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HALOTTAK NAPI
KOSZORÚZÁS
2021. október 31-én, vasárnap szerveztük meg a hagyományos Halottak Napi Koszorúzást a Deszki Falunkért Egyesülettel. Az ünnepségen a deszki civil szervezetek és intézmények koszorúzták meg a Római Katolikus Templom
kertjében lévő II. világháborús emlékművet, a Tempfli téren lévő I. világháborús emlékművet, a Zoltánfy szobrot,
valamint díszpolgáraink sírhelyét. Beszédet Brczán Krisztifor alpolgármester, a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület elnöke mondott, a programot Földi János szavalata színesítette.
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SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Polgármester Úr! Sokakat foglalkoztat most a kérdés, hogy a munkáltatója feltételként elrendeli-e a kötelező
oltást a munkavégzéshez? Deszken kötelező lesz-e a védettségi kártya?
– A válaszom HATÁROZOTT NEM!
Én magam oltott vagyok, van védettségi
kártyám, de megértem és elfogadom azok
álláspontját, akik nem kívánják beoltatni
magukat, még akkor is, ha úgy vélem, nagyobb veszélyben vannak, mint az oltottak.
Ezt a döntést mindenkinek magának kell
meghoznia – ezt mondja a törvény is, így hát
nem lehet kötelezően elvárni senkitől az oltakozást.
Sokfelől hallunk információkat, hogy pár
polgármester bevezette a településük intézményeiben a kötelező oltást, de olyat is, ahol
„csak”az év végi premizálást kötötték az oltással megszerzett védettségi kártya meglété-

CSAPADÉKVÍZ
PROJEKT
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LESZ E DESZKEN
KÖTELEZŐ OLTÁS?

hez. Az én véleményem az, hogy senki munkavégzését, annak minősítését, a munkához
való jogát pedig különösen nem lehet korlátozni efféle intézkedésekkel. Az oltottak és az
oltatlanok is meghoztak egy döntést, aminek
a megalapozottságát – valljuk be - ma még
senki nem tudja alátámasztani, ezt az idő
fogja majd eldönteni.
Hatalmas indulatok feszülnek a társadalmunkban, és azok, akik egyszerre oltottként
és vezetőként is kényszerülnek döntéshelyzetbe, szerintem nem vállalhatják fel ennek
a súlyos döntésnek az ódiumát, pláne en�nyi, egymásnak ellentmondó információval
felvértezve. Ezt akkor is igaznak érzem, ha a
napi statisztikák egyértelműen enyhébb lefolyású megbetegedést és nagyságrendekkel
kisebb halálozási számokat mutatnak a nagyobb oltottságú országokban.
Sajnos egyre több rossz megközelítést,
tervezetet hallani a médiákban, elmenve egészen az oltottak és oltatlanok között eltérő
orvosi kezelések lehetőségéig is. Nekem az a
– A legutóbbi számunkban arról
számolt be, hogy kiírták a csapadékvíz
elvezető rendszer kivitelezésére a közbeszerzést. Sikeres volt-e a pályáztatás,
van-e már kivitelező, és ha igen, mikor
indulhatnak a munkák?
– Örömmel tudatom a deszkiekkel, hogy
sikeres pályáztatáson vagyunk túl, 8 érvényes ajánlatot kaptunk, melyből az első
három belefér a pályázaton nyert nettó 211
milliós vállalási árba.
A közbeszerzési eljárás értékelése, a nyertes kihirdetése, és az ezt követő szerződéskötés épp most van folyamatban, ezért a nyertes cég nevét még nem közölhetem. Annyit
mondhatok, hogy a jelenlegi állás szerint
nettó 175,8 millió forintos árajánlatot adó
cég látszik a győztesnek.
Egy héten belül nyilvánosan eredményt
fogunk hirdetni, és közreadjuk a nyertes cég
és pályázatának az adatait. Reálisnak tar-

véleményem, hogy mindenkinek a saját döntése súlyát kell viselnie, akár jól dönt, akár
rosszul, az államnak pedig az orvosi ellátást
kell megszerveznie maradéktalanul, amit
nem befolyásolhat soha az oltottság ténye,
vagy annak hiánya. Teljesen mindegy, hogy
valaki oltott, vagy oltatlan covidosként szorul orvosi ellátásra, ugyanaz a protokoll érvényesül mindkettejüknél, ugyanazt az ellátást
kell kapja mindkettő – így az ellátás mérlegelésének nincs és nem is lehet erkölcsi alapja!
Nem értek egyet azzal, ha egy, az állampolgárra bízott döntés alapján bárkit ne
akarjanak egyenlő bánásmóddal kezelni a
munkájában, vagy az egészségügyben, mert
meglátásom szerint erre senkinek nincs felhatalmazása.
Úgy, ahogy nem tekint a világ különös rizikófaktorként a maguk életét, saját döntésük
alapján fokozott veszélynek kitevő hegymászókra, vagy veszélyes sportot űzőkre, vagy
akár a veszélyes állatokat tartókra – ugyanígy az oltatlanokra sem lehet(ne)! Ha efféle
diszkriminációt tervez bárki, akkor véleményem szerint ennek bevezetése előtt vissza
kell adnia az oltást elutasító állampolgárnak
az eddig befizetett 10-20 milliós egészségügyi hozzájárulását, amit a maradéktalan
ellátásért fizetett meg hosszú éveken át.
A munkához, a tisztességes munkáért
járó fizetéshez, a megélhetéshez mindenkinek joga van! Én mindenkit arra sarkallok, hogy oltassa be magát, de a döntésében
senkit nem befolyásolok, és a megélhetéshez
fűződő jogait saját döntésem okán biztosan
nem fogom csorbítani.

tom, hogy decemberben megköthetjük vele
a kivitelezési szerződést, aminek kapcsán
már csak az időjárás és a kivitelező szabad
kapacitása határozza majd meg a munkálatok elkezdésének pontos idejét.
Nem tartom kizártnak, hogy nem fagyos
tél esetén, az áremelkedés minimalizálását
szem előtt tartva akár már az év elején elkezdődnek a munkálatok. Ezt a kivitelezővel
egyeztetjük, és az ütemtervet nyilvánossá,
elérhetővé tesszük a lakosaink számára.
Az érintett utcákban a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt szórólapon értesítünk majd minden lakost a pontos és őket
érintő ütemezésről.
Az első kapavágáshoz biztosan meghívom a projektet sikerre vivő Gémes László,
és Bartók Csaba urakat, ill. a körzetünk országgyűlési képviselőjét, Szabó Sándort is.
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BEJÁRÓK
ENGEDÉLYEZTETÉSE
– Az egyre szaporodó építkezéseknek köszönhetően hetente
kérnek engedélyt bejáró építéséhez a deszkiek és az újonnan
ideköltözők. Sokan nem tájékozódnak a helyi rendeletekről –
őket is segítve megkérdezhetjük-e, milyen iratok és mellékletek
szükségesek az önkormányzat engedélyének kiadásához?
– Örülök a kérdésnek, mert valóban nagyon sok ilyen kérelmet
bírálunk el manapság. Felhívom mindenki figyelmét, hogy bejáró létesítését csak a létesítési engedély, és a közterület – burkolt út, ill. zöldterület – bontására kiadott engedélye birtokában lehet megkezdeni!
A bejáró létesítés kérelmet az alábbi mellékletek csatolásával lehet
megkérni:
• Kérelem a helyes műszaki adatok megadásával.
• 1:50 arányú metszetrajz és 1 db helyszínrajz a telekhatártól a közút csatlakozásig, feltüntetve a környező tereptárgyakat (csapadékvíz
elvezető csatorna, a közművek nyomvonala, növényzet, járda) és azok
telekhatártól és a tervezett kapubejárótól mért távolságát, az alábbi
tartalommal:
• lejtésviszonyok feltüntetése, a tervezett bejáró lejtésviszonyaival együtt,
• a vízelvezetés módjának, helyének feltüntetése, (A bejáróról
a kérelmező a felfogott csapadékvizet nem vezetheti vissza az
útra, a járdára – vagy a járdának fenntartott, a telek utcafronti
határától merőlegesen mért, és azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterületre)
• a kérelmező és a helyszínrajz készítőjének aláírása a helyszínrajzon.
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• Kiállított és aláírt (tervezői vagy tulajdonosi) nyilatkozat, a terveken feltüntetett méretek valódiságának igazolásáról.
A rendeletünkben megtalálható egy vázlat, amit itt is mellékelek a
cikkhez. (A kérelmet és a minta tervet is megtalálják a www.deszk.
hu/hivatal/ugyintezes oldalunkon.) Kérjük, hogy bejáró létesítésére
vonatkozó kérelmüket, és a szükséges rajzokat ezek szerint szíveskedjenek benyújtani!
Amennyiben
nem
mindenben megfelelő
a kérelem, úgy egy hiánypótlást írunk ki a
kérelmezőnek, ennek
nem, vagy részleges
teljesítése esetén a kérelmet – minden más
hatósághoz hasonlóan - elutasítjuk. Felhívom a tisztelt lakosok
figyelmét, hogy nem
ragaszkodunk hozzá,
hogy tervező készítse
el a helyszínrajzot és
az egyértelmű megértéshez szükséges
metszetrajzokat, de
a felsorolt tartalmi
elemek meglététől
nem tudunk eltekinteni.

