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– Az Országgyűlés bármikor meg-
szavazhatja a lakástörvényt, melynek 
értelmében töredékáron vásárolhatják 
meg a bérlők az önkormányzati bérla-
kásokat. Ez a deszki, Semmelweis utcai 
bérházunkat is érinti – mit gondol erről, 
polgármester úr?

– Igen, ez a felháborító és igazságtalan 
törvény minden magyar önkormányzati 
bérlakásra vonatkozik – így a deszki laká-
sokra is. A Semmelweis utcai 15 lakásos 
bérházunkra is, ám 2023. október végéig azt 
nem lehet elidegeníteni az építésére nyert pá-
lyázati feltételek miatt. Azt követően viszont 
igen. A Zrínyi utcai krízislakásainkra nem 
vonatkozik majd ez a jogszabály – azok jelle-
ge, illetve hasznosítása miatt.

Hogy mit gondolok róla? Azt hiszem, a fen-
ti gondolataim első szavai megadják erre a vá-
laszt. Felháborít és bevallom, életemben nem 
gondoltam volna, hogy ilyen megtörténhet.

 Ez olyan mértékű kirablását eredményezi 
az önkormányzatoknak, amire eddig még 
nem volt példa. A mi esetünkben akár azt 
jelentheti, hogy a 450 millió forint értékű 
bérházunkat akár 50-60 millió forintért is 
kötelesek lennénk eladni.

Azt gondolom, hogy senki nem hatalma-
zott fel bennünket, képviselőket, és engem 
– mint polgármestert, hogy 15 – egykor a 
sorsoláson szerencsés – bérlőnek fejenként 
15-20 millió forintos ajándékot adjunk a 
község vagyonából. Ezt én kizárólag ak-
kor tartom elképzelhetőnek és jogosnak, 
ha minden deszki családnak tudunk adni 
ugyanennyi összegű támogatást. (…erre 
pedig vajmi kevés esély van…)   

A törvényjavaslat benyújtása okán átérté-
keltük a lakásrendeletünket, és több módosí-
tást is eszközöltünk. 

– Ki kell mondjuk, mi nem szerethetjük 
kevésbé azokat a jelentkezőket, akik az egyes 
lakások kisorsolásánál a nem nyertesek tábo-
rába kerültek, ahogy nem tarthatjuk értéke-
sebbnek, jobbnak az egykor szerencsés, nyer-
tes pályázókat sem. Éppen ezért megszűnik 
az automatizmus azon esetekben, amikor a 
bérlő a szerződés lejártával tovább szeretné 
bérelni a lakást – egy évre meghosszabbítha-
tó a bérleti jogviszony, de ezt követően min-
denkinek újra pályázni kell!   

– Mindig is alapelvünk volt, hogy egyfor-
ma eséllyel pályázhat mindenki, és célunk az, 
hogy a saját lakás vagy a rendezett lakhatás 
megszerzéséig, lehetőséget adjunk minél 
több családnak a kulturált lakhatásra. Ennek 
kapcsán, nem fogjuk öt évre kiadni a laká-
sokat – csak ennél rövidebb időszakokra.

– Amikor pénzt nyertünk a bérház meg-
építésére, szerződésben kellett vállalnunk, 
hogy üzleti alapon működő bérlakásként 
működtetjük azt, és nem szociális lakásként, 
azaz piaci áron adjuk ki, hogy a bevételek 
az önkormányzatot gazdagítsák, ne a nehéz 
helyzetben lévőknek adjon burkolt támoga-
tást. Erre tekintettel minden év végén a piaci 
díjakhoz fogjuk igazítani a deszki bérleti 
díjakat.

– Eddig is fontos szempont volt szá-
munkra a deszkiek helyben tartása, ezért a 
képviselő-testület élhetett a bérlő-kijelölés 
jogával, hogy lakhatáshoz juttassa a telepü-
lés, a közösség számára fontos munkaválla-
lókat. Ezt a jogot továbbra is fenntartjuk, ám 
mostantól nem csak egy lakásra vonatkozhat 
ez a tulajdonosi jog. 

Ez a törvénytervezet – jó gazdaként – vál-
toztatásokra késztetett bennünket, mely 
alapján – szándékaink szerint  – egy igazsá-
gosabb, és minden deszki érdekeit képviselő 
lakásrendeletet vezethetünk be a gyakorlat-
ba.

– Nincs pénze a településnek, de még-
is „Nyárindító családi napot” szervez-
nek? Hogy is van ez?

– Először is szeretném, ha mindenki tisz-
tában lenne azzal, hogy a közel másfél éve 
tartó pandémia ideje alatt rengeteg pályá-
zatban vállalt rendezvény maradt el, melye-
ket a korlátozások feloldásával most meg kell 
tartani. Ezért lesz most olyan elképzelhetet-
len rendezvény dömping, ami erős nyomást 
gyakorol majd a fotelhoz szokott társadal-
munkra. Nekünk is vannak ilyen pályázati 
kötelezettségeink – ezeket pótoljuk, és raga-
dunk meg minden lehetőséget, hogy eleget 
tudjunk tenni azoknak. Szinte csak a mun-
kánkba kerül majd ez a „pandémia-kergető” 
rendezvény. 

Egyébként nincsenek nagy kiadások be-
tervezve, a meglévő anyagainkat használjuk, 
a segítőinket aktivizáljuk és nem csinálunk 
nagy porverést – családias, barátságos ren-

dezvényt szervezünk, ahol az egész család 
jól érezheti magát június 26-án délelőtt 10 
órától, egészen késő estig. Azt szeretnénk, 
ha újra összejönnének a csoportok, a baráti 
társaságok, és egy kötetlen, vidám napon jól 
érezné mindenki magát. A kft igen szerény 
dolgozói létszáma miatt, most nem mi ad-
juk a büfét. Itt lesz a Helyi értékek napjáról 
és az Ajvár fesztiválról ismert kitelepülő 
konyha, lesz fagyi, jégkása, üdítő és persze 
sör és „koccintó italok” is – a felnőttekre 
gondolva. Egy szóval, egy igazi, felhőtlen 
kikapcsolódást, újra találkozást kínálunk az 
ide kilátogatóknak. Ennek kívánunk teret 
adni – és arra is bíztatok itt az újságunkban 
is mindenkit, hogy jöjjenek – találkozzunk a 
Faluház parkjában!   

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

SZERKESZTŐSÉG 
KÉRDEZ 

POLGÁRMESTER 
VÁLASZOL

DESZKEN KI VISZI AZ 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOKAT?

MIBŐL LESZ A CSALÁDI NAP? 



2021. JÚNIUS 3ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

–  Polgármester Úr! Megint itt a szú-
nyoginvázió – mire számíthatunk?

– Ha viccelni akarnék, azt mondanám, 
hogy sok csípésre, de – valószínűleg a vércso-
portom miatt – a szúnyogok egyik kedvenc 
célpontjaként ezzel nem poénkodnék inkább. 
Nem tudom különben, hogy melyik vércso-
portot nem kedvelik ezek a vérszívók, mert 
én még olyan emberrel nem találkoztam, aki 
ne vakarózott volna, aki ne szenvedne a sok 
szúnyog miatt. Sajnos, ismét csapadékos tava-
szunk volt, hűvös, késői nyárkezdéssel, és bi-
zony ez kedvez a szúnyogoknak – ezer számra 
rakják le a lárváikat a szabad vizekbe, árkokba 
és pocsolyákba.

A védekezés továbbra is állami kézben van, 
a privát megrendelésekre viszonylag kevés 
ideje marad a szolgáltatónak, így azokért nagy 
a sorban állás és bizony nagyon drága is lett.

A Katasztrófavédelemmel együttműködve 
elkészült a szúnyoggyérítés megyei beosztá-
sa, és mi is tudjuk, hogy mikor számíthatunk 
„központi segítségre”. Az állam által megren-

delt két típusból mi itt a 
régióban csak földi gyérí-
tésre számíthatunk – bár 
az kell mondjam, hogy ez 
az elmúlt években cseppet 
sem bizonyult eredményte-
lenebbnek, mint a légi perme-
tezés. Ezt úgy is megfogalmazhat-
nám, hogy a legtöbbek szerint már az 
sem ér nagyon semmit és ezt én is meg tudom 
erősíteni. Tegnapelőttre hirdették Szegeden a 
légi permetezést, amit sikeresen el is végeztek. 
Mi tegnap este mentünk egy programra, és 
bizony a belvárosban és Újszegeden is igen-
csak összemartak a kis ragadozók.

Bizonyára a permetezőszerek használa-
tában hozott Uniós szigorításoknak is része 
van benne, hogy egyre kisebb hatékonyságot 
érezhetünk a permetezéseket követően.

