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INDULHAT VÉGRE 
A BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 

Erről szóló írásunk a polgármesterhez intézett kérdések 
között, a 2. oldalon olvasható

KIADVÁNY KIADVÁNY 
A HELYI A HELYI 

ÉRTÉKEINKRŐLÉRTÉKEINKRŐL
Az önkormányzat által elnyert 

TOP pályázatból megjelent egy 32 oldalas, 
gyönyörű kiadvány a deszki értékekről,

 hamarosam elérhető lesz! 

Plusz 120 milliót 
nyert Deszk 
a kivitelezéshez!
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– Polgármester Úr! Egyszer már nyert 
a település 209 milliót a bölcsőde építé-
sére, most újabb 120 milliónak örülnek. 
Megtudhatjuk, miért kellett ez?

– Hónapok óta csendben vagyunk a 
bölcsődeépítkezéssel kapcsolatban – nem 
ok nélkül!

Hatalmas sikerként könyveltük el, ami-
kor megnyertük a 209 milliót a megvalósí-
tásra. Az örömünk egészen addig ki is tar-
tott, amíg a közbeszerzést ki nem írtuk és be 
nem érkeztek az árajánlatok. 

A legolcsóbb ajánlat is közel 50%-kal drá-
gább volt, mint amennyi pénzünk volt rá. 

Nem tudom elmondani, mennyire rosszul 
éltem meg ezt…

Természetesen egyből nekiláttam kopog-
tatni minden elképzelhető helyen, de köz-
ben ott volt bennem a félsz, mert kizártnak 
tartottam, hogy még ennyit kapjunk hoz-
zá... Az akkor velünk együtt nyert telepü-
lések jóval nagyobb, nyertes költségvetését 
látva, egyértelmű volt, hogy nem voltunk 
elég bátrak, illetve nagyon abban bíztunk, 
hogy olcsón, összehúzva a takarót is meg 
tudjuk építeni a bölcsődét. Hosszú, és más 
bölcsőde projektekkel is összehasonlító 
levelet írtam a Pénzügyminisztériumba, 
benyújtottuk a kérelmet a Magyar Állam-
kincstáron keresztül, és a csodában bíztunk 
– talán már abban is egyedül csak én. 

A csodavárás mellett azért megkerestem 
Bartók Csabát, a Fidesz vk. elnökét, és Gé-
mes Lászlót, a megyei közgyűlés elnökét, 
hogy elmondva a súlyos helyzetet a segítsé-
güket kérjem. Mindketten a támogatásuk-
ról biztosítottak, és biztos vagyok benne, 
mindent megtettek, amit lehetett. 

Aztán csend… hosszú csend. Tudom, 
hogy Isten malmai lassan őrölnek, de most 
úgy éreztem, még egy Forma 1-es versenya-
utó is lassú lett volna, az idegállapotomhoz 
mérve.

Az idő csak telt, a legjobb ajánlatot adó 
vállalkozás is folyton hívogatott, hogy ha 
még sokáig húzódik, már annyiért sem 

tudják majd elvállalni - és hát, valljuk be, a 
pandémia sem épp a malmunkra hajtotta a 
vizet. 

Egyik nap jegyző asszonyom azzal hívott 
fel, hogy a Magyar Közlönyben megjelent, 
megnyertük a 120 milliót a bölcsődénkre 
– azaz már biztosan megépül, és már csak 
a pontos kezdést kell egyeztessük a nyertes-
sel!

Ezúton is nagyon köszönöm Bartók Csa-
ba és Gémes László Elnök Uraknak a támo-
gatást, a segítséget és a korrekt hozzáállást! 
Ez a bölcsőde most nem csak Deszk, és nem 
csak a mi sikerünk, hanem az Ő kettőjüké 
is!

Legalább annyira boldog vagyok, mint 
amennyire aggasztott a kérelmünk sorsa…
vagy talán még boldogabb, mert elmond-
hatjuk, jövőre már önkormányzati bölcső-
déje is lesz Deszknek!!

Igazán jó, és egy igazán nagy hírrel már 
jó ideje nem mondhattam ki, így most na-
gyon-nagyon jól esik újra azt mondani: 
„Deszken mindig történik valami!”

– A tájházunk udvarán ismét nagy a 
sürgés-forgás. Mit tudhatunk az ott fo-
lyó munkákról?

– Annyit, hogy pár héten belül fedett szín 
alá kerülhetnek a szabadban tárolt ekék és 
eszközök – valamint annyit, hogy mindezt a 
LEADER (azaz vidékfejlesztési) programból 
finanszírozzuk.

Egy tároló épület épül a felújított, régi la-
kóház mögött, és lassan már a cserepezés 
következik. A két helyiségből az egyikben 
a nagy eszközök lesznek kiállítva, míg a 
másikban kerámia szakkört fogunk beren-
dezni az égető kemencével, ami évek óta áll 
kihasználatlanul az óvoda udvari épületé-
ben. Szénási János vásárhelyi fazekasmester 
örömmel vállalta, hogy elfogadva az invi-
tálásunkat, több alkalommal is átjön majd 
hozzánk, hogy megszerettesse a gyerekeink-
kel a fazekas szakmát, és az egyik legősibb 
alapanyagunkat – az agyagot. 

Nyárra már látogatható lesz az a helyszín 
is – remélem, hogy sokakkal együtt – na-
gyon várjuk már! 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

Újabb 120 millió Deszknek – 
ZÖLD ÚT A BÖLCSINEK!

HALAD A TÁJHÁZ FEJLESZTÉS IS!

Bartók CsabaBartók Csaba Gémes LászlóGémes László
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–  A fenti válasza azt jelen-
ti, hogy maradnak a kátyúk, 
és szép lassan tönkre mennek 
az útjaink? 

– Egy településvezetőnek a 
legjobb lenne erre azt válaszolni: 
„Természetesen a nyáron min-
den kátyút eltüntetünk!” – de ha 
nem fogok lottózni, ez a mai ál-
lás miatt soha nem fog sikerülni. 
Annyit ígérhetek, amit tudunk, 
azt megtesszük!  

Saját erőből aszfaltra nem fog 
jutni – de a jó idő beálltával, jú-
niustól kezdve betonnal javítani 
fogjuk a legkritikusabb helyeket. 
Azért ezzel a módszerrel, mert 
ezt mi is el tudjuk végezni, ám 
munkadíjért legalább nem kell 
fizetnünk. Páran jelezték, hogy 
ez nem jó, és nem tartós megol-
dás – tudjuk mi is, de sajnos erre 
lesz csak lehetőségünk. Vannak 
helyek, ahol már évek óta meg 
vannak ezek a betonkátyúzások 
– abban bízunk, ha elégséges vas-
tagsággal készítjük ezeket, akkor 
talán bírnak majd 1-2 évet.

A másik – pályázati - lehető-
ségünk a Magyar Falu program, 

melyre most nyújtottunk be pá-
lyázatot. Ha sikeres lesz, akkor 
15,8 milliót költhetünk útjaví-
tásra. Ez a harmada annak, amire 
szükség lenne, de ez van, abból 
kell főzni, amink van! Ezt a pénzt 
kb. 2,5 millióval tudjuk megfejel-
ni, ez áll rendelkezésre idén. 

Hogy ez mire lesz elég? Nos, 57 
kátyút szüntetünk meg belőle, ill. 
a Páva, a teljes Rózsa, és a Kárász 
utca, a Szegfű utca nem aszfaltos, 
Május 1. utcáig tartó szakasza, 
valamint az Oroszhegyi utca kap 
belőle mart aszfaltos zárást.

Jól tudom, hogy az új részen, a 
gyenge, semmit érő alappal ké-
szült utcáinkat szinte mindenütt 
teljesen újra kellene építeni. A 
kátyúk gyakorlatilag összefüggő 
felületeket képeznek a felgyű-
rődött, széttöredezett aszfalt 
részekkel. Ott most csak a leg-
mélyebbeket javítjuk meg ebből 
a pályázatból, illetve a hozzátett 
szerény önerőből. 

A Miniszterelnökségtől 2019 
év végén kapott írásos válaszle-
vélben az állt, hogy 2021-ben je-
lenik meg uniós kiírás a szenny-

vízrendszerek fejlesztésére, ami 
az új részen lévő utcák és az utak 
teljes feltúrását is jelenti majd. 
Ezek helyreállításával, ezzel 
együtt újulhatnak majd meg az 
útburkolatok is. Addig erre a te-
rületre csak a legszükségesebbet 
fordítjuk, hiszen a nagyon szűkös 
keretből erre fordított minden 
forint csak kidobott pénz lenne – 
nincs megfelelő alap, így minden 
kátyú és javítás is tönkre megy. 
Nagyon zavar és borzasztóan 
bántja képviselő-társaimat és en-
gem is ez a helyzet, de egyszerűen 
kezelhetetlen. A pályázatokon 

erre nyerhető 10-15 millió forin-
tok csak foltozásra elegendők. 

Közben azért vannak kisebb 
eredmények az útjavítások te-
rén, még ha nincs is körülöttük 
nagy porverés. Akik járnak a 
hulladékudvarba, már biztosan 
örömmel vették észre, hogy a Pe-
tőfi utcától a hulladékudvar be-
járatáig tartó útszakaszt sikerült 
felújítani. Azt mondják, pénzzel 
mindent könnyű – nos, ezt pénz 
nélkül csináltattuk meg. Egy kis 
barter üzletnek köszönhetően 
járható ez az út kátyúk nélkül pár 
hete.  