FALUKARÁCSONYFA EGY CSAPÁSRA
– A Tempfli téren járók meglepődve
láthatják, hogy egyik napról a másikra
egy 6-7 méteres fenyőfa került a Faluház
és az orvosi rendelő közötti zöldterületre.
Hogy lehetséges ez?
– Valóban meglepő változás történt a Faluház mellett, de ez nem valamiféle csodának,
hanem a technika fejlődésének köszönhető.
Mindenki tudja, hogy hosszú évek óta fenyőfa felajánlásoknak köszönhetően tudunk
falukarácsonyfát állítani a Faluház előtt,
amiért most is nagyon hálásak vagyunk az
azokat felajánló deszkieknek. Ez már-már természetessé vált számunkra, de persze közben
tudtuk, egyszer eljön az idő, amikor nem lesz

megfelelő méretű kivágandó fa a településen.
Nos, idén és jövőre elérkezhetünk ehhez a
dátumhoz. Elfogytak a kivágásra váró „karácsonyfák”. Látva az idei „deszki kínálatot”
megkerestünk pár ezzel foglalkozó kertészetet. Akadt eladó, 4-5 méteres fa – 450-600 ezer
forint + Áfa áron, ami még nem tartalmazta a
szállítás és az átültetés költségeit. Az országban három olyan különleges gép létezik, amelyik 30 cm törzsátmérőig garanciával képes
– 3 m3-es földlabdával – fákat átültetni. Ennek
a költsége újabb 300 ezer forint + Áfa, azaz 1 és
1,3 millióra rúgna egy ilyen akció. Ez nagyon
sok pénz, és ráadásul ezek a fák 4-5 év múlva
lehetnek csak megfelelő méretűek. Ennyit áldozni nem tudunk erre a célra, és bizony nincs
5 évünk, mert szinte már most sincs kivágható
nagy fa Deszken.
Ekkor megnéztem a kertünkbe 18 éve kiültetett fenyőfáinkat, és találtam egy közel 7
méteres fát, amit jegyző asszonnyal és a kft
ügyvezetőjével alkalmasnak találtunk, hogy
a falu karácsonyfája legyen a következő pár
évtizedre.
A www.nagyfatakarok.hu oldalon felvettük a kapcsolatot a speciális Big John D-90 fa
átültető géppel dolgozó céggel, és itthon úgy
döntöttünk, hogy a korábbi évekhez, és a sok
jótékony deszkihez hasonlóan idén mi felajánljuk ezt a szép fenyőt a településnek – igaz
ez hosszú távra szól.

Bene Ildikó és Király László

Sajnáltam, mert szépen benőtte magát a kert
kialakult képébe, és nem is szándékoztunk kivágatni, de ez volt az egyetlen lehetőségünk,
és végül is nagyon örülök, és boldog vagyok,
hogy a mi kertünkből hozott fa fogja megkapni minden évben a falu karácsonyfájának
a díszeit.
Az áttelepítés nagy élmény, és igen attraktív
mutatvány volt – pedig mindösszesen 20-25
percig tartott. Jó lelkű, mesebeli erővel bíró
óriásként emelte ki a hatalmas fát ez a gép a 4
tonnás földlabdával, és játszi könnyedséggel
hozta át a kertemből a Faluház elé – percek
alatt el is ültetve azt az új „otthonában”. Az
eredmény pedig önmagáért beszél: Deszk kapott egy 7 méteres karácsonyfát egy óra leforgása alatt!
Ezzel kívánunk a családunkkal nagyon boldog karácsonyt minden deszkinek idén – és
reménykedve az átültetés sikerében – még nagyon-nagyon sokáig!
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BÚCSÚZUNK TŐLÜK

– Szomorú híreket is kaptunk novemberben. Több szeretett deszki lakos mellett el
kellett búcsúzzunk két köztiszteletben álló személytől is…
– Sajnos ez így van – a szigorú, és megállíthatatlan idő visszavonhatatlanul bekopogtatott két,
számunka különösen szeretett és
tisztelt személy ablakán.
Életének 87. évében elhunyt
Báló Józsefné (Bálint Ilona Etelka)
tanítónő, a deszki általános iskola
Báló Józsefné
egykori tanára. Szinte nem találunk olyan, már ősz hajkoronával megáldott egykori osztályt, akiknek
tablófotóin ne mosolyogna ránk Ica néni – az egyik alsós osztályfőnökként. Kedves volt, mosolygós, mérhetetlen türelemmel és szeretettel fordult a gyerekek felé, azok felé, akik élete igazi értelmét adták a családja
mellett.
Egyike volt azoknak, akik szinte minden évben elfogadták a deszki
pedagógusnapi meghívásunkat, és egyike azoknak, aki 30-40 év után is
ugyanazzal a kedvességgel és szeretettel emlékezett velünk a régi évekre,
az egykori deszki gyerekekre. A pedagógusnap szervezőjeként enyém
lehetett az a megtisztelő és boldogan vállalt feladat, hogy az ünnepség
és beszélgetés végén minden évben haza-taxizhattam Bálóné Ica nénit,
Szűcs Lászlóné Irénke nénit, Török Lászlóné Ildikó nénit, és Takács Péterné Ica nénit. Imádtam azokat a fél órákat, amíg házhoz szállíthattam
őket, egykori és máig szeretett tanáraimat – minden alkalommal velük
fiatalodtam és büszke voltam, hogy nekik is köszönhetem, hogy az lettem, aki vagyok. A búcsúzáskor Ica néni mindig külön megkért, hogy
anyukámnak adjam át szívélyes üdvüzletét, ölelését, és szeretettel puszilja is, mert mindig nagyon szerette őt.
Az idei pedagógusnap végén is épp így történt. Beszállva az autómba
idén is megkért, hogy adjam át szeretetteljes ölelését Anyunak. Elindultam az autómban ülő, lassan mindenütt fájós, de mégis mosolygós,
jókedvűen viccelődő, csodás tanárnőinkkel Szeged felé, de nem úgy
tettem, ahogy minden évben eddig. Mindig az úrtól hazatérve átadtam
anyunak Ica néni szívélyes üdvözletét, ám most valami sugallattól ve-

