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I. Az ifjúságpolitikai koncepció alapelvei
Az ifjúság, mint humán erőforrás
Az ifjúság az ország befektetési tőkéje, a jövő záloga, a mostani aktív korosztály
későbbi eltartója. A változások hordozója az ifjúság, hiszen új szemlélettel,
aktivitással és energiával van feltöltve, nyitott az újdonságok felé. Ők azok, akik már
olyan piaci szemléletű oktatással, tudástőkével, számítástechnikai, nyelvi ismeretekkel
vannak felvértezve, mely birtokában felkészültebbek az uniós csatlakozásra. Ők
Magyarország hosszú távú fejlődésének alapjai és biztosítékai.
Partnerség, összefogás, együttműködés
A hatékony és eredményes ifjúságpolitika megvalósításához egymással
együttműködő, partner szervezetekre van szükség.
A különböző ágazatok, szakterületek, intézmények és önkormányzatok, egyházi és
civil szervezetek, etnikai és nemzetiségi kisebbségek közös és egyeztetett munkája és
akarata a záloga a sikernek.
A koncepció épít a családok, az iskolák aktív támogatására.
A részvétel (participáció) és a párbeszéd rendszerek
Valóságos tartalmat, értelmet az a döntéshozatali folyamat nyerhet, amelynek
folyamatába az előkészítéstől a döntéshozatalig bevonják azokat, akinek a jövőjéről
hoznak határozatokat.
A demokrácia szó az aktuális filozófiai értelmezés szerint a részvételt jelenti. Olyan
érdekegyeztetési rendszert kell kialakítani, fejleszteni, melyben a fiatalok
megismerhetik, elsajátíthatják, a gyakorlatban is alkalmazhatják azokat a módszereket
és eszközöket, mely véleményük megjelenítését, kinyilatkoztatását segítik, érdekeik
érvényre jutását biztosítják.
Annak az ismeretnek, képességnek birtokába kell hozni őket, amely technikák
segítségével meg tudják fogalmazni és képviselni is igényeiket. Ki kell alakítani
azokat az ifjúsági párbeszéd rendszereket, ahol egyenrangú partner félként
tárgyalhatnak az önkormányzatokkal, egymás hatékonyságát erősítve. Biztosítani kell
az anyagi, technikai feltételeit ezen fórumok működésének.
Helyénvalóság (szubszidiaritás)
A problémákat ott kel megoldani, ahol azok keletkeztek. A helyi gondokat helyben
ismerik. Amire lehet, arra helyi szinten kell megoldást keresni, hiszen ott
rendelkeznek megfelelő kompetenciával, hatáskörrel, ismeretséggel, információval,
személyi, tárgyi, anyagi eszközökkel.
Nem kíván a megyei önkormányzat felülről beavatkozni a helyi folyamatokba, arra
törekszik csupán, hogy tevékenységével, kezdeményezéseivel, képzéseivel a
települési, kistérségi folyamatokat menedzselje, a település erőforrásait generálja, saját
eszközeivel, pl. pályázat figyeléssel, kiegészítő támogatással a helyi
kezdeményezéseket erősítse.
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Monitoringozás, figyelemmel kísérés, minőségbiztosítás
Nem csupán elindítani kíván egy tevékenységet az önkormányzat, hanem azt
folyamatában figyelni, a tapasztalatok ismeretében azt korrigálni, a változásokhoz,
aktuális elvárásokhoz, a fiatalok igényeihez alakítani. Ennek egyik eszköze a
kétévenkénti, felmérésekre, helyzetelemzésekre támaszkodó vizsgálata az ifjúság
helyzetének.

II. Deszk Ifjúságpolitikai Koncepció célcsoportja
II. 1. A célcsoport
Az Ifjúságpolitikai Koncepció célcsoportja a Deszken élő, tanuló, vagy dolgozó
ifjúság.
Az elemzés szempontjából érintettek köre életkori hatásainak meghatározásakor a
miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és
Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
szóló 1998. évi LXXXVI. törvény útmutatását vettük figyelembe (63. §), mely szerint
gyermek: a 0 és 14 év közötti korosztály, fiatal: a 14-26 éves korosztályhoz tartozó
személy.
Az előterjesztésben tehát a 0-26 év közötti korosztály a célcsoport.
II. 2. Demográfiai jellemzők
Deszk község lakosságszáma az utóbbi éveket tekintve folyamatosan emelkedik. 2006.
január 1-jén az állandó lakosok száma 3446 fő.
Deszk község lakosságának alakulás (1930-2006)
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A település népességszáma az elmúlt száz évben egyenletesen 2500-3200 fő között
mozgott. A lakosság korösszetétele nem sokban különbözik egy átlagos magyar
település összetételétől. Növekvő tendenciát mutat a születések száma, ezzel
párhuzamosan a népességen belül az idősek aránya nő. Deszken természetes fogyás
mellett azonban jelentős népességnövelő tényező a bevándorlás. Magas azoknak a
személyeknek, családoknak a száma, akik a környező településekről vándoroltak ki, és
az utóbbi években erősödő tendencia a szegedi lakásokból való kiköltözés. A
betelepedők 90%-a magasan képzett, értelmiségi, közalkalmazott, köztisztviselő vagy
vállalkozó. A község népességének gyarapodása alapján az állandó lakosok száma
2020-ra várhatóan eléri a 4000 főt.
A természetes szaporodás/fogyás és a vándorlási különbözet
alakulása (1995-2005)
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II. 3. Családszerkezet, párkapcsolatok, családi kötelékek
Deszken 2000 és 2004 között nőtt a házasságkötések száma. Egyre inkább terjednek
az alternatív együttélési formák. Alacsony a gyermekvállalási hajlandóság, az Ifjúság
2000 kutatás adatai szerint a gyermeket tervezők 28 %-a: két, 13 %-a: egy és csupán
öt százaléka gondolkodik három, vagy több gyermek felnevelésében. A többiek a
körülményektől és a jövőtől teszik függővé a családjuk alapítását.
A tanulási időszak kitolódik, összekeverednek az életszakaszok, egyre többen munka
mellett is továbbtanulnak, közben családot alapítanak.
Mind több nő magasabb iskolázottsággal rendelkezik, saját egzisztenciát teremt,
később vállal gyermeket, illetve nem függ annyira a párjától, nagyobb önállóságot
igényel, az élettársi kapcsolatot helyezi előnybe a kötöttebb házassági formával
szemben.
A karrier, az állás megtartása, a munkanélküliség elkerülése, a piac és az érvényesülés
okán egyre divatosabb a single állapot.
Az alacsonyabb iskolázottságú rétegekre jellemzőbb inkább, hogy – kényszerből is –
előbb állnak saját lábukra, alapítanak családot és vállalnak korábban gyermeket.
Ez a fajta „kiút” keresés újabb szociális problémákat generál, hiszen ez az alacsonyabb
iskolai végzettségű réteg van leginkább kitéve a munkanélküliség veszélyének. Ez a
fajta korai életkezdés, illetve a tanulási életszakasz kitolása, az oktatás expanziója, a
későbbi gyermekvállalás, a gazdasági-társadalmi problémák mind-mind azt igazolják,
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hogy a fiatalok egyre tovább „lógnak a szülők köldökzsinórján”, egyre tovább függnek
a családjuk támogatásától.
II. 4. Családtámogatási rendszer
A fiatal generáció életében az önálló életkezdés, a családalapítás, a gyermekek
vállalása, felnevelése talán a legfontosabb, egyben a legnehezebb feladat. Ehhez az
elmúlt évtizedek társadalmi, gazdasági körülményei nem nyújtottak kedvező
feltételeket. Mindez a családnak – mint a társadalom alapvető intézményének –
válságához vezetett.
A család támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a gyermeknevelés
segítségével olyan új támogatási rendszert épített ki, ahol már nem a család jövedelme
határozza meg az ellátásra jogosultságot, hanem a jogosultság alanyi joggá tételével a
gyermekvállalást jutalmazza.
A gyermeket nevelő családok segítése két részből áll. Vannak általános, minden család
számára igénybe vehető támogatások, illetve speciális, differenciált, elsősorban a
hátrányos helyzetű (többgyermekes, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket
nevelő, gyermeküket egyedül nevelő) családokat érintő támogatási formák.
Családtámogatási ellátási típusok: gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, iskoláztatási támogatás, anyasági
támogatás.
Elismerve a család és gyermekvállalás fontosságát, a családi támogatások a szülőket
illetik meg. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek
és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított
1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv.
meghatározza a pénzbeli – munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, rendszeres és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás –, valamint a természetbeni és személyes
gondoskodást: alapellátás, szakosított ellátás formáit, finanszírozási elveit, a szociális
intézményrendszerrel összefüggő kérdéseket.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
A gyermekes családoknak nyújtott legnagyobb segítség a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás. Ez abban az esetben illeti meg a családot, ha az egy főre eső jövedelem,
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot. Örvendetes, hogy egyre csökken
a rászoruló családok száma, míg 2002-ben 104 család kapta meg ezt a támogatást,
addig 2004-ben 86 család részesült ebben az ellátásban, mely 173 gyermeket érintett.
Elutasítás nem történt.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők további kedvezményekre is
jogosultak:
• ingyenes étkezésben részesül az óvodás korú gyermekek közül 27 fő, az
iskoláskorúak esetében 50%-át kell fizetnie 42 főnek.
• ingyenes tankönyvellátásban az iskola tanulóinak több mint fele: 153 fő részesül.
Évente egy alkalommal egyszeri gyermekvédelmi támogatás is kifizetésre kerül
azoknak a gyerekeknek, akik tanulói jogviszonyban állnak. A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szintén a rászorult családoknak nyújt
anyagi segítséget. 2004. évben 15 fiatal nyert támogatást továbbtanulása céljából.

