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14,9 millióból
újul meg a
Faluház tetőfedése!
Bővebben az 5. oldalon olvashatnak a felújításról.

ÚJ KIADVÁNNYAL

próbál segíteni az eligazodásban
az önkormányzat a
közterület-használatról szóló
országos és helyi rendeletek között.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Polgármester Úr! A legutóbbi
számban tájékoztatta a deszkieket az
utcai fák és bokrok elrendelt metszéséről és irtásáról. Készen vannak-e már,
milyenek a visszajelzések?
– Az utcákon szabálytalanul kiültetett,
vagy nem megfelelően metszett fák és növények metszése, kivágása most is tart – ez

2021. ÁPRILIS

TISZTULNAK
A DESZKI UTCÁK
hatalmas munka. Rengeteg ág kerül be az
önkormányzati tárolókba, ahol egyből aprításra is kerül. Ezek a közterületek mulcsozását szolgálják majd – nem is sokára.
Milyenek a visszajelzések? Nos, azoktól,
akiket nem érint, nem kapunk visszajelzést,
de ha mégis, akkor azt, hogy „Na, végre! El
lehet legalább járni” – „Ki lehet végre látni!”.
Azoktól, akik fáit, bokrait visszavágtuk,
vegyes a visszajelzés. Sokan hálásak voltak,
mert nem nekik kellett elvégezni, olvasták a
Tükörben, hogy büntetések lógtak a levegőben ezek miatt – így jó néven vették, hogy
az önkormányzat elvégezte helyettük ezt a
több éves restanciát.
Persze akadt egy-két olyan lakos, aki nem
örült a rendcsinálásnak. Ez nyilván kellemetlen a munkát végzőknek, de a munkavezetőknek és adott esetben nekem is, hiszen, nem egy közülük felhívott telefonon.
Nem gondolom, hogy a visszajelzéseknek
kell mérvadónak lenni egy vagy több jogszabály betartatásánál – ez nem alku kérdése, és nem érzelmi ügy. A legtöbben megértették ezt, még ha nem is örültek. Ez így van
rendjén.

MIÉRT KELL EZ?
– Az utcák kétségtelenül
rendezettebbek lettek, de miért most, és egyáltalán miért
kellett ezt elvégezni?
– Szeretném, ha mindenki
megértené: az útpadka a burkolt
út melletti 1 m-es terület, ami az

út része! Ez a terület hivatott az
út szélén történő, szabályszerű
parkolásokra, de azt használhatják az egymással szemben
közlekedők az elkerülésnél, ill.
az út szélén parkoló autók melletti elhaladáskor is.

Ezért nem szabad ide tereptárgyakat,
virágtartókat,
korlátokat, a vetett füvet védő
karókat, köveket kihelyezni,
fákat vagy sövényeket ültetni.
EZ A KÖZLEKEDÉSRE
KIJELÖLT ÚT RÉSZE
– nem kiskert, és nem pázsit!
Az ebbe a területbe belógó
ágak, az évek során túlburjánzott növények részei épp úgy
akadályozhatják a szabályosan
közlekedőket, mint ahogy sérüléseket is okozhatnak azok
fényezésén, karosszériáján. A
lakossági hulladékot szállító
kukásautók, de a mentőszolgálat is rendszeresen jelezte az önkormányzatunkhoz, hogy sok
utcában nem tudnak elférni,
ha szembe közlekednek, illetve,
hogy sérül a 20-30 milliós gépek
festése, visszapillantója.
Sok 15-20-30 milliós autó
mászkál Deszken, és bizony az is
gond lehet, ha egy ilyen autóban
kár keletkezik egy rosszul kiszámított kerülésnél, egy hirtelen,
de szükséges fékezésnél, vagy
épp a csúszós úton. Ha a biztosító szabálytalan helyen lévő

tereptárgyat, növényeket talál a
károkozás helyén, akkor elállhat
a kártérítéstől, és arra háríthatja
a felelősséget, aki engedélyezte,
vagy épp nem tiltotta meg az
ilyen növények, tárgyak útpadkára kihelyezését. Ez pedig az
önkormányzat. Nos, nekünk
nincsenek millióink ilyen célra, és nem kívánjuk átvállalni
senki helyett ezt a felelősséget!
Nem herdálhatjuk a deszkiek
pénzét olyan dolgokra, aminek
szabályozása, állandó betartatása a mi feladatunk. Rendet kell
tartsunk.
Miért most? Most, kora tavasszal van időnk és erőnk nekilátni ehhez a sziszifuszi munkához, utána beáll a fűvágások
ideje, amit az egész településen
pár emberrel kell majd megoldanunk. Igyekszünk elvégezni
ebben a hónapban, de biztosan
maradhat el munka, ezek az
állandó teendőink mellett besorolva lesznek majd elvégezve.
Vannak olyan nagy, vagy
vezetékekre, épületekre ránőtt
fák, amelyek kivágásához majd
szakembert kell hívjunk. Ezek is
a közeljövőben kerülnek sorra.
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el minden házhoz szórólapot, ill.
tettük bele a felszólítást a Deszki
Tükörbe – de pár kivételtől eltekintve semmi nem történt. Senki
nem állt neki, hogy ezt elvégezze.
Ez még csak nem is új keletű dolog, hiszen 20 éve mindenkinek
feladata lenne ezt betartani. Biztos, hogy ezalatt a 20 év alatt nőttek hatalmassá a fák és a cserjék,
nagyobbak lettek, mint azt a tulajdonosok gondolták volna egykor. Ám éppen ezért fontos tudni, hogy mit és hova lehet ültetni
közterületen, ill. az út közelébe, az
útpadkába csak az önkormányzat
engedélyével lehet bármit is kihelyezni, ültetni. Igen, most konkrétan az útpadkát említettem, de
gyorsan hozzáteszem, hogy nem
látok olyan indokolt esetet, ahol
ilyet bármikor is engedélyeznénk.
– Egyébként kinek a fela– Egyértelműen a lakosoké!
Ezt bírságolással lehetne gyordata ezt elvégezni? Az önkor- Erre vonatkozóan az elmúlt évek- san a rendes mederbe terelni, de
mányzaté, vagy a lakosoké?
ben több alkalommal juttattunk ehelyett a képviselő-testület úgy

AZ ÖNKORMÁNYZAT
VAGY A LAKOS DOLGA?

