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Újabb szép korút köszönt-
hettünk Deszken. Szinte min-
den számunkban örülhet a 
közösségünk, hogy 90 éves szü-
letésnapot ünneplenek a köz-
ségben. Nagy öröm ez minden 
közösségnek, de természetesen 
leginkább az ünnepeltnek és 
családjának. Budavári Lajosné 
Irénke néni családi körben és 
nagy szeretetben örülhetett a 
születésnapjának. A község ne-

vében polgármester 
úr adhatta át az ajándék 
kosarat és a virágokat, valamint 
a miniszterelnöki díszoklevelet. 
Volt kolléganőnk, Konczné Irén-
ke édesanyja a családdal együtt 
lakva élte meg ezt a szép kort. 
Kívánunk neki további jó egész-
séget, sok örömöt megélve gye-
rekei, unokái és dédunokái kö-
zött, – még nagyon szép éveket!

Örömmel tapasztalhatta min-
denki, hogy megszépült a deszki 
COOP áruház előkertje. A fehér 
kővel és növényekkel feldíszí-
tett terület nem csak az üzletnek 

adott új köntöst, de a pizzéria, 
valamint a szemben lévő szak-
kórház és a felújított buszmeg-
álló is szerethetőbb lett. Köszön-
jük a COOP vezetésének!

A Deszk Község Közoktatá-
sáért Közalapítvány és Deszk 
Község Népművészetéért Ala-
pítvány kuratóriumai ezúton 
szeretnék megköszönni a 
2014. május 3-án a majálison a 
szülőknek, pedagógusoknak, a 
faluház és a kft dolgozóinak az 

adomány gyűjtésben, a süte-
mények készítésében és árusí-
tásában nyújtott segítséget. Az 
akciónk sikerrel zárult, az ala-
pítványok számlájára mintegy 
21 000-21 000 Ft folyt be. 

A két alapítvány 
kuratóriuma

A majálisra való készülődés 
ismét okot és lehetőséget adott 
az önzetlen felajánlásokhoz. Na-
gyon szépen köszönjük Gilicze 
Gábornak, aki több napi mun-
ka-felajánlással segítette, hogy 
az emlékpark elkészüljön. Ritka, 
mondhatni egyedül álló gesz-
tus az egykori közhasznú kollé-
gánktól. Köszönjük Gábor!

Az emlékhely leleplezése 
nem lett volna ilyen ünnepé-
lyes, ha Joóné Szabó Tünde 
nem varrja meg ingyen a ha-
talmas leplet, melyet nyolc 

településvezető jelenlétében 
rántottunk le a park szikláiról. 
Megrendelésként indult, de 
köszönhetően Tündének – fel-
ajánlás lett belőle. Hálásak va-
gyunk. 

Balog József és felesége 
Aranka állandó „szereplője” e 
rovatunknak. Most is ide kíván-
kozik a nevük, hálánkat kifejez-
ve a nagylelkű felajánlásokért! 
Köszönjük a rendezvényekhez 
nyújtott támogatást!

Király László 
polgármester

90 év az 90 év!

COOP-ott külső után  
megszépült előkert
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– A választások körül és a mostani 
majálisi ünnepek előtt is tapasztalhatták 
a lakosok, hogy zárva volt a hivatal, vagy 
rövidített nyitva tartással működött mun-
kanapokon. Miért volt ez indokolt?

– A választások előtt illetve az azt kö-
vető első napon a plusz munkaidő miatt 
kellett zárva tartanunk. A választások 
előtt hosszú próbákat kellett tartani, 
próbálva az újonnan felállított országos 
informatikai rendszert, ezt pedig nem le-
hetett nyitva tartás mellett végeznünk. 
A választás utáni hétfőn? Addig, amíg a 
választásra jogosultaknak mindössze fél 
órát jelentett a voksok leadása, addig a 
hivatal kollégái hajnali öt órától másnap 
éjjel kettőig szolgálatban voltak. Ez ért-
hető azt hiszem.

A majális és a falunapok megint csak 
teljes hétvégi készenlétet és konkrét 
munkát jelent a hivatal és az intézmé-
nyeink dolgozóinak. A település apraja 
és nagyja ünnepel és szórakozik, amíg a 
kollégáinkkal mi dolgozunk. Idén annyi 
kedvezményt kaptak ezért, hogy a ma-
jális előtti szerdán háromkor bezártuk 
a hivatalt. Sajnos nem tudunk a hivatal-
vezetővel kiadni szabadságokat, mert 
egyre több az adminisztrációs munka. 
Nem győzzük, úgy ahogy a szabadna-
pok kiadását sem. Szinte minden kol-
légának bennmaradnak szabadságai. 
Nevezhetjük ezeket a pár órákat gyen-
ge kompenzációnak. Biztosan lesz még 
ilyen, de ez az ügyfeleink kiszolgálását 
soha sem akadályozta. A legtöbb ilyen 

esetben tartunk ügyeletet, hogy a lakos-
ság a legkevesebbet érezze ezekből a 
kényszerpihenőkből!

– Régebben hallhattunk arról, hogy a 
régi temető helyén esetleg idősek otthona 
épül, vagy építési telekként fogják értéke-
síteni. Lehet-e tudni, mi lesz a sorsa? Mi 
lesz a sorsa a temető melletti sportpályá-
nak?

– A temető melletti sportpálya egy-
előre marad tartalékterület. Vágjuk a 
füvet, rendbe hozzuk a padokat, hadd 
használják szabadidős sportterületként 
az arra lakók. 

Az egyháznak voltak elképzelései a 
régi temetővel, de már évek óta csend 
van ezen a területen. Azt gondolom, 
még jó sokáig marad a jelenlegi funk-
ció. Látható volt, hogy az egyház nem 
bír ennek a nagy területnek a takarítá-
sával, karbantartásával, ezért elkezdtük 
ennek a kezelését. Mindenki láthatja 
az eredményt! Kitakarítottuk a hátsó 
bozótot, újraépítettük a téglajárdát, fel-
újítottuk a kovácsoltvas kaput, rendbe 
tettük Jakabb Gyula és Tempfli Ferenc 
sírja környékét, és elszállítottunk iszo-
nyatos mennyiségű szemetet. Ez több 
százezer forintnyi kiadást jelentett. Nem 
kérte az egyház, nem kötöttünk még 
velük megállapodást, mégis fontosnak 
tartottam, hogy a település arculatának 
javítását célozva ezeket megtegye a 
község. Szeretném, ha a püspökséggel 
meg tudnánk egyezni az üzemeltetés-
ről. Sok a feladat és a kiadás – kerítés-
építés, állandó fűvágás, a bozótos teljes 
visszaszorítása. 

A temetővel, temetésekkel más meg-
oldandó feladat is van. Júniusban a 
testület elé szeretnék terjeszteni egy ja-
vaslatot, mi szerint a sírhelyek újra meg-
váltásánál, a 25 év letelte után legyen le-
hetőség 5 évente újítani azokat. Sok idős 
lakosunknak jelent gondot az újravál-
táskor a 25 éves díj kifizetése. Megpró-
bálunk könnyíteni a terheken, úgy, hogy 
közben a felmerülő költségeket is meg 
kell fizettetnünk a szolgáltatást igénybe-

vevőkkel. Bízom benne, hogy a legjobb 
megoldást tudjuk majd megtalálni! 

– Lakossági észrevételekből tudjuk, 
hogy a szép új emlékparkkal szemközti 
utcában térdig érő gaz, és nagyon mély 
árok van. Tervez-e ezzel valamit az önkor-
mányzat?

– Ezt a területet is az egyháznak kelle-
ne gondozni, de látható, hogy elfogytak 
az aktivisták, akik segítenének az ingat-
lan körüli fűnyírásban. Ezt a feladatot 
is önként vállalva átvesszük tőlük, és 
felszólítás, büntetés helyett inkább el-
végezzük mi. A gaztengert és a furcsa 
kontrasztot az átadás előtt már lakosok 
is észrevételezték. Nekik is elmondtam, 
azt tervezzük, hogy a saroktól kb. 20 m 
hosszan hamarosan lefedjük az árkot és 
ingyenes parkolót építünk oda. Szükség 
van rá a nagyobb templomi rendezvé-
nyekhez, és a terület küllemén, a temp-
lom környezetén is sokat javít majd ez a 
kb. félmilliós beruházás.

– A legutóbbi számban jelezte polgár-
mester úr, hogy az épülő parkból elloptak 
több fát is. Meglett-e a tolvaj?

– Köszönhetően egy deszki család-
nak, akik látván az esti látogatókat, fel-
írták a rendszámukat – a rendőrség már 
nyomoz az ügyben. Köszönöm a tipp-
adóknak, és mindenkinek, aki óvja a kö-
zös értékeinket! Ennek a felelősségteljes, 
közös fellépésnek köszönhetően remél-
hetőleg előbb utóbb elfogynak majd a 
tolvajok! Most éppen az „utóbb”-ban kell 
bíznunk, ugyanis egy hete a kutyaeledel 
és a műszaki bolt elé ültetett liliomfánk 
egyikét lopta el egy tisztes polgárunk… 
Szégyen és gyalázat!

– Lezárult április 30-cal a közmunka-
program. Mi a tapasztalat, illetve lesz-e 
folytatása a programnak?

– A tapasztalat vegyes. Amellett, 
hogy tudjuk mindannyian, a 49 ezer 
forintos fizetés nulla a mai világban, a 
közmunka programot akkor is elrendel-
te a kormány, és az arra berendelteknek 
azon tisztességgel helyt kell állniuk. 
Nem nekem, hanem a közösségnek, az 
adófizetőknek, a társadalomnak tartoz-

nak ennyivel. A legtöbben meg is tették 
a tőlük telhetőt, de mindig akadnak ki-
vételek. A véleményem a programról 
továbbra sem változott. Teljesen feles-
leges télen és kora tavasszal a község-
nek 68 főt biztosítani, nincs munka, és 
egyébként sem tudunk ennyi főt egy-
szerre alkalmazni. El kellett volna osztani 
ezt a nagy létszámot úgy, hogy egész 
évben legyen 10 fő, akire számíthatunk. 

A program folytatása egy hónapos 
késéssel már beindult. Hatalmas előre-
lépésnek tartom az eddigiekhez képest, 
hogy nem kötelező mindenkit behív-
nunk, és egy adott létszámkereten belül 
megválaszthattuk, hogy kivel szeret-
nénk dolgozni. Bízom benne, hogy ez 
meg fog látszani a munkán és a mi ideg-
rendszerünkön is. Az irodai és az óvodá-
ban közreműködő személyekkel együtt 
20 fő alkalmazására kaptunk engedélyt 
és 70%-os finanszírozást a munkaügyi 
központtól. Egyelőre szeptember 15-ig, 
de remélhetőleg ez ki fog nyúlni szokás 
szerint az év végéig.

– Sokan panaszkodnak, hogy a vízdí-
jak számlái nagy késéssel érkeztek meg, és 
eltűnt az eddigi 20 %-os szennyvízkedvez-
mény. Mi az oka?

– Előbb a 20%-os kedvezményről. 
Amíg a saját tulajdonú kft-n, a TMV Kft 
üzemeltette a deszki ivóvíz ellátást, ad-
dig tulajdonosként saját belátásunk 
szerint engedhettünk a vízdíjból, ked-
vezményt biztosítva ezzel a deszkieknek 
is. Az új szolgáltató – bár a régi feltételek 
mellett vette át az üzemeltetést – egy-
részről a saját árképzését használja, más-
részt pedig az időközben állami díjmeg-
határozás szerinti víz-, és csatornadíjakat 
kell alkalmaznia. A törvény egyébként 
ad lehetőséget 10%-os kedvezményre 
május és szeptember hónapok közötti 
időszakra, ennek a lehetőségét egyez-
tetjük jelenleg az ALFÖLDVÍZ Zrt veze-
tésével.

