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MAJÁLIS 2014.
május 3. szombatMAJÁLIS 2014.

20.00

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Egész nap sütiárusítás a két alapítvány jóvoltából!

PROGRAMOK A SZABADIDŐ PARKBAN
10.00-  Vöröskereszt egészségpont
10.00- Aszfaltrajz verseny
10.00-16.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
 (gyöngyfűzés, hajtogatás, nemezelés), 
 arcfestés, hennázás, 
 Népi játszóház fa körhintával, népi játékokkal
 dodgem, körhinta, ugrálóvár, szumó, élő csocsó
10.15-től IV. „MIKI(állunk ellenetek)” KUPA 
 - foci bajnokság, 3+1 fős csapatok 
 nevezésével. (nevezési díj: 1000,-Ft/csapat)
14.00-15.00 Játék határok nélkül vetélkedő
15.00-16.00 A deszki Csibész Kutyaiskola bemutatója
15.00-16.00 CSIGA DUÓ - zenés interaktív műsor gyerekeknek
16.00-17.00 BARBONCÁS BÁBSZÍNHÁZ - Gyerekműsor
17.00-19.30 Kulturális műsor helyi és vendég csoportokkal 
19.30-20.00 TÁNCHÁZ A JUHÁSZ ZENEKARRAL
20.00  Sztárvendégünk: 
 MARÓT VIKI ÉS 
 A NOVAKULTÚR ZENEKAR
21.00  Utcabál a STAND UP zenekarral

9 óra: Emlékpark és a barátság emlékmű avatása
10 óra:  Kisteleki fúvósokkal zenés ébresztő a faluban
1030 óra:  Testvértelepülési kapcsolatok ünneplése a Faluházban

Marót Viki és 
a Nova kultúr zenekar

Május 1-től új útvonal, új 
buszmenetrend Deszken!
bővebben a Megkérdeztük a polgármestert rovatban.

Deszk Wiesenbach Oroszhegy Ninove
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– Rendben lezajlott Deszken a válasz-
tás? Milyen volt a részvételi arány?

– Igen, rendben, atrocitások nélkül 
lezajlott Deszken az országgyűlési vá-
lasztás. Jól vizsgázott a hivatal minden 
dolgozója, és a választásokat Deszken 
megszervező, és azért felelős jegyzőasz-
szony is, Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita. 
Sokfelé hallhattunk problémákról, viták-
ról, és választási törvény kisebb megsér-
téséről – Deszk ezektől mentes volt. Nem 
csupán érdekesség, de megnyugtató 
is, hogy a választások előtt egy héttel 
EBESZ megfigyelők másfél órán keresz-
tül „vallatták” jegyzőasszonyt az előké-
születekről, a törvények betartatásáról, 
és az esélyegyenlőség maradéktalan 
biztosításáról. Az akkor már kihelyezett 
plakátokról határozatokat, helyi rende-
leteket és persze a közterület használati 
díjakról befizetéseket kértek, és firtatták, 
hogy bárkinek is akadályoztatva volt-e 
hasonlók kihelyezése. Végtelenül büsz-
ke voltam, hogy az uniós ellenőrök min-
dent rendben találtak, és megdicsérték 
jegyző asszonyt a példás és szabályszerű 
ügyintézésért. Szomszédos települése-
ken nem egy helyen ingyen, a jogsze-
rűséget alátámasztó határozat és kellő 
dokumentálás nélkül engedtek óriás-
plakátokat kifüggeszteni. Nálunk rend 
van! A hosszú évek óta meglévő rende-
leteink értelmében, csak előre megfi-
zetett, és az azt engedélyező határozat 
kiadása után került sor plakátolásokra 

a településünkön! A választások is eb-
ben a mederben, jogsértések nélkül 
zajlottak. Az eredmények gyakorlatilag 
az országos eredményekhez hasonló-
an alakultak, Deszken is FIDESZ-KDNP 
győzelem született. A szavazókörzetek-
ben 57,88 és 62,16% közötti részvételi 
arány volt jellemző. Mint már mindenki 
tudja, a mi körzetünkben Szabó Sándor 
MSZP jelölt győzött 39,43%-kal, úgy, 
hogy Deszken, Újszentivánon és Tisza-
szigeten alul maradt Dr. Bohács Zsolt 
FIDESZ-KNDP jelölttel szemben. Ez úton, 
ismételten gratulálok Szabó Sándor új 
országgyűlési képviselőnknek, remélve, 
hogy parlamenti kisebbségben is ered-
ményesen fogja képviselni Szeged és 
a környező kistelepülések érdekeit, az 
eddigi legeredményesebb képviselőnk, 
Dr. Ujhelyi István nyomdokain járva! 
Számomra, MSZP-s politikusnak ez az 
eredmény külön öröm, de fontos ez Sze-
gednek és a választásokon rosszul szere-
pelt baloldalnak is.

Engedjék meg, hogy ha már országo-
san az összefogás pártjai részéről elma-
radt a gratuláció, itt, helyi szinten hadd 
gratuláljak én a győzelemhez a régi-új 
kormánypártnak és a Deszken rájuk 
szavazóknak – az illendőség és a fair 
play szabályai szerint! Kívánom mind-
annyiunk nevében, hogy az országunk 
demokratikus berendezkedését erősít-
ve, minden magyar érdekeit szem előtt 
tartva a legjobbat hozzák országunknak 
a következő négy évben!

– A választó körzetek – hogy melyik 
utca, hova megy szavazni – mi alapján 
vannak meghatározva? 

– A választókörzetek Deszken is, mint 
a legtöbb településen, már jó régen ki-
alakultak. Nálunk négy szavazókörzet-
ben lehet leadni a voksokat a különböző 
választásokon, szavazásokon. Arra töre-
kednek a körzetek meghatározásánál, 
hogy nagyjából egyforma lakos számú 
területeket fedjenek le. A települések 
növekedése során, így nálunk is mindig 

a kisebb szavazókörzetek létszámát nö-
velték központilag. Az újonnan Deszkre 
költözők – sokszor utcájuktól függetle-
nül a kis szavazókörzetek létszámát nö-
velve kerülnek beosztásra. Ezért lehetsé-
ges, hogy egy utcában lakók akár külön 
szavazókörzetbe is kerülhetnek. Ezt a 
nemzeti választási iroda kezeli, ahogyan 
az értesítést is tőlük kapja mindenki a 
regisztrációról és a választással kapcso-
latos információkról. Ez lehet talán fur-
csa bizonyos esetekben, de nem hiszem, 
hogy zavaró lenne, nincsenek Deszken 
akkora távolságok, hogy ez bárkinek is 
hátrányt jelentene.

– Lehet-e már tudni, hogy hány kül-
földi vendég érkezik az évfordulós ünnep-
ségre májusban? Elkészül-e minden az 
emlékparkban is?

– Az eddigi információink szerint 
mintegy 60 külföldi vendég látogat el 
hozzánk a majáliskor megrendezésre 
kerülő ünnepségre. Biztos vagyok ben-
ne, hogy szép ünnepre készülhetünk 
velük, úgy, hogy közben szép majálist 
tervezünk a deszkieknek és a kilátoga-
tóknak május 3-án, szombaton. Szép és 
csalogató programok, tábortűz és esti 
koncert várja a hétvégén aktívan pihen-
ni vágyókat. 

Az emlékpark munkái jól haladnak, 
már csak pár apróság van hátra. Most 
kezdjük a padok és a kandeláberek, ill. a 
virágágyások telepítését. Sok nem várt 
probléma adódott, ami menet közben 
hátráltatott bennünket, nem segített 
az sem, hogy polgármesteri feladataim 
mellett, jobb híján a művezetést is ne-
kem kellett végezni a kivitelezés során. 
A négy alvállalkozó és a kft dolgozóinak 
napi koordinálása, részlettervekkel való 
ellátása sok időt és energiát igényelt. 
Pénz híján mindent magunknak kell 
megoldani már jó ideje, így a szakmám-
ból adódóan rám is sokkal több hárul 
most. Nehéz beosztani az időmet a reg-
geli és napközbeni műszaki vezetés, a 
tárgyalások, bokros polgármesteri teen-
dők, az ünnepségre készülő kiadványok 
és programok egyeztetése mellett az 
másnapi munkák éjszakai előkészítésé-

vel, és újabb pályázatok anyagának ösz-
szeállításával. Várom már, hogy készen 
legyen – talán a leírtak miatt én várom a 
legjobban! 

A park gyönyörű lesz, igazi színfoltja 
a településnek. Hálás vagyok a mun-
kákban résztvevőknek a lelkiismeretes 
munkájukért, sokak munkája révén 
születik meg Deszk első ilyen közpark-
ja! Jó hallani nap, mint nap az arra járók 
elismerő szavait, remélem, sokan fogják 
velünk együtt szeretni az emlékparkot.

A testvértelepüléseknek, és a jubiláló 
kapcsolatoknak állított kőtömbök is az 
ünnepi avatást várják már. A kopjafákra 
kerülő emléktáblák anyagai is összeáll-
tak már. Azon egykori deszkieket szed-
tük csokorba, akiknek sokat köszönhet 
községünk. Nem a mostani ünnephez 
kapcsolódik, így terveink szerint május 
végén helyezzük ki a megemlékező táb-
lákat iskolásaink részvételével. Napokon 
belül megküldjük a lakosoknak szóróla-
pon a felvetett neveket, életutakat, és 
szavazással kérjük majd a deszkiek által 
eldönteni, ki legyen az a hét személy, 
aki az első ütemben emléket kap ezen 
a szép helyen. Három héten keresztül 
lehet majd szavazni interneten, és a 
hozzánk visszajuttatott szórólapokon is. 
Sokan nem is tudják, kiknek köszönhet-
jük a község mai arculatát, a múltunk ily 
formán alakulását, ezért állítjuk a kopja-
fákat a parkban, melyek idővel sokasod-
hatnak. Egy-egy ünnepen újabb nagy 
deszkiekről tudunk majd méltóképpen 
emlékezni. Ilyen kezdeményezés és le-
hetőség sem volt még Deszken!

– Az új részre mikortól jár majd Tisza 
Volán busz?

– Nagy örömmel mondhatom, hogy 
május elsejétől, csütörtöktől új menet-
rend szerint, a Szőregi sor végén pályá-
zatból megépített buszforduló beiktatá-
sával járnak a deszki buszok! 

Csak néhányan tudják, milyen nehe-
zen jutottunk el ehhez a ponthoz, ami-
kor ezt az információt megoszthatjuk 
mindenkivel. Nem volt egyszerű eljutni 
idáig. A nyugodt és magabiztos felszín 
alatt, hatalmas küzdelem folyt, lobbizá-

sok, támogatók keresése, és persze az 
elmúlt évek során több olyan pont, ami-
kor dugába dőlni látszott az útvonal mó-
dosítás álma. Gyorgyev Vojiszláv képvi-
selőtársam nyaggatott állandóan, hogy 
mikor lesz már valami – ezt kérdezik 
állandóan az új részen lakók. Még neki 
sem mertem sokszor bevallani, meny-
nyire labilis volt az álmunk, amit hosszú 
évek óta építgettünk már.  A legvégén 
került elő a TISZA VOLÁN elvárásaként 
két új, a Semmelweis utcában építen-
dő buszmegálló szükségessége, amit 
természetesen bevállaltunk a rövid idő 
és a plusz költségek ellenére is. Minden 
probléma ellenére megérte, hogy nem 
adtuk fel, újabb előrelépésre lehetünk 
büszkék! 

