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SZERKESZTŐSÉG
KÉRDEZ

POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
– Ki és mi alapján dönti el, hogy milyen
széles bejáróhoz alakítják ki a fedett csatorna szakaszokat az ingatlanok előtt, és
mi lesz a felbontott bejárókkal?
– Eddig is, és jelenleg is pontosan behatárolt szabályai vannak a bejáró építésének. A
következőket kell tudni a bejárók szélességi
méretéről, azok felbontásáról, és helyreállításáról:
1., A régi (min. 10 éves), automatikus fennmaradással bíró, szilárd burkolattal kiépített
bejárók esetében nem vizsgáljuk (nem tudjuk
vizsgálni!), hogy az engedéllyel épült-e. Ezen
ingatlanok előtt a meglévő, és kialakított, kiépített bejárók felbontása után a bejárók helyreállításra kerülnek, a felbontás előtti teljes
szélességében. (Szilárd burkolattal kiépítettnek
minősül a beton, vasbeton, aszfalt, kiselemes
térburkolat, vagy zúzalékkal megépített alappal
rendelkező + min. 6 cm vtg. 0-35 mm szemszerkezetű kőzúzalékkal lezárt felületű bejáró.)
2., A 10 évnél nem régebbi, az önkormányzat engedélyével szilárd burkolattal kialakított
bejárók esetében, az engedélyezett szélességű
bejárót kell helyreállítania a kivitelezőnek. Ha
a lakos az engedéllyel épült bejáró építésekor
eltért az engedélyezett méretektől, úgy a kivitelező csak az engedélyezett szélességben állítja
helyre a bejárót, és csak az engedélyezett szélességet fedi le járható fedő-elemekkel.
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CSAPADÉKVÍZ PROJEKT
ÉS A BEJÁRÓK

– Jól haladnak a csapadékvíz elvezető rendszer projekt munkálatai. Látva az előttük folyó kivitelezést, többen építettek volna bejárót, de sok esetben nem kaptak erre lehetőséget. Mi az oka
ennek?
– Nos, a jelenleg futó csapadékvíz elvezető projekt tervei 2020 évben
készültek, a tervek alapja az akkor kialakult helyzet volt. Ez az akkor meglévő bejárókra és azok akkor felmért helyére vonatkozik. A kész terveket
engedélyeztettük, majd ezt követően, 2021-ben nyújtottunk be pályázatot
kivitelezésre. A nyertes pályázatban ezek okán a 2020-as, meglévő állapotokat rögzíthette csak a tervező, az került engedélyezésre, az alapján került
kiírásra közbeszerzés, és ezeknek megfelelően folyik most a kivitelezés is.
Ezek módosítása az engedélyezés több hónapos átfutása miatt jelenleg
nem kivitelezhető.
Mivel a munkaterületet 2021. december 20-án átadtuk a kivitelezőnek, ezért az ezt követően önkormányzatunkhoz benyújtott bejáró építési kérelmekben kért módosításokat már nem tudja figyelembe venni a
kivitelezést végző, nyertes cég. Ez a bejárók szélességére vonatkozik. Az
egyes telkek előtt tervezett, fedett és nyitott szakaszok hosszainak megtartásával a bejáró helye jelenleg is változtatható – azonban ezt is az Önkormányzattól kell kérelmezni, írásban.
– És mi történik az engedély nélkül
kiépített bejárókkal, ill. azokkal, ahol
nem is építettek ki bejárót?
– Ezekben az esetekben a következőket
követik a kivitelezők:
1., A 10 éven belül, de engedély nélkül
épített bejárók esetében csak a projekt-tervben szereplő, 4 m széles lefedett, támfalakkal lezárt bejárót kell a kivitelezőnek kiépíteni és helyreállítani.
2., A 10 évnél régebb óta használt, de
nem szilárd burkolattal kiépített, 4 m-nél
szélesebben használt bejárók esetén a kivitelező az ott egyébként, a hatályos helyi
szabályozásnak megfelelő, maximálisan
engedélyezhető szélességet építheti meg fedett mederelemes szakasszal. (Szilárd burkolattal kiépítettnek minősül a beton, vasbeton, aszfalt, kiselemes térburkolat, vagy
homokos kavics, vagy egyéb zúzalékkal
megépített alappal rendelkező + min. 6 cm
vtg. 0-35 mm szemszerkezetű kőzúzalékkal
lezárt felületű bejáró.)

3., Ott, ahol nincs kiépített bejáró (jelenleg az földes, ill. füves), ott csak a
projekt-tervben szereplő, 4 m széles, támfalakkal lezárt, burkolat nélküli csapadékvíz átvezetés készül az ingatlan előtt. Ezek
esetében, a lakosok most felmerülő terveit,
azaz a 2021. december 20-át megelőzően
meg nem kérelmezett, azóta folyamatban
nem lévő bejáró építési kérelmeket – értelemszerűen - nem tudjuk figyelembe venni!

– Ez érthető, de mi történik, ha közben meggondolja magát a tulajdonos, és
más méretű bejáró építését kérelmezi?
– A projekt kivitelezése alatt benyújtott új – szélességi méretükben a fentieket
figyelembe véve a projekt-tervektől eltérő
méretű - bejáró építési kérelmeket az önkormányzatunk elutasítja, mivel a projekt
zárásakor a tervezett kialakítással, és a műszakilag indokolható, kellően alátámasztott
változtatásokkal kell elszámolnunk az
irányító hatóság, és a Magyar Államkincstár felé.
Ha a projekt szigorú feltételekhez
kötött átvételét követően, annak
elkészülte után nyújt be valaki bejáró építési kérelmeket, akkor azt
a benyújtáskor hatályos szabályo-

zási viszonyoknak megfelelően bíráljuk
el, és engedélyezzük – akár a jelen projektben megépített csatornaszakasz lefedését
is – max. az engedélyezhető szélességéig.
Mindannyiunk érdekében épül tovább ez
az árokrendszer, de nagyon szigorúak az
elszámolási feltételek – ezt meg kell érteni a
deszkieknek. Természetes, hogy sok kérdés,
és akár új ötlet vetődhet fel a kivitelezés közben a kivitelezésben érintett lakosokban, de
ezek megvalósításával nem veszélyeztethetjük a 300 milliós beruházást.
Kérjük hát mindenki megértését és
pozitív hozzáállását! A projekt befejezése után a szabályok betartásával
ismét lesz lehetőség a bejárók építésére – akár új helyen, akár más, a
meglévőtől eltérő méretekkel!
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LESZ-E KÁTYÚZÁS AZ ÚJ RÉSZEN?
– A legutóbbi számban azt nyilatkozta, hogy az új település részen terveznek
kátyúzásokat. Sokakat érdekel, hogy
lesz-e ebből valami, és mikorra várható?
– Megértem a türelmetlenséget, de a nyilatkozatomban azt is mondtam, hogy pályázatot nyújtunk be ezen munkák elvégzésére
– ez meg is történt! A Magyar Falu program
keretein belül sikerült a szomszédos négy településsel egyeztetve meghatározni, hogy a
járásunkra eső igen szerény keretből melyik
település mennyiért pályázik – elősegítve a
nyerés esélyeit. Az erre összesen elkölthető 53
millióból Deszk 12,5 millió forintra pályázott,
és minden forint elköltését az új részre terveztük, az alábbi helyszínekre:
– a Kossuth köz és a Jakabb Gyula utcák sarkán 20-25 cm-es süllyedések nehezítik a napi
közlekedést – itt 30 méteren teljes felújítást
terveztünk.
– Ugyanitt a szántóföldek felől 80 cm széles
nemespadkát terveztünk, segítve a bekanyarodást és az elkerülést.
– A Jakabb Gyula utcán, az ezt a kereszteződést megelőző szakaszon hatalmas kátyúk, és
leszakadt útszegély szakasz van – ezt is javítanánk.