7

II. 5. Lakásviszonyok:
A fiatalok lakáshoz jutáshoz esélyei jelentősen csökkentek napjainkra. Ennek oka az
ingatlanárak növekedése, családi-, pénzügyi háttér, fedezet hiánya. Jellemző
tendencia, hogy a tanulási idő kitolódása, valamint a munkába állás idejének
elhúzódása miatt a szülői házra sokkal több teher hárul. Bár az önállóvá válás a
házasságkötéssel kapcsolatos, érzékelhetően csökkent azoknak a száma, akik a szülői
házat házasságkötéskor hagyják el. Sajnos az Önkormányzat egyre inkább kivonul
erről a területről, egyre kevesebb támogatást, telekkedvezményt, hitelt tud nyújtani,
pedig ez a fiatalok helyben maradását segítené.
II. 6. A gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekjóléti rendszer
A gyermek- és ifjúságvédelem a szociálpolitikának olyan szerves része, amely
magában foglalja mindazt a sokrétű pedagógiai, jogi, egészségügyi és szociális
tevékenységet, amely komplexen biztosítja a felnövekvő nemzedék egészséges testi,
szellemi és erkölcsi fejlődésének feltételeit.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a
törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
Célja, hogy megteremtse a társadalmi beilleszkedés lehetőségét.
A gyermekvédelmi törvény 1997. november elsejével történt hatályba lépése óta a
gyermekjóléti alapellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata,
mely magában foglalja a pénzbeli ellátáson kívül a gyermekjóléti szolgálatok
megszervezését, a gyermekek átmeneti gondozását, valamint a gyermekek napközbeni
ellátását.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- tájékoztatást nyújt a rendszer szolgáltatásairól, az ezekhez való hozzájutásról,
- tájékoztatást ad szociális juttatásokról,
- tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés
és káros szenvedélyek elkerülése témájában,
- várandós anya támogatása,
- családok segítése a családok átmeneti otthona által nyújtott szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatban
- Kezdeményezi, hogy a közoktatási intézmények, ifjúsággal foglalkozó szociális és
kulturális intézmények, valamint a társadalmi szervezetek szabadidős programokat
szervezzenek,
- nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat
nyújtó szervezetekről, illetve programjaikról, ezekről tájékoztatja a gyermekeket,
szülőket.
- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, (észlelő, jelzőrendszer
kialakítása), a kialakult veszélyeztetés megszüntetése tartozik még a
munkakörükhöz.
A gyermekvédelmi törvény elsősorban az önkormányzatok kötelező feladataként
határozza meg a gyermekvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését,
ugyanakkor feladatokat határoz meg a fenntartásukban lévő közoktatási
intézményeknek is.
A nevelési, oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladata,
hogy a család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetést
biztosítson, dolgozza ki a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét, illetve dolgozzon
ki – rászorultsági alapon – támogatási-, tanszer-ellátási rendszert. Határozza meg ezen
szolgáltatások igénybevételének módját, a szülői tájékoztatás rendszerét.
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Az egyes pedagógusok számára is megfogalmaz kötelezettségeket, így:
- közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban,
- a tanuló fejlődését veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében,
- biztosítja a hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását.
Amennyiben iskolai eszközökkel nem tud segítséget nyújtani, úgy fel kell vennie a
kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival.
Az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló törvény előírja, hogy az iskoláknak
félállású gyermek és ifjúságvédelmi felelőst kell alkalmaznia. Feladatuk a prevenció, a
veszélyeztetettség feltárása, jelzőrendszerek felállítása, közreműködés a különböző
szakemberekkel.
Az ifjúságvédelmi felelősöket a Gyermekjóléti Szolgálat felügyeli. Településünkön
gyermekvédelmi felelősök foglalkoztatása nincs, a Gyermekjóléti Intézmény látja el
ezt a feladatot.
Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátás:
2004. éves statisztikai adatok alapján településünkön 33 veszélyeztetett kiskorú él,
ebből 28 fő részesül gyermekjóléti alapellátásban, ez 18 családot érint. Védelembe vett
gyermekek száma 2 fő. Átmeneti nevelésben 3 gyermek van, ebből 2 fő
gyermekotthonban van elhelyezve, 1 fő pedig nevelőszülőnél. Pártfogó felügyelet alatt
1 fő nagykorú személy áll.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai:
•
•
•

gyermeknevelési
magatartászavar, teljesítményzavar
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

2004. évben nem történt nyilvántartásba vétel védelembe vett kiskorú esetében, illetve
ideiglenes hatályú elhelyezésre sem került sor.
A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma: 2. Mindkét esetben a szülőnek
felróható magatartás miatt, a felülvizsgálatot követően továbbra is indokolt a
védelembe vétel fenntartása.

III. Egészségfejlesztés, szenvedélybetegségek, fiatalkorúak bűnözése
III. 1. Egészségfejlesztés, egészségnevelés
Az egészség fogalma, az ezzel foglalkozó tevékenység elnevezése (-nevelés, védelem) állandóan változik, de az értéke időtálló.
Ha a dolgok, vagy kívánságok sorrendjét felállítjuk, az első helyen az egészség
szerepel. Az egészséges fiatal generáció az egyén, a család és az egész nemzet közös
érdeke.
Egy olyan érték az egészség, mely a velünk született genetikai adottság, a társadalom
és a környezet, a tradíciók, az életmód, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés közös
függvénye.
Az egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel
megtanítsuk a fiatalokat arra, hogyan kell ezt az értéket megszereznünk, megőriznünk,
védenünk és fejlesztenünk. Az egészség jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia,
magabiztosság és biztonság is egyben, a siker és a boldogság záloga.
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III. 2. Egészségügyi állapot
A deszki fiatalok egészségügyi állapota mind mortalitási, mind a morbiditási
statisztikák szerint kiegyensúlyozottnak mondható. A preventív csecsemővédelem
fejlődésének, a terhesgondozási szakellátásnak, a védőnői hálózat fejlettségének
köszönhetően a csecsemőhalandóság csökkenő tendenciát mutat.
A védőnői statisztikai adatok alapján az életkorhoz kötött kötelező védőoltások
teljesítési aránya 100 %-os. Akut és banális megbetegedéseken kívül ebben a
korosztályban ritkán fordul elő olyan betegség, amely negatív módon befolyásolná a
fiatalok életvitelét.
A leggyakoribb betegségek és ellátási feladatok életkori csoportok alakulása szerint
Csecsemő-és kisgyermekkor: testi-, szellemi-, mozgásfejlődés zavarai, acut légzőszervi
betegségek
Gyermekkor: légúti betegségek, hasi panaszok, mozgásszervi problémák, balesetek
első ellátása, mentálhygiénés gondozás, az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások
beadása. A védőoltási statisztika 100%-os átoltottságot mutat.
Fiatal felnőttkor: légúti betegségek, hasi panaszok, urogenitális betegségek, allergiás
kórképek, sérültek ellátása, alkalmassági vizsgálatok (gépjárművezetői, lőfegyver
viselési), terhesgondozás, mentálhygiénés gondozás.
Gondozott betegségek
A háziorvosi nyilvántartások szerint a 18 év alatti populációnál a leggyakoribb
gondozást igénylő krónikus betegségek a mozgásszervi betegségek, vérképzőszervi
betegségek, az allergiás kórképek, obesitas, fejlődési rendellenességek, valamint a
mentális és viselkedés zavarok.

Vérképző szervi betegségek
Cukorbetegség
Elhízás, kövérség
Mentális és viselkedés zavarok
Ideggyógyászati betegségek
Érzékszervi rendellenességek
Magas-vérnyomás betegség
Asztma
Allergiás kórképek
Fiatalkori izületi gyulladásos
betegségek
Mozgásszervi betegségek,
deformáló hátgerinc elváltozások
Fejlődési rendellenességek
Összesen