Az útvonalat úgy terveztük meg, 
hogy ne utazzanak feleslegesen a régi 
megállókba igyekvők a menetrend mó-
dosítása kapcsán. A Szegedről Deszkre 
haladó járat mostani buszmegállóknál 
teszi le a busz az utasokat, azután megy 
ki az új fordulóhoz. A Szegedre induló 
járatok elsőként veszik fel a Szőregi so-
ron felszállni kívánókat, és ezután járják 
be a szokásos útvonalat. Így nem lesz a 
nem kívánt üresjárat. A menetrendről 
a napokban szórólapokon értesítjük 
a deszkieket, de a legtöbben csak az 
öt perccel megnövekedett menetidőt 
fogják észrevenni az útvonal ily módon 
történő tervezésének köszönhetően. 
Örüljünk az újdonságnak, amit sokan 
helyi járatként is használhatnak majd a 
központba és vissza utazva!

A jól végzett munka gyümölcsének 
örülve, tréfálkozva átfogalmazhatjuk a 
Holdra először lépő űrhajós, Armstrong 
szavait: „Egy kis lépés ez a Volánnak, de 
nagy lépés Deszknek!”

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Mire a cikk a nyomdába került, meg-
született a még épülő park első rongálása 
is. A parókia előtt ültetett három csodás 
díszfa közül kettő japán fűzfát, míg a TSZ 
iroda elől egy liliomfát loptak el.

Megkérdeztük a polgármestert 

A háziorvos kérelmére az I. számú alap-
ellátási háziorvosi körzetben a háziorvosi 
feladatokat ellátó dr. Marusin Ildikó há-
ziorvos helyettesítését 2014. április 01. 
napjától dr. Szipan Ramóna és dr. Herédi 
Renáta háziorvosok látják el. Az Önkor-
mányzat döntött arról, hogy a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítványhoz „I. Világ-
háborús emlékmű felújítása Deszken” 
címmel pályázatot nyújt be nyertesség 
esetén 10 %-os önerő biztosításával 
(bruttó 292.100,- Ft). A testület korábbi 
döntését akként módosította, hogy a 
Probart Kft. helyett, a Tiszaszolg Kft. végzi 
el a Semmelweis utcai busznyomvonal 
útburkolat javítási munkálatait. A gyer-
mek –és felnőtt étkeztetés intézményi 
térítési díjainak 2.4 %-os emeléséről is 
határozott a képviselő-testület. A testület 
elfogadta a polgármester tájékoztató-
ját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről 
és az önkormányzati pályázatokról, va-

lamint a tájékoztatót a lejárt határidejű 
határozatokról.  A 2014. évi közbeszerzési 
terv előrelátható közbeszerzés megje-
lölése nélkül került elfogadásra, mely 
később bármikor módosítható. Tárgyalta 
a testület a Faluház által javasolt majális 
rendezvények programjait. Véglegesen 
elfogadásra került a Településrendezési 
Tervmódosításhoz beérkezett főépítészi 
vélemény, valamint rendelet-módosítás. 
Szabályozásra kerültek a közterületen 
történő játékfilm-forgatás feltételei is a 
közterület használatáról szóló helyi ren-
delet módosításával. A testület hozzájá-
rult ahhoz, hogy a Deszk Község Közokta-
tásáért Közalapítvány lekötött tartalékát 
1.000.000,-Ft-tal csökkentse. Tulajdonos-
ként hozzájárult a testület ahhoz, hogy 
a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Kft –ben Röszke, valamint Kövegy egyen-
ként 100.000 Ft-os üzletrészt vásároljon. 
A testület döntött adminisztratív okok 
miatt a Deszki Művelődés Ház és Könyv-
tár, valamint az Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratának a módosításáról. A tes-
tület támogatta a Móra Ferenc Csicsergő 
Óvodának mosógép megvásárlására irá-
nyuló kérelmét. A DSC kérelme is támo-
gatásra került, mely során 550 ezer fo-
rintot kapott az egyesület működésének 
a megsegítésére. Kiválasztásra került a 
Zoltánfy-emlékérem győztes pályamun-
kája, mely során Fekete Zsuzsanna egye-
temi hallgató készítheti el az emlékérem 
acél verőtövének gyártásához szükséges 
gipszmintát. Zárt ülés keretében döntött 
a testület 3, hátrányos helyzetű kisgyer-
mek bölcsődei elhelyezésének 
a támogatásáról (10 ezer 
forint/hó/fő) a Ringat-
lak Bölcsőde és Családi 
Napköziben.  

Dr. 
Altmayerné 

Dr. Kocsis 
Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésekről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 9-én és 17-én rendkívüli, vala-
mint 24-ei rendes ülésén a következő határozatokat hozta: 

Magyarország Köztársasági Elnöke 
2014. május 25-re (vasárnap) tűzte ki 
az Európai Parlament tagjainak 2014. 
évi választását. A szavazás 6.00 órától 
19.00 óráig tart.
NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgárok automatikusan 
felkerülnek a központi névjegyzékbe. 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok a névjegyzékbe tör-
tént felvételükről értesítőt kapnak. A 
névjegyzék a helyi választási irodában 
(önkormányzati hivatalban) tekinthető 
meg. Az Európai Unió más tagállamá-
nak választópolgára – ha Magyaror-
szágon lakóhellyel rendelkezik – május 
9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a he-
lyi választási iroda vezetőjétől.

AJÁNLÁS
A választójoggal rendelkező válasz-

tópolgár 2014. április 22-ig ajánlóíven 
ajánlhat jelöltet. A listaállításhoz leg-
alább 20 000 választópolgár érvényes 

ajánlása szükséges. Egy választópolgár 
több listát is ajánlhat.
SZAVAZÁS

A szavazás napján lakóhelyétől távol 
tartózkodó választópolgár belföldön 
az általa megjelölt településen átje-
lentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát. 
A külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételt 2014. május 17-én 16 óráig, átje-
lentkezést 2014. május 23-án 16 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve személyesen a la-
kóhely szerint illetékes helyi választási 
irodától.
SZAVAZNI EGY LISTÁRA LEHET.

Részletes tájékoztatásért forduljon 
az önkormányzati hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogas-
sa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
Jegyző/HVI vezető

Tájékoztatás Európai Parlament 
tagjainak 2014. évi választásáról

Kedves üzenetet kap-
tam Gerliczy Györgytől 
és feleségétől az Egye-
sült Államokból. Attól a 
George Gerliczytől, aki-
nek családjának, annak 
nagyjaink köszönhető, 
hogy Deszk létezik, és 
ilyen épített szépségek-

kel, ekkora területekkel büszkélkedhet. Mivel minden Deszkinek is jött 
az email, megosztom:

„Tisztelt polgármester Úr! Jó munkát és kellemes húsvéti ünnepeket kí-
vánunk Önnek és Deszk község minden lakójának!”

Köszönöm mindannyiunk nevében a figyelmességet, kívánok a csa-
ládnak jó egészséget, és  a remélhető mielőbbi viszontlátást itt Desz-
ken!

Király László

Húsvéti üzenet a Gerliczy családtól
A Felszabadulás utca végén laktunk, egy 

karnyújtásnyira a mostani Ljubó-kocsma épü-
letétől, ahol egy kisbolt működött. Mindent 
lehetett kapni, ami a konyhára kellett, és per-
sze petróleumot is a lámpákba. De nem csak 
olyasmi volt az olajos, hajópadlós kisboltban, 
ami a tápai szatyorban került haza, hanem 
sok minden más is, amire akkoriban is szük-
ség volt. Jó szó, hitel, tanács, egy kis nevelés, 
állandó buzdítás a SZEOL-nak, és egy-egy 
dianás cukor, vagy kis csoki a gyerekeknek. És 
ott volt Iván bácsi. Az ő birodalma volt, a ne-
vét viselte ez az egység. Az odajárók és mi is 
csak úgy mondtuk – Iván bolt. Nem csak bolt 
volt az, de fogalom. Kilóra mérte a lisztet és a 
cukrot, és számolatlanul az emberséget és a 

mosolyt. Új idők, új szavára bezárt a kis üzlet, 
ő bekerült Szegedre, de az emberség és a mo-
soly megmaradt. Novkov Iván bácsi maga lett 
a fogalom, rendületlenül tucatjával segített 
az ismerősöknek, amiben csak tudott. Egész 
életében a kertekben dolgozott, salátázott, ha 
nem a haszonért, hát azért, hogy adhasson a 
primőrből az ismerősöknek, és hogy ne álljon 
üresen a kert. Elszállt az idő, megöregedett, de 
a munka és a mosoly ekkor is megmaradt – az 
utolsó órákig. 

Döbbenten hallottuk, hogy elment. El-
aludt és örökre bezárta a régi kisboltot, az 
emlékeket, a jóízű történeteket. Elment a 
barátok után.

Az utolsó hetekben sokszor keresett meg 

engem. Szinte mindenkit 
ismert, szinte mindenki-
ről mindent tudott. Be-
szélgettünk, mert beszél-
getni, beszélni szeretett 
volna. Elmondani, hogy 
nem tetszik már neki a világ és az emberek. 
Elmondani, hogy szereti az unokákat, a csa-
ládot, hogy csak ők maradtak neki, és hogy 
bennük – bennünk még nem csalatkozott. 
Óvni, segíteni, biztatni akart és tanácsokat 
adni. Talán nekünk kellett volna rá vigyáz-
ni, vagy az égnek… Jó ember volt, fogalom 
lett.,, és mára egy örök emlék.

Isten nyugosztaljon Iván bácsi! 
Tisztelettel:   KirályLaci

Itt hagyott bennünket Novkov Iván bácsi
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Sikeresen lezajlott a már 
16. éve megrendezésre kerü-
lő Maros menti Fesztiválunk. 
Nagy örömünkre idén olyan 
iskolákból is ellátogattak hoz-
zánk egy-egy fordulóra, ahon-
nan még nem, vagy évekkel 
ezelőtt jöttek utoljára a Fesz-
tiválra. Talán azt mondhatom, 
hogy a legnagyobb sikere a 
Néptánc, egyéb tánc kategó-
riának volt, ahol 22 fellépő 
csoport 450 résztvevője vár-
ta a színházteremben a zsűri 
döntését. Március 7-e és ápri-
lis 12-e között a vers-és próza-
mondás, szóló népdaléneklés, 
szólóhangszer, kamarazene, 
néptánc, egyéb tánc és szín-
játszás kategóriákon összesen 
630 versenyző lépett színpa-
dunkra, melynek nagyon örü-
lünk, hisz ez a szám évről évre 
magasabb. Reméljük, jövőre 
is ilyen nagy népszerűségnek 
fog örvendeni a Deszki Ma-
ros menti Fesztivál, mely idén 
nem jöhetett volna létre a kö-
vetkező támogatóink nélkül: 
Alexandra Könyvesbolt, Főnix 
Irodaszer, S-paw Bt, Gyerme-
lyi Zrt., Lapcom Zrt., Deszki 
Település-üzemeltetési Non-
profit Kft., Deszk Község Ön-
kormányzata. Köszönjük se-
gítségüket! S végül szeretném 
felsorolni a XVI. Maros menti 
Fesztivál kategóriáinak helye-
zettjeit, még egyszer gratulál-
va eredményükhöz:

VERSMONDÁS KATEGÓRIA, 
ALSÓ TAGOZAT
1. Galgóczi Kevin (Makó)
2. Haizer Mira (Királyhegyes)
3. Alföldi Norbert Dominik 