– A Jakabb Gyula utcai sportpark előtt is nemespadkát terveztünk – segítve a parkolást, és
az itteni nagy kátyúkat is szeretnénk kijavítani.
– A játszótér sarkánál, és a buszforduló felé
haladva a következő kanyarban is nemespadkát építenénk – itt állandóan és jó mélyre
kijárják a kanyarodó járművek az aszfalt melletti padkát.
– A Bálint Sándor utcának nincs szilárd burkolata, és könnyen belátható, ha akár az összes
12,5 milliót ideköltetnénk, akkor sem futná a
leaszfaltozását – új, mart aszfaltos burkolással
segítenénk a közlekedést.
– A Tömörkény és a Mikszáth Kálmán utcákban több mint 140 m2-nyi kátyú javítását
terveztük.
– Szeretnénk megszüntetni a Tisza utca és a
Kossuth köz sarkán lévő, egyre nagyobb sül�lyedéseket is.
Tisztában vagyunk azzal, hogy Deszken
el tudnánk költeni a járásunkra jutó teljes 53
milliót, de ennyi jut csak a településünkre –
ennek is örülnünk kell. Ha az SZJA-t, az iparűzési és a gépjármű adót nem vitték volna el a
településekről, akkor bőven lenne minden évben miből tervezni az ilyen fontos területekre,

de abból kell gazdálkodnunk, ami van. A Magyar Falu Programból 100 %-os forrás jut az
ilyen jellegű kis fejlesztésekre és karbantartásokra – jelenleg ennyi a lehetőségünk. Ősszel
megígérte a testület, hogy az új rész leromlott
útjaira koncentrálunk a következő 1-2 évben,
így is lesz!

MIRE FUTJA A 2022-ES KÖLTSÉGVETÉSBŐL?

– Ha már a pénznél tartunk, milyen a település 2022-es költségvetése, mire futja előre láthatóan?
– Bő három hete dolgozunk Deszk község költségvetésén, és egyelőre több mint elszomorító a helyzet. Az első változatot február 15-ig
kellett a Testület elé vinni, ez mínusz 4,5 millióval számol úgy, hogy
egyetlen méter járda építésével, egyetlen fűszál ültetésével sem tudtunk
tervezni, csak az intézményeinkben dolgozók bére, és a kötelező feladatellátások teljesítése fértek bele az eddigi keretbe. Ráadásul csak akkor ennyi a hiány, ha idén is kapunk iparűzési adó visszatérítést – amit
jelenleg senki sem garantál. Ez több mint 26 millió forint. Ha ez sem
folyik be a kasszánkba, a helyzet őszre már katasztrofális lesz.
A minimálbérek emelését nem kapjuk meg normatíva emeléssel, azt
nekünk kell kigazdálkodni a semmiből. Az óvodai, a polgármesteri,

és a Faluház béremelésére kapunk fedezetet, ám a Faluház esetében ez
csak erre az évre garantált. A védőnőknek, a többi ágazathoz mérten
elképesztő mértékű, és folyamatos béremelését is lefedezi ugyan a Kormány, de ez az öt-, és hatszáz ezer feletti fizetés nagyon komoly bérfeszültséget okoz, és lehetetlen nekünk, mint munkáltatóknak is megmagyarázni ennek a mértékét – ugyanis a jegyzőnk nem keres ennyit. A
minimálbérek számunkra is örömteli emelése sajnos az adóbevételeink
elvonásával idén is kritikus helyzetet teremtett. Az önkormányzati szférában továbbra is a legalacsonyabbak a bérek és nem tudjuk, meddig
bírjuk még ilyen kevés fizetéssel itt tartani a dolgozóinkat, hogy elláthassuk a kötelező feladatainkat. Amíg egy teherautó sofőr, egy mentős
hazavisz nettó 300-380 ezret, addig nálunk gyakorlott, több végzettséggel dolgozó, kiváló kollégák bruttó bére nem éri el ezt a szintet.
Adókat, bérleti díjakat nem emelhetünk, tehát a bevételeink nem
nőnek, pedig egy-egy ilyen minimálbéremelés minden évben újabb
15-20 milliót von el a költségvetésünkből. A lakosok joggal várnának el
kisebb fejlesztéseket, állandó karbantartásokat – de egyszerűen nincs
rá fedezet!
Izzadtságos és elkeseredett harcot vívunk önmagunkkal, hogy teljesíthessük a legrosszabb esetben is nullás költségvetési elvárást – legalább papíron.
A tőlünk telhető béremeléseket megléptük, de így is három kollégánk itt hagyott bennünket a magasabb fizetés miatt. Nem tudunk
versenyezni a privát szektorral és nem tudjuk idehozni helyükre a jó
szakembereket, mert konkrétan kinevetnek a béreket meghallva.
Hogy miből fedezzük a hiányt? Elbocsájtással, és azzal, hogy nem
pótoljuk a bennünket itt hagyó kollégákat. Így viszont lassan a működésünk válik kérdésessé…
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Ásotthalmi lakója volt a deszki krízislakásnak

Deák Martonosi Kata

A polgármesterségem elején szorgalmaztam egy krízis-ház megvételét, kialakítását,
mellyel olyan deszkieknek tudunk átmeneti
segítséget nyújtani, akik egyik napról a másikra elveszítik az albérletüket, akik lakása valamilyen természeti csapás kapcsán válik lakhatatlanná, vagy egyszerűen olyan élethelyzetbe
kerülnek, hogy azonnal költözniük kell, de
nincs hova.
A Zrínyi utcában vásároltunk meg erre a
célra egy öreg parasztházat, és két garzonlakást alakítottunk ki benne. Ezeket a 3, de
indokolt esetben max. 6 hónapra kiadható,

nagyon alacsony bérleti díjjal és kis rezsivel
működő lakásokat szinte egész évben ki kell
utaljuk a bajba jutottaknak – eddig már több
mint 30 családnak, vagy egyedülállónak segíthettünk az átadásuk óta.
Három hete egyik este elkeseredett hangon
hívott fel egyik senior csoportba járó néptáncosunk, Deák Martonosi Kata, aki a klinika
sürgősségi osztályán dolgozik. Egy ásotthalmi bácsika miatt keresett, akinek aznap porig
leégett a tanyája, nincs senki hozzátartozója,
nem maradt semmije, és a lelki megrázkódtatáson, meg az ijedtségen kívül nem lett baja,
így az SBO-ról is el kellett vigye valahova a
betegszállító. Ásotthalmi lakosként az ottani önkormányzattal, tanyagondnokkal és a
családsegítővel vették fel a kapcsolatot, hogy
biztosítsanak a bajba jutott férfinak szállást –
ám semmire nem jutottak, nem tudott semmi
alternatívát biztosítani a település az állandó
lakosának.
Kata nem tudott a deszki krízislakásokról,
de az tudta, hogy általában nyitottak és segítőkészek vagyunk, így nem tétovázott. Azzal a
kéréssel keresett meg a klinikáról, hogy az akkorra már a Kata által vásárolt vacsoráját sírva
fogyasztó bácsikát a hajléktalan szállóra viszik, ha nem talál valami áthidaló megoldást.
Az éjszaka aktívan telt, elrendeztük, hogy az
épp megüresedett lakást alkalmassá tegyük az
átmeneti pórul járt férfi befogadására. Másnap reggel az ásotthalmi alpolgármesterrel
felvettem a kapcsolatot, aki elkezdte intézni a