0-18 éves korig
55
3
52
29
6
26
5
10
46
1
75
16
324

Az iskola-egészségügyi jelentés alapján a leggyakoribb probléma: a kalóriatöbblet
miatti elhízás, valamint a deformáló hátgerinc elváltozása, ez utóbbi száma aggasztó
növekedést mutat.
A gyermekek és az ifjúság egészségügyi helyzetéről készült 2005. évi jelentés alapján
Dr. Balla Beáta iskolaorvos felmérései szerint az óvodások közül 17 főnél, és általános
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iskolások esetében 43 főnél észlelhető tartáshiba, ezáltal mozgáskoordináció
fejlesztése javasolt.
A fiatalok munkaképtelenségének leggyakoribb oka a gerinc valamely szakaszának
betegsége (nyak, hát derék). A csontritkulás is egyre inkább növekvő mértékű a
fiataloknál. Ebben az életkorban alakulnak ki és gyakran rögzülnek azok a magatartásés viselkedésformák, amelyek később a krónikus megbetegedések szempontjából
kockázatot jelenthetnek. A családi, szociális, iskolai vagy munkahelyi problémákkal
való megküzdés, a felnőtté válás, életkezdés, családalapítás nehézségei jelentős
stresszterhelést jelentenek. A megoldatlan problémák, feldolgozatlan élethelyzetek
erősen befolyásolják az egyén közérzetét. Ez az állapot gyakran pszichoszomatikus
tünetek kialakulásához vezet (fejfájás, alvászavar, gyomorbántalmak). Az
egészségügyi állapot önértékelésében az általános közérzetnek kiemelkedő szerepe
van.
A mai fiatalok – legalábbis a jó tanulmányi eredménnyel rendelkezők – rendkívül
leterheltek. Napi 6-7 óra tanulás után kb. három óra magántanulást követően a lecke,
illetve a másnapra való felkészülésük után már csak az alvás következik. Sem idejük,
sem kedvük, képességük nincs egyéb közösségi tevékenységre.
A deszki oktatási-nevelési intézményekben főállású ifjúsági pszichológust nem
alkalmaznak. Egy fő iskolaorvos látja el az iskola-egészségügyi teendőket a védőnővel
közösen, külön megbízási szerződés alapján.
Településünkön iskolafogászati ellátás is működik.
III. 3. Szenvedélybetegségek
A fiatal generáció szociálisan is a legveszélyeztetettebb korosztály, ők a
legérzékenyebben reagálók, leginkább nyitottak, kíváncsiak.
Mint a fejezetből kitűnt, rendkívül leterheltek, kicsi a stresszoldó képességük, könnyen
befolyásolhatók. Egyrészt társadalmi, családi problémáik, munkahelyi, iskolai
gondjaik, szerelmi bánatuk; másrészt hogy unatkoznak, nincsenek értelmes
tevékenységgel lekötve, feladattal, programmal elfoglalva, arra ösztönözheti őket,
hogy kipróbáljanak serkentő szereket.
A szenvedélybetegségek megelőzése az egészséges életmódra kicsi kortól való tudatos
nevelésből fakad. Tiltó és ösztönző módszereket alkalmazva a felvilágosítás,
tájékoztatás eszközével, érdekes, tartalmas és hasznos szabadidő eltöltés
szervezésével, kiegyensúlyozott életpályát felvázolva, sokkal nagyobb az esélye egy
egészséges, önbizalommal rendelkező ifjúsági generáció születésének.
A prevencióban a nevelés, a felvilágosítás, a tudatformálás játszik fontos szerepet.
A Nemzeti Stratégia a kábítószer probléma visszaszorítására, 96/2000.(XII.11.) OGY
határozat egy olyan drogstratégiát hívott életre, mely a kábítószer-fogyasztás
megelőzésére, a kereslet és kínálat csökkentés egyensúlyára építő megközelítésre, a
kábítószerkérdések hatékony kezelése iránti társadalmi érzékenység felkeltésére, a
közös felelősség felismerésére és közös cselekvésre, probléma kezelésre helyezi a
hangsúlyt. A törvény hatására több megye közgyűlése drogmegelőzési koncepciót
hozott, megyei drogstratégiát dolgozott ki, melyben felépítette azt a jelző- és
intézményrendszert, mely a megelőzést és a társadalmi összefogást biztosította.
Az Önkormányzatnak nincs drogstratégiája, azonban a településen működik a
Farkasinszky Teréz Ifjúsági Drogcentrum Rehabilitációs Otthona. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság DADA programjába Deszk is bekapcsolódott. A program célja
az iskolában tanuló diákság káros szenvedélyekkel kapcsolatos megelőző
tevékenysége.
A körzeti megbízott jelentése alapján 2000-2005 között 2 esetben fordult elő
kábítószerrel való visszaélés.
Sajnálatos probléma, hogy már általános iskolás korban előfordul, hogy alkalmanként
dohányoznak a fiatalok.
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Hasonlóan alakul a helyzet az alkoholfogyasztással kapcsolatban is. Az
alkoholfogyasztás jellemző színterei a közösségi összejövetelek, házibulik, discók,
szórakozóhelyek, kocsmák, itt elsősorban a feszültségoldás, kapcsolatteremtés,
viselkedési „modell”, a társak elvárása a motivációs tényező.
A korosztály ismeretei hiányosak az alkoholfogyasztás és dohányzás veszélyeiről,
ezért igénylik is a felvilágosító tevékenységet. Azonban a felvilágosító előadások
megtartása nem elegendő akkor, ha a vendéglátó egységekben, boltokban kiszolgálják
őket.
III. 4. Fiatalkorúak bűnözése
A gyermekkorú elkövetők (0-14 éves korig) jogsértéseinek típusai nem változtak, azaz
jellemzően kis kárértékű cselekményeket követnek el. A gyermekkorúak jelentős része
vagyon elleni bűncselekményt valósít meg. A körzeti megbízott jelentése szerint a
gyermek elsősorban másod, illetve harmadmagával követ el bűncselekményeket.
Ebben az életkorban a gyerekek még nem vonhatók felelősségre.
A fiatalkorú (15-29) elkövetők jogsértése szintén elsősorban vagyon elleni
bűncselekményeknél domináns. Náluk az erőszakosabb, agresszívebb elkövetési mód
is érzékelhetőbb. A személy elleni bűncselekmények (súlyos testi sértés, könnyű testi
sértés) elkövetése is gyakoribb. A rendőrség adatai alapján az utóbbi 5 évben 7
esetben indult eljárás 21 fő ellen 9 fajta bűncselekmény típusban.
A rendőrség véleménye szerint a fiatalok bűnözésének kiváltó oka sok esetben az,
hogy nem tudnak szabadidejükben mit kezdeni. Egyre kevesebb programban vesznek
részt, a meglévők pedig költségesek. A veszélyeztetettséget előidéző tényezők közül
meghatározó szerepet játszik a családi élet, annak rendellenes működése. A családi
kötelék lazulása potenciális veszélyforrássá válik. Tapasztalható a kiskorúakkal való
foglalkozás elégtelensége, a szülői ellenőrzés hiánya. Éppen ezért az ifjúságvédelem
megcélzott köre nem csupán a kiskorúakra, hanem a pedagógusokra, szülőkre is
kiterjed.
A bűnelkövetésnél egyre nagyobb veszélyeket rejt az áldozattá válás. A fiatal életkor,
tapasztalatlanság, a kialakult személyiség hiánya miatt a gyermekek könnyebben
esnek a bűncselekmények hálójába. Jelentős számban esnek áldozatul személy elleni
bűncselekményekben.
Deszken családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás nem fordult még elő.

IV. A közoktatás
IV. 1. Óvodai nevelés
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
Községünkben, 1929-ben nyitották meg az első óvodát, amely Jakab Gyula plébános
nevéhez kötődik. Az államosítást követően, épület átalakítás után, az Alkotmány
utcában, két részben osztott óvodai csoport működött. Ebben az időben hozták létre a
szerb óvodát, egy óvodai csoporttal. Közös vezetés alá 1984-ben került a két épületben
működő, két óvoda. Ebben az évben, a magyar óvodában, csoportbővítés történt, így
három osztott csoporttal működött a magyar óvoda. 1985. október 1-én épült fel az új
óvoda épülete, Deszk Tempfli tér 7. szám alatt. Később a csoportok létszámát 4-re
bővítettük, majd a gyermeklétszám csökkenése miatt 1999-ben egy csoport
megszüntetésére került sor.
Óvodánk az Általános Művelődési Központ egységeként működött 1997-ig.
1997. július 1-től részben önálló gazdálkodási jogkört kapott az intézmény.
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Feladat ellátási helyek:
Székhely:
6772 Deszk Móra Ferenc utca 2.
Telephely:
6772 Deszk Felszabadulás utca 41.
Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 100 fő.
A telephelyen szerb tagozat működik.
Alaptevékenységébe tartozó feladatok:
 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
 Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítés.
 Intézményi étkeztetés
Óvodánk helyi óvodai nevelési programja: Tevékenységközpontú óvodai program.
A nevelőtestület által kidolgozott Minőségirányítási Programmal is rendelkezünk,
mely program az intézmény tudatos minőségi munkavégzéséhez és az intézményt
használó partnerek jobb elégedettségének eléréséhez nyújt segítséget.
Demográfiai adatok (a beiratkozott gyermekek száma):
Gyermeklétszám alakulása
1999/2000-ben
113 fő
(május 31-én 125 fő)
2000/2001-ben
116 fő
(május 31-én 120 fő)
2001/2002-ben
99 fő
(május 31-én 105 fő)
2002/2003-ban
90 fő
(május 31-én 95 fő)
2003/2004-ben
81 fő
(május 31-én 96 fő)
2004/2005-ben
96 fő
(május 31-én 96 fő)
2005/2006-ban
99 fő
(május 31-én 99 fő)
Életkor
Kiscsoport
3- 4 évesek
Középső
csop. 4-5
évesek
Nagycsop.
5-6 évesek
Szerb
tagozat 3-7
évesek
Összes
létszám
Ebből lány
Bejárók