(Makó)
FELSŐ TAGOZAT
1. Juhász Adél (Makó)
2. Erdélyi Zita  (Deszk)
3. Krizsán Bálint  (Deszk)
3. Kajári Ádám (Makó)

PRÓZAMONDÁS 
KATEGÓRIA,  
ALSÓ TAGOZAT
1. Báló Laura (Makó)
2. Szvetlik Zoltán (Deszk)
3. Varga Zsombor (Makó)
FELSŐ TAGOZAT
1. Tóth Ádám (Makó)
2. Vörös János (Makó)
3. Pintér Anna (Makó)

SZÓLÓHANGSZER 
KATEGÓRIA
ALSÓ TAGOZAT
1. Tanács Ábel  (Mórahalom)
2. Nagy Beáta (Bordány)
3. Szekeres Eszter Lili 
 (Mórahalom)
FELSŐ TAGOZAT
1. Takó Soma (Kistelek)
3. Vágó Natália ( Algyő)
3. Németh Éva (Szeged)

KAMARAZENE KATEGÓRIA
1. Ütős kamara csoport - Kurai 

Antal, Valik Kármen, Juhász 
Dominika, Graur Bence, 
Sipos Márk (Makó)

1. Kamara II. csoport - Török 
Boldizsár, Szigeti Réka, 
Kádár Tibor (Makó)

2. Kálmán Felícia és Takács 
Adrienn (Zsombó)

2. Kamara csoport - Gera Vivi-
en, Kádár Lili, Tóth Elizabet, 
Juhász Kornélia (Makó)

SZÓLÓ NÉPDALÉNEKLÉS 
KATEGÓRIA
ALSÓ TAGOZAT
1. Vincze Kamilla Csenge  

(Deszk)
1. Kormányos Viktor 
 (Szatymaz)
2. Kopasz Helga  (Deszk)
3. Borka Dávid (Makó) 
3. Kupecz János (Makó) 
különdíj: Ocskó Melinda 
Barbara (Bordány)

FELSŐ TAGOZAT
1. Rovó Tímea (Deszk)
2. Prónai Adél (Deszk)
2. Révész Kincső (Deszk)
3. Galgóczki Zoltán  (Makó)
különdíj: Pásztor Kata (Makó)

NÉPTÁNC KATEGÓRIA 
1. Belice Néptánccsoport 

(Deszk)
2.  Borbolya Néptánccsoport 

(Deszk)

3. Prücsök csoport 
(Baks, Ópusztaszer)
3. Pántlika és Kiskaláris 
csoport (Domaszék-Röszke)
különdíj: Földeáki
 Néptánccsoport (Földeák)

EGYÉB TÁNC KATEGÓRIA
1. Kelly Tánccsoportok (Makó)
2. Deszki Akrobatikus Rock 

& Roll-osok Phone Ladies 
csoportja (Deszk)

3. Napfény tánccsoport 
(Csengele)

SZÍNJÁTSZÁS KATEGÓRIA
1. Főnix csoport (Csengele)
2. Ficánka csoport (Szeged)
3. Napsugár csoport
 (Csengele)

Varga Krisztina

Egy csók és más semmi…  
Az oroszhegyiek előadása a Faluházban

Rendhagyóan kezdődött a 
színi előadás, hisz a rendezők 
álltak előttünk, hogy elmond-
ják nekünk, hogy is jött létre 
ez az előadás. Bálint Piroska és 
Seres István Pipu köszöntött 
bennünket, s tudatta, hogy 
a deszkiek a Prah c. darabbal 
már szerepeltek kint, s most 
az oroszhegyiek jöttek, hogy 
bemutatkozzanak nálunk. 
Piroska átadta Bálint Elemér 
polgármester úr üdvözletét, s 
ajándékaikat Király László pol-
gármester úrnak, Bene Ildikó 
Faluház igazgatónak, Seres Ist-
ván rendezőnek, Földiné Pósa 
Ilonának, aki segítette, hogy ez 
a kapcsolat létrejöjjön.

Nagy tapsot kapott az 
Eisemann melódiákra épült 
darab, amelyet az oroszhe-
gyiek adtak elő. Igazán jól 
szórakozott, aki eljött, hogy 
megnézze, meghallgassa 
őket! Mindenki láthatta, hogy 
a deszkiek nagyon kedvelik 
testvértelepülésünk lakosait, 

hisz rengetegen ültek a Falu-
ház nézőterén, várva a színját-
szókat. S nem is kellett sokáig 
várni az első tapsra, kacajra! 
Sokunkat nevetésre sarkallt a 
szöveg, a helyzetkomikum. A 
„színészek” mindent megtet-
tek azért, hogy mosolyt csal-
janak az arcunkra. Nagyszerű 

volt látni a volt iskolaigazgatót, 
a zenészt, a kultúrost, a tanító 
nénit s a sok amatőrt a színpa-
don! Hallottam, ezt a darabot 
itt játszották először, de biztos 
vagyok benne, hogy nem utol-
jára! Sok-sok gyakorlással tö-
kéletesedni fog a szövegtudás, 
gördülékenyebb lesz a játék!  
Elérte a célját: szórakoztatott, 
nevettetett, kellemes vasárnap 
estét kínált minden nézőnek.

Megható pillanatok voltak, 
amikor Bálint Piroskát hívták 
fel a „színészek” a színpadra, 
hogy ő is részesülhessen az 
előadásért járó tapsban, tet-
szésnyilvánításban. Ő az, aki 
kiválasztotta a darabot, aki be-
tanította a mozgást, rendezte a 
játékot. Igazi népszínházi estét 
varázsoltak nekünk. Köszön-
jük! Még sokszor szeretnénk 
őket látni, hallani!

Fehérváriné

Április 14-én hétfőn, egy húzós néptánc próba 
után kisfiam közölte: „Anya! Rossz hírem van! Nincs 
kész a matek leckém, és holnap környezet dolgo-
zatot írunk!” És én mit válaszoltam? 

„Nem baj, majd megcsinálod este, ha hazaé-
rünk, most megyünk a Radnóti estre!” Mondtam 
ezt úgy, hogy tudtam, a 10 éves gyerekemet va-
lószínűleg nem fogja lekötni, de nem volt válasz-
tása, diákkorom kedvenc költőjéről volt szó! Biztos 
voltam benne, hogy sokan lesznek, hiszen Radnóti 
tananyag az iskolában, Radnóti-év van, és most 
van a Költészet Napja! 

Duplán csalódtam: először is, a nézőtér kongott, 
kb. 15-en voltunk kíváncsiak az előadásra. És eb-
ben nem volt iskolás, csak 2 fő! Nem írom le erről 
a véleményem, BÁR VAN! Szerencsére a Népdalkör 
lelkes tagjai (élükön Erzsikével) némileg javítottak 
a megjelentek létszámán, de én így is szégyelltem 
magam! A 2. csalódásom szerencsére pozitív volt: 
a 10 éves gyerekem néma csendben, figyelve (és 
mint később kiderült, értve) nézte végig az elő-
adást, ami egyébként szenzációs volt!

Patka Heléna előadóművésznek köszönhettük a 
színvonalas és lenyűgöző estét. Ha röviden kelle-
ne elmondani: Radnóti Miklós élete prózában, és 
versein keresztül bemutatva. De ez az este sokkal 
több volt ennél! Olyan szépen, olyan egyszerűen 

és mégis olyan átéléssel tolmácsolta Heléna a pró-
zai alkotásokat és verseket, hogy szó szerint liba-
bőrös voltam, és higgyék el, nem túlzok! Régen 
voltam ilyen szomorú, mégis felemelő estén.

 Szívből köszönöm, hogy részem lehetett ben-
ne, és csak remélni merem, hogy az iskolások ér-
deklődésének teljes hiánya nem veszi el a Faluház 
dolgozóinak kedvét, hogy ilyen estéket szervezze-
nek! Mert értünk és nekünk szervezik, éljünk vele!!!

Sillóné Varga Anikó

Ezzel a címmel már biztos többször találkoztak 
az olvasók, hiszen a Magyar Népművelők Egyesü-
lete évek óta megrendezi ezt a programsorozatot.  
Idén egy pályázati felhívást is közzétettek, még-
pedig egy „szakmai innovációs pályázatra” lehe-
tett benyújtani projektötleteket. Természetesen a 
Deszki Faluház is elkezdte törni a fejét, hogy mit is 
találjunk ki… Végül Seres István Pipu lett az ötlet-
gazda és a pályázat megírója is egyben, aki Open 
point címen egy olyan programot talált ki, amely 
a fiatalságra épül és olyan alkotóműhelyeket hoz 
létre, mely a mai generáció számára értékes prog-
ramokat kínál.

Nagy meglepetésünkre a múlt héten e-mailben 
értesítettek minket, hogy a pályázatunk a 4 díja-
zott között van, a díjátadásra várnak bennünket az 
Emberi Erőforrások Minisztériumába. Izgatottan 
utaztunk fel Pestre Pipuval a megjelölt időpont-
ban (egy picit elkésve…), ahol kihirdették a pá-
lyázat végeredményét. Mi sem akartunk hinni a 
fülünknek, amikor az I. díjnál a Deszki Művelődési 
Ház és Könyvtár nevét mondták ki. A díjjal 200ezer 
forint jutalom is jár, valamint a projekt megvalósí-
tását is támogatják. Természetesen erről a Deszki 
Hírnök hasábjain is beszámolunk!

Bene Ildikó

Egy felemelő este története

Kultúrházak éjjel-nappal

XVI. Deszki Maros menti Fesztivál
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Senki se essen kétségbe, ha még csak nem 
is hallott erről a Csendes-óceánban fekvő kicsi 
szigetországról. Az ott élőknek nemcsak Ma-
gyarországról nincs fogalmuk, de egyáltalán 
Európa elhelyezése a világtérképen is gondot 
okoz. Ezt a Kakas Orsolya - Gera Norbert házas-
pártól tudtam meg, akik 2011-ben, a végtör-
lesztett házuk értékesítése után elérkezettnek 
látták az időt gyermekkori álmaik megvalósí-
tására. Teljes életmódváltást szerettek volna 
végrehajtani azért, hogy a gyermekeik egy ter-
mészet és emberközelibb világban nőhessenek 
fel, távol a civilizáció ártalmaitól. Palaut egy 
ajándékba kapott könyv nyomán választot-
ták ki célállomásul. Két piciny gyermekükkel 
Moszkván és Szöulon keresztül el is repültek 
Kororba, az ottani fővárosba.  A szívünk mélyén 
talán mindannyiunkat vonzana egy ilyen óriási 
kaland, de nagyon kevesen jutunk el a tettekig. 
Hogy pontosan miért is van így, azt a házaspár 
története is jól példázza, de ezt meséljék el ők: 