Nálunk Deszken már tavaly is a földi irtást 
alkalmaztuk több alkalommal is, ami pár na-
pig határozott eredményt hozott az itt élők 
jelzései alapján. Idén is rendelni fogunk az 

államilag finanszírozott szú-
nyoggyérítéseken felül, ami-
ről máris egyeztetünk a szol-
gáltatóval. Az első füstöléssel 

június 24-én találkozhatnak a 
deszkiek, a következőt mindjárt 

július elején, majd a hónap végén 
újra szeretnénk beiktatni.

Felhívnám azért az oly sokszor emlege-
tett öngondoskodás egyéni lehetőségeire is a 
figyelmet, hiszen a gazdaboltokban kaphatók 
igen hatékony permetszerek, mellyel a saját 
ingatlanon lévő lombkoronákat és bokrokat 
folyamatosan lepermetezve, jelentősen csök-
kenthetjük a mindennapi életünket zavaró 
szúnyog populációt. Mi, önkormányzatként 
– az anyagi lehetőségeinkhez képest – meg-
tesszük, amit tudunk, de fontos, hogy min-
denki tegyen valamit a saját érdekében is! Az 
otthoni, saját és a szervezett szúnyogirtást 
kombinálva komfortosabbá és könnyebben 
elviselhetővé tehetjük ezt a pár hónapot. Min-
denkinek kevés csípést kívánok!   

– Különleges kis ünnepség volt a Sza-
badidőparkban, melyen Schultz Józsefné 
Klárika tanítónő volt a díszvendég. Hall-
hatunk erről valamit?

– Nem én vagyok az illetékes, aki erről be-
számolhatna, hiszen én is csak meghívottként 
vettem részt Schultz Józsefné, Vajas Klára ta-
nítónő búcsúztatásán. Az utolsó osztálya és a 
gyermekek szülei búcsúztatták egy megható 
műsorral Klárikát, aki előtt – férjének köszön-
hetően - az utolsó percekig sikerült titokban 
tartani a kedves és megható meglepetést.

Dalok, versek, mérhetetlen szeretet és tiszte-
let, köszöntők és sok-sok könny – talán ezek-
kel a szavakkal lehetne leggyorsabban leírni a 
kis ünnepséget, melyen méltó módon mond-
tak búcsút utolsó diákjai a nyugdíjba vonuló 
Klári néninek.

Schultz Józsefné Deszken kezdte a pedagó-
gusi pályafutását, és 40 év múltával innen is 

megy nyugdíjba – ami már önmagában is nagy 
dolog, hiszen már nem „divat” egy életen át 
egy munkahelyen kitartani. Klárika nyugdíjba 
vonulása egyben kicsit szimbolikus is, hiszen 
vele, az Ő távozásával egy generáció köszön el 
a deszki iskolától – melynek utolsó, még aktív 
képviselője volt. Olyan ikonikus pedagógu-
sokkal dolgozott együtt, akik neve – egy éle-
ten át Deszken tanítva - örökre összeforrtak a 
deszki általános iskolával, a deszki oktatással. 

Egy nőnek az életben általában 1-2 gyermek 
adatik meg, akiket felelősséggel és szeretettel 
nevel fel, hogy a legjobb testi, lelki és tudásbéli 
felkészítést kapva állhassanak az élet kihívásai 
elé. Klárika közel 10.000 napot töltött a deszki 
gyerekek között oktatással, tanítással és a nyári 
táborokkal, miközben több száz gyereket tud-
hat magáénak. Hogy mit kapott tőle Deszk, 
miért szerették és szeretik ma is annyian, mi 
az, amiben szinte lekörözhetetlen volt a 

majdnem fél évszázad alatt? Hatalmas tudás, 
példamutató szorgalom, mérhetetlen szeretet 
a gyerekek iránt, és kifogyhatatlan erő az adni 
akaráshoz.

Nagy szeretettel és hálával gondol rá meg-
annyi gyerek és – ma már felnőtt – deszki, akik 
neki köszönhetik a továbbtanulásuk biztos 
alapjait és az életükre az erkölcsi útravalót.

Először Klárika sírta el magát, amikor kide-
rült számára, hogy mi is az a sokadalom, ame-
lyik összegyűlt a pálya melletti fehér sátor alatt, 
aztán meg a gyerekek pityeregték el magukat 
sorra a kis műsort előadva, mert érezték, hogy 
életükben először visszavonhatatlan dolog 
történik és szívet tépő veszteséggel kell szembe 
nézniük. A szülők, de mi sem maradtunk ki a 
sorból – szem nem maradt szárazon - ahogy 
mondani szokták. Mindannyiunkat megindí-
tott ez a ragaszkodás, a szép szavak és az őszin-
te érzelmek. Meghívottként elmondtam, hogy 
lesz még alkalom, ahol a település nevében is 
elköszönünk a kisnyugdíjasunktól, ám ott egy 
virágkosárral köszöntük meg a képviselő-tes-
tület tagjaival Klárika áldozatos munkáját.

Itt most a búcsúztatást szervező és betanító 
szülőknek, segítőknek szeretnék nagy tisztelet-
tel köszönetet mondani, hogy ilyen megindító 
ünnepséggel tették felejthetetlenné Schultzné 
Klárika elköszönését. Az újságunk hasábjain 
ölelem virtuálisan a negyedikeseket is, akik 
titokban tanulták be a bő fél órás műsort – és 
akik az igazi koronát tették fel a búcsúztatóra.

Végezetül szívből azt kívánom minden ked-
ves pedagógusunknak, hogy ilyen szép szak-
mai eredményeket elérve, ennyi szeretetet ma-
guknak tudva, és ilyen szép életpályát befutva 
búcsúztassák majd őket is egyszer a deszki 
általános iskolából – mint ahogy mi búcsúz-
tattuk június 12-én Schultz Józsefné Klárikát.

SZÚNYOG-MUSTRA

KÖNNYES BÚCSÚ
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– A szigorítások feloldásával fellé-
legeztek a művészeti csoportok, a civil 
szervezetek. Nálunk a Nyugdíjas Klub is 
megtartotta első, létszámkorlátozás nél-
küli, közös találkozóját, melyre Ön hívta 
meg a tagokat.  

– Így van – egy ebédmeghívással próbál-
tuk meg bepótolni az egyik legaktívabb helyi 
közösségünk, a Nyugdíjas Klub elmaradt ta-
lálkozóit, kis rendezvényeit. Hetvenöten jöt-
tek el a rendezvényre, melyre csak védettséget 
igazoló kártyával lehetett bejönni – így ezt 
a 98 fős taglétszámhoz mérten nagyon szép 
eredményként értékelem. A Zika László által 
főzött finom ebéd mellett most az egyszer nem 
volt zene, ami talán egyáltalán nem is hiány-

zott, hiszen másfél éve várt beszélgetésektől 
és nevetéstől volt hangos a felújított épület. 
A legtöbben ki sem mozdultak otthonról a 
pandémia idején. Megszakadtak kapcsolatok, 
elmaradtak a napi találkozások, beszélgetések, 
a klubban rendezett kártyapartik. Jó volt újra 
látni egymást, jó volt beszélgetni, érdeklődni a 
másik hogy léte felől – nagyon hiányzott már 
mindenki!

Bízom benne, hogy mielőbb újra rendsze-
ressé válnak a nagy létszámú klub-találkozá-
sok, ahogy abban is, hogy a védettségi igazo-
lások megszerzését követően a teljes tagság 
részvételével térhet vissza a régi élete ennek az 
aktív csapatnak!

– Két év után ismét tartottak Deszken 
pedagógusnapot. Milyen volt a fogadta-
tása?

– Tudva, hogy a régióban, a szomszédos 
településeken mennyire megfeledkeztek er-
ről a nagy jelentőségű napról, nagyon büszke 
vagyok arra, hogy Deszken több mint 20 éve 
rendszeresen ünnepeljük a pedagógusok nap-
ját.

Minden évben meghívjuk az önkormány-
zat intézményeiben dolgozó aktív kollégákat, 
és persze a már nyugdíjba vonult, de el nem 
felejtett iskola- és óvodapedagógusokat, da-
dákat, és minden – egykor ott dolgozó kedves 
ismerősünket.

