérhetünk lassan a régi kerékvágásba.
RVKöszönjük megértésüket!
Bene Ildikó igazgató

„Nemzetünk Nagyjai” Rajzpályázat
Sajnos második éve nem
tudjuk közösen megünnepelni nemzeti ünnepünket a
pandémiás helyzet miatt. Azt
azonban semmiképpen nem
szerettük volna, hogy a rajzpályázat is elmaradjon, így
meghirdettük és bár közben
az iskolák, óvodák bezártak,
azért sokan készültek és sok
szép munka érkezett a pályázatra. Ezúton is köszönjük a
gyerekek és a pedagógusok
munkáját!

Díjazottak
2021-ben:
Óvodások
Egyéni
1. Hajdara Szofi (6 éves)
2. Monoki-Horváth András
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Maci Csoport)

I. hely Hajdara Szofi

I. hely Sztanojev Branimír

Csoportos
1. Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Süni csoport)
2. Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Katica csoport)
3. Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Nyuszi csoport)
4. Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Maci csoport)

Nikola Tesla Szerb
Tanítási nyelvű Óvoda,
Általános Iskola
A szerb iskolából és óvodából olyan egyedi, színvonalas
munkák érkeztek, amelyeket
nem akartunk rangsorolni,
ezért a legkiválóbbaknak különdíjakat osztottunk ki.

1. osztály
Rajzok
1. Baranyi Gréta 1. o.
(Nikola Tesla Szerb Tanítási
nyelvű Óvoda, Általános Iskola)
2. Dévics Lilla 1. o.
(Nikola Tesla Szerb Tanítási
nyelvű Óvoda, Általános Iskola)
3. Lehotai Dávid 1. o.
(Nikola Tesla Szerb Tanítási
nyelvű Óvoda, Általános Iskola)

Egyéni munkák
Különdíjak
Goda Leila 1. o. „Nap”
Friedmann Milá 1. o. „Nap”

I. hely Baranyi Gréta

Csoportos munkák
Különdíjak
1. osztály lányok „Madarak”
1. osztály „Magyarország”
1-2. osztály Mellár Kornélia,
Baranyi Gréta „Fiú, lány”
1-2. osztály fiúk „Huszár lovak”
1-4. osztály fiúk „Huszárcsákó”,
lányok „Párta”

I. hely Vincze Noémi

Madarak 1.osztály lányok

Zoltánfy István
Általános Iskola
3. osztály
1. Vincze Noémi
(Zoltánfy István Általános Iskola)
2. Molnár Krisztofer
(Zoltánfy István Általános Iskola)
3. Papp Eszter
(Zoltánfy István Általános Iskola)
4. osztály
1. Süvegh Bianka
(Zoltánfy István Általános Iskola)
2. Nagy Dávid
(Zoltánfy István Általános Iskola)
3. Csanádi Mira
(Zoltánfy István Általános Iskola)
5. osztály
1. Sziveri Roberta
(Zoltánfy István Általános Iskola)
6. osztály
1. Sztanojev Branimír
(Zoltánfy István Általános Iskola)

I. hely Süvegh Bianka
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Szerb óvodai hírek
ÓVODAI BEÍRATÁS

RÉGI MESTERSÉGEK

KÖSZÖNET

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI
NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR DESZKI ÓVODÁJA

Februárban régi mesterségekkel ismerkedhettünk meg. Régmúlt idők műhelyeit és mestereit idéztük meg az óvodánk falain belül.
A gyakorlatban is megtapasztalhattuk hogyan kell:
- gyertyát mártani,
- nemezelni,
- kovászolni, kenyeret és kalácsot sütni,
- túrót, joghurtot előállítani,
- kékfestőt készíteni,
- agyagot megmunkálni,
- patkolni.

Február közepén a Süni csoportos gyerekek
birtokba vehették az új babakonyhát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Szabadai
Ferencnek.

Gyihor Gabriella

Farsang volt és állt a bál…
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe, és mint olyan, nem múlhat el jelmezes táncmulatság
és farsangi fánk nélkül.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent a
19/2021.(III. 10.) EMMI határozat, melynek
értelmében a beiratkozás a szokásos rendben
és ütemezésben történhet meg, azonban a
szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem
elektronikus úton is eljárhat. Szándékát, érdeklődését kérjük, jelezze a szerbovideszk@
gmail.com címen.
Gyukinné Brczán Szpomenka
tagintézmény vezető

Szerb Iskolai hírek
Az Anyanyelv
Nemzetközi Napja

Három esemény
A szerbek február 15-én három
eseményről emlékeznek meg.
Egy egyházi ünnepről: Jézus bemutatásáról a templomban. Egy
történelmi eseményről: ezen a
napon tört ki az első szerb felke-

lés a törökök ellen; és ez a nap a
Szerb Köztársaság államalapításának ünnepe is.
Iskolánkban a megemlékezést
a tanulók által készített szerb jelképek (zászlók, címerek) kiállításával zártuk.