Ami pedig a vízdíjakat illeti, valóban 
nagyon sokára, május elejére kerültek 
a postaládákba az első kéthavi vízdí-
jakat közlő számlák. A rezsicsökkentés 
jogszabályi hiányosságai és az üzemel-
tető váltásból adódó problémák vezet-

tek a nagy csúszáshoz. Arról korábban 
már tájékoztattunk, és a számlákhoz 
melléklet levél is megerősítette, hogy 
válogatás nélkül, mindenki számára biz-
tosítanak kamatmentes részletfizetési 
lehetőséget. Kérek mindenkit, olvassa 
el az Alföldvíz Zrt. tájékoztatóját, majd 
ha szükséges, akkor levélben, e-mailben 
vagy személyesen kérje a részletfizetést. 
Fontos, hogy mindenkinek magának 
kell megtennie, nincs automatizmus!! 

– Esős tavaszunk van. Hogy állnak a 
belvíz elleni védekezéssel, felkészült-e a kft 
a szükséges kárelhárítási munkákra?

– Egész évben folyamatosan tisztít-
tattuk a belvízelvezető árkokat, csator-
nákat. A kft felkészült a védekezésre, 
nincs miért aggódnunk. Tavaly a Szegfű 
utca végén telepítettünk szivattyú há-
zat, ami vélhetően megoldja az eddigi 
gondokat. A Ljúbó kocsmánál és a Csa-
logány utcán lesz még hasonló felada-
tunk az idén. Őszig a Táncsics utca elején 
kell az árkokat átépítenünk, ez az előző 
ciklusban végzett kivitelezéskor – ki tud-
ja miért – elmaradt. Akkor volt rá pénz, 
most a működésből kell kiszorítanunk az 
árát, de meg lesz! Ezeket megépítve tel-
jesen biztonságos csapadékvíz elvezető 
rendszerrel várhatjuk a belvizes idősza-
kokat. Bizonyára észrevették, hogy a sok 
eső miatt a szokásosnál nagyobb a gaz, 
a fű a településen. Senki sem tudja idő-
ben levágni azt, az önkormányzat sem. 
Nem is büntetünk ezért, amíg a száraz 
időszak be nem áll. Azt azonban elvár-
juk, és megköveteljük mindenkitől, 
hogy az előtte lévő árkokat tisztán-
tartsa, az átereszeket folyamatosan 
kitakarítsa. Ez közérdek, ennek meg-
felelően fogunk fellépni a hanyag 
lakosokkal szemben. Most amikor e 
választ írom, éppen három helyen kell 
szivattyúznunk a lehullott esővizet. Biz-
tos vagyok benne, hogy amint a múlt-
ban, úgy most sem lesz veszélyeztetve 
lakóépület Deszken. Köszönöm minden 
kollégámnak a védekezésben tanúsított 
helytállást! 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Megkérdeztük a polgármestert 

A testület elfogadta a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, az önkormányzati pályázatok-
ról, valamint a tájékoztatót a lejárt határ-
idejű határozatokról. A munkaterv akként 
került módosításra- az EP választásokra 
tekintettel-, hogy a következő rendes 
ülés időpontja június 02-án lesz, közmeg-
hallgatással egybekötve. A jegyző által 
ismertetésre, a testület által elfogadásra 
került a 2013. évi adófizetésről és tapasz-
talatairól szóló tájékoztató. A belső ellen-
őr által elkészített, az önkormányzat és in-
tézményei 2013. évi ellenőrzéseiről szóló 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést is 
elfogadták. A testület részletes, tartalmas 
tájékoztatást kapott a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása és a kistérségi szerve-
zetek 2013.évi tevékenységéről és a 2014. 
évi terveiről. A Maros Ponty Horgászegye-
sület részére 400.000,-Ft. összegű támo-
gatást szavaztak meg, mely a horgásztó 
vízjogi fennmaradási engedéllyel kapcso-
latos hatósági eljárási díjak fedezésére 
szolgál. Jóváhagyta a testület a TMV Kft-
vel létrejött, „Helyi örökség megőrzése 
Deszken- Emlékpark és Népi hagyo-
mányőrző közösségi ház fejlesztése” című 
pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szer-
ződést nettó 9.051.512,-Ft +ÁFA vállalko-
zási díj mellett. A testület döntésével tá-
mogatta a Konica Minolta Magyarország 
Üzleti megoldások Kft-vel megkötött, 
a Deszki Közös Önkormányzati Hivatal 
deszki székhelyén alkalmazott nyom-
tató-másológépekre vonatkozó bérleti 
szerződést, mellyel gazdaságosabb és 
költséghatékonyabb géppark lett alkal-
mazva a Hivatalban. Elfogadásra került a 
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit 
Kft. közhasznúsági szerződése is. Telepü-
lésrendezési Terv módosítására irányuló 
lakossági kérelmet is megtárgyalt a tes-
tület, valamint döntött arról, hogy kettő, 
a Kossuth köz végén lévő, Helyi Építési 

Szabályzatban közérdekű célra fenntar-
tott ingatlanon – amennyiben a tulajdo-
nossal nem jön létre megegyezés-, úgy 
kisajátítási eljárást fog kezdeményezni a 
tulajdonjogok megszerzéséért. Jogsza-
bályi változásokra tekintettel módosítás-
ra került a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány alapító okirata is. A Deszki 
Falunkért Egyesület kérelme alapján a 
Deszki Hírnök nyomdai munkáit a 2014-
es évben 1.350.000,- forint keretösszeg-
gel támogatja az önkormányzat.

Fontos kérdésben oly módon foglalt 
állást a Testület, hogy nem támogatja a 
Szerb Országos Önkormányzat által fel-
ajánlott lehetőséget, miszerint a SZTEJKI 
Zoltánfy István Általános Iskola szerb 
nyelvi csoportja tagozódjon be a Batto-
nyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános 
Iskola és Óvoda intézménybe. A Deszki 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal 
együtt működve megteremt minden 
olyan feltételt, mely a jelenlegi struktúrát 
stabilizálja és hosszú távra állandósítja 
azt. Ez Deszk községnek és a deszki iskolai 
intézményben tanuló gyerekeknek közös 
és megkérdőjelezhetetlen érdeke. 

A vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján a könyvvizsgálói jelentéssel alátá-
masztott, Deszk Község Önkormányzata 
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
moló és rendelet is elfogadásra került. 
A könyvvizsgáló jelentése alapján 
büszkén kijelenthetjük, hogy az ön-
kormányzat és intézménye, illetve az 
önkormányzati hivatal gazdálkodása 
áttekinthető és stabil, valamint szigo-
rú gazdálkodásnak köszönhetően a 
tervezetthez képest is ked-
vezőbben alakult.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésekről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 
28-ai rendes ülésén a következő határozatokat hozta:

Mi szülők tudjuk, ahogy 
közeledik az április, egyre 
idegesebb GabiBácsi. Hiszen 
április a magyar tánccsopor-
tok megmérettetésének hó-
napja. A Maros Menti Feszti-
vál mellett, gyerekeink évek 
óta sikerrel szerepelnek a 
Százszorszép Gyermek- és 
Ifjúsági- Néptáncfesztiválon. 
Új lépések, új táncok, új ko-
reográfiák. Talán, mi szülők 
is legalább akkora izgalom-
mal várjuk az eseményt, hi-

szen ilyenkor látjuk az egész 
éves munka eredményét. 
Nem volt ez most sem más-
képp. Idén mindkét csoport 
a vasárnapi, rendkívül hosz-
szúra nyúlt elődöntőn vett 
részt és délben izgatottan 
vártuk az eredményeket. És 
hát, nem kellett csalódnunk 
most sem. A Borbolya és a 
Belice csoport is bejutott a 
nagyszínházban rendezett 
esti gálára. Mondhatnám 
kicsit elfogultan, nem is vár-

tunk mást! Ekkor kezdtük 
gyermekeinket győzködni, 
hogy három egymást kö-
vető győztes év után nagy 
meglepetés lenne, ha idén 
is jutalmaznák őket. Így az-
tán volt is meglepetés, mi-
kor az Ördögborda csoport 
(GabiBácsiék szegedi cso-
portja) versenyszáma után 
megint közös díjazásban 
részesítették a Tóth Gábor 
és Goda Kata műhelyéhez 
tartozó csoportokat. Idén is 

megmutatták hát, hogy az a 
sok munka, fáradozás idővel 
meghozza gyümölcsét. Egy 
néptánc oktató kollégám 
mondta a napokban: ”Desz-
ken van valami titkos csoda, 
melynek őrzői: Kata és Gá-
bor.” Kedves Kata és Gábor! 
Őrizzétek hát továbbra is ezt 
a csodát, és továbbra is ta-
nítsátok gyermekeinket sok 
szépre, jóra, táncra, hagyo-
mányra. Köszönjük nektek! 

Karácsonyiné Szilvi

Megint remekeltek táncosaink

KEDVES KIS TÁN-
COSAINK, KEDVES 
GÁBOR, KATA ÉS ILDI! 

Gratulálok az újabb siker-
hez, nagyon büszkék vagyunk 
rátok! Boldogan köszöntötte-
lek Benneteket a már hagyo-
mánnyá vált győzelmi tortával 
a színház aulájában, és ígérem 
foglak is mindig, amíg ilyen 
szép eredményeket hoztok 
Deszk községnek. Köszönöm 
a szülők támogatását is! Csak 
így tovább – együtt!   

Király László 
polgármester
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Aranyos DeszkaSzínház  

Örömmel tudatjuk, hogy a 
Szín-Játékos Szövetség által ren-
dezett Kárpát-Medencei Minősítő 
Fesztiválon a DeszkaSzínház 
Spiró György PRAH című előadá-
sa ARANY MINŐSÍTÉST szerzett, 
valamint elnyerte a LEGJOBB 
RENDEZŐNEK és LEGJOBB DRA-
MATURGNAK járó díjat! Köszö-
net Beszédesné Mellár Erikának, 
Földi Jánosnak, a Cantabella 
Női karnak (Márki Kitti, Lakatos 
Andrea, Büky Zita, Lengyelné 
Domány Anikó, Retek Brigitta) és 
Révész Istvánnak!

Ezt az üzenetet olvashattuk 
már tegnap este a Facebookon, 
rendezőnk: Pipu „tollából”.

Mit nyertünk? ARANYAT!
Hol? Mosonmagyaróváron.
Mikor? 
2014. május 11-én délután.
Mi volt ez?
Elmondom:
Pipu (Seres István) benevez-

te a DeszkaSzínházat a XXIV. 
Moson Megye Színjátszó Ta-
lálkozóra. Jelentkezésünket 
elfogadták, és május 10-én 
reggel elindultunk Mosonma-
gyaróvárra. Kiváló sofőrünknek, 
Jimmynek köszönhetően 11 
óra után odaérkeztünk. Felmér-
tük a terepet, tájékozódtunk, 
majd kicsit pihentünk a fotelek-
ben. Kiderült, hogy a délután 
3-kor kezdődő műsorban má-
sodik csoportként mutathatjuk 
be a Prah c. végjátékot. Addig 
ráhangolódás és felkészülés kö-
vetkezett. 3 óra előtt felraktuk 

a díszleteket a színpad hátsó 
részére, össze is szereltük, mert 
a két előadás között kb. 10 perc 
állt rendelkezésre a bedíszle-
tezéshez. Közben a stúdióban 
megbeszéltük a fény- és hang-
technikát, és nem sokkal 4 óra 
előtt bemutattuk műsorunkat. 
Szereplőinknek kellett egy kis 
idő, mire teljesen magukra 
vonták a figyelmet, de a darab 
második részében szinte pisz-
szenést sem lehetett hallani a 
nézőtérről. Érezhető feszültsé-
get tapasztaltam a mellettem 
ülő Pipunál, aki a hangtechni-
kát kezelte, de magam sem bír-
tam sokáig egy helyben ülni. Az 
előadás végén vastapsot kap-
tunk a kis létszámú közönség-
től, akik tulajdonképpen a sze-
replő csoportok tagjai voltak. 