Minden évben örömmel fogadják a meg-
hívottak a megemlékezést, ami tényleg csak 
gesztus értékű, hiszen pár köszöntő. jó szó 

mellett egy kis vendéglátás és egy-egy szál vi-
rág jelzi, hogy mi, deszkiek, soha nem felejtjük 
el azt a sok szeretetet, szakmai elhivatottságot 
és odaadást, amivel a gyerekeinket, unokáin-
kat – és bizony egykor bennünket is – nevel-
tek, tanítottak és indítottak útra az életben. 
Ők voltak, és mindig is ők lesznek a gyerekek 
második szülei, hatalmas felelősséget vállalva 
magukra, hogy a szülőkkel közösen megpró-
bálják kihozni minden lurkóból a legtöbbet, 
ami biztos alapot adhat majd neki, hogy meg-
találja, és meg is állja a helyét a nagy betűs élet-
ben. A nemzet tiszteletre méltó „napszámo-
sai” bizony néha tényleg csak napszámosnak 
érezhetik magukat, hiszen csak a mi életünk-
ben oly sokszor megfeledkezett már róluk a 
mindenkori kormány, a sok elfoglalt szülő, a 
jogalkotók, és néha bizony mi magunk is. Azt 

mondják, aki az oktatásba fektet energiát és ja-
vakat, az a jövőbe fektet. Ez igaz a kis közössé-
gekre, településekre, és igaz egy egész nemzetre 
is. Ennek a bölcs, előre látó és a jövőbe tekintő, 
pártatlan gondoskodásnak sokszor nem érez-
hették a megtestesülését a pedagógusok, azok, 
akik nem munkát, hanem hivatást, életpályát 
választottak egykor. 

Már évek óta nem az önkormányzatok kezé-
ben van az oktatás, nem fenntartói az általános 
iskoláknak, így még kevesebb a ráhatásunk, 
hogy a felelősségvállalásunkat és a gondosko-
dásunkat kifejezhessük feléjük.   

Ezért tartjuk mi itt Deszken fontosnak, hogy 
megünnepeljük a pedagógusnapot, hogy szen-
teljünk rájuk kellő figyelmet, és elmondjuk, 
mennyire hálásak vagyunk nekik, hogy máso-
dik szülőkké akartak és tudnak is válni. 

Nagy öröm számunkra, hogy az aktív pe-
dagógusok mellett minden évben nagyon sok 
nyugdíjasunk is elfogadja a meghívást, akiket 
nagy-nagy szeretettel fogadunk – mi, egykori 
diákjaik, és a mostani óvoda- és iskolapedagó-
gusok. 

Köszönöm a megtisztelő megjelenést min-
denkinek, aki el tudta fogadni a meghívásun-
kat! A Csanádi Laciéktól vásárolt rózsákkal, és 
a hozzájuk tisztelettel intézett szép szavakkal 
köszöntök most az újságunk hasábjain ke-
resztül is minden pedagógust – sok, boldog és 
kiművelt gyermeket, a munkájukkal elégedett 
és együttműködő szülőket, és a nekik mindig 
is kijáró tiszteletet kívánva!  

Polgármester Úr! 
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

ÉLED A NYUGDÍJAS KLUB IS

CSAK DESZKEN TARTJÁK 
A PEDAGÓGUSNAPOT?

Tisztelt Hozzátartozók!
A Deszk Község Önkormányzatának tulaj-

donában, és a Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelé-
sében lévő Deszki Temetőben található, 2015. 
évi érvényességi idővel rendelkező temetke-
zési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben 

vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott) 
hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, 
amelyeknek újraváltása nem történt meg – ex-
humálásra kerülnek. 

Az exhumálás időpontja: 
2021. 07.01-2021. 08.31. 
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a 

fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan in-
tézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki Te-

lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk 
Móra u. 2.) irodájába 2021. június 30-ig. 

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehe-
tőségeikhez mérten próbálják meg a határidőn 
belül felkeresni irodánkat, mert a lejárat után – 
a fennálló rendelkezések értelmében – az újra 
nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és 
értékesíthetjük.

Szabóné Sarkadi Szilvia, ügyvezető

Hirdetmény



2021. JÚNIUS 5KITEKINTŐ

Szeretném tájékoztatni a deszkieket, hogy 
az évek óta kistérségünk által működtetett 
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda ez év szep-
temberétől visszakerül az önkormányza-
tunkhoz – újra mi leszünk a gazdái.

Felvetődik a kérdés ilyenkor, hogy mi 
volt a motiváció, mi az ok a váltásra. Nos, az 
SZKTT keretein belül töltött több mint egy 
évtized sok sikert, több eredményes pályáza-
tot és problémamentes működtetést jelentett 
a településünknek, amit ezúton is, itt az új-
ságunk hasábjain is köszönök – egyrészt az 
érintett tag-önkormányzatoknak, másrészt a 
munkaszervezet jelenlegi és minden koráb-
bi vezetőjének, akik segítették ezt a korrekt 
együttműködést! Ratkai Imre vezetésével 
kezdődött egykor ez a közös – és talán az 
országban a legnagyobb ilyen - vállalkozás, 
ami az őt követő Dobó Kata vezetése alatt 
kiegyensúlyozottá és teljesen átláthatóvá 
vált. Nagyon hálás vagyok Katának a végte-
len tisztességéért, azért a nagy küzdelemért, 
és rengeteg energiáért, amit az ehhez veze-
tő út kívánt meg tőle. Csúcs Áron jelenlegi 
vezetővel egy harmonikus, nagyon korrekt 
együttműködés, nyitottság és a települések 
közös szolgálata iránti elkötelezettség ala-
pozza meg a mai napig a jó munkát – neki 
is hálásak vagyunk. Külön köszönöm még 
Marótiné Balogh Zitának, az egyesített in-
tézményünk intézményvezetőjének azt a 
korrekt és odaadó munkát, amivel eddig fel-
ügyelte és segítette a deszki óvoda vezetését!

A kilépésünk oka nem vezethető visz-
sza problémákra, mert azok nem voltak. 
A döntést kizárólag gazdasági okok miatt 
hozta meg a képviselő-testület 2021. február 
végén. Vallom, hogy minden testületnek kö-
telessége évente megvizsgálni, hogy a hozzá 
tartozó intézmények működése a legopti-
málisabb és a legolcsóbb módon valósul-
hasson meg. Nem herdálhatjuk a települések 
pénzét úgy, hogy nem keresünk minden te-
rületen másik alternatívát. Ez arra is jó lehet, 

hogy megerősítse az épp meglévő működés 
melletti elkötelezettségünket, de bizony arra 
is jó lehet, hogy rájöjjünk: VÁLTANI KELL! 

Ezt tettük mi is minden költségvetés el-
fogadása előtt – számolgattunk, megnéztük 
máshol, ki és mennyiért csinálja ugyanezt. A 
jelenlegi helyzetben, a hatalmas forrás-elvo-
nások, amit az önkormányzatok elszenved-
nek és a társulásokban működtetett alapfela-
dat ellátások, állami normatívák folyamatos 
csökkentése miatt elértünk ahhoz a lélektani 
határhoz, amikor bizony már kimondhat-
juk, olcsóbb önállóan, egyedül működtetni 
az óvodát, mint az eddigi formában. Saját 
óvodaként magasabb a finanszírozás, és ki-
sebbek a központi költségek. 

HOGY MENNYI A MEGTAKARÍTÁS?
A jelenlegi adatok szerint 3,5-4 millió fo-

rint évente. Hiába 700 milliós a költségveté-
sünk, ez a pénz is nagyon sokat jelent, hiszen 
gyakorlatilag fejlesztésre, felújításra, karban-
tartásra nincs semmi pénzünk. Ha lenne, 
akkor sem hagynánk veszni ennyi pénzt, de 
így pláne „lehajolunk érte”.

Természetesen számolnunk kellett azzal 
is, hogy egy éven belül a bölcsődénket is 
átadjuk és azt biztosan az óvodával össze-
vonva kell működtessük – hiszen így lesz 
gazdaságos. Ezzel együtt már nem is volt 
kérdéses, hogy megszavazzuk-e a kilépést. 
Nem volt könnyű döntés, hiszen másfél 
évtizedes útról léptünk ezzel le, és ezer ér-
zelmi szállal is kötődtünk az egykor nagy 
csapathoz – ezt diktálta a józan ész, és ez 
volt a kötelességünk.

HOGY MIT LEHET EBBŐL 
ÉSZREVENNI SZEPTEMBERTŐL?
A szülők és az óvodában dolgozó kollégá-

ink a munkáltató nevének megváltozásán 
kívül semmi változást nem fognak észreven-
ni, hiszen jogfolytonos munkaviszonnyal 
és az önkormányzat részéről töretlen biza-

lommal szeretnénk továbbra is a teljes kol-
lektívával együtt dolgozni. A 2022 tavaszán 
felálló bölcsőde-óvoda intézmény - minden 
bizonnyal a komplexebb, összetettebb mun-
kához jogosultsággal rendelkező új vezetőt 
igényel majd, ami kisebb átszervezést vetít 
előre, – de ez sem fogja a napi munkát be-
folyásolni, mindenkire számítunk a jelenlegi 
csapatból.

