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A 2013-2014-es labdarúgó idény legszebb sporthíre, hogy a megye II. osztályban játszó U19 korosztályos ifi csapatunk a 
dobogó legfelső fokára állhatott június 14-én, egy 6:0-ás hazai győzelem után! Az érem egyik oldalán 21 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség, 111 lőtt,  34 kapott gól, 67 pont – a másikon pedig egy összeszokott, 

klassz kis bajnokcsapat. 
A fotón az álló sorban: Szalma Zoltán, Farkas Bálint, Papp Endre edző, László Gergő, Kovács Hegedűs Zsolt, Bálint Péter, Rusz Milos, Huszti Richárd, Sopsich Szabolcs, Pugris Csaba, középső sorban: Nacsa Gá-

bor, Török Dávid, Király Csaba, Kopasz Dávid, guggoló sor: Farkas Bálint, Varga Tamás, Rácz Balázs, Bozsó Martin csapatkapitány, Novkov Zsolt, Benasnoun Ádám.
A felnőtt csapatunk a várakozásoknak megfelelően az előkelő 4. helyet szerezte meg, úgy, hogy hónapokig a másodikak voltak. Nagy kérdés, hogy megy-e a két csapatunk a megye I-be? 

 Mi szorítunk, és természetesen gratulálunk mindkét csapatnak – szép volt fiúk! 
   HAJRÁ DESZK!

Felső sor: Gajdos Martin, Egyed Ferenc, Szűcs Roland, Révész Balázs, Kis Gellért, Garzó Rebeka, 
Kolonics Dániel, Bernáth József, Kovács Dániel Csaba, Dobai Patrik, Merő Gábor
Középső: Harcsásné Kasza Éva (1-4.osztályfőnök), Mezei Andrea, Bernáth Barbara, Vigh Ivó, Molnár 
A. Vivien, Ágoston Lóránt (osztályfőnök), Bognár Sarolta, Illés Botond, Erdélyi Zita, Magda Nikolett, 
Deákné Bátky Judit,
Ülő sor: Retek Brigitta, Sipos Lili, Molnár Katalin, Kissné Molnár Zsuzsanna, Babcsányi Éva, Vid 
György igazgató, Gera Norbert, Dencs Mátyásné, Rau Zoltán

Elballagtak a Zoltánfy Iskola nyolcadikosai. A Faluházban 
megrendezett ballagási ünnepségről a 6. oldalon olvashatnak.

Deszki óvodás sikere Szegeden
A SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága idén tavasszal is megrendezte az „Ügyi Manó 

Tehetségfesztivált”. Az első körben a saját óvodákban rendezték meg a verse-
nyeket, vers, mese, tánc és ének kategóriákban, ahol a deszki óvodás Simity 
Évike verssel jutott tovább a második körbe, a szakmai zsűri elé. Ott 35 Ügyi 
Manó közül Évit érte a megtiszteltetés, hogy a szegedi Agorában május 6-án 
megrendezett díjátadó gálaműsorban is szerepelhetett. Két héttel később a 
szegedi önkormányzat által szervezett óvodai pedagógusnapon is őt kérték fel a 

szervezők Rangáné Lovas Erzsébet „Marci, a bátor kisma-
lac” című meséjének előadására. Örülünk a sikernek, ez is 
Deszk hírnevét öregbíti! Gratulálunk Évikének és szüleinek! Bajnok Lett Deszk Ifi Futball Csapata!

Ballagás



2 2014. júniusDESZKI HÍRNÖKönkormányzati hírek

Megkérdeztük a polgármestert 

A testület elfogadta a polgármester tá-
jékoztatóját a két ülés között végzett mun-
káról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, 
valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű 
határozatokról. Kiegészítette korábban 
hozott, a Szerb Országos Önkormányzat 
által tett felajánlással kapcsolatos hatá-
rozatát azzal, hogy Deszk Község Önkor-
mányzata 2014. szeptember 01-től kéri az 
1-4. osztályos szerb tannyelvű oktatás visz-
szaállítását, és az ehhez szükséges 1 szerb 
tanítói státusz biztosítását. Jóváhagyta a 
testület a Faluház által a szünidőben szer-
vezett nyári táborok programtervezetét, 
valamint a „Deszki Falunapok” rendezvény 
tervezett programjait is.  Egyetértési jogát 
gyakorolva támogatta az önkormányzat 
azt, hogy az SZKTT Óvodái Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda tagintézmény vezetői 
feladatainak ellátásával Gyukinné Brczán 
Szpomenkát bízza meg a főigazgató 
2014. augusztus 1-től 5 év határozott 
időtartamra. Döntés született arról, hogy 
2014. június 16–tól 2014. augusztus 29 –ig 
terjedő időszakban 54 munkanapon ke-
resztül biztosítja az önkormányzat - rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő – 32 gyermek étkeztetését napi 
egyszeri melegétkeztetés formájában. 
Deszk község közigazgatási határán be-
lül a települési szilárd hulladék gyűjtését, 
ártalmatlanítást eredményező szállítást 
2014. év július hó 01. napjától, 2024. év 
június hó 30. napjáig a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft. fogja ellátni a Kép-

viselő-testület döntése folyományaként. A 
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár részé-
re 500.000,-Ft, többlet finanszírozás került 
megszavazásra, melyet az Intézmény az 
általa működtetett Deszki Népdalkör fellé-
pő ruháinak elkészíttetésére fordíthat. Az 
önkormányzat likviditásának biztosítása 
céljából 30.000.000,-Ft keretösszeg erejéig 
banki hitelkeret nyújtásával kapcsolatos 
szerződést köt határozatlan időtartamra 
szólóan a K&H Bank Zrt-vel. A Képviselő-
testület elfogadta az SZKTT Óvodái Móra 
Ferenc Csicsergő Óvoda tájékoztatóját 
a 2014/15-ös tanévben az óvodai neve-
lésben maradó gyerekekről. Döntött a 
testület vállalkozási szerződés megköté-
séről a SZÖGI Építőipari Fővállalkozási és 
Kereskedelmi Kft-vel bruttó 1.774.050,-Ft. 
erejéig, mely alapján az Idősek Otthona 
és a volt tejcsarnok között, valamint a 
tájház Majakovszkíj utca felőli oldalhatá-
rán, összesen 80 méter hosszúságú kerí-
tés építésre kerül sor. A megépítéséhez 
szükséges kőműves munkákat saját kivi-
telezésben fogja elvégeztetni az önkor-
mányzat. Zárt ülésen határozott arról az 
Önkormányzat, hogy egy szociálisan rá-
szoruló gyermek bölcsődei ellátásának 
támogatását biztosítja 10.000,-
Ft/hó összeggel 2014. június 
01. napjától 2016. augusz-
tus 31. napjáig.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésekről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 
2-i rendes ülésén a következő határozatokat hozta: 

Elment, nincs többé, pedig úgy ér-
zetük, azt hittük kimondatlanul, Ő 
mindig itt lesz velünk. Itt lesz és meg-
mondja, mit kell tenni annak a csú-
nyán megindult hátsó falnak, vagy a 
repedezett mennyezetnek. Úgy gon-
doltuk, felettünk elszállhat az idő, de 
felette nem, és bármennyi évesek le-
gyünk is, egyszer csak megpillantjuk 
a kerékpárján, az ismerős svájcijában, 
ősz hajával és barátságos mosolyával. 
Megáll és megkérdi, hogy vagyunk, és 
beszélgetünk, mert van miről. Minden-
kit ismert, és mindenki ismerte. És sze-

rettük. A tisztességet, az emberséget, 
amit képviselt, amiből ma sokat-sokat 
kívánnánk ennek a világnak.

A régi házak doktora és nagy ismerő-
je, és tucatnyi új ház bábája volt. Nem 
professzor volt, és nem híres ember, 
csak mester. Mester az igaziak közül, 
és ember. Nagybetűvel. Nem tudom, 
lehet-e ilyet mondani, de a kőmű-
ves szakma ikonjaként gondolok rá, 
nagy-nagy szeretettel és tisztelettel. 
Tudtuk, hogy gyógyíthatatlan beteg 
volt, ok nélkül sokat mért rá a sors, de 
mégis alig hittük, amikor hosszú be-

tegség után, egy 
belenyugvós, fá-
radt hajnalon itt 
hagyott bennün-
ket Simity Béla, 
kőművesmester. 
Keze nyoma szinte 
minden utcánkban ott van valamelyik 
házon. Az idő elszáll felettünk is, de itt 
marad hangja, mozdulatai és szavai, a 
tetteiből, lelkének békéjéből, életéből 
pedig meríthetünk sokan. 

Isten nyugosztalja Béla bácsit!
Király László polgármester

Elhunyt Simity Béla

Akik minden nap találkoztunk vele el sem hisszük, hogy 
Széllné Takács Tünde tanítónő egyáltalán nyugdíjba mehet 
már. Pedig eljött az idő, hogy úgy gondolja, búcsút mond 
a tanításnak és a lurkóknak. Évtizedeken keresztül Ő volt 
az egyik legeredményesebb és megszámlálhatatlan ered-
ményes országos versenyre felkészítő tanítónk, csodás kis 
osztályközösségeket építő osztályfőnök, közösségi ember 
és állandó szervező. Tünde nénihez kerülni elsősként nem 
csak kihívás volt, de biztosíték is, hogy a legtöbbet hozza 
ki a gyermekből a deszki iskola alsós tagozata. Pedagó-
gusnak készült, és abban is töltötte el a nyugdíjhoz vezető 
évtizedeket – édesanyja, Takács Péterné Ica néni nyomdo-
kain, aki hosszú évekig igazgatója volt a Deszki Általános 
iskolának. Hihetetlen, de ennyi volt! Átadja a stafétát az 
újaknak, de biztosak vagyunk, hogy ő sem nem tudja majd 
levenni a szemét az iskolánkról, ahogy megannyi volt taná-
runk – ő is minden évben vendégünk lesz a pedagógus napi 
ünnepségeken. Az idei megemlékezésen a képviselő testület 
nevében búcsúzott tőle – mondhatni családi körben – Ki-

rály László polgármester, Brczán Krisztifor és Farkas Péter 
képviselő. Virág, és örökre szóló porcelán csak egy gesztus, 
és nem érhet fel az egész életre szóló hivatástudattal, amit 
Széllné Takács Tünde adott a deszkiek generációinak. Kí-
vánunk neki boldog, egészben megélt nyugdíjas éveket, és 
jókedvű visszatéréseket! 

Elköszön – Széllné Takács Tünde

– Beindult a buszjárat az új rész 
mögötti buszforduló felé. Milyenek a 
visszajelzések, vannak-e már tapasz-
talatok, észrevételek?

– A visszajelzések alapvetően jók, 
ahogy várható is volt. Több ciklus óta 
csak ígéret volt a buszjárat kierjeszté-
se, így ez a mostani siker sokat jelent 
az ott élőknek. Én magam is kíváncsi 
voltam, hogyan válik majd be, mekkora 
lesz az igény, így többször elautóztam 

reggelente és kora délután, figyeltem a buszmegsállók forgalmát úgy 
a Semmelweis utcában, mint az új buszfordulóban. Meglepően so-
kan használják mindkét megállót, aminek persze örülhetünk, hiszen 
azt mutatja, valós igényre találtunk megoldást. Az egyetlen negatív 
visszajelzés, hogy este hat után nincs járat. Tudnia kell mindenkinek, 
hogy a jelenlegi bővítéssel több deszki járat lett, mint volt eddig, ám 
mivel a makói busz nem megy be az új részhez, így ez is kevésnek 

tűnhet. A lakos-
sági jelzésekre 
máris kértük 
a Tisza Volánt, 
hogy nézze meg 
a lehetőségét, a 
hat óra utáni já-
ratbővítésnek.

