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Kézműves tábor

Játék tábor

Nyári táborok
Ezen a nyáron is sok lehetősége volt a deszki szülőknek, hogy a gyermeküknek tema-

tikus elfoglaltságot találjanak. Volt focitábor, kézműves tábor, játék-, néptánc és izgő-
mozgó tábor. A hangulatról beszéljenek a fotók!

Sok kicsi 
sokra megy - 

Már most készülünk a télre!
A települési Falu-Mikulás és a karácsonyi 

ünnepségeinkhez szükséges szalmabálákat 
minden évben ilyenkor kell beszereznünk. Az 

idei ünnepeinkre két helyi gazdálkodó gon-
doskodott a téli gyereklabirintusok alapanya-
gáról.  Nagyon szépen köszönjük Vikor Jó-
zsefnek és családjának a szalmát, valamint 

Széll Istvánnak és családjának a bálázást! 
Jó szívvel gondolunk rájuk az ünnepek 

alatt – és most is!
Király László

Deszken

Izgő-mozgó tábor
Foci tábor
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Megkérdeztük a polgármestert 

A munkaterv módosításra került, mivel a testület 
egy héttel később ült össze. 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tá-
jékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről és az ön-
kormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a 
lejárt határidejű határozatokról. Elfogadta az SZKTT 
Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvo-
da 2013/14. évi szakmai munkájáról és a 2014/15. évi 
tervekről szóló tájékoztatóját is. A Deszki Közös Ön-
kormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát 
jóváhagyta, valamint 2014. július 01-jével történő 
bevezetésével is egyetértett a testület. Döntött a tes-
tület „kivett közút” földrészlet belterületbe vonásáról 
is. Határozott arról, hogy az Önkormányzati Hivatal 
informatikai hálózatának a kiépítése céljából vállalko-
zási szerződést köt a Shift Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Bt-vel bruttó 1.663.700,-Ft, vállalkozási díj mellett. 
Panyor Zsuzsanna védőnő táppénzes állománya 
idején a II. számú védőnői körzet védőnői feladatait 
Kothencz Ágnes védőnő látja el a jövőben. Módosí-
tásra került a gyermekétkeztetés önrészéről szóló ko-
rábbi határozat, mely szerint az önkormányzat a nyári 
szociális gyermekétkeztetéshez 142.560,-Ft. önrészt 
biztosít. Támogatta a testület SZKTTO Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda kérelmét oly módon, hogy a hasz-

nálhatatlanná vált fénymásoló gépük helyett egy 
korszerű, új gép bérletének havi díjainak megfizeté-
sét vállalta át az önkormányzat. Hozzájárult a testület 
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonú Vízmű telep 
ingatlanon a Tisza-Maros Ivóvízminőség-Javító Prog-
ram végrehajtása során 1 db új kút kerüljön fúrásra. 
Tárgyalta a testület a Zoltánfy István Általános Isko-
lában folyó szakmai munkával kapcsolatos névtelen 
szülői beadványt, és felkérte annak szakmai értéke-
lésére és tájékoztatásra az igazgatót. A Deszki Nagy-
családosok Egyesületének a „Deszki Családbarát 
hétvégék” pályázat programjainak megvalósítására 
200.000,-Ft visszatérítendő támogatást adott 2014. 
december 10. napig történő elszámolással az önkor-
mányzat. Javításra került egy 2013. évben, a DSC tá-
mogatásáról szóló határozat is. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésekről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. július 7-ei rendes ülésén a következő határozatokat hozta: A médiából értesültünk, hogy Kiss-Rigó 

László megyés püspök augusztus 4-étől plé-
bánosokat helyez át, köztük a több mint egy 
évtizede itt szolgáló Dr. Gruber László atyát 
is, aki augusztus 4-től a szentesi Szent Anna 
plébánián szolgál tovább. 

A település nevében szeretném megkö-
szönni plébános úrnak a Deszken töltött 
időt, a szolgálatot és a sok áldozatot, amit a 
deszki hívek és a település érdekében tett. 
Hálával gondolunk közösséget építő tettei-

re és a hitközségért tett 
erőfeszítésekre. Kívá-
nom településünk nevé-
ben, hogy érezze jól ma-
gát új szolgálati helyén, 
és szeretettel gondoljon 
vissza Deszk községre, 
az itt lakókra!

Király László 
polgármester

Nagy örömömre a helyi szerb ortodox 
gyülekezet lelki pásztora, Svetomir Milicici 
Tisztelendő Úr a hivatalunkban tette le 
magyar honosításához szükséges állampol-
gársági esküt. Kívánok neki és kedves fele-
ségének egészséget, Tisztelendő Úrnak a hit 
gyakorlásához és a hitközség lelki támoga-
tásához, megtartásához erőt és a lakosság 
részéről szükséges segítséget! Szolgálja a 
deszki hívőket sok-sok évtizeden keresztül 
mindannyiunk megelégedésére! Tisztelet-
tel köszöntöm magyar állampolgárként – itt 
Deszken, ahová eddig is tartozott!   

Király László 
polgármester

Áthelyezték Dr. Gruber László plébánost

Különleges állampolgársági eskü

– A közelmúltban Belgiumban járt, azt hallottuk, hogy egy 
díjat vett át Deszk község nevében. Milyen díjat kapott települé-
sünk?

– A belga testvértelepülésünkről egy titokzatos telefont kaptunk 
egyik hétfőn, hogy a hétvégén ki kellene utazzunk, mert valami díj-
ra jelöltek bennünket. Schultzné Vajas Klára képviselő asszonnyal 
repültünk Belgiumba, ahol egy szép ünnepség keretében vehettük 
át több helyi jelölt közül három ninovei egyesület által alapított tu-
risztikai díjat. Ezt a díjat minden évben annak a személynek, cégnek, 
vagy szervezetnek adja a kuratórium, akik a legtöbbet tettek Ninove 
város turisztikai fejlődéséért, vagy jelentősen növelték ismertségét, 

elismertségét. 2014-ben Deszk község kapta ezt a megtisztelő kitüntetést, amivel 500 Euro is járt. A 
testület fog dönteni a pénz felhasználásáról, én mindenképpen azt fogom javasolni, hogy azokat a 
családokat, szállásadókat és segítőket hívjuk meg egy szép estére belőle, akik hozzájárultak a belga 

kapcsolat erősítésé-
hez. Futná a pénzből 
még egy kis emlékre is 
a sok-sok segítségért. 
Meglátjuk, hogyan 
döntenek majd a kép-
viselők. 

Szép pillanata volt 
ez a ninovei díjátadó 
a két település ba-
rátságának, büszkék 
voltunk ismét, hogy 
deszkiek vagyunk és 
köszönjük mindenki-
nek, aki velünk együtt 
táplálja ezt a barátsá-
got!

– A Tájház tetőszerkezete még mindig nem 
újult meg. Biztosan kész lesznek a munkákkal?

– A legutóbbi számban még optimistán nyilat-
koztam, mostanra kicsit reálisabban kell néznem 
a tájház ügyét. A váratlanul csapadékos, és folya-
matosan viharokkal sújtott nyár miatt a tetőt még 
nem mertük megbontani. Az épület fagerendás 
sárfödéme egy ilyen felhőszakadást tető nélkül 
biztosan nem bírna ki. A kémények, és a tetőszer-
kezet formája miatt az épület fóliás takarása sem 
megoldható, így ekkora esők után a mennyezet és 
félő, hogy akár maga a födém is leszakadna. Az új 
tető megépülte előtt nem lehet befejezni a belső 

vakolást sem. Adódtak váratlan problémák is. Az épületben az aláfalazáskor két 
meglehetősen nagy fal leomlott, melyeket újra kellett építenünk. A társadalmi 
munkát felajánlókat is hátráltatta rengeteg eső, ezért ők sem tudnak annyit, 
vagy a kellő időben bedolgozni nekünk. A felelősség nagy, és semmiképpen 
nem szeretném, ha a falunapi terveinknek, vagy akár a kampánynak esne ál-
dozatul a település első tájháza. A Deszk-Szőreg közötti kerékpárút évekkel ez-
előtt sajnos esős időben, erőltetve az akkori választásra készült el. A vállalkozó 
jelezte akkor is, hogy szakmailag nem jó döntés a felázott talajra erőszakolni a 
kivitelezést, az eredményét mindannyian látjuk és szenvedjük azóta is. 

Nem akarok, és nem fogok ebbe a hibába esni! Jól kell megépítenünk a 
tájházunkat, megóvva a köz tulajdonát, szakmai érvekkel és felelős döntéssel 
alátámasztva a kivitelezés minden mozzanatát. Továbbra is teljes erőbedobás-
sal haladunk, de már intézkedtem a határidő módosításáról. Meglátjuk, mire 
jutunk!

– Polgármester Úr, nyaralásra jut-e idő 
ezen a nyáron?

– Sokan adják manapság azt a választ 
erre a kérdésre a zsebükbe nyúlva, hogy 
„nincs kedvem!” Az én életem is átalakuló-
ban van, nekem is svájci frank alapú hitel 
terheli a vállam, sok a futó projektünk, és 
ha jól emlékszem, tavaly is azt nyilatkoz-
tam erre a kérdésre, hogy túl sok a feladat, 
a munka hogy egy-két hetes pihenésre 
gondolhassak. A szervezet néha jelzi, hogy 
jó lenne, de megint tologatom, vagy a tél-
re tartogatom ezt a lehetőséget. A német 
testvértelepülési utazásunk és egy-egy hi-
vatalos út azért ad némi kikapcsolódást, a 
mellett, hogy végig feladatokkal is jár. Csat-
lakozom a nagy átlaghoz, és rövid hétvé-
gékkel érem be nyaralás címen.