Február 21-én megemlékeztünk Az Anyanyelv Nemzetközi
Napjáról.
Beszélgettünk arról, hogy miért nyilvánította az UNESCO ezt
a napot az Anyanyelv Nemzetközi Napjává.
Mivel iskolánkban szerb és
magyar nyelven folyik az oktatás,
megbeszéltük azt is, mikor vált a
szerb nyelv és a magyar nyelv hivatalos nyelvvé.
Megállapítottuk, hogy mindkét népnek meg kellett küzdenie
azért, hogy anyanyelve hivatalossá váljon.

2021. MÁRCIUS

SZENT SZÁVA KÖZPONT

Farsang
Február hónapot a télűző farsanggal zártuk.
Ez az a rendezvény, amit legjobban várnak a
gyerekek. Az előírt szabályokat betartva, az
idén nem voltak jelen a szülők, sem a nagycsoportos óvodások, akiket a múlt tanévben
meghívtunk.

Az iskola tantermeinek, a lépcsőháznak dekorációi a farsang hangulatát tükrözték.
A tanulók erre a délutánra kedvenc meséik,
filmeik, képregényeik szereplőinek bőrébe
bújhattak.
A jelmezek bemutatása után játékkal, zenével folytatódott az esemény.
A pedagógusok sok érdekes játékot találtak
ki a diákoknak, akik felszabadultan, örömmel

Kormányzati képviselők látogatása
a Szent Száva Központban

Soltész Miklós és Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős kormányzati
képviselői, Alexov Lyubomir, az
Országgyűlés szerb nemzetiségi
szószólója és Szutor Lászlóné, a
Szerb Országos Önkormányzat
elnöke, február 24-én látogatott el
a Szent Száva Kulturális, Oktatási
és Hitéleti Központba. Az oktatási intézmény és a szerb templom
bejárása utáni sajtótájékoztatón
Soltész Miklós elmondta, hogy a
Kormány számára kiemelten fontos a nemzetiségek jövője, amely

szempontjából az iskolák és óvodák szerepe nagyon lényeges.
Mint elhangzott és a szónokok,
így Dr. Lásztity Jovánka, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatója is
kiemelte: a deszki szerb oktatási
intézmény 2019 szeptemberétől
a magyarországi Szerb Országos
Önkormányzat
fenntartásába
került. Az elmúlt három évben
a gyermekek száma emelkedett,
ennek következtében indokolttá
vált az infrastrukturális fejlesztés,
amely megfelelő körülményeket
teremt az óvodások és az iskolások ellátásához és fejlesztéséhez.
Új tantermek kialakítása szükséges az önálló osztályok működtetéséhez. A deszki szerb óvoda
adja a szintén a Szerb Országos
Önkormányzat fenntartásában
lévő deszki szerb Általános Iskola
számára a folyamatos utánpótlást
és elmondhatjuk, hogy évente
egy osztálynyi gyermek kezdi
meg itt iskolai tanulmányait.
Ezért fontosak a fejlesztési tervek
a Szent Száva Központban, hisz a
Központ a kormány segítségével
hamarosan négy tanteremmel és
a hozzá tartozó infrastrukturális
fejlesztésekkel bővül.
Brczán Krisztifor

9

vettek részt a humoros ügyességi feladatokban.
Természetesen a nasi sem maradt el. A sós
rágcsálnivaló mellett, a farsang jellegzetes
édességét, a csörögét is nagy élvezettel ették a
gyerekek.
Hogy a szülők se maradjanak ki teljesen az
élményből, igyekeztünk sok-sok fényképet
készíteni számukra.
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Farsang
A farsangi mulatságra készülődő gyermekek izgatottságával,
örömével és kíváncsiságával telt
meg az egész óvoda.
A farsangot megelőző napokban az óvónők és a gyerekek
közösen díszítették fel csoportszobáikat és ismerkedtek meg a
farsangi népszokásokkal, hagyományokkal játékos formában.
Minden csoportban a gyerekek
arról beszéltek, hogy ki milyen
jelmezt ölt a farsang napján.
A farsangi mulatság egy szép
napsütötte csütörtöki napra esett.
A borús felhők elvonultak, előbújt a napfény és a tavaszi szellő
melengette az érkező beöltözött
gyermekeket. Az óvoda dolgozói is mind jelmezt öltöttek és
úgy várták a gyerekeket. Minden gyermek a saját csoportszobájában kezdte el a mulatságot.
A gyerekek sokat táncoltak és
különböző, érdekes farsangi játékokat játszottak, bemutatták
egymásnak gyönyörű jelmezüket. A gyerekek mesebeli lények,
szuperhősök, rajzfilm- és mese
szereplők bőrébe bújtak. Hangos
énekléssel, kurjantásokkal, kere-