SEMMI NEM MARADHAT?
– Minden rossz helyen álló fát és cserjét kivágnak? Nem maradhatnak meg a gondozott, szép egyedek?
– A válasz megadásához egy konkrét esetet mesélek el. Az egyik lakos kicsit felháborodva felhívott, hogy miért csonkolták le az ő meggyfáját, ill. miért kellett kivágni az úttól 30 cm-re (!!!!) álló szép tujáját. A
fentieket neki is elmondtam telefonban, és a magyarázatot hallva, intelligens emberként megértette a helyzetet. Nem örült, de elfogadta. A
beszélgetés végét ezzel zárta: „Rendben Laci, köszönöm, elfogadom és
tudomásul veszem, hogy ennek így kell lenni, de most szólok, figyelni
fogom, hogy az utca elején lévő két nagy diófát is kivágjátok-e majd,
vagy csak nálam kellett!”
Tehát a válaszom a kérdésre: Vagy mindenütt egyformán betartjuk
és betartatjuk a rendeleteket, jogszabályokat, vagy soha nem lehet rendet tartani. Ha egy valakivel kivételezünk, akkor nincs jogi és erkölcsi
alapunk másokkal ugyanazt betartatni.
Nem lehet egyedi elbírálással valaki előtt megtartani az úttól 30 cmre lévő, szépen nyírt, gondozott sövényt, ha mások előtt kivágatjuk azt.
Nem maradhat meg csak azért, mert az szép, hiszen ilyen alapon már
holnap tucatjával ültethetnek mások is szabálytalan helyre, erre hivatkozva.
Egy egyszerű példára átfordítva ezt: ha valaki éjjel, kikapcsolt közlekedési lámpáknál, a teljesen üres nagykörúton igyekszik haza a
munkából 80 km/h sebességgel – az épp olyan szabálysértés, mintha
ugyanezt nappal, csúcsforgalomban tenné. Nincs felmentés és nincs
mérlegelés sem a hatóság részéről.
A kérdésre visszatérve, egy kivétel lehet, ez pedig a védett, vagy településképi jelentőségű fák meghagyása. Akad Deszk közterületein
néhány már ma is védett fa – ilyen a COOP áruházhoz vezető járda
melletti gesztenyesor, de van pár olyan kivételesen szép fa is, melyek
most fognak helyi védelmet kapni. Ilyen a Semmelweis utcában álló
csodás és hatalmas ezüstfenyő, és a Május 1. utca közepén hatalmasra nőtt fenyők is. Már most is településképi fontosságú az általunk,
az Alkotmány utcára ültetett platán sor, ezek idén helyi védettséget is
kapnak. Ezek, és az ilyen növények lehetnek kivételek, ezek megőrzése
kötelességünk!
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döntött, hogy most az egyszer, és
először az önkormányzati kft-vel,
a település büdzséjéből végezzük
el ezt a munkát Deszk község teljes közterületén. Ne büntessünk
meg senkit, ne küldjünk újabb
hasztalan felszólítást – tegyünk
inkább rendet, és ettől kezdve
követeljük majd meg a hivatalon
keresztül ennek az állapotnak, és
a rendeletnek a betartatását.
Ez egy képviselőkhöz méltó,
ám költséges döntés volt – közel
egy millióba kerül a településnek.
Ezek után meglehetősen fura
azok részéről a felháborodás,
akik éveken át nem tettek eleget a felszólításoknak. Most,
amikor helyettük, a közösség
költségén, büntetés kiszabása
nélkül elvégezzük ezt a munkát,
akkor nemtetszésüket fejezik
ki. Elgondolkodtató, ugye…?
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MIT, HOVA, HOGYAN?

– A családi házaink előtti közterületeket azért továbbra is lehet szépíteni,
ugye? Milyen fákat, és hogyan lehet ültetni ezután?
– Fontos, hogy a kérdés utolsó szavaival
kezdjem a választ: nem mostantól létezik az
ezt szabályozó rendelet, ez 22 éve így van
Deszken, csak sokan nem vesznek róla tudomást! Megjegyzem azt is, hogy Deszken
ugyancsak 22 éve nem lehet a közterületekre gyümölcsfát ültetni, így minden 22 évnél

fiatalabb gyümölcsfa eleve szabálytalanul
áll a közterületen – teljesen mindegy, hogy
gondozzák, vagy sem.
A faültetést a helyi rendeleteink szabályozzák, ahogy azok kivágásának rendjét is.
Engedély kell a közterületen lévő fák, fás
szárú növények kivágásához, melyben a
jegyző minden esetben pótlási kötelezettséget ír elő. A pótlás céljából történő telepítést
meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény
nem ered meg.
Ha az ingatlanunk előtti közterületet
tervezzük, figyelembe kell venni, hogy elsősorban honos fákat, így platán, ezüsthárs,
ostorfa, csörgőfa, magaskőris, vérszilva,
gömbjuhar, gömbszivarfa, gömbkőris, gömbcsepleszmeggy, gömbszil ültetését javasoljuk. A helyszín és az adott utca jellegzetességei alapján ültethetők a tuják különböző
fajtái, a cédrus és tiszafa is.
Légvezetékek alá ajánlott díszfa fajták: a
szomorú nyír, szomorú mogyoró, szomorú
kőris, szomorú pirosas díszalma, szomorú
díszeper, szomorú japáncseresznye, szomo-

rú japánakác, szomorú csavartfűz, tűzjuhar,
tövises díszgalagonya, díszalma, vérvörös
díszalma, vérszilva és díszmandula hibridje,
hókörte, torzsás ecetfa, rózsás akác, lilaakác.
Kormányrendelet alapján szigorúan
tilos ültetni a következő fafajtákat: fehér
akác, cserjés gyalogakác, amerikai kőris,
mirigyes bálványfa, kései meggy, zöld juhar. Ezek ültetése esetén kivágásra kötelezi
a jegyző a tulajdonost, annak nem teljesítése
esetén elrendelheti a kivágást a költségek továbbterhelésével.
Az új beköltözőknek már eljuttattuk azt
a kiadványt, amit a közterületet használóknak, az oda bejárót, járdát építőknek, faültetés előtt állóknak
– de tulajdonképpen
minden deszkinek
állítottam össze a
jelenleg hatályos, országos és helyi közterület rendeletekből. Ez is könnyebb
eligazodást nyújt
majd a lehetőségek
és a kötelezettségek
útvesztőjében.

BETON, KŐ, VAGY FŰ
LEGYEN A HÁZ ELŐTT?

…ÉS MI LESZ
A JÁRDÁKKAL?
– A járdák közlekedési területére belógó ágak visszametszését is elvégeztetik most
a kft-vel?
– Nem, azt a lakosoknak kell
elvégezni – erre a legproblémásabb helyeken hamarosan felszólítást is fognak kapni. Sajnos a
járdák mellett is sokszor ültetnek
felelőtlenül fákat, bokrokat –
vagy csak nem gondozzák azokat
elvárható módon. Évente több
panaszos bejelentést kapunk,
amikor a járdára ránőtt dísznövényektől esőben nem lehet eljárni, de akadt olyan eset is, amikor

a kiültetett, és a járdára ránőtt rózsabokor kiszakította a járókelő
ruháját.
Rendet szeretnénk tenni a járdákon is, így ezúton is felhívom
a tisztelt deszkiek figyelmét,
hogy haladéktalanul szíveskedjenek levágni a járdára (ez
a járda melletti kerítés és a járda
út felőli széle közötti, általában kb
1,20 m-es terület) 2,30 m magasságnál alacsonyabban belógó
ágakat, hajtásokat, illetve vágják ki azokat a növényeket, melyeket erre a területre ültettek!

– Ad-e az önkormányzat
engedélyt az utca kiburkolására, kővel történő fedésére?
– Ha már az utcák rendben
tartásáról esett szó, hadd hívjam
fel újra a tisztelt lakosok figyelmét, hogy az önkormányzatunk
elkötelezett a zöldterületek megtartása és növelése terén. Ezért
nem engedélyezzük a közterületek zúzottkővel, kaviccsal történő feltöltését – folyamatosan
rendben tartott, vetett, vagy vadon termő, pázsitszerűen nyírt
gyommal kell azt meghagyni,
vagy saját igény szerint díszkertté kialakítani.
A szűk utcákban ez mindennél fontosabb, hiszen, ezekben a járda és az út között alig
marad zöldfelület, ami elszikkaszthatná a csapadékvizet.