– Elkészült a Zoltánfy szobor az új iskola előtti téren. Hol, mikor 
és mennyiért lehet megvásárolni a Zoltánfy emlékérmet, amellyel a 
szobor létrejöttét lehet támogatni?

– A szobor már áll, de a környékének kialakítása még a nyári időszak 
teendői közé tartozik. Egy díszburkolatos járda vezet majd a szoborhoz, 
melyet Bánvölgyi László szobrászművész készített a felkérésünkre. Sze-
retném, ha jövőre a teljes óvoda előtti területet meg tudnánk újítani. 
Egy szép díszteret képzeltünk oda, ahol padok, hatalmas virágtartók, 
díszfák, kőbútorok és kandeláberek kerülnek majd – megváltoztatva az 
elburjánzott dzsungelt, és újabb színfoltot, ünnepségek megtartására 
alkalmas teret adva az iskolánknak és az óvodának.

Az emlékérmek árusítása 
a diákok segítségével már 
július közepén elkezdődik, 
Minden házhoz bekopognak 
felajánlva a lehetőséget min-
den deszki lakosnak, hogy a 
7500 forintos érem megvá-
sárlásával – egyenként 5000 
forinttal támogathassák az 
első köztéri szobrunk felállí-
tását, és a tisztelgést Zoltánfy 
István, deszki születésű fes-
tőművész emléke előtt. Előre 
is köszönöm mindenkinek, 
aki él ezzel a lehetőséggel, 
legyen magánszemély vagy 
akár cég! 

– A múlt havi számban volt szó a diákmunkáról. Mire 
megjelent az újság, megjelent a felhívás is, hogy jelent-
kezőket várnak, igen rövid határidővel. Hány diák je-
lentkezett? Tudtak-e mindenkit foglalkoztatni? 

– Sajnos megint 
az utolsó pillanat-
ban, kicsit kapkod-
va jelent meg a 
pályázati lehetőség 
a munkaügyi köz-
pontokban, és nem 
éppen a legkedve-
zőbb feltételekkel. 
Július 1-től 15 diák 
felvételére nyílt le-
hetőségünk egy 
hónap időtartamra, de csak napi négy órában. Ez sokakat 
elriasztott, amit én is megértek. Ez lehetett az oka, hogy 8 
fő jelentkezett az első turnusban. Látva ezt, a munkaügyi 
központ újabb kört indított, már hat órás lehetőséggel, 
ami egy kicsit visszatetsző az először felvettekkel szemben, 
de sajnos nem tudtunk kiharcolni a négyórásoknak szerző-
désmódosítást. Erre a július 1-től augusztus 15-ig tartó idő-
szakra újabb hat diákot tudtunk felvenni. Velük dolgozunk 
most együtt. Részt vesznek a táborok lebonyolításában, 
a közterületek gondozásában, a játszóterek festésében. 
Sajnálom, hogy mindig ilyen kapkodással kapják meg a 
munkaügyi központok ezt a nagyszerű lehetőséget, mert 
ezek a visszásságok miatt sokan választanak feketemunkát 
a diákjaink közül. Reméljük, hogy a döntéshozóknak ezen 
is sikerül majd változtatni jövőre!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– A tavalyi falunapokon egy nagyon 
szép kezdeményezés indult, a babafa ül-
tetés. Idén lesz ennek folytatása? 

– Természetesen lesz folytatása. A falu-
napok szombatján ültetjük ismét a tavaly 
született babák fáit a családokkal közösen 
a Szabadidő parkban. Stadler Ferencné 
Éva ötlete volt évekkel ezelőtt a babafa 
ültetés, a családok jó szívvel fogadták, így 
természetesen hagyományt teremtünk 
ezzel a kedves kis figyelmességgel. A fa-
ültetéskor minden baba kap egy nevére 
címzett kerámia öntözőkannát, és egy em-
léklapot az ültetett fa helyének megjelölé-
sével. Örülnénk, ha mindenki a magáénak 
érezné a növekvő, szépülő fáját, kijárna 
megkapálni és öntözni az életre szóló em-
léket.

BABAFA
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Új könyvek a könyvtárban

A Deszkaszínház és az Impro Művészeti Egyesület színházi felolva-
só tábort szervezett Deszken. Az egy hét alatt a résztvevők Gömöri 
Krisztián színművész és Horváth Péter rendező instrukciói alapján 
egy darabot értelmeztek, majd egy belső bemutatón el is játszottak, 
felolvasva a forgatókönyvet. Érdekes kezdeményezés, jó színházi 
gyakorlat volt a táborban résztvevőknek!

Bene Ildikó

Felolvasó tábor

Július 10-én, Deszken sze-
repelt a Stanko Paunovic nép-
táncegyüttes, a 26. Szegedi 
Nemzetközi Néptáncfesztivál 
keretein belül.

Elég nagy izgalommal vártuk 
a kezdést, mert az időjárás na-
gyon rossz volt, folyamatosan 
esett az eső. Ehhez képest kez-
désre szinte telt ház lett.

Alkalmam volt a fellépés előt-
ti próbát is végig nézni, és már 
akkor megállapítottam, hogy 
ezek nagyon fegyelmezett tán-
cosok, vezetőjük pedig nagyon 
szigorú és következetes.

Az előadás előtt Király Lász-
ló polgármester köszöntötte a 
jelen levőket, szavait és eposzi 
körmondatait Brczán Krisztifor 
tolmácsolta, több-kevesebb 
sikerrel. Ezt követően Roboz 
István, a rendezvényt szervező 

alapítvány kuratóriumi tag-
ja – deszki lakos – ismertette 
az együttes múltját és jelenét. 
Ebből megtudtuk, hogy ez az 
együttes több száz taggal ren-
delkezik, vannak tánccsoport-
jaik, zenekaraik, énekkaraik, 
foglalkoznak az utánpótláskép-
zéssel is és már bejárták a fél 
világot.

Egy nyolctagú zenekar biz-
tosította az alaphangulatot és 
a táncosok gyönyörű népvise-
letekben gyönyörű táncokat 
mutattak be. Szerbia különbö-
ző részeiről láthattunk táncot 
is, népviseletet is. A műsort szí-
nesítette a női- és a férfikórus, 
valamint egy furulyás szólista.

A táncok és a dalok közül volt 
néhány, ami – számomra – a 
Bánát együttes repertoárjából 
ismertnek tűnt, de lehet, hogy 

ez csak valamiféle áthallás volt 
részemről.

Megállapítottam, hogy ez 
egy profi együttes, hiszen min-
den mozdulatuk, a koreográfia 
minden rezdülése előre kidol-
gozott, a ragyogó térformák 
ki- és átalakítása tökéletes volt. 
A táncokba még a meghajlást is 
beleintegrálták. Az énekkarok 
éneklés közben mozogtak, ami 
egyfajta koreográfiának is fel-
fogható volt. A zenekar kitűnő-
en játszott, különösen a vezető 
harmonikás játéka tetszett.

A műsor majdnem másfél 
óráig tartott, de igen nagy si-
kert aratott, hiszen a nézők na-
gyon gyakran közbetapsoltak, 
és több alkalommal vastapssal 
jutalmazták a fellépőket.

Révész István

Julie Garwood: 
A NAGYMENŐ

Peyton Lockhart és testvé-
rei megöröklik a kicsiny, de 
pazar óceánparti üdülőhelyet, 
ez azonban feltételekkel jár. A 
lányok egy évig irányíthatják a 
helyet, és ez idő alatt hasznot 
kell termelniük, csakis így lehet 
az ő tulajdonuk az üdülő. Szám-
talan kihívással kell szembe-
nézniük, és sok olyan emberrel, 
akik mindent elkövetnek, hogy 
megakadályozzák őket a céljuk 
elérésében. Peyton számára 
hamarosan nyilvánvalóvá válik, 
hogy minden erőfeszítésüket 
szabotálják, de nem hagyja, 
hogy a fenyegetések eltántorít-
sák… egészen addig, amíg kis 
híján megölik…

Kathleen Tessaro: 
A PARFÜM TITKA – EGY 
VÁRATLAN ÖRÖKSÉG IZ-
GALMAS TÖRTÉNETE

Egy francia ügyvédi iroda le-
vélben értesíti a Londonban élő 
Grace Munroe-t, hogy a módos 
parfümmúzsa, Madame Eva 
d’Orsey ráhagyta a vagyonát. 
Csak egy probléma van: Grace 
sosem ismerte az örökhagyót. 
Innentől kezdetét veszi a kalan-
dos és fordulatos utazás, amely 
során Grace felfedezi, ki lehetett 
a jótevője, aki megbabonázta a 
párizsi és a New York-i felső tíz-
ezer életét az 1920-as évektől 
kezdve…

Jordan Belfort: 
A WALL STREET FARKASA 

A pénz sosem elég. Jordan 
Belfort becsületes tőzsdeügy-
nökként kezdte pályafutását, 
de az amerikai álom őt is utol-
érte. Ő lesz a Wall Street farka-
sa - annyi pénzt keres és annyit 
költ luxusautókra, jachtokra, 
drogokra, nőkre, amennyit föl-

di halandó elképzelni sem tud. 
Korrupció és bűnök szegélyezik 
a sikeréhez vezető utat, és FBI 
ügynökök lihegnek a nyomá-
ban. Jordan nagyon magasra 
jut, ahonnan nagyon mélyre 
zuhan…

Jojo Moyes: 
AKIT ELHAGYTÁL

1916, Franciaország. Miután 
imádott férje, Édouard hadba 
vonul, Sophie egyedül kényte-
len gondoskodni családjáról. 
Német kézre került kisvárosuk-
ban új katonai parancsnok jele-
nik meg, aki tisztjeivel még in-
kább megkeseríti Sophie életét. 
S amikor a Kommandant szeme 
megakad a portrén, melyet 
Édouard festett ifjú asszonyáról, 
az események baljós fordula-
tot vesznek, melynek nyomán 
Sophie-nak borzasztó nehéz 
döntést kell hoznia.