– Elkezdték a tájház felújítását. Milyen ütemben tervezik az építkezést? 
Mikor adják át a házat?
– Már jeleztem több számban, hogy a szeptemberi falunapokra tervez-

zük az átadást. A munkák máris nagy lendülettel haladnak, a hetekben már 
a szakipari kivitelezéseket is elkezdjük. Megrendeltük a nyílászárókat, ha-
marosan nekilátunk a tetőfelújításnak, és jöhet az udvar rendbehozatala. 
Tennivaló van bőven, de örömmel tudatom az olvasókkal, hogy jelentke-
ző is akad bőven társadalmi munkára! Kimondhatatlan jó érzéssel tölt el, 
hogy példás szakmai összefogás kezd kibontakozni, látva ezt a szép célt. 
Egyre többen érzik át, hogy ez történelmi lépés Deszk életében, hiszen 
most születik meg az évtizedek óta várt helytörténeti múzeumunk! Ezúton 
is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segíteni, tenni akar Deszkért! 
Az átadást követően, és amíg világ a világ, láthatják majd a látogatóink a bejárat-
tal szemben lévő falon elhelyezett tablón a tájházat társadalmi munkával segítőket. 

Itt jegyezném meg, hogy a napokban szórólappal keressük meg a lakosságot, hogy most először, elsődle-
gesen az épület belső bebútorozását célozva, nézzenek szét a melléképületekben, az idős rokonoknál. Ké-
rem tisztelettel a deszkieket, ha találnak felújítható kredencet, régi padokat, sámlit, hokedlit, faragott fali-, 
vagy borotválkozó tükröt, konyhai és használati eszközöket, (pl.: mángorlófát, szenes vasalót, cserépedénye-
ket, stb…), régi keretes családi fotókat, falvédőket, amit kiállíthatnánk az épületben – jelezzék a faluházban, 
vagy a hivatalunkban. A kiállított darabokra minden esetben kis táblát rakunk ki, mely mutatja majd, kinek 
a felajánlásából került az eszköz közvagyonba, így örök emléket kaphatnak a nagylelkű családok, deszkiek 
a múltunkat őrző tájházunkban. Minden felajánlóhoz kimegyünk, és szakember segítségével választjuk ki a 
legalkalmasabb darabokat. Tisztelettel kérek minden deszkit, hogy ha akad otthon bármi, ami gazdagítaná a 
kiállítást, jó szívvel váljon meg a régi családi hagyatékok darabjaitól – a cél nemes, és valóban példa nélküli a 
településünkön. Remélem, hogy sok felajánlásunk lesz, és gyorsan megtelik a felújított épület. Nagy izgalom-
mal várjuk már a nyár végét!

– Sok családnak gondot jelent a gyerekek nyári elhelyezése. Milyen lehetőségekkel 
tudnak élni idén nyáron a szülők?

– Alapvetően két féle lehetőséget biztosítunk azoknak a szülőknek, akik nem tudják 
kire hagyni a gyerekeiket a nyári szünidőben. Az egyik az iskolai napközis tábor, ami tel-
jesen ingyenes! Nyilván nem tartalmaz utazással és belépőkkel terhelt programokat, de 
felügyeletet, tartalmas elfoglaltságot, foglalkozásokat és sok-sok játszást biztosít azoknak, 
akik ezt választják. Mindig jól sikerülnek ezek a napközi jellegű szervezések, idén is ugyan-
ezt várom! A másik lehetőség a foglalkozás centrikus, tematikus táborok, amikért 10-12 
ezer forintos díjat kell megfizetni. Ezek szervezésénél elsődleges szempont volt, hogy 
sokat adjunk, és e közben a környéken az olcsóbbak között lehessünk – ez pedig, 
mint minden évben, idén is sikerült! Ezeket sem nyereséggel szervezzük, hiszen mindent 
összeszámolunk, ezek mindegyike egy picit veszteséges „vállalkozás”, de a cél az, hogy tar-
talmas, jó szórakozást, felügyeletet tudjunk adni a gyerekeknek, valamint megfizethető 
és szerethető szolgáltatást a deszki szülőknek. A táborok pontos időpontját és költségeit 
szórólapon tudattuk a lakosokkal. Köszönöm itt a hírnök hasábjain is a pedagógusa-
inknak és a faluházunk kollégáinak, hogy beáldozzák ezért a célért a saját nyaruk 
nagy részét!

Hallani olyan véleményeket, hogy nem csúszdát, és más projekteket kellene építenünk, 
hanem még olcsóbbá tenni a nyári táborokat. Persze, hogy lehet azon elmélkedni, hogy 
nem kell Zoltánfy szobor, nem kellenek az esővizektől mentesítő átemelők, emlékpark, 
vagy éppen tájház sem – de ez a gondolkodásmód nem vezet sehova! Vannak dolgok, 
melyek közpénzből minden deszkit szolgálnak, és vannak, amiket csak egy-egy alkalom-
mal, és csak kevesek vehetnek igénybe, ilyen pl. egy tábor is. Úgy gondolom, a „Mindenki 
ebédel” programmal, az iskolai és az óvodai fejlesztésekkel, a szociális támogatásokkal, az 
alapítványokon keresztül nyújtott juttatásokkal, tisztességgel helyt áll közösségünk a szo-
ciálisan indokolt esetekben. Fontos hát a józan mérlegelés, és örülök, hogy a testületünk 
eddig egyhangúan mindig megszavazta minden fejlesztésünket.

– Lesz-e az idén diákmunka?
– A munkaügyi központtól még 

nem kaptunk az ideiről tájékoztatást, 
de remélhetőleg a minisztériumok 
felállása után hamarosan terítékre 
kerül idén is, a tavaly már jól bevált 
program. Folyamatosan érdeklő-
döm, de eddig semmi. Talán, mire 
ez a lap a postaládákba kerül, már 
el is kezdhetjük a toborzást. Bár úgy 
lenne!

– Milyen beruházásokat, fejlesztéseket tervez az önkormányzat mostanában? 
– Már haladunk a tájház kialakításával, valamint lassan a finisbe fordul a Zoltánfy szo-

bor projektünk is. Ez utóbbi megépítésénél számítunk azokra, akik a héten végre elkészült 
Zoltánfy emlékérem megvásárlásával kívánják támogatni az első köztéri szobrunk felállítá-
sát.

Kisebb, ám mindenképpen szükséges fejlesztések is sorra kerülnek még ezen a nyáron. 
Az idősek napközi otthona és a mellette megvásárolt volt tejcsarnok épülete közötti kerítés 
cseréje már nem várathat magára, nagyon lehangoló látvány a romos ház és a széthulló 
kerítés. Ezzel együtt a tájház telkének a faluház kertjét most már együtt lezáró kerítés is meg-
építésre kerül. Ezzel a területet kezdjük előkészíteni a tömbbelső rendezési tervben megfo-
galmazott fejlesztési elképzelések szerint.

Fontos, hogy a temetőben ránk váró feladatoknak is mielőbb nekilássunk! A meglévő 
parcellák sajnos mind megteltek, ez pedig szükségessé tette új területek megnyitását a 
temetkezések előtt. Az ottani belső utak megépítése legalább olyan fontos, mint az egyre 
többek által választott hamvasztásos temetést szolgáló új urnafal megépítése. Az utak közel 
kétmillióba kerülnek, míg az urnafal is másfél milliós kiadást jelent majd a községnek. 

A szabadidőparkban lévő eszközpark fejlesztése is folyamatos célunk, hiszen egyre 
többen járnak ki és örülnek a kulturált pihenésnek. Most, a gyereknapra adtunk át 
egy újabb eszközt – egy óriáscsúszdát az épített szánkódombunkra telepítve. Bí-
zom benne, hogy esetleg még idén kültéri fitnesz eszközök telepítése is követheti 
ezt a játékot.

Néhány járdaépítés, a Táncsics utcai csapadékvíz elvezető árok befejezése, és a leg-
utóbbi számban említett, a Ljubó kocsma melletti csapadékvíz átemelő megépítése 
van még az idei „bakancs-listánkban”. Nos, nagyjából ezekben kell gondolkodnunk, 
hogy a település működtetése zavartalan legyen. Hogy sok? Reméljük, késő őszig tu-
dunk majd odakint dolgozni, így idén mindezt meg is valósíthatjuk.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség
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Plazmasztikus deszkák 
– premier a Deszkaszínház háza táján

XIX. Kossuth utcai futóverseny

A sokadik 90 év!

Stanko Paunović Néptáncegyüttes 
(Szerbia, Pancsova) fellépése Deszken

Deszka bulika 

Igazfalvi PRAH

Május vége egy új premiert tartogatott szá-
munkra a DeszkaSzínház jóvoltából. Garaczi 
László: Plazmája a közönségnek egy kellemes ki-
kapcsolódást jelentett, mondhatni, igazi gyerek-
nap. Személy szerint engem a modern előadás 
egésze alatt lekötöttek – az események csak úgy 
pörögtek, rendkívül dinamikus volt. A darab 50 
percéből 49 és felet sikerült is végigkacagni, hi-
szen humor ért humort, poénhegyek követték 
egymást. Nagyszerű technikai megoldások, hi-
hetetlen jól összeszerkesztett jelenet elválasz-
tást szolgáló betétek színesítették – no meg a 
színkavalkád, ami az új lámpák és Révész Pista 
bácsi és unokája, Balázs számlájára írható. 

A színészi játékok is zseniálisak voltak. Tsereteli 
Otari, a grúz származású, szegedi nemzetközi 
tanulmányok szakos hallgató például épp csak 
becsöppent a társulatba, ami rajta kicsit sem 
látszott, otthonosan mozgott a színpadon. A plá-
zacicás karaktereket megformáló Kovács Panka 

és Sillóné Varga Anikó pedig még énektehetsé-
güket is megcsillogtatták előttünk jó pár mókás 
versszakon keresztül. Balogh Dávid felszabadult, 
energikus és magabiztos jelenség volt, Tóth Sa-
nyi beatboxát pedig lehetetlen „überelni” vagy 
épp nevetőgörcs nélkül kibírni, olyan haláli!

A történet április elsején, bolondok napján ját-
szódik egy rádióban. Görbe tükröt állít mindazok 
elé, akiknél a távirányító átvette az uralmat, akik-
nek az „édes életig” a valóságshow-kon keresz-
tül vezet az út… Akiknek a legjobb barátjuk az 
okostelefon és az azon található alkalmazások. 
Egyszóval láthatjuk, mivé válik a világ, hála a mé-
diának. Hogy stílszerű legyek: láthatjuk, hogy az 
hogy tesz minket bolonddá.

Én jót mulattam, de nagyon! Gratulálunk Ani-
kó, Panka, Sanyi, Dávid, Oti, Pista bácsi, Balázs és 
Pipu! 

Márki Kitti

2014. május 21-én 16 órakor startolt a XIX. Kossuth 
utcai Futóverseny. Idén is nagyon sok gyermek és 
felnőtt mérettette meg magát, az idei bajnokok a 
következők lettek:
Futóverseny
kiscsoportos óvodás  fiú kategória: Szécsi Dániel
kiscsoportos óvodás lány kategória: Kovács Regina 
Riana
középső csoportos óvodás fiú kategória: Dávid Márk
középső csoportos óvodás lány kategória: Uti Hanna
nagycsoportos óvodás fiú kategória: Dávid Gergő
nagycsoportos óvodás lány kategória: Repka Flóra
1-2. osztály fiú kategória: Papdi Richárd
1-2. osztály lány kategória: Vas Maja
3-4. osztály fiú kategória: Tóth Zoltán
3-4. osztály lány kategória: Varga Jázmin
5-6. osztály fiú kategória: Kócsó Richárd
5-6. osztály lány kategória: Orvos Alexa
7-8. osztály fiú kategória: Kovács Dániel Csaba
7-8. osztály lány kategória: Flíber Patrícia
30 év alatti felnőtt férfi kategória: Boda László
30 év alatti felnőtt női kategória: Csillik Réka
30 év feletti felnőtt férfi kategória: Orvos Csaba
30 év alatti felnőtt női kategória: Vas Anita
Deszki nyugdíjas férfi kategória: Csonka Ferenc
Deszki nyugdíjas női kategória: Szarvas Erzsébet

Szőregi nyugdíjas férfi kategória: Molnár János
Szőregi nyugdíjas női kategória: Sajó Dánielné
Nestea-ivó váltóverseny 1-2. osztályos kategória: 
1. osztály
Nestea-ivó váltóverseny 3-4. osztályos kategória: 
3. osztály
Nestea-ivó váltóverseny 5-6. osztályos kategória: 
6/A. osztály
Nestea-ivó váltóverseny 7-8. osztályos kategória: 
7. osztály
Fekvőtámasz verseny
felnőtt férfi kategória: Tóth Ferenc
felnőtt női kategória: Tomán Zsófia
általános iskolás fiú kategória: Bitó Zsolt
általános iskolás lány kategória: Orvos Alexa
Dekázási verseny
felnőtt férfi kategória: Lünstedt Nicó
általános iskolás fiú kategória: Bernáth Szabolcs
általános iskolás lány kategória: Molnár Mónika
A szervezők nevében köszönöm az alapítóknak 
és minden támogatónak, hogy idén is megrende-
zésre kerülhetett a verseny, a versenyzők nevében 
pedig Vojszi bácsinak, hogy még mindig van ereje 
és kitartása a szervezéshez! Találkozzunk jövőre a 
20. Kossuth utcai futóversenyen!