Tilos a közterület gyom- és
növényirtásra alkalmas szerrel
vagy anyaggal való permetezése, locsolása, felszórása, kivéve:
kaviccsal, kőzúzalékkal felszórt
bejáró, járda- és a kerítés közötti
terület, valamint a járdaidomok
közötti rés. Tilos továbbá a közterületen lévő növényzet (fű-,
vagy pázsitszerűen nyírt gyom)
oly módon történő lefedése, takarása (pl. fóliával, geotextíliával, kőörleménnyel, mulccsal,
stb.) mely alkalmas a zöld aljnövényzet kipusztítására.
Nem gondolom, hogy ne lenne minden lakosnak érdeke, és
egyben a szépérzékével egyező,
településszintű az az általunk
rendeletben szabályozott törekvés, hogy minél több zöldfelület
legyen Deszk közterületein.
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ELKEZDŐDÖTT….
– Látványosan megkezdődtek a Faluház tetőfedés cseréjének munkálatai.
Mikorra lesz kész, mennyibe kerül a falunak?
– Igen, már alig vártuk, hogy elkezdődjenek a tetőfelújítás munkái! A húsvéti ünnepek után vonult fel a kivitelező brigád, hogy a
körbeállványozott Faluház évek óta tartó tetőbeázása végre megszűnhessen. Már a PRE-

FA fémlemezfedés alá kerülő alátét rögzítése
utáni esők alatt is kimondhatatlan boldogság
volt hallani az ott dolgozó kollégáinknak a
csendet – azaz nem hallani a tetőszerkezetből a tetőtéri kupola terembe befolyó eső kopogását, csobogását.
Az UV sugárzás miatt, az átadás óta eltelt
23 év alatt a jelenlegi bitumenes zsindely
gyakorlatilag tejesen elveszítette a vízzáró
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képességét, és emiatt súlyos beázásokat kellett elszenvedni a település patinás épületének. A Magyar Falu programban nyertünk a
felújításra 13,5 millió forintot, amit az állandó és szinte már követhetetlen drágulások
miatt 1,4 millió forinttal kell megtoldjunk
saját forrásból.
A munkálatok várhatóan 2 hónapig tartatnak, ami május végi befejezést feltételez.
Reméljük, az idő is kegyes lesz hozzánk, és
valóban átadásra kerülhet sor június első
napjaiban.
A munkákat egy eddig Deszken még soha
nem dolgozó vállalkozás, a Csizmadia Gábor
vezette CSIMO Bt végezheti, mint a felhívásunkra legjobb árat adó vállalkozó.
Jó érzés látni, ahogy napról napra újulnak
meg az 536 m2-es tető egyes részei – és még
jobb érzés lesz május 31-én készre jelenteni a
pályázatot, hiszen ez a Faluház újjászületését
is jelenti. Ezen a nyáron végre a parkettást is
hívhatjuk, hogy lerakja az immár száraz aljzatra a kupolaterem színpad két éve megvásárolt parkettáját.

KI TESZI RENDBE
A KÜLTERÜLETI
FÖLDUTAKAT….
– Sokan panaszkodnak,
hogy szinte járhatatlanok a
külterületi földútjaink. Kinek a dolga ezeket rendben
tartani, terveznek-e ezekkel
valamit?
– A tél minden évben a földutak gyász-időszaka. Van, amikor ki kell menni a gazdáknak a
földjeikhez, akármilyen idő is
van – és akadnak sajnos, kik
felelőtlenül sportot űznek abból, hogy traktorral kimennek
„szétnézni”, szétvágva, hatalmas
kátyúkat vágva a felázott földutakban. És hát, arról is kapunk
értesítést, hogy a téli vadászatok
alkalmával is sérülnek ezek az
utak a traktorok miatt.
Azt gondolom, hogy ez a
használatból adódó természetes
rongálódás, amit elkerülni nem
lehet, de kezelni mindenképpen
szükséges!

Április közepén hívtuk össze
a mezőgazdasági vállalkozókat
és a vadásztársaság képviselőjét
együtt gondolkodásra a földutak
állapota miatt. Nagy örömünkre, az eddigiekhez hasonlóan
mindenki pozitívan állt a közös
ügyünkhöz, és ennek köszönhetően a találkozón körvonalazódott egy tartható, szinte automatikus karbantartási rendszer,
melyben mindenki részt venne a
lehetőségeihez mérten. A munkához az önkormányzat erőgépeit és gréderét is csatasorba
állítjuk, munkaerőt is adunk, ha
szükséges, csak javuljanak a körülmények.
Ennek eredményeképpen elkezdődik a földutak tárcsázása,
majd gréderes helyreállítása, reményeim szerint ez állandó karbantartást fog jelenteni a jövőben. Szeretném, ha mielőbb sor
kerülne a Maros töltés alatti kiskertek útjainak a „gyógyítására”
is, hiszen az ottani tulajdonosok
már levélben is megkerestek
idén tavasszal ez ügyben.
Ezt tervezzük – és az eddig is
együttműködő deszki vállalkozókra gondolva bizton mondhatom, hogy ezt is fogjuk csinálni!

MAGYAR FALU PROGRAM
– JUT-E BELŐLE
DESZKRE IS VALAMI?
– A médiában sok szó esik
az új Magyar Falu programról, melyből sok mindenre
juthat fejlesztési pénz. Deszk
is pályázni fog valamire?
– Nem hiszem, hogy bármikor is lett volna olyan időszak,
amikor ne pályáztunk volna
szinte minden kiírásra – természetesen most is fogunk. A pályázati kiírásokat megnéztük és
érdeklődtem a járás településeivel, hogy lássuk, melyek azok a
területek, ahol jó eséllyel pályázhatunk települési beruházásokra. Mindenki tudja, hogy minden pályázat csak esély egészen
addig, amíg pozitív elbírálásban
nem részesül – remény azonban
addig is van!
Most több fronton is nekilátunk a munkának és pályázatot
nyújtunk be:

– önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítására
– önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanos fejlesztésre
– önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztésére és
– egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésére
Látva a járásunk településein
felmerült igényeket, reálisan 2530 milliós összegre szeretnénk
pályázatot benyújtani, remélhetőleg sikerrel.
Ezek az első félév munkái és
talán jó hírei is lesznek majd!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Figyelemfelhívás

KÖTELEZŐ EBOLTÁS

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján az alábbiakra szeretném
felhívni településünk lakóinak a figyelmét:

Értesítem az állattartókat, hogy összevezetéses kötelező eboltás lesz
az alábbi időpontokban:

• tilos az utcanév-táblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, eltávolítani. Továbbá jogtalanul jár el az, aki az utcanévtábla elhelyezését megakadályozza, a házszámtábla
elhelyezési, karbantartási vagy pótlási kötelezettségének
nem tesz eleget. Előbbiek betartása azért is fontos, mivel
emberi élhet is múlhat azon, hogy pl. a mentők időben kiérkezzenek a megadott címre.
A jogszabályi előírásoknak való megfelelést Hivatalom 2021. június
30. napjáig fokozottan ellenőrzi, s a megjelölt magatartási szabályok
megsértőjét közigazgatási bírsággal sújthatja.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

KÖSZÖNET
A Tiszavirág Néptáncegyesület
köszönetet mond Nyergesné Áginak, aki Húsvét előtt gyönyörű
kézzel festett tojásai felajánlásával
hozzájárult az egyesület nehéz
anyagi helyzetének enyhítéséhez.
Hálásan köszönjük, Ági!

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.