– Polgármester úr! A településen egyre 
csak szaporodnak a kátyúk, miért nem 
javítják az útjainkat?

– A közösségi oldalakon páran élcelődnek 
a kátyúkon, mintha ez a mi szórakozásunk, 
vagy éppen nemtörődömségünk, oda nem fi-
gyelésünk eredménye lenne. Egyszerűen nem 
tudom elhinni, hogy felnőtt ember ezt komo-
lyan így gondolhatja! Nem hiszem el, hogy 
bárkiben valós képként az alakul ki, hogy mi 
nem látjuk, hogy nem is vesszük észre ezeket 
– vagy ha mégis, akkor hát nem foglalkozunk 
vele, nem akarjuk megcsinálni azokat!

A válasz viszonylag rövid és velős: NINCS 
RÁ PÉNZ! Erre sincs. Egy település költség-
vetése épp úgy működik, mint a családoké. 
Meg vannak a bevételek – amit egy családnál 

a fizetések képeznek – és ezekből kell gaz-
dálkodni. Ki kell fizetni a rezsit és az állan-
dó kiadásokat, ami marad, abból lehet gaz-
dálkodni. Egy önkormányzatnál a kötelező 
feladatellátások, a település üzemeltetése, a 
közterületek rendben tartása és a bérek ha-
talmas tömege gyakorlatilag kinullázza most 
a büdzsét. Konkrétan semmire nem marad, 
amit saját döntés alapján, a saját érdekünkben, 
a normális életünket követve meg kellene old-
junk. Kifizetjük azt, amit kötelesek vagyunk, 
és üres a zsebünk. Olyan ez, mint amikor a 
családi bevételekből, a rezsi, a buszbérletek, 
a konyhapénz és a hiteltörlesztések kifizetése 
után már nem telik az elkopott cipő, vagy ing 
pótlására, de nem tud a család születésnapi 
ajándékot sem venni a gyerekeknek…. Az el-

múlt időszak mérhetetlen adóelvonása ilyen 
helyzetbe sodort bennünket is.

Pályázatok jelennek meg néha, de ezek soha 
nem lehetnek összhangban egy település napi 
működésével. Nem lehet az ilyen fenntartási 
munkákat pályázati rendszerekből finanszí-
rozni. Az sem az időzítésével, sem a mértéké-
vel soha nem tudja követni a valós igényeket 
– ezt kizárólag a település vezetése, és kizáró-
lag helyben, az aktuális helyzet ismeretében 
tudják elvégezni, ahogy ez pár éve is volt még. 
Nem tartom normálisnak, hogy egy 700 milli-
ós költségvetésű településen ne juthasson 2-3 
millió forint negyedévente kátyúzásra, hogy 
ne tudjunk egy olyan alapot képezni évente, 
amiből 30-40 milliós felújítási, fenntartási 
munkákat is elláthassunk - vissza kell adni a 
településeknek a gazdasági önrendelkezést is! 
Ezt várják el tőlünk a deszkiek és ezt várnánk 
mi is, hogy felelősen mi tudjuk eldönteni, mire 
és mennyit költünk – ez az önkormányzás lé-
nyege. Ezeket a feladatokat mindig el tudtuk 
látni, ám ez jelenleg egyszerűen megoldhatat-
lan. Folyamatosan csökken az adóerő képes-
ségünk, nincs lehetőségünk egy fillér év végi 
jutalomról dönteni, és attól tartunk, hogy a 
mélyen a piaci szint alatt tartott köztisztviselői 
fizetések miatt lassan elhagynak a kollégáink 
bennünket. Már ott tartunk, hogy az ukrajnai 
Rahó testvértelepülésünkön is jobban lehet 
gazdálkodni a helyi adókból, mint nálunk. Ez 
a helyzet – ennek az áldozata a sok kátyú is. 

…ÉS AKKOR LESZ KÁTYÚZÁS VAGY NEM?

MI LESZ A KÁTYÚKKAL?
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– A közösségi média oldalaira sok, 
és meglehetősen indulatos komment ke-
rült fel az út területére benőtt növények 
visszavágása, irtása kapcsán. Szóba ke-
rült-e ez is?

– Persze, hogy szóba került, hiszen ez 
most az egyik legnagyobb visszhangot keltő 
önkormányzati lépés. A legutóbbi Deszki 
Tükörben is kérdeztek ezt tőlem, és nyilat-
koztam is ezzel kapcsolatban. Úgy érzem, 
kicsit nagyobb teret kap ez a téma, mint 
érdemelne. Engedje meg, hogy a kérdésére, 
e témáról most utoljára mondjam el a véle-
ményem, és ezzel lezártnak tekintem ezt az 
ügyet!

A közúti közlekedésről szóló jogszabály, 
a KRESZ, a vonatkozó Kormányrendeletek 
és a helyi rendeletek összessége, melyek ezt 
szabályozzák, egyértelműek és nem kívánnak 
magyarázkodást. 

A szabálysértő lakosok büntetésének mel-
lőzését, és a közterületeken, szabálytalan he-
lyen lévő növények központi visszavágását 
most is, ezek után is jó gondolatnak, és egy-
ben szükségszerűnek tartom. Sem visszako-
zásra, sem átértékelésre nincs szükség – de 
mód sem, ahogy kivételezésre sem. Ezt vagy 

– Ha már szóba hozta a szennyvíz kér-
dését, hadd kérdezzem meg, mikor lehet 
szennyvízfejlesztés Deszken? A közösségi 
oldalakon ismét heves szócsatákat szül 
ez a kérdés. 

– Igen, én is olvasom, és egyetlen alka-
lommal reagáltam is, bár nem hiszem, illetve 
tudom, nem ez a felület ad megoldást a szenny-
víz problémáinkra. Azt írta pár kommentelő, 
hogy nem reagálunk elég vehemensen a szeny-
nyvíz problémára, nem jó a hozzáállásunk.

Kérek minden elégedetlenkedőt, segítsen ér-
telmezni, hogy a szennyvízre hogyan kell „vehe-
mensen reagálni”, milyen a „jó hozzáállás”! 

Ha úgy kell jól reagálni, hogy az egész tele-
pülés pénzéből eddig kb. 6 milliót arra költöt-
tünk, hogy arra a település részre megtervez-
tessük a szennyvízcsatornát és készen álljunk 
egy kiírt pályázat esetén - akkor jelzem, hogy 
11 éve vehemensen reagálunk és jó a hozzá-
állásunk! 

Ha úgy kell érteni a vehemens reagálást, 
hogy államtitkárokhoz, minisztériumokba 
járunk, és az önkormányzati, a gazdasági és 
a belügyminisztérium mellett a miniszter-
elnökséget is megkeressük, folyamatosan 
bombázzuk ez ügyben, akkor elmondhatom, 
hogy 11 éve vehemensen és jól reagálunk!

Hadd kérdezzek én is valamit az újság 
nyilvánossága előtt a szennyvízzel kapcso-
latban: 

– Kitől vásárolták az új részen lakók az 
építési telkeiket? Az önkormányzattól bizto-
san nem! Szeretném megkérdezni, hogy az el-
adótól, a telkeket kialakítóktól, a beruházótól 
bárki számon kérte-e már, akárcsak egyszer 
is, hogy miért nincs szennyvízcsatornájuk? 
Őt is ugyanígy szapulják?

– Megkérdem, hogy amikor megvették a 
telkeket, tudták-e, hogy nincs rajta csatorna? 
Nyilvánvalóan igen, hiszen ezért volt 4 millió 
az ára, az újszegedi 19 milliókkal szemben, és 
ezért terveztettek zárt szennyvíztárolót, amit 
használnak is - jó esetben! 

Ha tudták, hogy mit vesznek, akkor a hely-
zet nem annyira összetett, mint ezt beállítják 
egyesek. Mindenki, aki így tett, hozott egy 
döntést – nem értem hát, mire jó ez az állan-
dó cirkusz! Semmit nem változtat, semmit 
nem gyorsít – és higgye el mindenki, ezen 
senki nem tud segíteni, amíg nem lesz újabb 
uniós kiírás erre. Ez egy 800 milliós fejlesztés 
– úgy, hogy az éves költségvetésünk 700 mil-
lió körül mozog!

Szeretném, ha egyszer és mindenkorra 
megértené mindenki – rajtunk nem múlik, 
és nem értem, miért gondolja bárki is, hogy 
nem nekem, ill. nem nekünk lenne a legjobb, 
ha végre azt mondhatnánk, hogy „ÉPÜL A 
SZENNYVÍZCSATORNA!”. Ha bárki azt 
mondja egy választási kampányban, hogy 
majd ő megoldja ezt a kérdést, az hazudik, 

vagy annyira ostoba, hogy nem is tudja, mit 
beszél. Ha lesz rá pályázat, akkor lesz csator-
na, ha nem írnak ki ilyet, akkor nem lesz!

Ha ilyen pályázat megjelenik, akkor bead-
juk, és mivel jogosultak vagyunk rá – meg is 
fogjuk nyerni. Teljesen felesleges ezt időnként 
felhozni, és úgy tenni, mintha csak azért nem 
lenne, mert ez a fránya, semmirekellő önkor-
mányzat nem akarja, és nem csinálja! Ez arra 
jó, hogy aki most találkozik először ezekkel a 
felvetésekkel a közösségi oldalakon, az előtt 
méltatlanul lejárassák a képviselőket, a hiva-
tal apparátusát, és engem is, de semmi másra 
nem! 