szociális otthonban történő elhelyezést. Délelőtt adtuk birtokba a leégett tanyatulajdonosnak a Zrínyi utcai lakásunkat, bevontuk
a szociális intézményünket, ebédet rendeltünk neki, és többen, felajánlásból ruhákkal,
ágyneművel, használati eszközökkel láttuk el.
Nem tudtuk akkor még, hogy meddig szorul a
vendégszeretetünkre, csak az volt biztos, hogy
segítségre szorul.
A nehezen kommunikáló, magányhoz szokott új lakónktól, Szűcs Istvántól megtudtuk,
hogy bár ásotthalmi, de valamikor dolgozott a
deszki TSZ-ben is, és ismerős erre felé.
A szociális gondozónk naponta látogatta,
beszélgetett vele, megborotválta, így a gondoskodásnak, a rendszeres a fürdéseknek, az
ajándékrádiónak, meg a tiszta ruháknak köszönhetően újra biztonságban, és talán kicsit
otthon is érezte magát az őt ért tragédia után.
Másfél hétig volt a vendégünk, ekkorra sikerült soron kívül szociális otthonban történő
elhelyezést biztosítani neki. Meleg kézszorítás
és meghatódottság voltak mindkét részről az
elköszönés. Hálás volt, hogy befogadtuk, hogy
idegenként is családtag lehetett erre a tíz napra.
A történtek margójára kívánkozik, hogy
Ásotthalomról az önkormányzatunknak nem
köszönte meg senki, hogy egy lakosukat megmentettük a hajléktalanszállótól, de mi feltétlenül meg szeretnénk köszönni Martonosi Katának, hogy segíteni akart – és hogy segített is!
Király László
polgármester

Szent Száva díjat kapott Rusz Borivoj
A Szerb Országos Önkormányzat legkiemelkedőbb kulturális eseményének, a Szent
Száva-napi ünnepnek célja az önálló szerb
ortodox egyház megalapítójára, Szent Szávára
és a 19. századi polihisztor, filantróp szerb Tököly Szávára való méltó emlékezés. Hagyományosan ennek keretében adják át a szerb nemzetiségi közösség érdekében végzett munkáért
járó legfontosabb elismeréseket, a Szent Száva
Díjat, a Tököly Száva Díjat és az Elnöki Elismerő Oklevelet. Az idei ünnepségen az országos önkormányzat vezető mellett a nemzetiségi ombudsman helyettes is részt vett.
2022-ben az Országos Szerb Önkormányzat, a Pécs-Baranyai Szerb Egyesület, a Deszki
Szerb Egyházközség, az Újszentiváni Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat, a Deszki Szerb
Önkormányzat, valamint a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület felterjesztésére a
megtisztelő díjat lakosunk, barátunk, a szinte
mindenki által ismert és szeretett Rusz Borivoj
is megkapta, elismerve a szerb kisebbségért, a
deszki szerbekért, és a kultúrájuk ápolásáért
tett több évtizedes, fáradhatatlan és önzetlen
munkáját.
Több alkalommal volt már lehetőségem
Szent Száva díj átadásán jelen lenni, de most
igazán érzem, hogy valóban egy egész élet

munkáját köszönték meg a díj odaítélésével.
Egy olyan örökmozgó közösségi ember kezébe került ez a nagy elismerés, aki életét adta
a deszki szerbeknek. Bóró mindig is, egész
életében a deszki szerbség egyik aktívája, és
motorja volt. Tagja volt az országos szerb önkormányzatnak, hosszú éveken át képviselte
a deszkieket az országos elnökség előtt, első
elnöke volt a Deszki Bánát Szerb Kulturális
egyesületnek, gyermekkora óta táncosként,
segítőként, újságíróként, a deszki szerbek
hagyományait megörökítő Deszki Füzetek
fáradhatatlan írójaként olyan pótolhatatlan
önkéntes munkát végzett, ami nélkül ma nem
lenne ilyen az egyesület, de nem lenne ennyi
írott emlék sem a deszki szerbek történetéről.
A deszki szerb közösség kitüntetése is ez
egyben, és ők is biztosan méltatják, és a megérdemelt helyére emelik Boró kitüntetését, de
én, a település polgármestereként, deszkiként,
és Bóró kezei alatt felcseperedett egykori gyerkőcként is nagy tisztelettel gratulálok és hajtok
fejet a munkássága és máig töretlen tenni akarása előtt. Megtisztelő számomra, hogy ismerhetem, hogy dolgozhattam vele, Rusz Bóróval,
a deszki szerbek egyik ikonikus alakjával.
Szummázásként, egy személyes emléket
osztanék meg Önökkel. Egy 16-18 évvel ez-

előtti szerb rendezvény vacsoráján Novkov
Zlátó mellett ülve beszélgettünk – többek között Bóróról is. Zlátó akkor azt mondta róla:
„Tudod, Laci! Rosszindulatból az emberek sok
mindent mondanak azokról, akik a közösségért tesznek, és mindig csak azokról, akik a
középpontban vannak, így Bóróról is. Én azt
mondom, hogy biztosan mindenkinek van
hibája, de ha ezt a mérhetetlen munkát Bóró
nem csinálná, akkor Deszken nem csinálná
senki! Én kalapot emelek előtte.”
Én is ezt teszem most, kedves Bóró! Gratulálok minden deszki nevében, és köszönöm
a munkád, a kitartásod! Amit te csináltál, azt
senki nem csinálta Deszken
Király László
polgármester
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Magyar Kultúra Napja
mindez magas színvonalon, kiegészülve Lívia kedves és szórakoztató humorával... nagyon
élveztük az estét! A közönség vastapssal jutalmazta őket, ráadást
„követelve”, amit természetesen
meg is kaptunk. Itt az este nem ért
véget… Polgármester úr finom
borokkal készült! Nagyon jó volt
látni, hogy senki nem sietett haza,
hanem mosolyogva, jókedvűen,
feltöltődve a kapott élménytől
jóízűen beszélget! Úgy gondo-

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Deszken ez a
nap minden évben kiemelt figyelmet kap, párját ritkító színvonalas
műsorokat láthattunk művészeti
csoportjaink jóvoltából. Idén
több szempontból is formabontó volt. Művészeti csoportjaink
folyamatosan dolgoznak és próbálnak, ám most a Classic Trió
koncertjével ünnepeltünk. Király
László polgármester úr nagyon
szép és elgondolkodtató sza-

vakkal köszöntött mindenkit. A
Classic Trió tagjai nem ismeretlenek számunkra, már többször
felléptek Deszken. Koncertjeik
mindig élményt nyújtottak, és ez
most sem volt másként. Vizsolyi
Lívia fagottművész, Varga Laura fuvolaművész és Klebniczki
György zongoraművész 1 órás
koncertje most is fantasztikus
volt! Vivaldi, Mozart, Strauss,
Sosztakovics, Bartók Béla, Viktor
Máté átirat, Doppler fantáziái…