peléssel és a tánc közbeni lábdobogással űzték el a telet és hívták
a várva várt tavaszt.
A farsangi mulatságon való
részvétel minden kicsit és nagyot
örömmel töltött el, rengeteg élményt szereztek.
Bálint Patrícia
óvodapedagógus

Ingatlanok értékesítése
díjmentes megbízással

Független hitelügyintézés
ügyvédi iroda, energetikai tanúsítvány, teljes körű kivitelezés
(bontás, felújítás, homlokzati hőszigetelés, fűtésrendszer)

Lakáscélú 30 %-os állami támogatás
kamatmentes finanszírozással

Inflációmentes befektetés
Teljeskörű biztosítás
(élet, nyugdíj, vagyon, jármű)

Napelem rendszer telepítés
Felmérés,telepítés,támogatott pályázati lehetőségek

Kaponya Zoltán
Telefon: +36 30 9867 195
E-mail: k.zoltan.ikon@gmail.com
www.ikoningatlan.hu
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Tanórán kívüli foglalkozások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma forrást biztosított
az „újraélesztés” iskolai keretek
között zajló oktatására. Ebben a
programban vettek részt iskolánk
hetedik osztályos tanulói is. A
program első lépése volt, hogy egy
pedagógus részt vett egy az Országos Mentőszolgálat által tartott
„újraélesztési” tanfolyamon még
az ősz folyamán. A kiképzett pe-

dagógus az elméleti oktatás után
a tanulók gyakorlati képzését is
biztosította. A szervező által rendelkezésre bocsájtott „ambubaba”
és az oktató defibrillátor tette igen
hasznossá a foglalkozás sorozatot.
A tanulók gyakorlati tapasztalatot szerezhettek, kipróbálhatták
a szívmasszázs folyamatát és a
defibrillátor működését. A legfontosabb azonban az volt, hogy

esetlegesen kialakult vészhelyzet
esetén a diákok képesek legyenek
a segítség elkezdésére.
Természetesen nem az volt az
elsődleges cél, hogy mindenkiből profi újraélesztési szakember
legyen azonnal. Az érzékenyítés
elérte célját, egyöntetű vélemény
alakult ki a diákokban, hogy nagyon hasznos és tanulságos foglalkozássorozaton vettek részt. A

Farsang

Március 15

Február 26-án került sor a farsang megrendezésére, mely a biztonságos lebonyolítás érdekében
osztály keretben történt. Minden
évfolyam elkülönülve szervezte
a programját, de ennek ellenére nagyon jól érezték magukat a
gyerekek. Reggel, már az iskolába érkezéskor magukra ölthették jelmezeiket. A tombola sem
a hagyományos módon került
megszervezésre. Játékos, gondolkodtató és ügyességi feladatokat
kellett megoldani, minden sikeres
megoldásért járt a tombola. Szorgalomtól függően gyarapodtak
a szelvények. Ezen a napon mindenki nyert!

Március 15-i ünnepségre készültek a nemzeti ünnepet megelőző hetekben a lelkes hatodik
osztályos tanulók. Az élet megint
felülírta, hogy hagyományos formában emlékezzünk a magyarságot egyik legnagyobb büszkeséggel eltöltő eseményre. Nem
mehetett veszendőbe a műsorba
befektetett energia. Alternatív
megoldás született, így az iskolarádión keresztül hallgathatták meg a
diákok az előadást. Kodály: A magyarokhoz című népdal feldolgozása indította az ünnepi műsort. A
forradalom eseményeiről, hőstetteiről és eredményeiről prózában,
versben emlékeztek meg a szerep-