– Úgy tudjuk, hogy az előző téma, és a 
helyi rendeletek kapcsán volt már egyez-
tetés az új település részen lakókkal. Elá-
rulna erről valamit?

– Igen, a fenti témára történt posztolások 
után már volt alkalmam az új részen lakókkal 
beszélgetni, hogy próbáljunk a közös ügye-
inkben, közös nevezőre jutni, illetve többen 
kértek tájékoztatást, segítséget a rendeleteink 
értelmezésében.

Nagyon örültem ezeknek, és az azokon el-
hangzottak, de a beszélgetések hangulata is, és 
a teljesen konstruktív hozzáállás okán is eze-
ket inkább baráti beszélgetésnek nevezném, 
mintsem hivatalos egyeztetésnek.

Sok kérdés vetődött fel, sok kérdést tisz-
táztunk, sok mindent megértettek – és sok 

továbbgondolásra érdemes felvetést kaptam 
tőlük. Ha summáznom kellene  – korrekt be-
szélgetés, korrekt és intelligens emberekkel – 
csakis előre mutathat. 

Meg kell mondjam, a kényes kérdések, és a 
sokszor nem a lakosok által elvárt és a legjobb 
adható válaszok ellenére is jól éltem meg ezt, 
és bízom benne, hogy a szigorítások feloldását 
követően a jövőben szervezett, sok kisebb lét-
számú összejövetelnek köszönhetően gördü-
lékenyebben és kevesebb problémával halad-
hatunk majd előre a közös ügyeinkkel! 

A bevezető cím – Háború és Béke – jó új-
ságírói fogás, de azt gondolom, nincs sem há-
ború, sem béke. Kérdések és problémák van-
nak, melyekre igyekszünk a lakosok számára 
is elfogadható válaszokat és megoldásokat 
adni, mint eddig is.    

FAVÁGÓ 
(FR)AKCIÓ

LESZ SZENNYVÍZCSATORNA,
 VAGY NEM?

„HÁBORÚ
ÉS BÉKE”?
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egységesen, mindenkire egyfor-
mán érvényesként lehet kezelni 
vagy sehogy!

A jogalapot senki nem kér-
dőjelezte meg, csak a személyes 
értesítést, a felszólítást hiányol-
ták, de ez sem ül sajnos. Ahogy 
a rendőrség sem küldi meg min-
den magyar állampolgárnak a 
KRESZ-t, az adóhivatal az adó-
jogszabályok gyűjteményét, a 
bíróság a PTK és BTK köteteit, 
úgy az önkormányzat sem fogja 
kiküldeni a helyi rendeletek vas-
kos gyűjteményét a deszkieknek. 
Mindenki maga köteles tájéko-
zódni a rá vonatkozó rendele-
tekről – így van ez Deszken is, és 
mindig is így volt.

Hogy mi váltotta ki ezt a kont-
rollt és a végrehajtási intézke-
déseket? Mivel sok jogkövető és 
egészségesen gondolkodó deszki 
van, akik közül mostanság na-
gyon sokan kértek engedélyt a 
közterületre építendő bejárók 

vagy ültetendő fák okán, így sok 
esetben szembesítettek bennün-
ket, hogy a szomszédjukban, 
másik utcákban miért lehet más-
ként és az érthető rendeletekkel 
ellentétesen is kialakítani, vagy 
ültetni. Erre egyetlen jó válasz le-
het – rendet kell tenni! Ez történt 
meg, illetve történik meg most.

Hogy voltak-e megkérdőjelez-
hető esetek a végrehajtás során? 
Hát persze, hogy voltak! Egyrészt 
emberek hajtják végre, másrészről 
meg a szabály alkalmazása határ-
esetekben nem egyszerű. Bizony 
akadtak esetek, amikor kifejezet-
ten ronda eredmények születtek, 
mint a mellékelt fotón látható he-
lyen is. A gond akkor adódik, ha 
egy bokor, egy tuja törzse 98 cm-
en van! Ez esetben ki kellett volna 
vágni az egész növényt, nem ilyen 
csúfságot hagyni. Nyilván ez is 
azért született, mert nagyobb nö-
vényeknél alkalmaztak hasonló 
módszert, de ami ott látványban 

is megfelelő volt, az itt „kiverte a 
biztosítékot”. Tanultunk ebből, 
de a kft munkásait, a kollégáimat 
nem hibáztatom – sőt, hálás va-
gyok nekik, és kiállok mellettük. 
Olyan munkát végeztek a sza-
bályokat be nem tartók helyett, 
amit nem sokan vállalnának, és 

úgy, hogy közben kaptak hideget, 
meleget egyaránt. Hálás vagyok 
nekik, hogy ennyi pénzért, ilyen 
tisztességgel egész évben elvégzik 
ezeket a nehéz feladatokat.

Amit látunk, az persze sehol 
sem végleges, hiszen a növények 
pár hónap alatt kinövik a komoly 
beavatkozások helyeit és a lako-
sok szépíthetik, metszegethetik 
– immár szabályosan – a köztéri 
növényeiket. „Túl lett tolva” ez a 
dolog, azt hiszem. Szinte minden 
növényt, még a hatalmasra növő 
platánokat is metszik úgy, hogy 
egyik irányban csak 1 m széles, 
laposra formázott lombkoronát 
hoznak létre. Itt is lehet ilyet és 
helyenként csak ilyet lehet!  

Kérek mindenkit, hogy ezt 
tartsa szem előtt a későbbi ülteté-
sek alkalmával és természetesen 
a meglévő növények folyamatos 
metszésénél is!

– Talán kényelmetlen kérdés, de a kö-
zösségi oldalon akadt kommentelő, aki 
úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat-
hoz, és az Ön személyéhez kötött ilyen lé-
péseket ne felejtsék el majd a választások 
alkalmával. Ez sem készteti visszalépés-
re, az ügy újragondolására?

– Nem, sőt inkább én is azt kérem a deszki-
ektől, hogy ezt ne felejtsék el! 

Az ezt felvető személyén meglepődtem ki-
csit, de nem azért, amit rólam gondol – ez szí-
ve joga - hanem azért, mert ő régi deszkiként 
már akkor is Deszken élt, amikor egész évben 
40 centis gaz lepte az utcákat. Ő már akkor 
is felnőtt fejjel látta a településünket, amikor 
egész télen a házak előtt volt a tüzelő – a sze-
net, az iszapot és a tűzifát is onnan hordták 
be vödrönként a kályhákba, és csak tavasszal 
fogyott el a szemét a közterületekről.

Pontosan tudja, hogy milyen volt Deszk, 
amikor nem voltak virágoskertek az utcákon, 
nem volt közterület rendelet, és nem volt gond, 
ha valaki a közterületet a sajátjaként használ-
ta. Mi, deszkiek emlékszünk, hogy egy ronda, 
rendezetlen kis falu volt a mi Deszkünk!

Amikor meghoztuk elődömmel és az ak-
kori képviselőkkel a közterület rendeletet, fél 
éven belül aláírást kezdtek gyűjteni a testület 
ellen, hogy mondjunk le. Akkor, 1994-ben 
azt képzeltük, hogy lehet egy rendezett, 
szép falut építeni, olyan közterületekkel, 
ami ide vonzza a kitelepülőket, és ami ben-
nünket is jó érzéssel tölt el. Ennek bizony ára 
volt akkor is. Fákat és évtizedes dzsumbujokat 
vágtunk ki, járdákat építettünk, köteleztük a 
lakosokat az utcák rendben tartására – ami-

nek hatására megjelentek a virágoskertek és a 
szépen gondozott, ház előtti közterületek. 

Azt mondja a kommentelő, hogy új vezetés 
kell és ezt ne felejtse el senki a választásokkor? 
Ezzel a szemlélettel olyan képviselőket és pol-
gármestert kell választani, akiknek mindegy, 
hogy ki mit csinál a közterületen. Legyen eb-
ben teljes szabadság? Nyilván olyan jegyzőt 
is kell a mostani helyett idehozni, aki nem 
fog hatósági eljárást kezdeményezni azok 
ellen, akik a saját házuk előtti árokba enge-
dik ki a szennyvizet, vagy a szomszédos üres 
ingatlanra szivattyúzzák azt, és mások elé 
öntögetik a saját pázsitjukról levágott füvet! 
Olyan jegyzőre és polgármesterre lesz inkább 
szükség, aki elnézi, hogy az építkezők járha-
tatlanná teszik a járdát, törmelékkel borítják 
az utcáinkat és önkényesen foglalnak el közte-
rületeket, és akik nem ellenőrzik az engedély 
nélkül, szabálytalanul bejárókat építőket, az 
árkokat betemetőket – akik utána a csapadék 
miatt ágálnak.  

De a gazdaságvezetőt is ki kell rúgni, olyat 
ide hozni, aki nem hajtja be az adótartozáso-
kat – és ki kell rúgni a közterület felügyelőt, 
hogy ne végezze ezt a hálátlan munkát és hogy 
végre senki ne piszkálja az igényteleneket!