Földi Jani közelgő születés-
napjára tekintettel meghívott 
bennünket egy fagyira, mely-
nek elfogyasztása jó alkalom 
volt a feszültség oldására. Visz-
szatérve a szállásra meghallgat-
tuk a 3 tagú zsűri véleményét 
az előadásunkról. A legemléke-
zetesebb mondat mindegyikük 
szájából elhangzott: Színházat 
láttunk, és ez a legfontosabb! 
Persze, néhány olyan dolgot 
is hallhattunk, amellyel – sze-
rintük – még jobb lehetne az 
előadás, de azt kiemelték, hogy 
olyan feszültséget teremtettek 
az előadók, amely hidat épített 
a színpad és a nézőtér között, 
és a nézők szinte együtt léle-

geztek a szereplőkkel. 
A dicséretek után kiültünk a 

kollégium elé és elfogyasztot-
tuk a vacsorát, közben beszél-
gettünk és a hangulat teljesen 
felszabadult lett. Előkerültek a 
pajzán és kevésbé pajzán törté-
netek, melyeken igen jókat mo-
solyogtunk, nevettünk, kacag-
tunk, sőt – néha – röhögtünk is. 

Reggel visszamentünk a 
Flesch Károly Kulturális Köz-
pontba, ahol a rendezvény foly-
tatódott még néhány csoport 
fellépésével. Néhányan a mű-
sort néztük, néhányan sétálni 
próbáltak, de az időjárás nem 
kedvezett. Maradtak a kényel-
mes fotelek! 

Következett a díjak kiosztá-
sa. Beültünk a nézőtérre egy 
sorba és vártunk. Nem hiába 
vártunk, mert szólították a 
DeszkaSzínházat a Legjobb 
rendezői és a Legjobb dra-
maturgiai díjra. Pipu kiment, 
átvette. Majd a minősítések 
átadása következett. A feszült-
ség fokozása miatt a bronz 
minősítésekkel kezdték, majd 
jött az ezüst és végül az arany. 
Na, ekkor hangzott el ismét a 
DeszkaSzínház neve egy má-
sik csoporttal együtt. Ekkor ki-
húztuk magunkat és lelkesen 
megtapsoltuk magunkat. Igaz, 
a többi résztvevő is tapsolt, és 
megint bejött a vastaps.

Mit mondjak? Büszkék vol-
tunk magunkra, és joggal.

Statisztika: 21 csoport jelent-
kezett, ebből 19 csoport jelent 
meg és mutatta be műsorát. A 
csoportok között voltak Szlo-
vákiából és Szerbiából is. Jó 
néhány gyermekcsoport is volt, 
hiszen ez nem tematikus talál-
kozó volt. Láthattuk tehát, hogy 
van utánpótlás. 

További terveink: május 16-
án Szőregen, 23-án Szegeden 
mutatjuk be a Prah-ot, de vá-
runk még egy meghívást Igaz-
falváról is. Május 30-án mutat-
juk be a Plazma c. darabot.

Pista bácsi, 
a világosító

Reflexió – a kultúra tükrében

Majális 2014

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár az Impro 
Művészeti és Oktatási Egyesülettel közösen 2014. 
június 20-22. között nemzetközi kulturális fesz-
tivált rendez Deszken és Szegeden. Az ötletet a 
DeszkaSzínház és partnere, a Tanyaszínház tavalyi 
sikeres együttműködése adta. A Nemzeti Kultu-
rális Alap által támogatott program célja, hogy 
közel hozza egymáshoz a határ két oldalán – a 
Magyarországon és Szerbiában alkotó művészeti 
közösségeket, valamint lehetőséget biztosítson 
a kölcsönös tanulásra a profi, fél-profi és amatőr 
társulatok tengelyén. A fesztivál a színházi előadá-
sokon túl teret kíván biztosítani a társművészetek 
alkotóinak is, így többek között a többszörös Dö-
mötör-díjas jelmeztervező, Papp Janó operababa 
gyűjteményének, Szilágyi Nándor, a Szabadkai 
Népszínház színész díszlettervező fotókiállításá-
nak.  Ezen felül a fesztivál karitatív tevékenységet 
is folytat, hiszen a kiállítók által felajánlott alko-
tások árverésre kerülnek, melynek összegéből a 
Gyermekmentő Szolgálatot kívánjuk támogatni. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra eszközei társa-
dalmi színtereken is megjelenjenek és értékhordo-
zó tevékenységük mellett közösségi szerepeket is 
képesek legyenek ellátni. 

A fesztivál programja:
2014. 06. 20. 16h 
SZEGED Somogyi Könyvtár- 
Kiállítás és Fesztivál megnyitó
2014. 06. 20. 18h 
DESZK Faluház – 
Kiállítás és Fesztiválmegnyitó

2014. 06. 20. 18:30 
DESZK Faluház – Ingmar Bergman: 
RÍTUS c. előadás (IMPRO STUDIO)
2014. 06.20. 21h 
SZEGED Dugonics tér - 
Słobodzianek Tadeusz: ILJA PRÓFÉTA 
c. előadás (TANYASZÍNHÁZ – SRB)
2014. 06. 21. 15h 
SZEGED Somogyi Könyvtár – ÁRVERÉS 
(a kiállításon felajánlott alkotásokból 
befolyó összeggel a Gyermekmentő 
Szolgálatot támogatjuk)
2014. 06. 21. 19h 
DESZK Faluház – Bonnie és Clyde 
c. vizsgaelőadás (Kelemen László Színitanoda)
2014. 06. 21. 21h 
SZEGED Pinceszínház – 
Szabadkai Színjátszók előadása
2014. 06. 22. 19h 
SZEGED Pinceszínház – Spiró György: PRAH 
c. előadás (DeszkaSzínház)

A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk.

Ez az ünnepsorozat jelen-
tősen eltért az előzőektől, mi-
vel majd egyéves előkészítés 
előzte meg, hogy méltóképp 
ünnepelhessük a testvértelepü-
lésekkel az évfordulókat. Igen, 
Wiesenbachhal már 25 éve vet-
ték föl Czifra László és Friedbert 
Kaiser volt polgármesterek a 
kapcsolatot. S azóta is egyre 
erősödik a deszkiek és a néme-
tek barátsága. Nemkülönben az 
oroszhegyiekkel! Immár 20 éve, 
hogy a Deszki Falunkért Egyesü-
let és az oroszhegyi Őrhegy Kul-
turális Egyesület kölcsönösen 
ellátogatott egymáshoz, hogy 
minél többen megismerhessék 
a településeket. Révész István és 
Kovács Sándor, a két egyesület 
vezetője írta alá az együttmű-
ködési szerződést. A 20 év során 
igazi barátságok szövődtek, hisz 
itt még nyelvi akadály sincs a 
kommunikációhoz! Ninove vá-
rosa is már 10 éve tartozik az 
ismerősök közé, hisz 2004-ben 
Simicz József és Luc Durant ak-
kori polgármesterek kötöttek 
megállapodást.    

A polgármester úr, a deszki 
önkormányzat, a Faluház dolgo-
zói, a Magyar-Német-Flamand 
Baráti Kör és a Deszki Falunkért 
Egyesület tagjai mindent meg-
tettek azért, hogy a sok-sok 
meghívott és hazai vendég jól 
érezhesse magát a rendezvény-
sorozaton. Reméljük, mindenki 
talált magának olyan progra-
mot, amelyen szívesen és jóked-
vűen részt vehetett!

A teljesség nélkül álljon itt né-
hány sikeres pillanat!

A vendégek zöme május el-
sején /volt, aki már április 30-
án/ érkezett, s aznap a szegedi 
majálison nézelődhettek, majd 
sétahajóztak a Tiszán. Utána 
jöttek Deszkre, hogy találkoz-
zanak a fogadó családokkal, s 
elfoglalják a hosszú hétvégére a 
szállásukat. 

Másnap két busz, s néhány 
személyautó szállította az 
ásotthalmi Majoros tanyára a 
csapatot. Ott aztán volt minden, 
mi szem-szájnak ingere: sör, bor, 
pálinka, pizza, zsíros kenyér, 
babgulyás, rétes, kürtöskalács, 
hurka-kolbász és rengeteg 
kávé! No és hatalmas birtok, fe-
dett és nyitott ülőhelyek, lovak, 
focizni való hely, pingpongasz-
tal, trambulin, kemence, stb. Le-
hetett lovas kocsizni, sportolni, 
sétálni az erdőben, kürtös ka-
lácsot készíteni, rétest nyújtani, 
no és persze beszélgetni, ismer-
kedni, fotózni, tanyamúzeumot 
látogatni, énekelni, ill. a fűben 
pihenni, aludni. Délutánra még 
sok-sok autó is érkezett, Goda 
Kata Tóth Gáborral és Rozi-
val, a Kerepetye táncosai és a 
Juhász Zenekar tagjai jöttek, 
hogy szórakoztassák a sok-sok 
vendéget. Nem is kellett sokáig 
várni, a táncházba rengetegen 
bekapcsolódtak, óriási körben 
rophatták a csárdást magyarok 
és külföldiek! Nagyon felemelő 
érzés volt látni a boldog, kipirult 
arcokat!

Szombaton volt a hivatalos 
program, előbb az új Emlék-
parkot avatták fel a volt TSZ 
Iroda és a plébánia előtt, aztán 
a Faluház színpadán folyt az 
ünneplés. Már nemcsak az év-

fordulós, hanem újabb külföldi 
barátok is érkeztek. Aki nem 
volt ott, sajnálhatja, nagyszerű-
en szervezett, lebonyolított mű-
sor volt mindkét helyen! Méltán 
büszkék lehetnek a szervezők! 
A vendégek itt vehették át az 
alkalomra kinyomtatott nagyon 
tartalmas és szépen kivitelezett 
magazint a 4 ünneplő település 
együttműködéséről. Megható 
volt a Cantabella kórus és a ven-
dégek által megszólalt 4 Him-
nusz, valamint az Európai Unió 
dala. /De a legmegkapóbban 
és leghangosabban a sajátunk 
szólt!/

Azt hiszem, minden jelenle-
vő szívesen fog emlékezni arra 
a tablóképre, amikor a jelenle-
vő polgármesterek aláírásuk-
kal szentesítettek egy közös 
deklarációt a partnerségről, a 
testvértelepülési együttműkö-
dések fontosságáról és az euró-
pai gondolkodásról. A magyar, 
német, flamand, ukrán, és szerb 
nyelvre lefordított deklarációt 
díszkötésben vihette haza az 
öt ország nyolc polgármestere. 
Mellettük felsorakozott két, az 
együttműködéseket elindító te-
lepülésvezető – Hajdó Géza volt 
oroszhegyi, és Czifra László volt 
deszki polgármester is..

S aztán jött az eső! Ettől kezd-
ve a sportpályán csak a sátor-
ban volt nagy élet, nem igazán 
merészkedett senki a pályára! 
Viszont mindenki értékelte, mi-
lyen nagyszerű szolgálatot is 
tesz a hatalmas építmény! Így 
szinte minden ugyanúgy zajlott, 

ahogy tervezték! A színpadon 
peregtek az események, a sze-
replők jöttek-mentek, a vendé-
gek ettek-ittak, beszélgettek! 
Kellemes délután volt! Este 
Marót Vikivel és a Novakultúr 
Zenekarral sokan rokiztak, majd 
a Stand uposok zenéjére táncol-
tak.