Zoltánfy Istvánné

A másik megrázó hír, hogy
iskolánk névadójának, Zoltánfy
István festőművésznek élete
párja, Zoltánfy Istvánné Marika
néni, hosszú betegség után feladta a küzdelmet, és megtért a fiatalon, tragikusan elhunyt férjéhez.
Az élet rendje, hogy születünk,
és hogy elmegyünk, és bár tudjuk, hogy a ráncokat rajzoló sok
év az elmúláshoz visz mindan�-

nyiunkat lépésről lépésre közelebb, mégis a szívünkbe markol,
amikor szembesülünk a hírrel elment. Bevallom, a deszkiekkel
együtt nem sokat tudtam Marika
néniről, és az élet furcsa fintora,
hogy Kovács Attila igazgatóhelyettes úrral a koporsója előtt
állva, az Őt búcsúztató gyászbeszédből ismerhettük meg az
életét. Azt, hogy nem „csak” egy
deszki születésű festő felesége
volt, de azt is, hogy csodás ember volt, azt hogy művész, hogy
tehetséges. Megtudhattuk, hogy
nehéz gyermekkorral, egyedül
indult a - legtöbbeknek a család
biztos hátterével kikövezett életúton, és hogy az élet annyi terhet
rótt rá a földi pályáján, hogy az
több férfiembernek is nehezen
viselhető szikla lett volna. Élt,
megtalálta az igazit, szeretett, és
akkor veszítette el Őt, amikor
a legtöbb ember még a hos�szú, közös jövőt tervezi párjával.

zérelve a Tempfli téren elcsavartam a kormányt, és a szokásos útvonal
helyett a Széchenyi utca felé vettem az irányt. Ica néni megkérdezte –
„Hová megyünk, Lacikám?” „Nem adom át az üzenetet, Tanárnő, hazaviszem, tessék elmondani végre anyunak!” – feleltem. Anyu – nem is
sejtve, hogy kiket hoztam gyors látogatóba – kijött az autóhoz, behajolt,
és boldog könnycseppet gördítve az arcán ennyit mondott a régi kedves
ismerősöknek: „Azt mondják, nincs csúnya gyerök, mög öregasszony,
csak szép öregasszony van. Ti is de szép öregasszonyok löttetök!”
Anyukám egykori szülői munkaközösségi tagként, és nagy szervezőként mind a négyüket jól ismerte, szerette és imádta a találkozás rövid
perceit. Beszélgetve, nagyokat nevetve, a megfáradt kezeikkel a másikét
megsimogatva meg volt a találkozás, az üzenet átadása… és a puszik
is. Most már tudom, hogy búcsúcsók volt, az én kanyarom pedig a sors
akarata. Nem tudtam, de valamiért oda kellett menjek velük, Vele…
még egyszer utoljára. Akkor készült ez a fotó is.
Most, amikor ezeket a sorokat írom, a könnyeimmel küszködök, mert
annyi a szép, kedves emlék, mert tudom, már soha nem szorítja meg
egyikünk kezét sem,… és mert kistérségünk Polgármesterek Tanácsa
levezető elnöki teendőim miatt nem tudtam ott lenni a búcsúztatóján.
Itt, most búcsúzom Tőle, a szeretett tanítónőnktől, Ica nénitől megannyi
deszki diákja, egykori szülők, minden deszki, és a magam nevében is.
Csak remélni tudom, hogy még sok éven át lesz alkalmam hazaszállítani
a lassan elfogyatkozó, imádott alkalmi utasaimat. Báló Józsefné Ica néni
már egy másik utat jár, az élet szigorú rendje szerint várva a következő
nagy találkozást velünk – valahol odafent.
Nyugodjon békében, drága Tanárnő – emlékét örökre megőrizzük!
Nem fejezi ki a küzdelem szó azt
a mérhetetlen erőfeszítést, amit a
csonka családja lábra állításáért
és összetartásáért tett minden
nap, hosszú éveken át – nőként
felújítva szeretett férje álmát, a
szegedi napsugaras házat, a családi fészket, ami azóta is összeköti Marcsi és Eszter lányukkal és
családjaikkal.
Marika néni megtisztelő vendége volt a deszki általános iskola Zoltánfy rendezvényeinek,

a rajzversenyeknek, és talán picit
bennünk is látta a rendkívüli tehetségű festő férje halhatatlanságát – amit 2014-ben mellszobra
avatásával erősíthettünk meg a
Zoltánfy családban. Pár éve nem
találkoztunk vele, és nem tudtuk,
hogy ismét a küzdelem jutott
neki – egy utolsó, és tényleg embert próbáló. Most nem ő állt fel
győztesen a küzdelemből.
2021. november 18-án kísértük utolsó útjára a Belvárosi temetőben – szerettei, ismerősei és
pedagógus kollégái körében. Oda
temettük, ahol férjével kettejüket
ábrázoló, fehér kőtábla alatt várta
feleségét 1988. augusztus 13. óta
Zoltánfy István névadónk…
Szeretettel emlékezve búcsúzom tőle minden deszki nevében
– Marika néni, nyugodjon békében!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db
költségalapú bérlakás határozott időre szóló bérbeadására
- 1 db 57 m2-es II. emeleti 1,5 szobás

Pályázatok benyújtási határideje:
2021. december 31.
Elbírálási határidő: 2022. január 7.
1. A pályázaton részt vehetnek:
- a pályázatot benyújtó személy magyar
állampolgár, valamint a munkavállalók
Közösségen belüli szabad mozgásáról
szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó
személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
- pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében,
nincs másik beköltözhető lakása.
- pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely
más jogcímen hátraléka, tartozása nem
áll fenn,
- pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás
havi lakbérét
- 57 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.Ft összegű óvadék megfizetése
57 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 45.600,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk,
Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2021. december
31-ig a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap
kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget is kérnénk megadni!
Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Római Katolikus
Egyházközség
felhívása
János napi, kóstolóval
egybekötött újbor szentelést tartunk a Római
Katolikus Templomban
2021. december 19-én, a
11 órai mise keretében.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,

hogy 2021. november 9. napjától
határozatlan ideig szünetel a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
("kormányablakbusz") ügyfélfogadása.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
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FALUHÁZ HÍREK

Tisztelt
Látogatóink!
A Kormány 633/2021. (XI.18.) Kormányrendelete szerint 2021. november 20-tól intézményünkben a MASZK HASZNÁLATA
KÖTELEZŐ!
Köszönjük a megértésüket!
Bene Ildikó
igazgató

Programajánló
Természetesen tudjuk, hogy a járvány miatt bármikor lehetnek korlátozások a jövőben, de mi azért készülünk a szokásos év végi
rendezvényeinkre. Egy kis ízelítő a decemberi
programokról:
2021. november 28. 17 óra

ELSŐ
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Deszk Község Képviselő-testületének műsora
Dolce Kamarakórus műsora

Köszönjük Magyarország!
A Köszönjük, Magyarország! program
célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadóművészek továbbra is
aktív szereplői maradhassanak a kulturális
életnek. Továbbá, hogy a program keretében
megvalósuló produkciók által az újrainduló
kulturális élet országszerte gyarapodhasson. A közönség pedig a tehetséges fiatal
előadóművészekkel, illetve az ország neves
előadóival egyaránt ingyenes feltételek mellett találkozhasson. Deszken 3 előadás is
megvalósult a program keretében. Októberben egy József Attila irodalmi összeállítást
láthattak az iskolások, illetve az érdeklődő
felnőttek. Novemberben Nagy Gábor néprajzkutató, népzenész tartott a pásztorzenéről egy nagyon érdekes előadást. Végül
pedig Molnár Zoltán újvidéki színművész
irodalmi estjét láthatták a Faluház kupolatermében. Mindhárom program nagyon
színvonalas volt, örülünk, hogy van ilyen lehetőség, hogy ingyen tudunk ilyen jó programokat hozni a településre.
Bene Ildikó