OLTÁS IDŐPONTJA

HELYE

OLTÁST VÉGZŐ
ÁLLATORVOS

2021. május 8. (szombat)
8-10 óráig

„Tűzoltó szertár”
Széchenyi I. u.
/Tempfli tér sarok

Dr. Tóth Tamás

2021. május 15. (szombat)
8-10 óráig

Péró Sz. u./ Kossuth-köz sarok

Dr. Tóth Tamás

PÓTOLTÁS
2021. május 29. (szombat)
8-10 óráig

„Tűzoltó szertár”
Széchenyi I. u.
/Tempfli tér sarok

Dr. Tóth Tamás

Oltás díja: 4000 Ft;
Féregtelenítő tabletta: 300 Ft/db
Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
(Új oltási könyv kiállítása 500 Ft)
A fentiekben meghatározottak alapján az alábbiakra hívom fel a
Tisztelt Állattartók figyelmét:
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008 (XII.20.) FVM rendelet „4. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok
kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az
alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét
ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni,
illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni,
továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az
ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének
bizonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző
állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g)
pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.”
VESZETTSÉG ELLENI
OLTÁSBAN CSAK
MIKROCHIP-PEL
ELLÁTOTT EB
RÉSZESÍTHETŐ!
Tájékoztatom az állattartókat, hogy aki a jogszabály által előírt oltatási
és mikrochipes megjelöltetési
kötelezettségének a
tartásában lévő eb vonatkozásában nem tesz eleget, pénzbírsággal sújtható!
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző
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FALUHÁZ HÍREK

Kedves Látogatóink!
Sajnos az intézmény még mindig nem nyitott ki teljes mértékben a
látogatók számára, de a szolgáltatásainkat korlátozottan bár, de újra
tudjuk nyújtani Önöknek. Így változatlanul KEDDEN, SZERDÁN
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 10-12-IG, ILLETVE 15-17 ÓRÁIG működnek
az irodai szolgáltatásaink (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás) és a
könyvtári szolgáltatások. Kérünk mindenkit, hogy ezekben az időpontokban keresse fel az intézményt.
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Természetesen, ahogy eddig is, előre lehet kérni a kölcsönözni kívánt könyveket, vagy el lehet küldeni a nyomtatandó dokumentumot a faluhaz@deszk.hu vagy a
konyvar@deszk.hu e-mail címre. Ezzel jelentősen meggyorsulhat az ügyintézés.
Bízunk benne, hogy hamarosan
át lehet lépni a könyvtár ajtaját és
megtelik újra élettel a Faluház!
Bene Ildikó igazgató

Táborok a Faluházban
Bár enyhítések még nincsenek, de optimistán gondolunk a nyárra és elkezdődtek a
nyári táboraink előkészületei. A tavalyi évhez
hasonlóan igyekszünk az egész nyarat lefedni
táborainkkal, remélhetőleg megkönnyítve ezzel a szülők helyzetét. A következő táborokba
várjuk a gyerekeket:

MUSICAL TÁBOR
Időpont: június 28 - július 2. 8-16h
Várjuk olyan 7-20 éves lányok, fiúk jelentkezését, akiket érdekel a színház világa, szeretnék kipróbálni magukat színpadon. Dalokkal, táncokkal, koreográfiákkal, nyelvtörő
és szituációs játékokkal, musical részletekkel
várlak benneteket. Színész vendégünk is lesz,
valamint belesünk a színház kulisszái mögé.
Gyertek bátran, próbáljátok ki magatokat ebben a csodálatos világban.
Jelentkezéshez nem szükséges énektudás.
Táborvezető: Tóth Andrea
Tábor ára: 20. 000 Ft/fő, testvérkedvezmény: 18. 000 Ft/fő, mely napi háromszori
étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában
foglalnak minden költséget!

ANGOL ÉS KÉZMŰVES
TÁBOR
Időpont: július 5-9. 8-16h
Várjuk olyan 6-10 éves korú gyermekek jelentkezését, akiket érdekel az angol nyelv világa, és szeretnék kézműveskedni is! Angol dalokon, játékokon, kézműves foglalkozásokon
keresztül játszva ismerkedhettek meg ezzel a
csodás világgal!
Vár minden kedves érdeklődőt a Mi Időnk
Nyelvstúdió és csapata
Táborvezető: Csikós-Kiss Gabriella
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglalnak minden költséget!

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
Időpont: július 19-23. 8-16h
Várjuk a kézművesség iránt érdeklődő
gyerekeket táborunkba. A héten szövünk,
fonunk, batikolunk, nemezelünk, gyöngyöt
fűzünk, gyöngyöt szövünk, gyertyát merí-

tünk. Természetes anyagok használatával játékokat készítünk.
Táborvezető: Selmeci Ágnes
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglalnak minden költséget!

LEGO ÉS JÁTÉKTÁBOR
Időpont: július 12-16. és július 26-30. 8-16h
Ez a nyár sem telhet el LEGO nélkül! Várunk Bennetek, ha szeretnétek jó társaságban
legózni vagy különféle ügyességi, logikai és
készségfejlesztő társasjátékokat játszani!
Táborvezető: Szvitan Attila
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglalnak minden költséget!

KÉZMŰVES TÁBOR
Időpont: augusztus 2-6. 8-16h
Kézműveskedni, kézügyességüket fejleszteni vágyó gyerekeket várunk a kézműves
táborunkba! A vágás, ragasztás mellett természetesen a sok játék és szabadtéri program
sem maradhat el...
Táborvezető: Sillóné Varga Anikó
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglalnak minden költséget!

FOTÓS TÁBOR
Időpont: augusztus 9-13. 8-16h
Azokat a 8-18 éves gyerekeket várjuk, akik
szeretnek fényképeket készíteni, de nem csak
kattogtatni akarják a telefonjaikat, fényképezőgépeiket, hanem szeretnék megtanulni a
képszerkesztés tudatos szabályait. Betekintést
kaphatnak a természet-, portré-, tárgyfotózás
rejtelmeibe és kipróbálhatják a PhotoScape
ingyenes fényképszerkesztő programot is.
Ellátogatunk egy szegedi fotóstúdióba, ahol
megismerkedhetnek a gyerekek az eszközökkel és ki is próbálhatják azokat.
Szükséges felszerelés: digitális fényképezőgép vagy okos telefon.
Táborvezető: Bódi Sándor
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) magában foglalnak minden költséget!
A táborokba 6 éves kortól várjuk a gyerekeket! A tábort 10 fő jelentkezése esetén indítjuk el, maximális létszám: 20 fő, mely a jelentkezések beérkezési sorrendjével alakul ki.
Jelentkezni kizárólag a 62/571-599, valamint a faluhaz@deszk.hu e-mail címen lehet
2021. június 21-ig!
A tábor díjának befizetéséről később tájékoztatjuk a jelentkezőket!
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Szerb óvodai hírek
Ovis Műhely

Márciustól a Kézműves Műhely keretein belül heti rendszerességgel népi kézműves foglalkozás sorozat indult a szerb óvoda
nagycsoportosai számára. Mikrocsoportos
rendszerben történnek a műhely munkák,
péntek délelőtti napokon, ahol a gyerekek
az évszakokhoz, ünnepnapokhoz köthetően
megismerhetik a természetes anyagok tulajdonságait, és azzal kapcsolatos technikákat,
amelyekből kisebb alkotások készülnek. A
foglalkozások célja, hogy a gyerekek játékos
formában megszeressék, és már kis kortól
megtanulják minél szélesebb módon használ-

ni és alkalmazni az alapvető technikákat, amelyeket később az iskolás és a felnőtt korban
tovább fejlesztve tudnak használni.