„Azt gondoltuk, mindenre felkészültünk, aztán 

mégis hollywoodi filmek forgatókönyveit meg-
hazudtoló eseménysort kellett végigcsinálnunk. 
Az első komoly, s nem kevés pénzt felemésztő 
problémát nem is sikerült ott kinn megolda-
nunk, a turista vízumunk miatt három hónap 
után bizony haza kellett utaznunk Magyaror-
szágra. Hosszas küzdelem után sikerült munka-
vállalói vízummal visszatérnünk, de sajnos a két 
gyermekünk nélkül. Kint meg kellett szoknunk 
azt, amit tulajdonképpen a mi másképp szocia-
lizálódott európai agyunkkal szinte nem is lehet: 
az ottaniak nem mondanak semmire nemet, 
sokszor egyáltalán semmit sem mondanak, csak 
kedélyesen mosolyognak, s valójában nem törté-
nik semmi hetekig, de akár hónapokig sem. Köz-
ben pedig mindenért komoly összegeket kellett 
kifizetni. A vállalkozásunkat csak nagy nehézsé-
gek árán tudtuk elindítani, s ez is úgy nézett ki 
– bár mindent mi fizettünk – mégis egy ottani 
őslakos társaként gyakorlatilag az ő alkalmazot-
tai lettünk. Csak ezt teszik lehetővé a törvénye-
ik. Először azt gondoltuk kürtős kalácsot fogunk 
sütni, ki is vittünk hozzá egy profi gépet, aztán 
mégis úgy alakult, a lángossütés lett a fő profil, 
a sima és töltött változatok különböző fajtáival. 
Debütálásunk egy délutáni piacon történt, ahová 
próbaképp három kiló bedagasztott tésztával és 
három kiló tartalékkal érkeztünk. Mire felnéz-
tünk a forró olaj gőze mögül, több méteres sor 
állt előttünk. Az utolsó lángosunkra harcos licit 
alakult ki, gyakorlatilag összevesztek rajta. Ezek 
a piacok viszont csak kéthetenként voltak, ezért 
állandó hely után sóvárogtunk. Ingatlant venni 
idegenként nem lehet, bérelni meg – miután egy 
turista paradicsomban voltunk – csak csillagá-

szati áron lehetett volna. Sikerült viszont egy le-
pukkant bódét szerezni, gyönyörűen felújítottuk, 
és le is állítottuk a legforgalmasabb főút mellett. 
A népességszámot persze úgy tessék érteni, hogy 
az ország teljes lakossága nem éri el Makó város 
lélekszámát. Mindezt ideiglenes engedélyekkel, 
mert amint említettük semmit nem kapkodnak 
el. Minderre szerény négy hónapunk ment rá, de 
boldogok voltunk, mert végre a gyermekeink is 
megérkeztek. Minden nap korán keltünk kemé-
nyen dolgoztunk, kevés szabadnapjainkon vagy 
az óceán partján lazítottunk, vagy a sziget felfe-
dezésében jeleskedtünk. A gyerekek, persze nem 
kevés pénzért, de oviba járhattak. Amiért elindul-
tunk, azt valójában meg is találtuk, sikerült egy 
teljesen más létformára átállnunk. Norbi még egy 
fehér ruhás álomesküvőt is összehozott, felemelő 
volt ünnepi öltözetben pezsgővel a kézben, me-
zítláb az óceánban állva kimondani a boldogító 
igent. Eleinte remekül alakultak a dolgaink, ta-
lán gazdaságilag is megerősödhettünk volna, de 
a lányok megérkezése után, hogy családként ma-
radhassunk, a legmagasabb adókulcs alá kellett 
bejelentkeznünk, s ezt bizony képtelenek voltunk 
kitermelni. Szép lassan felmorzsolódtunk, pedig 
folyamatosan bővítettük a kínálatot, a végén még 
kolbászt is sütöttünk. Mégis be kellett látnunk 
a helyzet nem tartható fenn. Norbi közben még 
a helyi Olimpiai Bizottságnál is tiszteletét tette, 
ahol nagy meglepetésre egy Czene Attila kép fo-
gadta a falon. Megpróbált testnevelő tanárként és 
kézilabda edzőként elhelyezkedni. Hangos ová-
cióval fogadták, ki is számoltak neki a diplomás 
bértábla alapján egy csillagászati fizetést, amivel 
el is boldogultunk volna, de aztán valószínűleg 

felvettek helyette egy Fülöp-szigeteki bevándorlót 
tized akkora bérrel. Fájó szívvel, de felszámoltuk 
a kinti életünket, pénzzé tettük az értékeinket a 
bódéval együtt és hazarepültünk. Az külön érde-
kesség, hogy végül az ideiglenes engedély után a 
bódé nem is kapta meg a végleges engedélyt, de 
ezért már az új gazdájának fájt a feje. A miénk 
meg persze azért, mert itthon a nulláról kellett 
elkezdeni felépíteni az életünket. Szerencsére ka-
póra jött Norbinak itt a testnevelés-tanári állás, 
és a makói kézilabda csapat edzősége, én pedig 
mint diplomás táncművész, a Faluházban tanítok 
balettet. Szóval Deszken jó kis lehetőséget talál-
tunk, és lassan megismerve a falu életét, teljesen 
beintegrálódunk! – zárja mondandóját Orsi. Ösz-
szegzésként egybehangzóan állították, semmit 
nem bántak meg, óriási élményekkel tértek haza, 
igaz barátokra is leltek kint, s valahogy mindvégig 
azt éreztem, ez a történet csak abbamaradt félúton, 
de semmiképp nem zárult le. Látván szemükben a 
csillogást, biztosan állíthatjuk, nem a hazafelé tar-
tó repülőút volt az utolsó fejezet ebben a történet-
ben. Ígérem, megírom itt, ha lesz folytatása.

Magony István

De miért épp Palau?

Mi csupán csak megöregedtünk, de hasznos 
és aktív életet élünk. Ezt bizonyítja a március havi 
idősek klubjának programjai is.

Sütés-Főzés keretében ebben a hónapban len-
csés-káposztás leves lekváros buktával, valamint 
igen finom halászlé túrós tésztával került az aszta-
lunkra. Itt szeretnénk megdicsérni – megköszönni 

„szakácsainknak” és ügyes kezű „szakácsnőinknek” 
a finom ételeket, és sütiket.

Március 17-én Kiskundorozsmán, a Nyugdíjas 
Klub rendezvényén 15 fővel képviseltettük ma-
gunkat, ahol nagyon jól szórakoztunk.

Az egyes napokhoz kapcsolódó események, hí-
res emberek születésnapja, világnap, stb. kapcsán 
feledésbe merült információk elevenednek fel 
emlékezetünkben, illetve új ismeretekre teszünk 
szert.

 Április első hetén a csokifőzés titkait ismer-
hettük meg, finom Trüffelt készítettünk, melynek 
kóstolása után mind a tíz ujjunkat megnyaltuk.  
Április 9-én a szappankészítés rejtélyeibe vezetett 
be bennünket Siposné Pető Edina szappankészítő 
mester. Természetes alapanyagú, bőrtápláló illatos 
fahéjszappant alkottunk.

Igen vidám hangulatban telnek a heti kártyajá-
tékok, sok nevetéssel és viccelődéssel, élvezve a 
játék és a nyerés örömét.

 „Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és 
nem tudod megmondani ki a vesztes, akkor te vagy 
az.”

Paul Newman                                                
A tagság

VÉRADÁS-VÉRADÁS
A Szociális Szolgáltató Központ és az Országos 

Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó 
Központja valamint a Magyar Vöröskereszt 2014. 
április 28. napján Véradó Napot szervez Idősek 
Napközi Otthonában 15.00 -17.00 között.

Reméljük, most is szá-
míthatunk segítő együtt-
működésükre!

Tóth Ágnes

Ismét sikerült! Ismét elnyertük! Ismét Nagydíja-
sok lettünk!

Igen, valóban megtörtént az, amire hónapok 
óta készülődtünk: megnyertük a KÓTA által kiírt 
Aranypáva Nagydíjat. 

Hogy is történt?
Ezúttal Deszk, a Deszki Faluház adott otthont 

ennek az országos rendezvénynek. Azt tudni kell, 
hogy ilyen rendezvényt évente több alkalommal 
rendeznek az ország különböző településein, és 
mindegyik rendezvényen a szakértő zsűri dönti 
el, hogy melyik együttes vagy szólista érdemelte 
ki a Nagydíjat. Azt is tudni kell, hogy az erre pá-
lyázóknak rendelkezni kell egy minősítéssel, mert 
csak ennek birtokában indulhat a Nagydíjért. 

A Deszki Népdalkör megfelelt a fenti kritériu-
moknak, és a rendezvény végi értékelésnél Szűcs-
né Molnár Erzsébet, a Népdalkör felkészítője és 
vezetője átvehette a megérdemelt Nagydíjat.

Rajtunk kívül még hét csoport és egy szólista 
volt jelen, akik éltek a lehetőséggel. Közülük hat 
csapat kapott Nagydíjat, a többiek arany minősí-
téssel mehettek haza.

És igen: hónapok óta készülődtünk erre a meg-
mérettetésre, és – igazából – már kicsit untuk az 
apátfalvi dalokat, de Erzsike igen türelmes volt, 
ugyanakkor kellőképpen határozott is, így aztán 
századszorra is elénekeltük az összeállítást. Ezen 
a versenyen – házigazdaként – elsőnek léptünk 
színpadra. Először a férfiak hat tagú csoport-
ja énekelte el a Deszken már többször előadott 
apátfalvi katonadalokat. Véleményünk szerint ez 
az előadás jól sikerült. Ezt követte a teljes Nép-

dalkör által előadott régi apátfalvi dalokból való 
válogatás, a végén egy kis tánccal. Kíváncsiak 
voltunk, hogy a zsűri hogyan értékeli ezt a két 
dolgot. Kiderült, hogy a férfikórus produkciója 
tetszést aratott a körükben, sőt a műsorvezető Bi-
rinyi József, még a fellépésünk után is megjegyez-
te, hogy „erre az érces férfihangra fel kell figyelni”. 
A tánccal kapcsolatban meg azt mondták, hogy 
tulajdonképpen az ilyen közös énekléseknek 
szerves része a közös táncolás is, tehát ez is na-
gyon rendben volt. Azt hiányolták, hogy mások 
nem gondoltak erre. 

Kedves barátaink, a csókai Rákóczi Ferenc férfi-
kórus is megkapta a Nagydíjat, kölcsönösen gra-
tuláltunk is egymásnak. 

Köszönet illeti a Faluházat a rendezvény szín-
vonalas megrendezéséért és lebonyolításáért.

Köszönet illeti a Deszki Népdalkört kísérő zené-
szeket: Magyar Enikő prímást, Eszteró Ibolya bő-
gőst, Szűcsné Molnár Erzsébet brácsást és Szűcs 
Szilárd klarinétost. Ilyen kiváló zenei kísérettel 
nagyon kevés éneklő csoport rendelkezik! Közre-
működésüket nagyon köszönjük!

Persze, a Népdalkör tagjait is köszönet illeti, 
mert rendszeresen eljártak próbálni, volt olyan, 
hogy hetente hétfőn is meg kedden is.

A legnagyobb köszönet mégis a kórusvezetőn-
ket: Szűcsné Molnár Erzsébetet illeti, aki céltuda-
tosan és „könyörtelenül” törekedett elérni célját, 
a következő Nagydíjat. A jó, a kiváló felkészítés 
eredménye az Aranypáva Nagydíj.

Köszönjük Erzsike!
Révész István

Hírek az idősek klub életéről Szociális Szolgáltató Központ hírei

Ismét Aranypáva Nagydíj

 Már Deszkről is sok fiatal dolgozik külföldön illetve van, aki ott tanul. Fehér Olga az Erasmus pályázat-
nak köszönhetően fél évet tölt Spanyolországban. Bertók Adrienn Lengyelországban, Krakkóban tanul 
néhány hónapot szintén az Erasmusnak köszönhetően. Reméljük hallunk majd a benyomásaikról!

 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgá-
latot végezzen középiskolai tanulmányai során. (3 év áll rendelkezésre.)