Versenyek

Korábbi írásainkban már beszámoltunk
róla, hogy iskolánk alsó és felső tagozatos versenyzőkkel vett részt a Szent-Györgyi Albert
Agóra által szervezett, Százszorszép Mesegyűrű mesemondó verseny Csongrád megyei
fordulóján. Résztvevők: Farkas Katinka, Lévai-Radics Lujza, Simity Anna és Simity Éva.
Simity Éva 6. osztályos tanuló a megmérettetésen kiemelkedően teljesített, ezzel bejutott
a versenyt záró gála előadására.
„Kisnyelvész” megyei fordulójára került
sor február 25-én. Az iskolánkból Németh
Nóri, Szabadai Péter, Sebesi Milán, Szabó
Zalán Zsolt, Orosz Regina, Farkas Katinka,
Lévai-Radics Lujza, Tirk Alíz tanulók jutottak
be a megyei döntőbe, amely a szegedi Arany
János iskolában lett volna megtartva, de a járványhelyzet ezt is felülírta. Minden intézmény
tanulója a saját iskolájában oldotta meg a játékos, gondolkodtató, időnként tréfás nyelvi
feladatokat és kódlapok kerültek beküldésre.
Az országos fordulóba évfolyamonként a legeredményesebb tanuló jut minden megyéből
tovább, melyről a szervező későbbiekben tájékoztatja a résztvevőket.

Online oktatás
2021. március nyolcadikától ismét átállt a
Zoltánfy Iskola az online oktatás formájára.

Éppen ideje volt a rendelkezés meghozásának,
mert sajnos egyre több fertőző tanár és diák
jelent meg az intézményben. Nem érte felkészületlenül a pedagógusokat az esemény, sajnos már tavaly tavasszal volt alkalmuk kipróbálni ezt a metódust. Előzetes felmérés alapján
az iskola eszközöket biztosított azoknak a családoknak, akik igényeiket megfogalmazták.
Jelen állapot szerint 2021. április 7-től elvileg
visszaáll a hagyományos oktatási forma, a kialakult helyzetről időben tájékoztatást kapnak
a szülők.
Az intézményben vezetői ügyelet természetesen biztosítva van, ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján zavartalanul folytatódik

Beiratkozás
Az első osztályosok beiratkozásra a 2021/22
es tanévre, a már előzetesen meghatározott
időpontban, április 15-én és 16-án kerül sor
a szokásos rendben és ütemben. A szülőnek
nem feltétlenül szükséges személyesen megjelennie, hanem elektronikus úton is eljárhat.
Utóbbi esteben a szükséges dokumentumokat
elegendő a tanév megkezdéséig benyújtani.

Események
Kínai nyelv oktatása
Kínai nyelv napját rendezte a Szegedi

program iskolai keretekben tovább folytatódik.

lők. A ünnepséget Máté Péter, Ez
itt az én hazám című dala zárta.

Tudományegyetem Konfuciusz Intézete
2021.03.12-én. Iskolánk is meghívót kapott az
online eseményre, ugyanis a Zoltánfy Iskola
és a Konfuciusz Intézet együttműködése több
évre vezethető vissza. A konferencia témája
a kínai nyelvoktatás múltja, jelene és jövője a
régióban. Intézményünkben szakkör formájában kezdődött évekkel ezelőtt a programhoz
való csatlakozás. 8-10 fős létszám jellemezte
évekig a rendhagyó, érdekes és hasznos foglalkozásokat. A záró eseményen Mohr Richárd,
a szervezet igazgatója többek között kiemelte,
hogy az intézet történetében az eddig legfiatalabb nyelvvizsgázó a deszki iskolából került
ki. Sajnos a 2020/21 es tanévben a kialakult
pandémiás helyzet miatt a szakkör szünetelt,
de szeptembertől újra megszervezésre kerül a
foglalkozás.

Felhívás!!!!
A Zoltánfy István Iskolában folyamatos a
személyes ügyintézés a rendkívüli helyzetben
is, munkanapokon 8 órától 16 óráig, előzetes
egyeztetést követően.
Telefonos elérhetőség: 06/62/271-220
E mail: zoltanfy@anet.hu
Az iskola honlapja aktualizált információkat tartalmaz.
https://zoltanfy-deszk.edu.hu/
Vid György ig
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Népi Építészeti Értékek Helyreállítása Deszken:
Megújult a hambár épülete