Szerb Iskolai hírek
ismeretek birtokában készítenek
hétről-hétre különböző használati tárgyakat és fajátékokat.
Készültek faragott kapakaparók,
vésett táblaképek, kisautók, repülők, hajók, vonatok stb. Nagyon
élvezik ezeket a foglalkozásokat,
hiszen „fiús” dolgokat, játékokat
készítenek, melyeket haza is vihetnek, és játszhatnak velük.

Iskolahívogató
Folytattuk az iskolára előkészítő munkánkat a szerb óvodában.
Most Prónai Mónika tanítónő
foglalkozott a gyermekekkel. Íme
az ő szavai:
– Az óvodások iskolára felkészítő foglalkozásainak keretein
belül ismerkedhettem meg közelebbről a nagycsoportosokkal.
Először a formákat és irányokat
gyakoroltattam mozgásos mondókákkal, majd a falra kivetítve,
játékos formában. Ezt követően
A kisegér és a ceruza című mesét
dolgoztuk fel igazi iskolás módon. A 45 perces foglalkozás a
gyerekek szerint nagyon gyorsan
elszaladt. Remélem, az iskolában
is így repül majd az idő a tanórákon.

Fás Műhelyfoglalkozások
A fiúk a műhelyben Brczán
Krisztifor irányításával megismerkedhetnek a fafajták tulajdonságaival, használhatóságaival,
megmunkáló szerszámokkal, faragó eszközökkel. Az elsajátított

Digitális oktatás
Sajnos az idei tanévben sem
tudtuk elkerülni a digitális oktatásra való átállást.
Talán az idén ez egy kicsit
könnyebben ment, mivel készültünk rá. Már szeptemberben volt
digitális órarendünk. Ezen felül
segíti munkánkat, hogy a tanulók, a szülők és mi, pedagógusok
is fel tudjuk használni azokat a
tapasztalatokat, amelyeket tavaly
gyűjtöttünk.
Az online oktatás során igyekszünk minden olyan lehetőséget
kihasználni, ami megkönnyíti a
tanulókkal való munkát. Többféle módszert alkalmazunk. Facebook szobán, Messengeren
keresztül tartjuk óráinkat, mivel
nálunk nincs sok gyermek egyegy osztályban, ezek megfelelőek
a közvetlen beszélgetésre.
Van, aki saját készítésű videós

órákat küld az új témák feldolgozásánál. A különböző feladatok
gyakoroltatására pedig a saját készítésű videók mellé a LearningApps és Wordwall elnevezésű online oldalakat is használja.
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A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
pályázati hírei
CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0032

ÖRÖKSÉGÜNK A TÁNC…

Megvalósítási időszak:
2019.09.16 – 2021.04.30.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Csoóri Sándor Alap nyílt pályázatot hirdetett 2019. augusztusában a népi
kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.
A pályázat célja a hazai magyar és nemzetiségi-, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök-,
tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek
tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.
A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület sikerrel pályázott és 1.800.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert benyújtott pályázatán.
Egyesületünk legfőbb célja a szerb kultúra,
a néphagyományok, a népzene, néptánc és az
anyanyelv ápolása, illetve átörökítése a jövő
generációja számára. Számos tervünk van az
együttes fejlődésének további biztosítására, e
projekt keretében 2 új koreográfia megtervezését, betanítását vállaltuk, illetve az egyik koreográfiát bemutató csoport (20 fő) számára
népviselet készíttetését.
Támogató:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kezelő szerv:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Brczán Krisztifor
egyesületi elnök

CSOÓRI
SÁNDOR
ALAP

BÁNÁT 2020 ÉVI MŰKÖDÉSE

NEMZ-CISZ-20-0034

CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0010

ÚTRAVALÓ…

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, mint támogató 2019.októberében
nyílt pályázati kiírást hirdetett meg a nemzetiségi civil szervezetek 2020.évi költségvetési
támogatására.
A pályázati kiírás célja a nemzetiségi civil
szervezetek működésének, tevékenységének
támogatása
– a nemzetiségek önazonosságának megőrzése céljából,
– az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi- és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok,
továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok
megvalósítása érdekében.
A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület sikerrel pályázott, s 3.600.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott támogatási céljai megvalósítása érdekében.
A kapott támogatási összeg az egyesület
működési hátterét szolgálta az alábbiak szerint: közüzemi- és kommunikációs költségek-, terembérleti díj-, szervezetfejlesztését
szolgáló előadások díja-, szállítási-, utazási- és
kiküldetési költség-, dekorációs- és irodaszer
költség-, nevezési díj-, bankköltség-, könyvelési díj-, valamint eszközbeszerzés költsége
vált elszámolhatóvá a projekt keretén belül.
A támogatott tevékenység Magyarország
Kormánya támogatásával valósult meg.
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt, mint a Miniszterelnökség kezelő szerve

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Csoóri Sándor Alap nyílt pályázatot hirdetett 2019. augusztusában a népi
kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.
A pályázat célja a hazai magyar és nemzetiségi-, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök-,
tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek
tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.
A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület sikerrel pályázott és 2.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert benyújtott pályázatán.
Projektünk célja a hagyományos szerb stafírung-láda és tartalmának múzeumi kutatások alapján történő ún. „prototípusának”
elkészítése, az ehhez szükséges készségek (fafaragás, kerámiakészítés, népviselet-készítés)
fejlesztése hozzáértő szakemberek közreműködésével.
A pályázati támogatás biztosította a projektben résztvevők szakemberek oktatási díjának
fedezetét, eszköz- és alapanyagbeszerzést.
Támogató:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kezelő szerv:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Brczán Krisztifor
egyesület elnöke

Brczán Krisztifor
egyesületi elnök

Megvalósítási időszak:
2019.09.16 – 2021.04.20.

CSOÓRI
SÁNDOR
ALAP
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Móra Ferenc Csicsergő Óvoda hírei
vonult óvodánkba 2021. március 15-én és a
mentesítésre felkészített katonák elvégezték az
intézmény teljes fertőtlenítését.
Ebben az időszakban a gyermekek felügyelete mellett az óvónők és a dajka nénik
előkészítették az óvodát az újbóli nyitásra. Az
ügyelet ideje alatt a játékokat, a különböző
eszközöket, a dokumentumokat rendszereztük, minden a helyére került.
Emellett udvari munkára is sor került. A
száraz leveleket és gallyakat összegyűjtöttük,
az udvari játékok ellenőrzése megtörtént.
A megkopott aszfaltrajzokat újrafestettük.
Mindez a közös munkánk eredménye.
Március 8-ától sajnos ismét elrendelték a
rendkívüli óvodai szünetet. Mivel óvodánkban is felütötte a fejét a vírus, így kérelmünkre
a Magyar Honvédség szentesi alakulata fel-

Nagy szeretettel várjuk a hamarosan visszatérő gyermekeket!
Pfeifer Anna (óvodapedagógus)

Iskolai hírek

Járványügyi intézkedés

2021. április 19-től az alsó-tagozat visszatért
a tantermi oktatásba. A szülőnek lehetősége
van ez alól felmentést kérnie az igazgatótól
írásban.
Felhívjuk a szülők figyelmét a járványügyi
eljárásrendben meghatározottak betartására.
(Erről már írásban tájékoztatást kaptak és
megtekinthetik a honlapon is.)
Nagy lehetőséget jelentenek a védekezés
szempontjából az iskola infrastrukturális jellemzői.
Két nagy és tágas épület áll rendelkezésre a
feladatellátásra.
A vezetőség döntése alapján a harmadik és
negyedik osztály a Móra Ferenc utcai épületben teljesíti a tankötelezettségét. A Tempfli téren maradnak a kisebbek, jelen állapot szerint
május 10-ig, így jóval kevesebb kontakt lesz a
gyermekek között.