A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal 
a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. 
Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani, amely valamilyen módon kapcsolódik a szemé-
lyes érdeklődéshez és értékrendhez. Minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget 
sajátíthat el a közösségi szolgálatok során. Minden egyes elvállalt feladatnál azonban elengedhetetlenül 
fontos, hogy az illeszkedjen a diák egyéniségéhez, és a feladat értelme, célja, az azzal létrehozott érték 
világos legyen a diák előtt, és szeresse az adott feladatot. Talán kevesen tudják, de a Deszki Faluház is 
fogadó intézmény, tehát jelentkezhetnek a deszki középiskolások ide is közösségi szolgálatra!

 A temetőben lévő szeméttároló konténerek kerekeit ellopták. Nem egyszer, hanem kétszer is. A konté-
nerek ürítése így nagyobb gondot okoz a Kft dolgozói számára. 

Összeállította: Kószó Aranka

Röviden.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

KERÉKPÁR SERVICE VÁLLALOK:
 víz-, gáz,

 központi fűtés,

 csatornahálózat,

 mennyezet hűtés,

 falfűtés és

 napkollektor szerelést.

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 

30/750-5060

KERÉKPÁROK FELÚJÍTÁSA, 
JAVÍTÁSA

CANJAVEC BÉLA 
MŰSZERÉSZ

DESZK, TISZA U. 26., 
TEL: 271-265

NYITVA: 12-18 ÓRÁIG
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BIZONYÁRA SOKAKNAK FELTŰNT, HOGY 
A FALUNK KÖZPONTJÁBAN LÉVŐ CLUB43 
BÜFÉ ÉS PIZZÉRIA KÖRÜL AZ ELMÚLT HÓ-
NAPOKBAN FELÚJÍTÁSI MUNKÁK FOLYTAK. 
AKIK A FACEBOOKON NYOMON KÖVETIK 
ŐKET, (FACEBOOK.COM/PIZZERIADESZK) 
AZOK MÁR KÉPEKBEN IS LÁTHATTÁK A VÁL-
TOZÁSOKAT, VENDÉGEIK PEDIG MÁR KI IS 
PRÓBÁLHATTÁK AZ ÚJDONSÁGOKAT…

A felújítási munkálatokról a tulajdo-
nost Mányi Mátyást kérdeztük:

– Honnan jött az ötlet, hogy a már ko-
rábban is „szépnek” tartott teraszotokat 
és vendégtereteket teljesen felújítjátok?

– Ez az ötlet már a tavaly nyáron 
megszületett bennem, de mivel a régi 
helyről a központba való költözködés, 
és az újbóli felállás rengeteg anyagi 
tartalékot vont ki, így már nem volt arra 
lehetőség, hogy a teraszt és a vendég-
teret felújítsuk a tavalyi nyitásra, így 
maradtak bent az alu asztalok és szé-
kek, kint a teraszon pedig a fa asztalok 
és a párnázatlan fém székek.

– Mesélj kicsit az újításokról…
– Hát, ha egy mondatban kellene 

megfogalmaznom, akkor azt monda-
nám, hogy „kívül-belül” megújultunk… 
bővebben: Egy télen bekövetkezett hó 
csúszás miatt a teraszon lévő sátrunkat 
teljesen le kellett cserélnünk, ennek 
hatására új sátor, az előzőnél kétszer 
nagyobb fa asztalok, és párnázott szé-
kek kerültek a régi bútorok helyére. A 
sátor alatt lévő világítást is kicseréltük 
így sokkal hangulatosabb esti pizzázá-
sokat teremthetünk vendégeink szá-
mára…

Vendégterünket is kompletten felújí-
tottuk. Új szín, új design ötvözi a fala-
kat… Ezenkívül beépített asztalok, va-
donatúj kényelmes székek álló/ülő pult 
rész, bárszékek, és ledes dekorációk ke-
rültek beszerelésre. Azt már említenem 
sem kell, hogy az egész Büfé közelében 
ingyenes Wi-Fi internet üzemel, így 
ameddig vendégeink ételeinkre várnak 
tudnak szörfözni a neten okos telefon-
juk, tabletük segítségével.

– Én már láttam képeken és bevallom 
ilyen szépet Deszken még nem láttam… 
Mit gondolsz nem vitted „túlzásba” egy 
kicsit?

– Úgy gondolom, ha egy központi 
forgalmú vendéglátó egységet vezet az 
ember, nincs olyan hogy „túlzás”. Beval-
lom, nem egy ember jött oda hozzám, 
hogy megdicsérje a vendégtér szépsé-
gét, de hozzátették azt, hogy ez szege-
di szint, és megkérdezték, hogy ez nem 
sok ide Deszkre? Valljuk be, nem ahhoz 
vagyunk szokva, hogy ha bemegyünk 
egy vidéki 4. kategóriába tartozó bü-
fébe ilyen látvány fogad minket… De 

ez nem csak egy büfé… Ez a Club43 
Büfé… így lehet hírnevet építeni, is-
meretségre szert tenni, hogyha olyat 
lát és érez a vendég, amit más ilyen ka-
tegóriájú vendéglátó egységben nem. 
Erre épül a marketingje az egész vállal-
kozásnak. Jó minőséget, megfizethető 
áron kínálni, igényes, szép környezet-
ben…

– Úgy halottam, hogy a fenti újításo-
kon kívül a konyhátok is átesett egy na-
gyobb beruházáson, mesélj erről…

– Na igen, a konyha…  majdnem 
el is felejtettem… A tavalyi nyitásnál 
fény derült azokra a „hiányosságokra” 
amiket haladéktalanul ki kellett javíta-
nunk az idei nyári időszak előtt, hisz a 
forgalom ilyenkor jelentősen megnő-
het, és nem mindegy az, hogy vendé-
geink mennyi idő alatt kapják kézhez a 
megrendelt ételeket. A fentiek hatására 
az összes gépünket ipari/nagykonyhai 
célokat kiszolgáló minőségűre és nagy-
ságúra cseréltük. Az egyik legnagyobb 
beruházás egy vadonatúj, az előzőnél 
nagyobb befogadóképességű kétak-
nás pizza kemence volt, mely lehetővé 
teszi, hogy nagyobb mennyiségű piz-
zát sokkal rövidebb idő alatt tudjunk 
lesütni mint elődjével, így ha valaki 
helyben szeretne fogyasztani és nincs 
nagy forgalom éppen, előfordulhat 
az, hogy egy friss nulláról összeállított 
pizzát 10-12 percen belül kézhez kap. 
Érthetőbben ez azt jelenti, hogy egy 
mirelit pizzánál is gyorsabban kaphat 
egy igazi friss pizzát, az aki Minket vá-
laszt. A nagyobb kemencének köszön-
hetően a kiszállítási idők is jelentősen 
csökkentek, főként Deszken belül, ez 
azt jelenti, hogy 20-30 perc között van 
az átlag kiszállítási időnk, mely a forga-
lom növekedésével természetesen ki-
tolódhat 50 legrosszabb esetben pedig 
60 percig. A konyhai felújításokon kívül 
hagy említsem meg az új kiszolgáló és 
rendelésfelvevő rendszerünket, mely 
egyértelműbbé teszi a vendégeink tá-

jékoztatását a nyugtákon.
– Beszélgetésünk végeztével mesélj 

egy kicsit az újdonságokról, akciókról, 
mire számíthatnak azok akik benneteket 
választanak?

– Akciókból és újdonságokból idén 
sem lesz hiány ezt megígérhetem, de 
mielőtt elmesélném mire is számít-
hatnak vendégeink megemlíteném, 
hogy május 1 napjától nyitva tartá-
sunk a nyári nyitvatartási idő szerint 
folytatódik majd, ami a következő: 
H-P: 07:00-21:00 -  Szo: 07:00-22:00 
- Vas: 10:00-20:00 - Lángos tovább-
ra is hétfőtől szombatig kapható, 
nyitástól dél előtt 10 óráig. Ebben 
az időszakban csak lángos és hot-
dog kapható, 10 óra után pedig már 
elérhető többi ételünk is. Pizzákat, 
melegszendwicseket pedig 12 órától 
sütünk. Kiszállításunk a megszokott 12 
órától zajlik továbbra is, de előrende-
léseket már 10 órától felveszünk a jól 
megszokott 0670 551 43 99 -es vagy a 
62/667-945 -ös telefonszámokon. 

Fontos még megemlítenem, hogy 
sokan még mindig nem tudják, hogy 
Nálunk lehet fizetni az összes típusú 
Szép Kártyával a vendéglátás zsebből, 
elfogadjuk az összes étkezési utalványt 
és az Erzsébet utalványokat is valamint 
az összes létező bankkártyát!

Na de térjünk vissza az újdonságok-
ra, akciókra… Április 1-től Deszken 
egyedül álló módon 4 féle tejes SHAKE-
kel bővül italpalettánk! A jól megszo-
kott csoki és vanília ízek mellett, epres 
és banános ízben is kapható a frissítő 
tejital, melyet ízlésesen tejszínhabbal, 
öntetekkel és különféle színes cukorka-
darabokkal díszítünk! Étlapunkra nem 
régiben került fel a MEGA HAMBURGER, 
mely 2 emeletes, 4 hús van benne és 
közel 80 dkg a súlya. Fontos még, hogy 
a minimális kereslet miatt étlapunkról 
levettük az óriás palacsintákat és a le-
pényeket, így ezek már nem rendelhe-
tőek! Május 1-től egészen június végéig 
fog élni új Akciónk, melyben, ha valaki 
helyben fogyaszt el egy 26, 28 vagy 
32cm es pizzát, vendégünk 2dl általa 
kiválasztott szénsavas üdítőre. Ha csa-
ládi azaz 50 cm-es pizzát szeretnének 
helyben elfogyasztani, akkor maximum 
4 főig álljuk a 4x2dl szénsavas üdítőt! A 
továbbiakban is él az az akció, ha vala-
ki minimum 2db pizzát rendel házhoz 
Deszken belül, annak INGYENES a ki-
szállítás! Megígérem, hogy a nyár felé 
közeledve lesznek még meglepetések, 
nyeremények, ajándékok, de ezeket 
még nem szeretném leleplezni. Meg-
újult weboldalunkon (www.club43.
hu) és a facebookon a pizzeriadeszk 
oldalon mindenki meg fogja találni az 
éppen aktuális akcióinkat, nyeremény-
játékokat.

– Köszönöm az interjút, és engedd 
meg, hogy gratuláljak az eddig elért si-
keretekhez. 

– Nagyon köszönöm a gratulációt. 
Így beszélgetésünk végén én is szeret-
ném megköszönni a bizalmat azoknak, 
akik Minket választottak/választanak a 
továbbiakban is, és páromnak, Anitá-
nak, aki segítsége és támogatása nélkül 
nem valósulhatott volna meg a fent le-
írtak egyike sem!

Kívül-belül megújulva
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Dr. Lamper Elek állat-
orvos generációk óta 
hozzátartozik a deszki 
utcaképhez, és majd 
minden állattartó em-
lékezetéhez. Eb oltások, 
azonnali segítség, lehe-
tetlenek látszó feladat, 
műtétek az istállóban – 
mind, mind Dr. Lamper 
Elek nevét elevenítik fel. 
Ki gondolná, hogy már 
50 éve rója az utcákat 

Deszken, és kopogtat be oda, ahol segítséget vártak a jószággal vagy 
éppen a házi kedvencekkel. Olyan beavatkozásokra vállalkozott a há-
zaknál, nem éppen klinikai körülmények között, amibe mások bele 
sem kezdtek volna. És megoldotta, és segített és jött, ha kellett.