Gyertyát gyújt: Király László polgármester Tóth Andrea kórusvezetővel

2021. december 3. 15 óra

IDŐSEK NAPJA

Helyszín: Római Katolikus Templom, Tempfli tér

2021. december 5. 10 órától

STELÁZSI KÉZMŰVES
KARÁCSONYI VÁSÁR

a Tájház udvarán

2021. december 5. 15 órától

FALUMIKULÁS

a Faluház előtti téren

2021. december 5. 17 óra

MÁSODIK
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Szerb közösség műsora
Gyertyát gyújt: Svetomir Milicici szerb pópa

2021. december 12. 17 óra

HARMADIK ADVENTI GYERTAGYÚJTÁS

Tiszavirág Néptáncegyesület műsora
Gyertyát gyújt: Nagy Róbert plébános

2021. december 17. 18 óra

DOLCE KAMARAKÓRUS
ADVENTI HANGVERSENYE

Helyszín: Római Katolikus Templom

2021. december 19. 17 óra

NEGYEDIK
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

A Zoltánfy Iskola és a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
falukarácsonyi műsora
Gyertyát gyújt: Vid György iskolaigazgató és Ternainé Fodor Mariann óvodavezető

Világító Adventi Ablakok Deszken
November 28-tól (Advent első vasárnapjától) december 24ig minden nap az adventi naptárhoz hasonlóan „kinyílik” egy
ablak. (A kinyitás azt jelenti, hogy akkor lesz először kivilágítva az adott ablak.) Az aktuális ablak helye titkos, azt meg kell
találni! Minden nap délelőtt kiteszünk a Deszkiek csoport facebook oldalra egy térképet, ahol jól körülhatárolva lesz az a
része a falunak, ahol az aznapi ablak van. Ha megtaláltátok az
ablakot, csináljatok róla fényképet és tegyétek ki a csoportba!
(Szelfik is jöhetnek.) Nem verseny, nem lesznek díjak! Lesznek
viszont gyönyörű ablakok, kis izgalom, jó séták, klassz képek, új
ismeretségek !
Az ablakdíszítőknek a Deszki Önkormányzat 1 doboz Szamos szaloncukrot ajánl fel! Nagyon jó játékot kívánunk Mindenkinek!
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ÚJ VEZETŐ A DESZKI ÓVODÁBAN
valósítani az ökotudatos nevelést. Célunk továbbá, hogy a település sajátos értékeit, gazdag
kultúráját megismertessük a gyermekekkel,
s váljanak büszke lokálpatriótákká. Szakmai
műhelyként részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem tudományos kutatómunkájában, valamint szerepet vállaltunk az óvodapedagógus képzésben, ahol a hallgatók gyakorlati
tanulását támogatjuk. Tehetségműhelyeink indulása lehetővé teszi a kiemelkedő képességű
gyermekek differenciált támogatását.
Egy fontos változás előtt állunk még, hiszen
a tervek szerint március környékére felépül az
új bölcsőde is, ami a tervek szerint az óvodával
közösen többcélú intézményként működik
majd.
Sok családról tudok már, akik nagyon várják ezt a lehetőséget.
Szeptembertől új vezetője van az újra
önkormányzati fenntartásba került deszki
óvodának. Két aktív hónap után kerestük
meg kérdéseinkkel Ternainé Fodor Mariannt.
– Tisztelt Óvodavezető Asszony! Ha jól
tudjuk, egy szegedi nagy intézmény igazgatóhelyettesi székéből jött Deszkre. Megkérdezhetjük,
hogy nagyobb nyugalmat, vagy kihívást keres az
óvodánkban?
– Akik már jól ismernek, nem csodálkoztak a döntésemen, mert tudják, hogy azok az
izgalmas szakmai feladatok érdekeltek mindig
is, amelyekben volt a megújulásra lehetőség.
Emellett fontos számomra, hogy a megszerzett tudásom, tapasztalatom hasznos legyen, s
hogy esetleg másoknak támogatást jelentsen.
Sokéves óvodapedagógusi, óvodavezetői,
szakértői munkám során megtanultam, hogy
a legjobb szakmai koncepció is csak terv
marad, ha nem valóságos igényeket szolgál,
s nem talál megvalósítókra. Én annak a lehetőségét láttam meg a deszki óvodában, hogy
ideális feltételek mellett a kor kihívásaira is
reagálni tudó, de a fontos óvodapedagógiai
hagyományokat is megőrizni képes gyakorlat
valósuljon meg. Emellett hiányzott az igazi
„gyermekközeli” munka, s azok a hétköznapi
kis csodák, amit csak a gyerekek képesek megadni.
– Megtudhatjuk, milyen tervei vannak, milyen újdonságokat tervez, mi az, amiben szeretne előbbre lépni?
– A vezetési programomban megfogalmazott feladatokat már a nevelőközösséggel közösen gondoltuk tovább, s ily módon az óvoda
meglévő értékeire alapozva nagyszerű közös
terveket szőttünk. A kijelölt szakmai fejlesztés
középpontjában a korszerűség és a hagyományápolás egyszerre van jelen. Az óvoda
csodálatos természeti adottságait kihasználva
Zöld Óvodai és Madárbarát Óvodai cím elnyerését célzó pályázatok során kívánjuk meg-

– Ideérkezése előtt teljesen kicserélődött, a
nyugdíjazások miatt megfiatalodott a kollektíva. A deszkiek már megszerették az új óvónőket,
Ön milyennek ítéli meg a „csapatot”?
– Szerencsés helyzet volt az, hogy a nevelőközösség nagy részét személyesen ismertem
már, hiszen korábban vagy kollégák voltunk
másik óvodában, vagy főiskolai képzésük során mentoruk voltam. Elkötelezettségükre,
nyitottságukra, tettrekészségükre rendkívüli
módon számíthatok. A nevelőtestület sokszínűségét az adja, hogy van mód arra, hogy
a tapasztalt óvodapedagógusok átadják tudásukat a pályakezdő kollégáknak, akik fiatalos
szemléletük, lendületük révén nyitottabbá teszik az intézményt az innovációra.
– Két hét után komoly listával kopogtatott a
fenntartó önkormányzat ajtaján – milyen fejlesztéseket tart fontosnak, partner-e ebben az
önkormányzat?

– A szakmai-tartalmi fejlesztések a tárgyi
feltételek továbbfejlesztését is generálják. A lista emiatt készült. Például az új infokommunikációs fejlesztések és a stabil internet-hozzáférés teszik lehetővé mostantól, hogy bármelyik
gyermekcsoportban a legkorszerűbb eszközöket, laptopot, projektort, tabletet, okostelefont
használják az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni fejlesztéséhez. Sorolhatnánk még
egyéb beszerzéseinket, amire szabad utat kaptunk. Nagyszerű érzés azt tudni, hogy mindez
a fenntartó önkormányzatnak ugyanolyan
fontos és nagyértékű, mint nekünk, dolgozóknak. Ez a bizalom felelősséget is jelent. Felelősséget, hogy a lehető legjobban sáfárkodjunk a
javainkkal.
– Eltelt bő két hónap, a szülői visszajelzések
jók, megkérdezhetjük, hogy Ön hogy érzi magát
Deszken?
– Egyik kolléganőm a minap kissé viccesen túlozva (de tudjuk, minden túlzásnak van
egy valóságalapja) azt mondta nekem, miután
meséltem arról, hogy több énekkari fellépésünk is lesz az énekkarral, hogy „Te már igazi
deszki vagy, csak hazajársz aludni Szegedre.”
És igen. Szívembe fogadtam mindazt, amit itt
látok, hallok, tapasztalok. Tetszik az, hogy intelligens megoldásokkal működtetik az „építő
egymásrautaltság” elvét, s ezzel is élhetővé teszik ezt a kis települést.
Bízom benne, hogy a deszkiek örömére és
megelégedésére működik továbbra is Móra
Ferenc Csicsergő Óvoda.
– Kedves Mariann! Köszönjük szépen a válaszokat, sok sikert munkájához a továbbiakban!
Szerk.
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Szerb óvoda hírei
az óvodában faragtuk ki, mert az idő kissé
hűvös volt. Míg mi csavarogtunk Szegeden,
addig az itthonmaradottak a tóhoz sétáltak el
és nézték meg a víz élővilágát, figyelték meg az
ősz változásait. Ezeket az élményeket benn az
óvodában öntöttük formába és dolgoztuk fel
változatos formában. Festettünk, szilvalekvárt
főztünk, játszottunk a színekkel, sütöttünk,
főztünk. Márton napjához közeledvén libás
játékokkal fűszereztük a hetet. A Napraforgó csoport komatállal kedveskedett a Süni
csoportnak csütörtökön: libás mézeskalácsot
hoztak magukkal, hogy nehogy éhezzünk az
év további részében. Ezt mi libazsíros kenyérrel, Libás árny-játékos mesével és libás táncos
mulatsággal viszonoztuk.
Gyihor Gabriella