Én ismét azt kérem, amit a kommentelő – 
ezt ne felejtse el senki! Ha az 1994 óta nagy kö-
vetkezetességgel és – igen legtöbbször – nagy 
szigorral felépített település arculat letiprására 
kell ember, akkor rám és a jelenlegi képvi-
selőkre senki ne számítson! 

Mi csak az eddig elkezdett és a rendezett te-
lepülés arculatát megtartó, azt tovább szépítő, 
a település utcáit elvárhatóan és biztonságosan 

használhatóvá tevő és a jogszabályi kereteket 
mindenben betartva tudunk és akarunk a te-
lepülésért dolgozni! Azért a településképért 
akarunk és fogunk is tenni minden nap, ami 
miatt a legtöbben Deszket választják ma lakó-
helyüknek a térségben. 

1994 óta Deszkért dolgozó képviselőként, 
és mára polgármesterként nekem is részem - 
és talán döntő szerepem is – van abban, hogy 
ilyen a településünk arculata. Sok velem ha-
sonlóan gondolkodó vezetőnknek és kollé-
gánknak köszönhető, hogy a deszkiek is ezt az 
utat, és bennünket választottak már többször 
is. 

Azt az utat tartom továbbra is jónak, ami 
azt eredményezte, hogy ma Deszken szegedi 
ingatlan árak vannak, hogy a legkeresettebb 
célpontja a kiköltözőknek már hosszú évek 
óta. Ezekre gondolva büszkén mondom, 
hogy ezt szeretném folytatni – és ehhez nem 
valakik három tujájáról, hanem egy település 
egészéről kell döntéseket hozzak egy-egy ilyen 
ügy kapcsán. 

Ezért, és a már bevált út folytatása miatt 
kell a magunk által létrehozott szabályokat 
maradéktalanul, és mindenkivel egyformán 
betartatni.

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

MINDEN ELŐHÚZHATÓ 
A VÁLASZTÁSOKON?
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Tamis Tijanát, aki bár jelenleg Dunake-
szin él, de deszki származású és az elmúlt 
napokban sokat hallottunk róla, hiszen 
kreatív smink kategóriában Európa-bajnok 
lett.

– Kérlek, Tijana, pár szóban mutatkozz be 
olvasóinknak!

– Tamis Tijana vagyok (született Marijic). 
Immár nem csak sokszoros magyar bajnok, 
világbajnok 8. helyezett, hanem Európa-baj-
nok sminkes és egy aranyos kislány anyukája. 
Újvidéken születtem, majd a szüleimmel a ’90-
es évek elején Deszkre költöztünk. Itt jártam 
általános iskolába. Fontos volt, hogy szerbül 
is tudjak tanulni, hiszen édesapám, Marijic 
Tomislav szerb volt. Férjemmel, Istvánnal és 
kislányunkkal, Jelenával Dunakeszin élünk. Itt 
van egy szépségszalonom. A mai napig renge-
teget járok haza, öcsém, Nikola és édesanyám, 
Valika is ott élnek, ugyanakkor nagyon szeret-
jük Deszket és fontos számomra az is, hogy 

részesei legyünk a szerb közösségnek a csalá-
dommal. 

– Hogy talált meg ez a munka? Hogy lett be-
lőled profi sminkes?

– A főiskolát Szolnokon fejeztem be, de 
már akkor tudtam, hogy más érdekel... a 
sminkelés. 2009-ben kezdtem megismer-
kedni a szakmával, már kozmetikus tanuló 
koromban indultam sminkversenyeken. Ah-
hoz, hogy profivá váljak, hosszú évek kemény 
munkája, tanulás, gyakorlás és természetesen 
a versenyzés vezetett.

– Mesélj egy kicsit a versenyről. Hogy zajlott 
ez az Európa-bajnokság?

– Tavaly Párizsban szerettem volna indulni 
először a Világbajnokságon, azonban a pan-
démia miatt azt online szervezték meg. Ott 
közel 2000 versenyző közül 8. helyezést értem 
el. Ez az eredmény hatalmas lendületet adott, 
így már akkor tudtam, hogy nincs megállás. 
Januárban kezdtük el a felkészülést csapatom-

mal, Hovorka-Miskolczi Kinga tréneremmel, 
aki szintén deszki származású (mi deszkiek, 
ha összefogunk, abból csak jó sül ki), illetve 
állandó modellemmel, Horváth Csengével. 
Márciusban kellett elküldeni a nevezést online 
az Európa-bajnokságra. Hosszú 2 hónapot 
kellett várni az eredményre, de megérte. 7 tagú 
zsűri 7 különböző országból szinte maximális 
pontszámmal jutalmazta a munkám.

– Mik a terveid a jövőre nézve?
– A jövőbeli terveim között szerepelnek 

további versenyek, illetve az, hogy minél több 
nőt még szebbé tudjak varázsolni és szeretnék 
szakmabelieket oktatni.

Kedves Tijana! Gratulálunk a csodálatos 
eredményeidhez és azt kívánjuk Neked, hogy sok 
hasonló sikerélményben legyen még részed!

Bene Ildikó

Ismerjük meg …
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Egyre fogynak a helyek a táborainkba, de 
még pár turnusra van lehetőség jelentkezni. A 
következő táborokba várjuk még a gyerekek 
jelentkezését 6 éves kortól. 

ANGOL ÉS KÉZMŰVES  
TÁBOR

Időpont: július 5-9. 8-16h
Várjuk olyan 6-10 éves korú gyermekek je-

lentkezését, akiket érdekel az angol nyelv vilá-
ga, és szeretnék kézműveskedni is! Angol da-
lokon, 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 három-

szori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) ma-
gában 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 já-
tékokat készítünk. 

Táborvezető: Selmeci Ágnes
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi három-

szori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) ma-
gában foglalnak minden költséget!

KÉZMŰVES TÁBOR

Időpont: augusztus 2-6. 8-16h
Kézműveskedni, kézügyességüket fejlesz-

teni vágyó gyerekeket várunk a kézműves 
táborunkba! A vágás, ragasztás mellett ter-

mészetesen a sok játék és szabadtéri program 
sem maradhat el...

Táborvezető: Sillóné Varga Anikó
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi három-

szori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) ma-
gában 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, fényképe-
zőgépeiket, 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 eszközök-
kel és ki is próbálhatják azokat.  

Szükséges felszerelés: digitális fényképe-
zőgép vagy okos telefon.

Táborvezető: Bódi Sándor
Tábor ára: 15. 000 Ft/fő, mely napi három-

szori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) ma-
gában foglalnak minden költséget

A táborokba 6 éves kortól várjuk a gye-
rekeket! 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, va-
lamint a faluhaz@deszk.hu e-mail címen 
lehet 2021. június 21-ig!

A tábor díjának befizetéséről később tá-
jékoztatjuk a jelentkezőket!

Kedves 
Látogatóink!

2021. május 4-én, hosszú idő 
után újra kinyitott a Faluház. 
Lehet könyvtárba jönni és elin-
dultak a művészeti csoportok 
próbái is. A 194/2021. (IV.26.) sz. 
Kormányrendelet szerint a kö-
vetkező feltételekkel látogatható 
az intézmény:

– Az intézménybe csak vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kezők, illetve a védett személy 
kíséretében érkező 18 év alattiak 
léphetnek be.

– A védett személyek és a vé-
dett személy kíséretében érkező 
18 év alattiak számára a maszk 
használata NEM kötelező.

– Koronavírus ellen védett 
személy az, aki ezt a koronavírus 
elleni védettség igazolásáról szó-
ló 60/2021. (II.12.) Korm. rende-
let szerinti hatósági igazolvány 
bemutatásával igazolja.

– A védettségi igazolványt 
a könyvtár bejáratánál elle-
nőrizzük, ha szükséges, akkor 
személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványt is 
köteles a látogató felmutatni.

– Intézményünk célja, hogy 
mindenki egyenlően hozzáfér-
hessen a könyvtári szolgálta-
tásainkhoz, ezért a védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkezők 
számára tovább működtetjük 
a „könyvtár terasz” szolgáltatá-
sunkat, ahogy azt eddig is tettük.

NYITVA TARTÁSUNK 
A KÖVETKEZŐ:

Hétfő:  zárva
Kedd-péntekig:  10-12, 
 13-18 óráig
Szombat, 
vasárnap:  zárva

Kérjük, tartsák be a fent leírt 
szabályokat!

Várjuk Önöket!

Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozói

Táboraink

Sok kicsi sokra megy
Újabb felajánlást kaptunk a tájházunkba! 

Molnár Sándor – egykori települési képvise-
lő – és családja egy eredeti Hofher morzsolót 
adományozott a közösségünknek. Családi 
hagyatékként tartják számon a régi eszközt, 
és bár biztosan lett volna rá vevő – úgy érez-
te, hogy a sokévi közszolgálat mellett ezzel is 
még tartozik a településnek. 

Köszönjük a felajánlást, nagyon szép álla-
potú morzsoló ez, melyet reményeink szerint 
sokan tudnak majd megtekinteni, ha elkészül 
minden épületünk és bemutathatjuk a szép 
gyűjteményt.



2021. MÁJUS8 SZENT SZÁVA KÖZPONT

Beiratkozás a 2021-2022-
es tanévre

Április 15-én és 16-án megtörtént a tankö-
teles tanulók beíratása a szerb iskola első évfo-
lyamára. A szülők többsége elektronikus úton 
küldte el intézményünkbe a szükséges doku-
mentumokat, de aki igényelte, annak eljuttat-
tuk az iratokat nyomtatott formában.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Könyvtár Deszki Általános Iskolájába 12 
tanuló iratkozott be.