Varga Krisztina

Nem múlik el úgy hónap, hogy ne köszönthes-
sünk egy szép korú deszkit, itt a hírnök hasáb-
jain. Ez a hónap sem kivétel – a Béke utcában, 
Tari János és felesége otthonában nyílt alkalma 
a településünk nevében Király László polgár-
mesternek és Szarvas Judit szociális előadónak, 
Farkas Istvánné Marika nénit megköszönteniük 
abból az alkalomból, hogy betöltötte a 90. élet-
évét. Szép, nyugodt időskort kapott az élettől 
és a családtól, akik között jó egészségnek ör-
vendve, békés napokat élhet meg szeretetben. 
Marika néni Zenta mellől származik, az ott élő 
rokonokkal még a mai napig tartja a kapcso-

latot családjával együtt. Kívánjuk, hogy ez még 
sokáig így legyen! Jó egészséget és nagyon bol-
dog születésnapot kívánunk Marika néni!

A Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőjeként július 10-én 
18 órakor lép fel a Deszki Faluházban a Stanko Paunović szerb 
Néptáncegyüttes. Az előadásra a belépés díjtalan! Mindenkit 
szeretettel várunk!

A DeszkaSzínház idén is meg-
rendezte szokásos évadzáró 
buliját. Ezt minden évben más 
tagtársunk házában/kertjében 
rendezzük. Idén Bertókné Zsóka 
volt a vendéglátó. Miután szom-
szédok vagyunk, felajánlottam 
a segítségemet az előkészü-
letekben. Asztalokat, padokat 
kértünk a szomszédoktól, és 
azokat elhelyeztük. Beüzemel-
tük a rostonsütőt és a tárcsát 
is. Ezek a rendezvények rész-

ben batyus jellegűek, hiszen 
az italt, a köretet és a desszer-
tet mindenki maga hozza. Ez 
évben pljeskavicát sütöttünk, 
melynek elkészítését Pipu vál-
lalta. A tárcsán pedig egy kis 
újkrumplit sütöttünk. Közben 
összegyülekezett a társaság és 
Pipu szokatlanul röviden érté-
kelte a az évadot, hangsúlyoz-
va, hogy még nem ért véget, 
hiszen következik a Reflexió 
fesztivál, melyben aktívan részt 

veszünk. Hagyományainkhoz 
híven a tagság szavazatai alap-
ján átadta Az Év Deszkája kitün-
tető címet Beszédesné Mellár 
Erikának. Ezután eszegettünk, 
iszogattunk, beszélgettünk, 
még egy kis zenét is hallgat-
tunk. Földi Ádám és Földi Jan-
ka egy vetélkedőt szerveztek, 
melyben négy csapat alakult, és 
a DeszkaSzínház történéseivel, 
darabjaival kapcsolatos kérdé-
sekre kellett válaszolni, vagy 
minimális képrészlet alapján 
szereplőket kellett felismerni. 
Érdekes volt már a négy csapat 
névválasztása, csak e neveket 
nem merem leírni, mert ki kel-
lene tenni a 18-as karikát. Aztán 
– az emelkedett hangulat miatt 
– a versenyzés is elég hangosra 
sikeredett, de végül minden jól 
alakult. A vetélkedőt a legjobb 
formában lévő csapat nyerte, 
nyereményük egy üveg pezsgő 
volt. Végülis mindenki jól érezte 
magát, de voltak, akik még job-
ban. Hangulatos esténk éjfélkor 
ért véget. 

Révész Pista bácsi

Úgy adódott, hogy a deszki 
DeszkaSzínház Prah című elő-
adását meghívták erdélyi test-
vértelepülésünkre, Igazfalvára. 
Tizenegyen indultunk a kisbusz-
szal és a szükséges kellékekkel a 
nagy útra. Némi útkeresés után 
meg is érkeztünk Igazfalvára, 
ahol nagy kedvességgel foga-
dott bennünket a polgármester: 
Ihász János. Megtudtuk, hogy 
a hét végi Európa parlamenti 
választásokra készülve egy ren-
dezvény záróakkordja leszünk. 

Miután az idő kevés volt a 
tervezett kezdésig, gyorsan be-
díszleteztünk és elrendeztük a 
technikát is. Kis probléma volt a 
hangosítással, de az is megoldó-
dott. Közben ebédhez terítettek 
számunkra (délután 5 órakor!), 
ezt a lehetőséget folyamatosan 
és fokozatosan kihasználtuk, 
azaz, aki éppen nem dolgozott 
a színpadon ebédelt, majd cse-
réltünk. 

A tervezett időpont elérke-
zett, de a közönség nem érke-
zett meg. Igaz, folyamatosan ér-
keztek, és hamarosan megtelt a 
nézőtér. Az ünnepség a helybeli 
néptáncosok műsorával kez-
dődött, az ünnepi beszédekkel 
folytatódott és a Prah-hal feje-
ződött be.

Előadásunk nagy sikert ara-
tott, a szereplők nagy tapsot 
kaptak. Valamennyiünket azon-
ban az zavarta, hogy az előadás 
alatt folyamatosan ki-be járkál-
tak a nézők, főleg a gyerekek. 
Később megtudtuk, hogy ez itt 
így szokásos.

Az előadás után egy kis össz-
tánc következett a helyi nép-
táncosok kezdeményezésével, 
amibe aztán a deszkások is 
beszálltak, többen gyönyörű 
szólót bemutatva. Polgármes-
terünk, Király László is néhány 
egyedi táncfigurával motiválta 
a hangulatot. 

Közben vacsorára is megte-
rítettek, így asztalhoz ültünk 
és ismét étkeztünk. Némi ital is 
előkerült, főleg egy kisméretű 
demizsonra emlékezem, amiből 
– valami csoda folytán – soha 
nem fogyott el az igazfalvi pá-
linka.

Jó hangulatban mentünk 
a szállásra, egy közeli panzió-
ba, ami – mint megtudtuk – az 
Ihász-család tulajdona. Nagyon 
elegáns, gyönyörű bútorokkal 
berendezett, modern helyen 
töltöttük az éjszakát, illetve an-
nak egy részét. Néhányan kö-
zülünk elég sokáig fenn voltak, 
ők álmatlanságban szenvedtek, 
vagy még nem merítettek ki 
minden beszédtémát.

Reggel „frissen” ébredtünk és 
egy fejedelmi reggeli elfogyasz-
tása után elindultunk. Útba ej-
tettük a helyi cipő-manufaktú-
rát, ahol – terveink szerint – 10 
percet akartunk tölteni. 60 perc 
lett belőle és jelentős mennyi-
ségű cipőt is vásároltunk, töb-
bet úgy, hogy megrendeltük és 
majd később megkapjuk Desz-
ken.

A visszaút? Sokkal jobb volt, 
mint az odaút, mert Jimmy, a 
sofőrünk egy sokkal kényelme-
sebb utat talált. Ennek az az oka, 
hogy folyamatosan építik az 
utakat, a sztrádákat, és mindig 
lehet találni egy-egy új útsza-
kaszt, amit érdemes kipróbálni.

Időben hazaértünk és kipi-
hentük az út és a fellépés fára-
dalmait.

Pista bácsi

A legügyesebb „KönyVadászok” 
bebarangolták a Csillagösvényt

A 2013/14-es tanévben meg-
hirdetett olvasásnépszerűsítő 
programunk május végén lezá-
rult. A gyerekek egész tanévben 
lelkesen gyűjtögették pontgyűj-
tő füzetükbe az elolvasott köny-
vek után járó matricákat. Pontot 
csak az kaphatott, aki a történe-
tek elolvasása után a feltett kér-
désekre is tudott válaszolni. 

Nagy izgalom után megszü-
letett a végeredmény, és június 
12-én 14-en utazhattak a meg-
lepetés kirándulásra. Utunk 
ezúttal Ópusztaszerre vezetett, 
a Csillagösvény Útvesztő Öko 
Élményparkba. A legendás cso-
daszarvast formázó sövényfalak 
között, valamint a fűzfafonat-
labirintusban kalandozhattak, 

játszhattak a gyerekek egész 
nap. 

A nyertesek: Bakacsi Doroty-
tya, Balassa Adrienn, Frank Dóra, 
György Csongor, Haska Lilla, 
László Berill, Medgyes Anna, 
Mészáros Zsófia, Pécz Ágota, 
Sandra Nikolett, Silló Zénó, Sza-
bó Judit, Ugrai Andrea, Váradi 
Bori, Vikor Attila

Külön dicséret illeti meg 
Sandra Nikit, aki harmadikos lé-
tére a legtöbb pontot gyűjtötte 
össze!

Olvasópályázatunk a követ-
kező tanévben újra indul, várjuk 
régi és új „vadászainkat”!

Köszönjük az Önkormány-
zatnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a kisbuszt, kényel-
mesebbé téve utazásunkat! 

Tóth Erzsébet
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Mint már korábban is tudattuk Olva-
sóinkkal, idén ünnepeljük a székelyek-
kel való barátságunk 20. évfordulóját. 
Épp 1994 nyarán látogatott egy kis csa-
pat Koszó Anci szervezésével e távoli 
Hargita megyei faluba. Magyarné Ro-
zika és Kovács Sanyi már előző évben 
találkozott, s akkor született meg az 
elhatározás, hogy Deszk és Oroszhegy 
testvértelepülés lehetne. Így a Deszki 
Falunkért Egyesület és az Őrhegy Kul-
turális Egyesület megkezdte a kapcso-
lat kiépítését. Ennek első lépése volt a 
kiutazásunk, melyet az oroszhegyiek 
látogatása követett. S aztán évente jöt-
tek az újabb találkozások! Révész István 
és Kovács Sándor vezették az egyesü-
leteket, Simicz József és Hajdó Géza az 
akkori önkormányzatokat. Így ők fog-

lalták hivatalosan is írásba a két telepü-
lés együttműködését. De ennél sokkal 
erősebb kötelék alakult ki a lakosok ál-
tal. Sok-sok ember talált igazi barátra az 
utazások során. Hisz az utóbbi éveket 
kivéve, családoknál helyezte el az itteni, 
ill. ottani szervező az utasokat. S persze, 
Oroszhegyen a nyelv nem akadály, hisz 
egy nyelvet beszélünk velük! 

Szeretnénk, ha méltóképp ünnepel-
nénk meg e kerek évfordulót, ha sike-
rülne feleleveníteni az együtt töltött 
időt, ha megélénkíthetnénk a talán fe-
ledésbe merült kapcsolatokat! Igyekez-
tünk felkutatni azokat a személyeket, 
akik vagy utasként, vagy házigazda-
ként szép emlékkel rendelkeznek, hogy 
minél többen bekapcsolódhassunk 
az ünneplésbe. Mind Deszken, mind 

Oroszhegyen gyűjtöttük a neveket, ér-
tesítettük őket, hogy egyesületünk egy 
hétvégére szeretettel meghívja mind-
azokat, akik eljönnének az ünneplésre. 
Személyesen is átadtam meghívásun-
kat, s úgy tűnik, július 4-5-6-ra megint 
benépesíthetjük községünket székely 
barátainkkal.

Szeretném kérni, ha valakinek olyan 
fényképe van, amit még a Faluház nem 
szkennelt be, adja be minél hamarabb 
/a hátulján szerepeljen a saját név/, 
hogy a szombat esti összejövetelen 
láthassuk! S ha bárki bekapcsolódna a 
találkozó szervezésébe, keressen meg. 
Tegyük közösen meghitté, feledhetet-
lenné ezt a hétvégét!