Azt írtam az előbb, hogy változást nem 
fog jelenteni ez a fenntartó csere – ám még-
is abban bízom, hogy bizonyos tekintetben 
lesznek változások szeptembertől. Adott egy 
szép, modern színekbe öltöztetett, felújított 
óvodánk, amit a képviselő-testület udvari 
bővítéssel, és a teljes bútorzat felújításával, 
cseréjével is megszépített tavaly. Egy ilyen 
környezetet már csak az tehet szerethetőb-
bé, ha lelket is adunk az épületnek. Évek óta 
szeretném elérni, hogy az ott dolgozó kol-
lektíva kitalálja, megálmodja magának, hogy 
milyen - általuk is szerethető - arculatot 
szeretne teremteni a csoportszobáikban, de 
az egész óvodára vonatkoztatva is. Hiszem, 
hogy sok apró változás nagy eredményeket 
hozhat. 

Várjuk az óvodánkat elismerten magas 
színvonalon, nagy szeretettel és odafigye-
léssel a hátukon cipelő kollektíva ötleteit és 
kreativitását, melyet bizonyára az elégedett 
szülői visszaigazolások minősítenek majd 
leginkább. Szeretnék a mostanitól jobb 
kommunikációt, szorosabb kapcsolatot a 
szülőkkel. Az óvodában folyó munkával, a 
szakértelemmel nincs baj – de ezen a téren 
van miben előre lépnünk. 

HOGY MI A CÉL? 
Egy minden tekintetben szerethető, jól 

felszerelt, egyesített óvoda-bölcsőde in-
tézményt szeretnénk – ennek megvalósí-
tásához mi, a képviselő-testület továbbra 
is elkötelezett partnerek vagyunk! 

Király László

VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODA ÉLETÉBEN

ÓVODAÓVODA BÖLCSÖDEBÖLCSÖDE
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Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, földtulajdonosokat és föld-
bérlőket, hogy az MOL SZMDK Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 
Budapest, Budafoki út 79.) - mint bányavállalkozó - megbízásából a 
„Szeged-Délkelet” kutatási területen lévő bányatelkeken az Acoustic 
Geofizikai Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13, cég-
jegyzékszám: 01-09-886173) ”Szeged 3D” szeizmikus mérést végez.

A kutatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bánya-
felügyeleti Főosztálya a JN/43/02428-23/2019. számú MÜT engedély-
lyel hagyta jóvá. 

A tervezett teljes mérési terület kiterjedése: 316 km2, érintett telepü-
lések: 

Algyő, Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Kiszombor, Klárafalva, 
Kübekháza, Maroslele, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, 
Újszentiván. 

A kutatás az egész kutatási területre vonatkozóan előreláthatólag 
2021. június 1. és 2021. augusztus 15. között zajlik. Egy-egy szűkebb 
térség (4-5 km-es körzet) érintettsége a munkálatok során jellemzően 
5-7 nap.

– A mérések első fázisában a 2-3 fős geodéta mérőcsoport megkezdi 
a tervezett szeizmikus vonalak kitűzését. GPS segítségével kijelölik és 
számozott fakarókkal megjelölik az érzékelők pontjait az ingatlanokon, 
közutakon és a települések utcái mentén. Zárt/bekerített ingatlanokat 
a mérés nem érint, amennyiben mégis szükséges lenne érzékelők elhe-
lyezése, akkor az csak a tulajdonos jelenlétében/engedélyével történik.

– Következő lépésként a kábeles csoportok a kijelölt pontok mellé 
geofonokat helyeznek el, amelyeket hegyes végükkel a talajba szúrnak. 
Az érzékelők nagyjából 7-12 napig maradnak a területen. Ezek a spe-
ciális eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más számára 
értéktelenek, használhatatlanok.

 

1.Érzékelő műszer.

– Harmadik fázisként a szeizmikus jelgerjesztés történik a lenti ké-
pen látható önjáró vibrátor gépekkel. A gépek működése a mezőgazda-
sági gépekhez hasonló zajjal jár, valamint vibrációs hatás érzékelhető, 
amely az épületek biztonságát, állagát nem veszélyezteti.

 

2. szeizmikus vibrátor

– A mérési munkálatok végeztével minden kábelt és jelölőkarót el-
távolítunk a terepről.

A mérés eredményeként földtani keresztmetszeteket (szelvényeket) 
kapunk, amelyek érzékletesen szemléltetik a szerkezetek mélységét, 
vastagságát és kifejlődését. Az adatok komplex értelmezése egy olyan 
geológiai modell felállítását teszi lehetővé, amely megbízhatóan képezi 
le a kutatási terület földtani szerkezetét. 

KÉRJÜK A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A REZGÉSÉRZÉKELŐ 
MŰSZEREKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL 
SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK!

Amennyiben a tevékenység során kérdései, észrevételei vannak, kez-
deményezzen egyeztetést munkatársainkkal az alábbi telefonszámon: 

Romvári Zalán +36-70/375-6280
Karvalics Anett +36-70/507-0099

Megértésüket, türelmüket 
és együttműködésüket előre is köszönjük!

Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról

Eladó ingatlant 
(házat, építési telket) 

keresek 
Deszken és környékén!

Tel: +36 30 5676553



2021. JÚNIUS 7FALUHÁZ HÍREK

Amikor végre újra lehet isko-
lába menni, és enyhítik a korlá-
tozásokat, és szigorú feltételek 
mellett a rendezvények is láto-
gathatók, akkor gyereknapot is 
illik megtartani! Így volt ez a 
deszki óvodákban és iskolákban 
is – egy év covidos kihagyást kö-
vetően.

Az iskola a szokásos tanulás-
mentes napjával, sok vetélkedő-
vel, közös tanár-diák program-
mal ünnepelte a gyermeknapot, 
amihez a képviselő-testület idén 
is egy közös bográcsos ebédet 
biztosított Zika László közre-
működésével, aki szerintem az 
évtized legfinomabb paprikás 
krumpliját főzte meg. A világon 
létező összes belefőzött kolbász, 

virsli és a Kócsóné Zsuzsa által 
felajánlott nokedlivel feltunin-
golt bográcsos várta az éhes 
szájakat dél körül a Szabadidő-
park fehér sátra alatt. Szeretném 
megjegyezni, hogy tényleg fi-
nom volt, de az is biztos, hogy a 
képviselők által hozott jégkrém 
legalább ennyire osztatlan sikert 
aratott a diáksereg körében.

Idén Brczán Krisztifor alpol-
gármester úr kopogtatott be az 
önkormányzati óvodába, a szerb 
iskola és óvoda csoportjaihoz, 
valamint a Tücsök Oviba és a 
Ringatlak bölcsődébe a deszki 
gyerekeknek hagyomány szerint 
idén is megvásárolt jégkrém hű-
sítőkkel. Az öröm is nagy volt, 
és persze a várakozás is - mert a 

gyerekek már pon-
tosan tudják, hogy 
ezen a neves napon 
minden évben jégk-
rém-parti van Desz-
ken.

Ekkor nem volt még 
biztos, hogy mennyire eny-
hítik a szigorításokat, illetve az 
sem, hogy milyen feltételekkel 
és megkötésekkel lehet nagyobb 
rendezvényt tartani a szabadban, 
így a Testület elővigyázatosság-
ból úgy döntött, hogy település-
szintű gyermeknapot nem ren-
dez május utolsó vasárnapján. E 
helyett június végére egy olyan 
családi nap szervezéséről szüle-
tett döntés, amin apraja és nagy-
ja is részt vehet – nos, ez lesz a 

„Nyárindító csa-
ládi nap”, melyről 

bővebb tájékoztatót 
találhatnak az újságunk 

címlapján.
A gyereknap végén, és a margó 

szélén szeretném megköszön-
ni az iskola pedagógusainak az 
idén is mozgalmas napot, illetve 
minden kedves óvoda- és is-
kolapedagógusnak is, aki a többi 
önkormányzati, vagy magánin-
tézményben próbálta szebbé 
tenni a gyerekeinknek ezt a na-
pot!  

Király László

Májustól visszatért az élet a Faluházba. El-
kezdődtek a művészeti csoportok próbái és 
készülünk rendezvényekkel is. Június 26-án 
egy nyárindító családi napot tervezünk a Fa-
luház parkjába, reméljük, az időjárás is velünk 

lesz és egy nagyon jó hangulatú napot tölthe-
tünk el együtt. 

Nyári táboraink június 28-án indulnak a 
musical táborral, majd egészen augusztus 
közepéig összesen 7 turnuson vehetnek részt 
a gyerekek. Nagyon népszerűek ezek a tábo-
rok, hiszen június közepéig minden hely be-
telt, több mint 150 gyerek fogja nálunk tölteni 
hasznosan a nyári szünidőt. 3 táborra sikerült 
pályázati támogatást nyerni az Erzsébet prog-
ramtól, így ezek a táborok nagyon kedvezmé-
nyes költséggel vehetők igénybe. 