Jussi Adler-Olsen: 
HAJTÓVADÁSZAT

A 15 éves Marco semmi 
egyébre nem vágyik, csak hogy 
iskolába járhasson, és meg 
tudjon állni a saját lábán. Gyű-
löli életét a klánban, amelyet a 
nagybátyja irányít erős kézzel, s 
ahol arra kényszerítik a gyereke-
ket, hogy kolduljanak, betörje-
nek. Egy nap nem bírja tovább, 
és megszökik. Menekülés köz-
ben rábukkan nagybátyja egy 
feltételezett áldozatának holt-
testére, s ezzel az események 
egész láncolatát indítja el.

Harlan Coben: 
NINCS TÖBB ESÉLY

Marc Seidman majdnem két 
hétig kómában fekszik, miután 
lelőtték a saját házában, és ami-
kor magához tér, sokkoló hírek-
kel kell szembesülnie: feleségét 
agyonlőtték, hat hónapos kislá-

nyuk pedig nyomtalanul eltűnt. 
Váratlanul felhívja dúsgazdag 
apósa, és közli vele, hogy az 
emberrablók kétmillió dollárt 
követelnek a kislányért cserébe. 
Marc súlyos dilemma elé kerül: 
vagy követi az emberrablók uta-
sításait, vagy lánya életét kocká-
ra téve értesíti a rendőrséget...

Papp Diána: 
TÉLI FAGYI

Virág harminc elmúlt, de sem 
az álommeló, sem az álomott-
hon, sem az álompasi nem akar 
valósággá válni. Önbizalma, 
optimizmusa mégis töretlen. 
Pedig van kivel összemérnie 
magát. Alig pár évvel idősebb 
nővére, Judit már régen révbe 
ért. Jóképű férj, három gyerek, 
anyagi gondokról nem is hal-
lott, de még rettenetes főnök 
sem igyekszik pokollá tenni az 
életét.

Aztán váratlanul Juditot el-
hagyja a férje egy fiatalabb nő 
miatt…

Réti László: 
CÉLPONT PÁRIZSBAN

Victor Jacquard párizsi üzlet-
embernek megszaporodtak a 
teendői. Biztonsági cége jelen-
tős megrendelést kap, amely 
megszilárdíthatja pozícióját az 
üzleti életben. Magánéleti gon-
dok is terhelik: házassága vál-
ságban van, feleségével egyre 
gyakoribbak a veszekedések, 
és feltűnik ifjúkori szerelme, 
Chantal is, aki a segítségét kéri. 
Victor minden energiájával az új 
feladatra koncentrál, amikor is 
egy emberrablási ügy kellős kö-
zepén találja magát, amelyben 
senki sem az, akinek látszik.

Összeállította: 
Tóth Erzsébet könyvtáros

Reflexió Fesztivál

Fesztivál ország lettünk. Szinte 
minden hétre jut egy hol kisebb 
helyi, hol egy nagyobb országos 
esemény. Június harmadik hét-
végéjén szűkebb pátriánkban is 
fesztiválozhattunk egyet, telje-
sen ingyenesen, ám egy jó ügy 
szolgálatába szegődve. A Desz-
ki Művelődési Ház és Könyvtár 
és a szegedi Impro Művészeti 
Egyesület közösen rendeztek 
egy kulturális seregszemlét, s az 
adományokból és egy árverés-
ből befolyt összeggel a Szegedi 
Újszülött Életmentő Szolgálat 
mentőautójának felszereltségén 
szerettek volna javítani. Több 
színvonalas kiállítás és színházi 
előadás közül lehetett választani, 
én két színdarab mellett tettem 
le a voksomat. Először péntek 
este a Deszki Faluházban tekin-
tettem meg a szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium tehetséges 
fiataljaiból álló Iván társulat Hó-
fehérke abszurd átiratát. Nagy 
szívfájdalmam, meglehetősen 
kevesen jöttünk össze. Talán az 
esti Vb-meccs, talán az iskolai 
tanévzárók, vagy a mindig aktu-
ális kerti locsolás, esetleg a darab 
abszurd jellege miatt maradt tá-
vol a színházértő közönség, pon-
tosan nem tudom. Azt viszont 
igen, hogy nagyot veszítettek. 
A fiatalok óriási elszántsággal 
és bájjal, olykor már-már túlzott 
lelkesedéssel varázsolták a sze-
münk elé az ő sajátos XXI. századi 
látásmódjukkal átitatott darabot. 
Alapvetően egyébként konzer-
vatív vagyok, nem szeretem, ha 

dilettáns módon tönkreteszik az 
eredeti darabot. Szerencsére itt 
egy nagyon is szerethető, jól ösz-
szerakott produkciót láthattunk, 
tele sajátos helyzetkomikumok-
kal. Talán hangerőben voltak 
néha túlságosan invenciózusak, 
ebben néha a kevesebb több lett 
volna. Ezek a fiatalok méltán lép-
delnek az iskolájuk nagy elődei, 
Alföldi Robi, Szőke András, Badár 
Sándor nyomdokain. Vasárnap 
este aztán a Szegedi Pinceszín-
házban koronáztatott meg ez a 
hétvégi kulturális eseménysor. 
Nagy várakozással tekintettem a 
Deszki DeszkaSzínház produkci-
ója elé. Spiró György: Prah című 
darabját hozták el nagy örö-
mömre, mert Spiró végletekig 
ellenpontozott, sajátos világlá-
tással megírt drámái régóta nagy 
kedvenceim. Eleinte kicsit tar-
tottam a darabtól, de be kellett 
látnom, aggodalmam teljesen 
felesleges volt. Azt gondoltam, 
hogy Földi Jancsi erőteljes orgá-

numával, habitusával nagyot fog 
játszani, s ez így is történt. Mell-
ár Erikát bájos törékenységével 
nem tudtam előzetesen hová 
tenni. Erika aztán alaposan rám 
cáfolt. Apró bakijai ellenére mint-
ha ezt a szerepet mindig is neki 
írták volna, egyszerűen szenzá-
ciós volt. Tökéletesen jelenítet-
te meg az aggodalmaskodó, a 
minden helyzetben vesztes, sőt, 
a rendszerváltás összes vesztes 
rétegének minden szívfájdalmát. 
Ez a darab talán abszurdabb-
ra sikeredett még a Hófehérke 
átíratnál is. És nem a rendezés 
miatt, mert nagyon is dicséret il-
leti a rendezőt Seres István Piput, 
hogy nem rendezte agyon a da-
rabot. Tisztán, sallangmentesen, 
csak a párbeszédek drámaiságá-
ra helyezve a hangsúlyt csapta 
arcon a nézőket. Mert ez a darab 
üt, perzsel, miközben nagyokat 
kacagunk, mert gúnyt űzünk mi 
még a saját nyomorúságunkból 
is, és ezen egy lottónyeremény 

sem képes változtatni. Mert ál-
modozni könnyű, örülni viszont 
nehéz. Keserű komédia ez, mert 
az álmodozva nyert milliókkal 
egyúttal elveszíthetünk mindent. 
Mindent, ami az addigi életünket 
jelentette, földhözragadt nyo-
morúsága ellenére is. És mégis: 
menthetetlenül álmodozunk, 
és felhőtlenül kacagnánk újra 
és újra, hogy aztán a torkunkba 
fulladjon a szó, és égjen az a szel-
vény....

Magony István

Az előző számban rosz-
szul jelent meg a 90. szü-
letésnapját ünneplő Fodor 
Istvánné, Marika néni neve. 
Elnézést kérünk a hibáért!

Szerk.

HELYESBÍTÉS

A Stanko Paunovic 
néptáncegyüttes Deszken

Szeretném megköszönni Révész Istvánnak és Révész Balázsnak, hogy a Faluház rendezvényein, színhá-
zi előadásain a fénytechnikusi teendőket egész évben társadalmi munkában ellátták! 

Köszönet illeti Márki Kittit is, aki a nyári táborainkhoz nyújtott nélkülözhetetlen segítséget!
Bene Ildikó ig.

Köszönet
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Egy júniusi hétvégén indultunk a 
Deszkadöngetőkkel, hogy felfedezzük 
Krakkó és környékének csodáit. A négy 

nap igen tartalmasnak ígérkezett a 
programot olvasva, és ezt igazolta már 
az odafelé tartó utunk. Donovaly után 

Árva várát tekintettük meg, majd Zako-
pane hegycsúcsát vettük be. A követ-
kező napokban Krakkó nevezetessége-
it kerestük fel; jártunk a Barbakannál, 
sétáltunk a királyi kastélynál, meglá-
togattuk a Jagello Egyetemet. Termé-
szetesen bejártuk a zsidó negyedet is, 
ahol minden este klezmer zene szól. Ki-
rándulásunk legmegrázóbb programja 
Auschwitz−Birkenau meglátogatása 
volt. Csoportunkban voltak olyanok, 
akik már jártak az emlékhelyen, így ez-
úttal nem tartottak 

velünk. Visszagondolva már nem 
csodálkozom, miért nem. Ezt egyszer 
mindenkinek látnia kell, de egy alka-
lommal éppen elég szembesülni a 

megtörtént szörnyűségekkel. Követ-
kező állomásunk a Wieliczka sóbánya 
volt, ahol 3 órás túránk során bejártuk 

a közel 800 éves bánya 2 kilométeres 
szakaszát. Az estéink meg persze nem 
telhettek el ízletes vacsorák, foci vb és 
természetesen táncház nélkül. És még 
hazafelé is maradt élményprogram, tu-
tajoztunk a Dunajecen. Ez egy határfo-
lyó Lengyelország és Szlovákia között. 
Két és fél óra alatt 18 km−t tettünk 
meg festői tájakon, majd frissen sült 
pisztránggal zártuk a kirándulásunkat. 
Köszönjük Lovászi Magdikának, hogy 
megszervezte nekünk az utat, és re-
méljük, hogy a jövő évi prágai útra is 
magával visz bennünket!