Beiratkozás
Lezajlott az elsősök beiratkozása a
2021/2022-es tanévre. Deszken két egymástól
független iskola várja a körzetes és nem körzetes gyermekeket jelentkezését. A Zoltánfy Iskola ideális létszámmal és megfelelő feltételek
biztosításával tudja indítani az első osztályt a
következő tanévben. Az osztályfőnök Hartel
József tanítóbácsi lesz. Nagyon készül a feladatra, ez lesz az első osztálya. Természetesen a
rutinos pedagógus kollégák mindenben a segítségére lesznek. Amennyiben a járványhelyzet engedi, szeretnénk még ebben a tanévben
személyesen megismertetni a kicsiket tanító
bácsijukkal.
Az iskolának már erre az évre is voltak további fejlesztési tervei, amik sajnos a rendkívüli járványhelyzet miatt meghiúsultak. A

már meglévő tanórán kívüli foglalkozások
mellé szeptemberben szeretnénk bevezetni
egy újdonságot jelentő sportolási lehetőséget
az alsó tagozat minden évfolyamán választható (nem kötelező) formában. Ennek előkészületei folyamatban, remélve azt, hogy a következő tanév már „normális” körülmények
között fog lezajlani.
Részleteket szeptemberben közöl az intézmény, nehogy „elkiabáljuk” jeligével.

Matematika verseny
Március 12-én rendezték meg a matekÁSZ
megyei döntőjét. Egy versenyhelyzet az élmények sokszínű, izgalmas terepe. Megtanít arra,
hogyan készüljünk fel, hogyan időzítsük a formánkat, koncentráljunk a feladatokra, gazdálkodjunk az idővel, ünnepeljük a győzelmet,
vagy maradjunk erősek és lelkesek akkor is, ha
valami nem a tervek szerint alakult. A kiírás
szerint minden résztvevő ONLINE teljesíthette a megyei döntőt.
Eredményesen szerepeltek az alábbi tanulók: 2.o. Karagity Márk, Makári Enikő, Szabó
Zalán Zsolt, 3.o. Kőrösi Viktória, Maróti Panni, 4.o. Tajti Zoé.

Irodalmi verseny
Ha a könyveknek lenne kedvenc évszakuk,
a tavasz esélyes lenne erre. Ahogy a tavasz,
úgy egy jó könyv is felpezsdít, elvarázsol,
szinte újjászületünk. Elő hát a jó könyvekkel!
Erre buzdította Jonatán könyves kalandtúrája
a gyerekeket, amin sikeresen szerepelt VassNagy Lilla 3. osztályos tanuló. Bejutott az országos döntőbe, amit április 30-án rendeznek
meg online térben.

Versenykiírás
Ebben a tanévben a Zoltánfy István Általános Iskola rendezi a területi online szavalóversenyt két korcsoportban
Nevezési létszám: 1.-2. évfolyam: 4 fő
3.-4. évfolyam: 4 fő
Téma:
bármely szabadon választott vers
(max. 4 perc)
Verses mese nem lehet!
A kiírást és a verseny lebonyolításáról szóló
ismertetést az érintett iskolák megkapták.
A felvétel bármilyen kamerával (telefonnal)
elkészíthető.
A felvétel beküldési határideje:
2021. május 7. péntek
A beküldött felvételeket pedagógusokból
álló szakmai zsűri értékeli.
A zsűri döntése alapján a helyezést elért
vagy díjazott szavalók könyvjutalomban részesülnek.

PÉNZ7
A Zoltánfy István Iskola idén is csatlakozott
a PÉNZ7 programsorozathoz. Az idén online
keretek között zajlott a tematikus programsorozat megszervezése.
A tanórákon céltudatosan megjelentek a
pénzügyi ismereteket feldolgozó témakörök.
Természetesen nem csak matematika területét érintette a téma feldolgozása, hanem
a többi tantárgy is bekapcsolódott az érzékenyítésbe.
Elérhetőségek: zoltanfy@anet.hu
06/62/271-220
www.zoltanfy-deszk.edu.hu
www.zoltanfy-deszk.sulinet.hu
Összeállította: Vid György ig.
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A Föld napja: április 22.
Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” (David Brower környezetvédelmi aktivista)

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai
egyetemista kezdeményezésére, 1970. április
22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a
természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország
határain túl is – fontos változásokat hozott:
az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő
szervezetek alakultak, és több millió ember
tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Az
1990-es években egyre egyértelműbbé váltak
az ökológiai válság jelei: a bioszféra pusztulása, az ipari szennyezés, az őserdők irtása, a sivatagosodás, az üvegházhatás, az ózonlyukak,
a veszélyes hulladékok, a túlnépesedés, a savas
eső, az óceánok szennyezettsége, így Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi
Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a
világ minden országába. Cél volt, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok
újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék
április 22-én a Föld napját. Több mint 140
ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő
szervezetek mind-mind saját programmal, a
legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és
világméretűvé ezt a napot.
A felhívásra Magyarországon 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld
napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek (Forrás: fna.hu)

A figyelemfelhívás napjainkban még aktuálisabb. Földünk komoly bajban van – és ezzel
mi is. A Természetvédelmi Világalap (WWF)
legfrissebb Élő Bolygó Jelentése (2020.) szerint:
• az 1970 és 2016 közötti időszakban az egész
világon megfigyelt 4392 faj 20811 populációja
döbbenetesen nagy mértékben, átlagosan 68
százalékkal zsugorodott.
• A leggyorsabb ütemben az édesvizek biológiai sokfélesége romlik: 300 év alatt a globális
vizes élőhelyek mintegy 90 százaléka eltűnt, a
megfigyelt 3741 édesvízi populáció (944 emlős-, madár-, kétéltű, hüllő- és halfaj) pedig
átlagosan 84 százalékkal lett kisebb.
• A XXI. században a vadon élő fajok egyötödét fenyegeti a kihalás az éghajlatváltozás
következtében. A növények kihalási kockázata szintén hatalmas: a dokumentált növényfaj-kihalás az emlősök, a madarak és a kétéltűek együttes csökkenésének kétszerese.
A környezetszennyezés, a globális felmelegedés, a vízhiány mind éreztetik hatásukat, kihatnak mindennapjainkra, hisz mi emberek is
földi élővilág élőlényei vagyunk. Nemzetközi
környezetvédelmi egyezmények államok általi betartásával sokat lehet elérni, azonban
az egyén felelőssége is óriási. Közös érdekünk,
hogy tegyünk valamit, minden apró lépés segítségül szolgálhat.
Mik lehetnek ezek:
– Ültessünk fát! Törekedjünk környezetünk
zöldebbé tételében! A kiskerttulajdonosok, ha
tehetik, műveljenek konyhakertet zöldségekkel, fűszernövényekkel!
– Törekedjünk minél kevesebb csomagolóanyag felhasználására, csökkentsük a szemét
mennyiségét!