Most kaptuk a hírt, hogy 2014. március 15-én, Dr. Lamper Elek deszki 
állatorvosnak Magyarország vidékfejlesztési minisztere miniszteri elis-
merő oklevelet adományozott kiemelkedő tevékenysége elismerésé-
ért! A filmszakmában az ilyen elismerést nevezik életműdíjnak. Mi is 
úgy tekintünk rá, és gondolunk nagy tisztelettel Dr. Lamper Elekre!

GRATULÁLUNK!

iskolai hírek  

Iskolai hírek

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet 
ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanév első félévében a közoktatásban 
tanuló középiskolások részére. Az alapítvány a pályázatot félévente 
írja ki. Egy tanuló két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösz-
töndíjat, ha a pályázati feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj összege 
5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keretösszeg 
egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. 

fejezetének 20. §-ában meghatározott körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött van (az átlagszámí-

tásnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás 
és szorgalom jegyeket),

– az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy 

Általános Iskola tanulói voltak,
– állandó deszki lakosok.

A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető interneten a község honlapján/
– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az iskola által hitelesít-

ve,
– sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesített másolatot.
– Önéletrajz - max.: 1 oldal

A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Hírnök-ben,
– az Interneten a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.
az alapítvány honlapján / deszkkozoktatasaert.hu/

A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi külde-

ményként a következő címre:  Szeged Kistérség Többcélú Társu-
lása Közoktatási Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk,  
Móra F. u. 2.
A pályázat beadásának határideje: 
2014. június 30.  ( postai feladás dátuma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pá-
lyázónak valamilyen oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik, kö-
teles erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj folyósítása 
is megszűnik.

Deszk Község Közoktatásáért
 Közalapítvány kuratóriuma

Volt itt már minden. Étterem, Pizzázó, 
kínai bolt, vegyes bolt.  Nincs jó helyen… 
Kinn van a falu végén…. Ki fog oda kimen-
ni...

Mindezek elhangzottak a faluban, ami-
kor meghallották, hogy Orvos Szilvi és fér-
je Csaba az autómosó melletti épület egy 
részét átalakítva szépségszalont szeretne 
nyitni. 

A március végi megnyitón – nagy érdek-
lődés mellett - azután láthattuk a végered-
ményt. Kimondottan elegáns, letisztult 
színekkel, formákkal találkoztunk. Azt le-
het mondani, hogy mindenre gondoltak 
Szilviék, akik saját maguk voltak a tervezői 
és kivitelezői is a belső tereknek. Kiala-
kításra került egy torna szoba. Itt lesz a 
Pilates torna, a jóga, a zumba. Szilvi és Csa-

ba nem feledkeztek meg a most oly diva-
tos teljes testvibrációs tréning eszközéről 
a Flabelosról sem. És már csak egy kis ki-
tartás kell és nyárra jó néhányan laposabb 
hasat és egyéb előnyösebb testrészeket 
mutathatnak meg ismerőseiknek. 

Nem kell már Szegedre mennie annak 
sem, aki ezután szaunázni szeretne, hiszen 
finn és infra kabin is megtalálható az épü-
letben, természetesen tusolóval és egy kis 
pihenő hellyel. És van szolárium is. 

A fentieken túl egy fodrász, egy kozme-
tikus és egy műkörmös, aki maga a tulaj-
donos várja a betérő vendégeket. Csak azt 
kívánom, hogy minél több deszki fedezze 
fel ezt az igazán vendégbarát helyet. Eb-
ben a mai világban bizony már az is csodá-
nak számít, ha valaki itthon szeretne bol-
dogulni, s ha ehhez még vállalkozást indít 
vagy bővít, azt csak becsülni lehet és sok 
sikert kívánni neki. Ezt teszem most én is. 
Nagyon sok erőt, kitartást és sok vendéget 
kívánok!

Kószó Aranka

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára

Szépségszalon

 Március 18-án tizenkét 5. és 6-os 
diákkal tettünk látogatást a Fekete ház-
ba, a Kolostorok kincsei című interak-
tív tárlatra. XII-XIII. századi oszloptöre-
dékeket, bronztálakat, padlótéglákat, 
burkolólapokat láthattunk a kiállítá-
son. A rózsaablak rekonstrukció szép 
látványt nyújtott, az Árpád-kori pénzek 
és mérlegserpenyők nagyon érdeke-
sek voltak, úgy mint a körmeneti és 
oltárkeresztek. Egy kódex sarkának 
vasalatát is megnézhettük, de a legér-
dekesebb egy téglakripta rekonstruk-
ció volt, melyben egy rézkori csontvá-
zat láthattunk, sőt meg is foghattuk a 
koponyát és az állkapocsrészt. Nagyon 
izgalmas volt, hogy virtuális sétát te-
hettünk egy kolostor kerengőjében és 
egy monostor belsejében is. 

(Sipos Lili tanárnő)

 A felső tagozat március utolsó 
napján a „Hej Rákóczi, Bercsényi” 
című zenés előadást tekinthette meg  
Balog Zoltán miniszter úr és az Apá-
czai kiadó jóvoltából. II. Rákóczi Ferenc 
születésének 338. évfordulója március 
27-én volt, ennek alkalmából a kuruc 
korszakból kaphattunk ízelítőt. Rákóczi 
nótája után a szabadságharc történetét 
mesélte el az előadó egy tárogató se-
gítségével, ami a szabadságharc jelké-

pe volt. A hangszerrel gyülekezőt, csa-
tára hívást és visszavonulót is fújt, majd 
kuruc dalokat, vendégköszöntő éneket 
és barokk zenéket hallhattunk. A kuruc 
táborok hangulatát varázsolta vissza 
kardtáncokkal és hajdútáncokkal. A 
dalokban sokat említett fegyverek kö-
zül megnézhettünk egy eredeti kovács 
pisztolyt valamint egy régi tárogatót is 
láthattunk. Az előadás nagyon színes 
volt, a zenével tarkított történetek mel-
lett képeket is láthattunk a sárospataki 
Rákóczi várról, a krasznahorkai várról 
(ami tavaly leégett) és a kassai Szent 
Erzsébet dómról is. Előadónk nagyon 
megdicsérte a felső tagozatosok ma-
gatartását és érdeklődését, amihez én 
is csatlakozom. 

(Sipos Lili tanárnő)

 Költészet napja az isKolában

Április 11-e a magyar vers napja. 
Olyan ünnep, amely nincs piros betű-
vel írva a naptárban, munkaszünetként 
sem jegyezzük, mégis egyre inkább 
fontos napként éljük meg. 109 évvel 
ezelőtt április 11-én született József 
Attila, az egyik legnagyobb magyar. 
Rövid életében – 32 évet élt – kötetnyi 
szívet melengető, elgondolkodtató, 
egyben megrázó költeménnyel ör-
vendeztetett meg minket, olvasókat. 

Iránta való tiszteletből születésnapján 
az általános iskola felső tagozatán kö-
zösen ünnepeltünk. Minden óraközi 
szünet végén az arra vállalkozó tanulók 
elmondtak egy-egy verset. Így aztán 
hallhattunk József Attilától, Kölcseytől, 
Romhányi Józseftől, Petőfitől és még 
másoktól néhány költeményt. Mind-
annyian nagy figyelemmel hallgattuk 
a tanulók versmondását. Élmény volt 
diáknak, tanárnak. 

(Dencs Máytásné felsős mk.vezető) 
 
 Április hónap a tanulmányi verse-

nyek időszaka. Ebben a hónapban kerül 
sor a területi versenyekre, valamint a 7 
fordulós levelezős versenyek országos 
döntőire.

A Komplex tanulmányi verseny 
országos döntőjébe Budapestre az első 
osztályosok Őzike csapa kapott meg-
hívót. Ez a verseny igen összetett: ma-
gyar nyelv és irodalom, matematika, 
környezetismeret, ének-zene és rajz 
tantárgyakra épülő feladatsorokkal kel-
lett megbirkózni a kis csapatnak és még 
az idő is számított. Az első osztályosok 
a döntőben az előkelő 6. helyen vé-
geztek. A csapat tagjai: Gordos Sára, 
Haska Luca és Papp Lili – felkészítőjük: 
Schultzné Vajas Klára. Eredményükhöz 
ezúton is gratulálunk!

A területi szavaló versenyen, Szaty-
mazon Kardos Dorina 1. osztályos, 
Varga Ádám 2. osztályos, Mészáros 
Zsófia 3. osztályos tanulók szerepel-
tek ügyesen az erős mezőnyben.

Április 11-én, pénteken ellátogattak 
iskolánkba a nagycsoportos óvodások. 
Játékos feladatokat oldottak meg a 4. 
osztályos tanulókkal, Harcsásné Éva 
néni irányításával. A kicsik félszegsége, 
tartózkodása gyorsan feloldódott. Nagy 
sikert aratott az interaktív tábla is. Re-
méljük, jól érezték magukat és sikerült 
felkelteni érdeklődésüket az iskola iránt. 
Szeretettel várjuk őket az első osztályba!

A területi Kazinczy Szépkiejtési ver-
senyt Szőregen rendezték. Iskolánkat a 
3. osztályból Medgyes Anna, Váradi Bori, 
Mészáros Zsófia, a 4. osztályból Balogh 
Vanessza, és Bakacsi Dorottya képvisel-
te. Felkészítőik: Harcsásné Kasza Éva és 
Deákné Bátky Judit tanítónők. Bakacsi 
Dorottya 2. helyen végzett és képvi-
selheti iskolánkat a megyei versenyen, 
Makón. 

A Szivárvány újság országos döntőjé-
re, Budapestre matematikából Zsurkán 
Bekény; környezetismeretből Gordos 
Sára; a kis nyelvész versenyre Karagity 
Anna 1. osztályos tanulók jutottak to-
vább és várják a megmérettetést.

Április 29-én iskolánk ad otthont a 4. 

osztályos kistérségi matematikaver-
senynek. A tanító nénik nagy szeretet-
tel várják a versenyzőket és készülnek a 
vendéglátásra. 

(Schultzné Vajas Klára 
alsós mk.vez.)

 2014. április 10-én újból megren-
deztük Deszken a Szerb Szépkiejtési 
Versenyt.

A rendezvényen 7 battonyai, 2 
magyarcsanádi, 4 szőregi és 9 deszki 
tanuló mérte össze tudását. A fiatalab-
bak egy kicsit aktívabbak voltak. A 3-4. 
osztályosok csoportjában 12 tanuló, 
míg az 5-8. osztályosokéban 10 diák 
versenyzett. A 3-3 tagú zsűrit az e tele-
püléseken tanító pedagógusok és két 
"kívülálló", Rusz Borivoj és Szvetomir 
Milicsity (lelkész) alkották.

Értékelésük alapján az első kategória 
legjobbjai a következők voltak:

1. helyezett Simon Milován, 2. he-
lyezett Almási Vanda, 3. helyezett 
Ternován Zile.

Mindhárman a battonyai Szerb Álta-
lános Iskola diákjai.

Különdíjat kapott Buzdorján Gá-
bor 3. osztályos deszki tanuló.

A felsősök versenye a következőkép-
pen alakult:

1. helyezett Stefanidesz Atina 
8. osztályos battonyai, 2. helyezett 
Fodor Dalma 5. osztályos szőregi, 3. 
helyezettek Podina Iván 6. osztályos 
battonyai és Molnár Lea 5. osztályos 
deszki tanulók lettek. A szép ered-
ményt elért versenyzők könyvjutalom-
ban részesültek. Gratulálok nekik!

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik felkészítették a gyerekeket, és se-
gítettek a verseny megszervezésében, 
lebonyolításában.