Színes napok
a szerb óvodában
Az őszi napok, hetek, hónapok sok-sok lehetőséget rejtegettek számunkra. A nagycsoportosokkal a vadasparki kaland után a Füvészkertbe látogattunk el busszal. Rövid sétát
tettünk a Mars téren, megnéztük a zöldség- és

gyümölcskínálatot. Vettünk szilvát és már ültünk is át a 70-es buszra. A Füvészkerti sétánk
során megismerkedtünk a tökfajtákkal, az ősz
kincseivel és azzal, hogy melyik állat milyen
őszi termést fogyaszt szívesen. A tököt már

Aranyosi Ervin
SZÍNES CSEPPEK…
Pár csepp sárga, pár csepp piros,
csepegteti szerte-széjjel.
Színnel telik a “papiros”,
ahogy fest a lenge széllel.
A nyár zöldjét felcserélte,
itt az őszi új ruhája.
Csak az ősz napjait élte,
s benne búja és a bája.

Szerb iskola hírei
Vándorlegény Pályázati
eredmény

A szerb iskolások az agyagozással és a fás
munkákkal sokat foglalkoztak a nyári táborok
és az iskolarendszerű foglalkozások során. Ennek eredményeként sok szép alkotás született,
amelyekkel kettő korcsoporttal pályáztunk a
XIV. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra. A békés megyei népi kézművességgel foglalkozó szakmai
zsűri döntése alapján a fiúk fás alkotásait díjazásban részesítette. A másik korcsoport kerámia munkái, a madáritató és a „titkos” dobozka pedig „Kiemelkedő alkotások” minősítést
kapták. Békéscsabán a díjátadó ünnepségen az
iskolánkat Szepesi Nóra és Dévits Márk képviselte. A minősített alkotások a „Dél-Alföldi

darabon, hogy régen nagyanyáink ezt hogyan
oldották meg. Láttunk csomózásos és huroköltéses technikákat, ezeket a legfiatalabbakkal
első lépésként kilyukasztott kartonokon gyakoroltuk, az ügyesebbek már előre nyomott
minták alapján textileken hímeztek. A szövőszékek is „csattogtak” a háttérben, gyakorlott
és kezdő szövők mélyíthették a tudásukat a
nap folyamán.

Kiállítás” címen a Békéscsabai Városi Könyvtárban megtekinthetőek november végéig. Ezután Marosvásárhelyre utazik a teljes kiállítási
anyag, majd a Debrecenben megrendezésre
kerülő Országos Gyermek- és Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat Ifjú Kézművesek Kiállítására.

Nyílt Nap a Műhelybengyerekek részére

November 6-án délután nyílt napon vehettek részt a műhelybe látogatók, a téma „a
textil eldolgozása” volt. A gyerekek által szőtt
vagy hímzett mintadarabok eldolgozása, szél
megoldásai még a munkák elkezdése előtt
egyeztetésre kerülnek, mert ez alapján tudjuk kalkulálni az alapanyag szükségletet. A
témanapunk alapján a szerb vászon szélmegoldásait elemeztük, megnéztük több eredeti
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Deszki kézműves tábor
NTAB-KP-1/2021/1-000048

2020 októberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdetett meg nemzetiségi táborok 2021. évi költségvetési támogatására.
A pályázati kiírás célja, a nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos általános- és középiskolai tanulók részvételével tábor megvalósítása, melynek célja a tanulók anyanyelvi ismeretének bővítése, a
nemzetiségi népismeret részét képező néprajzi, kulturális ismeretek
fejlesztése, hagyományőrzés.
A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően a támogató 800.000 Ft-tal segítette a „Deszki kézműves
tábor” szervezését, mely 2021. június 20-26-ig került megvalósításra 22
fő iskolás gyermek részvételével.
A szerb néprajzi kultúra hagyományait magukban hordozó, használati eszközök készítésének jegyében szerveződő táborunkban sor került az autentikus szerb háztartásokban használatos jellemző tárgyak
megismerésére, azok megformálására fafaragás-, szövés-, hímzés-, guzsalyozás és agyagozás keretében.
A projekt a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató jóvoltából valósulhatott meg.
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Deszki szerb búcsú
NKUL-KP-1-2021/1-000775

2020 szeptemberében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., mint támogató nyílt pályázatot hirdetett meg a nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021. évi költségvetési támogatására.
A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális hagyományainak,
tárgyi- és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevékenységeinek érdekében megvalósult programok támogatása, valamint feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét,
vagy jelentős részét érintő, a nyelvi- és kulturális identitás szempontjából meghatározó kezdeményezések támogatása.
A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően a támogató 800.000 Ft-tal segítette a „Deszki szerb búcsú” szervezését, mely 2021. augusztus 19-én került megvalósításra
Deszken. Ez olyan közösségi rendezvény, mely egyúttal a hit és nemzeti
identitás erőteljes képviselete a deszki szerbek számára, ahol több generáció képviseltette magát. A búcsú alkalmát egyházi relikviákat bemutató kiállítással, autentikus szerb ételekkel és italokkal színesítettük.
A projekt a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint Támogató jóvoltából valósulhatott meg.

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Мi újság a Bánát háza táján?
А 26. „Banatski Sabor”
szerb népzenei és népdaltalálkozó Deszken

Minden 1994. május 13-án kezdődött, amikor az azóta már elhunyt Tóth Misi, a Bánát
zenekar akkori zenészének ötletét elfogadva,
megszerveztük az első találkozót. És folytatódott, mert amiben eleinte csak а „Bánát”
zenészei hittek, később már sokakat érdekelt
és nem csak a hazai szerb zenei hagyományokat ápolók körében, hanem határon túlról is.
Csatlakoztak Romániából, Szerbiából, de voltak résztvevők Horvátországból és Bosznia
Hercegovinából is. Ami fontos, hogy a találkozó kiegészült egyházi kórusok szereplésével
is. Egy év kihagyás után (a covid járvány miatt)
ez évben november 6-án sikerült megrendezni az eseményt a Deszki Faluházban. Sajnos
a szerb templom felújítása miatt az egyházi
kórusok szereplése elmaradt és a résztvevők
száma is kevesebb volt, de a kevesebb résztvevő kiváló programot adott elő az érdeklődők nagy örömére. Természetesen a hazaiak
kezdték a műsort, méghozzá a Bánát zenészei,
akik Friedmann Ruvent és nagypapáját, Gyukin Miodrág furulyásokat, valamint Vujcsin
Eszter énekest is kísérték. A folytatásban a
dunaújvárosi fiatalokból álló Sándor Frigyes
Harmonika zenekar adta elő szerb blokkját.
Következett a „Lale iz Banata” hazai, deszki
zenekar, szólót énekelt Putnik Bozsidár. A