Tervezzük, hogy folytatjuk a kertmozizást 
is, erről külön plakáton fogjuk értesíteni az 
érdeklődőket. 

Készülünk a szeptemberi falunapokra, bíz-
va abban, hogy a járványügyi korlátozások 
ezt lehetővé fogják tenni. A programokról a 
következő számban kaphatnak egy kis ízelítőt 
is.

A könyvtár, a Faluház egész nyáron nyitva 
lesz, nem zárunk be egy hétre sem, hiszen az 
elmúlt időszakban elég volt már a bezárás-
ból. Várunk Mindenkit szeretettel intézmé-
nyünkben!

Bene Ildikó ig.

Gyereknap Deszken

Kócsóné ZsuzsaKócsóné Zsuzsa

Zika LászlóZika László
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Ismét eltelt egy év  
– ballagás a szerb oviban

A június egy különleges hónap. A nyár ígé-
rete kecsegtet bennünket, miközben mi fel-
nőttek érezzük, hogy közeleg a búcsú pillanata. 
Útjukra kell bocsátanunk azokat az iskolába 
készülő gyerekeket, akik nemrég még édes-
anyjuk kezét szorongatva léptek óvodánkba. 

Ebben az időszakban sokat emlékeztünk, fel-
idéztük a legemlékezetesebb órákat, perceket, 
pillanatokat, készülődtünk a búcsúzás napjá-
ra. Június 4-én délelőtt szívünket, lelkünket 
ünneplőbe öltöztetve indultunk a Bánát feldí-
szített termébe, hogy bensőséges, szűk körben 
búcsúzzanak el kicsik és nagyok egymástól. 
Tizenegyen idézték fel a közösen kiválasztott 
dalos játékainkat, szerb nyelven idézték meg a 

Három pillangót. Búcsú verseinkkel egy kor-
szakot zártunk le ballagóink életében, melyet 
egy nagy közös udvari játék és vendégváró 
falatok koronáztak meg. Délután a szülők és a 
testvérek körében búcsúztunk, szívszorító pil-
lanatokat éltünk meg. Tarisznyával a vállukon 
együtt ballagtuk végig az óvodát, egy kis kerti 
ünnepség keretén belül ríkattak meg ben-
nünket dajka- és óvó néniket. Megható volt, 
ahogyan a gyerekek személyre szabott vers-
sel búcsúztak el tőlünk, amellyel napok óta 
készülődtek titokban. Nagyon a szívünkhöz 
nőttek és nehéz az elválás. Szerencsére a búcsú 
időleges, hiszen a közösségünk együtt marad, 
így látjuk további szárnyalásukat és figyelem-
mel követhetjük őket, bár már az épület másik 
szárnyában.

Gyereknap
Május 29- én, pénteken óvodánkban gyer-

meknapot tartottunk. Reggel, amíg a gyerekek 
benn játszottak a csoportszobákban, izgatot-
tan készítettük elő az udvart a rendezvényhez.               
Mindenki serényen látta el a feladatát. Vagy 
lefoglalta a gyerekeket, hogy ne vegyenek 
észre semmit a meglepetésből, vagy festett, 
hálót szőtt, pályát épített, illetve büféasztalt 
terített. Tízórai után a gyerekekkel összegyűl-
tünk az udvaron és Szpomi néni ünnepélyes 
keretek között a gyermeknapi szalag átvágá-
sával nyitotta meg az óvodai Gyermeknapot. 
A gyerekek kíváncsian zúdultak át az ünnepi 
kordonon és vették birtokba az udvaron átí-
velő motoros tereppályát, a kisházban átszőtt 
pókhálót, a hangos robajjal ledőlő célba-do-
bó építményt, az ügyességi akadálypályát, a 
Twistert és az óriás-buborékozást. Ezeken a 
feladatokon önfeledten próbálhatták ki magu-
kat szabadon a gyerekek. A próbák során tal-
lérokat gyűjthettek, amelyeket a büfében vagy 
a délutáni Mocorgó Moziban válthattak be. 
Érdekes volt figyelni, ki hogyan gazdálkodott 
a pénzével. Volt, aki igazi hedonistaként elköl-
tötte minden tallérját, míg a nagyobbak már 
megfontoltan tartogatták a délutáni mozira 
és arcfestésre. A délelőtt fényét emelte, hogy 
az önkormányzat képviseletében megérkezett 
Brczán Kriszrifor és egy nagy hűtődoboznyi 
jégkrémmel kedveskedett gyerekeknek. Kel-
lemes napot töltöttünk együtt, igazi nyugodt, 
családias légkörben. 

Gyihor Gabriella

Szerb óvoda hírei
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Szerb néptánc
Az utolsó foglalkozáson elbú-

csúztunk Jaksics Mirjanától, aki 
több éve tanította a szerb isko-
lásoknak a néptáncot, készítette 
fel őket a fellépésekre. Sajnálattal 
vettük tudomásul, hogy vissza-
költözik szülővárosába, és jövőre 
már nem ő fog foglalkozni az al-
sós tanulókkal. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni kitartó, oda-
adó munkáját.

Kirándulás
A tanév utolsó két napját ki-

kapcsolódással, játékkal töltötték 
a szerb iskolások. A bizonytalan 
helyzet miatt az idén a közelben 
kirándultak. Június 14-én az új-
szegedi Füvészkertben jártak, 
ahol sok-sok növényt ismerhet-
tek meg. A legjobban mégis a lep-

keházban repkedő tarka lepkék 
tetszettek nekik.

Június 15-én játékkal, csillám-
tetoválás készítésével, arcfestéssel, 
vízibombázással és fagyizással 
zártuk a tanévet.

Bagolymentés
Tanulóink bagolyfiókát találtak 

a szerb ortodox templom kertjé-
ben. Szerettük volna a kis fióka 
életét megmenteni, egyúttal fel-
hívni a gyerekek figyelmét arra, 
hogyan tanácsos ilyen esetekben 
eljárni.  Mindenki közelről meg-
figyelhette a kis baglyot, azután a 
Szegedi Vadasparkba szállítottuk.

Nyári táborok
A szerb iskolában tanuló di-

ákok a nyarat is hasznosan tölt-
hetik el, mivel a különböző szerb 
szervezetek sok táborozási lehe-
tőséget kínálnak.

Balatonfenyvesen szerb nyel-
vi, Battonyán szerb nemzetiségi, 
Lóréven régi mesterségek tábora 
kerül megrendezésre. A Budai 
Szerb Ortodox Egyházmegye az 
idén Harkányban szervez tábort. 
Helyben is 4 táborban tevékeny-
kedhetnek tanulóink: 2 kézmű-
ves, 1 néptánc és 1 népzenei tá-
borban. Az egyik kézműves tábor 
munkájába a leendő 1. osztályo-
sok is bekapcsolódnak. A kínálat 

bőséges, mindenki megtalálhatja 
a kedvére valót.

Továbbtanulás
A 2020-2021-es tanév végén 

négy negyedikes tanulótól bú-
csúzunk el. Három tanuló: Ba-
ranyi Zsombor, Kökény Erik és 
Vikor Máté a deszki SZTEJKI 
Zoltánfy István Általános Iskolá-
ban folytatja tanulmányait. Egy 
tanuló, Lehotai Gergő felvételt 
nyert a szegedi Karolina Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium nyolc évfolyamos kép-
zésére.

A szerb iskola 
pedagógusainak 
tanulmányai

Sztanojevné Roczkov Nóra jú-
nius 9-én sikeresen befejezte ta-
nulmányait, megszerezte tanítói 
diplomáját. A 2021-2022-es tan-
évben ő lesz az első osztályosok 
osztályfőnöke. 

Prónai Mónika az idei tanév-
ben sikeres közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsgát tett. 

Új szakképesítésükhöz gratu-
lálunk!

Brczán Krisztifor

Szerb iskola hírei

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.
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Nagyon tartalmas és élményekben gazdag 
napunk volt 2021. május 28-án a Csicsergő 
oviban, hiszen május utolsó péntekén gyer-
meknapot tartottunk! A kedvező időjárásnak 
köszönhetően berendezhettük az óvoda ud-
varát és kezdetét vehette a játékos kavalkád!

Első állomásunk a varázslatos lufi barlang 
volt, ahol szebbnél szebb kardok, kutyák és 
nyuszik kovácsolódtak Marika néni kezei ál-
tal.

Második állomásunk a bámulatos buboré-
kok birodalmába vezetett, ahol Jutka néni és 
Edina néni ejtette ámulatba az apróságokat. 