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

27

23

19

16

15

15

25

31

30

27

25

21

21

26

29

34

28

28

29

25

26

26

29

25

21

16

25

22

113

116

99

90

81

96

99

48

50

47

39

35

42

41

2

3

1

2

3

7

8

Az óvodai felvétel elsősorban Deszk község közigazgatási területén a 3. életévüket
betöltött gyermekek beíratása után történik.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek
abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától köteles
az óvodai nevelésben részt venni.
A feladatellátás a helyi óvodai nevelési program szerint történik.
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Gyermekvédelmi adatok:
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Évek
Hátrányos
21
19
20
20
21
27
30
helyzetű
család
Egyedül
nevelő
5
7
4
7
2
6
5
szülő
Három és
több
25
31
23
20
23
23
25
gyermekes
család
Veszélyeztetett
19
15
14
14
21
9
6
gyermek
A számadatokból megállapítható, hogy évek óta folyamatosan emelkedik a hátrányos
helyzetű gyermekek száma. A szociális háló az óvodások tekintetében községünkben
jól működik.
A beiskolázási adatokból megállapítható, hogy növekedett az óvodában azoknak a
gyermekeknek a létszáma, akik további egy évet az óvodában töltenek, valamint a
nevelési tanácsadóba javasolt gyermekek létszáma. Örvendetes az a tény, hogy
csökkent a más településre, főleg Szegedre, beiratkozott tanköteles korú gyermekek
létszáma.
Beiskolázási adatok:
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Életkor
Tanköteles korú
40
33
40
26
39
28
23
gyermekek száma
Iskolaérett
38
27
40
23
34
24
15
Nev. tanácsadóba
javasolt
További 1 évre
óvodába maradt
Más településre
iratkozott
Kis létszámú
iskolai osztályba

3

6

6

6

4

9

2

1

3

5

4

8

4

8

1

2

1

1

-

-

-

-

-

1

2

(szerb isk.)

(szerb isk.)

IV. 1. Általános iskolai oktatás
Zoltánfy István Általános Iskola
Az iskola Klebersberg Kunó kultuszminiszter iskolaépítési akciója keretében épült
1929-ben. Előbb egyházi, majd állami fennhatóság alatt. Ebben az épületben tanulnak
az alsó tagozatosok. 1985-ben épült az új iskola, ahol a felső tagozat működik.
2000-2001. tanév kezdetétől iskolánk felvette Zoltánfy István, Deszken született
pedagógus, kortárs festőművész nevét.
Az intézmény Deszk, Felszabadulás u. 41. szám alatt működő tagozata biztosítja a
szerb anyanyelvű tanulók számára a szerb tannyelvű alapfokú oktatást.
A szerb tannyelvű tagozat az 1-3 évfolyamon összevont tanulócsoportban működik.
Az itt folyó oktatás keretében lehetőség van arra, hogy a tanulók szerb nyelven
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sajátítsák el az alapkészségeket. Az első évfolyamosok minden tantárgyat szerb
nyelven tanulnak. A második és a harmadik évfolyamosok számára a magyar nyelv és
irodalom tárgyakat oktatjuk magyar nyelven. A 4-8. évfolyamosok számára a szerb
anyanyelvi képzés fakultáció keretében folyik tovább, ahol a szerb nyelv és irodalom,
a szerb történelem, a zene, a tánc, valamint a népismeret témakörében mélyül tovább
tudásuk.
Diákjaink továbbtanulási eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a középiskolai
követelményeknek tanulóink sikeresen megfelelnek.
A 12 tanulócsoport 2 napközis és 1 tanulószobai csoport működik. Az angol és a
német nyelvet, valamint a számítástechnikát csoportbontásban tanulják a gyerekek.
Osztálylétszámaink, illetve a csoportbontások lehetőséget adnak a tehetséggondozásra.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a tehetségmenedzselésnek, tanulóinkat ösztönözzük
a különböző tanulmányi versenyeken való részvételre.
Az iskolai sport és testnevelés tárgyi és technikai feltételei kiválóak egy jól felszerelt,
nemzetközi méretű Sportcsarnok áll a diákjaink rendelkezésére. Ezeket a feltételeket
iskolánk jól használja ki, mert bekapcsolódtunk a kistérségi iskolák
sportrendezvényinek megszervezésébe is.
A zene területén tehetséges tanulók, helyben, a zeneiskolában képezhetik magukat.
Képzőművészet iránt érdeklődők az iskolai rajz szakkör illetve a művészeti iskola
lehetőségeit használhatják ki. Harmadik éve működik magyar tánc oktatása az első
három évfolyamon.
Működik szerb, angol fakultáció, amelyet második idegen nyelvként is választhatnak
tanulóink.
Az 1997/98-as tanévtől az iskolában logopédus dolgozik, aki nemcsak az iskolában,
hanem már az óvodában is foglalkozik a gyerekekkel, s így folyamatos munkát tud
végezni a minél zökkenő-mentesebb iskolába lépés érdekében. A logopédus feladata
az óvodás és általános iskolás tanulók beszédkorrekciója, olvasás, írás hibáinak
javítása, tanácsadás, vizsgálat. Kiemelt feladata a prevenciós tevékenység, a szülők,
pedagógusok bevonása a gyakorló munkába. A rászoruló gyerekek igénybe vehetik a
gyógytestnevelő illetve a gyógypedagógus segítségét is.
A tanulmányi munkát segíti a jól felszerelt községi könyvtár, ahová rendhagyó órákra
éppúgy, mint különböző kulturális rendezvényekre is ellátogathatunk.
A gyermekek számára étkezést a közeli vendéglő biztosít. A tízórait és az uzsonnát az
iskolába szállítják, az ebédet pedig a vendéglőben fogyaszthatják el a tanulók.
Az intézmény három, egymástól távol álló épületben működik. Mind a 12 osztály
részére rendelkezésre áll egy-egy osztályterem, de egy tanterem a kisebb mérete miatt
nem megfelelő.
A tantermekben átlagosan 30 tanuló helyezhető el. Ezen kívül 3 szaktanteremben
folyik még oktatás. (fizika, számítástechnika, angol)
Deszk Község Önkormányzat és Klárafalva Község Önkormányzat között a Zoltánfy
István Általános Iskola közös üzemeltetésére, fenntartására és szakmai-tárgyi
eszközök fejlesztésére 2000. 09. 01. hatállyal létrejött a Deszk és Klárafalva
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása.
A társulás célja: a társulásban résztvevő települési önkormányzatoknak az általános
iskolai 5-8 osztályos oktatás térségi feladatainak hatékonyabb ellátása.
Tanulók létszáma:
Az általános iskolában tanuló diákok száma a 2005/06. tanévben: 260 fő,
ebből alsó tagozatos: 124 fő
ebből felső tagozatos: 136 fő.
Napközisek száma: 65 fő, tanulószobára 27 fő gyermek jár.
15

Tanév

Tanuló
csop. száma

Gyereklétszám

Ebből
lány

Bejárók
száma

Napközis
létszám

29

Napközis
csop.
száma
2

1996/97

14

268

127

1997/98

15

278

135

34

2

35

1998/99

14

269

124

29

2

47

1999/00

13

267

132

26

2

46

2000/01

13

269

132

31

2

60

2001/02

13

276

130

25

2

61

2002/03

14

282

132

21

2

51

2003/04

14

282

126

30

2

53

2004/05

13

276

127

26

2

60

2005/06

12

260

111

26

2

65

Nemzetiségi oktatásban résztvevő gyermekek létszáma:
évfolyam 2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
1. osztály
0
2
4
1
2. osztály
4
0
2
4
3. osztály
4
3
0
2
Összesen:
8 fő
5 fő
6 fő
7 fő

40

2004/2005
2
1
4
7 fő

2005/2006
2
2
1
5 fő

Az intézményben a Közoktatási törvénynek megfelelően alapfokú oktatás folyik, mely
az első évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyam végéig tart.
A beiskolázás, a nevelés-oktatás az iskola jóváhagyott Pedagógiai Programja szerint
történik. Kiemelt hangsúlyt kap a programban a gyermekközpontú oktatás, jó
kapcsolat kialakítása a szülőkkel és a társintézményekkel, magas színvonalú
oktatómunka, tehetséggondozás, a hátrányos helyzetűek differenciált fejlesztése, az
esélyegyenlőség megteremtése, a számítástechnika és az idegen nyelv alapszintű
elsajátíttatása, a középiskolára történő felkészítés.
A tehetséggondozás érdekében az iskola szakpedagógusai tehetségfejlesztő
foglalkozásokat szerveznek: az alsó tagozatban matematika, magyar, a felső
tagozatosoknak: magyar, matematika, számítástechnika és idegen nyelv tantárgyakból.
A részképesség zavaros tanulók foglalkozását, felzárkóztatását fejlesztő pedagógus
végzi. A fogyatékos gyermekek, tanulók ellátása a szegedi Sólyom utcai Óvoda és
Általános Iskolában történik.
Továbbtanulás:
Tanév
Végzős tanulók Gimnáziumban
száma
továbbtanulók

Szakiskolai
képzésben
továbbtanulók
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Nem tanul
tovább

1996/97

34

9

Szakközép
isk.
továbbtanulók
13

1997/98

29

3

15

11

-

1998/99

35

11

16

8

-

1999/00

23

3

7

13

-

-

16

2000/01

26

8

13

5

-

2001/02

24

8

12

4

-

2002/03

33

9

20

4

-

2003/04

38

7

21

9

1

2004/05

41

7

21

13

-

2005/06

33

9

18

6

-

Az Intézmény feladata:
Az Intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és
oktatás, ennek keretében a tanulók felkészítése az alapvizsgára, illetve az alapfokú
iskolai végzettség megszerzésére. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanuló
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve
szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Az Intézmény Deszk, Felszabadulás u. 41.
sz. alatt működő tagozata biztosítja a szerb anyanyelvű tanulók számára a szerb
tannyelvű alapfokú oktatást és nevelést az 1-3 évfolyamon. Az iskola tanulói részére
napközis ellátást és intézményi étkeztetést biztosít.