Vasárnap a vendégeket Kecs-
kemétre szállították, ahol kós-
tolhatták és vehették a jó ma-
gyar Unikumot, pálinkát. Este 
a Barátikör látta vendégül a 
vidám csapatot az Idősek Nap-
közijében. A polgármesterek el-
mondták benyomásaikat, a de-
legációk megköszönték, hogy 
itt lehettek e szép és tartalmas 
ünneplésen. A vacsora nagyon 
kellemesen telt.

Másnap már csak a búcsú 
volt hátra, a vendégek közösen 
reggeliztek a Bástya Étterem-
ben, majd indultak egy rövid 
budapesti városnézésre, s a re-
pülőtérre. Mindenki azzal vált 
el, hogy folytatás következik! 
Vagyis nem ér véget a települé-
sek együttműködése, mindenki 
azon lesz, hogy találjon olyan le-
hetőségeket, amelyek összeköt-
hetnek bennünket még jobban! 
Úgy legyen!

Fehérvári Györgyné

Köszönet a rendezvényhez 
nyújtott segítségért: 

Kaliczka Istvánnénak, Csanádi 
Lászlónak és Csanádiné Ibolyá-
nak, Vikorné Nádasdi Ilonának, 
Horváth László és nejének, isko-
la, óvoda, önkormányzat, falu-
ház és a kft dolgozóinak, Erdélyi 
Zitának, Sillóné Varga Anikónak, 
Retek Brigittának, Seres István-
nak, Karácsonyi Szilviának és a 
Magyar-Német-Flamand Baráti 
Kör tagjainak, Frányó Ágnesnek, 
Tóth Gábornak és Goda Kata-
linnak, Rókáné Lídiának, Pajcsin 
Szilviának, Mihalecz Istvánnak és 
Papp Endrének, Révész Istvánnak 
és Révész Balázsnak és az összes 
vendéglátó családnak!
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Az óvoda nagycsoportosai a Fa-
luház szervezésében egy budapesti 
kiránduláson vettek részt. Az uticél 
a Hagyományok Háza volt, ahol a 
Húsvéti ünnepkörhöz kötődően népi 
játszóházi foglalkozáson vettek részt 
a gyerekek. Játék közben megtudták 
milyen ünnep a Húsvét, és hogyan 
ünnepelték régen az emberek. Megis-
mertek néhány dalos gyermekjátékot, 

hímes tojást készítettek  berzseléssel, 
és csuhéjból tojástartót. 

A jó játék és munka után jött a jó 
ebéd, majd az ennél is jobb moz-
gás a Citadella tövében, ahonnan 
lélegzetellállító panoráma tárult gye-
rek és felnőtt elé egyaránt. 

Köszönjük a felejthetetlen élményt!

Gyukinné Brczán Szpomenka

Nagycsoportosok  
a Hagyományok Házában

Robert Merle egyszer azt mondta: „A barátság a találkozá-
sokból táplálkozik, és meghal, ha megfosztják tőlük.” 

Az, hogy idén 10-20-25 éves testvérkapcsolati évfordu-
lókat ünneplünk, annak a bizonyítéka, hogy mi ügyesen, 
kitartóan tápláljuk ezeket a barátságokat. 10-20-25 éve, 
hogy néhányan idegenként érkeztek Wiesenbachba, Orosz-
hegyre, Ninove-be és Deszkre, ahol barátként, vagy éppen 
majdnem családtagként fogadták őket, és azóta nem telik 
el év találkozások nélkül. De még milyen találkozások ezek! 
Képviselőink, kulturális csoportjaink, sportolóink utaztak 
Németországba, Belgiumba, Erdélybe és fogadtunk vendé-
geket Wiesenbachból, Oroszhegyről, Ninovéból. Fiataljaink 
több éve táboroznak együtt. 

2006 novemberében azért jött létre egyesületünk, hogy 
próbálja ezeket a testvér-települési kapcsolatokat erősíte-
ni, segíteni, kiszélesíteni. Tagjainkkal azon dolgozunk, hogy 

minél több család számára élő kapcsolatot építsünk ki kül-
földi barátainkkal, szorosabbá fűzve a hivatalos szálakat a 
települések között. Szállásadókat kutatunk fel, vacsorákat 
szervezünk, besegítünk a főzésekbe, programszervezés-
be! Csoportokat fogadunk, kísérünk. Kinti barátainkkal, a 
wiesenbachi baráti körrel, a Deszki Falunkért Egyesület-
tel együtt segítjük a települési együttműködéseket, közös 
rendezvényeket, nagy találkozásokat. Mi a Deszki Magyar-
Német-Flamand Baráti Kör tagjai együtt őrizzük ezt a lángot, 
találkozásainkkal tápláljuk ezeket a BARÁTSÁGOKAT! 

„És ím itt e kő”… Legyen hát e kő a Barátságunk Sziklája, 
a Barátság nemzetközi szimbólumával a közepén és szilárd-
sága erősítse továbbra is még sokáig a köztünk lévő kap-
csolatokat.  

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Barátság Sziklát állított a  
Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti Kör 

Nem szeretnék eltájolódni, de az 
egész a halloween-nel kezdődött. Évek 
óta megkapó számomra, hogy az Új-
osztásban ezen a lelkes tökfej-ünne-
pen a gyerekek csapatokba verődve 
járnak házról-házra. Még lelkes apukák 
is elkísérik őket olykor, így mindenki 
biztonságban érezheti a gyermekét; ez 
az a burok, amit a falu ad a gyerekek-
nek: vigyázunk egymás gyermekére 
is. Már akkor, október végén, készül-
ve a cukorkagyűjtők vendégvárására, 
eszembe jutott, hogy ha ez kivitelez-
hető ősszel, miért ne lehetne össznépi, 
összvándorlós húsvétolás is.

A legnagyobb kérdések a hol? és 

mikor? voltak, hiszen igazságtalan lett 
volna csak az Újosztást bevonni, de a 
húsvétnak, mint ünnepnek a családi 
vonalát sem szerettem volna megsér-
teni. 

Elkezdődött a tavasz, és én álltam az 
ötletemmel, és tudtam, hogy segítség-
re lesz szükségem mind a szervezés-
ben, mind a kivitelezésben. És kihez is 
fordulna az ember lánya egy olyan te-
lepülésen, ahol egymást érik a Faluházi 
programok? Persze, hogy Bene Ildihez, 
a Faluház vezetőjéhez.

Ildi, Kriszta és a Faluház többi tagja 
gyorsan egy keretet, szórólapot, prog-
ramokat tervezett és szervezett. Ha-
mar meglett az időpont, így történt, 
hogy 2014. április 19-én, nagyszom-
baton megrendezésre került az első 
deszki Húsvétoló.

A délelőtt során száznál is több to-
jást fújtunk ki (vagy törtünk össze) és 
festettünk ki különböző technikákkal. 
A remekműveket hazavihették a lelkes 
tojásdíszítők, akik között számos fiú is 
akadt. Kriszta kézműves foglalkozással 
is készült; itt a gyerekek asztal- és ab-
lakdíszeket és húsvéti tojástartókat ké-
szíthettek. Felföldi Laci bácsi ismeret-
terjesztő vetítést tartott a fiataloknak 
a húsvéti népszokások (ki)alakulásáról. 
Kerültek a batyukból sütik és pogácsák 
a húsvétoló gyerekeknek, készültek 

szendvicsek, és természetesen a cso-
kitojás-vadászat sem maradhatott el. 
A gyerekeket a szép időben falunéző 
lovaskocsizási lehetőség várta, és zá-
róakkordként a sok kifújt tojásból ha-
talmas adag hagymás (tojáshéjas) rán-
totta készült a Faluházban. A parkban 
gyerekek játszottak, a padokon rántot-
tát falatoztak és beszélgettek az embe-
rek. Kötetlenül, ráérősen. Falusiasan.

Hatalmas köszönet és elismerés a 
Faluháznak a támogatásért és a szer-
vezésért! Remélem, jövőre ismételünk!

Kardos Ditke

Húsvétoló

A Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör tagjai A német delegáció és a deszki főszervezők az emlékhelyen

Tisztelt Deszkiek! Az elmúlt hóna-
pokban sajnos egyre sűrűbben kel-
lett összetalálkoznunk a temetőben, 
hiszen sokan hagytak itt bennünket. 
Minden haláleset megrázó, és min-
den e világot elhagyót a magunkénak 
érzünk, mégis akad közöttük néhány 
személy, akik sokat, vagy másoknál 
többet tettek a közért, így külön is 
megemlékezünk róluk.

Május 9-én a szegedi belvárosi te-
metőben mondhattak utolsó búcsút 
ismerősei, szomszédjai, klubtársai, egy 
most már örök deszkitől – Király János-
né Terikétől. A Táncsics utcaiak a meg-
mondhatói, hogy jó szomszéd volt. A 

nyugdíjas klub tagja a megmondhatói, 
hogy jó ember és jó vezető volt. A ba-
rátai és családja tudja elmondani, hogy 
szerető anya, jó feleség, háziasszony, 
és jó barát volt. Mi mind tudjuk, hogy 
kedves, mosolygós és felejthetetlen 
beszélgető partnert, kollégát és segítő 
társat jelentett nekünk Terike. Éveken 
át vezette a deszki nyugdíjas klubot, 
aminek elismeréseként 2005-ben 
Deszk község a közösségi munkavég-
zésért díjat adományozta neki. 

A legtöbben nem is tudtuk, hogy 
mennyire beteg. Tudtunk gyengélke-
déséről, majd örültünk a hírnek, hogy 
jobban van. Megdöbbenve hallottuk, 

hogy elment. Ta-
valy elköltöztek 
Deszkről, de úgy 
mondta – szíve 
szerint mindig is 
deszki marad. Mi 
is így érezzük, és jól tudjuk, nélküle 
nem csak kevesebben, de kevesebbek 
is vagyunk. 

Temetése napján hivatalos útra kel-
lett menjünk Rahóra, Ukrajnába, így 
nem lehettem ott utolsó útján. Itt a 
Hírnök hasábjain szeretnék minden 
deszki nevében elbúcsúzni Tőle. Drága 
Terike – nyugodjon békében!

Utolsó üdvözlettel: Király László 

Búcsú Király Jánosné Terikétől

Óvodai hírek

Horgászverseny
A 2014. év első horgászversenyét 

rendezte egyesületünk áprilisban. 
A kiváltott területi engedélyek ará-
nyában hat mázsa frissen telepített 
1,5 - 2,5 kg-os ponty várta, hogy 
horogra akadjon. A 45 benevezett 
versenyző nem tétlenkedett a há-
rom órás verseny alatt. A sporttársak 
felkészültsége mellett a kopoltyúsok 
kapókedve is hozzájárult ahhoz, hogy 
rekordmennyiségű fogással zárhattuk 
a délelőttöt. Összesen 125 db pontyot 

fogtak ki a horgászok, melynek jelen-
tős része visszakerült a tóba, hogy 
újabb jó fogást biztosítson egyesüle-
tünk tagjainak.

A verseny végeredménye:
I. Ifj. Kovács Antal 
 – 33,90 kg, 18 db ponty
II. Kaczúr Lajos –
  15,80 kg, 9 db ponty
III. Juhász József –
  15,05 kg, 8 db ponty

„Maros Ponty” Horgászegyesület
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A vásárok története az emberiség története. 
Már az ókortól kezdve a vásárok a közélet esemé-
nyeinek és a mindennapi életnek a legfontosabb 
helyei voltak. Virágkorukat a középkorban élték 
és számos helyen Európában fennmaradtak ere-
deti állapotukban a vásárhelyek. Gyakran még 
nevüket is őrzik a városok, falvak főutcái, főterei 
(piacterek). A piacok nemcsak az áru és pénz cse-
réjére szolgáltak, hanem itt folyt a társadalmi élet, 

ezek a helyek a szociális kapcsolatok színterei a 
mai napig. Ki az, aki ne vett volna már részt a piac 
forgatagában, a vásár, az alku és a kedélyes párbe-
szédek, sokszínű emberi kapcsolatok varázsában.