Fehérvári Györgyné 
az egyesület elnöke

„Tudod, hogy intézd bölcsen életedet? 
Légy víg – ha nem megy, légy elégedett.”

Johann Wolfgang von Goethe
Mi, klubtagok a mindennapi élet-

ben próbáljuk az idézetben foglalta-
kat alkalmazni. Szorgalmasan járunk 
a foglalkozásokra. Az együttléteket az 
előre megtervezett havi programok 
alapján tartjuk, amely széles témákat 
ölel fel. Például „Mit tennék” kérdések-
re adott válaszok az emberség, becsü-
letesség kérdését vetették fel. 

– Közös emlékek felidézése, érde-
kes történetek, sztorik elmondása, 
kártyajátékok

– május 28-án finom fasírttal, 
krumplival vártak bennünket az 
ügyes kezű klubtársaink

– május 29-én Algyő Borbála für-
dőbe utaztunk, remek strandolási 
időt fogtunk ki

– június 2-án ruhabörze lett szer-
vezve, ahol mindenki talált magának 
egy „cuki darabot”

– június 10-én Cserháti György és 
csapata felavatta az előzetesen be-
szerzett inox bográcsot, hisz finom 
körömpörkölttel vendégelték meg a 
klub tagjait.

A kánikulai meleg ellenére szinte 
teljes létszámmal jelen voltunk, elfo-
gyasztottuk a pörköltet, mit sem tö-
rődve a koleszterin szinttel. Így telnek 
a napjaink, játékkal, sok nevetéssel, 
vidám beszélgetésekkel.

R.B-né

Több, mint 10 éve készült el a Szőreg 
Deszk közötti bicikliút. A Klárafalva ha-
táráig futó út is már legalább 5 éve vár-
ja a folytatást, hogy a román határon is 
át tudjunk tekerni. Aki ráveszi magát, 
hogy nyeregbe pattanjon sok tapasz-
talattal lesz gazdagabb. Az egyik, hogy 
bizony meglehetősen rossz állapotban 
van már mindkét út, de ha ettől elte-
kintünk, akkor azt is látjuk, hogy valaki, 
valakik mindig szépen rendbe hozzák a 
szőregi hídnál lévő kereszt környékét, 
s levágják a biciklizőket zavaró lelógó 
ágakat. Azt is láthatjuk, hogy Klárafalva 
felé gyönyörű mezei virágokkal szegé-
lyezett az út, s ha a híd után balra fordu-
lunk és tudjuk, hol kell bepillantanunk 
jobbra az erdőbe, akkor megpillanthat-

juk a híres deszki 300 éves tölgyfát is. 
Bizony sok-sok emlék jön elő ilyenkor: 
az úttörős számháborúzás, a sok-sok 
akadályverseny, melynek számos alka-
lommal a végcélja a NAGYFA volt. Szó 
volt helyi védelembe vételéről is, s ha 
már védjük, akkor a szakember azt is 
meg tudja majd mondani, hogy írásos 
védelmen kívül mit lehet tenni még, 
hogy minél tovább örömünket leljük a 
múltunkat őrző fában. 

S újabb meglepetés! Ha tovább hala-
dunk, elhagyva a Nagyfát és a gátőrház 
mellett fölérünk a töltésre, azt látjuk, 
hogy utat építenek. Nem is akármilyet! 
Jól értesült bringások szerint – akár né-
hány hét múlva – a töltésen egészen 
Makóig tudunk majd aszfaltos úton 

menni. 
Biciklit tekerve 

minden korosz-
tállyal találkozha-
tunk. A 70 éves 
asszonnyal, aki talán a napi feszültsé-
get szeretné kihajtani magából, s van, 
aki az egészségéért, orvosi utasításra 
hajtja a kerékpárt, mára már nagy él-
vezettel, ami kezdetben kínnak tűnt. 
S vannak versenybringások, s vannak 
fogyni akarók kutyával, kutya nélkül. 
Egy szó, mint száz reneszánszát éli a 
kerékpározás. Legjobb jele a városok-
ban is gomba mód szaporodó bicikliút, 
mert biciklizni jó!

Kószó Aranka 

Deszk-Oroszhegy kapcsolata 20 éves

Hírek az idősek klub életéről

Biciklizni jó

"A szépség nem ismer korhatárt..."
- 3D tartós szempilla hosszabbítás
- Tartós szempilla- és szemöldök festés
- Kímélő szemöldökszedés
- Tinikezelés
- Általános nagykezelés
- Arc- és dekoltázs masszázs
- Ránctalanító arckezelés
- Ultrahangos hidratáló kiskezelés
- Hidratáló algás arckezelés
- AHA-s bőrmegújító kezelés
- Szőrtelenítés
- Professzionális kozmetikumok: Charlotte Meentzen, Biola

Szerete�el vár� 
női és fér� vendégeimet!

Bejelentkezés: 

Tirk-Balczó Kinga, 
tel: 0620/4555-399, 

Deszk, Temp�i tér

KOZMETIKA
Kinga 

Deszkiekről deszkieknek
Bár Deszk nem nagy település, mégis van-

nak részei; sőt, még a „régi-Deszk” is két 
részből áll. 7 éve idetelepültként a korai is-
meretségek ide kötöttek; a hozzám hasonló-
an babakocsit tologató egy-két-... gyerekes, 
szomszédos anyukákkal a játszótéren talál-
koztam. Az óvoda majd az iskola kapcsán ki-
csit szerteágazóbbak lettek az ismeretségek, 
így, amikor Király Tündinél jártam, nagyot 
mosolyogtam, mikor elhangzott, kinek sze-
retné átadni a stafétát. Tósaki Margót kislánya 
révén ismerem, együtt járnak a gyermekeink 
iskolába. S bár igen-igen közel lakunk egy-
máshoz, és a gyerekek kedvelik egymást, még 
nem volt alkalmam rá, hogy közelebbről meg-
ismerhessem a családot. 

– Honnan jött az ismeretség Tündivel, és megle-
pődtél-e azon, hogy Rád esett a választása? Hiszen, 
ha jól tudom, nem régóta laktok Deszken...

– Nagyon meglepődtem, de egyben örültem 
is a felkérésnek, mert mindig szívesen olvastam 
az újság oldalain bemutatkozó családok történe-
teit. Tündivel a 2012-ben született babáknak tar-
tott összejövetelen találkoztunk és ismerkedtünk 
össze a Faluházban. Az én kisebbik gyermekem, 
Márk, és az ő negyedik kislánya született abban 
az évben. Azóta is összejárunk, játszunk együtt a 
gyerekekkel és jókat beszélgetünk.

– Utaltál arra, hogy van egy kisebbik gyerme-
ked, Márk, ami azt jelenti, hogy nem ő az egyetlen 
gyerek a családban. Mesélj egy kicsit a családodról!

– 2010. karácsonya előtt költöztünk Deszkre 
Szegedről. A férjem munkahelyéhez közeli te-

lepülést kerestünk, Szeged vonzáskörzetében. 
Az akkor négyéves kislányommal, Annával, és a 
férjemmel, Endrével költöztünk Deszkre, majd 
hamarosan a szüleim is ideköltöztek. Ugyanis, 
amikor a telekvásárlásban gondolkoztunk, a csa-
ládban már fennállt az a helyzet, hogy anyukám 
betegsége az ő önállóságukat korlátozza. Ottho-
nukban apukám volt az ő segítsége, de anyukám 
kerekesszékhez kötött élete és meglehetősen 
idős koruk elővetítette azt, hogy a segítségünkre 
lesz szükségük. Emiatt a ház tervezésénél mind-
ezt figyelembe véve épült úgy egy tető alá a két 
generáció számára alkalmas ház, hogy a szüleim-
nek külön házrészük van.

Én jelenleg a kisfiammal és édesanyámmal 

vagyok itthon és segítem az ő ápolását, hiszen, 
apukám is segít, de ez egy többszemélyes fel-
adat. A férjem megértő, segítő ember, az ő támo-
gatása nélkül mindez nem működne, hiszen eh-
hez mindketten kellettünk. A betegápolás nem 
könnyű, sem a kiszolgáltatott betegnek, sem a 
segítőnek. Rengeteg türelem, megértés, kitar-
tás és hit szükséges a közös együttműködéshez. 
Rám leginkább a háztartás, a főzés vár. Mint édes-
anyának pedig a legnagyobb feladat, öröm és 
egyben kihívás gyermekeink tanítása, nevelése. 
Végzettségem szerint hitoktató vagyok, a PPKE 
hittanári szakán végeztem, majd számítógépes 
tanfolyamot végeztem pályázatírással egybeköt-
ve. A férjem pedig számítógépes programozó, aki 
egyben számítógépek összeállítását és rendsze-
rek karbantartását végzi vállalkozóként. 

– Esetleg innen az ismeretség? A két szakma 
elég messzire esik egymástól... Hogy ismerkedtetek 
meg?

– Nem, egészen máshonnan jön az ismeret-
ség; egy lakodalomban ismerkedtünk meg. Ő a 
vőlegény baráti köréhez, én pedig a menyasszo-
nyéhoz tartóztam. Azóta eltelt pár év; idén lesz a 
10. házassági évfordulónk.

– Hogy érzitek magatok Deszken? Jó választás 
volt ideköltözni?

– A község a szememben (amennyire belelá-
tok és láthatok főleg egy kisiskolás oldaláról) egy 
kuriózum a rengeteg programjával, kulturális-, 
művészi-, sport- tevékenységeivel mind a gyere-
kek és felnőttek számára egyaránt. Mi is, amiben 
csak tudunk, részt veszünk. Szóval, szeretünk itt 

lakni, szeretjük a saját területet és 
élvezzük a nagy teret, amely a gyer-
mekeknek önfeledt játékra ad lehetőséget. Mi, 
felnőttek pedig kertészkedünk, ami fárasztó. De 
egyben kikapcsol és felfrissít a szabad levegőn 
töltött idő. Szívesen alakítjuk, csinosítjuk a terü-
letünket. A házak kicsit szellősen épültek még, és 
az utcán sem tolonganak az emberek – mond-
hatni, ingerszegény egyenlőre a környék, de 
van játszótér, amit nagyon szeretnek a gyerekek. 
Kevés jobb hely van nekik a játszásra jó időben 
a gondozott, tiszta játszóterületnél. Talán csak 
az erre lakóknak adatik meg a szép természeti 
kilátás a közeli mezőgazdasági területre, amit az 
őzek csordájának és a nyuszik ugrabugrálásának 
látványa ad.

– Kinek adnád át a stafétát, és miért?
– Gyovai Jutkáéknak, kedves ismerősömnek 

szeretném átadni a stafétát, mert nagyon külön-
leges embereknek tartom őket. Szeretek Jutkával 
beszélgetni, sokat lehet tőlük tanulni... 

– Margó, köszönöm szépen a beszélgetést!

Nyílt szívű, őszinte, családcentrikus beszélgetés-
ben volt részem. Nagyon örülök, hogy lehetőségem 
volt betekinteni az ő nem-mindennapi életükbe; a 
családi összefogás és a generációk összekovácsolá-
sa embert próbáló feladat. És mégis: minden bútor-
ban, minden kerti szegletben ott lapul saját kezük 
munkája, nem hivalkodó módon, a legnagyobb 
értéket képviselve.