Úgy gondolom, elégedettek lehetünk a lét-
számmal, mivel az óvodánkba járó 11 tankö-
teles kisgyermek mind nálunk kezdi meg ta-
nulmányait a jövő tanévben. Rajtuk kívül lesz 
egy tanulónk, aki jelenleg Szegedre jár óvodá-
ba, és nővére már iskolánkban tanul.

Tojáskocogtató  
az Iskolában

A szerb ortodox húsvét megünneplése al-
kalmából, a tojás karcolás mesterségével is 

megismerkedhettek a gyerekek, de a hagyo-
mányos „tojáskocogtatás” sem maradt el az 
idén. Párosával álltak a gyerekek egymással 
szemben és a kezükben lévő hagymahéjban 
festett, főtt tojások egyik oldalát kocogtatták 
a szemben lévővel. Így csak az egyikőjük tojás 
héja tört be, és a győztes az lett, akinek ép ma-
radt a tojása, ő került tovább a döntőbe. Végül 
a dobogós helyért küzdők voltak: Vikor Máté 
és Albert-Huszár Bori. Nagy szurkolás köze-
pette zajlott a döntő, de a 23 darab tojás közül 

Albert-Huszár Borinak volt a legkeményebb a 
tojása, Ő lett a győztes.

Anyák napja

Az idén sem feledkeztünk meg az Édes-
anyákról. A gyermekek fából készült szíveket 
festettek és díszítettek számukra. Verssel és 
dallal köszöntötték őket facebook csoportun-
kon keresztül.

Kisfilm a Szerb Iskoláról és 
Óvodáról 

Bemutatkozó kisfilmünk a QR reader vagy 
a Google Lens applikációval nézhető meg. 

A filmet készítette: Markovic Vladimir 
Kisfilm a Szerb Iskoláról 

Kisfilm a Szerb Óvodáról

Hírek a Szerb Iskoláról 
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NEMZ-BER-20-0147
SZENT SZÁVA KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

Pályázó: BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

A 2020 májusában megjelent, a Miniszterelnökség Egyházi és Nem-
zeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívásának célja, hogy a 
felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, melyek a 
2020-as költségvetési év során a különböző nemzetiségek nemzetiségi 
célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcso-
lódnak, valamint a magyar kis- és középvállalkozások erősítését és a 
magyar gazdaság élénkítését szolgálják.

A felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhí-
vás körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében 
vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő 
célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karban-
tartási tevékenységek támogatása.

Megvalósítási időszak: 2020. január 01 – 2021. június 30.
A BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikerrel pályá-

zott és 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Szent 
Száva Központ tetőszerkezetének javítására, tusolókban végzett vízhá-
lózat szerelésére, zuhanyzók burkolására, festésére, valamint elektro-
mos hálózat fejlesztésére.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

NEMZ-BER-20-0221
SZERB KÖNYVTÁR ÉS OLVASÓKÖR 
TEREM KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázó: Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

A 2020 májusában megjelent, a Miniszterelnökség Egyházi és Nem-
zeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívásának célja, hogy a 
felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, melyek a 
2020-as költségvetési év során, a különböző nemzetiségek nemzetisé-
gi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcso-
lódnak, valamint a magyar kis- és középvállalkozások erősítését és a 
magyar gazdaság élénkítését szolgálják.

A felhívás keretében nyújtandó egyedi támogatások célja a felhí-
vás körébe tartozó nemzetiségek identitásának megőrzése érdekében 
vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő 
célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karban-
tartási tevékenységek támogatása.

Megvalósítási időszak: 2020. január 01 – 2021. június 30.
A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat sikerrel pályázott és 

1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szerb könyv-
tár előterének felújítására, valamint külső vakolat javítására. Kö-
zösségi funkciónak való kialakítása, korszerűsítése szükségessé vált a 
jobb használhatóság szempontjából. Célszerűvé vált kialakítani a ren-
dezvényeket kiszolgáló helyiséget – itt betonozás, burkolás és gipsz-
kartonozás valósult meg. Sor került továbbá a külső vakolat javítására, 
burkolására.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kutyasétáltatók figyelmébe!

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.

A helyzet aktualitására tekintettel az  alábbiakra hívnám fel a mező-
kön, külterületeken (töltés, ártéri erdő) kutyákat sétáltatók  figyelmét:

A vadállomány szaporodási időszaka kora tavaszra, tavaszra esik. Ek-
kor a fácán fészkekben már tojások vannak, melyet elég, ha megbolygat 
egy kutya, a fácántyúk már elhagyja a fészkét, ezzel a tojások pusztulását 
okozva. Ilyenkor már a mezei nyúlnak az első fialása is megvolt, pici 
nyulak előfordulnak a réteken, vetéseken. Amit mi észre sem veszünk, 
de a jószimatú kutya gyorsan megtalálja és megölheti őket, vagy ha ez 
nem is történik meg, a kutya szagát megérezve az anyanyúl elhagyja a 
kölykeit. Az őzek már ellés előtt állnak, s ha a sutát meghajtja egy póráz 
nélkül sétáló kutya, az vetéléshez és az anyaállat pusztulásához vezethet! 

Kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy kedvenceik sétáltatá-
sakor a fentieket mindenképp tartsák szem előtt, s kizárólag pórázon 
futtassák kutyáikat! Tartsák tiszteletben a vadon élő állatok élőhelyét és 
életét!

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
 jegyző
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A Logopédia Európai Napja alkalmából a 
Maci csoportosok részt vettek a meseszövés, 
rímfaragás, az évszakok témakörben meghir-
detett pályázaton. Ezt megelőzően sokat ját-
szottunk rímalkotó, rímfelismerő játékokat. 
Verseken, mondókákon keresztül érzékelték, 
gyakorolták a rímelést. A mese tartalmát 

együtt találták ki. Az első felnőtt által indított 
mondat után már sorban szőtték össze az ötle-
teiket, láncszerűen haladva egész addig, amíg 
egy önálló történet jött létre belőle. A mese 
összeállítását követően meseképekkel egészí-
tették ki, a fantázia szárnyalt, az ügyes kezek 
szorgosan dolgoztak. Legnagyobb örömünk-

re a „Legtanulságosabb mese” címet nyertük el 
a mesénkkel! Mindenkinek szíves figyelmébe 
ajánljuk!

Motyovszkiné Vilim Mária
Óvodapedagógus

ÓVODAI HÍREK

Maci csoport meséje 

Logopédia Európai Napja

Történt egyszer, hogy Ősz anyóka nagyon 
szeretett volna találkozni a testvéreivel.

 Hogy-hogy nem, eddig sosem sikerült. El-
indult hát, ment-mendegélt.  

Egyszer csak eljutott Tél apó országába. A 
hideg jéghegyek között találkozott a jeges-
medvével. Medve anyó kétségbeesve kérdezte 
tőle:

– Ősz anyóka nem láttad az én kis bocsom? 
Már régóta nem találom, úgy elkóborolt.  

Anyó sajnos így felelt:
– Nem láttam a gyermeked. Utam során 

nagy volt a hó, de keressük meg Medve anyó. 
Megkérdezem Tél testvérem, hátha tud segíte-
ni nékem. 

Rögtön felállt a hegy csúcsára, csak úgy 
visszhangzott a kiáltása: 

– Tél apóka, testvérem, a medvebocsot ke-
resem!

Szólt az apó: – Elküldöm a sarki szelet, ke-
resse meg az elveszett bocsgyereket! 

 
A jeges sarki szél körbe-körbe száguldott 

– s ó mit látott –, a jég fogságában az eltévedt 
medvebocsot.  

Medve anyó megijedt.
– A jég kemény és hideg! Jaj, nekem, hogy 

szabadítsuk ki onnan?
– Tudom én, hogy kik segítenek! Rögtön 

hívom a jégolvasztó testvéreimet! – szólt Ősz 
anyó. 

  Így is történt, jött is rögtön a tavasz és a 
nyár, s mind elolvadt a jeges hó a lábuk nyo-
mán. 

Őrült is a négy testvér, hogy végre találkoz-
tak, de legjobban annak, hogy segíthettek a 
kicsi bocsnak.

És utána illa-berek, nádak-erek, ki a hegyre, 
ki a rétre, a kiskertbe, az erdőbe, a négy testvér 
útnak eredt.

Azóta is körbe-körbe járnak, de egymásra 
sosem találnak.

SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő
Maci csoport

A KÓBORLÓ MEDVEBOCS
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A vírushelyzet miatt az idei nevelési évben sem volt lehetőségünk a megszokott módon, ünnepi műsorral felköszönteni az édesanyákat. Május első 
vasárnapja közeledtével minden csoport lelkesen készült, hogy valamilyen formában mégis meglepje és megajándékozza őket ezen a fontos napon.

Anyák napja az óvodában

A Nyuszi csoportos gyerekek nagy öröm-
mel és szeretettel készülődtek, hogy felkö-
szöntsék a számukra legfontosabb személyt, 
az édesanyjukat. Meghitt hangulatban tanul-
tuk az anyák napi verseket, énekeket április 
utolsó hetében, és készítettük el a meglepe-
tés ajándékokat az édesanyák és a nagyma-
mák számára. Készült szív alakú kulcstartó, a 
gyermekek ujjlenyomatával mintázva, filcből 
édesanyák és gyermekük sziluettjét ábrázol-
tuk, a nagymamáknak tenyérnyomattal díszí-
tett szívet ajándékoztak a gyerekek.