A piacok hangulatát már a gyermekek is él-
vezhetik és Deszken kedves hagyományt terem-
tettek a fabatka vásárok szervezésével a kicsik 
részére, akik így megtapasztalhatják és szívükben 
megőrizhetik a vásárok hangulatát. Ez az élmény 
biztosan elkíséri őket életükben és később talán 
árusként maguk is aktív szereplői lehetnek a vá-
sároknak.

A fabatka név találó, egy régi csehországi pénz-
érmére utal, mely a német krajcár 1/3 részét érte, 
a „fa” szó hozzátétele pedig értéktelenségének a 
kicsúfolása, hiszen fából sosem vertek pénzérmét. 

A fabatka vásár az idén egy időpontban került 
megszervezésre az iskolában és az óvodában is, 
mely így a két helyszín közeli volta miatt egy jó 
értelemben vett kavalkádot teremtett, arra is fi-
gyelemmel, hogy sok családban a testvérek mind-
két helyen résztvevői voltak a vásárnak. A vásár 

hagyományosan sokszínű és színvonala a szülők 
odaadó munkáját dicséri. Az idén részt vehettek a 
látogatók az iskolában íjászatban, motorozásban, 
lovas kocsizásban, póni lovaglásban az udvaron és 
a játszótéren, míg az épületben az iskolások által 
kitalált, megszervezett és nagyon népszerű „rém-
ségek házában”, állatsimogatóban, ugrálóvárban, 
teaházban, arcfestésben, tetoválásban, karikatú-
rában, sminkelésben és még sok más élvezetes 
szolgáltatásban. A vásárból nem maradhatott el 
a „Laci konyha”, melyet az iskolában falusiasan, a 
szülők által működtetett büfé szolgáltatott.

Az óvodában a kicsik kipróbálhatták a zsákba-
macskát, célbadobást, körömfestést, marcipán fi-
gura készítést, csillámtetkót kaphattak és itt is volt 
állatsimogatás és a szülők, óvónők biztosították a 
büfét.

Bármerre nézett az ember a vásárokban, aktív 
jókedvvel találkozott, a kisebbek és nagyobbak 
egyaránt – beleértve a felnőtteket is- lelkesen vet-
tek részt a programokban. A vásár sajátsága a vá-
lasztás, mindenki kiválaszthatja azt a programot, 

ami számára igazán megfelelő és ez különösen 
kedvező a gyerekek számára.

A fabatka vásár olyan közösségi program, me-
lyekben az egész család részt vehet és mi, felnőttek 
megadhatjuk a gyermekeknek a felhőtlen piaco-
zás élményét egy védett közegben, mely számuk-
ra is teljes értékűvé teheti a vásárt. Megtanulhat-
nak fabatkával fizetni, ismerkedni egy nagyobb, 
de számukra még átlátható és bizalmukban lévő 
közösségben és tapasztalatot szerezhetnek a vá-
sár által nyújtott különböző szolgáltatásokban. 
Előzetesen senki nem tudhatja, hogy egy ilyen 
vásáron milyen, akár egy életre meghatározó él-
ménnyel lesznek gazdagabbak a gyermekek.

Köszönet utólagosan is minden szülőnek, pe-
dagógusnak, óvónőnek, az iskola és óvoda vala-
mennyi dolgozójának, akiknek munkája révén a 
gyerekek ilyen élményekben részesülhettek.

Mészáros Milán

Fabatka vásár Deszken

iskolai és óvodai hírek  

Tücsök Híradó

Iskolai hírek

Tavasszal már többször ellátogat-
tunk a Füvészkertbe. Márciusban 
játékos ismeretterjesztő foglalkozá-
son vettünk részt a Víz Világnapjához 
kapcsolódóan. A foglalkozás vezetője 
sok-sok játékkal, tapasztalással fűsze-
rezve bemutatta, hogy mennyire fon-
tos számunkra a víz, a jó minőségű víz, 
hogy az emberek hogyan szennyezik 
környezetüket, és mit tudunk tenni 
annak érdekében, hogy megóvjuk leg-
féltettebb kincsünket. A foglalkozás 
utáni sétánk során gyönyörködtünk az 
ébredő természet színeiben, ismert és 
kevésbé ismert virágokban. A tóparton 
Dusha Béla fotóművésszel találkoztunk 
össze, aki odahívta magához a gye-
rekeket egy kis kamerás nézelődésre. 

Megtudtuk tőle, hogy ami mozgatja a 
kameráját, az egy világszabadalom. Ott 
volt a szerkezet egyik megalkotója is, 
Kármán Balázs. Kölcsönös fotózkodás 
után Dusha Béla meghívott minket 
Szegedre, a Reök palotában lévő stú-
diójába. Áprilisban a Föld Napjához 
kapcsolódott a természet- és környe-
zetvédelmi foglalkozás. A gyerekek na-
gyon élvezték a szelektív hulladékgyűj-
tést. Saját maguk halászták ki a tóból 
a hulladékot, szétválogatták azt, majd 
gyűjtő dobozokba dobták. A követke-
ző foglalkozás a Madarak és Fák Napja 
lesz májusban. Színházban is jártunk, 
az Ágacska című mesejátékot néztük 
meg. Ágacska nem igazán tudja, hogy 
ki is ő. Dani kacsával, Berci békával és 
a Pösze egérrel megkeresik az embert, 
akitől segítséget remélnek. Nagyon jó, 
hangulatos előadást láttunk. A mese 
szereplőit újra és újra visszatapsolták a 
gyerekek. A Múzeumban Móra Ferenc 
mesebirodalmával ismerkedtünk meg. 
A kiállítás első részében a Kincskereső 
kisködmön alakjai elevenedtek meg, 
beültünk egy korabeli falusi iskola pad-
jaiba, letelepedtünk a búboskemence 

karimájára. Papírország mesefájáról 
vers-és meserészleteket olvastunk. A 
fa alá telepedve kirakókkal tehettük 
próbára ügyességünket. Megismer-
kedtünk Pankával és a kis Vadember-
rel, a hozzájuk kötődő történetekkel. 
Fülhallgatón keresztül és a mesefel-
hőből ismerős versek csendültek fel. 
Leginkább a vitrinbe elhelyezett kis 
cipőcskére csodálkoztak rá a gyerekek: 
"Ez lenne a cinege cipője?".Az ebédlő-
asztalon betűleves várta őket. Segít-

séggel különböző nehézségű felada-
tokat oldottunk meg. A mesesarokban 
belenézhettünk számos Móra Ferenc 
által írt mesekönyvbe. A vidám, színes 
környezet teljesen magával ragadta 
a gyerekeket. Nagyon tartalmas dél-
előttöt töltöttünk el a múzeumban. 
Azóta gyakran kérik lefekvéskor a gye-
rekek, hogy Móra meséit, történeteit 
olvassuk, mondjuk nekik. Az április 
tele volt készülődéssel, várakozással. 
Először a Húsvét, a kifújt tojások gyűj-
tése, festése, az ünneppel kapcsolatos 
népszokások felelevenítése töltötte ki 

napjainkat. Köszönjük, hogy a húsvé-
ti készülődéshez a Faluház jóvoltából 
eszközöket, különböző anyagokat 
vásárolhattunk. Anyák Napja előtt 
szerdán hazamenetelkor a gyerekek 
egyenként köszöntötték anyukájukat. 
A következő hétvégére meghívtuk az 
Édesanyákat, Nagymamákat és vers-
sel, énekkel, a gyerekek által készített 
ajándékkal és közös sütizéssel köszön-
töttük őket. Megható, szívmelengető 
délután volt, mely könnyeket csalt az 
ünnepeltek szemébe.

Imri Miklósné

 Nyílt nap a rendőrségen 
A rendőrség védőszentje, Szent 

György napja alkalmából április 30-án 
a Szegedi Rendőrkapitányság rend-
őrnapi szakmai nyílt napot tartott. 
Iskolánkból a hetedik osztályosok 
vettek részt a programon. Megtekin-
tették és előadást hallottak az előál-
lító-, valamint a „rabosító” helyiségről 
és a gyermekmeghallgató szobáról. A 
krimináltechnikai standnál ujjlenyo-
mat-rögzítést végeztek. A legnépsze-
rűbb programnak a kutyás bemutató 
bizonyult. Ezen kívül különböző fegy-
verekről és védőfelszerelésekről láttak 
bemutatót, ki is próbálhatták azokat. 
Kerékpáros ügyességi versenyen is 
részt vettek, majd KRESZ tesztlapon 
ellenőrizték tudásukat. A délelőtt fo-
lyamán nem csak érdekes, de sok prak-
tikus információ birtokába jutottunk, 
ami a már egyre aktuálisabb pálya-
orientáció szempontjából is hasznos 
lehet.
 Pályaorientációs nap és üzem-

látogatás
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara és a Csongrád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei 
május 7-én a 7. osztályosok számára 
pályaorientációs napot tartottak. Elő-
adást, tájékoztatást kaptak a környéken 
található középiskolákról, gimnáziu-
mokról, önismereti tesztek és szemé-
lyes tanácsadás által ötleteket kaptak 
továbbtanulásukkal kapcsolatban. Ezt 
követően üzemlátogatásra mentünk 
a gyerekekkel. Az osztály egyik fele a 
Napfényfürdő Aquapolisba, másik fele 
pedig a Forrás Hotelbe látogatott. A 

fürdőben idegenvezetést kaptunk a 
mélygarázstól kezdve a gépházakon 
keresztül egészen a kórházi szobákig 
és a csendes wellness privát szobájá-
nak a vízágyáig. Mindeközben betekin-
tést nyertünk különböző szakmákba: 
reumatológus, gyógymasszőr, gyógy-
tornász, masszőr, recepciós, informa-
tikai gépész, vegyész. A hotelben az 
étterem részlegben a szakács és a pin-
cér munkanapjából láttak részletet. Az 
érdekes és hasznos foglalkozásokért 
köszönet az iparkamara és a szakszol-
gálat munkatársainak. 

Babcsányi Éva
 Az alsó tagozatos diákok rend-

hagyó ének-zene órán vettek részt a 
Faluházban. A Pro Musica Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény néhány 
tanulója és tanára látogatott el hoz-
zánk Újszegedről. Hangulatos órát töl-
töttünk együtt. Hallottuk megszólalni a 
csellót, hegedűt, elektromos zongorát, 
valamint szoprán-, alt-, tenor- és basz-
szusfurulyát is. A hangszerek játéka be-
töltötte a termet. Különösen tetszettek 
a gyerekeknek a cselló cincogó, brum-
mogó és ásító hangjai. Közös éneklés-
sel köszöntünk el egymástól: „Tavaszi 
szél, vizet áraszt…”.

A tanulmányi versenyek országos 
döntőjére április 20. és 30. között Bu-
dapesten került sor az Apáczai Kiadó 
székházában. A feladatlapok megoldá-
sa után szórakoztató gyerekműsor és 
vendéglátás várta a gyerekeket. Az or-
szágos döntőn iskolánkat matematiká-
ból Zsurkán Bekény képviselte, aki 17. 
lett, Gordos Sára pedig környezetis-
meretből 39. A kis nyelvész versenyen 

Karagity Anna 19. helyen végzett a 
népes mezőnyben az első osztályosok 
között.

Bakacsi Dorottya Makón a megyei 
Kazinczy Szépkiejtési versenyen szere-
pelt eredményesen.