V. Ifjúsági kultúra, közművelődés
Az Ifjúság 2000 kutatás adatai azt mutatják, hogy lényeges különbség van a
kultúrafogyasztás tekintetében a legalsó és a legfelső életbeni csoportba tartozó
fiatalok között.
Míg a 15-19 éves korosztály nagyobb arányban használja ki a különböző kulturális
lehetőségeket, intézményeket, addig a 25-29 évesek egyre kevesebb időt tudnak ilyen
tevékenységre fordítani.
A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, közismert nevén Faluház 1998 őszén
készült el. A régi Mozi került átalakításra 70 millió forint önerőből, többfunkciós
intézménnyé. Kihasználtságát tovább bővítette a Teleház bekerülése és a Mozi
előadások heti egy alkalommal való újraindítása 2001-ben.
Az épület átadása óta megsokszorozódott művészeti csoportjaink száma. A technikai
és a tárgyi feltételek is javultak évről évre, ami a pályázatoknak, és a biztosított
önerőnek köszönhető.
A Faluház legeredményesebb művészeti csoportjai:
A Faluházban jelenleg 14 művészeti csoport tartja foglalkozásait, ezek a következők:
Bánát Szerb Néptáncegyüttes, Deszki Népdalkör, Deszki Dukátok szerb kórus, GM
Tánciskola haladó és középhaladó csoportja, mini társastánc csoport, kezdő társastánc
csoport, haladó versenytánc csoport, Letye-petye néptánccsoport, kezdő
néptánccsoport, Csiribiri színjátszó csoport, Deszki Nagycsaládos Egyesület kórusa,
Deszki Nagycsaládos Egyesület diszkótánc csoportja, kézműves kör. A művészeti
csoportokba járók létszáma: 420 fő.
Művészeti csoportjaink közül az egyik legrégebbi múltú a méltán országos hírű Bánát
Szerb Táncegyüttes. A csoport az évente megrendezésre kerülő Szerb
Európafesztiválon többször kapott arany-, illetve ezüst minősítést, de az egész
országban és határainkon túl is számtalan fesztiválon, rendezvényen szerepeltek
sikerrel.
2000 szeptemberétől folyik a Faluházban a magyar néptánc oktatása. A Letye-petye
néptánccsoport 2001 szeptemberétől működik a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
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művészeti csoportjaként. Jelenleg 30 gyermek (10-13 évesig) táncol a csoportban, és
az idei évben egy utánpótlás csoport is indult 7-9 éves gyerekekből, közel 40 fővel.
Az elmúlt három évben több fesztiválon, ünnepségen léptek fel, nemcsak
településünkön, hanem megyén, országon belül is.
2000-ben alakult meg táncolni szerető fiatalokból a diszkótánc csoport. Vidám,
színvonalas produkcióikkal új színt hoztak műsorainkba, rendezvényeinkbe. Nagy
örömünkre a tavalyi évtől megalakult az utánpótlás csoport is. Jelenleg 14 fő a
haladó csoport létszáma, a gyerekcsoport pedig 16 fővel működik.
Társastáncosaink közül 3 pár már évek óta versenyez latin és standard táncokban
egyaránt. A tavalyi évben indult egy óvodásokból álló mini csoport, és két éve
működik egy utánpótlás csoport is. A helyi kulturális műsorok, bemutatók állandó
szereplői, de felléptek már a környező településeken is.
1997 óta rockiznak településünkön a Gumimacik. Jelenleg 2 csoport, egy haladó és egy
utánpótlás csoport tartja próbáit a Faluházban, 10, illetve 12 fős létszámmal. Rengeteg helyre
hívják őket a megyében, számos falunapon, városnapon, fesztiválon vettek részt és arattak
sikereket. Több páros is versenyez a csoportból, egyik páros children kategóriában országos
bajnok lett a tavalyi évben.

A művészeti csoportok mellett itt tartják gyűléseiket a helyi egyesületek, civil
szervezetek is, köztük a Deszki Ifjúsági Önkormányzat (DIO).
A település életének legszínesebb rendezvénye a Falunapok, amely kulturális
rendezvényen a fiatalok is aktívan részt vesznek.
Nem csupán kulturális tevékenységet folytató civil szervezet a Deszki Nagycsaládosok
Egyesülete, de már évek óta a Faluházzal közösen különböző programokat szerveznek,
például: Majális, gyermeknapi műsor, kirándulások szervezése, gyermek-rajzversenyek
lebonyolítása. Ennek a szervezetnek több mint száz deszki család a tagja.

VI. Ifjúsági Önkormányzat
A Deszki Ifjúsági Önkormányzat 2003. októberében alakult. Feladata elsősorban
a község ifjúságának összefogása, közösséggé szervezése és érdekeinek
képviselete. Ezért a közösségi élet fellendítésére különböző programokat,
rendezvényeket valósítanak meg, melyek Deszk és a térség ifjúságát egyaránt érintik.
Támogatják a közművelődési, tudományos, művészi és sport tevékenységeket, melyek
által a fiatalok előtt tér nyílik személyiségük kibontakozására.
A DIO továbbra is tervezi, hogy a térség fiataljait összefogva, számukra
rendezvényeket szervezve próbálja a köztük folyamatosan kialakuló kapcsolatokat
szélesíteni, ezzel közvetve elősegítve az egyes kistelepülések boldogulását is.
Az Ifjúsági Önkormányzat érdeklődő tagjainak az EU egy ifjúsági képzésen került a
látóterébe, ahol hallhatták, hogy az Európai Bizottságnak van egy Ifjúság 2000-2006
nevű programja, ami olyan fiataloknak szól, akik valami újdonságot akarnak vinni a
hétköznapi életbe. A képzésen részt vevők kaptak is az alkalmon, így a Tisza-Maros
Szög Kistérség Ifjúsági Önkormányzatai (Deszk, Újszentiván, Szőreg, Kübekháza és
Tiszasziget) közösen beadtak egy pályázatot az ifjúsági önkormányzatok
együttműködésének ösztönzésére és egy tehetségkutató verseny ("És, te mit tudsz?")
lebonyolítására. Ez a program elnyerte az Európai Bizottság támogatását, így tavaly
nyáron meg is valósult.
Olyannyira jól sikerült, hogy az együttműködés még most is tart. Létrehozták a DélAlföldi Kistérségi Ifjúsági Társulást (DAKIT) és egymást ösztönözik nagyobb
rendezvények szervezésére. Az utóbbi program végeztével megállapodtak, hogy a
következő lépés egy nemzetközi ifjúsági csere lebonyolítása lesz.
2005. november 3-5-én, Ópusztaszeren Nemzetközi Ifjúsági Csere képzésen vett részt
néhány érdeklődő fiatal, ahol megszületett az ifjúsági csere terve. Eldöntötték, hogy a
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cserét az esküvő témájában fogják megszervezni. Projekttervet készítettek,
meghirdették az interneten, hogy külföldi partnereket keressenek hozzá. Számos
jelentkező akadt, válogatás után a következők maradtak, akik a cserén részt fognak
venni idén nyáron augusztus 11-21-ig: Málta, Spanyolország, Lengyelország, Litvánia
és Svédország. A csere helyszínéül Kübekházát választották, mert ennyi ember
elszállásolására csak ott volt lehetőség.
Ezek után meg kellett tanulniuk egy nemzetközi ifjúsági csere lebonyolítását is, ami
nem kis feladat, így 2006. március 13-19-ig szintén egy képzésen vett részt az ifjúsági
polgármester Lengyelországban, Kazimiers Dolny-ban, amelynek témája „a fiatalok
aktív részvétele a nemzetközi ifjúsági cserékben a kortárs segítés eszközeivel” volt. A
részvevő országok: Lengyelország, Szlovákia, Litvánia, Portugália és Magyarország
voltak. Itt megismerkedett rengeteg külföldi fiatallal, akikkel a jövőben szintén
tervezhetik ifjúsági csere lebonyolítását.
Mindent összegezve, az Ifjúsági Önkormányzat jövője kisebb programok szervezése
mellett a hasonló szabású nemzetközi ifjúsági cserék szervezésében rejlik.