A Nyuszi csoport jelenlegi kisebb létszáma 
miatt minden gyermek egyedül mondta el a 
tanult verset, amelyet egy személyes videó 
formájában küldtünk el az édesanyáknak va-
sárnap reggel az online térbe. A gyerekek és 
a szülők visszajelzései alapján ebben a formá-
ban is sikerült meghatnunk az édesanyákat 
ezen a csodás ünnepnapon.

Márki Anett (óvodapedagógus)

„Jajj, de jó lesz meglepni anyát!”
„Megígérem, hogy nem mondom el anyának 

ezt a titkot!”
„Anya nagyon meg fog dicsérni engem, ha ezt 

meglátja!”
Ezekben az őszinte gyermeki gondolatok-

ban minden olyan érzés benne van, ami ezt 
a sok készülődéssel és élményekkel teli hetet 
áthatotta a Katica csoportban. Minden perc-

ben az édesanyákra és nagymamákra gondol-
tunk a gyerekekkel. Az ünnepi előkészületek 
alatt az óvodában megteremtettük a meghitt 
hangulatot, ezzel is erősítve az anya - gyermek 
közötti érzelmi kötődést. Versekkel, dalokkal 
és kézzel készített kis ajándékokkal készültünk 
nekik, hogy az év legszebb vasárnapján egy-
két örömkönnyet csalhassunk a szemeikbe. 
Minden gyermek szorgalmasan mondogatta a 

versikéket, énekelte 
a dalocskákat, hogy 
az általunk össze-
állított kis műsor 
jól sikerüljön. Videofelvétel 
keretein belül, online térben osztottuk meg a 
kedves szülőkkel a kiscsoportosok aprócska 
műsorát, ami a visszajelzések alapján el is ju-
tott minden édesanya és nagymama szívéhez.

Lászlóné Paplógó Alexandra 
Óvodapedagógus

A Süni csoportba járó gyermekek lelke-
sen készülődtek április utolsó hetében, hogy 
az év legszebb vasárnapján felköszönthes-
sék a számukra legkedvesebb személyt: az 
édesanyjukat. Ajándékként vászontáskát 
festettünk, a kis kézlenyomatokat virágokká 
varázsoltuk. A táskákba belekerült „Az év 
legjobb anyukája” oklevél is, melyen minden 
egyes édesanyáról a külön neki szánt, gyer-
meke által elmondott tréfás, őszinte, szívme-
lengető gondolatok álltak. Természetesen a 
nagymamákra is gondoltunk, számukra ké-
peslapot készítettünk. Verssel, illetve közös 
tánccal is készültünk, ez utóbbit videofelvé-
telen juttattuk el a szülőkhöz. A Süni csoport 
apraja-nagyja azon ügyködött, hogy a lehe-
tőségekhez mérten, minél emlékezetesebbé 
tegyük ezt az ünnepet. Örömmel fogadtuk 
a visszajelzéseket, miszerint a meglepetések 
elérték céljukat, az elmondások alapján a leg-
több otthonban szem nem maradt szárazon a 
meghatódottságtól.

Huttyai Ágnes (óvodapedagógus)

Anyák napját nagy izgalom, lelkes munka 
előzte meg a Maci csoportban. Mindenki a 
legszebb ajándékot szerette volna hazavinni 
az anyukájának, nagymamájának. Virágfor-
mát festettek olyan színűre, amilyen az anyu 
kedvence, majd a szárát zöldre pálcikából, s 
mellé pici muskátli és kerti virágpalántát ül-
tettünk saját díszítésű kis pohárkába. Nagy-
mamiknak szívecskéket festettek, díszítettek. 
Közben volt időnk arra is, hogy beszélgessünk 
arról, miért fontos ez az ünnep számunkra. 
Érzéseinket versekbe, szívet melengető, köny-
nyeket fakasztó dalocskákba foglaltuk. Anyák 
napját otthon köszöntötték a gyerekek azzal, 
amivel csordultig van a kis szívük, nagy-nagy 
szeretettel!

Motyovszkiné V. Mária
(óvodapedagógus)

Anyák napi készülődés 
a Nyuszi csoportban

„Virágosat álmodtam…” 
– Anyák napi készülődés a Katica csoportban

Anyák napja 
a Süni csoportban

Anyák napi készülődés 
a Maci csoportban

Sajnáljuk, hogy az öröm pillanatait személyesen nem élhettük át, de nagyon bízunk benne, hogy a 
következő évben az oviban közösen együtt ünnepelhetjük majd azokat, akik életet adtak ezeknek az 
apró kis embereknek, és akik létükkel bearanyozzák a gyerekek mindennapjait, akiknek ők jelentik a 
mindent: az ÉDESANYÁKAT!
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Versenyek
✓  Online szavalóverseny 
Sajnos a járványhelyzet sok mindent befolyá-
solt, felülírt, ezért a már hagyománynak szá-
mító térségi szavalóversenyt az online térben 
szervezte meg az iskola. A versenyt két kategó-
riában hirdettük meg: 1-2 évfolyamon és 3-4 
évfolyamon. Több iskolából, 36 filmes/videós 
produkció érkezett. A kiválóan teljesítők ok-
levelet és könyvjutalmat kaptak. Iskolánk leg-
jobbjai: Terjék Miranda, Pálinkás Zoltán, Guta 
Csanád, Szilágyi Balázs, Farkas Katinka, Lé-
vai-Radics Lujza, Simity Anna, Szikora Ágota.

✓ Hermann Ottó környezetismereti verseny
Háromfordulós, országos, egyéni tesztverseny. 
Az iskolai válogató célja, azoknak a tanu-
lóknak a kiválasztása, akiket teljesítményük 
alapján beneveznek a versenyre. A feladatla-
pot a tanulók a nevezési határidőig egyénileg 
oldhatták meg. Az alábbi tanulók jelentkeztek 
a tesztversenyre: Lévai-Radics Lujza, Szikora 
Ágota, Tánczos Daniella. A második forduló-
ban minden résztvevő külön feladatlapot és 
sorszámozott kódlapot kapott. Két tanuló érte 
el az országos döntő részvételéhez szükséges 
ponthatárt, és meghívást kapott Budapestre: 
Lévai-Radics Lujza és Tánczos Daniella. A jár-
ványügyi helyzettől függően május 29-én on-
line vagy esetleg személyesen vesznek részt a 
megmérettetésen.

✓ Szegedi Bendegúz Akadémia:
„matekÁSZ” tanulmányi verseny
A fejlesztő célokat szolgáló matematikaverse-
nyen iskolánk alábbi tanulói szerepeltek ered-
ményesen: 2. osztályból: Karagity Márk, Makári 
Enikő, Szabó Zalán Zsolt; 3. osztályból: Kőrösi 
Viktória, Maróti Panni; 4. osztályból Tajti Zoé.

✓ „NyelvÉsz” verseny
A részvétel már hagyomány iskolánkban. Ezen 
a versenyen a megyei döntőt még az iskolá-
ban írhatták tanulóink, melyen nagyon szép 
helyezést értek el. 2. osztályból Szabó Zalán és 
Pálinkás Zoltán 2. helyezett, Szabadai Péter 5. 
helyezett, Német Nóra 8. helyezett és Sebesi Mi-
lán 10. helyezett lett. 3. osztályból Orosz Regina 
3. helyezett; 4. osztályból Farkas Katinka 1. he-
lyezett, Lévai-Radics Lujza 3. helyezett, Tirk Alíz 
4. helyezett lett.
Farkas Katinka és Lévai-Radics Lujza tanulók 
bejutottak az országos döntőbe, amely május 
8-án online került megrendezésre.

✓ Jonatán Országos Olvasási Verseny
A Jonatán könyves kalandtúráján sikeresen 
szerepelt Vass-Nagy Lilla 3. osztályos tanuló. 
Bejutott az országos döntőbe, amit április 30-
án rendeztek meg online térben és a 27. helyen 
végzett. 

✓ Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság – 
matematika versenye
A verseny első három fordulójában nyújtott 
teljesítményéért kapott összpontszám alapján 

ARANY minősítést kapott Nyári Alexander 3. 
osztályos tanuló, EZÜST minősítést Papp Esz-
ter Júlia 3. osztályos tanuló. A megyei döntő-
ben Papp Eszter Júlia 17., Nyári Alexander a 19. 
helyen  végzett.

Lázár Ervin Program
Tovább folytatódott a Lázár Ervin Program, 
melynek keretében újabb két előadást láthat-
tak a felsősök és egy előadást a harmadiko-
sok. Az ötödikesek ,,A kezdetben vala a zene" 
című összeállítást látták, a nyolcadikosok a 
,,Magyarnak lenni " című előadást nézték meg. 
Mindkét produkciót a Budapesti Filharmóniai 
Társaság készítette. A tanulók érdekes és szín-
vonalas előadásokat láthattak. A harmadiko-
sok a Pinceszínház „Tessék engem elrabolni” 
című előadását élvezhették. A rendkívüli ta-
nórákat megbeszélés követte, melyen kiderült, 
hogy nagyon sok emóciót váltottak ki a gyere-
kekben a művek.
 