Harmadik állomásunkon lehetett feltölteni 
megüresedett készleteinket Ildikó és Magdi 
néni közreműködésével a csemege sarokban. 
Volt limonádé, tea, pattogatott kukorica, mi 
szem szájnak ingere. 

Negyedik állomásunk volt mind közül a 
leglátogatottabb. Ugyanis itt készültek a va-
gány arcfestések és egyedi csillámtetkók az 
elképesztően ügyes és végletekig kitartó Netti 
néni, Erika néni, Patrícia és Anna néni kezei 
által.

Ezt követően Aranka és Zsuzsi nénihez ve-
zetett utunk a mókás, érdekes halak tengerébe. 
A gyerekek elkészíthették személyre szabott 

halacskájukat, amiknek érdekessége a szívó-
szálból készült testük volt. Végül pedig a tar-
tós hajfonatokat ígérő hajstúdióba mehettek 
szépülni a kislányok Szandra néni jóvoltából. 

Mindezek mellett pedig, a zenesarok bizto-
sította a fergeteges hangulatot, a szűnni nem 
akaró jókedv aláfestő zenéit Ági néninek és 
Hajni néninek köszönhettük. 

Ebéd után minden gyermek elfogyaszthat-
ta a Deszk Község Önkormányzatától kapott 
isteni finom jégkrémet is, ami mindenkinek 
nagyon ízlett.

Kívánni se kívánhattuk volna, hogy jobban 
sikerüljön mindaz, amivel kedveskedtünk a 
gyerekeknek ezen a szép napon.

Hőgyes Edina és Márki Anett
(óvodapedagógusok)

Elérkezett 2021. június 4-e, 
péntek, a Macis nagycsoportosok 
ballagása. Szülők, gyerekek és az 
óvodánk összes dolgozója lázban 
égett. „Ballagás van!” - hangzott 
a gyerekek ujjongása. Nem iga-
zán tudom szavakkal leírni azt a 
mérhetetlen sok érzelmet, gon-
dolatot, amit aznap a gyerekekkel 
megéltünk. Hiszen ez volt az a 
nap, amire hetek óta minden nap 
készültünk. 

A délelőtt folyamán búcsúz-
tunk fájó szívvel az itt maradó 
kispajtásoktól, míg ebédet köve-
tően az egész délután csak a Maci 
csoporté volt. Elköszöntünk a 
felnőttektől és az intézménytől, 
hogy később már csak a jókedvé 
legyen a főszerep. Márki Anett 
intézményvezetőnk kedves sza-
vaival és ballagási műsorunkkal 
nyitottuk meg kerti partinkat. A 
gyerekek szuper ügyesek voltak 

és a jól megérdemelt tapsot be is 
zsebelhették mind egy szálig. Az 
aprósüteményeken és innivaló-
kon felül, amelyekért ezúton is 
köszönetet mondanánk a Maci 
csoport minden szülőjének, vat-
tacukorral is megédesítettük a 
délutánt, köszönhetően Savanya 
Ármin szüleinek, míg 16 órától 
megérkezett a már hagyománnyá 
vált ballagók tortája, amelyet idén 
is Samuné Hudák Arankának kö-
szönhettünk. 

Szeretnénk megköszönni Ki-
rály László polgármester úrnak, 
Marótiné Balogh Zita főigazgató 
asszonynak, Osziczki Istvánné 
Ilike óvó néninek és leendő tanító 
bácsinknak, Harter Józsefnek is, 
hogy velünk ünnepeltek! 

Minden jelenlevő nagyon jól 
érezte magát és ez a nap igazán 
csak a nagyokról szólt!

Hőgyes Edina 
(óvodapedagógus)

ÓVODAI HÍREK

Gyermeknap az óvodában

Ballagás a Maci csoportban
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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Balesetmegelőzési Bizottsága és a Szegedi 
Tankerületi Központ az országban elsőként 
2017. szeptember 1-jén indította el a „Köz-
lekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!” 
(KEVE) néven kidolgozott biztonságos köz-
lekedésre nevelő programját. 

Iskolánk a 2020/21-es tanévben csatla-
kozott vidéki iskolaként a programhoz. Ezt 
megelőzően is volt közlekedéssel kapcsolatos 
ismeretátadás az intézményben. A csatlako-
zás a programhoz alkalmat adott az eddig 
meghatározott tematika átgondolására és 
fejlesztésére mind az alsó, mind a felső tago-
zaton A közlekedésbiztonság elméleti oktatá-
sa technika és osztályfőnöki órák keretében 
zajlik. Több osztály szervezett kerékpáros 
kirándulást, melyen alkalmazhatták elméleti 
ismereteiket. A diákönkormányzati napon 
elméleti vetélkedőn vettek részt a gyermekek.

2021 januárjában megérkezett a Szegedi 
Tankerületi Központból3 db Csepel kerékpár, 
3 db roller és egyéb eszközök egy közlekedési 
pálya kialakításához. Ez lehetőséget biztosít a 
gyakorlati feladatok elvégzésére. Testnevelés 
órákon rendszeresen használatba kerülnek az 
eszközök. Év végén egy kerékpáros ügyességi 
verseny zárta a programot. 

KEVE program

Versenyek

Elérkezett az év vége, hamarosan elballagnak nyolcadikosaink. Négy tanulónkat kérdeztük to-
vábbtanulásukról, a Zoltánfyban töltött éveikről. 

BUZA SZILVIA

A Deák Gimnáziumot jelöltem meg el-
sőként és oda is vettek fel, speciális angol 
tagozatra. Mindig is szerettem az angol nyel-
vórákat és jó is voltam benne. Majd a spanyolt 
szeretném tanulni második nyelvként, egye-
temre akarok menni, tolmács szeretnék lenni. 
Szerettem a Zoltánfyba járni, az egész közös-
ség miatt. Tanárok és a diáktársaim biztosan 
fognak hiányozni szeptembertől, de remélem 
a gimi is hasonlóan jó lesz. Sose felejtem el a 
Szelidi tavi többnapos kirándulást, nagy él-
mény volt.

SZÜGYI OLIVÉR

Negyedikben csatlakoztam az osztályhoz, 
amikor Deszkre költözött a család. Az SZTE 
Kossuth Zsuzsanna Technikum grafikus sza-
kára jelentkeztem első helyen, grafikus szeret-
nék lenni, nagyon szerettem a rajzórákat.

Óriási élmény volt a diákolimpiai részvé-
tel Szombathelyen, sose felejtem el a futó-
versenyt, ahol mindent kiadtam magamból, 
hogy méltóképpen képviseljem az iskolámat.

FRANK KRISZTIÁN

Én klárafalvi vagyok, a testvéreim is ide jár-
tak, így nem volt kétséges, hogy itt végzem el 
a nyolc osztályt. A Szegedi SZC Déri Miksa 
Műszaki Technikumának elektrotechnika 
szakára vettek fel, melyet én is első helyen je-
löltem meg. Nagyon szerettem a fizikát, ezért-
választottam ezt az irányt a továbbtanuláskor. 
Szerettem a diáktársaimat, tanáraimat és kö-
szönöm nekik, hogy felkészítettek a tovább-
tanulásra. A tartalmas és vicces fizika órákra 
örökké emlékezni fogok.

BOZÓKI GABRIELLA

A Deák Gimnázium két tannyelvű szakára 
jelentkeztem és sikeres felvételi után be is ke-
rültem a kiválasztott osztályba. Mindig is ez 
volt a célom. A spanyolt szeretném választani 
második nyelvként. Szerb nyelvet továbbra is 
tanulni fogok, ebből és angolból nyelvvizsgát 
tervezek jövőre. Én is szeretnék egyetemre 
menni és tolmács lenni, mert ezzel a szakmá-
val lehetőségem lesz bejárni az egész világot. 
Legszebb emlékeim a gyereknapok és a sza-
badidős programok az elmúlt nyolc évről, no 
meg a szerb órák.