Karácsonyiné Szilvia

Kérem a tisztelt lakosságot, a cé-
gek, intézmények vezetőit, hogy a 
tulajdonukban vagy használatuk-
ban lévő ingatlanokon a parlagfű 
kaszálását vagy más módon történő 
irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. Azzal szem-
ben, aki nem tesz eleget a parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségének, belte-
rületen a jegyző, külterületen a CSMKH 
Szegedi Járási Földhivatal közérdekű 
védekezést rendel el, melynek költsé-

geit a földhasználó, illetve a termelő 
köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal tizenötezer és ötmillió forint kö-
zötti növényvédelmi bírságot szab ki. 
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket 
az alábbi számokon tehetnek:

Belterületre vonatkozóan:
Iványi Levente közterület felügyelő: 

20/481-6275
Önkormányzati Hivatal/Titkárság: 

62/571-580

Külterületre vonatkozóan:
CSMKH Szegedi Járási Földhivatal: 

62/680-170

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
jegyző

Azok, akik a hivatalban szociális 
ügyeket intéztek az elmúlt öt ciklusban, 
mind jól ismerik Törökné Bella Gizike 
kolléganőnket. Közvetlen, készséges, 
precíz és mindig segítőkész dolgo-
zóként emlegettük házon belül, de 
ugyanígy vélekedtek róla azok is, akik-
nek ügyes-bajos dolgait segítette az 
elmúlt tizenhét év alatt. Ami nekünk, 
és az ügyfeleknek szűk húsz esztendő 
volt, az Gizikének az utolsó 6205 mun-
kában töltött nap! Úgy döntött, hogy él 
a nyugdíjba vonulás lehetőségével, és 
elköszönt hivatalunktól. Jegyzőasszo-

nyom, és a kollégáim 
a lakásán búcsúztak 
tőle, családias ven-
déglátását élvezve, 
ám engem a szolgálat 
Pestre szólított azon a na-
pon. Innen, a Deszki Hírnök hasábjain 
kívánok Neki nyugdíjba vonulásakor jó 
egészséget, mosolygós nagymamasá-
got, és még legalább 12.000 szép napot 
családja körében, és köztünk, deszkiek 
között! 

Király László
polgármester

Az iskolások már a nyári szünidőt 
töltik, mi nyugdíjasok nem tartunk 
nyári szünetet. Folyamatosan egyre 
több rendezvényt szervezünk, a min-
dennapos terefere délutánok és kár-
tyajátékokon felül.

Június 24-én Gizella és Eszter napot 
ünnepeltünk finom itókákkal és süte-
ményekkel. Köszönjük a névnaposok-
nak.

Június 25-én Lencséskáposzta le-
ves, tepertős pogácsa, sós stangli, 
kifli, és édes süteményekkel vendé-
geltek meg a névnaposok: Lászlók, 

Irének és Anna, valamint a születés-
napos János. A főzést a fiúk vállalták, 
a hölgyek pedig a süteményeket ké-
szítették, köszönjük a vendéglátást.

Június 27-én egy kis lelkes csoport 
Váraszóra szervezett kirándulást, 
amely igen jól sikerült, vidáman, sok 
élménnyel tértek haza.

Július 7-én Algyőn a Borbála Für-
dőben hűsöltünk, nagyon jó időt fog-
tunk ki.

Július 9-én Cserháti György és se-
gítői főztek finom gombás csirkepör-
költet tésztával. Minyó Józsefék gyö-

nyörű őszibarackot hoztak az ebéd 
mellé. Köszönjük nekik, a munkát és 
a felajánlást.

Július 8-án szomorú szívvel búcsúz-
tunk Turcsányiné Pannikától a Kiskun-
dorozsmai temetőben.

„A nagy szavak nem érnek semmit, 
Elszállnak, mint az őszi szél,
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”
/József Attila/
Pannikát mindannyian szerettük, 

nyugodjon békében.
R.B-né

Itt a nyár. Vendégek jönnek: bará-
taink, gyerekek, unokák és ott a nagy 
kérdés: merre menjünk? Mit csináljunk? 

Összegyűjtöttem néhány javaslatot, 
amit vagy én tapasztaltam meg, vagy 
egyik ismerősöm hívta fel rá a figyel-
mem. 

Itt van mindjárt Deszk. Egy kerékpá-
ros körút keretében megtekinthetjük 
a Rózsaházat, a rózsaföldeket, az új 
lakórészt és közben megpihenhetünk 
a horgásztó partján vagy éppen a Sza-
badidő Park fantasztikus játszóterén. 
Ha elhagyjuk Deszk határát, mindjárt 
javaslom a kiszombori kukorica labi-
rintust, ami gyereknek, felnőttnek egy-
aránt élmény lehet. (Köré még egyéb 
programokat is szerveznek, pl. kéz-

műves foglalkozásokat… S ha tovább 
haladunk, jöhet Makó, ahol egészen 
különleges „kincsekre” akadunk ebben 
az évben. Egy kétórás séta keretében, 
idegenvezetővel megismerhetjük 
az összes Makovecz épületet. A leg-
újabbnál érdemes megállni, hiszen a 
Hagymatikum fürdő nemcsak építé-
szeti különlegesség, hanem –a hallott 
hírektől eltérően- egészen kiváló fürdő 
is. A „gyerekparadicsomot” és a szaunát 
külön kiemelem. Péntek esténként 8 
órától pedig 1000 forintért élvezhetjük 
mindazt, amit nap közben drágának 
találunk. S még mindig ebben a vá-
rosban maradva kibővült a Maros parti 
kalandpark. Hogy kalandos, az is bizo-
nyítja, hogy át is csúszhatunk a Maros 

fölött és lombsátorban haladva 
közelről láthatjuk a ma-

darak világát is. És 
beszélnünk kell 

a már hagyo-
mányos Ma-

kói Nyári 
S z í n h á z i 
Estékről. 
A leg-
drágább 
j e g y 
is csak 
1 2 0 0 

forint, az 
e l ő a d á -

sok pedig 
szórakozta-
tóak. 

S ha még 
mindig ma-
rad ideje a 

nálunk vendégeskedőknek – irány Sze-
ged. Több százmilliós beruházással tel-
jesen megújult a Füvészkert. Gyönyörű! 
Egy fél napot is könnyedén eltölthe-
tünk, és ha szerencsénk van, látogatá-
sunkat a Lótuszfesztivál idejére tudjuk 
szervezni. A Vadaspark „gazdagsága” 
már mindenki előtt ismert, a Szabadtéri 
Játékok is nemzetközi hírű. A Városházi 
Esték és az Újszegedi Szabadtéri Szín-
pad programjának is érdemes ismét 
utánanézni. S most a sláger: az egyipto-
mi kiállítás. Csütörtökönként ingyenes 
tárlatvezetéssel 17 órakor a Kass Ga-
lériában kezdhetünk, majd 18 órakor 
a Fekete Ház következhet és végül 19 
órakor a Móra Ferenc Múzeumban fe-
jezhetjük be a programot. Szombaton 
szintén van ingyenes tárlatvezetés. S 
ha elfáradtunk már az is élvezetes, ha 
egy szórakozóhely kellemes teraszára 
ülünk. Emlékeznek a Hungáriára? Most 
kiülhetünk a Dankó szobor melletti te-
raszára.  

Nyár, fürdés. Akkor egy újdonság is-
mét. A Nádas tó Sándorfalván. Olcsó 
árak, tisztaság, homokos part, úszás, 
horgászati lehetőség. Olyan, mint egy 
homokos tengerpart. Az egészen pici 
gyerekekkel is élvezetes környezet. 

S még a mórahalmi lehetőségekről 
nem is beszéltem. S mindezek max. 40 
kilométeres körzetben a rendelkezé-
sünkre állnak. 

Kedves Olvasó! Ha sikerült az érdek-
lődését felkelteni, több információért 
utánanézhet az ajánlatoknak az inter-
neten!

Jó pihenést, élménydús nyarat kívá-
nok! 

Kószó Aranka 

Kis kacsa fürdik fekete tóban ..., a Döngetők jártak Lengyelországban 

Felhívás parlagfű-mentesítésre

17 év szolgálat után nyugdíj

Hírek az idősek klub életéről

Menjünk, de hova?

azaz mire költjük a pénzüket?” 

Mit? Miből? Mennyiért?... 

A nyár elején több helyszínen is szépítgettük a közterületeket. A régi teme-
tő melletti sportpályán felújítottuk a padokat – igen régóta vártak már erre. 
A főtéren és az intézményeknél az elrozsdásodott hulladéktároló kosarakat 
kicseréltük, valamint a faburkolatú, hatalmas edényeket felszedtük és a he-
lyükre is a főtéren használatos, fedeles kukákat telepítettünk.