előtte
Önkormányzatunk sikeresen
vett részt a Miniszterelnökség
megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által kiírt, a
népi építészeti emlékek és a műemléki értékeket képviselő vidéki
épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében kiírt „Népi építészeti értékek helyreállítása” pályázati felhíváson.
A részben önerő, részben pályázati támogatás felhasználásával a Széchenyi utcában lévő
Népi hagyományőrző közösségi
házunk udvarán található öreg és
lepusztult állapotban lévő HAMBÁR épületének helyreállítását
valósítottuk meg. A HAMBÁR
– mely jelentése szerint a szemes
gabona eltartására szolgáló, ves�szőből font és sárral betapasztott
vagy deszkából összerótt szekrény, vagy hordóalakú tartány - a
Deszken lakók, főként a szerbek körében egykor népszerű udvari
takarmányos épület volt. Nálunk
jellemzően a falazott lábakon
álló kivitel terjedt el, mely jobban
megvédte az eltárolt gabonát a
rágcsálóktól és a rovaroktól.
A felújítás során az épület alsó
részének teljes elbontását videó
dokumentáció és részletes szerelési rajzok, vázlatok készítésével
végeztük el, majd a szükséges
elemek cseréje után mindez újraépítésre került. A megvalósítás
során az épület állékonyságát
nem veszélyeztető, a hosszú távú
fennmaradását biztosító műszaki
megoldások alkalmazását részesítettük előnyben. A bontás és új-

utána
raépítés folyamatába a helyi általános iskola diákjait is bevontuk.
A helyreállítással a korábban
megkezdett munkálatokat, a Népi
hagyományőrző közösségi ház
fejlesztését szeretnénk folytatni
és átfogó módon az ingatlan minden részét felújítva és funkcióval
ellátva alkalmassá tenni a helyi
közösségi élet és hagyományőrző
tevékenység színvonalas megvalósítására. Ennek szellemében
a parasztház udvarán a felújított HAMBÁR mellett a hagyományőrző tevékenységek és a közösségi együttlétet biztosító fedett
közösségi teret alakítottunk ki padokkal és asztalokkal, egy kültéri
falukemence került kialakításra a
hagyományos ételek elkészítésére,
a ház folyatásaként pedig egy falu

színt alakítottunk ki, amely a régi,
paraszti világban a földműveléssel
kapcsolatos használati tárgyak,
eszközök (eke, stb.) szakszerű és
igényes bemutatását teszi lehetővé.
Pályázat címe: „Népi építészeti program - Népi építészeti
emlékek helyreállítása - Hambár
felújítása, helyreállítása Deszken”
Támogató: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata
Fejlesztést teljes költsége:
2.882.053,-Ft
Támogatás összege:
1.441.027,-Ft
Támogatás intenzitása: 50%
A fejlesztés megvalósítása:
2018.03.01-2020.12.15.

2021. MÁRCIUS

SPORT HÍREK

13

DSC hírek
Tovább folytatódik a munka az
egyesületen belül, saját felelősségre, minden előírást betartva szakembereink tartották az edzéseket
játékosaink számára.
Papp Endre vezetésével nagypályás labdarúgó csapatunk az
idényt Balástya ellen egy vereséggel kezdte, de utána 3 nagy arányú
győzelemmel korrigált, így megérdemelten 4 pontos különbséggel vezeti a tabellát. A következő
hónapban szinte el is döntheti a
bajnokság kérdését egy esetleges
Fk 1899 Szeged, illetve Sándorfalva SK elleni sikerrel.
Futsal csapataink lassan befejezik a bajnokságokat. Hatalmas
eredmény, hogy 7 csapatunk eddig egyetlen egy torna kivételével minden mérkőzést le tudott
játszani. Az eredmények jelenleg másodlagosak [bár vannak
dobogós csapataink], hiszen a
„biztonságos” sportoláson van a
hangsúly jelen helyzetben.
Személyi változások is történtek a labdarúgó szakosztálynál.
Sajnos Mórahalmon folytatja
munkáját Hadár Attila. Az U17es csapat irányítását Király Csa-

ba vette át. Sok sikert kívánunk
mindkét szakembernek.
A kézilabda szakosztálynál
hatalmas változás történt. Sok
hónapnyi huzavona után, Szepesi
Dániel távozott az egyesület kötelékéből. Érkezett viszont Kotormán Attila sokszoros válogatott
szakember, aki Gera Norberttel
közösen folytatja az eddigi munkát. Sok sikert kívánunk nekik.
Február vége egy fontos dátum
minden látványsport egyesület
életében. Február 28-a ugyanis
a TAO pályázatok beadásának a
határideje. Az egyesület mindkét
szakosztálya sikeresen benyújtotta a jövő évi működéshez szükséges pályázatot, reménykedünk a
sikeres elbírálásában. A pályázati
ügyintézésben hatalmas segítség
volt Tóth Erika elnökségi tag, köszönjük.
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Köszönet és hála
A műgyanta alapú csatornabélelés egy bevált, megbízható,
a fejlettebb nyugati országokban régóta alkalmazott,
15 éves technológia, melyet hosszú élettartam és kedvező
hidraulikai tulajdonságok jellemeznek.
ERŐS, TARTÓS ÉS ÁLTALÁBAN