lom, idén is méltón ünnepeltünk.
S a végén egy nagyon szép idézet Szász Jánostól, ami szerintem
elmond mindent: „A kultúra
egyik legfőbb feladata ma, hogy
az ember gerincét egyenessé tegye, méltóságot és önbizalmat adjon. Tartást, szemben a mindennapi élet jó néhány elkedvetlenítő
pillanatával. Célunk az egyéni és
közös öröm. A cél maga az élet…”
Sillóné Varga Anikó
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ÉNEKELNI NEM ELFOGLALTSÁG, AZT CSAK SZÍVBŐL LEHET!
A hosszú kényszerszünetek után újra dolgoznak művészeti csoportjaink. Új sorozatunkban minden lapszámban megkérünk egy csoportvezetőt, hogy számoljon be az általa vezetett csapat munkájáról, terveiről. Elsőként Tóth Andreát, a Dolce kamarakórus és a Musical
szakkör vezetőjét faggattuk.
– Kedves Andi! Két remek közösséget is vezetsz Deszken, kérlek, röviden mutasd be őket!
– Igen, nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ami a hobbim, az a munkám is.
2018 nyarán költöztem a családommal
Deszkre és fél évvel később felkérést kaptam
arra, hogy egy kórus vezetését átvegyem. Igaz,
a kórus összetétele a korábbiakhoz képest
nagymértékben megváltozott, de 2019 áprilisában „megszületett” a Dolce kamarakórus.
Nagyon élvezem a közös munkát, hiszen ide
mindenki azért jön, hogy jól érezze magát, jót
énekeljen, kikapcsolódjon a szürke hétköznapok monotonságából, és erre a zene kiváló
„terápia”.
Fellépünk a falu majd minden rendezvényén, sőt, már Szegeden is részt vettünk az
adventi koncerten 2 éve.
2021 karácsonyán önálló koncerttel kedveskedtünk Deszk lakóinak a Római Katolikus Templomban. A koncertre nagy örömünkre rengetegen eljöttek és meghallgattak
minket, amiért rendkívül hálásak vagyunk.
A sok-sok nehézség nehézség ellenére úgy
gondolom, hogy egy nagyon megható, szép
műsort sikerült bemutatnunk.
Továbbra is várunk új tagokat és boldogok lennénk, ha bővülne kórusunk létszáma.
Másik nagy „szerelmem” a musicalek világa és sok-sok éve foglalkozom is ezzel a
műfajjal. 2011-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorában szereplő Valahol Európában
című musical énekes korrepetítora voltam,
ami azt jelenti, hogy minden gyermek és felnőtt szereplő, valamint a teljes gyermekkar
betanítása az én feladatom volt. Ezután is pár
éven keresztül a Tisza-parti Általános Iskolában működtettem egy musical szakkört, ahol
minden év végén egy-egy darabot állítottam
színpadra, melyek bemutatója Szegeden, a
Kamaraszínházban voltak megtekinthetők.
Ezek a darabok: Valahol Európában, Dzsungel könyve, Légy jó mindhalálig.
Gyermekem születése után pár év szünet
következett, majd lehetőséget kaptam arra,
hogy itt Deszken létrehozzak egy musical
szakkört. Nagyon boldog vagyok, hogy az
első meghirdetett táborra ilyen sokan jelentkeztek (2020), és ilyen fantasztikus gyerekekkel dolgozhattam. Így 2020 szeptemberében
megalakult szakkörünk, melyre Deszk mellett Szegedről, Makóról, Szentesről is járnak
gyerekek. A járvány okozta helyzet nagyon
megnehezítette a munkánkat, de nem adtuk
fel és folyamatosan próbálunk, és most készülünk első nagy bemutatónkra.
– Hogy telt az elmúlt időszak?
– Nagyon nehezen, ha röviden szeretnék
válaszolni. A jelenlegi járványhelyzet nagyon

megnehezíti a munkánkat. Mégis próbálunk
és dolgozunk mindkét csapattal. A kórusban
és a musical csoportban is állandó improvizációra van szükség, hiszen valaki mindig
hiányzik, így van, hogy szólamokat kell átcsoportosítani vagy a musical csapatban például
koreográfiát változtatni.
Nem adjuk fel! Ha másért nem, a közös
jókedvért és a jó hangulat miatt megyünk
és éneklünk. Ezek a próbák nem vesznek el,
hiszen a folyamatos hangképzés segíti a munkánkat a jövőben is.
– Mik a terveitek a jövőre nézve? Hol láthatjuk majd a csoportjaid?
– Tervünk és lehetőségünk szerencsére
sok van, úgyhogy a legközelebbi fellépésünk
2022. február 25-én az „Ezt tanultuk” rendezvénysorozat része lesz. Nagyon várjuk,
hiszen különleges koprodukció lesz, ugyanis
a Muzsika hangja című musicalből adunk elő
részleteket a Musical csoport és a Dolce kamarakórus közös előadásában.
Ez számunkra is új és igen izgalmas feladat.
Bár karácsonykor már kipróbáltuk magunkat együtt is, és az nagyon jól sikerült, bízunk

benne, hogy most is élményekben gazdag
előadást biztosíthatunk a közönség számára.
A Musical csoport pedig egy fergeteges bemutatóra készül, ami május elejére várható.
Bemutatjuk Huzella Péter és Rigó Béla Tündériskola című daljátékát.
Az előadás számunkra is különleges, hiszen Deszken most mutathatjuk meg először
magunkat egy teljes zenés darabbal és az est
fénypontja, hogy a Tündériskola zeneszerzője, Huzella Péter megtisztel bennünket jelenlétével az előadás alkalmával.
Erre is várjuk szeretettel a deszki lakosokat,
hogy a gyerekek is örömmel játszhassanak
telt ház előtt.
– Kedves Andi! Nagyon szépen köszönjük,
hogy megosztottad velünk ezeket az információkat, kíváncsian várjuk az előadást! Neked
pedig sok sikert kívánok a munkádhoz a továbbiakban is!
Természetesen, ha bárkinek van kedve csatlakozni a kórushoz, vagy a musical szakkörhöz,
nagy szeretettel várjuk!
Bene Ildikó
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ÓVODAKEZDÉS – SZÜLŐI DILEMMÁK?

Csicsergő
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A csicsergő madaras szófelhő azokat a dolgokat
jeleníti meg, amit három éves kor környékén a
szülők a legjobb szándékuk ellenére sem tudnak
már teljes körűen biztosítani gyermeküknek. A
kiegyensúlyozott gyermeki személyiségfejlődés,
a természetes érési folyamat eredménye mindez.
Ezt természetesen belátja minden szülő. Ma
már mindenki számára ismeretes három éves
kortól az óvodakezdés kötelezettsége. Azonban
sok kétely, aggodalom fogalmazódik meg ezzel
kapcsolatban a szülőkben:
– Biztosan „óvodaérett” a gyermekem?
– Vegyes vagy osztatlan életkori csoport lenne
kedvezőbb számára?
– Milyen óvodát és óvónénit keressek?
Megnyugtató válaszaink vannak minderre:
– Ha bármilyen éretlenség gyanúja felmerült,
azzal már biztosan szembe néztek a szülők. A néha előforduló bepisilés nem számít annak. Dr. Ranschburg Jenő neves pszichológus szerint
három éves kor előtt nincs szobatiszta gyermek, csak ügyes anyuka, aki
nagy figyelmet fordít a gyermeke szükségletére.
– Az óvodai nevelés alapelvei között szerepel valamennyi gyermek
egyénre szabott, saját magához viszonyított fejlesztése. Nem a gyermek
életkorát, hanem a fejlettségi szintjét kell figyelembe venni. Ezen elv
alapján minden gyermeket azonos mértékű és minőségű odafigyelés
illet meg, az óvodát kezdő és a már iskola előtt álló gyermeket egyaránt.
A differenciált nevelés okán tehát mindegy, milyen a gyermekcsoport összetétele. A lényeg, hogy valamennyien
óvodás korú gyermekek, azonos esélyekkel.
– Az a jó óvoda, ahol nem uniformizálás van,
hanem az önmegvalósításra bátorítják a gyerekeket,