Április 30-án a 3. osztály két csapata 
könyvtárhasználati ismeretek vetélke-
dőn vett részt a Béke utcai Általános Is-
kolában. Büszkék vagyunk rájuk, hogy 
a negyedik évfolyamosok között jól 
szerepeltek. Felkészülésük során sok 
új ismeretre tettek szert, amit a követ-
kező évi vetélkedőn jól tudnak majd 
hasznosítani. A versenyen való rész-
vételhez elengedhetetlen volt több 
könyv elolvasása is, melyek közül szíve-
sen ajánljuk Morpurgo: Lepkeoroszlán 
című művét. Köszönet a felkészítésért 
Tóth Erzsébet könyvtárosnak és Széllné 
Takács Tünde tanító nőnek! 

Schultz Józsefné

 Budapesti kirándulás
A májust egy kirándulással kezdte 

a két 6. osztály, Budapestre utaztunk 
vonattal.  Megtekintettük a budai Vár-
ban található Hadtörténeti Múzeu-
mot. Nagy érdeklődéssel nézegették 
a gyerekek a látnivalókat, több időt is 
ott tudtunk volna tölteni, annyira re-
mek a kiállítás. A Várban tett séta után 
metróval utaztunk a Batthyány térre, 
és hajóval folytattuk utunkat végig a 
Dunán. Ezek után Combino villamossal 
végigutaztunk a Nagykörúton, majd 
átszállva a kis földalattira a Hősök terén 
megnéztük a Millenniumi Emlékmű-
vet, ahol rendhagyó történelem órát 
tartott Lili néni. A kirándulás végén 

McDonald’s-os hamburgerrel csillapí-
tottuk éhségünket és koronáztuk meg 
napunkat. Kellemes időjárásunk volt, 
nagyon jól éreztük magunkat, diákok 
és tanárok egyaránt, sok mindent lát-
tunk, kevés pénzből sok szép élmény-
ben volt részünk. 

Dencs Mátyásné, Sipos Lili

 A Kossuth Lajos Általános Isko-
lában, Szőregen rendezték meg a kis-
térségi iskolák természetismereti ve-
télkedőjét. Négy fős csapattal lehetett 
nevezni, melynek tagjai a 6.-7.-8. osztá-
lyosok közül kerültek ki. A vetélkedőn 
a természettudományi (biológia, föld-
rajz, fizika, kémia) tantárgyakkal kap-
csolatos feladatok szerepeltek. A hat 
csapat közül az Erdélyi Zita (8.o.), Kis 
Gellért (8.o.), Pap Róbert (7.o.), Szabó 
Bálint (6.b) összeállítású csapatunk a 2. 
helyezést érte el. 

Gratulálunk!

  Nagy lelkesedéssel készültünk 
a május 10-én megendezett hagyo-

mányos Fabatka vásárra. Gyerekek 
és szüleik már hetekkel korábban ter-
vezgették milyen meglepetéssel ruk-
koljanak elő az osztályok. Meg is lett 
az eredménye, hiszen igazán mozgal-
masra és színesre sikeredett a szom-
bat délelőtti rendezvény. A régi iskola 
tantermeit átvarázsoltuk, s lett belőlük: 
„Kísértetkastély, Teaház, Állatsimoga-
tó, Szépségszalon, Ugráló vár, Édes-
ségbolt, Játékterem”. Az érdeklődő 
gyerekek kipróbálhatták az íjászatot, a 
motorozást, póni lovaglást, vagy lovas 
kocsival bejárhatták a környező utcá-
kat. Szebbnél-szebb frizurák, sminkek 
és karikatúrák készültek. Nagyon fi-
nom sütiket, gofrit, palacsintát ettünk, 
de zsákbamacskából sem volt hiány. A 
gyerekek – és reméljük a szülők is – jól 
szórakoztak, kellemesen telt a délelőtt. 
Köszönjük a tantestület, a tanulók 
és Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány nevében a szülők 
anyagi és személyes segítségét!

Vid György 
igazgató
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„El fogom vinni Deszk hangját Brüsszelig!”

Hírek az idősek klub életéről

Tóth Zita egyéni vállalkozó a 2013-as évben 
sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal és a Déli Napfény LEADER-
akciócsoport által meghirdetett Európai uniós 
pályázaton.

Kedvezményezett: 
Tóth Zita egyéni vállalkozó 
6726 Szeged, Székely sor 9.
Pályázat tárgya: 
LEADER 2013 Rózsa hungarikum 
bemutató gazdaság
jogcímkód: 6.463.05.01
Megvalósítás helye: 
Deszk-külterület 060/12b és Deszk, 
Semmelweis utca 1/A.
megítélt támogatás: 28.882.070.-Ft
Megvalósítási időszak: 
2013.12.16. - 2014.12.31.

A pályázat célja a Szőregi Rózsatő, mint ere-

det-megjelöléssel védett áru, azaz hungarikum 
termesztés-technológiájának bemutatása 
testközelből. A fejlesztés során kialakítás-
ra kerül egy rózsabemutató park, amely egy 
tagolt felszínű, elvadult, kiszáradt nádas te-
reprendezésével jön létre. A látványosság ré-
szeként hozzávetőleg 1000db rózsatőke kerül 
telepítésre a külterületi parkban, amely több 
mint 20 különböző fajtájú rózsából áll (bordó, 
vörös, sárga, narancs, lila, ciklámen, krémszí-
nű, gyöngyház, rózsaszín, fehér…) A park ré-
szeként kialakításra kerül egy tanösvény, ame-
lyen aktív módon ismerheti meg a kilátogató a 
termesztés fortélyait. A parkban elhelyezésre 
kerülnek pihenőpadok és kerékpártároló is. A 
fejlesztési terület 500 méterre fekszik az új-
osztáson lévő új buszfordulótól, így az gyalo-
gosan is könnyen megközelíthető. A fejlesztés 
másik helyszíne: Deszk, Semmelweis utca 1/A 

alatt zajlik a kertészeti központban, amely a 
Zója utcai buszmegállótól 150 méterre fekszik. 
Itt a konferenciateremben időszakos interak-
tív filmvetítés során ismerhetik meg a kedves 
vendégek a kertészet legújabb technológiai 
módszereit. A pályázat részeként készül el a 30 
perces kisfilm és kerülnek beszerzésre a vetí-
téshez szükséges eszközök is. A vendégek ke-
rékpárjait ezen a helyszínen is tárolók várják. 
A látogatók három helyszínen tekinthetik meg 
a virágzó rózsákat: a kertészeti központban 
kb 1.500 db rózsatő, külterületi rózsaparkban 
kb 1000db rózsatő és a park közvetlen szom-
szédságában a kertészet „raktár-készlete” kb 
500.000 db 1 éves virágzó rózsatő.

A fejlesztés eredményeként Deszk-községe 
egy újabb agroturisztikai attrakcióval gazda-
godik, amely tartalmas időtöltést nyújt minden 
rózsakedvelőnek. A fejlesztés várhatóan az idei 

Rózsaünnepre készül el [2014. június 20-22.], 
addig a helyszín munkaterületnek minősül, 
megközelítése nem engedélyezett.

A park és a szomszédos szántók is magánte-
rületek, így a tulajdonosok kifejezett engedélye 
nélkül tilosak a következő tevékenységek:

– kutya-sétáltatás, különös tekintettel a ró-
zsatő vízhajtásos időszakára [márciustól június 
közepéig]

– bármilyen motorikus járművel való megkö-
zelítés

– előre nem egyeztetett látogatás, piknikezés
– horgászat, beleértve a 060/9-es holtágat is
– fürdés, beleértve a 060/9-es holtágat is
– kommunális hulladék elhelyezése
– állati és növényi hulladék elhelyezése
Továbbá bármi nemű rongálás vagy orvhor-

gászat esetén a tulajdonosok azonnal kezde-
ményezik a rendőrségi eljárás megindítását.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Három magyarországi versenyen már 
túl van görkorcsolyás csapatunk.  

Szegeden a Dóm Kupán remekül sze-
repeltek versenyzőink, hisz Hevesi Zoé, 
Szőke Botond és Kovács Kámea nem talál-
tak legyőzőre, aranyérmet szereztek!

További eredmények:
2 hely: Gurszki Kitti, Rózsa Levente, 

Bernátsky Márton
3. hely: Hevesi Linett, Repka Flóra, Ko-

vács Patrik, Medgyesi Kevin
A következő versenyünknek Kazinc-

barcika adott otthont a Nemzetközi Zúz-
mara Kupán.

Ezen a versenyen nemcsak a gyorsasá-
gért, de az ügyességért is sok-sok arany-
érmet zsebeltek be a klub versenyzői.

Eredmények:
1. hely: Medgyesi Kevin, Baráth Borbá-

la, Szőke Gergő, Repka Flóra, Gurszki Kitti, 
Rózsa Levente, Bálint Béla, Márkus Viktor, 
Gazsó Anett, 

2. hely: Takács Norbert, Miskár Vivien, 

Zolván Barbara, Kovács Kámea, Nagy I. 
Ákos, Bazsó Kata 

3. hely: Varga Nelli, Bárány Enikő
Majd Tatabányán az Országos Diák-

olimpián görkorcsolyáztak fiataljaink.
Ahol ismét remekül szerepeltek Csong-

rád megye versenyzői, hisz országos ösz-
szetettben a legtöbb pontot szerezték, 
így megszerezték a Csapat Kupát is.

Eredmények:
1. hely: Gurszki Kitti, Bondár Renáta, Ba-

ráth Borbála, Suhajda Zoltán
2. hely: Rózsa Levente, Galiba Nikolett, 

Kovács Kámea
3. hely: Bernátsky Márton, Bálint Béla, 

Repka Flóra
Akik kedvet éreznek a korcsolya sport-

hoz, azokat várjuk sok szeretettel  hétfőn 
és csütörtökön 17 órakor a kézilabda pá-
lyán.

Kiss Márta
70-521-4107

Görkorcsolya- Éremeső!
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Kedves Szülő! 
Szeretne visszamenni dolgozni – de közben gyermekét családias kis közösségben látná 

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

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

minden kisgyermeket. 
 
 Amit biztosítunk: 

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

 

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

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

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

gyümölcsöt is!) 

Allergiás gyermekek ellátását is vállaljuk! 

Intézményünkben önkormányzati támogatás szociális 
alapon igényelhető! 

 
Érdeklődni: 

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

Amit biztosítunk: 
 

Támogatási díjaink: 
 

Nyitvatartási időn túli szolgáltatások: 
Születésnapi zsúrok lebonyolítása 

 
 

A testvértelepüléseink jubileumi 
ünnepségén mondott nyitóbeszédet 
dr. ujhelyi istván Az országgyűlés 
Alelnöke, AnnAk okán, hogy mA-
gyArország is épp ekkor ünnepelte 
10 éves uniós csAtlAkozását. meg-
kérdeztem őt, mint Az eddigi legsike-
resebb deszki országgyűlési képvise-
lőt, miért döntött úgy, hogy nem A 
mAgyAr törvényhozásbAn, hAnem Az 
európAi pArlAmentben folytAtjA?

– Tizenkét év országgyűlési kép-
viselőség és többéves állami vezetői 
munka után úgy éreztem, hogy válta-
nom kell. Fontos időszaknak gondo-
lom a következő éveket, nem kizárt, 
hogy sokciklusnyi jobboldali irányítás 
után az Európai Parlamentben most 
baloldali többség lesz, ami megterem-
ti a lehetőségét egy erősebb, szolidá-
risabb, fejlődőbb Európa megépíté-
sének. Szeretném mind mélyebben 
megismerni az európai törvényhozás 
folyamatait, hogy a lehető leghatéko-
nyabban tudjam képviselni a magyar 
választók érdekeit.

– Mennyiben fogja befolyásolni eu-
rópai feladatait a Deszkhez való kötő-
dése? 