romániai Csanád tamburazenekara, a „Lale
sa Morisa” volt a következő fellépő. A Gyurity
Tóma vezette, kitűnő zenekar szerepelt eddig
a legtöbbször a deszki programban külföldi
zenekarként és mindig nagy sikert arattak.
Minden elismerés a Halász Laci által vezetett
Tököli Rác férfikórusnak, akik mint eddig
is, most is korukat meghazudtolva adták elő
műsorukat, amihez csak gratulálni lehet és jó
egészséget kívánni a „fiúknak”. Ahogy a most
először szereplő „Zlatne suze –Arany kön�nyek” tamburazenekarnak is, akik a romániai
Torontáldinnyésről érkeztek Deszkre. Külön
ki kell emelni szólóénekesüket, Fényác Jaszminát, aki profikat meghazudtolva énekelt. A
program végén a Szentendrei Vigad együttes
mutatkozott be. A fiatalok a Vujicsity zenekar
talán mondhatni „utódzenekara”, hiszen ők az
„Eredics” zenestílus hű követői és részben családtagok is, és mint zenészek fantasztikusak

voltak. A szervezők minden
csoportnak egy szerény ajándékkal köszönték
meg a részvételt. A közönség, - akik között ott
volt Király László Deszk polgármestere és Dr.
Lásztity Jovánka, a Nikola Teszla iskola igazgatója is - nagy tapssal jutalmazta az előadott
produkciókat. A program után a Sportcsarnokban egy közös vacsorával egybekötött
barátkozás, éneklés, tánc és beszélgetés volt.
Mindenki azt reméli, hogy jövőre az egészségügyi helyzet már jobb lesz és több szereplővel, nézővel, de legalább ilyen színvonalon
rendezhetik meg a 27. „Banatski Sabor” Szerb
népzenei és népdal találkozót.

Sikeres fellépés a Pesti
Thököliánumban

A „Srpski Venac” Szerb Kulturális és Média
Kft szervezésében november 7-én a Pesti Thököliánum éttermében rendezték meg az „Elődeink nyomdokaiban” c. programot. Maga a
rendezvény promóció volt, mégpedig a „Srpski Venac” videoklipjének bemutatása, mely
Magyarország szerbségéről szól. Magában a
műsorban a klip bemutatás mellett a zene és
az ének dominált sok kiváló résztvevő előadásában, akik között ott volt a deszki Friedmann
Ruven furulyás, akit nagypapája, Gyukin Miodrág, harmonikán pedig bácsikája, Brczán
Sztoján kísért. Produkciójukat nagy taps kísérte és több meghívást is kaptak ilyen jellegű
programokra a fővárosba.
Rusz Borivoj
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LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS MEGMENTÉSÜK
Aha! Megvagy
Te, Szökevény!
És a kicsik hol vannak?

Az úgy esett, hogy
éppen Márton napján nagy liba-galiba
támadt a Csicsergő
oviban, amikor Márton
gúnár és száz kisliba
eltűnt… Nagy erőkkel
indult a keresés!
Szerencsére Márton
hamarosan előkerült a
Süni csoportos nyomozók közreműködésével.
Már csak a többi libát
kell megtalálni!

WANTED

Az óvodai dolgozók „Libák akcióban” esti előadásában előkerült újabb hat liba,
akik a mese során a róka fenyegetésétől végül szerencsésen megmenekültek.
Hat liba egy
sorba, mennek
a nagy tóra elől
megy a gúnár….

Hmmm… finom
libapecsenye
lesz a vacsorám…

A róka Erika
óvónéni!

Ez vígjáték!!

Időközben hírt kaptunk a többi bajba jutott, sötétben eltévedt kisliba hollétéről,
s ekkor már a családok is segítségünkre siettek. Együtt, lámpásokkal felszerelve
vonultunk a Faluház melletti térre, ahol valamennyi elveszett kislibát megkerestük.
A sötétben a lámpások
fényénél megtaláltuk a
kislibákat

VÉGE
Jól zárult a Márton-napi liba-galiba!

Andrej-Szegedi Erika
– óvodapedagógus
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
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Események
Október 23-án több formában emlékezett
meg a diáksereg a forradalom eseményeire,
hőseire.
Az alsó tagozaton osztályfőnöki órák keretében érzékenyítés zajlott. Nehéz ezen korosztály számára „megfogni” a témát. A tematika
inkább a magyarság tudat és a hősiesség fogalma körül járta körül nemzeti ünnepünket.
Felső tagozaton az emléknapra a hetedik
osztályosok készültek az iskolarádió lehetőségét kihasználva. A történelem órákon már
feldolgozott esemény közel áll a tizenévesekhez. Az idén a forradalomban résztvevő fiatal
hősök kerültek a fókuszba a műsorban. Hangsúlyt kapott a megemlékezésen, hogy 14-15
éves gyermekek is részt vettek a végül is tragikusan végződő eseményen és ez érezhetően
megérintette a tanulókat.

Halloween-re rajzversennyel, kézműveskedéssel készültek
a kicsik. Angol órán az
angolszász hagyományok
kerültek felelevenítésre. A
felső tagozaton magyar órák
keretében került feldolgozásra az amerikai,
kelta és magyar hagyományok párhuzamossága és különbsége. Kiemelésre került, hogy a mi
hagyományaink a Mindenszentek és Halottak
napi megemlékezések köré fonódnak.
Természetesen nem maradhatott el a klas�szikus tökfaragás sem, melynek áldozatul estek a gyerekek által a tankertben megtermelt
növények.
Őszi továbbképzési napon vettek részt az
intézmény pedagógusai október 22-én. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, Szegedi Tankerületi Központ igazgatójának megnyitója után, a
Rákóczi Szövetség tartott egy ismertetőt a három évtizedes tevékenységéről határon innen
és túl – fókuszálva a magyarországi iskolákat

diákok is meglátogathatják tanórán kívüli foglalkozás keretében.
Október 15-én kezdődött a már évek óta
megrendezésre kerülő „Filharmóniai koncert” programsorozat. Köszönet jár a Faluháznak és Deszk Önkormányzatának, hogy az
idén is támogatják az eseményt.

érintő programokra. Az intézmény csatlakozásának lehetőségéről a későbbiekben egyeztetésre kerülhet sor.
A második előadó Bagó Ildikó iskolapszichológus volt. Előadása a „Bántalmazó vagy
áldozat? – Az iskolai bántalmazás pszichológiai aspektusai” címet kapta. Az előadó a
Zoltánfy István Iskolában is lát el tanácsadói
feladatot és egy prevenciós programot is kidolgozott ebben a témakörben, amelybe az
Zoltánfy is bekapcsolódott.
Nagyon érdekes és sajnos nagyon aktuális
volt a délelőttöt záró előadás. Dr. Harangozó Attila bíró, az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettese, „Iskolai erőszak, internetes
zaklatás” témakörében adott részletes tájékoztatást a jelen állapotokról. A néha megdöbbentő eseményeket feltáró, a bíróság elé került
esetekről is szóló ismertető komoly helyzetet
tárt fel ezen a területen. Igazi kihívás ez a jelenben és a jövőben is az lesz, nem nagy kockázat kijelenteni.
A délután az intézményi szakmai műhelyek tanácskozásaival folytatódott. Több ezek
közül külső helyszínen került megrendezésre.
Egyik a Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Interaktív Természetismereti Tudástára volt
a Boldogasszony sugárúti épületben. Lehetőséget kapott az iskola, hogy az eszközökben
nagyon gazdag, interaktív kiállítást a zoltánfys

Október 19-én szintén a Faluház adott otthont egy rendhagyó irodalomórának „József
Attila szerelmei” címmel. Az első ránézésre
komoly téma feldolgozásához az előadó páros
a zene és a dal erejét adta hozzá.
Természetesen ebben a hónapban is folytatódik a pályaorientációs program hetedik,
nyolcadik osztályosok részére. A cikk írásának
időpontjában éppen egy szakmákat bemutató
tematikus napon vesznek részt a diákok Szegeden.