 (Zórity Dusica tanítónő)

Vid György 
igazgató

50 év Deszken
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Deszk község I. számú szavazókörében (Tempfli tér 8.-Faluház) a névjegyzékben 888 választópolgár szerepelt, melyből  
552 fő jelent meg a szavazáson (részvételi arány  62.16 %). A II. számú szavazókörben (Móra F. u. 2- Új iskola) 614 fő válasz-
tópolgár szavazhatott volna, melyből  369 fő élt ezzel a lehetőséggel (60.1 %-os részvételi arány). A Tempfli tér 1. szám alatti 
(Régi iskola) III. számú szavazókörben 400-an jelentek meg 690 fő helyett, így itt a részvételi arány 57.97 % volt. Az Öregek 
Napközi Otthonában (Felszabadulás u. 31.) a részvételi arány 57.88 % volt, mivel 698 választópolgárból 404 fő szavazott. 

A szavazás során probléma egyik szavazókörben sem merült fel, a szavazatszámláló bizottságok felkészülten, gondosan és 
pontosan látták el feladatukat, melyet ezúton szeretnék megköszönni minden választott és delegált tagnak!

Szavazóköri eredmények

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat/szavazókör
    I.        II.   III.     IV.
Dr. Bohács Zsolt József FIDESZ-KDNP  186  136  137  148 
Czeróczki Zoltán MGP  0  1  1  1 
Kozák Dávid MCP  0  0  1  1 
Rácz Tibor JOBBIK  79  61  97  82 
Dékány László MACSEP  0  0  0  0 
Frank-Csipak Csaba István MCF  0  0  0  0 
Király Renáta EGYÜTT 2014  1  1  2  0 
Faragó Bence ÚDP  0  0  1  0 
Tóth István József FKGP  2  2  4  1 
Dr. Gyovai Ferenc NEMZETI ÉRDEKÉRT  0  5  4  2 
Szabó Sándor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  188  123  117  144 
Nagy István MDU  0  1  0  0 
Mészáros Zoltán Miklósné SZOCIÁLDEMOKRATÁK  0  0  0  0 
Török Tamás ZÖLDEK  4  2  3  2 
Tóth Tibor A HAZA NEM ELADÓ  2  2  2  2 
Németh István KTI  0  0  1  1 
Tanács Eszter LMP  63  28  20  15 
Dudás Róbert 4K!  0  0  0  1 

 

A szavazatok száma pártlistánként 

A pártlista neve Szavazat/szavazókör
    I.       II.  III. IV.
 1 MCP  0  0  0  1 
 2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT  3  3  1  1 
 3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI  1  2  4  2 
 4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT  3  0  2  3 
 5 ÚDP  0  0  0  0 
 6 FIDESZ-KDNP  190  141  136  145 
 7 SEM  1  1  1  0 
 8 LMP  74  28  21  20 
 9 JESZ  1  0  1  0 
 10 ÚMP  0  0  0  0 
 11 MUNKÁSPÁRT  2  5  4  3 
 12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK  1  1  0  1 
 13 KTI  1  1  0  1 
 14 EGYÜTT 2014  4  4  0  2 
 15 ZÖLDEK PÁRTJA  2  0  3  1 
 16 ÖSSZEFOGÁS  1  2  0  0 
 17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  177  111  119  136 
 18 JOBBIK  89  63  103  83 

     dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
      jegyző/HVI vezető

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
2014. április. 6

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhí-
vásra Deszk Község Önkormányzata pályázati tá-
mogatást nyert a Zoltánfy István Általános Iskola 
előtt felállítandó Zoltánfy István festőművész fél-
alakos szobrának elkészítésére. 

Önkormányzatunk mindig nagy hangsúlyt 
fektetett a kulturális örökség, építészeti hagyo-
mányok, értékek megőrzésére, a hagyományok 
átadására a fiatalabb generáció számára. Települé-
sünk mindig büszke volt azokra a személyiségek-
re, akik tevékenységükkel sokat tettek a település 

fejlődése, kulturális értékeinek, hagyományainak 
megőrzése érdekében. Deszk község egy orszá-
gos viszonylatban is neves festőművész, Zoltánfy 
István szülőfaluja is egyben, aki rövid élete során 
elismert és megbecsült tagja lett a művésztársa-
dalomnak. Emlékét megőrzendő a deszki általá-
nos iskola 2000. szeptember 9-én felvette Zoltánfy 
István festőművész nevét. Az iskola névadójának 
tiszteletére az intézmény minden év szeptem-
berében megrendezett Zoltánfy nap keretében 
emlékezik meg a művészről változatos program, 
műsor, illetve a diákok által készített kiállítás kí-

séretében. Településünk számára fontos szemé-
lyiség emlékére szeretnénk egy köztéri alkotást, 
szobrot elhelyezni a róla elnevezett iskola előtt. 
A szobor felállításával és a terület rendezésével 
– amellett, hogy a környezet egyhangúságán vál-
toztatunk – egy újonnan kialakított és parkosított 
közösségi tér jön létre, mely megfelelő helyszínt 
biztosít majd az iskolai, illetve egyéb összejöve-
teleknek is. Külön öröm számunkra, hogy a műal-
kotás elkészítésére Bánvölgyi László szobrászmű-
vészt kérhettük fel, aki személyesen is jól ismerte a 
festőművészt. Köztéri alkotásai közül jól ismerhet-

jük a Szegeden felállított Albert Einstein kerékpá-
rozó szobrát. A szobor megmintázása az előzetes 
zsűriztetést követően elkezdődött, avatására ez év 
szeptemberében a falunapok alkalmával ünnepé-
lyes keretek között kerül sor.

A szobor felállítása 2.000.000,-Ft, pályázati for-
rás mellett önerő bevonásából és egyéb támoga-
tásból valósulhat meg. 

A szobor felállítását 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Új köztéri szobor Deszken Zoltánfy István emlékére

ÚJ GYÁRTÓCSARNOK ÉPÍTÉSE ÉS MUNKA-
HELYTEREMTÉS VALÓSULT MEG A COMFORT 
SYSTEM KFT. TELEPHELYFEJLESZTÉSI ÉS 
MUNKAHELYTEREMTÉSI PROJEKTJE KE-
RETÉBEN. A FEJLESZTÉSI PROJEKT ÖSSZ-
KÖLTSÉGVETÉSE 34,6 MILLIÓ FORINT VOLT, 
AMELYBŐL A SAJÁT ERŐ MELLETT KÖZEL 
17,3 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 
UNIÓS ÉS HAZAI TÁRSFINANSZÍROZÁS KE-
RÜLT FELHASZNÁLÁSRA.

A „Telephely és gyártási kapacitás fejlesz-
tése új típusú, mennyezetfűtéshez használa-
tos panelek sorozatgyártásához szükséges 
feltételek megteremtése érdekében” című, 

DAOP-1.1.1/E-11-2011-0086 azonosító számú 
projekt kiemelt célja volt, hogy új gyártócsar-
nok építéséhez és munkahelyek teremtéséhez 
járuljon hozzá cégünknél.

A fejlesztési projekt 2 éves megvalósítási ideje 
alatt cégünk székhelyén egy 99,71 m2 alapterüle-
tű könnyűszerkezetes gyártócsarnok épült meg, 
illetve 3 új munkahely létrehozására került sor. 
A 2014. március 31-én zárult projekt elfogadott 
összköltségvetése 34 587 999 forint, amelyből 17 
293 999 forint a vissza nem térítendő uniós és ha-
zai társfinanszírozás.

A Comfort System Kft. egyik kiemelt tevékeny-
ségi területe a mennyezet fűtő- és hűtő rendsze-

rek gyártása és forgalmazása. A saját fejlesztésű 
technológiával gyártott fűtő- és hűtő rendszerek 
hazai piacra történt sikeres bevezetését követően 
termékeinkkel megjelentük más Európai orszá-
gokban is. Napjainkban már Magyarországon kí-
vül Portugáliában, Spanyolországban és Romániá-
ban is forgalmazzuk rendszereinket.  Jelen projekt 
keretében cégünk az egyre növekvő hazai és kül-
földi megrendeléseinek kielégítéséhez szükséges 
feltételeket igyekezett megteremteni. Az új csar-
nok megépülésével a cég alkalmazotti létszámá-
nak bővítésére is sor került a vissza nem térítendő 
támogatásnak köszönhetően.

Comfort System Kft.
Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 63.
Telefon: +36 (62) 571-440
E-mail: info@comfortsystem.hu 
Honlap: www.comfortsystem.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.
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Kedves Szülő! 
Szeretne visszamenni dolgozni – de közben gyermekét családias kis közösségben látná 

megnyugtató biztonságban? Válassza a „RINGAT-LAK” szolgáltatásait! 
Intézményünk tulajdonosváltás után ismét képessé vált arra, hogy akár 15-17 fős 

csoporttal is foglalkozzunk – az Önök legnagyobb megelégedésére! 
Bölcsődénkbe 1 éves kortól, családi napközinkben pedig 3 éves kortól várunk szeretettel 

minden kisgyermeket. 
 
 Amit biztosítunk: 

- egész évben folyamatos felvételt 
- folyamatos nyitva tartást, a téli szünet kivételével 
- időszakos gyermekfelügyeletet 
- kis létszámú csoportot, családias légkört 
- egészséges táplálkozást, sok gyümölcsöt és zöldséget 
- napi szintű tornát 
- naponta több órás szabadtéri játékot 
- játékos készségfejlesztést 
- zenés mozgáskultúra fejlesztést 
- év közbeni szünetekben vállaljuk az óvodás és iskolás     
gyermekek felügyeletét 
- óvoda előkészítést 
- szakképzett dolgozókat 

 

Áraink: 
Egész napos ellátás 18.000 Ft + 10.000 Ft étkezés/hónap  

Fél napos ellátás 10.000 Ft + 8.000 Ft étkezés/hónap 
Napi ellátás 1.300 Ft + 500 Ft étkezés 

Félnapos ellátás 1.000 Ft + 400 Ft étkezés 
(Díjaink tartalmazzák a tisztasági csomagot és a 

gyümölcsöt is!) 

Allergiás gyermekek ellátását is vállaljuk! 

Intézményünkben önkormányzati támogatás szociális 
alapon igényelhető! 

 
Érdeklődni: 

Szepesi Nikolett +36 /70-9407622 
Személyesen, előre egyeztetett időpontban 
Deszk, Béke u. 10. szám alatt 
Email: ringat-lak9@freemail.hu      Facebook: Ringat-Lak Bölcsőde És Csana 
 

Amit biztosítunk: 
 

Támogatási díjaink: 
 

Nyitvatartási időn túli szolgáltatások: 
Születésnapi zsúrok lebonyolítása 

 
 

LENGYELORSZÁG NÉGY NAPBAN

Krakkó és Zakopane autóbusszal
3 éj szállás félpanzióval

 2014. június 21 -24.
37.500.- Ft +130 zlotyi/fő

Érd.: 20/436-6789

UTAZÁS

A Nápolyi-öböl és Szicília bűvöletében címmel a Z(s)eppelin 
Utazási Irodával 9 napos utat szervezünk október 18-26-ig. Ér-
deklődni Fehérvári Györgynénél a 30/5435423 -as számon vagy 
az f_nora@freemail.hu-n lehet
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NÉPFÖLKELÉSI IGAZOLVÁNYI 
KÖNYV

Magyar Királyi 15-népfölkelő járás. 
Arany Pál deszki lakos volt gyalogos M. 
Császári 19-gyalogos ezredben. Szüle-
tési évfolyam: 1859. A népfölkelés be-
hívása esetén bevonulni köteles: 1891 
és 1892-évben. 1895-től bezárólag 
1901-évig a Császári és Királyi hadki-
egészítő parancsnoksághoz.