Időpont:
2022.03.18.
16:00-18:00
Programjaink:
"Mesél az óvoda"
(mesejáték)
Mocorgó
Ügyeskedő
Alkotóka

Helyszín: Deszki Faluház kupolaterme

s az a jó óvodapedagógus, aki nagy örömmel fedezi fel minden gyermek egyediségét.
Várnai Zseni versének mondandójával azonosulni tudunk, hisz tudjuk, milyen nehéz „elengedni” a gyereket… nagy-nagy bizalom kell ahhoz,… ez nem kis dolog.
„Amikor még piciny voltál,
olyan nagyon enyém voltál,
engem ettél, engem ittál,
rám nevettél, nekem sírtál.
Mikor később nagyobb lettél,
mindig messzebb, messzebb mentél,
először csak a kiskertbe,
aztán a nagy idegenbe.”
Vitathatatlan tény, hogy az óvodakezdés nagy változás a gyermek és
a család életében, az ismeretlentől való félelem bizonytalanságot szül a
felnőttekben és gyerekekben egyaránt. Választások sorozatával jutnak
el a családok a döntésig, és választanak óvodát gyermekük számára.
Szeretnénk ezt a döntést segíteni azzal, hogy – amennyire a járványhelyzet engedi – a Csicsergő óvodát megmutatjuk a szülőknek. Bepillantást engedünk nevelőmunkánkba, bemutatjuk a nevelőközösséget,
ízelítőt kapnak hétköznapjainkból és ünnepeinkből egyaránt. Igyekszünk választ adni a szülők további kérdéseire.
Várjuk a családokat nagy szeretettel két alkalommal Óvodanyitogató
programjainkon, s ezen kívül – előre egyeztetett időpontban – az óvodában bármikor!
A Csicsergő óvoda nevelőközössége
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Szent Száva
ünnepe
Az óvodában és az iskolában nagy volt a
sürgés-forgás január végén, mert a gyerekek
készültek Szent Száva ünnepére. Szent Száva
az önálló szerb ortodox egyház megalapítója,
valamint a szerb oktatás és kultúra védőszentje. Ez a nap, január 27-e a szerb ortodox iskolák
és gyerekek ünnepe. Az ünnep közeledtével a
gyerekek megismerkedtek Szent Száva alakjával, jelentőségével, történeteket hallottak róla,
dalokat és verseket tanultak a tiszteletére.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is szentmisével kezdődött az ünnepnap.
A nagycsoportos gyerekek az iskolásokkal
együtt a templomban vettek részt az ünnepen.
Svetomir Miličić atya megszentelte a gyerekeket, az ünnepi kalácsot és a koljivo-t, az áldozati búzát. A gyerekek a védőszent tiszteletére
elmondták verseiket és elénekelték Szent Száva himnuszát. Az ovisok együtt ették a megszentelt kalácsot, csemegéztek a búzából az
iskolásokkal és közösen ünnepeltek.
Gyihor Gabriella
óvodapedagógus

Szerb iskola hírei
a búzát (koljivo). A műsor zárasaként iskolásaink és óvodásaink elénekelték Szent Száva
himnuszát.
Német Helga napközis tanító

Zeneiskolai vizsgák

Színházi előadás az IH-ban

Január 23-án vasárnap délután iskolánk
legfiatalabb és legidősebb tanulói izgatottan
gyülekeztek az iskola előtt. Kolleganőmmel
Sztanojevné Roczkov Nórával úgy gondoltuk, hogy ideje már kimozdulni az iskola falai
közül, így az első és a negyedik osztályosokat
elvittük Szegedre, ahol a Nemzetiségek Háza
szervezésében a Csodaszoba című előadást
tekinthettük meg a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata előadásában. Egy
nagyon jó hangulatú kis darabot láthattunk,
melyben a gyerekek igazán azonosulni tudtak
a főszereplő kislánnyal. A cselekmény mellett a
történetben életre kelt különböző nemzetiségű
babák saját anyanyelvű dalai tovább színesítették a színészi játékot. A gyerekeink nagyon
élvezték az előadást és az együtt töltött időt. A

saját lányom csak ennyit mondott: „Minden
percét élveztem! Mikor nézzük meg újra?”
Prónai Mónika 4.-es osztályfőnök

Szent Száva ünnepe
Az idei Szent Száva ünnepünk rendhagyó
volt. Szerettük volna, ha a hívők is részesei az
eseménynek, de a pandémiás időszakra való
tekintettel “külsősök” nem tekinthették volna
meg az iskolában a fellépőket. Így az idén a
templomban került megrendezésre az egész
ünnepség, ahol nagycsoportos óvodásaink
és iskolásaink léptek fel. A liturgia után a harmadikos és negyedikes diákok Szent Száváról
szóló legendákat olvastak fel, az elsős és másodikos diákok pedig verssel készültek. Ezután a
pap az idei komákkal (kum), a Friedmann testvérekkel megszentelte a kalácsokat, valamint

Január 24-én és 31-én lezajlottak a zeneiskolai vizsgák. A vizsgákon a zeneiskola vezetősége, az oktatók és a tagintézmény vezetője volt
jelen. Sajnos a szülők az idén sem jöhettek el az
eseményre. A tanulók játékát videóra vettük,
hogy a szülők láthassák gyermekük szereplését.
A szerb iskola tanulói zenetanulás terén nagyon aktívak. A 31 diákból 16 tanul zenélni.
Egy fő 2, egy fő pedig 3 hangszeren. Az idén
már 4 hangszeren mutatták meg tudásukat a
diákok: zongoráztak, furulyáztak, tamburáztak.
Pályázat segítségével 2 fő harmonikázni is
tanul. Ők nem a zeneiskola növendékei, de ők
is megmutatták tudásukat.
Zórity Dusica tanítónő

Lázár Ervin Program
2022. február 8-án délelőtt a Lázár Ervin
Program keretében a 4. évfolyamos tanulók
számára megszervezésre kerülő Muzsikálj velünk! című komolyzenei előadást néztük meg
a Korzó Zeneházban, a Szegedi Szimfonikusok
zenei társulat előadásában. Időrendi sorrendben haladva ismerkedhettünk meg néhány
zeneszerzővel és műveikkel. A gyerekek megfigyelhették a hegedű és a brácsa közötti különbséget. Sok élménnyel gazdagodtunk ezen
a napon is.
Prónai Mónika tanítónő
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Versenyek
Százszorszép Mesegyűrű mesemondó
versenyen, az Agórában, az iskolai fordulóból
továbbjutott Balázs Zétény negyedik osztályos
tanuló képviselte a Zoltánfyt. Minden pályázó egy szabadon választott mese, népmese
elmondásával nevezhetett. A mesemondás
időtartama maximum 4 perc volt, az időkorlátot a mesemondóknak feltétlenül be kellett
tartani. Zétény, Török Károly gyűjtéséből,
1860-as évekből származó, Csongrád megyei
mesével nevezett, melynek címe: Az már nem
igaz! Dobogót sajnos nem ért az előadása, de
az igazságra így is fény derült Szegeden.