Aktualitások
Több évre vezethető vissza a Radnóti Miklós Gimnáziumban működő Termosz laborral való eredményes együttműködés. Ennek
keretében az iskola több kísérletező készletet
kapott, melyet felhasznál a kémia és biológia
tantárgy oktatásának keretében.

Két gyakornok kolléga sikeresen abszolválta minősítő eljárását és lépett tovább a következő „Pedagógus életpálya” szakaszba.
Jelenleg is több pályázatban közreműködőként érdekelt az intézmény. Plakátkészítő,
esszé, rajz, mesemondó angol, természetismeret, biológia, matematika és történelem
versenyek területi, megyei fordulóin vesznek
részt a diákok ebben az időszakban.

Felhívás
Az intézmény aktuális járványügy eljárásrendje megtalálható a zoltanfy-deszk.edu.hu
oldalon.
Összeállította:
Vid György ig.
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Sajtóközlemény
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EFOP-1.2.11-16-2017-00058 „Esély, Otthon Deszken”
Deszk Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP1.2.11-16 pályázati kiírás keretében „Esély,
Otthon Deszken” című EFOP-1.2.11-162017-00058 azonosítószámú pályázata által
63.076.320, -Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási intenzitással.
A projekt megvalósítás időtartama: 2018.03.012021.06.30.-ig tartott.

részükre az életpálya- tervezést segítő komplex ingyenes képzési lehetőségeket biztosítottunk: kommunikációs tréningek, számítógépes-, nyelvi-, üzleti-, hazai és EU-s pályázati-,
pénzügyi tanfolyamok formájában. Mindezeket kiegészítve személyes álláskeresési (önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresés, továbbképzés, átképzési lehetőségek), pályázati
és vállalkozásindítási tanácsadást nyújtottunk.
A helyi szakember- valamint munkaerőhiány
leküzdése céljából Ösztönző rendszert dolgoztunk ki, mely keretében a projekt megvalósítása alatt évente 2 fő számára havi bruttó 100
000 Ft-os pénzbeli támogatást biztosítottunk 9
hónapon keresztül.

A projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban (Deszk, Petőfi u.36.
sz.)
3 különálló összkomfortos garzonlakás
került kialakításra, hőszigeteléssel, korszerű
fűtéssel, teljes felszereléssel ellátva. (LED televízió, mikrosütő, hűtőszekrény, beépíthető
A megvalósult projektnek köszönhetően a
gáz főzőlap, elektromos sütő, mosógép, asztali fiatalok esélyt kapnak Deszken a családalapíszámítógép). A célcsoport az Y generáció, így tásra, az otthonteremtésre és a munkavállalásra.

A projekt A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával
valósulhatott meg.
A projektről bővebb információ kérhető:
Deszki Polgármesteri Hivatal
(6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
Telefon: 62/571-580
e-mail: ph@deszk.hu;
Honlap: www.deszk.hu.

Európai Szociális
Alap
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KEHOP-1.2.1-18-2018-00042
„Helyi Klímastratégia kidolgozása
és szemléletformálás Deszken”
Deszk Község Önkormányzata a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program
KEHOP-1.2.1 pályázati kiírás keretében „Helyi Klímastratégia kidolgozása
és szemléletformálás Deszken” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 azonosítószámú
pályázata által 5.722.780 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 100%-os támogatási
intenzitással. A projekt megvalósítás időtarta-

ma: 2019.12.09.- 2021.10.09- ig tartott.
A projekt keretében kidolgozásra került a helyi klímastratégiai dokumentum.
Klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással
kapcsolatos tudásmegosztás, interaktív programsorozatokon keresztül valósult meg: iskolásoknak, óvodásoknak, projektben résztvevő
intézmények munkavállalóinak. Széleskörű
szemléletformálási programokat szervez-

tünk: tájékoztató előadások, workshopok, fórumok formájában.
A klímaváltozás mérséklése globális összefogással, helyi közösségek bevonásával zajlott:
települési figyelemfelhívó akciókkal, ehhez
kapcsolódó médiakampányok szervezésével,
gyakorlatorientált ismereteket átadó helyi tanulmányi versenyek lebonyolításával, projekthez kapcsolódó iskolai tanulmányút szervezésével.
A megvalósult projektnek köszönhetően a
helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
megtörtént.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai
Unió Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.
A projektről bővebb információ kérhető:
Deszki Polgármesteri Hivatal
(6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
Telefon: 62/571-580
e-mail: ph@deszk.hu;
Honlap: www.deszk.hu

Kohéziós Alap
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Kézilabda hírek
Megfogyva bár,
de törve nem
A koronavírus viszontagságai és a vírussal
kapcsolatos MKSZ határozat ellenére is sorra
veszik az akadályokat mind a felnőtt, mind
pedig utánpótlás csapataink.
Nehezítő tényező, hogy például a serdülő
csapatunk tekintetében csupán éppen egy sornyi, azaz 7 játékosunk rendelkezik védettségi
igazolvánnyal, mely jelenleg elengedhetetlen
(negatív PCR teszttel, antigén teszttel kiváltható) a versenyzéshez.
A hét hős amazon hétről-hétre bizonyítja a
sportág iránti elkötelezettségét és a töredékes

létszám ellenére is nagy akaraterővel vetik
bele magukat a mérkőzésekbe mind a serdülő,
mind pedig ifjúsági szinten.

Grézló Józsi utánpótlás
csapata is edzésben

Grézló József: Döcögősen, de szeptemberben elkezdtük az edzéseket. Sajnos, még
mindig sokszor a csapat létszámát lefelezi a
koronavírus. Egyre jobban veszik fel újra a
gyerekek az edzések intenzitását, de látszódik
a sok kihagyás rajtuk. Maximális odafigyeléssel próbálunk javítani a hibákon és csak előre
nézni.
Hajrá DSC!!!

Labdarúgás hírek
Lassan véget ér a nagypályás
labdarúgó szezon őszi etapja.
Lassan kezdjük megszokni, hogy
közös csapataink Szőreggel elég
jó eredményeket érnek el.
Felnőtt megye I. osztályú gárdánk Papp Endre vezetésével
hozta a minimálisan elvárt teljesítményt. Kezdetekkor nem volt
más cél megfogalmazva, csak
hogy kerüljék el a kiesési zónát
ebben a bajnoki évadban. A csapat több mint fele kicserélődött,
sikerre éhes fiatalokat igazoltunk. Ahogy azért lenni szokott
osztályváltáskor, illetve ennyi új
játékos esetén, nagyon hullámzó
teljesítményt nyújtott a gárda. A
sérülések is eléggé befolyásolták
az összeállítást, stabilan 4-5 sérülttel mindig számolhatott Papp
Endre edző. A fél év során voltak
jó mérkőzések, amit öröm volt
nézni, de sajnos csalódást keltő
produkciókat is láthatott a publikum. Lesz idő rendet rakni a
fejekben, a nem meggyőző játékosokkal tisztázni a folytatást, és
újult erővel belekezdeni a felkészülésbe.
U19-es, illetve Megye IV-es
csapatunk Rácz Balázs, Tarjányi
Marcell, Kocsis Tamás, Király
Csaba vezetésével készült hétről hétre. Közel 45 fővel indultak neki a bajnokságnak, itt volt
a legnagyobb lemorzsolódás.
Ahogy tűntek el a játékosok, úgy
romlott az eredmény is, hiszen
egyre többet kellett mindenkinek
hozzátenni, olykor 2-3 mérkőzést
is játszani a hétvége folyamán.
Az utánpótlás bajnokságokban
az eredmény szinte másodlagos,
de elmondhatjuk, hogy mindkét
csapattól érmet várunk el, hogy