– Hasznosítható, újrahasznosítható anyagokat ne dobjunk a szemétbe! Gyűjtsük szelektíven a hulladékot, hogy ami lehet, kerüljön újra
feldolgozásra!
– Ne dobjon a szemétbe vegyi anyagot,
gyógyszert, elemet..stb., mivel ezek a talajba/
talajvízbe kerülve évszázadokra beszennyezheti azokat!
– A zöldhulladékokat érdemes komposztálni
– ha van rá lehetőség.
– Vásárláskor gondoljuk át, a kívánt áru
mennyi utat tett meg, amíg az üzletbe ért –
ezzel is csökkenthető az ökolábnyom. Vegyen
minél kevesebb előrecsomagolt terméket!
– Spóroljon a vízzel!
– Hazánkban szinte mindenhol iható minőségű a csapvíz. Vajon mindig szükséges palackozott italokat vásárolni?
– Ha munkavégzésünk lehetővé teszi, használjuk minél kevesebbet az autót, járjunk gyalog vagy kerékpárral.
– Spóroljon az energiával!
Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken című pályázat keretében
készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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Pályázati hírek
Deszk Község Önkormányzata közel 13 és fél
millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyert a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, Faluházak felújítása –
2020 című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében. Az elnyert támogatásból
a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház) felújítását, ezen belül a tetőfedés cseréjét
szeretnénk megvalósítani, amellyel az immár
folyamatos problémaként jelen lévő beázást
szeretnénk megszűntetni.
Sajnos a tető beázása immár nem csak esztétikai probléma. A téli időszakban hóolvadáskor, illetve esőzések alkalmával a víz befolyik

a falak mentén az épületbe károsítva a falakat
és a padozatot is, mely felpúposodik. Amellett,
hogy a falak és a padozat tönkrement, immár
veszélybe kerültek az épületben működő irodák, az ott tárolt technikai eszközök és dokumentumok, valamint az épületben található
többezres könyvállomány, a berendezések és a
népviseleti öltözetek is.
A felújításnak köszönhetően megfelelő munkakörülményeket biztosíthatunk az itt dolgozóknak, biztonságban tudhatjuk az épületben
őrzött értékeinket és megfelelő hátteret biztosíthatunk az itt tevékenykedő művészeti cso-

portjainknak és a megrendezésre kerülő kulturális
programjainknak is.
Projekt címe: 				
Faluház felújítása Deszken
Kedvezményezett: 			
Deszk Község Önkormányzata
Támogatás összege:
13.495.953,-Ft
Támogatás intenzitása:
100%
Támogatói Okirat száma: 3194859366
A megvalósítás kezdete: 2020.11.01.
A megvalósítás tervezett fizikai befejezése:
			2021.05.31.

Deszki Sport Club hírei

Tovább folytatódik a munka az egyesületen belül, saját felelősségre,
minden előírást betartva szakembereink tartották a mozgásokat játékosaink számára.
Lezárult a 2020–2021–es bajnoki futsal szezon. A legfontosabb, hogy
minden korosztályban indítottunk csapatot, a mérkőzéseink ~95%-át
lejátszottuk, sikeresen.
Eredmények:
CSAPAT

HELYEZÉS

FELKÉSZÍTŐ
SZAKEMBER

Futsal U9

III. helyezés (csoport)

Tóth Tibor

Futsal U11

IV. helyezés (csoport)

Koczkás Zoltán

Futsal U13

II. helyezés (megye)

Czibere László

Futsal U15

V. helyezés (bajnokság)

Nagy Attila

Futsal U17

VI. helyezés (bajnokság)

Király Csaba

Futsal U19

II. helyezés (bajnokság)

Rácz Balázs

Futsal felnőtt

VII. helyezés (bajnokság)

Vincze Gábor

Az U13-as, illetve U19-es együttesünk kivívta magának, hogy a megyei futsal döntőbe szerepeljen, ahol Czibere László fiai a 2. helyezést
szerezték meg a SZEOL korosztályos csapata mögött. U19-es döntő
szervezése még folyamatban van, reménykedünk, hogy Rácz Balázs által trenírozott gárda is éremmel gazdagodik.
Papp Endre vezette nagypályás labdarúgó csapatunk már 9 ponttal
vezeti a megyei másodosztályt. A tavasz folyamán 7 győztes mérkőzés
mellett 1 döntetlen, illetve 1 vereség szerepel a csapat eredményességi
listáján. A bajnokságból hátra van még 7 mérkőzés, amit reményeink
szerint sikeresen vesznek fiaink.
Utánpótlás csapataink is folytatják a jó szereplést a bajnokságokban.
Itt továbbra is közös munka folyik a szomszédos Szőregi RSE-vel. A
gyerekek megszokták egymást, összebarátkoztak, meglátásaink szerint
jó irányba indult el a közös munka. Megszűntek a létszámhiányos problémák, az eredmények is alakulnak. Több szervezési feladatot, logisztikai
munkát igényel ez a változás, de a visszajelzések alapján ez a helyes út.
Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Tóth Tibor

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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Ismerjék meg ……

Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsannát!
Hogy ki Ő? Anya, feleség, aki emellett kutatóként dolgozik, és aki idén fantasztikus
díjban részesült: Ő kapta meg a Nők a Tudományban Egyesület Kiválósági Díját! Előzetes
egyeztetés után felkerestem, mert mindig is
érdekelt, vajon hogyan lehet összeegyeztetni
mindezt a hétköznapokban. Tehát: ismerjék
meg Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsannát!
– Hogyan kerültetek Deszkre?
– Komárom-Esztergom megyéből, Nyergesújfaluról származom. 2000-2018-ig Szegeden éltünk, aztán úgy döntöttünk, hogy elég
volt a panel életből, így találtunk rá Deszkre.
– Mesélnél egy kicsit a család többi tagjáról?
– Férjem, Dr. Ördög Attila is növénybiológus, együtt dolgozunk a Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszékén, bár
más-más területen. Ennek az a nagy előnye,
hogy mindent meg tudunk beszélni. Bence 9
éves lesz, nagyon élvezi a kertes ház előnyeit. A
Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolába jár,
és velünk együtt gyorsan beilleszkedett a deszki életbe. Nagyon muzikális, Szűcsné Molnár
Erzsike néninél tanul énekelni, csatlakozott a
musical szakkörhöz is, és rendszeres látogatója a Legó klubnak.
– Az már kiderült, hogy kutatóként dolgozol.
Mi a szakterületed?
– Az egyetemen oktatóként és kutatóként
dolgozom. Azt vizsgáljuk, hogy a nano anyagok milyen hatással vannak a növényekre.
Vizsgáljuk a növényeket érő stressz hatásokat
is. Ha megfelelően alkalmazzuk a nanorészecskéket, akkor pozitív hatást fejthetnek ki
a növényekre. Laboratóriumi kísérleteket végzünk, üvegházakban neveljük a növényeket. A
növekedési folyamat során nyomon követjük
a válaszokat, mitől lesz több levele, gyökere.
Mindez nagyon fontos információ lehet a nanogazdaság számára.
– Akkor jöjjön ez a csodás díj, amelyhez ezúton is szívből gratulálok! Mit kell tudni róla?
– A díjat 2013-ban alapították, kifejezetten
olyan nők számára, akik kimagasló eredmé-

nyeket értek el a tudomány területén. A cél
az, hogy megemeljék a kutatásban résztvevő
fiatal nők számát. Az Európai Unión belül ez
az arány 40%, itthon alig 30%. Talán ez is segít emelni ezt az arányt, hiszen az elismerés
mindig inspirálóan hat. Januárban írták ki a
pályázatot, amelyhez csatolni kellett önéletrajzot, ajánlásokat és a tudományos munkánk
eredményeit. Az esélytelenek nyugalmával
pályáztam, mert tudtam, hogy sok orvosi kutatásban résztvevő is pályázik, biztos voltam
benne, hogy orvos kapja. Én lepődtem meg
a legjobban, amikor február végén felhívtak,
hogy én kapom meg a díjat!
– Mivel járt a díj?
– Készítettek egy kisfilmet, amiben bemutatták az életemet, életünket. Természetesen
leginkább az érdekelt mindenkit, hogyan tudom összeegyeztetni a munkámat és a hétköznapok kihívásait. Március 8-án, a Nőnapon
vehettem át a díjat, úgyhogy az a nap különösen megható volt számomra.