VII. Sport, diáksport, szabadidősport, versenysport
Mind az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, mind a káros szenvedélyek, mind az
ifjúsági bűnözés vizsgálatánál egyértelműen levont következtetés volt, hogy az
egészséges életmód, a tartalmas közösségi programok, a szabadidő hasznos és értékes
eltöltése, a rendszeresség, célirányos elfoglaltság nagymértékben csökkenti a
veszélyességi tényezőket. Nincs jobb prevenció, mint mindezek fókuszpontja, azaz a
sport.
A sport az egész társadalmunkra döntő hatással bír, azaz szerepet játszik az
egészségfejlesztésben,
önértékelésünkben,
önbecsülésünkben,
közérzetünk
javításában, személyiség-fejlődésünkben. Élettani és pszichológiai fontossága mellett
a szórakozás, a hasznos szabadidő-eltöltésnek is kiváló módja és ne felejtsük el, hogy
a mai piaci szemléletű világban, mint a munkaerő újratermelődésének fontos
eszközeként, a csapatszellem, a kitartás, a versenyszellem megalapozójaként is
számolunk vele.
Az Ifjúság 2000 kutatása szerint a megkérdezettek közel egyharmada válaszolta azt,
hogy szokott rendszeresen sportolni, testedzést végezni (a kötelező testnevelési órán
kívül).
Ez a vizsgálat megállapította azt is, hogy a férfiak majdnem másfélszer annyit
sportolnak, mint a nők. Az is kiderült, hogy 15-19 éves korban majdnem kétszer annyi
időt fordítanak aktív sportolásra, mint 25-29 éves korukban, azaz az életkor
előrehaladtával jelentősen csökken a rendszeres testmozgásra fordított idő. Ez
szinkronban áll Egészség Évtizedének Johann Béla Nemzeti programja felmérésével,
mely szerint napi átlag tíz perc a szabadidős fizikai aktivitása a népességnek, a
felnőttek nem egészen ötöde sportol.

VIII. Diáksport
A diáksport alapfeladata a közoktatásban (6-18 éves kor között) tanuló fiatalok iskolán
kívüli sportfoglalkozási és versenyrendszerének kialakítása, működtetése az
intézmény pedagógiai programjával összhangban, azt kiegészítő és gazdagító
szabadidős sporttevékenységek szervezése.
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Az iskola-egészségügyi jelentés azt bizonyítja, hogy az általános és középiskolások
kondicionális és egészségügyi állapota, ellenálló képessége a korosztálytól elvárható
szinttől elmarad.
Községünkben az 1997-ben átadott nemzetközi méretű Sportcsarnok mindenfajta
teremsport, verseny megrendezésére alkalmas, kihasználtsága az év 9 hónapjában
szinte 100%-os. Az általános iskolában Diáksportkör működik 275 taggal.
A szabadtéri sportlétesítmények (Sportcentrum, Szabadidőpark) ápoltak, gondozottak,
sportszer ellátottságuk megfelelő. Az alsó tagozatos iskola közvetlen közelében 2004ben egy EU konform játszótér került átadásra. Az iskolások úszásoktatása a múlt
tanévtől indult meg. A diákok különböző megyei és regionális, kistérségi
sportversenyen vesznek részt jó eredménnyel (pl.: labdarúgás, kézilabda, atlétika stb.)
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) bevezetése után csökkent a heti testnevelési órák
száma. A törvény meghatározta ugyan, hogy a délutáni foglalkozásokkal biztosítani
kell a mindennapi testedzéseket, de ezt az iskolában döntően nem tudják
megvalósítani.

IX. Szabadidősport
Deszken a szabadidősport tevékenységet kedvelők is sok lehetőség közül
választhatnak, hiszen kerékpárút vezet Szegedig és a Maros töltés is alkalmas a
kirándulásra. Ezen kívül a Maros Ponty Horgászegyesület horgász tavain is van
lehetőség a szabadidő kulturált eltöltésére.
Szervezett szabadidős sport (tömegsport ) rendezvények is vannak szép számmal
szinte egész évben, ilyenek pl.:
- Deszk-Szőreg közötti gyorsasági kerékpárverseny
- Deszk Legerősebb Embere
- Kossuth utcai futóverseny
- Challange Day
- 12 és 24 órás Nemzetközi sakkverseny
- Játék Határok Nélkül
- Kocsmák közötti foci bajnokság
- Nyári sporttábor szervezése
Ezek az események nagyon sok fiatalt megmozgatnak, hiszen szinte az egész település
részt vesz benne, vagy mint versenyző, vagy mint néző. A Sportcsarnokban ezeken
kívül aerobic, kötélugrás, kosárlabda, asztali tenisz és fitness-re van lehetősége a
sportolásra vágyóknak, edzők irányításával szervezett keretek között.

X. Versenysport
A gyermek- és ifjúsági sport mellett a felnőtt amatőr és hivatásos sport is a
versenysporthoz tartozik. A versenyszerű sportolók döntő többségét az amatőrök
adják. Deszken a versenysport a DSC keretein belül zajlik. A DSC 1995-ben alakult
kb. száz taggal és első feladatuk a labdarugó szakosztály megalapítása volt .Ebben a
szakosztályban sportol azóta is a legtöbb fiatal hiszen felnőtt, ifjusági, serdülő és
előkészítő korosztályban zajlik a munka és különböző bajnokságokban szép sikereket
érnek el. A mérkőzések sok néző előtt a Szabadidőparkban zajlanak. A szakosztály
létszáma 50 fő.
A kézilabda szakosztály női és férfi szakágakból áll. A női csapat bajnoki címet és sok
kupagyőzelmet is magáénak tudhat. Mérkőzéseiket a Sportcsarnokban rendezik. A
szakosztály 30 főből áll. A férfiak tavaly alakultak ujjá és egyre szebb eredményeket
érnek el.
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A harmadik és egyben legfiatalabb szakosztály a cselgáncs, ahol még csak iskolások
ismerkednek a sportággal, de már ők is értek el sikereket.
Már két hagyományos kupát is rendeznek Deszken: az egyik a Szalma Zoltán
Kézilabda Emléktorna, ami a Falunapok programja is egyben, a másik a Dr. Kalocsai
Géza Ifjúsági Labdarugó torna.

XI. Az ifjúság az információs társadalomban
Az ifjúsági kutatások (pl. Ifjúság 2000) adatai alapján elmondható, hogy az
informatikai eszközökhöz való hozzáférés elsősorban anyagi kérdés. Az otthoni
számítógéppel rendelkezők egyharmados aránya szoros összefüggést mutat a családok
szociális helyzetével. Még inkább igaz ez az internet használatra.
Ezen az arányon javított a családi PC akció, valamint a Sulinet Expressz. Ennek
hatásáról még nem rendelkezünk hivatalos adatokkal. A helyi általános iskolában
számítógépes oktatás működik.
Az E-pont Magyarország program keretében a Faluházban több új számítógép és
szélessávú internetes kapcsolat segíti a fiatalokat az információáramlásban. A fiatalok
azok, akik fogékonyságuk, információ igényük, média-szocializáltságuk miatt élni
tudnak az új eszközök adta lehetőséggel.
Arra fel kell hívni a figyelmet, hogy az információs társadalom kiterjedésének
legnagyobb veszélye az általa kínált legnagyobb lehetőség elmulasztásában van.
Ugyanis, ha csak a kedvezőbb pozíciójú családban élő fiatalok jutnak hozzá az
információs kultúrához, akkor a hátrányos helyzetűek leszakadása nem csupán nő,
hanem véglegessé válik.

XII. Munkaerőpiac, foglalkoztatás, pályakezdő fiatalok helyzete:
Az iskolai tanulmányait befejező fiataloknak a munkába való bekerülés jelenti a
legnagyobb problémát. Elsősorban a munkaerő-piaci ismeretek és készségek, illetve a
szakmai gyakorlat részbeni, vagy teljes hiánya hátrányos helyzetbe hozza őket az
idősebb, tapasztaltabb munkavállalókkal szemben.
Elhelyezkedési esélyüket befolyásolja egyrészről:
 a munkába elhelyezkedni kívánók létszáma (esetleges demográfiai hullám),
 a gazdaság állapota, munkalehetőségek, munkaadók kínálatai,
 az iskolarendszer pályaválasztási előkészítő tevékenysége, piac monitoring
tevékenysége.
A deszki fiatalok munkaerő-piaci integrációját a szegedi székhelyű SZITI Iroda
(Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda) segíti.
A SZITI egy korszerű, sokoldalú információt nyújtó, öntájékozódó jellegű
szolgáltatási forma, amely a pálya-és szakmaválasztáshoz, pályamódosításhoz,
álláskereséshez nyújt komoly segítséget. Ingyenes szolgáltatásai pályaválasztás előtt
álló fiatalok, álláskeresők, pályaváltásra kényszerülő munkanélküliek, saját
kezdeményezésre vehetik igénybe.

XIII. Ifjúsági turizmus
Az állami irányítás jogi eszközeinek sorában az ifjúsági turizmus fejlesztésének fő
irányait, az abban érintett tárcák feladatait „Az ifjúsági turizmus feltételrendszerének
értékelése, javaslatok a továbbfejlesztésre” című, 2048/1998.(III.4.) Kormányhatározat
jelölte ki. Az ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről szóló
113/1999.(VII.16.) Kormányrendelet az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz (ISM)
telepítette az ifjúsági turizmus fejlesztése stratégiai kérdéseinek és az érintett tárcák
ezzel kapcsolatos feladatának összehangolását.
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A központi támogatások közvetett formái a különféle kedvezmények, amelyeket
alanyi jogon döntően a diákság, illetve az ifjúsági szolgáltató intézmények vehetnek
igénybe. Ilyenek pl. a diákigazolványhoz kötött közlekedési és egyéb kedvezmények,
a MÁV csoportos kedvezményei, a SZJA alóli mentesség a támogatások bizonyos
körénél, az alacsonyabb ÁFA kulcs alkalmazása a gyermeküdülők
szállásszolgáltatásai után.