– Sorsszerű, hogy az Országgyűlés 
leköszönő alelnökeként az utolsó hi-
vatalos megszólalásom épp Deszken, 
a testvér-települési kapcsolatok május 
harmadiki ünnepségén történt. Meg-
ható volt, hogy én köszönthettem a 
magyar Parlament és a deszki közös-

ség nevében a több országból érkezett 
baráti delegációkat és polgármestere-
ket. Megható volt látni, hogy Deszken 
tudják, mit jelent hazánk európai uni-
ós tagsága. Hogy együtt tudtunk örül-
ni egy székely csoport táncának és a 
szerb kisebbségi műsornak is. Sorssze-
rű és erős ez a kapocs. Tizenkét évvel 
ezelőtt jeleztem polgármester úrnak, 
hogy Szeged és Deszk országgyűlési 
képviselője egyszerre kívánok lenni 
a jövőben. Első hivatalos, képviselői 
programomat is ide szerveztem. Nem 
volt olyan pillanata a deszki hétközna-
poknak, amelyekben ne lettem volna 
partner és segítő. Most viszont tovább 
kell lépnem. De, ahogyan eddig is, úgy 
a következő öt évben is számíthat-
nak rám a deszkiek. Jól ismernek már. 
Tudják, hogy határozott és higgadt 
érdekérvényesítő vagyok. Brüsszelben 
pedig sokkal inkább erre van szükség, 
mintsem szabadságharcos kurucko-
dásra. El fogom vinni Deszk hangját 
Brüsszelig!

– Milyen konkrét ügyekben számít-
hatnak majd a deszkiek az Ön segítsé-
gére? 

– Deszk elmúlt tizenkét évében 
számos beruházásnak és fejlesztés-
nek örülhettünk közösen. Parlamenti 
képviselőként én voltam az, aki Simicz 
József korábbi–, majd Király László je-
lenlegi polgármester javaslatai és ké-
rései alapján közbenjártam a helyi fej-
lesztések ügyében. Ma már tudomásul 
kell vegyük, hogy nem a kormány adja 

a hazai fejlesztések finanszírozásának 
döntő részét, hanem az Európai Unió. 
Éppen ezért Szabó Sándor megválasz-
tott képviselő barátommal közösen 
fogjuk a magyar és az európai tör-
vényhozásban képviselni a deszkiek 
érdekeit. De, csak hogy még egy pél-
dát mondjak: a szocialisták európai 
programjában szerepel többek között 
annak az ifjúsági garanciaprogramnak 
a megerősítése, amely a Deszkről ki-
vándorolt fiataloknak is segíthet Lon-
don vagy Berlin helyett Magyarorszá-
gon állást és boldogulást találni.

– Miként tud és akar részese lenni 
Szerbia uniós csatlakozási folyamatá-
nak?

– Nagy eredmény, hogy ma már 
Románia és Magyarország is ugyan-
ahhoz az uniós közösséghez tartozik. 
Mind a magyarországi szerb kisebb-
ségnek, mind pedig a vajdasági ma-
gyarságnak közös érdeke, hogy Szer-
bia mielőtt szintén tagja legyen ennek 
a közösségnek. Amikor elkezdtem a 
parlamenti képviselőséget, még a hár-
mas határ szabdalta szét a települések 
mindennapi életét. Forrjon egységbe 
a sokszínűség mellett Európa, itt, szű-
kebb hazánkban is.

– A brüsszeli politikusok és munkás-
ságuk szinte láthatatlan a magyar vá-
lasztók számára. Ön is elköltözik majd 
és nem hallunk többet Ujhelyi Istvánról?

– Már a legelején eldöntöttem, 
hogy nem költözöm ki Brüsszelbe. 
Minden lehetséges napot és percet 
Magyarországon fogok tölteni. Ahogy 
eddig is, minden deszki rendezvé-
nyen, minden közösségi programon 
részt fogok venni a jövőben is. Válla-
lom, hogy nem csak az önkormányzati 
és a deszki civil közösségek által meg-
fogalmazott, de az egyszerű állam-
polgári kéréseket is rögzítő lakossági 
fórumokat fogok tartani Deszken. És 
minden egyes javaslatot képviselni is 
fogok az Európai Parlamentben. 

– Köszönöm az interjút és sok sikert 
kívánok a tervei megvalósításához!

Sillóné Varga Anikó

Nagyon találóan fogalmazza meg Johann Wolfgang von 
Goethe német költő: „Az öregkort nem megérni, elviselni a 
művészet.” Ebben segítenek nekünk, időseknek a klubfoglal-
kozások. A programokban szerepel irodalmi, egészségügyi, 
és egyéb témájú ismeretterjesztés, koncentrációfejlesztés, 
verbális készségfejlesztés, élménybeszámolók, szinte min-
den területet felölelve, így bőségesen válogathatunk az 
előre elkészített programajánlatból, mindenki az egyéni ér-
deklődési körének megfelelően.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából József Attila 
életével és költészetével ismerkedtünk. 

Április 14-én a Parkinson-kórról tartott ismertetést Széll-
né Klárika, volt egészségügyi dolgozó.

Április 20-án Húsvéti ünnepekkel kapcsolatos hagyomá-

nyokról, népszokásokról beszélgettünk.
Április 22-én A Föld Napjával foglalkoztunk, és megünne-

peltük Béla és György nevű klubtársaink névnapját.
Május 3-án a klub tagjai közös Majálison vettek részt. A 

klubtagok nagyon finom babgulyást és lekváros buktát ké-
szítettek. A sütésben, főzésben közreműködő társainknak 
nagyon szépen köszönjük a munkájukat.

A foglalkozások kártyajátékokkal, különböző szellemi ve-
télkedőkkel hangulatosan, sok nevetéssel telnek el.

Fájó szívvel tudtuk meg, hogy sokunk által szertett és tisz-
telt Király Jánosné Terike, volt klubtagunk elhunyt. Emlékét 
szívünkben őrizzük. 

R. B-né

4 db Kumhó radiál köpeny 175/70 R13 82T 
méretben, igen jó állapotban, féláron.

30/974-0423

Dr. Ujhelyi István
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Jó lesz erre visszaemlékezni!
– Beszélgetés Tari Dorottyával, a tehetséges fiatal deszki énekessel

 

Ebben az épületben volt Nagy 
Mátyás vendéglője. Később az épü-
letet átalakították csendőr laktanyá-

nak. 1944. szeptemberéig voltak itt a 
csendőrök majd az orosz csapatok kö-
zeledtével nyugatra menekültek. Volt 
az épületben  könyvtár és postahivatal. 
A posta vezetője Bihari Józsefné volt, a 
könyvtáros Baricz Zsolt, később Kószó 
Aranka vezette a könyvtárat. Az ud-
vari csendőr tiszti lakásokba deszkiek 
költöztek. Az épület idővel megron-

gálódott és társadalmi 
munkával lebontották. 
Az épület helyén épült 
dr. Balla Beáta orvosi rendelője és dr. 
Király Szilvia fogorvosi rendelője. A 
felszabadulás után egy ideig partizán 
laktanya volt.

Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

A május második felében az a szép, 
hogy újra melegszik az idő, esőáztat-
ta-földillatú minden. Kikeltek az éne-
kesmadarak fiókái és szárnyaikat pró-
bálgatják; a lelkes madárszülők pedig 
lankadatlanul vadásszák – a többnyi-
re kártékony – rovarokat és lárvákat, 
folyton éhes csemetéik számára. Az ő 
áldásos munkájuk ellenére nekünk is 
tennünk kell a kártevők ellen; a gyü-
mölcsösökben bizony rendszeresen 
permetezni kell, az élelmezésegész-
ségügyi-várakozási idő figyelembevé-
telével. A gyümölcsfák terméskorláto-
zását érdemes megtenni ekkor, a szőlőt 
is folyamatosan kötözni, igazítani kell. 

A veteményesben már kiültethetőek a 
hónap elejétől a paradicsom-paprika-
padlizsán-uborka-stb palánták. A mag-
ról vetett haszonnövények is már meg-
mutatják magukat ekkorra.

Május végén, de legkésőbb az 
iskola végén a tulipán-krókusz-
nárciszhagymákat felszedhetjük, és 
száraz, szellős helyen pihentethetjük 
őket szeptemberig, amikor a lurkók 
ismét visszaülnek az iskolapadba. A 
virágoskertekben már virítanak az egy-
nyáriak, szirmaikat bontják a rózsák, és 
mediterrán hangulatot árasztanak a 
levendulák.

A május hozza meg első hazai gyü-

mölcsünket, az epret, majd következik 
a cseresznye, a málna, a meggy. Csupa 
piros, csupa vitamin. Csupa lekvár- és 
szörpalap, akár frissen, akár befőzve. 
Kísérletezésképpen egy-két kisüveggel 
(200 ml) próbálhatunk konyakos cse-
resznyét vagy éppen chilis eperlekvárt 
készíteni. Ezek nem igényelnek külön 
munkát és nem is rontják el a család 
által igényelt összmennyiséget, viszont 
kis betekintést engednek a különlege-
sebb ízpárosítások világába.

A rengeteg kerti munka, a betakarí-
tások és az egyre hosszabb nappalok 
bizony megnövelik a kertben töltött 
órák számát. Sokszor előfordul, hogy az 

éhség jelez, de a nap még messze nem 
ment le; ilyenkor, a teraszon végzett 
borsófejtés közben vacsorázhatunk 
valami gyorsat és egyszerűt. Kinek-ki-
nek vérmérséklete szerint készíthetünk 
hideg- és melegételeket egyaránt. 
Ebben a szezonban a tartalmasabb 
vacsora mellett voksolók számára ké-

szíthetünk borsós no-
kedlit, a gyerekeknek 
örök extra az egyszerű 
eperturmix levesként való feltálalása, 
de az igazi terasz-vacsik sztárjai a saj-
tok; a kézművespiacok előretörésével 
könnyen juthatunk különféle ízű, friss 
sajtokhoz, melyeket a családi lekvárok-
kal, kevés pirítóskockával, és esetleg 
egy pohár kellemes borral kísérhetünk. 

Kardos Ditke

Kert és Konyha – Május           Kardos Ditke rovata

A deszki suli új tanulói

Mindenkinek megvan a saját élménye arról, hogy mit jelent 
számára a tavasz. Gyakran illatokhoz- pl. barackvirág illata, 
a friss tavaszi eső után a föld illata  - vagy virágokhoz,- kike-
rics, százszorszép, pipacs  – a katicák, cserebogarak megje-
lenéséhez, kötjük a tavasz megérkezését. Ilyenkor elbódulva 
élvezzük, és újra átéljük a gyermekkori emlékeinket, melyek 
elkísérnek bennünket egy életen át. Ezekben az élmények-
ben minden bizonnyal ott vannak a tavasz legkedvesebb 
élőlényei, a madarak is. A visszatérő fecskék, gólyák, sárga 
rigók, bíbicek és számtalan másik madár mind a tavaszt hir-
deti nekünk. Az évszak varázsa elhozza a párok megtalálását, 
a költést és azt a csodát, amikor a tojásokból kibújnak a fiókák, 
akik rövid idő alatt meg kell, hogy erősödjenek a túlélésért. 
Számomra ilyen tavaszi élmény gyermekkorom óta az alföl-
di réteket járva az erdei fülesbagoly fiókák születése és gyors 
felnövése. Gyermekként megbabonázva figyeltem a költőhe-
lyek alatti bagolyköpeteket szétmorzsolva, a benne lévő me-
zei pocok koponyákat, egércsontokat, amelyek megmutatták, 
hogy milyen zsákmányt ejtett el az anyabagoly, mellyel a fió-
káit táplálja.