Hermann Ottó környezetismereti verseny 
országos döntője május 29-én online keretek 
között zajlott. A selejtezőkbe remeklő diákok 
az országos megmérettetésen is odatették ma-
gukat. Tánczos Daniella 5. helyen, Lévai-Ra-
dics Lujza 7. helyen végzett, ezzel kiharcolták 
a lehetőséget a szeptemberben Budapesten 
megrendezésre kerülő szuper döntőn való 
részvételre. 
Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy az ok-
tató-nevelő munka nem csak az osztályter-
mekben zajlik. A tanórán kívül szervezett 
tematikus programok megerősítik az órai 
ismeretanyagot, a gyakorlati ismeretek révén 
pedig kiegészítik, egységbe formálják.
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JÚNIUSI KIRÁNDULÁS

IGAZGATÓ URAT KÉRDEZTÜK

A hatodik osztály június 11-én a Fehér-tói Hal-
gazdaságban tett látogatást. A Halgazdaságban 
egyik tanulónk édesapja (Sztanojev Boriszlav) 
várta és kalauzolta a diákokat. Első program 
a kilátó felkeresése volt, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílt a természetvédelmi területre. Kö-
vetkezett egy előadás a halszaporítás folyama-
táról, nagyon sok új ismerettel megfűszerezve. 
Az igazi kuriózum ezután jött. Egy keskeny 
nyomtávú kicsi vasút szolgálja a gazdaságban 
az anyagmozgatást. Több évtizede kizárólag 
halakat, haltápot, halászati eszközöket szál-

lítanak vele. Ez a péntek nagy nap volt a kis-
mozdony életében. A hallgatag, balga halakat 
felváltották a harsány és vidám, deszki diákok. 
Külön engedélyt kapott a csapat, hogy a vonat-
tal bejárja a Fehér-tó zeg-zugát, Magyarország 
legidősebb szivattyújától, amely még a mai na-
pig is működik, egészen Sanyifalváig.
Deszk község és a Zoltánfy István Általános 
Iskola között kötött együttműködési megálla-
podásnak köszönhetően lehetőség nyílt a felső 
tagozatos diákoknak egy rendhagyó kirándu-
láson való részvételre. A Helyi Klímastratégia 
egyik fontos pillére a deszki fiatalok educálása 
a témában. Az utazási költséget a deszki ön-
kormányzat pályázata biztosította. Feltétele 
volt a program megvalósításának, hogy egy 
megújuló energiát előállító erőművet láto-
gassanak meg a diákok. Az iskola vezetése a 
Békésszentandrási Duzzasztót és Erőművet 
választotta célpontnak.
A Körösök vidéke Magyarország egyik leg-
szebb vidéke. Az erőmű ebben a csodálatos 
környezetben már első pillantásra igen impo-
záns képet nyújt, mellyel egyből lenyűgözte a 
diákok többségét. Röpke földrajzóra követte a 
megérkezést, megerősítendő a látnivalókat.
Sikerült megszervezni, hogy ne csak kívül 
szemléljék meg a tanulók a két objektumot: két 
vízmérnök vállalta, hogy bejuttatja a deszkie-
ket oda, ahová a mezei látogató soha nem te-
heti be a lábát.
A duzzasztó történetét hallgatva megeleve-
nedett a magyar történelem huszadik századi 
zűrzavaros korszaka. Az ezt követő bejáráson 

egyaránt volt izgalom, csodálkozás, felismerés 
és megvilágosodás.
A „rendkívüli fizikaórán” ámulattal nézték a 
gyerekek a duzzasztó tetejéről lezúduló hatal-
mas víztömeget és szinte a zsigerben érezhető 
hatalmas erejét. A tetőre egy igen meredek és 
keskeny lépcsősor vezetett fel, ezért a tériszo-
nyosoknak maradt az alulnézet. Azért ők sem 
maradtak ki a jóból, mert ezután a föld alatt 
elrejtett betonszarkofágban elhelyezett erőmű 
belseje következett. Az itt elhelyezett turbina 
és generátor hatalmas mérete komoly csodál-
kozást okozott, melynek tükrében a fizikaszer-
tárban lévő, eddig látott példány alapvetően 
megszűnt létezni. Ebből a programból termé-
szetesen a klausztrofóbiások kimaradtak. 
Jó hír azonban, hogy metszet nem keletkezett, 
így mindenki látta a kettő közül valamelyiket.
Ezen a vidéken járva nem maradhatott el a 
Mini Magyarország Makettpark és a Steffi gróf 
kertjének megtekintése sem.

Összeállította: Vid György ig.

– Egy olyan tanévet zárunk, ami nem kis 
kihívások elé állította a pedagógusokat. Erről, 
illetve a jövőbeli tervekről kérdeztük Vid György 
intézményvezetőt:

– Első szavam: Huuuuuuuuu, ez az év ke-
mény volt Mindenkinek!

Sikeresen átvészelte az intézmény a pandé-
miás időszakot. Nagyon jó volt, hogy az évet 
személyes találkozással zárták a tanárok és 
diákjaik.

Ebben a rövid tavaszi és nyár eleji időszak-
ban lehetőség adódott újra „rendes iskolává” 
válni.

Nagy szüksége volt erre mind gyereknek, 
mind felnőttnek a mentális egészsége szem-
pontjából.

Prioritás volt az esetleges egyéni lemara-
dások feltérképezése és megszüntetése, hogy 
nyugodt nyári szünete legyen diáknak, szülő-
nek, pedagógusnak egyaránt.

Sok szabadidős és tanórán kívüli foglalko-
zás megszervezésére került sor ezen időszak 
alatt a tantervi oktatással párhuzamosan. 
Ezek legfőbb célja, az ismeretszerzés más for-
májának fontosságán kívül, a tanár-diák kö-
zösség megerősítése.

Június 15-én véget ért ez a furán sikerült 
tanév és itt az idő a jövő tanévet tervezni, 
nincs megállás.

Régi vágyam, kérésem válik valóra a követ-
kező tanévben. Örömmel jelenthetem, hogy 
beindul heti rendszerességgel alsó tagozaton 
első és második évfolyamon az úszásoktatás 
2021 októberétől. Az újszegedi sportcsarnok 
tanmedencéje lesz a helyszín, külön busszal 
szállítjuk a tanulókat és úszóedző végzettségű 
testnevelő tanár fogja tartani a foglalkozáso-
kat.

Tovább folytatódik a társastáncoktatás alsó 
tagozaton és egyeztetve az oktatóval, lehető-
séget teremtünk az érdeklődő gyermekeknek 
a folytatásra felső tagozaton.

Angol nyelv mellett eddig is lehetőség volt 
a szerb és kínai nyelv tanulására, ez így lesz a 
jövőben is.

A kínai oktatása szakköri szinten lesz meg-
szervezve továbbra is, remélhetőleg kínai 
tanárok újra jöhetnek az iskolánkba. Itt ki-
emelem, hogy a kínai kultúra és nyelv megis-
merése mellett nagyon hasznos a foglalkozás 
az angol nyelv gyakorlására is. A további fej-
lesztésekről az elkövetkezendő időben tájé-
koztatom a szülőket.

A tankert is fejlődésen ment keresztül a 
pandémia ellenére. A további elképzelésekről 
később tájékoztatom az érdeklődőket.

Nagyon nagy vágyam, de szerintem min-
denkinek az, hogy a következő tanév végre 
csendben, nyugalomban, hagyományosan, 
kiegyensúlyozottan teljen el és egy kis nyári 
pihenőt is szeretnék beiktatni. Remélem, lesz 
rá egy kis időm.

– Tisztelt Igazgató úr! Jó pihenést kívánunk 
a nyárra és egy sokkal vidámabb tanévet a tan-
termekben!
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Beindult újra  
az aktív tevékenység 

Májustól a járványügyi szabályok enyhül-
tek, így megkezdődhetett a munka a Bánát 
Egyesületnél is. A legfontosabb, hogy a külön-
böző csoportok - természetesen az előírások 
betartása mellett - megkezdték a próbákat, il-
letve a programok szervezése mellett beindult 
azok megvalósítása is. Május 22-én a zenekar 
és szólistájuk, Vujcsin Eszter lépett fel nyilvá-
nos közönség előtt Szegeden, a szerb templom 
felszentelésének ünnepén, a nyári Szent Mik-
lós napi búcsú kulturális részében. 

Reméljük, a javuló helyzet végre lehetőséget 
ad az aktív amatőr munka folytatásának is és 
ez így lesz a Bánátnál is. 

Közgyűlés 
Mint minden Egyesületnél, így a Bánát 

egyesületnél is fontos a Közgyűlés megtartá-
sa, ahol a tagság tájékoztatást kap az elmúlt 
év munkájáról és anyagi helyzetéről, valamint 
az ezévi tervekről. Így volt ez május 25-én 
Deszken, a Szent Száva központban. Brczán 
Krisztifor, a Bánát elnöke két órában rész-
letesen beszámolt az elmúlt időszakról és a 
tervekről. A múlt évnek sajnos negatív oldala, 
hogy aktívan nem működhetett az egyesület 
és a programokra elnyert pályázati pénzeket 
is visszavonták. Sikerült viszont a működésre 
és felújításra pályázat útján pénzt szerezni. Az 
elmúlt időszakban azon dolgoztak a vezetők, 
hogy a folytatásra meglegyen az anyagi háttér. 
Ez konkrétan pályázatok írását jelentette, ami 
sikeres volt minden téren. Remélni lehet, hogy 
nem változik most már az egészségügyi hely-
zet és a szabályok engedélyezik a különböző 
programok lebonyolítását. Tehát a hagyomá-
nyápoló programokat, mint például a „Dodo-
le (Esőhívogatás)”, „Zsetva (Aratás)”, valamint 
a hagyományos fesztiválokat: „Ajvarijada 
(Ajvár fesztivál)” és a „Banatski Sabor (Szerb 
Népdal és Népzenei Találkozó) meg tudjuk 
idén szervezni. Folytatódik az IPA program 
keretében a bővítő munka a Szent Száva köz-
pontnál és az együttműködés a Szabadkai 
„Talentum” egyesülettel. Fontos kiemelni a ze-
neoktatást Halász László vezetésével és a nyári 
tíz szerb táncházat. 