XIV. Iemzetközi ifjúsági kapcsolatok
A település külkapcsolatai jól alakultak, és ez a község lélekszámához viszonyítva
példaértékűnek mondható. A tartós település kapcsolat alapja, hogy a vezetőkön kívül,
minél több család, szervezet alakítson ki baráti kapcsolatot testvértelepüléseinken. Az
erdélyi Oroszhegy lakosaival több deszki fiatal tart rendszeres kapcsolatot, amely
nemcsak a Falunapokra korlátozódik. Az Oroszhegyen évente megrendezésre kerülő
Nárcisz Fesztivál jó alakalom művészeti és sporttalálkozókra, melyeken a fiataljaink
többször bebizonyíthatták tehetségüket. A németországi Wiesenbach várossal a 90-es
évek elején kezdődött a barátság. Vendégül látták ifjúsági futballcsapatunkat, s már
több alkalommal szerepelt náluk a Bánát Szerb Néptáncegyüttes.
A belgiumi Ninove a legújabb baráti település, ahonnan ősszel egy gyermekkórus
érkezett, és nagysikerű koncertet adott a helyi templomban. A Letye-Petye
néptánccsoport nyáron viszonozza a látogatást.
Köningstein, Rahó, és Novi Knézsevác településekkel is hosszú évre visszamenő
kapcsolata van a községünknek, a tőlük kapott adományok eljutottak a rászoruló
családok részére.

XV. Jogszabályi háttér
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény meghatározza az önkormányzat
különböző területekkel , így az ifjúsággal kapcsolatos főbb feladatait.
A gyermek és ifjúsági feladatok tartalmát sem az önkormányzati törvény, sem más
jogszabályok nem fejtik ki, nem szabályozzák. Ágazati jogszabályok határoznak meg
feladatokat az önkormányzat számára e területen :
 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény
kihirdetéséről
 1993. III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, és végrehajtási rendeletei,
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, és
végrehajtási rendeletei,
 2000. évi CXLV. törvény a sportról.
Deszk község helyi rendeletalkotásának gyakorlatában is megtalálható a fiatalokat érintő
egyéb kérdések szabályozása:



10/2004. (IV. 29.) számú rendelet: Sportrendelet
6/2004. (IV. 29.) számú rendelete: az önkormányzat által pénzben és természetben
nyújtott szociális ellátásokról
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XVI. Feltárásra került problémák
Fentiek, valamint a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat és a háziorvosok adatai alapján
összefoglalva a gyermekek és az ifjúság életében felmerülő, rájuk nehezedő problémák a
következők:











Szabadidő, a sportolás, a művelődés lehetőségeinek hiánya, vagy a lehetőségek hiányos
ismerete
A gyermekek jelentős csoportjait sújtó kirekesztő és az életesélyekre ható szegénység,
szociális helyzet.
A gyermekek és fiatalok egészségügyi mutatóinak romlása az elmúlt években. A
környezeti szennyeződés és a gyermek-egészségügyi mutatók összefüggései.
A felbomló család, a család funkciózavarai a gyermekek életében. A gyermeki lét
biztonságának elvesztése, a szeretet biztonságának hiánya.
Speciális rétegek (fogyatékosok, gyermek- és ifjúságvédelem hatókörébe tartozók, stb.)
speciális problémái.
Az iskolarendszer zavarai, problémái, az iskoláztatásban tapasztalható esélyvesztés, az
intézményes nevelés társadalmi esélyeket adó fontossága.
Pályakezdés, a pályakép biztonságának elvesztése, a fiatalkori munkanélküliség.
A közösség- és értékhiány, az identitás hiány, a szociális kirekesztettség.
Devianciák, a gyermek- és fiatalkori bűnözés, a fiatalkori, környezet ellen irányuló
agresszió mutatóinak növekedése.
Fiatalok helyben tartásához szükséges feltételek (megfelelő programlehetőségek, lakáshoz
jutási kedvezmények, stb.) hiánya

XVII. Célok
A feltárt problémák alapján 2006-2010-re megfogalmazott ifjúságpolitikai céljaink,
célkitűzéseink:













A sokrétű információban való eligazodás segítése, ifjúságvédő szaktanácsadás.
Generációs kapcsolatok ápolása
Érintett korosztály öntevékenységének fejlesztése, aktivizálása
Térségi ifjúsági együttműködés erősítése, együttműködési lehetőségek feltárása –
ifjúságpolitikai együttműködés kialakítása
Lokálpatriotizmus kialakítása, ifjúság megtartása, ifjúság közéleti szocializációjának
elősegítése, kapcsolatrendszerek továbbépítése
A szociális, az oktatási, a munkaerő-piaci, a kulturális, az egészségügyi stb. igazgatási
terültek közötti integráció és az ebben való eligazodás biztosítása.
Együttműködés a helyi önkormányzattal ifjúságot érintő döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
Közös szükséglet felismerése, cselekvési terv kidolgozása, tárgyalás a döntéshozókkal,
alternatív javaslatok, nyomásgyakorlás, kompromisszum jelentősége, konfliktuskezelés,
konszenzus kialakítása
Érdekképviseleti és érdekérvényesítési csatornák kialakítása
Korosztályi érték és érdekrendszerek egyéni, csoportos megoldási alternatíváinak
kidolgozása, motiváció
Esélyegyenlőség biztosítása a külterületen élő, vagy valamilyen okból hátrányos helyzetű
gyerekek, fiatalok és csoportjaik számára
Nyilvánosság biztosítása (diákmédia…)
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XVIII. Megvalósítandó feladatok
A megfogalmazott célok elérése érdekében végzendő ifjúságpolitikai feladatok az
elkövetkező 4 évben:











A fiataloknak megfelelő közösségi tér biztosítása, „csellengő” fiataloknak alternatív
program nyújtása
A gyermekek, fiatalok élet- és munkakörülményeinek folyamatos vizsgálata
Ifjúsági közösségek létrehozásának segítése
- programok szervezéséhez segítségnyújtás
- kirándulások szervezéséhez segítség nyújtása
- fiatalok életével, érdeklődésével kapcsolatos előadások, továbbképzések
szervezése
- munkalehetőségek felkutatása, erről tájékoztatás nyújtása
- a község életével, fejlődésével kapcsolatos vélemények, ötletek összegyűjtése,
egyeztetése az önkormányzattal (ötletláda kihelyezése)
- települési ifjúsági önkormányzat munkájának segítése
Szabadidő hasznos eltöltése
- sportrendezvények (tömegsport) szervezése
- természetjárás, helyi értékek felfedezése, túrák szervezésének segítése
Továbbtanulás segítése
- felvételire előkészítő tanfolyamok, nyelvtanfolyamok szervezése
- önművelődésre serkentés
- Faluház szolgáltatásainak kedvezményes biztosítása
- Önkormányzati „tanulást segítő” ösztöndíj kidolgozása pl. számítógép,
tankönyvek vásárláshoz támogatás nyújtása
Testi és lelki egészségvédelem
- egészséges táplálkozásra való igény kialakítása (óvodai, iskolai nevelés
fontossága), a rendszeres gyümölcs fogyasztásának biztosítása, támogatása a
közétkeztetés keretében
- iskolai büfé kínálatának egészségessé tétele
- rendszeres testmozgás elterjesztése, a szükséges infrastruktúra megteremtése,
pl. játszótér, helyi konditerem kialakítása
- mentálhigiénés gyakorlati órák, konfliktuskezelési technikák bemutatása
tájékoztató előadások keretében
- felvilágosítás tartása az iskolában drogokról, nemi betegségekről, dohányzás
veszélyeiről
Környezetvédelem
- a közvetlen környezet iránti igényesség kialakítása
- környezeti tudatformálás, tájékoztató előadások, kirándulások szervezése

XIX. A fiatalok lehetséges szerepe a települési ifjúságpolitikában




A jogforrások és egyéb motivációk mellett a települési ifjúsági munka legfőbb indítékának
az ott élő gyermekek és fiatalok helyzetét és szükségleteit kell tekinteni.
Legfontosabb, hogy szem előtt tartsuk, a gyermekek és fiatalok sohasem tárgyai a rájuk
irányuló ifjúságpolitikának, hanem kezdeményezői, közreműködői, résztvevői és
megvalósítói annak.
Ifjúságpolitikára éppen azért van szükség, hogy az ifjúság saját szükségleteinek
kielégítésére irányuló igényei, törekvései, kezdeményezési, öntevékenysége megfelelő, a
helyi társadalom által megteremtett rendszerben, normalizáltan alakuljon ki és történjék.
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A helyi ifjúságpolitika a helyi felnőttek és fiatalok társadalmi célú együttműködésének,
partnerségének az egyik alapvető eszköze.
 A településeken, a helyi társadalmakban élő ifjúság helyzete és annak alakulása azon
múlik, hogy a felnőtt társadalom mit tart fontosnak.
Deszk Község Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi integrációjának
segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a falu népességmegtartó ereje
növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is. Az ifjúsággal kapcsolatos
felelősségvállalásában elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok.
A deszki fiatalok jövőbeni gyermekvállalási tervei az országos átlaggal megegyező számot
mutatnak. Deszken az 1000 lakosra jutó gyermekszám megegyezik az országos átlaggal. Itt is
kimutatható az az országos tendencia, miszerint a fiatalok egyre inkább kitolják a
gyermekvállalási időszakot.
A deszki fiatalok között a valamilyen szinten idegen nyelvet beszélők aránya (60 %) ami
hasonló, mint az országos átlag (61 %).
Deszk, helyi specialitásából adódóan a szerb kisebbségek miatt az idősebb korosztály is
beszél idegen nyelvet.