Kardos Ditke

Király Tündével Kardos Ditke beszélgetett

BADACSONY- SZIGLIGET

Szeptember 3. hétvégéjén /20-21/ a Deszki Falunkért Egye-
sület kirándulni megy a Balatonhoz. Megnézzük Balatonfü-
redet, az igényesen felújított szigligeti Várat, s Badacsonyt. 
Természetesen a borkóstolásnak is hódolunk, s gyönyörkö-
dünk a balatoni táj szépségében. A szállás, a vacsora, a reg-
geli és a borozás kb. 7000 Ft lesz. Akinek van kedve, csatla-
kozzon hozzánk! / A buszért 3000 Ft-ot kell fizetnie a nem 
egyesületi tagnak./
Jelentkezni július 2-ig Fehérvári Györgynénél lehet a 
30/5435423 telefonszámon.
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Több dolog is kavarog bennem, ami-
kor a családi napról szeretném össze-
szedni a gondolataimat. Többek közt, 
hogy minden „jópofizás” nélkül; jó hely 
ez az ovi, hogy itt valóban fontos az 
ilyen nap. Aztán, hogy amikor mi vol-
tunk gyerekek volt-e a mi ovinkban is 
ilyen családi nap, vagy ehhez hasonló? 
Volt-e, és volt-e ekkora szükség rá? Va-
lójában, hogy miért szeretjük ezeket a 
rendezvényeket? Mitől jók ezek a ren-
dezvények, a gyerekeknek és mitől jók a 
szülőknek? No és, hogy mi munka is van 
mind mögött…

Mit is értünk egyáltalán ezen a kife-
jezésen, akkor, amikor ezt egy oviban 
tartják? Lássuk csak…

Számomra egy családi nap, normál 
esetben arról szól, hogy teszünk valami 
olyat (spec. mi négyen, mint szűk csa-
lád), ami nyomot, jó élményt hagy ben-
nünk. Amitől az a nap más lesz, mint a 
többi. Miért is fontos ez? Mert azt gon-
dolom - hozzáteszem, sajnos -, hogy 
ma az átlagembernek elég kevés ideje 
jut úgy a családjára, hogy az neki/nekik 
valódi élményt nyújtson. Nem kívánnék 
hosszú sorokat zengeni arról, hogy mi-
lyen is ma a felnőttek rohanó, stresszes, 

gondokkal küszködő világa. Azt gondo-
lom, ezzel mindannyian tisztában va-
gyunk. Azzal is, hogy épp ezért sokszor 
nehezünkre esik valami olyan meglepe-
téssel előrukkolni gyerekeink számára, 
amivel nem merítjük le az amúgy is 
gyenge lábakon álló családi kasszát. 
Arról is lehetne sokat regélni, hogy ma 
a gyerekeknek mi jelenti az élményt. Mi 
minden van rájuk hatással.  Mi „szépet 
és jót” hoztak az elmúlt évek, a készen 
kapott csillogóbbnál csillogóbb, még a 
legkisebb, legjelentéktelenebb élelmi-
szerboltban is gyereknek szemmagas-
ságban megtalálható műanyag játékai.

Félre ne értsen senki, ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy az újtól, mo-
dern kor vívmányaitól semmi jót nem 
kapunk, csak azt, hogy némi lelemé-
nyességgel, majdnem mindent meg 
lehet oldani kicsit egyszerűbben is, s 
a hatás lehet ugyanolyan jó. Tökéletes 
példa erre a gyerekek arcfestése. Gya-
korló anyukaként szerintem ez nagyon 
jó dolog és igazán nem kell hozzá kép-
zőművésznek lenni (noha az sem baj).  
Sőt olyan óriási kellékpalettára sincs 
szükség; mert, ha jobban belegondo-
lunk szinte majdnem minden anyuka 

tart otthon egy szemceruzát, talán még 
némi színes szemhéjfestéket is, esetleg 
egy rúzst és ezek segítségével, no és 
néhány rövid kérdéssel gyerekünk felé, 
hogy mit is szeretne ő, mivé varázsol-
juk el hétköznapi farsangjuk során, már 
boldoggá is tettük őket. Az sem gond 
a gyerekeknek, ha nem a legfrissebb 
rajzfilmből lépett ki valamelyik figu-
ra a pofijukra. A mi csemetéink még a 
meggytől maszatos, vagy habfürdőtől 
habos arcuktól is képesek hosszú perce-
kig nevetni egymáson.

Szóval, hogy szerintem „felnőtt” 
szemmel, miért is kellenek a jó kis csalá-
di napok az ovikba?

Mert mindenki szomjazza a jó pilla-
natokat, kicsi és nagy egyaránt, és ez az, 
ami nem igen változott az évek alatt. Az, 
hogy ezeket miben találjuk meg, az már 
annál inkább; de ebben jó ez az ovi…

A mi első ilyen családi napunk egy 
olyan szombat délelőtthöz kötődik, 
amikor kaptunk egy kis térképet a ke-
zünkbe és azt mondták, járjuk be bicikli-
vel a jelzett kis állomásokat és próbáljuk 
együtt megoldani az ott található fel-
adatokat. S, hogy milyen jó is volt ez… 

Mert, igazi biciklis kaland volt ez a 
kisfiunknak, aki akkortájt kezdte bonto-
gatni szárnyait két keréken. Közben volt 
kincseket rejtő térképünk… Teli voltunk 
izgalommal, aztán a szülőket is meg-
mozgatták mesemondással, ugyanak-
kor mindenkinek résen kellett lennie, 
mert számolnunk kellett a gólyafészke-
ket, de a labdák szerelmesei is dekáz-
hattak időre és a konyhatündér kicsik 
és anyukáik is megmutathatták ügyes-
ségüket a csukott szemmel fűszerfelis-
merős játéknál, miközben volt is egy kis 
verseny, meg nem is. Nekünk akkor az 
volt az első, és így olyan szívesen vártuk 
a többit, ahol nem költöttünk el súlyos 

ezreket 3 perces ugrálóvárakra, meg jó 
cukros vackokra és ihatatlan löttyökre, 
megspékelve némi műanyag 1 napig 
tartó játékkal. Ehelyett gyűjtöttünk fa-
batkákra, amiket kaptunk otthonról 
hozott sütiért, meg kakasdobálásért 
és kloffolóval kupánvágott dióért, az-
tán hulladékból fabrikált játékért, amin 
ügyködött a gyerek, a szülő és közben 
együtt nevettünk, együtt izgultunk, 
együtt szurkoltunk, gyűjtögettünk, 
figyeltünk a másikra is, de leginkább 
egymásra. Sőt ezen felül még azt is 
megtanulhatták a kicsik, hogy meny-
nyi mindent meg kell tenni azokért a 
fabatkákért, ahhoz, hogy aztán később 
beválthassák őket a jól megérdemelt 
jutalomra.

Mindig jó, ha tudunk együtt játszani a 
gyerekeinkkel (az sem árt, ha ehhez nem 
vagyunk olyan fáradtak, amilyenek álta-
lában lenni szoktunk) és jó, ha eszünkbe 

jut, nem is kellenek olyan nagy dolgok. 
Elég néhány fűben szétszórt labda, ami 
körül összekötött lábbal bukdácsolunk 
és garantált lesz a gyerekkacaj. 

Ha lehet ilyet mondani, ma szerintem 
divatja van az „élményvadászatnak”, 
csak képesek vagyunk vagyonokat 
kiadni érte. Külföldi utakkal, wellness 
hétvégékkel, mesés kalandparkokkal 
és valójában nincs ezzel semmi baj, ha 

valakinek ez elérhető. Csak tudjuk, hogy 
sok, jó kis ötletes családi nap is tud, sok 
hasonlóan kedves élményt okozni ne-
künk, sok jó nyomot hagyni bennünk! 
Viszont, kedves szülők, akarjunk mi is 
aktív szereplői lenni ezeknek, ahhoz, 
hogy nekünk is több legyen egy ilyen 
nap (délelőtt vagy délután), az olyan 
gyerekünket bambulós, esetleg vala-
mely más szülővel felületes dolgokról 
elfecsegős játszótéri alkalmaknál…

Közös, családi élményeket gyűjthe-
tünk, meg lufikat, meg kipingált boldog 
gyerekeket…

Hajrá családi, télűző, tavaszköszön-
tő, szép időben kirándulós, szüreti és 
egyéb jeles napok!

Sztanojevné Roczkov Nóra

A TÁMOP – pályázat keretein belül csa-
ládi napot szerveztünk, ahol különböző 
kézműves foglalkozások, arcfestés, és 
játékos vetélkedők sora mellett átadásra 
kerültek az új udvari játékok is. Király Lász-
ló polgármester, Tanács Zsuzsanna Fő-
igazgató és Gyukinné Brczán Szpomenka 
megbízott Tagóvoda vezető segítségével 
a gyerekeink avatták fel a megújult udva-
runkat, amelyet a gyerekek boldogan vet-
tek birtokukba. A nagy melegben jól esett 
a Gyorgyev Vojiszláv és Brczán Krisztifor  
képviselők által osztott finom és hűsítő 
jégkrém. Sok játék, nevetés, beszélgetések, 
hűsítő és finom falatok tették rá a koronát 
a szép napra. Az 5,2 milliós fejlesztésnek 
része volt a két óvodába számítógép és 
nyomtató beszerzése is. Az eszközbeszer-
zések mellett közel tízmilliós oktatási cso-
magnak köszönhetően képzésen vehettek 
részt az óvodapedagógusok. Reméljük, 
lesznek még ilyen sikeres pályázatok, so-
kat profitált belőle a kis közösségünk. 

Köszönjük az önkormányzatnak és a 
közreműködő kistérségnek a projektet.

Nem csak az óvodások, de a szülők életében is 
nagy jelentőségű nap az, amikor a nagycsoporto-
sok elbúcsúznak az óvodától.

 A deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Kóló 
csoportjában 2014. május 29-én délelőtt bú-
csúztattuk a 11 nagycsoportost, kedveskedtünk 
nekik kedvenc verseikkel, énekekkel, körjátékok-

kal, meglepve ezzel a szülőket. Gyerekek, szülők, 
nagyszülők is beléptek az intézmény kapuján, 
amikor a nagycsoportosok ballagását tartottuk. 
Villogtak a fényképezőgépek, vették a kamerák a 
műsort, mindenki meg akarta valamilyen formá-
ban örökíteni a gyerekek ballagását. Változatos 
programot mutattak be a gyerekek, aminek a vé-
gén tarisznyával a vállukon, kezükben egy cserép 
„szerencse növénnyel” elbúcsúztak az óvodától. 
És persze a biztatás sem maradt el részünkről! A 
megható ünnepséget többen is megkönnyezték.

Ezzel nem ért véget a program. Az intézmény-
ben hagyomány, hogy a ballagási ünnepség  a 
délutáni kerti partival folytatódik, ami az óvoda 
tágas udvarán zajlott. Nemcsak a gyerekek, de a 
szülők is jól szórakoztak. A gyerekek trambulinoz-
hattak, homokozhattak, hintázhattak, ejtőernyős 
játékot játszhattak, különböző játékokban vehet-
tek részt szülőkkel együtt.

Mészáros Ibolya

Mint minden évben ilyenkor májusban, idén is 
kirándulást szerveztünk a gyerekeknek. Ezúttal 
Mezőhegyesre látogatott el óvodánk 2014. május 
28-án.

A gyerekek nagy izgalommal várták a vonat 
érkezését a deszki állomáson. Miután mindenki 
elfoglalta a helyét és integetve búcsút vettünk a 
szülőktől, már robogtunk is Mezőhegyes felé, ahol 
a ménesben már nagyon vártak bennünket.

A lovaskocsikázás után természetesen játékra 
is maradt idő a közeli játszótereken, parkokban. 
A szabadban a friss levegőn, jó étvággyal fo-
gyasztottuk el az otthonról hozott ennivalókat és 
nasikat.  Az ottani állomáson mindenki megnéz-
hette közelről a kiállított régi gőzmozdonyt is.

Minden csoport, kicsik, nagyok és felnőttek 
egyaránt nagyon jól éreztük magunkat és sok új 
élménnyel gazdagodva érkeztünk haza délután.

Netti néni

Búcsúztak a szerb ovisok Kirándulás Mezőhegyesre

óvodai hírek  

Tücsök Híradó
A Madarak és Fák Napja alkalmából 

ismét egy foglalkozáson vettünk részt 
a szegedi Füvészkertben. A foglalkozás 
vezetője a közvetlen környezetünkben 
élő ismert és kevésbé ismert madara-
kat mutatott meg nekünk. Megfigyel-
hettük különböző méretüket, tollaza-
tuk sokszínűségét, költési szokásukat 
és költőhelyüket. Hangjukat hangfel-
vételről hallgattuk és figyeltük sétánk 
során a Füvészkertben lakók csiripelé-
sét. A fákra kihelyezett, mesterségesen 
kialakított fészkelőhelyek segítik sza-
porodásukat.