1 NAP ALATT ELKÉSZÜLHET A FELÚJÍTÁS.

Válságos, nehéz időszakot élünk, és még messze
nem látjuk a végét. Rengeteg energiára, kitartásra van
szükség. Ilyenkor is nagyon fontos, hogy segítsünk egymásnak, és segítsük egymást.
Köszönetet szeretnék mondani Horváth Zoltánnak, kollegáinak, és
családjának amiért a Deszki Temetőben felhalmozódott falevelet saját
költségén elszállította, és a temetőben a tavaszi fák metszése utáni ágakat is ledarálta, elszállította. Amikor fizetésre került volna a sor, akkor
pedig annyit mondott, hogy amit erre szántam volna, azt a Covid – 19
elleni védekezésre fordítsuk. Ebből tudtunk venni FFP2-es maszkokat,
amiknek első körét a kollegák már meg is kapták.
A Kft dolgozók olyan fontos, áldozatos munkát végeznek a mindennapokban, ami már önmagában is tiszteletre méltó, ezt pedig a járvány
tovább nehezítette, hiszen az eddiginél is nagyobb terhelés éri őket.
Vezetőként ezáltal is ki szeretném fejezni nagyrabecsülésünket és
tiszteletünket, minden munkatársunk, kollegánk felé, akik kitartóan
helytállnak ebben a nehéz helyzetben is.
Köszönöm Lányok, köszönöm Fiúk!
Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető
Deszki Település-üzemeltetési Kft.
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1%

Talán soha nem volt ekkora
szükség rá, mint most!
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át
a deszki civil szervezeteknek!
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Tiszavirág
Néptáncegyesület hírei

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

Bár próbákat személyesen
nem tarthatunk egy ideje, azért
a háttérben folyik a munka az
egyesületnél. Rendbe raktuk a
viseletraktárat, kipucoltuk a csizmákat, amelyek alig várják, hogy
ismét használatba kerüljenek.
Elkészült a gyönyörű kalocsai viseletünk, mindenki Kati mamája, Aranyné Kati néni hímezi a
gyönyörű főkötőinket, egyszóval
igyekszünk hasznosan eltölteni a
kényszerszünetet.

Készülünk arra,
hogy újrainduljon
az élet.

Több pályázaton is sikerrel indultunk el, ezek a következők:
Az NKA Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázatokon
két projektünk is nyertes lett:
A III. Rözögtessük mög! –
Dél-alföldi szóló- és páros
táncok országos fesztiváljára
1.300.000,-Ft-ot nyertünk. A pályázat azonosítója: 106107/01900
A fesztivált ősszel szeretnénk
megszervezni, reménykedünk
benne, hogy ennek már akkor
nem lesz akadálya.
-

Néptánc, népzenei és kézműves
tábor megrendezésére 900.000,Ft támogatást ítélt meg a kollégium. A pályázat azonosítója:
106104/03848

A Csoóri Sándor Alap által
kiírt pályázaton az egyesület táncoktatói, koreográfiai, zenekari
díjakra 4.800.000,-Ft-ot nyert.
A pályázat azonosítója:
CSSP-NEPTANC-MO-2020-0073

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által kiírt működési támogatáson az egyesület 900.000,-Ft-ot
nyert bérleti díjak kifizetésére és
bértámogatásra. A pályázat azonosítója:
NEAO-KP-1-2021/5-000046

Tóth Gábor elnök
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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:
április 14., 28.
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!
Tóth Bettinának és Daróczi Zoltánnak 2021.02.25-én Bálint,
Szabó Izabella Erzsébetnek és Buzdorján Gábornak
2021.03.14-én Alex Roland nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Szabó Gábor és Fehér Olga 2021.02.20-án,
Hideg Ádám Erik és Kiss Katalin 2021.03.13-án házasságot kötött.

HALÁLOZÁS
Ökrös Mihályné 85 évesen,
Kószó Józsefné 83 évesen,
Kiss János 64 évesen,
Vincze János 55 évesen
elhunyt.
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