Kicseréltük a Tempfli és a Jakabb Gyula utcai játszóterek hulladékgyűjtőit 
is. A településen még hiányzó kerékpártámasztókat is vásároltunk a kutya-
táp-, és műszaki kisbolt elé, ill. az idősek napközi otthona elé. Ezek letelepítése 
is megtörténik augusztus hónapban. 

Megkezdtük – törvényi kötelezettségünknek eleget téve – a termelői piaci 
elárusító helyek kialakítását a Semmelweis utcai pavilonsor végén. Ezt már 
július végén birtokba vehetik az árusok és a vevők!A Semmelweis utcai szolgáltató sor melletti szelektív 

kukák mellé és a kukákba is folyamatosan olyan szemetek 
kerülnek, amelyek nem felelnek meg a szelektív hulladékgyűj-

tés szabályainak.
Jogszabály szerint: hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezett-

ségszegést követ el és bírsággal sújtható, aki a szelektív hulladékgyűjtés 
céljára kialakított gyűjtőszigeten elhelyezett edényzetbe a feltüntetett tí-
pustól eltérő hulladékot helyez, vagy az edényzetre hulladékot helyez, a 
zsákos szemétszállítás Zója u. 55. szám előtti kijelölt gyűjtőhelyére nem a 
Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott emblémás zsákban helyez 
el hulladékot, vagy nem kommunális hulladékot helyez 
el a gyűjtőhelyre. A zsákok 

gyűjtőedényzet mellé rakása 
szabálysértési feljelentés 

vonhat maga után.
Dr. Altmayerné 

Dr. Kocsis Anita 
jegyző



2014. július 5DESZKI HÍRNÖK

Június 16-án nagy nyüzsgés az isko-
la előtt: 60 türelmetlen nebuló arra vár, 
hogy felszállhasson az emeletes buszra, 
annak is az emeleti első ülésére, ahol 

pazar a panoráma. A tanításnak vége, 
de a programok folytatódnak. Hagyo-
mányok Háza – Rendhagyó tánc és 
drámaóra „Orbán Balázs nyomán”, 

kézműves foglalkozás, ebéd, a Budai 
vár nevezetességei – szerepelt a prog-
ramban, melyet a Faluház egy pályázat 
útján biztosított számunkra. 

A Hagyományok Házában már több-
ször jártunk, de most sem okozott 
csalódást. Képzeletben felültünk Or-
bán Balázs néprajzkutató szekerére és 
bejártuk Székelyföldet. Anekdotákon 
keresztül megismerkedtünk a gyimesi 
csángók életével, életmódjával, népvi-
seletével, hangszereivel – gardonnal 
– melynek húrjai farkas bélből vagy 
juh bélből készültek. Elkalauzoltak a 
bukovinai székelyekhez, Székelyudvar-
helyre a dallamok, a népviselet, a tánc 
segítségével. Gyerekeink tátott szájjal 
hallgatták a történeteket és aktívan 
részt vettek az interaktív órán.

Ezután kézműves foglalkozás követ-
kezett. Két csoportban dolgoztunk. Egy 
rongybabát készítettünk természetes 
anyagból, majd egy labdát birkagyapjú, 
szappan, és sok-sok munka segítségé-
vel. (gyapjú kártolás, nemezelés) Ter-
mészetesen az elkészített ,,mintadara-
bokat” az alkotók elvihették.

Az ebédet egy közeli pizzázóban fo-

gyasztottuk el (amiből egy morzsa sem 
maradt, pedig a főételen túl egy csoki 
torta vanília fagyival, üdítővel is ha-
sunkba került).

Egy kis túrázás a Budai várban, gyö-
nyörködés Pest panorámájában, ez fért 
a napi programba. A gyerekek bizton-

ságos hazatérését a sofőrön túl, Széllné 
Tünde, Deákné Judit, Bertókné Zsóka, 
Schultzné Klári tanító nénik biztosítot-
ták. Köszönjük a lehetőséget a Faluház-
nak, hogy ismét egy élményteli utazás-
ban volt részünk. 

Schultzné Vajas Klára

A magyar iskola 4. osztályos tanulói és a szerb 
iskolások az idén együtt vettek részt egy kétnapos 
kiránduláson Egerben és Szilvásváradon.

Utunk első napját a Szalajka-völgyben töltöt-
tük. Megérkezésünk után azonnal az erdei vasútra 
szálltunk, mellyel elvonatoztunk a végállomásig. 
Onnan felmásztunk az „ősember barlangba”, majd 
megcsodáltuk Magyarország legnagyobb vízesé-
sét, a Fátyol-vízesést. A gyerekek élvezettel ját-
szottak a patak mentén, és megfigyelték a vízben 
úszkáló pisztrángokat. A szállásunkra egy jó órás 

gyalogtúra után jutottunk el. Estére sem marad-
tunk program nélkül. Éjszakai bátorságpróbára in-
dultunk. Ha más nem is, de az kiderült, hogy nem 
igazán vagyunk bátrak. Másnap reggel búcsút 
mondtunk az erdős hegyvidéknek, és elindultunk 
Egerbe. Először a török építészet legészakibb 
emlékét, a 40 méter magas Minaretet tekintettük 
meg, és persze megmásztuk a 97 lépcsőt, hogy 
feljussunk az erkélyére.

A Marcipán Múzeumban mindenki kiválaszt-
hatta a neki legjobban tetsző „remekművet”. Az 

Eszterházy Károly Főiskola panorámateraszáról 
láthattuk a várost, majd az egész világon ritka-
ságnak számító periszkóp segítségével vetítették 
ki számunkra Egert és környékét a besötétített 
terem közepén lévő asztalra. Az épületben levő 
Csillagászati Múzeum megtekintése után a Varázs-
terembe látogattunk el, ahol a magunk által elvé-
gezhető kísérleteken keresztül ismerkedhettünk 
meg alapvető fizikai jelenségekkel.

Jártunk a Gárdonyi Emlékmúzeumban is, majd a 
Vár falai között próbáltuk elképzelni az egri vité-

zek hőstettét. Sajnos a két nap gyorsan elrepült, 
még elidőztünk volna egy kicsit a városban, a vár 
falai között. Mi, pedagógusok, abban reményke-
dünk, hogy hosszas előkészítő munkánk nem volt 
hiábavaló. Reméljük, hogy a gyerekek élmények-
kel teli érkeztek haza, és amikor 6. osztályban az 
Egri csillagok című művet olvassák, felvillannak 
emlékezetükben a most szerzett információk. 

Harcsásné Kasza Éva 
és Zórity Dusica osztályfőnökök

Kedves kolléganőnk, Széllné Takács 
Tünde „kijárta” az iskolát. 33 évet töltött 
el tanítóként itt, Deszken. 
Lassan kivételes ritkaság, 
ha valaki ennyi ideig egyet-
len munkahelyen dolgozik, 
ráadásul ott, ahol egykor 
diákként is tanult. Az utolsó 
csengőszóig a megszokott 
lelkesedéssel, odaadással 
gondoskodott a rábízott 
gyerekek testi-lelki-szellemi 
fejlődéséről. Életcéljának tekintette a 
gyermeknevelést, oktatást. Mi, kollé-

gák a barátunknak érezhettük, számít-
hattunk szakmai segítségére, ötleteire.

Nézz vissza most egy percre, nézz az 
útra, 
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a 
munka, 
Nézz vissza... aztán ismét csak előre, 
S indulj tovább az alkotó jövőbe.

(Kiss Jenő)
Ezúton is szeretnénk min-

den jót kívánni új, kötetlenebb 
életéhez, találjon sok örömet a 

nyugdíjas években!
Az iskola dolgozói

Kirándulás Egerbe és Szilvásváradra

Tündinek

iskolai hírek  

Kirándultunk a Hagyományok 
házába

CSONGRÁD MEGYEI 
VADÁSZNAP

XX Deszki

és

DESZK PARÁDÉ
Ismét lesz vidám felvonu-
lás a Falunapokon!  Várjuk 
azon közösségek, civil szerveze-
tek, baráti társaságok jelentkezését, 
akik vállalják, hogy „parádésan” végig-
vonulnak Deszk utcáin! Az első három 
helyezett pénzjutalomban részesül!

III. TORTADÍSZÍTŐ 
VERSENY

A nagy sikerre való tekintettel idén is 
megrendezzük a Falunapi Tortadíszítő 
Versenyt, melyet most is két, gyermek 
és felnőtt kategóriákban indítunk. To-
vábbra sem kell semmilyen előképzett-
ség, csak két ügyes kéz és kreativitás. 

A jelentkezők feladata a már 
beburkolt tortát a helyszínen 

kidíszíteni, adott idő alatt. A ver-
senymunka elkészítéséhez szükséges 

anyagokat biztosítjuk, de az eszközö-
ket (nyújtófát, kiszúrókat, mintázókat) 
csak korlátozott számban tudjuk a ver-
senyzők rendelkezésére bocsátani, így 
saját eszközöket is be lehet vetni! Vár-
juk a lelkes tortadíszítők jelentkezését!
Ideje: 2014. szeptember 5.
Kategóriák: gyermek; felnőtt
Jelentkezés módja: 
személyesen a Faluházban; 
e-mailben: 
haluskaandi@hotmail.com;

INFO: HALUSKA ANDI: 
30/5406918

Szeptember 5-7-ig 

20. alkalommal ren-
dezzük meg a Deszki Faluna-

pokat, ezúttal a Csongrád Megyei 
Vadásznappal összekötve. Egy kis 

ízelítő a programokból: polgármesterek 
nemzetközi főzőversenye, vadászkiállítás, 
ünnepi műsor, IRIGY HÓNALJMIRIGY és 

DESPERADO koncert, Miénk a színpad! kul-
turális műsor, szomszédoló túra, kézilabda-

torna, horgászverseny és rengeteg gyer-
mekprogram. Várunk minden deszkit 
és nem deszkit, kicsit és nagyot a 

XX. Deszki Falunapokra!
Rendezőség

2014. szeptember 5-6-7.