Májusban a Kossuth utcai futóverse-
nyen is részt vettünk, ahol sikerült né-
hány díjat bezsebelnie kicsi, de lelkes 
csapatunknak. Az óvodánkat Hevesi 
Zoé, Hevesi Linett, Szűcs-Egri Laura, 
Jankó Zsolt, Balogh-Köblös Bertalan, 
Szalai Levente, Szécsi Dániel, Nacsa 
Zoltán, Pintér Balázs és Domokos Ist-
ván képviselték.

Ezután egy szegedi kirándulás várt 
ránk. Nagy volt az izgalom, mert nem 
csak a nagyobbakkal, kocsival, hanem 
nagy busszal és az egész csoporttal – a 

kicsikkel is –  indultunk útnak. Először 
a Somogyi Könyvtárba mentünk. A 
kisebbek ámultak-bámultak, hiszen 
ez volt az első találkozásuk a könyvek 
birodalmával. Rövid ismerkedés, né-
zelődés után kedvesen betessékeltek 
minket a meseszobába. Mesehallgatás 
után az élményanyag feldolgozása kö-
vetkezett beszélgetéssel és mozgásos 
játékokkal. A rakparton elfogyasztott 
uzsonna után a Móra Ferenc Múzeum-
ba sétáltunk el. A Móra mesebirodalma 

kiállítást a nagyobbak már korábban 
látták, de a sok-sok érdekesség miatt 
örültek, hogy ismét itt lehettek. Ők 
próbálták bemutatni a kisebbeknek 
a játékos feladatokat, segítettek az 
ügyességi játékok megoldásában. A 
természetrajzi kiállításon is végigsé-
táltunk, de ekkor már látszódott a gye-
rekeken a fáradtság. Első alkalommal 
hagytuk ki a délutáni pihenést.

Egész évben fontos, hogy szülők 
és pedagógusok mindent megtegye-

nek gyerekeink boldogsága és opti-
mális fejlődése érdekében. Sok apró, 
egymásra épülő dolog teszi teljessé 
életünket. Egymásra figyeléssel, egy 
mosollyal, kedves szóval és olykor aján-
dékozással igyekszünk örömet szerez-
ni másoknak. A gyereknap alkalmából 
az óvodánk óriási ajándékot kapott. A 
KujbusVill Kft. egy nagyobb összeget 
adományozott óvodánknak. Ebből a 
pénzből és a Hevesi Zoltán által ösz-
szegyűjtött adományokból árnyékolót 
építettünk az udvaron. Nagyon kö-
szönjük. Az udvaron még egy megle-
petés várta a gyerekeket: egy hatalmas 
trambulin, aminek az összes gyerek 
nagyon örült. Ráadásul az óvodások 
még jégkrémet is kaptak a Deszki Ön-
kormányzattól. Köszönjük!

Június 14-én egy csodálatos délelőt-
töt töltöttünk el a szegedi Vadaspark-
ban. A szülőkkel közösen jártuk végig 
az állatkertet. Láttuk a pápaszemes 
pingvinek etetését, az üvegfalon ke-
resztül közelről nézhettük, ahogy el-
kapják zsákmányukat. A borjúfókák be-
mutatóját is sikerült megcsodálnunk, 

ezenkívül láttunk még zsiráfot, zebrát, 
oroszlánt, gepárdot, szurikátákat, kü-
lönféle majmokat és sok más érdekes 
állatot. A Vadaspark teljes területét saj-
nos nem tudtuk bejárni, mert a kiseb-
bek már nem bírták a hosszú sétát, és 
beígértük nekik a játszóteret.

A szegedi kirándulás – Somogyi 
Könyvtár és a Móra Ferenc Múzeum – 
és a Vadaspark megtekintése a Deszki 
Faluház segítségével, pályázati forrás-
ból valósult meg, köszönjük a gyerekek 
nevében is!

Délután – este családi napot tartot-
tunk az óvodában. Nagy kondérban 
rotyogott a vacsora, finomabbnál fi-
nomabb süteményeket kóstolhattunk 
meg. Közös játékkal, beszélgetéssel, 
eszem-iszommal telt el a délután és 
a kora este. Az utolsó "fecskék" még 
láthatták a teliholdat, és érezhették az 
estike bódító illatát. Ez a nap, és az év 
is véget ért.

Kellemes időtöltést, jó pihenést és 
élményekben gazdag nyarat kívánunk 
mindenkinek!

Imri Miklósné

Apropó, családi nap
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Erdei iskola

Próbanyelvvizsga és ECDL-vizsga

Ballagás díjátadásokkal Pályaválasztás

Ballagás 2014. Deszk 

Izgatott várakozással telt el az első 
három rövidített óra majd mindkét 
iskolából elindult a gyereksereg a 
szabadidőparkba.  Itt rendeztük meg 
június 6-án, pénteken az iskolai gyer-
meknapot.

Amint kiértünk, a tanulók birtokba 
vehették az új óriáscsúszdát, mellyel 
most gazdagította a szabadidőpark 

játékállományát a képviselő testület. 
Ezután az alsó és felső tagozat külön 
vonult, és megkezdődött a játék, a 
versengés. A vidám sorversenyek után 
jutott még idő egy kis szabad játékra, 
„poni-ciklizésre”, majd következett a 
jól megérdemelt ebéd. Az előző évek 
hagyományaihoz híven a képviselő-
testület jégkrémmel is megvendégel-

te a gyerekeket.  Szerencsére az idő-
járás is kedvezett nekünk. Gyönyörű 
napsütéses időben, kellemesen elfá-
radva és élményekkel telve tértünk 
vissza az iskolába.

Vid György
igazgató

Gyermeknap
Május 24-28-ig 26 ötödikes és hete-

dikes tanulóval a gyulai Városerdőben 
lévő erdei iskolában táboroztunk. Itt a 
sajátos, a hagyományos tanóráktól elté-
rő forma, helyszín és tanítási módszerek 
frissítően hatottak gyerekre-felnőttre 
egyaránt. A természetismereti tantár-
gyakban tanultakat gyakorlatban érzé-
keltük. A túrák során megfigyelhettük 
az erdő, mező, víz és vízpart életközös-
ségére jellemző növényeket-állatokat; 
hallhattunk tankönyvben nem szereplő 
érdekességeket. Tanösvényen ismer-
kedtünk az erdő lágyszárú növényeivel, 
az őshonos fafajainkkal. Az itt hallottak-
nak nagy szerepe volt az utolsó napi tá-
jékozódási versenyen, de ezt ekkor még 
nem sejtette senki.

A hajnali vadlesen megcsodáltunk 
néhány nagyvadat, igaz csak távolról 
sikerült, pedig a gyerekek olyan csend-
ben voltak (meglepően csendben), 
hogy egyetlen állat sem hallhatta, merre 
járunk. Az éjszakai túra során a csilla-
gokról mesélt a vezető, különböző csil-
lagképeket fedeztünk fel, amelyeknek a 
természetben való tájékozódásnál nagy 
szerepük van. 

Edzőtábornak is bevált ez a néhány 
nap, hiszen egy-egy túra során 4-6 ki-
lométernyi területet is bebarangoltunk.

 Az élményekben és új ismeretekben 
rendkívülien gazdag hét utolsó napján 
a gyerekek „számot adhattak” mindar-
ról, amit az erdei iskolában megtanul-
tak, elsajátítottak. A csapatonként zajló 
tájékozódási verseny (tájfutó verseny) 

összetett tudást mért: térkép és iránytű 
segítségével adott állomásokat kellett 
elérni, feladatokat megoldani, majd 
minél előbb a célba beérni, mindez 
nem volt egyszerű feladat. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy mindenki ügyesen 
tájékozódik, hiszen nem kellett eltévedt 
csapatot keresni.

 Az öt nap nem csak a sok új élmény, 
ismeret, környezeti nevelés szempont-
jából volt érdekes és élvezetes, hanem 
a közösségformálás szempontjából is. 
Öröm volt látni, kicsik és nagyok egy-
aránt nagy kedvvel számháborúztak, 
társasjátékot játszottak, vagy csak be-
szélgettek a szabadidejükben. Nagy 
öröm volt nekünk, pedagógusok szá-
mára, hogy a tábor vezetője (Puskás 
Lajos, erdészmérnök) külön kiemelte, 
hogy régen látott ilyen lelkes és fegyel-
mezett gyereksereget, pedig nagyon 
sok iskola jár hozzájuk az ország minden 
területéről. Megdicsérte a deszki „csapa-
tot” a programokon tanúsított magavi-
seletért, érdeklődésért. Ezen program a 
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár és a 
Zoltánfy István Iskola együttműködésé-
ben zajlott és szerveződött. Ezúton kö-
szönjük a lehetőséget.

 (Babcsányi Éva, Kissné Molnár 
Zsuzsanna kísérő tanárok)

Az idei tanévben is próbanyelvvizsgán mérethették meg 
nyelvtudásukat hetedikeseink.  Május utolsó hetében az írás-
beli angol és szerb alapfokú nyelvvizsgára, június elején pe-
dig a szóbeli vizsgára került sor. Bár a hivatalos nyelvvizsgára 
14 év alatt nem is jelentkezhetnének, mégis többüknek sike-
rült jó teljesítményt elérni. Berta Brigitta Stella, Rácz Viktória 
Éva, Orosz Márk és Ördög Máté teljesítette az alapfokú angol 
szóbeli és írásbeli (komplex) nyelvvizsga követelményeit, Si-
pos Dorottya, Novkov Marina és Csanádi Balázs a szóbeli rész-
ből, Frank Dóra Magdolna, Kerekes Anna Lili és Horváth Márió 

az írásbeli részből volt sikeres. Novkov Marinának szerb nyelv-
ből sikerült mind az írásbeli, mind a szóbeli rész teljesítése. 

ECDL vizsgára 10 tanuló jelentkezett. Összesen 21 modulra 
jelentkeztek, melyből 20 lett sikeres (95 %). A vizsgán sikerrel 
szereplő tanulók: Barna Gréta, Csanádi Balázs, Frank Dóra, Mé-
száros Laura, Miskolczi Bence, Novkov Marina, Pap Róbert, Rácz 
Viktória, Sipos Dorottya, Szabó Nóra. 

Teljesítményükhöz gratulálunk!

Június 14-én ballagtak nyolcadikosaink. Rendhagyó hely-
színen rendeztük meg az idei ballagást, a Művelődési ház-
ban. Azt hiszem, tudom, jó döntést hoztunk. Az ünnep han-
gulatát nem írom le, akinek volt szerencséje, megélhette. 
Megállt az idő ezen a délelőttön Deszken, és így búcsúzott 
ifjú lányainktól, fiainktól. Egy jó alkalom a ballagási ünne-
pély a becsülendő, példamutató teljesítmények kiemelésé-
re.

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány által alapí-
tott „Kiváló tanulmányi munkáért” kitüntetésben részesült: 
Garzó Rebeka, „Kimagasló közösségi munkáért” és kiváló 
tanulmányi munkáért kitüntetésben részesült: Erdélyi Zita. 
A Dr. Ujhelyi István által alapított „Pro Bono Publico” díjat: 
Magda Nikolett kapta. Könyvjutalomban részesült tanul-
mányi munkájáért, magatartásáért, szorgalmáért: Bognár 
Sarolta, Kis Gellért és Révész Balázs, sporttevékenységért: 
Kovács Dániel Csaba. 

Gratulálunk ez úton is!
Kedves Ballagók! Az ünnepi köszöntőmben elhangzott 

rövid gondolattal kívánok Nektek varázslatos „utazást”: 
„A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság”. – 
Buddha

Minden végzős diákunk pályaválasztása sikeres volt. Mint 
minden évben, most is „bejutottak” tanulóink Szeged elis-
mert gimnáziumaiba, szakközépiskoláiba. 

Munkánk eredményességét ez jelzi legjobban.
A deszki iskolába járó tanulók nem válogatott, megszűrt, 

kiszemezgetett gyermekek és ez különös értéket hordoz 
magában. Mindenki más képességekkel, készségekkel ren-
delkezik és ebből kell építkezni. 

Mi is iskolánk, tanáraink feladata egy oktatási nevelési 
folyamatban?