A Tudásbajnokságon (Bendegúz) a jelentkezők többsége továbbjutott a negyedik fordulóból és várják a következő megmérettetést.
NyelvÉSZ anyanyelvi, MatekÁSZ matematikai tanulmányi verseny iskolai válogatója lezajlott mind alsó, mind felső tagozaton, a nyertesek készülnek a területi megmérettetésre.
„Fess egy elképzelt világot” országos rajzversenyen nagyszámú pályázatot küldött be az
iskola, eredmények február végén várhatóak.
Az iskola ötödik és hatodik osztályos tanulói
több online versenyen is részt vesznek az idei

Események

A hosszú téli szünet után a gyerekek többsége nagyon várta, hogy újra iskolába jöhessen.
Természetesen készültek a pedagógusok is a
második félév hosszú menetelésére. Rajz- és
technika órákon az újév hagyományait elevenítették fel a tanulók. A „kicsik” újévi fogadalmakat tettek és szerencsehozó malacot, négylevelű lóherét készítettek mozaik technikával.
A rajz szakkörön a tanár vezetésével további
produktumok készültek, melyek kiállításra
kerültek az iskolában.
Január második hetében, a gyerekek nagy
örömére leesett az első hó. Ehhez kapcsolódóan számos téli témában készült csodás alkotások születtek.
Január 22. a „Magyar kultúra napja” kiemelt szerepet kap a jeles napok közül az iskolában.
Az idei megemlékezés tematikája Széchenyi
István, „Nyelvében él a nemzet” mondása köré
épült.
178 éve szentesítették a magyar nyelvet
hivatalossá tévő törvényt. Ennek emlékére a
magyar országgyűlés 2011-ben nyilvánította
november 13-át a magyar nyelv napjává, ezzel

is hangsúlyozva, hogy a magyar nemzet összetartozását anyanyelvünk fejezi ki leginkább.
Nemzetünk azóta is „nyelvében” él. A diákok
osztálykeretek között ennek a gondolatnak a
mentén emlékeztek meg József Attila születésnapjáról és a magyar szépirodalomról.
Alsó tagozaton ezen nap alkalmából rajzverseny lett meghirdetve. Magyar motívumokkal díszített bögréket kellett rajzolniuk a
diákoknak.

tanévben. A Curie természetvédelmi vetélkedőre szeptemberben két csapattal nevezett
iskolánk. A verseny első három fordulójában
a résztvevők sikerrel vették az akadályokat.
Ennek eredményeként mindkét csapatunk
továbbjutott a területi döntőbe, amelyet 2022.
február 18-án, pénteken rendeznek, szintén
online lebonyolításban. A csapatok az átlagosnál magasabb pontszámokat elérve (120/106,
illetve 120/106,5 pont) jutottak tovább. A csapatok tagjai: Tánczos Daniella, Orvos Maja,
Farkas Katinka, illetve Sztanojev Bogdana,
Szabó Kende, László Benett.
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volt, aki önmagához mérten alul-, volt, aki
felül teljesített. Régóta téma az oktatáskutatók
körében, hogy ez a felvételi rendszer ténylegesen a tanuló tudását mutatja vagy csak éppen
az aznapi állapotot tükrözi. A végzősöknek
lehetőségük van még a megjelölt középfokú
intézmények sorrendjének változtatására. Az
eredményekről a későbbiekben beszámolunk.

Az idén is csatlakozott az intézmény a Szegedi Filharmónia koncertsorozatához, melynek a Faluház adott otthont. Az iskola minden
tanulója részt vett ezen az élmény gazdag tanórán kívüli foglalkozáson.
A negyedikesek egy másik zenei rendezvényen is részt vehettek ebben az időszakban, a
Lázár Ervin Program keretében.
A „Muzsikálj velünk” c. komolyzenei előadásra február nyolcadikán került sor a Szeged
Korzó Zeneházban.
A Szegedi Szimfonikus Zenekar Mozart
zenéjével köszöntötte a gyerekeket. Gyüdi
Sándor, a zenekar vezetője és karmestere egy
zenés kirándulásra invitálta a zenekedvelő diákokat. A méltán elismert zenei szaktekintély
a zenekari hangszerek bemutatásával és kipró-

bálásával teljesen lenyűgözte a lelkes közönséget. A tanulók játékos formában ismerkedtek
a szimfonikus zene rejtelmeivel, bővítették zenei ismeretüket. A hangulatos, élmény gazdag
és egyben gyakorlatias előadás sikert aratott a
gyermekek körében.
Lezárult az első félév és a nyolcadikosok
megírták a középiskolai felvételit. Elég vegyes érzésekkel távoztak a megmérettetésről,

Február 14-én a Faluház nagyterme adott
otthont egy beiskolázással kapcsolatos rendkívüli szülői értekezletnek. A nagyszámban
megjelent szülőket Vid György tagintézmény-vezető először általánosságban tájékoztatta a tankötelezettségről, az iskolaválasztás
lehetőségeiről. Az előadás második felében
a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
bemutatása következett, melyen hangsúlyt
kapott az intézmény erősségeinek bemutatása. A fórumot egy kötetlen beszélgetés zárta
a leendő tanítónő, Deákné Bátky Judit és az
érdeklődő szülők részvételével. A beiratkozás
időpontjáról a későbbiekben lesznek tájékoztatva az érdekeltek.
Az iskola honlapján (zoltanfy-deszk.edu.
hu) további információk találhatók az intézményről. Egyéni megbeszélésre is van lehetőség, előre egyeztetett időpontban (Tel: 06-62271220).
Vid György
iskolaigazgató

KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-ÁT
A DESZKI CIVIL SZERVEZETEKNEK!
Íme a szervezetek listája, adószámmal:

BÁNÁT SZERB KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET: _______ 19084729-1-06
DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY: ______________ 18465239-1-06
DESZK KÖZSÉG NÉPMŰVÉSZETÉÉRT
ALAPÍTVÁNY: __________________ 18475623-1-06
DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET: _ 19084145-1-06
DESZKI GAZDÁK
VADÁSZTÁRSASÁGA: ___________ 18456736-1-06
DESZKI MAGYAR-NÉMET-FLAMAND
BARÁTI KÖR: __________________ 18477993-1-06
DESZKI NAGYCSALÁDOS
EGYESÜLET: ___________________ 18463835-1-06
DESZKI SPORT CLUB: ___________ 18454143-1-06
MAROS PONTY
HORGÁSZEGYESÜLET: __________ 19080691-1-06

A világon piacvezető ízesítőanyag-gyártó vállalat
munkatársakat keres Makóra, folyamatos 3 műszakos
munkarendbe, az alábbi pozíciókra:

GÉPKEZELŐ
RAKTÁROS
Ingyenes céges buszjárat az alábbi útvonalon:
• Szeged – Deszk - Makó
• Mezőkovácsháza – Pitvaros – Makó
• Nagylak – Makó
• Hódmezővásárhely – Makó
A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) vagy e-mailben a hungary.job@givaudan.com
címre várjuk.
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Energianyerés a talajból
A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A
Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. A földkérgen tapasztalható geotermikus energia
részben a bolygó eredeti létrejöttéhez (20%), részben a radioaktív bomláshoz (80%) kapcsolódik
Magyarország természeti adottságai a geotermikus energia területén
kiemelkedően kedvezőek:
• a földkéreg átlagos vastagsága ~25 km, körülbelül a világátlag
fele,
• a geotermikus gradiens átlagos értéke ~50 °C/km (~20 m/°C),
körülbelül a világátlag duplája,
• a földi hőáram átlagos értéke ~90 mW/m2, körülbelül a világátlag másfélszerese,
• hazánk területének ~70%-án található közvetítő közegként
hasznosítható termálvíz.
A Föld hője kimeríthetetlen energiaforrást jelent, és hozzáférhetősége az évszakoktól független. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia van, amely több mint amennyi el tudja látni a fűtési/
hűtési szükségleteket. Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy kivonjuk ezt a geotermikus energiát.

fektetnek le 1-2 méter mélyen, felső – nap által egész évben felmelegített – rétegekben eltárolt hő kinyerésére.
Hátránya, hogy nagy felületen (a fűtött
alapterület 1,5-3-szorosán) kell megbontani a telket a csövek lefektetésekor,
ezért leginkább új építésű házak esetén
jöhet szóba. Talajkollektoros rendszer
segítségével, négyzetméterenként 20-30
Wattnyi energiát nyerhetünk. Ennek nagysága
függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától,
és az esetleges talajvíztől.