DESPERADO
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Az eddig a SLY Szalonban működő spinning edzés úgy ki-
nőtte magát, hogy július 2-ától átköltöztek a régi „Footmark” 
helyére.

(A móka kedvéért elmesélem, hogy keresve ezt a helyet, kap-
tam segítséget egy járókelőtől, hogy nem tudja, hogy „Márknak” 
hívják-e, de a közelben lakik egy orvos, talán őt keresem, és nem 
járok messze az igazságtól. Hihetetlenül aranyos volt!)

Mindenesetre végül is számomra, „gyüttmönt deszkiként” 
kiderült, hogy ez a bizonyos régi Footmark a főút végén talál-
ható, nem messze a Csibész Kutyasulitól, és cseppet sincs el-
dugott helyen, könnyen megközelíthető az Alkotmány utcán. 

Kovács Kriszta, a spinning oktató rendkívül készséges volt. 
Örömmel mesélte, hogy épp a mai napon érkezett meg a te-
rembe a hatalmas tükör, amitől mindinkább megnyílik a tér, 
emellett tökéletes rá, hogy ellenőrizhessék benne magukat 
tekerés közben. Mindenütt ablakok, illetve a hívogató 10 bi-
cikli, ami mind-mind arra várt, hogy jól kifárasszák magukat 
rajtuk az edzésre érkezők. Továbbá oldalt egy kis gyereksarkot 
is kialakítottak kis asztalkával, zsírkrétával, színezővel, épp a 
kisgyermekes anyukák kedvéért, akiket a hasonló esti progra-
moktól az tart vissza, hogy nincs hova tenni a kis lurkót vagy 
lurkókat. 

A spinning egy olyan kerékpározós aerobic forma, ahol a 
speciális szobabiciklin beállítható az ellenállás, és ezáltal imi-
tálható a hegymenet, vagy a lejtő. Fontos, hogy változó in-
tenzitással dolgozzanak, hogy ne essen le közben a pulzus. 
Minden alkalommal az edzés végén alaposan lenyújtanak és 
hasizmoznak egy kicsit.

Egy óra ára 900 Ft, illetve egy 10 alkalmas bérlet 8000Ft, ami 
nincs időhöz kötve, hogy meddig használható fel. Mostanra 
már van saját logójuk is, illetve a facebookon is egy csoport: a 
Deszki Spinningesek, ahol sok-sok információ megtalálható, 
amin keresztül talán még egyszerűbben lehetőség nyílik fel-
jelentkezni egy-egy edzésre. 

„A társaság nagyon jó. Kedves, szeretetreméltó emberek! Jó 
hangulatban telnek az órák. Minden várakozásomon felüli, 
hogy munka, gyerek, és a mindennapok mellett rászánják a 
szabadidőt és eljárnak hozzánk, szeretnek itt lenni. Köszönök 
nekik mindent!” – mondta Kriszta a lelkes spinningesekről. –

„Örülök, amikor lelkendeznek, hogy mennyivel keskenyebb lett 
az arcuk, könnyebben feljön a nadrág, vagy épp kilókban mér-
hető az eredmény!”

Ez az este, mikor ellátogattam közéjük, épp ilyen esősre 
sikeredett, de ennek ellenére mégis hiánytalanul összejött 
az aznapi csapat. Szóltak a ritmusos dallamok, de egyáltalán 
nem túl hangosan, hogy Kriszta instrukcióit is hallani lehes-
sen. Az óra barátias, családias, de azért kemény is volt. Az 
edzőcipők hol lassabban, hol rettentő gyorsan forogtak egy-
szerre a pedálokba bújtatva. „Még 8-at! Ne add föl! Ez az!” – 
buzdít Kriszta.

Összesen 30-40 a létszám jelenleg – a tinilány korosztálytól 
egészen 45 éves hölgyekig. Szervezés alatt van egy maratoni 
spinning program még a nyáron, ahol 3 óra folyamatos teke-
rést terveznek, majd jöhet a csapatépítő! 

Egy lelkes és elszánt csapatot ismerhettem meg, akik az el-
telt idő alatt jól összekovácsolódtak már, és a szívük csücske 
lett a spinning. 

Krisztában egy tüneményes, gyermekcentrikus anyukát is-
mertem meg, akinek a legfontosabb az, hogy a lányok boldo-
gan és örömmel érkezzenek és távozzanak az óráiról és ennek 
érdekében mindent megtesz. Nemsokára üzemelni fog az öl-
töző és a tusoló is, és valóra váltandó álmokból is van jócskán 
a jövőre nézve!

Kívánunk nektek kitartást és sok sikert! Bátran ajánljuk min-
denkinek, hogy csatlakozzon közétek! :)

Márki Kitti

Spinning Aréna Deszken

Egy turisztikai fejlesztéssorozat része-
ként a Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. a Deszki Sportcsarnokban 
30 fő befogadására alkalmas gyermek- 
és ifjúsági szálláshelyet alakított ki. Az 
igen népszerű szálláshelyet és szolgál-
tatásait az elmúlt időszakban a Deszkre 

látogatók, felnőtt és iskolai csoportok a 
helyi rendezvények és különböző tábo-
roztatások kapcsán vették igénybe. 

A már működő ifjúsági szálláshely 
további fejlesztésére, felújítására és kor-
szerűsítésére a Nonprofit Kft. újabb, III. 
tengelyes pályázati támogatást nyert. 

A tervezett fejlesztést a Kft. – az elnyert 
uniós forrás mellett jelentős önerő be-
vonásával – a nyár folyamán valósítja 
meg. Az építési tevékenység során a 
szálláshely falait újra festik, majd azok 
megóvására a szükséges helyeken fa-
burkolat kerül. A leamortizálódott nyí-
lászárókat (ablakok), a szőnyegpadlót, 
valamint a szálláshely vizes blokkjának 
néhány elemét kicserélik, illetve hiány-
pótló jelleggel a magasabb komfort-
érzet érdekében két klímaberendezés 
kerül beépítésre. A vendégek kényel-
mét és szórakozását szolgáló 3 db TV 
készülék és 4 db hűtőszekrény kerül 
beszerzésre, továbbá a szállásszolgál-
tatáshoz kapcsolódó textíliák (komplett 
ágynemű garnitúra, takaró, törölköző, 
stb.) vásárlása történik. 

A fejlesztés által egy megújult, esz-
tétikusabb és szolgáltatásaiban bővült 
szálláshely várja a településre látoga-
tókat számos kulturális, sport és sza-

badidős programlehetőséget kínálva. 
A megújult szálláshelyet szeptember 
végétől vehetik igénybe a látogatók.

Kedvezményezett:   
Deszki Település-üzemeltetési Non-

profit Kft.
Az elnyert támogatás összege:  
2.989.372,-Ft
Önerő:     
1.992.929,-Ft

Támogatás intenzitása:  
60%

Ifjúsági szálláshely fejlesztése Deszken

ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET
Deszk Község Népművészetéért 

Alapítvány pályázatának köszönhető-
en ebben a tanévben is sokféle szak-
kör, tábor és kirándulás valósulha-
tott meg, színesebbé téve iskolások 
és óvodások számára az elmúlt évet. 

Néptánc, népdal, ének és kézműves 
szakkörök, nyári táborok és szegedi 
illetve budapesti kirándulások voltak 
a programsorozat elemei. A progra-
mok sajnos véget értek, de az alapít-
vány vezetése igyekszik a jövőben is 
megpályázni hasonló programokat. 

Ezekre nemcsak igény, de szükség 
is van, mert hasznos és kulturált 
lehetőséget ad a szabadidő és a dél-
utánok hasznos eltöltésére a kicsik 
számára.

Pályázat kódja:
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0419
Kedvezményezett:

Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány

6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Támogatás összege: 
14 713 920 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projektben együtt-
működő nevelési-ok-
tatási intézmények:
SZTEJKI Zoltánfy Ist-
ván Általános Iskola (Deszk)
SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda (Deszk)
 „Tücsök” Óvoda (Deszk)
Szent Antal Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda (Tiszaszigeti iskola)
Szent Antal Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda (Újszentiváni iskola)

Szent Antal Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda (Tiszaszigeti óvoda)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

A szép hagyományokat ápolva 
egyesületünk ez évben is megrendez-
te a legfiatalabb korosztály vetélkedé-
sét. Rendezvényünk rendhagyó volt, 
hiszen most először nem önállóan, ha-
nem a Deszki Nagycsaládosok Egyesü-
letével közösen végeztük a szervezést 
és a lebonyolítást. Utólag elmondható, 
hogy remekül sikerült együtt dolgoz-
ni, és mindkét egyesület bízik a to-
vábbi sikeres együttműködésben. A 
versenyre 38 nevezés érkezett, a leg-
fiatalabb 2,5 éves volt, a „legöregebb” 
14 éves, amely egyben a felső korhatár 
is. A rendezvény remek hangulatú volt 
köszönhetően a kiegészítő progra-
moknak is: arcfestés, ugrálóvár, ingyen 
vattacukor, büfé. A verseny végeztével 
a mérlegelés után jött az eredményhir-
detés. Minden résztvevőnek bőséges 
ajándékhalmazzal – köszönhetően a 
támogatóinknak – tettük emlékeze-
tessé a versenynapot, még azok is kap-
tak ajándékot, akik nem versenyeztek.