Kétféle alapelv érvényesülhet a gyerekek nevelésében:
– Az egyik: legyél, aki vagy, és ehhez próbáljuk hozzáse-

gíteni. Van, aki matematikában jó, más a táncban, faragás-
ban, fizikában, sportban vagy az énekben, mind egyforma 
érték. 

– A másik: legyél, akivé én akarlak tenni!
Mi az elsőhöz kell, hogy csatlakozzunk. Ezért dolgozunk. 

Ilyen iskolát szeretnénk.
A részletes beiskolázási eredményt a lenti táblázat tartal-

mazza.
Az iskola 2013/14-es tanév egyéb eredményeiről a követ-

kező számban részletesen beszámolok.

Milyen érzés ma Magyarországon pedagógusnak lenni? 
Milyen folyamatok zajlanak ma a közoktatás területén?

Sokszor hallom ezt a kérdést vitatni a különböző 
médiában,de baráti és kollégák közötti beszélgetések során 
is  felvetődik ezen polémia.

Jönnek a válaszok pro kontra:
„Nehéz, mert nincs már igazán társadalmi megbecsülése 

a szakmának”
„Ne panaszkodjatok, mert itt az új életpálya modell emel-

ték a fizetéseteket. „
„Egyre többet kell adminisztrálni feleslegesen.”
„Nehezebb már ezekkel a gyerekekkel, mint egy 10-15 

évvel ezelőtt. A szülők sem figyelnek már annyira gyerme-
keikre”

„Felgyorsult, ismeretközpontú világunkban kevés idő jut 
már a nevelésre iskolában, otthon egyaránt.”

„Nem kell kifogásokat keresni, alkalmazkodni kell a kiala-
kult helyzethez és gyerekközpontú iskolát kell teremteni.”

Mindegyik megfogalmazásban van némi igazság.
Ebben az összetett világban keresi a helyét több keve-

sebb sikerrel. a pedagógus,gyermek, szülő egyaránt.

Van egy nap a naptárban, melyet Pedagógusnapnak ne-
veznek.

Gyermekkori emlékeimben ezen a napon az iskolát virág-
csokrok lepték el. Tanárainknak vittük. Nem volt furcsa, nem 
volt különleges, természetesnek tűnt.

Aztán jött egy „rendszerváltozás” vagy valami ilyesmi és 
jöttek a június első vasárnapjai ugyanúgy, mint addig. Szé-
pen csendben elhalványult e nap fénye, de nem Deszken.

Településünkön a mindenkori Önkormányzat nem hagy-
ta feledésbe merülni, hogy miről is szól ez a nap. Így volt ez 
tíz éve és így van ez ma is.

Június 4-én a Polgármester Úr és a Képviselő-testület 
meghívására a Faluház kupolatermében gyülekeztek az 
iskolában jelenleg tanító és már nyugdíjas volt kollégák. 
Nem ért váratlanul minket ezen meghívás. Várjuk már ezt az 
eseményt évről évre. Király László személyes élményekkel 
színesített köszöntője szólt „régiekhez, újakhoz” egyaránt. 
Jó volt találkozni a „régi” kollégákkal, hallani a múlt értékeit, 
amiből erőt meríthetünk a jelenben, építve a jövőt.

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ebben a formában 
is megbecsüli a múltunkat, jelenünket és jövőnket!

ISKOLA MEGNEVEZÉSE TAGOZAT/SZAKKÉP. FŐ
Gimnáziumban tanul tovább: 7 fő (37%)

József Attila Gimnázium angol tagozat 1 
Deák Ferenc Gimnázium spec. angol matemati-

ka, angol
1

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium humán 1 
Eötvös József Gimnázium általános angol 1
Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium testnevelés 1 

Szakközépiskolában tanul tovább: 8 fő (42 %)
Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola sport informatika 1
Déri Miksa Szakközépiskola gépészet 1
Návay Lajos Szakközépiskola logisztika 1
Vasvári Pál Szakközépiskola informatika 2
Hmvh. Eötvös József Szakképz.Isk. kereskedelem 1
Juhász Gyula Ref. Gimn. és Szakk.Isk. egészségügy 1

Szakiskolában tanul tovább:  4 fő (21 %)
Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola közp.fűtés, gázszerelő 

villanyszerelő
1

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium erdészet 1
Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola pék 1

Úgy indultam el, hogy „Na! Még egy 
unalmas ballagási ceremónia!” Csalód-
tam. Kellemesen csalódtam! Nagyon 
kellemesen csalódtam! 45 évet lehúz-
tam a közoktatásban, láttam/szervez-
tem jó néhány ballagást, de ilyet még 
sohasem láttam. A kezdetek a szoká-
sosak: virágátadás, fényképezkedés az 
udvaron, ballagás az iskola termeiben. 
Ami ezután következett, az már újdon-
ság. Valaki kitalálta, hogy a ballagási 
ünnepséget rendezzék a Faluházban. 
Áldom az eszét, szuper ötlet volt! Bal-
lagó Balázs unokám vendégei megje-
gyezték, hogy milyen kényelmes ülő-
helyük volt a nézőtéren. Az ünnepség 
nagyon szép és nagyon megható volt. 
Nálam is előfordult, hogy meg kel-
lett törölni a szemeimet, de – ahogy 
körülnéztem – mások is könnyeztek. 
A Himnusszal kezdődött a program, 
majd utána jöttek a versek, a dalok, a 
táncok(!), a köszöntők, az ajándékozá-
sok. Annyi minden volt ebben a műsor-
ban, hogy nem tudok és nem is akarok 
mindenről beszámolni. Néhány dolgot 
kiemelnék azonban. Király László pol-

gármester úr köszöntötte a ballagókat, 
és szavaiból azt éreztem, hogy szemé-
lyesen is ismeri őket. Erdélyi Zitát tánc-
cal búcsúztatták Belicés táncos társai. A 
19 fős osztályból többen kaptak vala-
milyen jutalmat, ajándékot. Számomra 
a csúcs Vid György igazgató úr búcsúz-
tatója volt. Az Igazgató Úr tanította is 
őket, és mindenkitől név szerint búcsú-
zott, és mindenki számára volt néhány 
hasznos tanácsa. Szépen búcsúztatták 
a hetedikesek a ballagókat. A ballagó 
osztály együtt énekelt, igaz, hogy az 
első sorban a lányok álltak és ők igazán 
énekeltek, a fiúk egy kissé hátrább he-
lyezkedtek el, de ők is énekeltek (vagy 
csak tátogtak?). Énekeltek is biztosan, 
mert néhány dörmögő hang is hallat-
szott. Mindeközben a kivetítőn láthat-
tuk a ballagókat kicsiként és nagyként, 
láthattuk a képeken, hogy mik történ-
tek velük. A Polgármester Úr és az Igaz-
gató Úr kézfogással búcsúzott minden-
kitől. Utólag rájöttem, hogy ez egy igen 
hosszú ünnepség volt, de nem tűnt fel, 
mert mindig történt valami, valami új, 
valami érdekes, valami megható. És 
amit csak egy ilyen faluban lehet meg-
csinálni: az egész falu, az egész Deszk 
búcsúztatta ezeket a gyerekeket. Ked-
ves ballagók! Szent Ágoston mondta: 
„Nektek mindent szabad, de nem minden 
hasznos!” Gondolkozzatok el ezen! Bol-
dog életet kívánok mindannyiótoknak! 

Révész Pista bácsi

 8. osztályosok továbbtanulása középfokú 
intézményekbe 2013/14-es tanév

Pedagógusnap
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Radován Sándor, ko-
vácsmester (1894, Deszk)

Bevonult 1914. október 
5-én Temesvárra a 20.k. tá-

bori ágyúsezredhez. 1915. 
február 12-én az orosz harc-
térre vitték, ahonnan 1919. 
májusában az orosz had-
színtérre került, a Doberdó-
ra. Ott végig küzdötte mind 
a 12 offenzívát, majd a Piave 
menti harcokat az összeom-
lásig. Kitüntetései: 02, vas 
érdemkereszt, a vitézi ér-
demszalag és K.cs.k.

Gera János, hentes és mé-
száros mester (1898, Deszk)

Bevonult 1916. má-
jus 24-én az 51-es tábori 
tarackos tűzérezredhez 

Versecre, ahon-
nan Pancsovára került. 
Kiképzése után a harctér-
re került. Ott részt vett  a 

Dorna, Wattra, 
K i m p o l u n g , 
K i r l i b a b a , 
Jakobéni és Csokanestie 
körüli harcokban. Később az 
olasz hadszíntéren küzdött 
Vittorió, Conegliano, Piave 
és Oderso környékén 1918. 
augusztusig, amikor a pót-
üteghez került vissza, ahol 
a forradalom is érte. Kitün-
tetései: Br. kétszer, K.cs.k. és 
H.e.é.a kard.

Borka András

Deszkiek voltak
Borka András 
rovata

A nyár legmelegebb hónapjához 
értünk. A veteményesben a locsolás-
kapálás-betermelés háromszöge do-
minál. Változó ütemben érnek a gyü-
mölcsök, így a fák a permetezések és az 
alakító metszések után lassan megsza-
badulnak terheiktől.

Egész évre ebben az időszakban tölt-
hetjük fel belső és külső készleteinket 
azokból a vitaminokból, nyomelemek-
ből és ásványi anyagokból, melyeket 
először a piros gyümölcsök (eper, 
málna, meggy, cseresznye) biztosíta-
nak számunkra. Jómagam a lekvár- és 
befőtteltevés híve vagyok, ennek első 
sorban a fagyasztókapacitás hiánya az 
oka. Az üvegek megfelelő csírátlanítá-
sával tartósítószer-mentesen tehetünk 
el gyümölcsöket télire. Elegendően ki-

csi üvegekbe téve a befőtteket biztosak 
lehetünk benne, hogy télen sem romlik 
meg a félig kibontott kompót, lekvár a 
hűtőben.

A nyár a friss mediterrán fűszereké; 
saláták, üdítők, koktélok és sültek készí-
tésénél is bátran kísérletezhetünk ve-
lük. Sokuk használatával csökkenthet-
jük az ételhez adandó só mennyiségét, 
és ízfokozókra sem lesz szükségünk.

Sokakat érint a gyerekek nyári szüni-
deje is; ez az a hónap, amikor már nem 
kell a bizonyítvánnyal sem foglalkozni, 
de még az új tanév kezdete is távoli-
nak tűnik. Otthon maradt gyerekekkel 
szembesülhetünk azzal, milyen nehéz 
is nekik minden nap kedvükre való 
főtt ételt varázsolni az asztalra. Sajnos 

ugyanis a felnőttek számára oly ked-
velt grilltálak vagy bográcsosok, me-
lyek a szabad ég alatt elkészíthetőek, 
nem tartoznak a gyerekétlap kedven-
cei közé. Így sajnos mégis maradnak a 
benti konyhát fűtő ételek, melyek elké-
szítésénél két dolgot fontos szem előtt 
tartani. Az egyik, hogy a napi folyadék-
bevitel fedezéséhez érdemes egy olyan 
levest kitalálni, amit gyakran is szívesen 
fogyasztanak. Grátisz tulajdonság, ha 
gyorsan, kevés hőtermeléssel elké-
szíthető – gyümölcslevesek, pirított 
tésztalevesek, zöldségkrémlevesek. A 
másik fontos dolog, hogy a melegben 
könnyen romlanak az alapanyagok 
és a készételek is. Emiatt kerülendőek 
például a tojáskrémes, a főzés nélkül, 
tejszínnel készített, és a gombás ételek. 
Sajnos a meleg miatt a hűtőszekrényaj-
tó nyitogatása is gyakoribb, ami miatt 
a belső tér hőmérséklete magasabb 
lehet; érdemes ezekre odafigyelni, gye-
rekektől függetlenül is.