Ezt a célt szolgálják a geotermikus hőszivattyúk. A hőszivattyú a
környezet energiáját hasznosító berendezés, amely a hűtőszekrény
elvén alapul, de nem az elvont, hanem a leadott hőmennyiséget hasznosítja. Télen fűtésre, nyáron hűtésre, légkondicionálásra használható,
illetve használati meleg-víz előállítására is alkalmas. A hőszivattyú működtetéséhez áram szükséges, amelyhez az áramszolgáltatók kedvezményes tarifákat nyújtanak.

A geotermikus fűtés számos előnnyel rendelkezik, ezek közül a
legfontosabbak a zöld felhasználás, a kiemelkedő hatékonyság, az üzemeltetés alacsony költsége, és a változatos felhasználási lehetőségek. A
földbe helyezett talajkollektoros-, talajszondás- vagy víz-víz hőszivattyú
rendkívül környezetbarát, hiszen működése közben nincs károsanyag
kibocsátás, csupán bolygónk hőjét hasznosítja. A talaj felső rétege nyeli
el a napsugárzás 50%-át, ezért egész évben egyenletes, 7-18 fokos marad. A geotermikus fűtésnél égéstermék sincs, nem kell a hamu elhelyezéséről vagy az füstgázok elvezetéséről gondoskodni. A tüzelőanyagot
pedig nem nagy távolságokról, gázolajjal működő kamionokkal szállítják a helyszínre. Áramfogyasztása mindössze a keringtető rendszer
működtetésére, és a hőátvívő közegként működő gáz sűrítésére és párologtatására korlátozódik. A geotermikus fűtés kiváló hatásfokú, 1 egységnyi villamos áramból 3-4 egységnyi hőenergiát tud előállítani.

A talajkollektoros rendszer esetében több száz méter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket

A földhő szondás geotermikus fűtési rendszer esetén kb. 15 cm
átmérőjű, 80-120 méter hosszú függőleges lyukat fúrnak a földbe. A
geotermikus fúrás után ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt
rendszerben cirkulál a hűtőközeg. Ilyen mélységben már állandó a hőmérséklet – területi adottságtól függően 12-16 °C-os a közeg hőmérséklete – így a hőszivattyú egyenletes, magas hatásfokkal tud üzemelni
egész évben.

A geotermikus fűtésnek hátrányai is vannak, melyek között a legfontosabb, hogy nagyon költséges a kiépítése. A beruházás ezért csak
viszonylag hosszabb idő alatt térülhet meg, illetve valamennyi állandó
költséggel minden évben számolni kell. Ettől függetlenül a megtermelt
hő alapján a geotermikus fűtés még mindig a legjobb hatásfokú megoldások közé tartozik.
A geotermikus fűtésre való átállást pontos kalkulációnak és a terület
felmérésének kell megelőznie. A helyi sajátosságok, az épület adottságai
és a választott megoldások miatt a megtérülés ingadozhat. Alapszabályként elmondható, hogy legalább 8 év szükséges, míg a befektetés vis�szahozza az árát.
(Forrás: www.eon.hu)
Jelen cikk a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822 az. sz. „Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken” című pályázat keretében készült.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Kohéziós Alap
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DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE
A TISZA ÉS A MAROS KÖZÉN
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005
Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Tiszasziget Község Önkormányzata, Ferencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva
Községi Önkormányzat és a „Bánát” Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzését
és a helyi felelősségtudat erősítését szolgáló programok
megvalósítására. A közösségfejlesztési programok
módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállas” című kiemelt
projekt biztosította.
A projekt célja volt a közösség szakmai és szervezeti hátterének megteremtése, a célterületen megvalósuló közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása, a
helyi tudástőke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás
megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében,
és végül, de nem utolsó sorban az érintett településeken
élők életminőségének javításával a helyi identitás és kohézió fokozása.
Vezető kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:
Tiszasziget Község Önkormányzata
Ferencszállás Községi Önkormányzat
Klárafalva Községi Önkormányzat
„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
Projekt összköltsége:
40.000.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt időtartama: 2018.01.22. – 2022.01.31.
A program eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok
megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését,
erősödik a civil aktivitás és végül, de nem utolsó sorban
kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés.
A projektben részt vevő településekre érkező TOP projekt tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában
közreműködő partnerünk a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala volt.
További információ kérhető:
Deszk Község Önkormányzata,
6772 Deszk, Tempfli tér 7.,
e-mail: titkarsag@deszk.hu,
Tel.: 62/571-580.

Európai Szociális
Alap
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NÖVÉNYVÉDELMI
TANÁCSADÁS

Vikor Gellért

mezőgazdasági mérnök,
okleveles növényorvos

Tevékenységem során vállalom
szántóföldi növények növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási
szakirányítását, valamint inputanyagok beszerzését. A velem
szerződő gazdálkodónál akár heti
rendszerességgel történik táblabejárás és ezt követően kerül kiválasztásra az optimális termesztési technológia.

Elérhetőségeim:

Telefon: +36306086645
E-mail: vikor.gellert@gmail.com
Cím: 6772, Deszk Béke utca 41/A

Deszki garázsvásár
2022. május 7. szombat
8-tól 18 óráig
JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ:
2022. ÁPRILIS 11.
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület
Információ: Kószó Aranka.
Tel.: 70-635-8037,
e-mail: koszoarany@gmail.com

SPORT HÍREK

13

Labdarúgás hírek
Labdarúgó csapataink elkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. Az átigazolási
piacon nagy mozgolódás nem történt az
egyesület részéről.
Futsal csapatainknál lassan befejeződik
a bajnokság. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi
évhez megint sikerült előrébb lépni a labdarúgás ezen részén is, picit részletezzük is:
MLSZ Regionális Felnőtt: Molnár
Lászlóban sikerült megtalálni azt a személyt, aki összefogja, szervezi a gárdát.
Pozitív meglepetésként, csapatunk reális
eséllyel száll harcba az ezüstéremért. A játékosok munkáját Vincze Gábor és Molnár
Emese segíti.
Futsal U19: fiatal kvartett (Rácz Balázs,
Tarjányi Marcell, Király Csaba, Kocsis
Tamás) által dirigált ifjúsági csapatunk a
rossz kezdés után „kiegyenesedett”. Jelenleg
a dobogó harmadik helyén szerepel, reális
eséllyel ennek megszerzésére.
Futsal U17: sajnos ezen csapatunk szenvedte meg talán legjobban a járvány időszakot. Többször előfordult, hogy annak
kellett örülni, hogy egyáltalán részt tudtak
venni a mérkőzésen. Ez az év nem sikerült,
jövőre javíthatnak.
Futsal U15: Papp Endre fiai sziporkáznak. Veretlenül, 11 mérkőzés alatt összesen 7 gólt kapva vezetik a bajnokságot. Az
elmúlt hónapok után hatalmas csalódás
lenne, ha nem sikerülne megszerezni az
aranyérmet.
Futsal U13: Torna rendszerben zajlódó
bajnokságban körbeverésekből nem jött
ki legjobban csapatunk, amely jelenleg a
harmadik helyen szerepel. Az utolsó fordulóban még egy hibátlan teljesítménnyel
lehetséges az előrelépés.
Futsal U11: Az őszi makói Bozsik bajnokság után kicsit csalódás a jelenlegi
harmadik helyezés a csoportjukban. Az is
hozzátartozik, hogy a listavezető Szeged
2011 korosztályos csapata kiemelkedik a
mezőnyből. Két forduló még hátra van a
bajnokságból itt is elképzelhető az előrelépés.
Futsal U9: A Molnár Nataniel, Herédi
Szabolcs vezette legkisebbjeink tapasztalat
szerzés céljából indultak el a bajnokságban.
Komoly ellenfelek ellen, a „Bozsikos miliőből” kiszakadva érzékelik, hogy milyen
helyezésekért és nem csak csokiért játszani.
Az ellenfelekkel olykor felveszik a küzdelmet, olykor győzelmeket elérve, de sokat
kell még fejlődniük, idejük megvan rá.