Színházi est

A Magyarországi Szerb Színház idei első 
premierjét Budapest és Lórév után Deszken is 
bemutatták a Szent Száva központban, június 

7-én 19-órai kezdettel. MilovánVitezovity: 
„Milos a Nagy Szerb fejedelem” című monod-
rámáját Rusz Milán rendezésében Alekszan-
der Dunity adta elő. A nagysikerű produkció 
érdekessége az előadás előtti filmreklám a 
színház művészeinek előadásában, illetve a 
közbeni filmvetítések, amik Szabó Bogdán 
munkáját dicsérik. Fontos a kosztüm és a köd-
mön megemlítése, ami a Brczán Éva vezette 
Deszki Aranykezek műhelyben készült (amit 
a szereplő az előadás végi vastaps után külön 
megköszönt). Ahogy Gyorgyev Bránimír, a 
Szerb Színház művészeti titkára elmondta, az 
együttműködés folytatódik a jövőben is, hisz 
Deszk mindig olyan hely, ahova szívesen jön-
nek „haza” fellépni is.

Pünkösd ünnepe a Deszki 
szerbeknél  

A Dovi-Duhovit (Pünkösdöt) ebben az év-
ben július 20-23 között ünnepelték a Maros 
mentе bánáti részén a keresztény szerbek. Ün-
nepi szokás volt, hogy bevittek füvet a temp-
lomba és annak falait virágokkal, ágakkal 
feldíszítették. A fűből koszorút fontak, amit 
hazavittek. Ünnepi körmenet is volt a máso-
dik világháború kezdetéig, egészen a szőlőkig 
mentek ki, ahol megszentelték a szőlőtőkéket. 
Másutt a mezőkre, szántókra gyalogoltak, azo-
kon megáldotta a tisztelendő a kukoricát és a 
gabonát. A szerbeknél az ünnep fontos része 
volt a „királynéjárás”, ami azt jelentette, hogy 
népviseletbe öltözött lányok járták a falvakat 
és a feldíszített házaknál énekeltek jókívánsá-
got hozva. Ezt a szokást a Maros mentén nem 
tartották vagy sajnos már nem emlékeztek rá, 
csak néhány ének jutott el erre a vidékre, amit 
Pünkösd első napján este a sarkokon össze-
gyűlve énekeltek. Manapság csak a templom-
ban ünneplik Pünkösd ünnepét, a népszoká-
sok közül a fűszórás, valamint a koszorúfonás 
maradt fenn. A koszorút hazaviszik és a ház 
védőszentjének ikonjához rakják

Rusz Borivoj (Bóró) 

Hírek a Bánát háza tájáról
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2021. június 12-én befejeződött a 2020-
2021-es bajnoki szezon a KSE Balástya – 
Deszk SC megye II. osztályú bajnoki mérkő-
zéssel.

Mint már oly sokszor taglaltuk, az egyesüle-
tünk közösen indított minden korosztályban 
csapatokat a szomszédos Szőreggel.

Pár adat a 2020/2021-es bajnoki szezonról:
• 253 mérkőzés (151 nagypályás, 102 fut-

sal)
• 28 csapat (14 nagypályás, 14 futsal)
• 229 játékos (77 felnőtt korú, 152 utánpót-

lás korú)
• Szakembereink: Bata Nathaniel, Czibere 

László, Csordás József, Gémes Szabolcs, Gé-
mes Szabolcsné Melinda, Hadár Attila, Heré-
di Szabolcs, Király Csaba, Koczkás Zoltán, 
Kocsis Tamás, Nagy Attila, Papp Endre, Rácz 
Balázs, Tarjányi Marcell, Tóth Tamás, Vincze 
Gábor

Érmes eredmények
• I. helyezés
 • Felnőtt Megye II. osztály 
  (edző: Papp Endre)
 • Felnőtt Megye IV. osztály 
  (edző: Csordás József)
• II. helyezés
 • U14 D csoport 
  (edző: Nagy Attila, 
  Papp Endre, Czibere László)
 • Futsal U19 B csoport 
  (edző: Rácz Balázs)
 • Futsal U13 Megyei 
  (edző: Nagy Attila, 
  Papp Endre, Czibere László)
 • U19 B csoport 
  (edző: Tarjányi Marcell)
• III. helyezés
 • U19 C csoport
   (edző: Rácz Balázs)

Szeretnénk megköszönni Deszk Község 
Önkormányzatának Király László Polgár-
mester Úr vezetésével, a Taugép Gumiipari 
Gépgyártó és Kereskedelmi Kft-nek, az NKM 
Áramhálózati Kft-nek, a Quality Solutions 
Magyarország Kft-nek és a CSÍKSZÉK-GÉP 
Kft-nek a támogatást. Segítségük nélkül nem 
sikerült volna.

Ezúton szeretnénk még megköszönni szur-
kolóink támogatását, biztatását is, akik erköl-
csileg és anyagilag is az egyesület mellé álltak 
ebben a nehéz évben is.

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!
Szabó László

DSC elnöke

Heroikus hangulat a csongrádi Tigris kupán, ezüstérmes lett serdülő 
csapatunk!

Hosszú idő után újra tétmérkőzéseken vettek részt lányaink. A játék 
hiánya meg is látszódott a tornán részvevő csapatokon, felszántva a pá-
lyát, hatalmas örömmel, végig egymásért küzdve harcoltak a csapatok. 
Lányaink először a makóiakkal csaptak össze, majd közvetlen ezután a 
hazai csongrádiakkal vívtak katartikus hangulatú mérkőzést. „-9”-es fé-
lidőből egy alapos öltözőben történt fejmosást követően hozták vissza, 
és tették nyitottá a végjátékot.

Kozserán Beáta vezetőedző értékelése: nagyon örülök, hogy végül si-
került részt vennünk ezen az évzáró tornán. Köszönöm mind a makói, 
mind pedig a csongrádi csapatnak, hogy vállalták a mérkőzéseket. Kü-
lön köszönöm a csongrádiak szervezését. Hetek óta várták a lányok, 
hogy végre ismét tétmeccseken játszhassanak, és ez meg is látszott 
mindkét mérkőzésen. Kicsattanó örömmel hajtottak egymásért játé-
kosaim. Minden oldalát megmutatta a csapatom, láttam az edzéseken 
begyakorolt játékelemeket, és bugyuta hibákat is vétettünk, de amit a 
Csongrád elleni végjátékban produkáltak, talán sose fogom elfelejte-
ni. Rövid öltözői elbeszélgetés után, „-9”-es hátrányból hozták vissza 
a mérkőzést, és tették nyitottá a végjátékot. Azt gondolom, hogy mél-
tóképpen búcsúzunk ettől a hektikus szezontól, és bízom benne, hogy 
még sokszor láthatom majd a lányok és a csapatok arcán azt a kitörő 
örömöt, és öröm játékot, amit ma láttam megannyi kézilabdázó arcán.

Eredmények
• Deszki SC- Makó KC 27-23
• Deszki SC- Tigrisek CSKSE 35-37
Csapat tagjai: Szikszer Tímea, Bakacsi Zsófia, Szabó Zsófia, Krisz-

tin-Németh Melissza, Bozóky Gabriella, Farkas Dalma, Oláh Tittína, 
Nagy-Mikola Gyöngyvér, Buza Szilvia, Vitaszek Dóra, Áchim Flóra, 
Mihók Csenge, Horváth Nikolett, Nagy Csenge, Bodzán Eszter, Tanács 
Veronika, Edző: Kozserán Beáta

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!

Labdarúgás hírek

Kézilabda hírek
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HALÁLOZÁS

Benczik László 80 éves korá-
ban elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK! 
Szabó Gabriellának és Révész Imrének 
2021.05.30-án Lili,
Lajos Nikolettnek és Bács Milánnak 
2021.06.10-én Dániel nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG

Hódi István Krisztián és Hudák Franciska 2021. május 22-én, 
Korom Tamás és Farkas Csilla Emese 2021. május 28-án,
Tóth Ferenc és Tatai Fanni 2021. június 5-én 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

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

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

július 7., 21. 
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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