Egy új-kedvenc húselkészítési módot 
szeretnék recept útján bemutatni azok-
nak, akik nem ismerik. Ez a „Zsebes hús” 
kategória, melyet például egész (akár 
csontos) karajból, vagy sertéscombból, 
egész pulykamellből készíthetünk el:

NARANCSOS-SZALONNÁS 
ZSEBES KARAJ
Hozzávalók:
 60 dkg karaj
 10-15 szelet füstölt szalonna
 1 narancs
 1 fej fokhagyma
 8 szem szegfűbors
 só, olaj
Elkészítés:
1. a húst előző este felvágjuk ujjnyi 

vastag szeletekre úgy, hogy (csont nél-
küli esetben)1 cm vastagon az alján ne 
metsszük át. A fokhagymagerezdeket 
pépesítjük. A húst sózzuk, fokhagymá-
val megkenünk minden szeletet, és a 
narancsszeletekkel és szalonnaszele-

tekkel tűzdeljük. Tűzálló 
tálban hűtőbe tesszük.

2. Másnap reggel sü-
tőbe tesszük, és 150 fokon, lefedve 2 
órát pároljuk, majd 190 fokon 1 órán 
át (tűpróbáig és szép szín eléréséig) 
sütjük. A sütőből kiemeljük, a csontot 
eltávolítjuk, majd 15 perc pihentetés 
után szelhető, keresztirányban, így a 
töltelékből és a húsból is egyenletesen 
tudunk adagolni.

3. Salátával, hagyományos köretek-
kel vagy édes-savanyú tésztával tálal-
hatjuk.

 
Kardos Ditke

Kert és Konyha – Július            Kardos Ditke rovata

Önkéntesek munkálkodtak 
az intézményben a tÖrődés napján 

Budapest, 2014. június 2. – A közös-
ségi terem lambériázásával és járóla-
pok lerakásával tették otthonosabbá 
a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvo-
dát a Budapest Bank Szegedi Vállalati 
Üzletközpontjának munkatársai. A 
pénzintézet Törődés Napja akcióján az 
önkéntesek egy szabadtéri PET palack 
gyűjtőhelyet is kialakítottak, valamint 
lefestették az udvari játékokat. A bank 
idén tavasszal országszerte 11 helyszí-
nen rendezi meg az eseményt.

A Budapest Bank Törődés Napja ön-
kéntes programsorozata a gyermek- és 
ifjúsági, valamint oktatási és egész-
ségügyi intézmények támogatását, a 
helyi lakosok életkörülményeinek és 
környezetének javítását célozza. A két-
kezi munkán túl a pénzintézet százezer 
forinttal is hozzájárult a Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda korszerűsítéséhez. Az 
önkéntesség nagy hagyományokkal 
rendelkezik a Budapest Banknál: a Sze-
gedi Vállalati Üzletközpont dolgozói is 
több éve résztvevői az eseménynek.

 „Bankfiókunk munkatársai évek óta 
példamutató lelkesedéssel vesznek 
részt a Törődés Napja rendezvényeken. 
A tavalyi sikeres akciónk után idén is-
mét a deszki óvodába látogattunk el. 
Az előző évben az udvari játékokat fes-
tettük le és virágokat ültettünk. Most 
az intézmény közösségi termét láttuk 
el lambériával, járólapokat tettünk le, 
felújítottuk a kerti mászókákat, és egy 

szabadtéri PET palack gyűjtőhelyet is 
kialakítottunk, mivel úgy gondoljuk, 
fontos a gyermekek környezettudatos-
ságra nevelése. A szűkös forrásokból 
gazdálkodó intézménynek nagy segít-
séget jelent a mi munkánk” – mondta 
Kardosné Temesvári Irma, a Szegedi 
Vállalati Üzletközpont vezetője.

Az önkéntesség a Budapest Bank 
társadalmi felelősségvállalásának 
kiemelten fontos eleme. A Törődés 
Napja programsorozat komoly hagyo-
mányokkal rendelkezik, több mint tíz 
esztendeje, évente két alkalommal ren-
dezik meg. A pénzintézet további kez-
deményezéseivel is aktívan támogatja 
a civil társadalom fejlődését. A bank 
jelentős szerepet vállal a lakosság pénz-
ügyi tudatosságának fejlesztésében, a 
kultúra, a szellemi élet, az oktatás és a 
szociálisan hátrányos helyzetűek támo-
gatásában is. A „Budapest Bank Buda-
pestért” és a „Budapest Bank az Okta-
tásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért” 
Alapítványokkal, valamint a „Budapest 
Bank Békéscsabáért” Programmal az 
elmúlt 23 évben összesen mintegy 900 
millió forinttal támogatta a közérdekű 
kezdeményezéseket.

Gyereknapi horgászverseny

AZ ÉRSZŰKÜLET ELLEN TENNI KELL!
Életünk egy örökös rohanás, mindaddig ez folytatódik, 

míg e stresszes életvitelünk nem betegíti meg az oxigént és 
tápanyagot szállító ütőereinket (érelmeszesedés), ezzel gátat 
vetve a felgyorsult életünknek. Az ütőerek falába különböző 
anyagok (pl. koleszterin) rakódhatnak le, amelyek csökkentik 
az érfal rugalmasságát, érelmeszesedést okoznak, valamint 
szűkítik az ér keresztmetszetét. Érelmeszesedést okozhat 
a helytelen táplálkozás, a zsírban dús ételek fogyasztása, a 
dohányzás, a stresszes, túlhajszolt életmód, a cukorbetegség 
és a mozgásszegény életmód, valamint az örökletes háttér. 
A szív- és érrendszeri betegségek hazánkban vezető he-
lyen állnak a halálozási statisztikában. A magyar férfiaknak 
mindössze 60 százaléka éri meg a 65. évet! Az alsó végtagi 
érszűkületnek négy stádiuma van. Legenyhébb formájában 
panaszok, tünetek nincsenek, csak műszeres vizsgálattal le-
het kimutatni. A betegség második stádiumában terheléskor 
jelentkezik a lábikrában, combban vagy fartájon fáradtság, 
fájdalom vagy görcs, ami a betegeket megállásra kénysze-
ríti. Rövid pihenés után a fájdalom megszűnik, és a járás 

folytatható. A harmadik stádiumban már nyu-
galomban lép fel a fájdalom. Az utolsó stádi-
umban gangraena, vagyis üszkösödés alakul 
ki. De a zsibbadás, a hidegérzet, az éjszakai görcs, a fejfájás, 
a szédülés vagy fülzúgás jele lehet az érszűkületnek. A po-
tenciálisan veszélyeztetettek számára jelent óriási esélyt a 
Nashwan-Parasound készülék. A találmány hatásosan kezeli 
infra-, ultra és hallható hang kibocsátásával az érszűkületet. 
A kezelés az érfal tápanyagfelvételének elősegítése révén az 
erek rugalmasságát megnöveli, így a kezelés késleltetésre 
és megelőzésére is kiválóan alkalmas. 20 alkalom szükséges 
mindössze, hogy a betegek panaszai csökkenjenek vagy 
megszűnjenek. A kúra fájdalom- és szövődménymentes. A 
kezelés előtt és után orvosi vizsgálat történik doppleres ké-
szülékkel. Mindazoknak ajánlott a szűrővizsgálat és esetlege-
sen a kezelés, akik az érszűkület bármilyen rizikófaktorával 
vagy tünetével rendelkeznek. A találmányt alkalmazó cent-
rumok az ország számos nagyvárosában megtalálhatóak.

Bors, 2012.06.13.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

Negyedik alkalommal szervezett Gör-
be Lajos és felesége, Anita horgászver-
senyt Gyereknapon. A 3-as tó gazdájá-
val, Barna Csabával négy éve álmodták, 
majd szervezték meg az első megméret-
tetést a legifjabb pecásoknak. Idén pedig 
már 61 kishorgász nevezett a versenyre, 
ahol a legfiatalabb induló, Révész Viola, 
három éves volt. Az egész délelőtt tartó 
„küzdelem”, majd az eredményhirdetés 
után – ahol még a legkisebb hal kate-
góriában is díjaztak – jöhetett a jól meg-
érdemelt ebéd. Idén paprikás krumpli 
rotyogott, nem is egy, hanem mindjárt 
három bográcsban. Most sem hiányoz-
hatott a fagylalt és a vattacukor sem. Az 
egész napos móka után pedig fárad-

tan, de sok-sok élménnyel, ajándékkal 
gazdagabban térhettek haza Deszk ifjú 
„ho-hóó”-i. És akik a programot szervez-
ték, az ebédet főzték, az ajándékokról 
gondoskodtak: FIX Ponty Kft. - a 3-as Tó 
Barna Csaba és családja, Deszki Faluház, 
Görbe Lajos és családja, K-Fish Horgász-
bolt, Berni Kisállateledel és Horgászcikk 
Kiskereskedés, Jóbarát Csárda Kócsóné 
Zsuzsa, Németh Róbert és Icuka, Krizsán 
Pál és családja, Május 1. u. Élelmiszerbolt 
Kovács Csaba, Babilai István és családja, 
Frányó Zoltán, Csaba Zoltán és családja, 
Vörös Szekfű Cukrászda Vörös László, 
Szabó Imre és családja, Dr. Nagy Róbert, 
Szűcs Ferenc, a Deszki Deszkadöngetők 
néptánccsoport további tagjai.

Eredmények:
Legkisebb hal: 
 Papp Lili  57 mm
Legnagyobb hal: 
 Kovács András 2,32 kg
Születésnapi különdíj: 
 Feka Gergő  11 éves
Legtöbb hal a 10 év alattiaknál:
I. Gyozsán Attila (7 év) 5,04 kg
II. Gyozsán Bíborka (4 év) 4,06 kg
III. Gyozsán Szilvia (9 év) 2,96 kg
Legtöbb hal a 10 év felettieknél:
I. Kovács Dániel (14 év) 4,92 kg
II. Kovács András (15 év) 4,12 kg
III. Szekeres Réka (12 év) 3,22 kg

Gratulálunk!
Karácsonyiné

VÁLLALOK:
 víz-, gáz,
 központi fűtés,
 csatornahálózat,
 mennyezet hűtés,
 falfűtés és
 napkollektor szerelést.

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 

30/750-5060

Megszépült a Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda



8 2014. júniusDESZKI HÍRNÖK

A Deszki Falunkért Egyesület lapja.  Megjelenik 1400 példányban Lap-
zárta: 2014. június 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Ha-
luska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Kardos Ditke, Kószó Aranka, Magony Ist-
ván, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

Levélcím: 6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599 
Eng.sz.: B/PHF/626/CS/91
ISSN 2061-3164
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

8. osztályosokat kérdeztük 
a továbbtanulásról, és a nyári terveikről…

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

A Deák Ferenc Gimnázium-
ba megyek matek-angol szakra. Szeretnék venni 
egy motort, így nyáron apa mellett fogok dolgozni, 
ott mindig van munka.

A makói József Attila Gimná-
ziumba fogok járni angol szak-

ra. Nyáron spontán szoktam tervezni magamnak, de 
majd keresek magamnak valamilyen tábort. Strandra 
biztosan megyek.

A Radnóti Miklós Gimnázi-
umba vettek fel humán szak-

ra. Nyáron megyek Lóri bácsi festő táborába (ha 
lesz), a szüleimmel is megyünk valahova nyaralni, 
még nem tudjuk, hova.

Révész
Balázs               

Bognár 
Sarolta           

Garzó 
Rebeka             

A Deák Ferenc Gimnázi-
umban tanulok tovább an-
gol szakon. Nyáron anyával 
megyek a Balatonra vagy 
a Velencei tóra, aztán jön a 

néptánc tábor Mórahalmon. Minden évben eljön-
nek a szünetben az unokatestvéreim, velük me-
gyünk strandra.

Erdélyi 
Zita         

Családi események

Köszönetnyilvánítás

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: 
július 2., 16., 30.

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

SZÜLETÉS:
Konkoly Ferencnek és Vass Olgának 
(Rákóczi u. 32.)  Anna
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Simity Béla 6772 Deszk, Felszabadulás u. 2/b 
szám alatti lakos 75 éves korában elhunyt.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak a kedves rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik édesanyám, TAKÁCS PÉTERNÉ 
(Bíró Jolán) gyászmiséjén, búcsúztatásán részt 
vettek, együttérzésükkel, virágaikkal vigasztaltak 
minket.

Külön köszönetet mondok dr. Gruber László 
plébános atyának szeretetteljes szavaiért, a be-
mutatott szentmiséért.

A gyászoló család nevében:
Kertész Józsefné (Takács Irén)