Felnőtt

U19

U17

U15

Hajrá DSC!!!
Tóth Tibor
a DSC elnökség tagja
U11
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Karácsony utáni téli szerb ünnepek

Télen a pravoszláv szerbeknél sok ünnep
van, melyekhez fontos népszokások is kötődnek és amelyek közül sok megmaradt a mai
napig. A Karácsony és Újév utáni ünnepek
közül a következők a legfontosabbak a deszki
szerbeknek:

Szent Kereszt napja
(január 18.)
Legfontosabb eleme e nagy ünnepnek,
hogy a tavalyi Vízkereszt szentelt vízzel a
tisztelendő megszenteli a szerb pravoszlávok
házait. Régen a tiszteletes három-négy miseruhába öltözött gyerek kíséretében járta a házakat. Csengettyűvel, kereszttel, egy kis rézüstben szenteltvízzel mentek és mindenütt szent
énekkel kértek bebocsájtást. Vittek magukkal
egy kosarat, amibe különböző ajándékok kerültek (pl. szalonna, kolbász, sonka, tojás) a
tisztelendő részére, míg a gyerekeknek aprópénzt adtak. Mindez az 1970-es évekig volt
szokás, ezután csak a tisztelendő és a kántor
járt házról-házra. A mai deszki szerbek fontosnak tartják, hogy ismét bevonják a gyerekeket, ezért néhány éve ismét a régi hagyomány
szerint történik a szentelés. Ez évben Milicsity
Szvetomir parochus, Putnik Milos kántor és
két gyerek: Friedmann Ruven és Gyorgyev
Nikola is részese volt e fontos eseménynek.

Vízkereszt (január 19.)
A keresztény egyház nagy ünnepe Vízkereszt, hisz e napon keresztelte meg Keresztelő
Szent János Jézust. Fontossága a víz megszentelése. A második világháborúig a deszki szerbek lobogókkal, egyházi énekeket énekelve
vonultak ki a Marosra. Itt egy rövid szertartás
után a tiszteletes felszentelte a folyó vizét, amiből ittak és vittek haza is, hiszen akkor az nagyon tiszta volt. Sajnos évről évre szennyezettebb lett, bár még az 1970-évekig a Marosból
vitték a deszki szerbek a vizet szentelésre. Ma

is hazavisznek a templomi szentelt vízből, ami
a népi hiedelem szerint távol tartja a ház körül
tartózkodó gonosz szellemeket is.

Keresztelő Szent János
(január 20.)
Kiemelkedő helyet foglal el a szentek között Szent János, aki a Jordán folyóban 30 éves
korában megkeresztelte Jézust. A pravoszlávoknál a komaság, barátság és testvériség védőszentje, akit sok szerb család védőszentjének
választott. Deszken Szent János a védőszentje
a Rusz, Milicsity és Ivánov családoknak.

Szent Száva ünnepe
(január 27.)
Szent Száva (Rasztko Nemányity) a szerb
egyház legmegbecsültebb, legismertebb és
legnépszerűbb szentje. Az önálló szerb egyház megteremtője (1219), egyházi törvény
megalkotója, de ami a legfontosabb, a szerb
iskolák megalapozója. Ezért a világon mindenütt, ahol szerbek élnek, ezen a napon ünnepi
istentiszteletet és megemlékezést tartanak. Így
van ez Deszken is, ahol ez több évszázados
hagyomány. A legfontosabb ilyenkor Szent
Szávára emlékezni és ezt mindig a gyerekek
tették-teszik meg. Így volt ez ebben az évben
is, bár a járványhelyzet miatt kicsit máshogy.
Most a hagyományos iskolai program és esti
bál elmaradt. Mindent a szerb templomban
bonyolítottak le, ahol az istentiszteleten részt
vettek a szerb iskolások és a szerb óvodások.
A mise után a hagyományos kalács és kolyivó
(áldozati búza) szentelés volt, az idei kumokkal (házigazdákkal) Friedmann Lénával, Milával és Ruvennal. Majd a gyerekek szavalatai
következtek, melyek Szent Száváról szóltak.
Lehet, hogy most szerényebben, de mégis
nagy tisztelettel emlékeztek meg Deszken is a
legismertebb szerb szentről.

Szent Trifón
ünnepe
(Január 14.)

A legendáknak köszönhető, hogy Szent Trifont, a szegénysorból származó, nagyon értelmes libaőrzőt „Ludas” Trifónként is emlegetik.
Régen ezen a napon ültették a libákat kotlani.
Ezen a napon a szőlősgazdák kimentek a szőlőbe, megvágták a szőlőt és megöntözték borral, hogy jó termés legyen. Régen Deszken is
hagyomány volt, hogy a tisztelendő lobogókkal és egyházi énekeket éneklő hívekkel vonult
ki a szőlőbe (vénó) megszentelni a szőlőskerteket. Ma már sajnos nincs szőlős és nagyon
kevés a szőlőskert is. A „Bánát” szervezésében
sikerült megmenteni e szokást, hisz minden évben Brczán Krisztifor szőlőskertjében
történik a szőlőtőke szentelés a kisiparosok,
kocsmárosok, vendéglátósok védőszentjének ünnepén, Szent Trifón napján. Így volt
ez ez évben is, február 12-én. Aznap a Szent
Száva központban 11-14 óráig kézműves foglalkozást is tartottak. A szentelést ez évben is
sikerült a „szokott helyen”, Brczán Krisztifor
szőlőskertjében megrendezni, ahol a szentelés
után a nagyszámú érdeklődőt süteménnyel,
pálinkával és borral kínálták meg a háziak.
Nem maradt el a hagyományos borkóstolás a
Szent Száva központban, ahol 17 órától a borok mellett Mód László könyvbemutatóját is
láthatták, majd egy borozgatással egybekötött,
éjszakába nyúló beszélgetés következett.
Rusz Borivoj (Bóró)
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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

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

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

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

HALÁLOZÁS

Osváth Sándor József 82 éves korában elhunyt.

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

március 2., 16., 30.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett sárga
kukában, vagy átlátszó műanyag hulladékgyűjtő zsákban lehet papír- és műanyag hulladékot, fém üdítős- és sörösdobozokat kihelyezni!
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Magyar
Kultúra napja
2022.