Sport
2021. május 14-én, a Magyar Atlétika Szö-
vetség által szervezett Dél- és Dél-Kelet Ma-
gyarországi régiós versenyen Debrecenben 
szerepelt több Zoltánfy István Iskolába járó 
versenyző. Öt megye versenyzőinek nemes 
küzdelme volt ezen a napon.
Sziveri Roberta 5. osztályos tanuló U14-es kor-
osztályban, 80 méteres és 600 méteres futásban 
1. helyezett lett, Kresák Hanna 6. osztályos ta-
nuló U16-os korosztályban, 1500 méteres fu-
tásban 2. helyezést ért el.
A következő forduló Szolnokon kerül megren-
dezésre, ha a fiatalok ott is hozzák formájukat, 
az országos döntőbe juthatnak, mely hatalmas 
eredmény lenne (lesz).
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez 
és további sikereket kívánunk!

Tankert
Újra beindult az élet az iskolakertben. Az itt 
megtartott tanórai és tanórán kívüli foglalko-
zások szerves részét képezik az iskolában folyó 
környezettudatos nevelésnek. Nem csak, hogy 
kiegészítik, hanem gyakorlati ismereteken ke-
resztül mélyítik a tudást, attitűdöt. Közvetve 
tudatosítják az egyén és a közösség felelőssé-
gét a fenntartható fejlődés megteremtésében. 
Pedagógiai célként jelenik meg még a szemé-
lyiség fejlesztés, a tevékenységközpontúság, a 

felelősségvállalás és a csapatmunka fontossá-
gának hangsúlyozása.
Tavaszi talajelőkészítés már a tanulók visszaté-
rése előtt megkezdődött, de a végső vetésren-
det már a gyermekek alakították ki. Minden 
osztály átvette a rábízott területet és nagy lel-
kesedéssel indult meg a munka. A tavaszi ve-
tés, ültetés sikeresen, még a várva várt eső előtt 
befejeződött. Már az online térben megkezdő-
dött az elméleti és gyakorlati felkészítés az idei 
gazdálkodásra. Többek között az otthon nevel-
getett, becézgetett és egy-két még nevet is vi-
selő palántácska megtalálta szabadtéri helyét. 
Minden tanulócsoport őszi betakarítású gabo-
naféléket, kabakosokat ültetett. Tovább bővült 
a már korábban telepített gyógynövénykert és 
gyümölcsfa állomány.
(A tankertben készült videó a honlapon meg-
tekinthető.)
Nagy az igény mind a tanulók, mind a pedagó-
gusok részéről, hogy végre egy teljes termesz-
téstechnológiai folyamat részesei lehessenek. 
Az elmúlt évben sajnos az ismert körülmény 
miatt nem lehettek részesei a vetés, ápolás és a 
betakarítás folyamatának.

Az idei mottó: 
„A munka jól megérdemelt gyümölcse”

Ezúton köszönjük meg az iskola részére tett 
felajánlásokat: Vikor Attilának a gépi erőt és a 
Deszki Faiskolának a gyógynövényeket!

Ballagás és tanévzáró 
időpontjai:
Június 19. (szombatra) 10.00-ra tervezzük 
a ballagást és 11.30-ra a tanévzárót az akkor 
aktuális járványügyi előírások betartása mel-
lett.

Összeállította: Vid György ig.
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Sokan tettek fel nekünk kérdéseket a szomszédos Szőregi RSE – Deszki SC közös együttműkö-
désével kapcsolatban, ezt szeretnénk tisztázni, elmondani az okokat, miért is kerestünk partnert.

Az elmúlt évek során egyre jobban látszódott, hogy a gyerekek létszám csökkenését nem 
tudja saját erőből megoldani az egyesület. Egyre több lett a „lyukas” korosztály, a szinte állan-
dó létszámhiányos problémára megoldást kellett találni. Sajnos, ezt a legtöbb sportszervezetnél 
„hamisozással” oldják meg Magyarországon. A Deszki SC viszont eldöntötte, hogy ezt az utat 
nem választja, inkább partnereket keresett az együttműködéshez. Az első évben a közös munka 
a Tiszasziget SE-vel kezdődött, de nem igazán volt hatékony.

A második évben kapóra jött, hogy Szőregen problémák léptek fel, „elfáradt” az akkori veze-
tés. Új hullámokra volt szükség, ezt „lovagolta” meg a Deszki SC az elmúlt években. A közel két 
év távlatából elmondható, hogy tud és akar a két egyesület együtt dolgozni. Több lett a logisztikai 
feladat, az átjárásokat a közös edzésekre meg kell oldani, de ezzel szemben megoldódtak szinte 
teljesen a létszám problémák, illetve az eredményességben is hatalmas előrelépés történt.

Elmondható, hogy a két egyesület közösen az óvodás kortól a felnőttekig mindenkit tud sze-
repeltetni a saját korosztályában. Ebben a szezonban 14 csapattal neveztünk különböző megmé-
rettetésekre. A játékosok felkészítését 12 edző irányítja, az ő munkájukat további 3 fő egészíti ki, 
az igazolt játékosok száma közel 200 fő. Az is örömteli, hogy a létszám havi szinten folyamatosan 
nő, ez a pandémiás időszakban hatalmas eredmény. Ha már az eredménynél tartunk, reménye-
ink szerint 5 csapatunk fog dobogón végezni, ha ehhez hozzáadjuk a két futsal érmet, akkor 
elmondható, hogy igazán sikeres évet zárhatunk.

Közös csapataink: 
KOROSZTÁLY DESZKI SC SZŐREGI RSE (HELYEZÉS)

U7 Igen Igen

U9 Igen Igen

U11 Igen Igen

U13 -- Igen

U14 Igen (II. helyezés) Igen (IV. helyezés)

U17 Igen (VII. helyezés)

U19 Igen (III. helyezés) Igen (II. helyezés)

Felnőtt Igen (I. helyezés) Igen (I. helyezés)

Szakembereink: Bata Nathaniel, Czibere László, Csordás József, Gémes Szabolcs, Gémes Sza-
bolcsné Melinda, Herédi Szabolcs, Király Csaba, Koczkás Zoltán, Kocsis Tamás, Nagy Attila, 
Papp Endre, Rácz Balázs, Tarjányi Marcell, Tóth Tamás, Vincze Gábor

A biztos együttműködéshez elengedhetetlen az anyagiak előteremtése. Ezek megoldásán 
Szabó László, Tóth Erika, Tóth Tibor dolgozik folyamatosan. Legfőbb bevételi forrása a szak-
osztálynak a TAO-s pályázatok. Emellett ki kell emelni Deszk Község Önkormányzatának éves 
támogatását, Király László Polgármester Úr vezetésével.

Az egyesület vezetése úgy gondolja, ez a megfelelő út. Szeretné az együttműködést tovább ki-
terjeszteni, újabb és újabb térségeket bevonni, mert be kell látni, ez jelenti a biztos jövőt jelen 
pillanatban.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Szabó László

Deszken csillog a legfényesebb medál, is-
mét bajnokságot nyert felnőtt csapatunk, ki-
érdemelve ezzel a magasabb osztályban való 
indulás jogát. 

Prislinger Tibor vezetőedző értékelése: 
Nehezen indult be a szezon, de a lányok foko-
zatosan javuló játékot produkáltak. A később 
érkező játékosokat is sikerült beilleszteni és 
egy stabil csapatot sikerült összerakni. A vé-
gén kiengedtünk, de szerencsére ez nem ve-
szélyeztette a bajnoki címünket, amihez gra-
tulálok a csapatnak, megdolgoztak érte. Sok 
sikert kívánok a következő szezonhoz!

A csapat tagjai: Ágoston Liliána, Ágoston 
Réka, Bárkányi Szabina, Bodor Benita, Dénes 
Dominika Zsófia, Dobó Viktória, Draxler 
Dorottya, Draxler Orsolya, Hadobás Rebe-
ka, Hódi Szilvia, Horváth Petra, Hrachovina 
Emese, Jámbor Fanni, Kormány Dóra, Ko-
rom Aida, Megyeri Csilla, Pocsai Dorina, Re-
igl Szonja Kitti, Szabó Zsófi, Széll Evelin, Széll 
Noémi, Tarján Dóra, Veszelovszky Anett, 
Prislinger Tibor (edző)

Bár a Magyar Kézilabda Szövetség Szak-
mai- és Versenybizottsága a 2020-2021. évi 
valamennyi utánpótlás versenysorozatát be-
fejezetté nyilvánította, a munka nem állt meg 
a kisebb csapatoknál sem.

Az U8-as fiúk és lányok Ágoston Liliána, 
az U10-es fiúk és lányok Grézló József, a 12 
éves fiúk Nagy János Miklós, a serdülő lányok 
pedig továbbra is Kozserán Beáta kezei között 
készülnek a következő bajnoki évre.

Grézló József értékelése: Bizakodásra ad 
okot, hogy a korlátozások feloldása után újra 
az egész keret jár edzésre, főleg, amióta az is-
kola újra kinyitott az alsósok részére. Sajnos, 
ez a kevés kihagyás is látszódik mindenkin. 
Újult erővel álltunk neki a munkának és ki-
csi gyakorlás után mindenki visszarázódott. 
Most pedig maximális odafigyeléssel csinál-
juk tovább az edzéseket már a jövő szezonra 
készülve.