Helyezettek:
I. Kovács Tamás – 2,35 kg
II. Krista Zsolt – 1,40 kg
III. Eberhard Anna – 0,95 kg
A rendezvény támogatói:
Deszki Nagycsaládosok Egyesülete
„Berni” állateledel és horgászbolt
„Kiskosár” ABC
TMV Tisza-Maros Kft.
Vörös-Szekfű Cukrászda
Kovács Csaba „Reál” bolt
Kovács Gábor
Csanádi Ferenc
Lévai István
Fodor Béla
Haska Gábor
Tóth Ferenc

Gyermeknapi horgászversenyünk
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ÚJ GENERALI KÉPVISELET NYÍLT DESZKEN
A Generali Biztosító új képviseleti pontot nyitott Deszken, hogy még in-

kább jelen lehessen a település életében, megismerhesse a helyi igényeket, 
élethelyzeteket, és ezekre személyre szabott megoldásokat tudjon ajánla-
ni. Ezt szem előtt tartava a társaság országszerte fejleszti képviseleti pont-
jait, hosszú távú célja ugyanis, hogy testreszabott és elérhető biztosítási 

megoldásaival valamennyi járásban jelen legyen.
A Generali Biztosító számára fontos, hogy közvetlen je-

lenlétének köszönhetően piacait megismerve az ország 
minél több településén a helyi igényeknek megfelelő biz-
tosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élő embe-
reket és a helyi intézményeket fenyegető kockázatokat ke-
zelje és csökkentse. Így hosszú távú célja, hogy valamennyi 
járásban, minél több településen személyesen legyen je-
len.

Ugyanakkor azzal, hogy a biztosítótársaság országszerte 
bővíti értékesítési hálózatát, nemcsak igyekszik megtalálni 
a legrövidebb utat a helyi igények és biztosítási szolgál-
tatások között, de törekszik arra is, hogy minél rövidebbé 
tegye a biztosítási ügyintézést. Ennek érdekében az elmúlt 
években a Generali jelentősen csökkentette átlagos kár-
rendezési idejét, telefonos ügyfélszolgálatának várakozási 
idejét, és kialakította a valós idejű kárrendezést, de ezt a 

filozófiát türközi a társaság névváltása is, hogy az eddigi, hosszabb Generali-Providencia Bizto-
sító Zrt. név helyett a rövidebb Generali Biztosító Zrt. néven működik tovább.

GENERALI BIZTOSÍTÓ – DESZK
A biztosító korábban is jelen volt Deszken: 
• Több mint 2200 lakást biztosít a településen és vonzáskörzetében, és az elmúlt időszak-

ban több nagy kártérítést is fizetett. A legnagyobbak között szerepelt egy tűzesetből eredő kár, 
melyre több mint 13 millió forintot térített a biztosító. 

• Több mint 4000 gépjárművet is biztosít a Generali a térségben: 2013-ban a kgfb és a casco 
keretében összesen több mint 58 millió forintot térített a biztosító. 

• Deszken a Generali nagyságrendileg 1500 életbiztosítást nyújt a lakosok számára jelenleg 
is. E biztosítások körében tavaly több mint 90 esetben összesen több mint 28 millió forintot 
térített. 

Az új képviselet már a lakosság szélesebb körű, kényelmesebb kiszolgálását célozza. Így 
amellett, hogy a lakossági biztosítások teljes palettáját szolgáltatja, a cégcsoport más tagjainak 
szolgáltatásait is kínálja, azaz például utasbiztosítást vagy nyugdíj- és egészségpénztári szol-
gáltatásokat.

A most megnyílt képviselet már a biztosítótársaság új vizuális megjelenését tükrözi. A Gene-
rali ugyanis a közelmúltban új arculat és logó bevezetésével tette világszinten is egységessé a 
cégcsoport fellépését. A közel kétszáz éves múltra visszatekintő, Szent Márk szárnyas oroszlán-
ját ábrázoló márkajelzés modernebb, dinamikusabb változatát kifutó rendszerben a korábban 
megnyílt képviseletek is átveszik majd.

Kommunikációs Csoport
Tamás Ildikó
kommunikációs szakértő
T +36 1 301 7716
M +36 20 234 7176
E-mail: ildiko.tamas@generali.hu

Szalma Judit Margit
képviseletvezető
Cím: 6772 Deszk, Alkotmány út 43.
M: +36 30 905-3621

Generali Biztosító
T +36 40 200 250
generali.hu

A GENERALI CSOPORT

A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali Csoport tagja. A Generali Csoport Európa egyik legnagyobb biztosítási szolgáltatója, a vállalatcsoport 2013-ban 66 milliárd 

eurós díjbevételt ért el. A világszerte 77 ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 60 országban 65 millió ügyféllel rendelkező Generali Csoport piacvezető szerepet tölt be Nyugat-Európában és egyre fontosabb 

szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak. A Generali Csoport Közép-Kelet-Európa 10 országában a GPH holdingtársaságon, a régió egyik vezető biztosítási szolgáltatóján keresztül végzi tevékenységét.

 

Méltóságos Dr. Báró Gerliczy Félix úr ku-
kutyini gazdasága (1923-1924.)

Ferencszállásról írott krónikában említik a 
Gizella dohánytelepet. Az uraság területére 
dohánykertészeket telepített a XIX. század 
elején, akik 1835-ben az itt épült házakat és 
a hozzájuk tartozó kiskerteket megvásárol-
ták. Ez volt Kukutyin. Később ez a Kukutyin 
nevet viselt telep Ferencszállás községgé 
alakult. Gerliczy Ferenc báró birtokához 
tartozott Deszk, Klárafalva, Ferencszállás és 
Kiszombor egy része, valamint Kukutyin ma-
jor is. Csak jóval a község önállósítása után, 
1922-ben csatolta hozzá állami intézkedés 
révén az uradalom a kiszombori és a deszki 
határból 700 kat. hold területet. 1921-ben 
a Felszabadulás után némileg felszerelték 
kölcsön útján a birtokot, mikor a báró föld-
jeit feles művelésre és haszonbérbe adta ki 
a deszki kisgazdáknak. A kukutyini területet 
pedig a mellette fekvő Klárafalva és Ferenc-
szállás községbeli lakosoknak. Kukutyin te-
rületét Kiszombor felől az István major 600 
kat. holdas földterülete határolta. A terület 
tulajdonosa báró Gerliczy István volt, aki 

N a g y v á r a d o n 
született 1895-ben. Báró Gerliczy Félix ál-
tal jóváhagyott térkép érthetően vázolja a 
gazdaság területét, főleg a kukutyini részt, 
mely Ferencszállástól Kübekháza irányába 

terült el. A térkép 
keleti, déli és nyuga-
ti oldalán látható az 
OFB által kisajátított terület. Többet 
is lehetne írni erről, de ennyi bőven 
elég ahhoz, hogy az olvasó tudjon 
tájékozódni: hol van az a hírös Kuku-
tyin, ahol zabot löhet högyözni?

Ferencszállási majort az ott dolgo-
zók nevezték el Kukutyinnak. Már or-
szágszerte ismert a szólás: „Möhetünk 
Kukutyinba zabot högyözni.”

Egy szegény ember kérte a bárót: 
legyen szíves segítsen, olyan szegény 
vagyok, koldulni járok. Erre a báró azt 
mondta: eredj Kukutyinba zabot he-
gyezni, ott pénzt kereshetsz.

A történet lényege: a terület vasúton 
túli részét víz öntötte el, a zabnak csak a 
hegye látszott ki a vízből, ezért csónak-
ba ülve késsel, kaszával szedték, ahogy 
tudták a kalászokat. A zab hegyének le-

vágása jelentette a hegyezést.

Borka András

Múltunk nyomában
Borka András 
rovata

Egy alföldi, nyári gyerek vagyok. Nem 
működöm bonyolultan: nem szeretem 
a hegy-völgyek katlanjainak szorítását 
és életelemem a tűző nap. Míg mások 
árnyékban 30 fokban szenvednek, mo-
solygok, hiszen szeptember közepe óta 
ezt az időt várom, a hosszúnyelű kerti 
szerszámok pedig engem.

A naplemente-sütötte, végeláthatat-
lan aranyszőke búzamezőkben, a dél 
kékjében pompázó napraforgókoron-
gok tengernyi hadában, vagy a hajnali 
harmatcseppekben a rózsaföldek illat-
erdejében szeretek gyönyörködni...

Ez a nyár, ami munkás, ami forró 
vagy éppen monszunosan csapadé-
kos, de nyár. Színpompás és zamatos 
a konyhakert, ha odafigyeltünk rá kez-
detektől fogva. A vacsora mellé frissen 
szedett paradicsom és paprika a gyer-
mekkorunkat adhatja vissza, amikor is 
a mindig ráncos kezű mama az asztalra 
tette a portékát. Nem volt paleo kenyér, 
nem volt zsírszegény tej, napbarnított 
volt minden kisgyerek, pedig én kis-

városban nőttem fel, azt kell monda-
nom, hogy SAJNOS nem falun. Így is 
tudtam, hogy nem zacskóban terem a 
fagyasztóban a csirke vagy a zöldbor-
só, azt gondolom, a legkisebb telken is 
termelésközelien nevelhetőek a gyere-
kek...

Igyekeztem tényszerűen írni ezt a ro-
vatot. Azt szeretem benne, amit nem: 
akkor is a gép mellé kényszerít, amikor 
rohannék rózsaszirmot szüretelni. Ez 
alkalommal azonban nem tudok száraz 
tényeket írni, ötletelni, mert az általá-
nos dolgok jönnek be a legritkábban, 
ha nagyon fontos számunkra valami; a 
kertben és a konyhában is így van ez...