A Magyra Korona or-
szágain kívül tartózko-
dók az ezen igazolvány-
ban foglalt utasítás 24-pontja szerint 
– az ajánlati lappal ellátottak pedig 
az ezen okmányon megadott utasítás 
szerint tartoznak bevonulni.

Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

VAN VÉDELEM A RÁK ELLEN
Harmincezernél is több honfitár-

sunkkal végez évente korunk népbe-
tegsége, a rák. A rosszindulatú daganat 
ma már kezelhető, és számos alternatív 
terápia is kínálkozik. A legjobb, ha csök-
kentjük a kór kialakulásának esélyeit.

Sokan valósággal rettegnek a rossz-
indulatú megbetegedéstől, ám ahe-
lyett, hogy életmódot változtatnának, 
a stressz és annak következményei 
inkább elősegítik a megbetegedést. 
Tény, hogy rohanó világunkban sem-
mire sincs időnk, ám ha képtelenek va-
gyunk lelassulni, és jobban odafigyelni 
a saját életünkre, könnyen lehet, hogy a 
21. század hamarosan nélkülünk robog 
tovább. Csodálkozzunk rá mindarra, 
amink van, értékeljük és élvezzük a va-
lódi kincseinket! Tegyük fel magunknak 
a kérdést: miről könnyebb lemondani, 
az életről vagy a cigarettáról? Az aktív 
és passzív dohányzás bizonyítottan 

nagy mértékben felelős 
a különféle daganatos 
betegségek kialaku-
lásáért. A helyes táplálkozás szintén 
kulcsfontosságú. Az egészséges, ada-
lékanyagoktól mentes ételek is lehet-
nek finomak. Ha csökkentjük a só és 
az erős fűszerek arányát, tapasztalni 
fogjuk, hogy jobban érezzük majd az 
ízeket. A helyes étrend súlycsökkenést 
és a mozgás örömét hozhatja magával. 
A mozgással járó tudatos folyadékpót-
lás során pedig érdemes megválogatni,  
mit és mennyit iszunk. Ha mindezekre 
odafigyelünk, akkor sokkal bátrabban 
mehetünk el a rendszeres rákszűrések-
re, és az eredmény nagyobb valószí-
nűséggel megnyugtató lesz. Ha mégis 
betegséget diagnosztizálnak, akkor 
még fontosabb, hogy a szervezetünket 
szolgáló, a betegség legyőzését előse-
gítő ételt és folyadékot válasszuk.

Bors, 2014.04.09.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

A május méltán sokunk kedvenc hó-
napja; kiegyensúlyozott, madárcsicser-
gős, zöldellő, virágzó, zsongó. 

Ebben a szép, tavaszi hónapban 
nemcsak a növények zsendülnek, a fa-
gyos éjszakák leköszöntével a kártevők 
is támadásba lendülnek. Mivel számuk 
ebben a hónapban a legnagyobb, elle-
nük számos vegyszeres, és szerencsé-
re környezetkímélőbb kezelést lehet 
használni, ennek divatos alternatívái a 
színcsapdák.

Ekkor lehet a konténeres évelőket, a 
fagyérzékeny egynyáriakat és -évelő-
ket is kiültetni.

A konyhakertben már ehető méretű-
vé nőhettek a tavasz első zöldségei, a 
hónapos retkek, és még a salátafélék és 

a zöldhagymák is jó alapot adnak egy 
vacsorához. A hónap vége felé a zöld-
borsó is szüretelhető, de kiültethető az 
uborka, paprika, paradicsom és a zel-
ler is a fagyosszentek után. A tavalyról 
megmaradt szárított fűszereket elte-
hetjük, hiszen a szabadföldi fűszerkert 
oszlopos tagjai bővelkednek az anti-
oxidánsokban és vitaminokban.

Az április végének és a május ele-
jének kiemelkedő és szezonális zöld-
ségféléje a spárga, amely vitamin- és 
ásványianyag-tartalma miatt értékes 
gyógyhatású táplálék. Létezik fehér- 
és zöld változata, ami fontos, hogy az 
utóbbi nehezebben fásodik. A spárgá-
nak a Sauvignon Blanc fehérbor a párja 
a konyhában.

A mostani recept fehér spárgát 
próbált ki, de zölddel is elkészíthető; 
ebben az esetben a recepthez plusz 3 
gerezd fokhagymát érdemes használni 
a harmónia kedvéért. Ha időnk engedi, 
frissen gyúrt szélesmetélttel próbáljuk 
ki...

RAKOTT SPÁRGA, SONKÁVAL

Hozzávalók (4 személyre):
– fél kg (fehér) spárga
– 25 dkg  szárított 
szélesmetélt (vagy 40 dkg frissen 

gyúrt)
– 20 dkg sonka (egészben)
– 20 dkg sajt
– 4 dl tej

– 1 dl száraz fehérbor
– 5 ek vaj
– 2 ek almaecet
– 2 ek liszt vagy keményítő
– 2 gerezd fokhagyma
– kis csokor metélőhagyma
– só, szerecsendió

Elkészítés:
1. Hámozzuk meg, majd daraboljuk 

fel a spárgát 3-4 cm-es darabokra. 
Sós-ecetes vízben abáljuk 5 percig, 
majd csepegtessük le. Ízlés szerint 
megsózhatjuk.

2. Készítsünk besamell-mártást: 3 ek 
vajon futassuk fel a lisztet, és forral-
juk össze a meleg tejjel, késhegynyi 
szerecsendióval és kevés sóval. A 

tűzről levéve törjük 
bele a két gerezd fok-
hagymát és öntsük fel a borral.

3. Sós vízben főzzük ki a tésztát; 
maradjon roppanós a belseje. Ke-
verjük össze a mártással. A sajtot 
reszeljük le. A metélőhagymát ap-
rítsuk fel. A sonkát nagylyukú re-
szelőn reszeljük le.

4. A sütőt melegítsük elő 180 fokra, 
egy sütésálló edényt vajazzunk ki, 
és kezdjük el rétegezni a hozzáva-
lókat; alulra kerüljön a tészta fele, a 
spárga fele, a sonka, a metélőhagy-
ma, majd a tészta és a spárga másik 
fele, végül a reszelt sajt.

5. A sütőben 25-30 perc alatt készre 
sütjük.

Kert és Konyha – Május           Kardos Ditke rovata

Tájékoztató tavaszi lomtalanításról
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ér-

tesíti Deszk lakosságát, hogy 2014. május 31-én, szombaton 
lomtalanítást végez a község területén.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kér-
jük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon 
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy, 
hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag 
a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű berende-
zési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készü-

lék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg, stb.). A későn 
kihelyezett hulladékok, valamint az építési törme-
lékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, 
veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegy-
szerek, autógumik) elszállítása nem áll módunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos információ a 62/425-231-es 
telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltántól a 0630/563-
1511-es telefonszámon.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Idősek klubja
2014.05.20-án Kedd 9:00-12:30-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-10% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.

azaz mire költjük a pénzüket?” 
Mit? Miből? Mennyiért?... 

A SEMMELWEIS UTCA VÉGÉN KÁTYÚZÁSI ÉS ASZFALTOZÁSI MUNKÁKAT VÉGEZTETTÜNK AZ 
ÚJ BUSZFORDULÓHOZ VEZETŐ NYOMVONALON. A MÁZSAHÁZ KÖRNYÉKE 276 M2 ÚJ ASZFALT-

SZŐNYEGET KAPOTT, 

AMI 1.383.900 FORINTJÁBA KERÜLT A TELEPÜLÉSNEK.
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Körkérdésünk: 
Hogyan készül a húsvétra?

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Hívő római katolikusként 
lelkileg is készülünk a hús-
vétra a 40 napos böjttel, 
emellett követjük a hagyo-
mányokat. Tojást festünk, 

várjuk a locsolkodókat. A kalácsot és a süteménye-
ket mindig én készítem. Húsvét vasárnap ünnepi 
reggelink van.

Nagyon készülök a 
Húsvétoló programjára a Falu-
házban. Otthon már előre kita-
karítottam. A lányokkal várjuk 
a családtagokat és a locsolko-

dókat, reméljük, tudunk a kertben csokitojást keresni. 
Minden évben kitalálok valamit, volt már saját készí-
tésű tojáslikőr, és nyuszikalács, amit együtt sütöttünk.

Sportolás közben elszakad-
tak a vállszalagjaim, úgyhogy 
idén elég nehezen élem meg 
a húsvétot. Ilyenkor jönnek 
hozzánk vendégek, és ilyen-

kor van a tavaszi nagytakarítás is, most nem tudok 
semmit készülni. Nagyon örülök a Húsvétoló prog-
ramjának, mert így mégiscsak lesz festett tojásunk.

Pajcsin 
Szilvia             
műkörömépítő

Kardos 
Ditke          
szoftverfejlesztő

Böröczné 
Dékány Andrea            
dekoratőr

Már felállítottuk a tojásfát, 
és nagyon sok tojást fogunk 
festeni a lányokkal. Lesz sok 
süti is, és idén ki szeretnék 
próbálni egy új kalácsrecep-

tet. Nagyon várjuk és szeretjük a locsolkodókat, 
jönnek anyukámék, a testvérem családja, mi fon-
tosnak tartjuk ezt az ünnepet!

Haluska 
Andrea        
tortakészítő

Családi események

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal 
Újszentiváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu, 
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő: 8.00 - 16.00, Kedd nincs;
 Szerda: 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek: 8.00 - 12.00
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
  62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
 Telefon: 62/271-209
Rendőrség 6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István őrmester 20/209-53-27, Madaras 
Zsolt 0620/852-0675, Fogadó óra: az Önkormány-
zati Hivatalban hétfőn 8-10 óra között.
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek  20/542-2116 
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
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.
HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1 – március 31. között):
Hétfő,Kedd SZÜNNAP

Szerda:  9.00 – 15.00 óra
Csütörtök  SZÜNNAP
Péntek  11.00 – 17.00 óra
Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap   SZÜNNAP

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269 
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 14-15 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:  07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:  07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:  13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:  10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alap-
ján. 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
Iskola és ifjúság egészségügy: védőnői tanács-
adóban:
Kedd:     07.30-10.00

Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
 sürgősség: 104
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

6772 Deszk Tempfli tér 10. Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet Panyor Zsuzsanna
Csecsemő tanácsadás:
 Csütörtök:15.00-16.00, Péntek: 8.00-9.00
Terhes tanácsadás: Csütörtök: 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
 Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
 Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
 Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837
GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
 Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
 Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
 Hétfő: 8.00–16.00;
 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Péntek: 8.00–12.00.

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék szállítás: 
május 7., 21. 

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját 
zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulla-
dékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

HÁZASSÁG:
Laczi Ádám István és Novák Tímea Zsuzsanna 
2014. március 22-én házasságot kötöttek.

SZÜLETÉS:
Filáry Veronikának és Mayer Miklósnak 
 (Majakovszkij u. 21.) Illangó
Balog Mírának és Nagy Dénesnek 
 (Táncsics u. 29.) Eszter
Dr. Vámos Enikőnek és Pálfi Viktornak 
 (Felszabadulás u. 20.) Johanna
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Novkov Iván 6772 Deszk, Zója u. 13. szám alatti 
lakos 77 éves korában,
Szabó Mihály 6772 Deszk, József A. u. 27. szám 
alatti lakos 89 éves korában,
Pásztor István 6772 Deszk, Sallai u. 3 szám alatti 
lakos 58 éves korában elhunyt.