Kozserán Beáta értékelése: A járvány ne-
künk is okozott olykor nehézséget, felváltva 
voltak karanténban a játékosaim, ez azonban 
nem volt akadálya annak, hogy otthonra is 
kapjanak külön feladatot az érintettek. Pár 
játékosomat nem engedték az edzésekre, ne-
kik hetek, hónapok estek ki a gyakorlásból. 
Az, hogy nincsenek mérkőzéseink, lehetősé-
get adott nekünk arra, hogy olyan elemeket 
is fejlesszünk, kipróbáljunk, amire a bajnoki 
hajsza alatt nem jut idő. A további időszakban 
is a képességfejlesztésre és a technikai elemek 
megfelelő elsajátítására fektetjük a hangsúlyt.

Összeállította: Kozserán Beáta

Labdarúgás hírek Kézilabda hírek

U14
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Jézus feltámadása a keresztények legna-
gyobb ünnepe, amit a Maros menti, így a desz-
ki szerbek is méltóképpen ünnepeltek, illetve 
ünnepelnek ma is. Ez évben valahogy más-
ként, illetve leginkább mindenki szűk családi 
körben emlékezett a nagy eseményre. Ehhez 
az ünnephez sok hagyomány is fűződik, amit 
részben sikerült megőrizni. A húsvét nem csu-
pán egy rövid ünneplést jelent, hanem hosszú 
ünnepsorozat a héthetes böjttel, amelyben a 
legjelentősebb a nagyhét. 

A nagyhét (szenvedések hete) minden nap-
ja ünnep, de a legfontosabb ünnepek csütör-
tökön kezdődnek a templomban a tizenkét 
evangélium olvasásával. Nagypénteken Jézus 
Krisztus megfeszítésére emlékeznek és a szen-
télyben délután feldíszített emelvényt (Krisz-
tus sírja) leterítik azzal a vászonnal (plastani-
ca), ami Krisztus sírba tételét ábrázolja. Ezen 
a napon nem szólnak a harangok, hanem 
helyette egy deszkát ritmusosan ütögetnek. 
Nagypéntek a nagy előkészületek napja, illet-
ve a tojásfestés napja, ami a természet és az élet 
megújulásának szimbóluma. Deszken a szerb 
asszonyok régen a tojásokat hagymahéjjal 
színezték, de a festés előtt olvasztott viasszal 
díszítették. Szombaton is folytatódik az elő-
készület, aminek most a legfontosabb eleme 
a sonkafőzés, hisz a hosszú húsvéti böjt után 
a családoknak fontos a zsíros étel fogyasztása. 

A feltámadási körmenet és istentisztelet 
után, amit most éjfélkor tartanak, hazamen-
nek, hogy jót egyenek. Nem marad el a köszö-

nés sem: Hristos voskrese (Krisztus feltámad), 
amelyre a válasz: Voistinu voskrese (Igen fel-
támad), így köszöntik egymást a szerbek Pün-
kösdig.

Húsvét első napján ünnepi szent liturgia 
van, melyen mindig sok gyerek vesz részt. 
Majd utána következik az otthoni bőséges 
ünnepi ebéd, aminek elmaradhatatlan része 
a tojás, illetve a tojáskocogtatás. Elsősorban 
gyerekek játszották ezt a játékot, később ebből 
merítették az ötletet a Bánátosok, hogy Tojás-
kocogtató versenyt rendezzenek. Itt díjazták 
a kifestett tojásokat és a tojás két végével való 
kocogtatást, valamint lejtőn gurítást és pénz-
dobálást a tojásba. Természetesen mindez 
finom sütemény, ital és zene mellett. Sajnos 
most ezt a szigorú előírások miatt nem tudták 
megrendezni, ahogy a másnapi locsolkodást 
sem, amit a szerbek a magyaroktól vettek át, 
kibővítve azzal a szokással, hogy szerb vá-
szon törölközőkkel feldíszített fiákereken 
járták körbe a lányokat és úgy locsolkodtak. 
E hagyományt is több éven keresztül sikerült 
feleleveníteni és reméljük, hogy a jövőben is 
így lesz ez. Ami idén sem maradt el, az а teme-
tőben, a sírok felszentelése a tisztelendő által 
húsvét harmadnapján. A hozzátartozók tojást, 
kalácsot és bort vittek a sírokhoz és természe-
tesen gyertyát gyújtottak. Ez a hagyomány a 
néphit szerint arról tanúskodik, hogy Isten 
előtt minden ember egyforma. 

„Djurdjevdan”- 
Szent György napi szerb 
népszokások Deszken 

Szent György napja az egyik legfontosabb 
ünnep a deszki szerbeknél is, amihez az egy-
házi szertartás mellett sok néphagyomány is 
fűződik. A néphit szerint ezen a napon (május 
6.) ér véget a tél és kezdődik a nyári időszak. А 
néphagyományok a jószág, a vetés védelmére, 
valamint a kedvező időjárási viszonyokra irá-
nyulnak.  A legszebb szokás, ami sokáig élt – 
és a Bánátosok 2002-től néhány évig felélesz-
tették –, az egyházi lobogókkal történő hajnali 
kivonulás a falu melletti mezőre. Sokan gya-
log, de volt, aki fiákerrel, lovaskocsival vagy ló-
háton ment. Mivel a mondás szerint a „Szent 
György napi eső aranyat ér”, ha szárazság volt 
esőért, ha eső volt, akkor jó időért imádkoz-
tak. Ezután következett a lányok koszorúfo-
nása és a közös reggeli, valamint vigadalom. 
E szokást fel is dolgozta Dobrvoje Putnik 
koreográfus, aki a Bánát Néptánccsoportnak 
készített ebből egy nagyon sikeres koreográfi-
át, amely most is repertoáron van. Az „élőben” 
történő felelevenítés tervben volt és reméljük, 
hogy sikerül is jövőre megvalósítani. Mivel 
sok szerb család ünnepli, mint a család védő-
szentjét Szent Györgyöt, maradt a házi ünnep-
lés és természetesen a híres Gyurgyevdán dal, 
amit sok nyelven, így magyarul (Rúzsa Magdi 
előadásában) hallhatunk.

Pályázatok, tervek
A Bánát Egyesület fontosnak tartja a pályázatokon való részvételt, 

hiszen leginkább ez adja az egyesületnek az anyagi háttér biztosítását, 
ami nélkül nincs előrehaladás. Ezért már most előkészületben vannak 
a következő időszak projektjei, mint például az „Ajvár fesztivál” vagy 
a „Banatski Sabor” szerb népzenei, népi és egyházi dalfesztivál, annak 
reményében, hogy ezeket sikeresen meg fogjuk tudni rendezni.

Tánccsoport, zenekar
A szeniorok már elkezdték a hétfői próbákat, amelyek most legin-

kább csak baráti beszélgetésekben nyilvánulnak meg a hosszú szünet 
után, természetesen betartva a szigorú előírásokat. A „kicsik” próbálnak 
Jaksity Mira vezetésével, természetesen, ahogy a lehetőségek engedik. A 
többi csoport pedig csak az online „próbákon” vesz részt, sok beszélge-
tést is beiktatva, de már látják a végét és várják a próbák kezdetét a Szent 
Száva Központ próbatermében. A zenekar és Vujcsin Eszter szólóéne-
kes részt vett a „Cselekvő Közösségek” online műsorban. Brczán Éva és 
Krisztifor ugyanebben a műsorban bemutatta a „Maros menti szerbek 
értékei” c. kiadványt.

Társadalmi munka
A régi szerb temetőben a Bánátosok szerveztek Szerb Húsvét előtt 

társadalmi munkát. Szükség volt erre, mivel sajnos a „zöld” nagy úr és 
nő a fű és a fák (orgona) és minden más. Sajnos, az állandó karbantartás 

elmaradt, ami ahhoz vezethet, hogy ismét kaotikus állapotok uralkod-
hattak el. Ezt szeretnék megelőzni a szervezett társadalmi munkával 
most és a jövőben is. Természetesen ráférne egy nagyobb felújító, meg-
óvó munka, ami csak pályázati pénzből valósulhat meg. 

Kézműves Műhely 
Ebben az időszakban a Kézműves Műhelyben folyik a legtöbb mun-

ka, hiszen folytatódik a „stafir ládák” felújítása, ami nagy feladat. A Ma-
gyarországi Szerb Színház részére egy előadáshoz Királyi mundér ké-
szül és szintén Budapestre készülnek aranyhímzéses övek. A battonyai 
és deszki szerb iskolák, óvodák részére ballagási tarisznyák készülnek, 
ahogy ez az előző években is volt, valamint saját célra, a tánccsoportnak 
Kelet-szerbiai női népviselet. 

Rusz Borivoj (Bóró)  

Hírek a Bánát háza tájáról

Rövid hírek 
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HÁZASSÁG
Ponicsán Ádám Balázs és Tocko Anita 2021. április 26-án házasságot kötött.

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
NKM Áramszolgáltató telefonszám: 
+3662/565-881

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

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (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.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok 
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácien-
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes 
bejelentkezés után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 10:00-16:30,  Kedd: 11:00-18:00
 Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
 Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421, 
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

NAPPALI ELLÁTÁS  
- IDŐSEK KLUBJA 
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
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Kiadásért felelős személy: 
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

június 9., 23. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga kuká-
ban, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő 

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

Családi események
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