Most, júliusban, amikor írom ezt a 
cikket, sorozatos kertészünnep van, az 
ég csatornáját valami kifakasztotta, sza-
kadatlan pityereg, sír-rí, és esővel áraszt 
el mindent. Rengeteg növényvédelmet 
tesz szükségessé, a gombák szeretik 
ezt az időt, őket pedig permetezni kell 
majd...

Júliusban a sárgabarack-eltevés idé-

nye táblázhatja be a konyhát, persze, 
csak a meggy- és cseresznyeszezon le-
zárása után. Leérik a zöldbab, kaprosan 
befőttnek eltéve gyerekkorom nagy 
csemegéje volt. A különböző ősziba-
rackfajták különböző érési ideje lehe-
tővé teszik, hogy pár üveggel akkor is 
eltehessünk, ha kevés a jól tervezhető 
időnk. Összehasonlíthatatlan a kon-
zervbarackkal a kamrapolci üveges... 
Érik a csemegekukorica, ha már nem 
győzzük enni valami oknál fogva, érde-
mes a főt csövekről késsel „lehámozni” a 
szemeket; téli köretnek a fagyasztóban 
eláll.

KELETI SERPENYŐS HÚS
Nyáron már elérhető áron lehet 

kapni saját konyhakerti példányok hiá-
nyában a cukkinit, répát, a lédús para-
dicsomot, ízes fokhagymát és a karak-
teres padlizsánt. Ezek már önmagukba 
jó alapok egy könnyebb nyári ebédhez, 
de húsimádónak természetesen fel-
kockázott csirkemellfilével tartalma-
sabbá tehető étket készíthetünk. Elké-
szítéséhez ajánlott a wok-ot elővenni, 
ennek hiányában egy nagy serpenyőt, 
így az elkészítési idő lerövidül, és a 
zöldségek zamatai és vitamintartalma 
is jobban megmarad. Mivel én rózsát 
és/vagy levendulát már majdnem min-
denbe tettem, ezért rózsachutney (200 
g) ebbe is került; így a fokhagymát el-
hagyhattam, és egy kis gyömbérrel is 
gazdagodott a virág aromái mellett az 
étel. Ezekben az ételekben, fantáziától 
függetlenül az a jó, hogy nem kell és 

szabad ragaszkodni semmihez sem, te-
hető bele, ami akad otthon, és gyorsan 
– fél óra alatt – megvan. 

Hozzávalók:
 2 szál répa
 1 kis cukkini
 fél padlizsán
 1 csirkemellfilé
 5 nagy paradicsom vagy 3 dl pa-

radicsomlé
 4 gerezd fokhagyma
 1 lilahagyma (vagy 2 sonkahagy-

ma)
 1 ek worchesterszósz (elhagyha-

tó)
 3 ek balzsamecet (tárkony- vagy 

almaecettel esetleg helyettesíthető)
 2 ek (olíva)olaj
 2 ek keményítő
 só ízés szerint

Elkészítés:
1. vágjuk a húst kis kockákra, a hagy-

mát karikákra, a fokhagymát törjük át, 
a cukkinit, répát és padlizsánt vágjuk 
vékony csíkokra (juilette-re), esetleg 

tökgyalun reszeljük le. 
Ha nem paradicsomlével 
dolgozunk, kockázzuk fel 
a paradicsomot.

2. a húst keverjük el az olívával, és a 
forró serpenyőben rózsaszín kérget pi-
rítsunk rá. Adjuk hozzá a hagymákat, ha 
szükséges, kevés vízzel öntsük fel.

3. a serpenyő vagy wok szélén pi-
rítsuk meg kicsit a zöldésgcsíkokat a 
következő sorrendben: répa, majd pad-
lizsán, végül cukkini. Locsoljuk meg a 
balzsamecettel és a worchester szósz-
szal, sózzuk meg enyhén, majd öntsük 
fel a paradicsomlével (vagy tegyük 
hozzá a paradicsomkockákat). Ha vala-
milyen lekvárt vagy alkoholt szeretnénk 
tenni hozzá, most tegyük meg.

4. a kis kockára vágott csirkemell kb. 
15 perc alatt megpuhul. Ha szükséges, 
pótoljuk a párolólevet, a vége előtt, hi-
szen a 2 ek. keményítőt ekkor szitáljuk 
rá, ettől kap egy szószos struktúrát az 
ételünk.

5. rizstésztával, párolt rizzsel tálaljuk.
 Kardos Ditke

Kert és Konyha – Augusztus          Kardos Ditke rovata

EGYRE TÖBB EMBERT ÉRINT 
A SZÍVELÉGTELENSÉG

A szívelégtelenség kezelés 
hiányában akár halálhoz is ve-
zethet, és sokszor túl későn 
veszik észre a betegséget. A 
diagnózis felállítását követő öt 
éven belül a betegek közel fele 
meghal.

Kezeletlen magas vérnyo-
más, fáradékonyság, nehézlég-
zés, lábdagadás – ezek azok a 
problémák, amelyek okot ad-
nak arra, hogy gyanakodjunk: 
szívelégtelenségről is lehet szó, 
és forduljunk azonnal orvoshoz 
- hívta fel a figyelmet a Magyar 
Kardiológus Társaság. A szív-
elégtelenség okozta panaszok 
általában fokozatosan alakul-
nak ki, és az évek során súlyos-
bodnak. Éppen ebben áll a ve-
szély: a betegnek nem tűnik fel 
a lassú állapotromlás. Szívelég-
telenséget okozhatnak többek 

között bizonyos 
genetikai ártal-
mak, mérgező 
anyagok, illetve az alkohol és a 
dohányzás huzamos ideig tar-
tó, nagy mennyiségű élvezete, 
kialakulásában szerepet játszik 
a túlsúly is.

A szívelégtelenség a szív mű-
ködésének zavara, amelynek 
következtében a vérkeringés 
nem tudja biztosítani a szervek 
és szövetek számára a minden-
kori igényeknek megfelelő oxi-
gént és tápanyagot- mondta a 
Borsnak dr. Hetesi Károly kar-
diológus. – Emiatt fáradékony-
ság, nehézlégzés léphet fel, 
amelyet kezdetben a betegek 
csak terheléskor tapasztalnak. 
Súlyosabb esetben a panaszok 
már nyugalomban is jelentkez-
hetnek, és fontos szervek mű-
ködése is károsodhat.

Bors, 2014. május 14.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata
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Szokott sportolni? 
Mi a kedvenc sportja?

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Inkább a táncos mozgás-
formákat kedvelem. A kor-
társ tánc és a dzsessz mellett 
a zumba a kedvencem, amit 

nagy örömömre Páncsics Niki vezetésével itt Desz-
ken is kipróbálhattam. Emellett szeretek a gyereke-
immel úszni, kerékpározni, focizni is.

A sport nem igazán az én 
világom, de ha úgy adódik, szívesen bekapcsolódok. 
Néha kosarazunk, röplabdázunk, de a tollasozást is 
szeretem.

Igen, rendszeresen spor-
tolok, minden kedden kosa-
razom Szegeden. Annak na-

gyon örülök, hogy már itt, Deszken, a Sportcentrum 
területén is felállították a streetball palánkokat, úgy-
hogy itt is lehet már kosarazni!

Szommer 
Csilla            
pedagógus

Gombos 
Gabriella             
tanuló

Krizsán 
Pál              
vállalkozó

Igen, szoktam sportolni, 
mivel sportoktató vagyok, 
könnyűbúvár oktatással 

foglalkozom. Ezen kívül, mint minden rendes fér-
fiember, szeretek focizni, hetente kétszer focizunk 
a kollégáimmal!

Cseh 
Attila              
pedagógus

Nyári akció
30% kedvezménnyel új- és használt cserépkályhák, 

kandallók, kemencék, tűzhelyek építését garanciával 
vállalom.

A tüzelő berendezések specialistája: 

Márton Ferenc, Tel: 0630/978-4033

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)
Nyári nyitva tartás (április 1- szeptember 30. között):

Hétfő – Kedd:  SZÜNNAP
Szerda:  10.00 – 16.00 óra
Csütörtök:  SZÜNNAP
Péntek: 12.00 – 18.00 óra
Szombat:  10.00 – 18.20 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: 
augusztus 13. és 27.

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

A Sly szalonba fodrászunk 
mellé váltótársat keresünk. 

Érdeklődni az üzletben az Alkotmány u. 
13. szám alatt vagy a 06 70/316-96-04-es 

telefonszámon Orvos Szilviánál.

HÁZASSÁG:
2014.07.05-én Fáskerti Zsolt 
és Ocsovszki Eszter Anna;
2014.07.12-én Török Tamás Gábor és Magyar 
Gabriella;
2014. 05. 27-én Marsovszki Gergely és Berkesi 
Tekla szegedi lakosok,
2014. 06. 14-én Bertus Krisztián és Péterfy 
Nikolett,
2014. 06. 21-én Nádasdi Csaba és Sándor Szilvia 
házasságot kötöttek.

SZÜLETÉS:
Stanzel Antalnak és Kovács Anikónak  
(Deszk, Sallai u. 5.)  Nikolett 
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Savanya Ferenc, Kossuth u. 35. sz alatti lakos 80 
éves korában;
Bakos Sándor, Péró Sz. u. 10. sz. alatti lakos 59 
éves korában,
Mathesz Lajosné, Deszk, Béke u. 23. szám alatti 
lakos 80 éves korában elhunyt.

fűnyírást

VÁLLALOK!

30/659-7721