XX. Felelősök
Az önkormányzat ifjúsági, ifjúságpolitikai célkitűzéseinek és munkájának megvalósítója az
önkormányzat ifjúsági referense.
Tevékenységével segíteni próbálja a fiatalokat abban, hogy mindazon készségek és
képességek birtokába jussanak, melyek révén kézbe vehetik sorsuk alakítását, különféle
fórumokon véleményt nyilváníthassanak az érdekeiket érintő kérdésekben, és képesek
legyenek a valós önrendelkezés megvalósítására. A tervezett települési ifjúsági önkormányzat
megalakításával mindez kiteljesedhetne.
Az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósításában a fiatalokon, az ifjúsági referensen kívül
nagy szerep vár az önkormányzatra, az ifjúsági ügyekkel foglalkozó intézményekre, civil
szervezetekre, közösségekre, csoportokra – Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, Zoltánfy István
Általános Iskola, Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház), Családsegítő-,
Gyermekjóléti- és Védőnői Szolgálat Röszke, Nagycsaládosok Egyesülete, Deszki Ifjúsági
Önkormányzat, stb. - és az önkéntes felnőtt segítőkre.
Fontos megemlíteni az önkormányzat Képviselő-testületét, annak Ifjúsági- és Sportbizottságát
is, hiszen itt kell hogy összefussanak az ifjúságot érintő feladatok megvalósításának
problémái, azok anyagi háttere biztosításának megoldási lehetőségei. A források biztosítása
pedig fontos lépés a fiatalok helyben tartásához, számukra programok és lehetőségek
biztosításához.

XXI. A célkitűzések megvalósításától várt eredmények
•
•

•
•
•

Koordinált, hosszú távú ifjúságpolitikai munka
Felelősségtudó, tettre kész kortársak, segítők, szakemberek, ifjúsági referens irányítják az
ifjúságpolitikai munkát, mely az állampolgárrá érés személyiségi feltételeit teremti meg
illetve segíti
Az ifjúságpolitika állandó, önálló teret kap a szociálpolitikai szinten kívül is
Az állandó kapcsolat révén szoros, összehangolt együttműködés alakul ki a felnőtt
társadalommal, önkormányzattal, a Deszken, környékbeli településen élőkkel
A civil szervezetek és az ifjúság kapcsolatai bővülnek
25

•
•
•
•

•

•

•

Lokálpatriotizmus erősödik
Megteremtődik a közszereplés élményének lehetősége és annak felelőssége
Az érintettek programjaikkal az országos szervezetek munkájának vérkeringésébe
kapcsolódnak be
A fiatalok gyors és pontos információhoz jutásával oldódik hátrányos helyzetük,
érezhetik, hogy a községi légkörben ők is élvezhetik az "információs forradalom"
vívmányait
Aktivizálja az ifjúságot, hogy minél több fiatalt érdekeltté tegyen saját és közössége
problémáinak feltárásában, települése, barátai, szomszédai jobb és hatékonyabb
megismerésében
Az elvégzett feladatok során elsajátítható a közösségi élet alapvető tevékenysége, az
egymásért érzett felelősség, a közös döntés, az érdekérvényesítés mindennapi
munkafolyamata. Lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, segíti a demokratikus
ismeretek közti eligazodást is.
Oldódik a gyerekek és a fiatalok magára hagyatottságának érzése

A helyi ifjúság motiválttá válik, érdekeltté válnak saját problémáik feltárásában,
településük, szomszédaik, térségük, környezetük megismerésében.
Megfogalmazódnak a problémáik és az azok kiküszöbölésére vonatkozó tervek.
A közösségi munkában gyakorlattá válik az együttműködés, partnerség.

Összefoglalva meg kell valósítanunk az ifjúság számára, hogy
- az igények tükrében a célok megvalósulását segítse, akár új tevékenységi
formák beindításával, rendszeres és értékadó adatszolgáltatással
- a tevékenységek nyílt, demokratikus ellenőrzését és értékelését, elemzését,
karbantartást, minden résztvevő fél oldaláról
- a célkitűzések újrafogalmazódását a teljesítmény és a megváltozott igények
szerint biztosítva a hosszú távú működést
- az érdekegyeztető fórumoknak vezető szerepet kell játszaniuk a demokratikus
ifjúsági társadalom igényeinek, és a demokrácia továbbépítésének tekintetében.
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Cselekvési terv
Deszk Község Ifjúsági koncepciójának időbeni ütemezése 2006-2010.
A koncepció stratégiai célja:
1. A felnövő deszki lakosságnak, generációnak a falu társadalmába, közéletébe való
beilleszkedésének hatékony támogatása, mindenek előtt annak biztosításával, hogy
folyamatos tapasztalatuk legyen az, hogy befolyással vannak sorsuk alakulására és
közvetve Magyarország jövőjére is.
2. Az ifjúsági közélet megteremtése érdekében a hatékony, autonóm ifjúság
koordinációjának folyamatos megoldása az Önkormányzat működésében.
3. Az ifjúságnak az önszerveződéshez szükséges szolgáltatásokkal, információkkal való
ellátása.
4. Önálló, önszerveződő ifjúsági helyek létrehozása, amely biztosítanák a közösségek
működési feltételeinek lehetőségét.
5. Eu-konform játszótér kialakítása a rendezési terv szerint.
6. A társadalom perifériájára sodródó fiataloknak a felkutatása, támogatása
7. Az ifjúsági közéleti, részvételi tevékenységek biztosítása az írott sajtóban és a médiában.
8. Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok kiépülésének segítése, testvér-települési kapcsolatok
ápolása
CSELEKVÉSI TERV 2006-2010
a. Az Önkormányzat és a Falunkért Egyesület állandó rovatot biztosít a Deszki
Hírnökben és az önkormányzati Hírlevélben az ifjúságot érintő híreknek.
Felelős: Kószó Aranka, Simicz József, Ifjúsági referens
Határidő: folyamatos
b. Deszki ingyenes ifjúsági lap létrehozása, melybe a helyi fiatalok írhatnának az őket
érintő, érdeklő témákban, ahonnan tájékozódhatnának a régió és az ország kulturális
rendezvényeiről, kiállításairól, koncertjeiről.
Felelős: Ifjúsági referens
Határidő: folyamatos
c. Az ifjúság életmódjának, problémáinak, igényeinek, ötleteinek és véleményének
feltárására, megismerésére célzott, reprezentatív tematikus kutatást kell végezni. (A
kutatásba be lehetne vonni a Szegedi Egyetem bölcsész hallgatóit is.)
Felelős: Ifjúsági- és Sport Bizottság
Határidő: minden év októbere
d. Az Ady Endre utcában eu-konform játszótér építése.
Felelős: Simicz József, Hild Anikó, Nagy Erika
Határidő: 2006. év vége
e. Az Ifjúsági Önkormányzat 2007. évi választásához segítségnyújtás, szervezés
Felelős: Szirbikné Dr. Makó Tímea, Ifjúsági- és Sport Bizottság
Határidő: 2007. október
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f. Az Ifjúsági Törvény elfogadásának figyelemmel kísérése, Deszkre vonatkozó
feladatok megvalósítása
Felelős: Szirbikné Dr. Makó Tímea, Ifjúsági- és Sport Bizottság
Határidő: folyamatos
g. Az Ifjúsági Önkormányzat polgármestere testületi ülésen való részvételi jogát
kiterjeszteni az ifjúságot érintő ügyekben tanácskozási joggal.
Felelős: Ifjúsági- és Sport Bizottság
Határidő: 2007. év eleje
h. Nemzetközi ifjúsági cserék támogatása (szervezés, anyagi segítségnyújtás)
Felelős: Simicz József, Ifjúsági referens, Ifjúsági- és Sport Bizottság
Határidő: folyamatos
i. Az Ifjúsági Önkormányzat és az általános iskola Diákönkormányzata tagjainak közös
rendezvények szervezése
Felelős: Ifjúsági polgármester, Iskola ifjúságvédelmi felelőse
Határidő: folyamatos
j. Az önkormányzat a Faluház épületében biztosít a fiataloknak ingyenes helységet. A
korábbi megállapodás alapján foglalják írásba az Ifjúsági Önkormányzat számára
ingyenesen biztosított szolgáltatásokat, azok feltételeit.
Felelős: Ifjúsági polgármester, Kószó Aranka
Határidő: 2006. december
k. Drogprevenció
 Farkasinszky Teréz Ifjúsági Drogcentrum együttműködésével tájékoztatók
szervezése
 Biztonságos szórakozás – a fiatalok által szervezett rendezvényeken drogok
antireklámjainak, egyéni és csoportos beszélgetéseknek hely, infrastrukturális
feltételek biztosítása
 Életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információk átadás a
szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásairól
Felelős: Ifjúsági polgármester, Gyermekjóléti Intézmény, Iskola ifjúságvédelmi
felelőse, Védőnő
Határidő: folyamatos
l. Egészséges életmóddal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása
Felelős: Védőnő, Gyermekjóléti Intézmény
Határidő: folyamatos
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