– Ami kimaradt, de nem mehetünk el mellette: úgy tudom, énekelsz is!
– Igen… az éneklés gyerekkorom óta elkísér. Általános iskolában és középiskolában
is énekeltem már, aztán az egyetem mellett
abbahagytam. Amikor Deszkre költöztünk,
örömmel tapasztaltuk, milyen pezsgő itt az
élet. Emlékszem, kiköltözésünk után az első
meglepetés decemberben ért bennünket,
amikor elmentünk a gyertyagyújtásra. Nagyon tetszett a polgármester úr és általában
az emberek közvetlensége, azelőtt ilyet nem
tapasztaltunk. Amikor megjelent Tóth Andrea hirdetése, hogy a női kórusba keres lelkes,
énekelni vágyó tagokat, nagyon megörültem,
és egyből jelentkeztem. (Bence már szalad is
az emeletről, kezében anyukája fuvolája…
mert Zsuzsa fuvolán is játszik ám!)
– Nagyon örülök, hogy megismertelek Titeket, kívánok sok sikert a munkátokhoz, és azt,
hogy érezzétek itthon magatokat Deszken még
sokáig!
Sillóné Varga Anikó
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Hírek a Bánát háza tájáról
a néptáncosok népviseletének a
készítésén munkálkodnak. Most
a nagycsoport lányai részére 12
darab nagyon szép fekete flitteres szoknya „saja” (szájá) készül.
E mellett a gyerekcsoportnak, mivel ez a gyors változások időszaka -, több, úgynevezett nem
sztenderd méretű fiú szerbiai
viseletet és „sajkacat” (sájkácsát)
készítenek. A helyi szerb templom részére egy oltárterítő és egy
bársony aranyhímzéses kehelytakaró is készült. A felsoroltak aktív
tevékenységről beszélnek.

Ünnep
Jézus feltámadása, a Húsvét a
legnagyobb keresztény ünnep,
amelyet a szerbek is méltóképpen
ünnepelnek meg. Az ünnep az
új naptár szerint ez évben május
2-3-4 -rе esik, amit egy hét hetes
hosszú böjt előz meg, ami március 8-án, a „tiszta hétfő” napján
vette kezdetét. A böjt alatt leggyakrabban fehér burgonyalevest, bablevest, paradicsomlevest, mákos-diós tésztát, főtt és
sült krumplit, lekváros gombócot főztek. E mellett gyümölcsöt,
pattogatott kukoricát ettek. Ma
már népszerűek a halételek is és
maga a szigorú böjt lerövidült
szerdai és pénteki napokra, illetve a „nagyhét böjtre”. Az egyházi
szokások mellett sok népszokás is
van, melyet megőriztek a deszki
szerbek is, kezdve a különböző
hetek ünneplésétől a Lázár napjáig („Vrbica”), illetve virágvasárnap ünnepig. Magukat a szokásokat a „Bánát” Egyesületnél
összegyűjtötték, leírták a Deszki
füzetekben, archiválták és néhány
koreográfiánál az énekeket és
táncokat felhasználták, megőrizve ezzel a feledéstől. Sajnos ebben
az évben a szigorú egészségügyi
előírások miatt szerényebben és
csak családi szinten tartják meg
a húsvéthoz fűződő szokásokat,
tehát marad a böjt és az emlékek
felelevenítése. Reméljük, hogy a
jövő évben a hagyományok ismét
felelevenednek, de az aktivitás a
legrégebbi és legsikeresebb magyarországi szerb folklór együttesnél, a Bánátnál folyamatos,
alkalmazkodva a jelenlegi szigorú
járványügyi előírásokhoz.

Nem tétlenkednek
a Bánátnál
A tánccsoportok közül csak a
gyerekcsoport foglalkozások folyamatosak a tanítási időben, hiszen ők ezt az iskolában végzik. A
Jaksity Míra által vezetett csoport
munkája fontos, hisz ezek az alapok a jövőhöz, illetve a szerb néptánc fennmaradásához Deszken.
Az ifjúsági csoportnál sajnos nem
tudnak próbákat tartani, csak
on-line a kapcsolat és így csak az
otthoni gyakorlás marad. Dunai
Peti csapata alig várja már, hogy
változás történjen és beinduljon
az élet, mert volna mit tanulni is
és volna lehetőség fellépésekre
is. A szeniorok is ugyanebben a
cipőben járnak, náluk a legfontosabb, ahogy mondják a heti találkozás, egy kis tánc, egy kis beszélgetés, amit már nagyon várnak.
No, de akad azért munka is,
hiszen a vezetőség egy új weboldal elkészítésén dolgozik. Ez
azért fontos, hogy bemutassák
a Bánát sokszínűségét. Mindent
szeretnének feltüntetni az oldalon: a Bánát történelmét, fontos
eseményeit, néprajzi kiállítást,
fellépéseket, pályázatokat, csoportok tevékenységét. A csoportok bemutatása talán a legfontosabb, hisz mindegyik más és mást
csinál, a gyerek csoporttól az ifjúságin keresztül a szeniorig. De itt
van a zenekar is és az Aranykezek
műhely tevékenysége, valamint a
kiadói tevékenység (Deszki füzetek). Fontosak a fejlesztési munkálatok a „Szent Száva” Oktatási
Kulturális és Hitéleti Központ
épületénél, ami elősegíti az további eredményes tevékenységet.
Meg kell említeni az „Aranykezek Műhely” munkáját, akik

A „Deszki Füzetek” 22. számához „Nyári egyházi ünnepekhez kapcsolódó népszokások a
Deszki szerbeknél” befejeződött
az anyaggyűjtés és a szerb szöveg
is elkészült. Következő feladat a
magyar nyelvre fordítás, majd
a szerkesztés után a nyomtatás.
Ezzel minden évszak ünnepeihez
kapcsolódó népszokás feldolgozás megtörtént, így következhetnek más események, szokások,
viseletek, dolgok felkutatása, hisz
ezt a fontos és hasznos munkát a
jövőben is folytatják.
Rusz Borivoj
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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)
Nyári nyitva tartás: (04.01.-09.30.):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-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:
május 12., 26.
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!

Kiri Brigittának és Vízhányó Attilának 2021.03.21én Mátyás, Auth Mónikának és Ludányi Róbertnek
2021.03.23-án Dávid, Bagi Gabriellának és Szabó Szebasztiánnak
2021.03.20-án Kamilla, Horváth Bettinának és Román Zoltánnak
2021.03.20-án Nimród nevű gyermekek született.

HÁZASSÁG

Sziládi Gergely és Szokolai Gabriella 2021. március 17-én
házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Török Mihályné 72 éves korában,
Tokodi János 66 éves korában,
Oppelcz Péter 80 éves korában,
Behány József 87 éves korában,
Benczik Lászlóné 76 éves korában, Széll András 82 éves korában elhunyt.
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Szerb húsvét
a járvány előtt