ez megvalósul, csak rajtuk múlik.
Emellett 2 ügyes utánpótláskorú
játékos is bemutatkozott az ősz
folyamán a felnőtt csapatban,
gratulálunk.
Bozsik korosztályunk Koczkás
Zoltán, illetve Herédi Szabolcs
vezetésével felemás szezont tud
maga mögött. U11-eseink gáláznak a makói csoportban. Eddig
hibátlan teljesítménnyel utasítják
maguk mögé a makói, illetve a
„gyulai Grosics”-os csapatokat.
Sajnos U9-es korosztályban kevés babér termett, itt hatalmas
létszámhiánnyal küzdenek az
edzők, legfontosabb feladat a létszám gyarapítása.
Ovi focink is úgy néz ki, jó
kezekbe került. Molnár Nataniel, illetve Vincze Gábor vezette
edzéseken egyre többen vesznek
részt. Ügyesednek, gyakorolnak,
reméljük, a lendület sokáig ki fog
tartani.
Ahogy véget ér a nagypályás
szezon, kezdődik a futsal bajnokság. Idén újra minden korosztályban képviseltetjük magunkat. A felnőttek Molnár László
vezetésével 2 győzelem mellett 1
vereséggel a dobogó közelében
„tanyáznak”. A következő fordulókban a verhető csapatok elleni
sikerekkel felküzdhetik magukat
érmes helyre. Utánpótlás csapataink még most csapnak bele a
lecsóba. A cél itt főleg a mozgáson van, hogy a 2-3 hónapos téli
pihenő időszakot is mozgással
töltsék gyerekeink, de mint a tavalyi szezonban, idén is örülnénk
pár éremnek...
Hajrá Deszk!!!
Deszki Sport Club vezetése

Deszk I

Futsal

Deszk U19
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Tiszavirág Néptáncegyesület hírei
Bár egyre több ismét a karanténba kerülők száma, az egyesület
azért teljes gőzerővel folytatja a
munkát, bízva abban, hogy nem
kell majd leállni és átállni ismét az
on-line térre, ami valljuk be őszintén, lehetetlen küldetés a néptáncoktatás szempontjából.
Október végén rendezték meg a
Százszorszép Országos Gyermekés Ifjúsági Néptáncfesztivált Szegeden, az Agórában. Sajnos, a járvány
terjedése már ekkor is érezhető
volt, hiszen sokkal kevesebb csoport érkezett a megmérettetésre,
mint az elmúlt években. A Tiszavirágot a Cibere néptánccsoport és
a Borbolya-Ördögborda csoport
képviselte a fesztiválon. Mindkét
csapat friss, színpadon még nem
előadott koreográfiákkal készült,
így nagy volt az izgalom, hiszen az
elmúlt másfél évben nagyon nehéz volt a felkészülés, a folyamatos
munka hiánya minden csapaton
érződik. Épp ezért volt felemelő látni, hogy a gyerekek mennyire akarták és kitettek magukért, nagyon
büszkék voltunk rájuk. Szakmai
zsűri értékelte a produkciókat és
bár idén nem osztottak ki minősítést, de 4 különdíjat igen. Boldogok
voltunk, hogy az egyik különdíjat
a Tiszavirág Néptáncegyesületnek
ítélte a zsűri. Gratulálunk mindkét
csoportnak, valamint oktatóiknak,
Tóth Gábornak és Goda Katalinnak. Külön köszönet a remek koreográfiákért Horváth Juditnak,
Húsvéth Csabának és Farkas Tamásnak!

Bál
November 20-án rendeztük volna meg a
Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
jótékonysági bálját. Ahogy közeledtünk az
időponthoz, minden nap azzal kellett szembesülnünk, hogy karantén, betegség, vagy csak
egyszerűen a járványtól való félelem miatt
többen visszamondták a részvételt. Azt már 1
héttel előtte is láttuk, hogy a kevesebb jelentkező miatt nem a Sportcsarnokban, hanem

az étteremben rendezzük meg a bálat, de a
lemondások miatt végül meg kellett hoznunk
azt a döntést, hogy sajnos idén sem tudunk
együtt mulatni végre egy jót. Nagyon fájt a szívünk, hiszen rengeteget készültünk, a tombolák már sorban álltak, a dekoráció kész volt, a
zenekar már hangolt, de sajnos nem dönthettünk máshogy. Egyre inkább azt látjuk, hogy
hiába nincsenek még korlátozások és elviek-

ben megtarthatók ezek a rendezvények, a gyakorlatban mégsem,
hiszen nincs elég résztvevő. De nem adjuk fel!
Jövő tavasszal bízunk abban, hogy csillapodik
a járványhelyzet és egy jót bulizhatunk együtt
végre. Addig is pedig mindenki nagyon vigyázzon magára!
Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány kuratóriuma

Pályázatok // Csoóri Sándor Alap
A Csoóri Sándor Program célja a hazai magyar és nemzetiségi,
valamint a határon túli magyar
néptánc-, népzenei együttesek
és népdalkörök, tárgyalkotó
népművészeti
alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése,
szakmai munkájának fejlesztése,

a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti
értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.
A Tiszavirág Néptáncegyesület minden évben sikeresen
pályázik a Csoóri programra,

így volt ez idén is. Az egyesület
4.970.000,-Ft-ot nyert oktatói és
koreográfusi díjakra, népviseletre, mobil tükrök beszerzésére.
A pályázat kódszáma:
CSSP-NEPTANC-MO-2021-0373
Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztériuma
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 13.00 - 16.00; Kedd szünnap;
Szerda 13:00 – 17:00; Csütörtök szünnap;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/652-669
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
		
8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ

Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig
(ebédidő: 12:00-12:30)

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA

Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881
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IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

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

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

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

GYÓGYSZERTÁR

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

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
6720 Szeged, Feketesas u. 27. fsz. 3.
ORVOSI RENDELÉSEK
Telefon: 06-30-998-1421
I. számú Háziorvosi körzet
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00,
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00-12:00,
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 10.
Péntek: 10:00-12:00
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
Mozgáskorlátozott betegek ellátása:
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
6771 Szeged, Szerb utca 28.
Rendelési idő:
Csütörtök 16:00 – 17:00
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, (Helyettesítő orvos: dr. Tószegi Györgyi
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
fogszakorvos 6771 Szeged, Szerb utca 28.)
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
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 páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

december 8., 22.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga
kukában, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!

Családi események
Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft
6750 Algyő, Ipartelep 4.
Felelős vezető: Drágán György

MEGÉRKEZTÜNK!

Kovács Adrienn-nek és Ilia Szabolcsnak 2021.11.14-én Mirjána,
Fecske Andreának és Gyarmati Donátnak 2021.11.03-án Botond,
Antalóczy Adrienn-nek és Pál Gábornak 2021.10.23-án Levente,
Pálfalvi Flórának és Farkas Péternek 2021.11.20-án Adél nevű
gyermeke született.

HÁZASSÁG
Hegedűs János és Törőcsik Dalma,
Magyar Zsolt és Bajusz Adrienn házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
Onozó Ferencné 79 éves korában;
Túri Antal Mátyás 85 éves korában;
Dózsa Attila István 67 éves korában;
Hajnal Istvánné 53 éves korában;
Frányó András Jánosné
60 éves korában;
Juhász András 73 éves korában
elhunyt.
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