Az erdei fülesbagoly (Asio otus) talán a leggyakrabban 
látható és megfigyelhető baglyunk, amennyiben ismerjük a 
nappali tartózkodási, rejtőzési helyét. Az angol megnevezése 
még kifejezőbb „hosszú fülű”(long - eared) bagoly. Hazánk-
ban több „füles” bagoly is van pl. a réti fülesbagoly, füleskuvik, 
uhu, de a legjellemzőbb füles baglyunk az erdei fülesbagoly. 
Füleit egyébként a rejtőzködéshez tartja magasra nyújtva, 
repülés és vadászat közben azokat ellazítja és behúzza. Nap-
pal rejtőzködik, néha csoportosan, elhagyatott, zárt helye-
ken, odúkban, mezők magányos fáin. Jellemzően elfoglalja a 
szarkák elhagyott fészkeit, de nagyon kedveli a magas fákat 
pl. fenyőfákat és szívesen megtelepszik az ember által lakott 
mesterséges környezetben is. A természetes környezetben a 
tojó testével, rejtőszínezetével takarja a költési időszakban a 
tojásokat. A költésre áprilisban kerül sor és általában 5-6 to-
jáson kotlik és addig a hím hordja a táplálékot a fészekhez. A 
bagolyfajok általában tartós párkapcsolatban élnek.

A fiókák bő húsz nap kotlás után kikelnek és szinte azonnal 
elfogadják a táplálékul szolgáló húsdarabokat, majd hihetet-

len rövid idő alatt kifejlődnek és kirepülnek a fészekből, gya-
korlatilag már májusban.

Mindezen eseményeknek tanúi lehettünk egy néhány hé-
tig Deszken, ahol a régi iskola épületének felső szintjén, egy 
elhagyott virágtartóba rakott fészket egy erdei fülesbagoly-
pár. Az esemény szokatlannak mondható, nem jellemző, hogy 
az erdei fülesbaglyok ilyen helyen költenének. Mindenesetre 
az iskola életében egyedülálló esemény volt, hogy az évről 
évre megszokott gólyafészektől nem messze baglyok költe-
nek. A virágtartó láda úgy tűnt, alkalmas a szülők számára a 
családalapításhoz. Az érdeklődő gyerekeket pedig egy kézzel 
írt figyelmeztető lap kérte arra, hogy a baglyok feletti ablako-
kat ne nyitogassák, a madarak életét ne zavarják meg ezzel. 
Mindezek hatására a költés sikeres volt és először három, 
majd egy kicsit később másik három bagolyfióka látta meg 
a napvilágot. A fészek szabad szemmel is jól látható volt és 
az anyamadár szárnyai közül kikandikáltak a gyakran nap-
pal is aktívnak tűnő fiókák, akik láthatóan jól voltak táplálva, 
úgy tűnt pockokban és egerekben a környék nem szenved 
hiányt. A jellegzetes bagolyköpetek pedig megjelentek a fé-
szek alatt a takarítónők nagy örömére. A kisbaglyok gyorsan 
nőttek és május elejére az anyjuk magukra hagyta őket, hogy 
az éjszakai vadászatból hazatérve a földön vagy a fészekben 
etesse őket. Sajnos a fészek alatti mesterséges környezet és 
hozzá tartozó háziállatok miatt a baglyok sorsa meg lett volna 
pecsételve, de ezt felismerve és megmentve őket a Szegedi 
Vadaspark madármenhelye befogadta a hat kisbaglyot, hogy 
rövid felnevelés után visszakerülhessenek természetes kör-
nyezetükbe.

Rövid ideig élvezhettük a társaságukat, de biztosan tudom, 
hogy az iskola diákjai és szüleik számára megmarad ez az 
emlék és beépül azon élmények közé, melyek életünkben a 
tavaszt jelentik a szó szűkebb és tágabb értelmében is. Ezek 
a közvetlen élmények segítik a gyerekeket és a felnőtteket 
is, hogy igazán megszeressék és szívükön viseljék a földi élet 
egyik legkedvesebb teremtményeinek, a madaraknak a sor-
sát.

Ui. A fényképek az egy-két hetes fiókákról készültek, majd 
később a Szegedi Vadasparkba történő szállításukkor.

Mészáros Milán

– Nemrég láthattunk a TV-ben a Föl-
szállott a páva középdöntőjében. Na-
gyon büszkék voltunk Rád! Kérlek, mu-
tatkozzál be Olvasóinknak!

– A deszki általános iskola elvégzése 
után a Tömörkény István Gimnázium-
ba jártam ének-zene tagozatra. Érett-
ségi után Székesfehérvárra mentem a 
Hermann László Zeneművészeti Szak-
középiskola 13. évfolyamára, amely 
felkészített a Zeneakadémia népi ének 
tanszakára, ahova felvételt nyertem. 
Főtárgyam a népi ének, társhangszer-
ként a citerát választottam. Alapkép-
zésként előadóművészetet tanulok, ezt 
követi a mesterképzés, ahol a pedagó-
gia tudományát kell elsajátítani.

– Vagyis tanárnak készülsz?
– Egyelőre az a célom, hogy éne-

keljek minél többet és párhuzamosan, 
illetve a későbbiekben oktassam a gye-
rekeket.

– Honnan jött az ötlet, hogy szerepel-
jetek a TV-ben?

– Csoporttársak lévén a kamaraórá-
kon szembesültünk azzal, hogy mek-
kora öröm az együtt éneklés. A végső 
löketet elképzeléseinknek a Fölszállott 
a páva 2014-es versenykiírása adta, 
így 2013. áprilisában megszületett a 
Csercsel. Együttesünk egy kreatív, friss 
szellemiségű, fiatalos közösség, amely 
a magyar népzene hiteles közvetítését 
tartja szem előtt.

– Honnan a névválasztás? 
– Olyan nevet szerettünk volna, ami 

jól hangzik, megfelelő jelentéssel bír 
és minket is jellemez. Így találtunk rá a 
csercsel szóra. Szó szerinti jelentése fül-
bevaló, amely a csángó nyelvjárásban 
használt kifejezés, román nyelvi átvétel. 
Sebestyén Márta, a zsűri egyik tagja is 
megjegyezte, hogy igazán „fülbevaló” 
az éneklésünk.

– Szerintem nagyon vidám nevet vá-
lasztottatok!

– Rengeteg időt töltöttünk a felké-
szüléssel, a darabok kiválasztásával, 
összerakásával, de megérte! Fantasz-
tikus érzés volt a stúdióban énekelni, 
tudni, hogy sok-sok ezer néző előtt 
tesszük! 

– Mennyire vette kedveteket a zsűri és 
a közönség döntése, hogy nem jutotta-
tok be a döntőbe?

– Természetesen kicsit elszomorod-

tunk, de az is hatalmas dolog, hogy 
bekerültünk az élő adásba, bejutottunk 
a középdöntőbe és ez által ismertsé-
get szereztünk. Aki idáig eljutott, mind 
nyertes. Többek között Sebő Ferenc, a 
zsűri elnöke is dicsérte produkciónkat: 
„Ami jó, az jó!” Szerettük volna meg-
mutatni, hogy a néphagyomány, a 
népi éneklés, népzenélés világa nem 
egy avítt, a mai urbánus világ modern 
emberétől oly távolálló életmód. Néha 
szinte észre sem vesszük a jelenlétét, 
mert egyszerűen csak szeretjük, ebben 
létezünk, ezzel szeretünk foglalkozni. 

– Hallottam, hogy CD-n is szerepeltek, 
s hogy nemcsak a Csercsellel magyarul, 
hanem a Bánáttal szerbül is énekelsz. 

– Valóban, a Hagyományok Háza 
’Táncház-Népzene 2014’ lemez pályá-
zatára két műsorszámmal is felkerül-
tem, a Csercsellel, illetve a deszki Bánát 
Zenekarral. Most egy kicsit háttérbe 
szorult a szerbekkel való zenélés a Föl-
szállott a páva miatt, de hamarosan 
folytatjuk a közös munkát. Úgy érzem, 
eredményes az együttműködésünk.

– Így van! A magyar kultúra napján 
magam is meglepődtem, amikor hallot-
talak énekelni a Bánát Zenekar kíséreté-
ben. 

– Az volt az első bemutatkozásunk, 
de nem az utolsó!

– Mindig nagyon szép ruhákban lépsz 
föl. Mondanál a választásról valamit?

– Kislányként kezdett velem fog-
lakozni Szűcsné Erzsike néni, akkor a 
deszki Letye-petye tánccsoport tagja-
ként népviseletben léptem színpadra, 
későbbiekben pedig tájegységtől füg-
getlen stilizált, iparművészeti ruhák-
ban. A tv-ben a Magyar Állami Népi 
Együttes ruháiban, illetve a sajátjaink-
ban jelentünk meg. Tóth Gábor és Goda 
Kata is nagy segítségünkre voltak. 

– Mivel fejezhetnénk be a beszélge-
tést?

– Ezt az alkalmat szeretném meg-
ragadni arra, hogy megköszönjem a 
deszkieknek a támogatást, szurkolást, 
az SMS-eket, biztató üzeneteket. Jól 
esik a nagy érdeklődés, hogy az utcán 
az emberek felismernek! A TV szerep-
lésre mindig jó lesz visszaemlékezni!

– Azt kívánom, még nagyon sok ha-
sonló sikeres szereplés kísérje életed!

Fehérvári Györgyné

KERÉKPÁR SERVICE 

KERÉKPÁROK 
FELÚJÍTÁSA, 

JAVÍTÁSA
CANJAVEC BÉLA 

MŰSZERÉSZ
DESZK, TISZA U. 26., 

TEL: 271-265
NYITVA: 12-18 ÓRÁIG

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

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 

30/750-5060
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Körkérdésünk: 
Mit szól az új Emlékparkhoz?

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Maximálisan örülök neki, 
nekem nagyon tetszik! Han-
gulatos látvány fogadja még 
az átutazókat is. Fontos, hogy 

a település lakossága is büszkén nézzen rá, mert ez 
egy maradandó szépség.

Az Emlékpark egy újabb 
színfoltja Deszknek, ízléses 
és rendezett, nagyon tetszik! 
Több hasonló parkot is szíve-
sen látnánk! Sajnálom, hogy 

néhányan nem tisztelik, és már megrongálták!

Szerintem nagyon jó ötlet 
volt! Örülök, hogy a testvérte-
lepülésekkel való jó kapcsola-
tot ilyen különleges formában 

örökítették meg. Központi területen van, így min-
denki láthatja. A falu amúgy is rendezett, de most 
még szebb lett!!!

Szűcsné 
Molnár Erzsébet              
a Népdalkör művészeti vezetője

Bakacsiné 
Gabi           
vállalkozó

Slezák 
Csongorné             
nyugdíjas

Nagyon örülök neki, szép 
színfoltja lett a falunak. Re-
mélem,  mindenkinek örö-
met okoz. A gyerekek még 

nem látták, de ha jó idő lesz, feltétlenül elsétálunk 
oda!

Bölöni 
Ágnes         
könyvtáros

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: 
június 4., 18. 

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

SZÜLETÉS:
Moldován Csabának és Petróczi Erzsébetnek 
(Tanya 7.) Kira 
Tóth Gábor Lajosnak és Berta Karolinának 
(Móra u. 11.). Izabella Anna
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Sandra Istvánné Deszk, Zója u. 7. szám alatti 
lakos 79 éves korában,
Kószó Zoltán Sándor Deszk, Bajcsy-Zs. u. 2/A 
szám alatti lakos 53 éves korában,
Csabai Károly Deszk, Táncsics u. 64. szám alatti 
lakos 64 éves korában,
Nagy Józsefné Deszk, Tanya 25. szám alatti lakos  
90 éves korában,
Tóth Mihály Elek Deszk, Rákóczi u. 33. szám alatti 
lakos 62 éves korában,
Király Jánosné volt Deszk Táncsics u. 10. szám 
alatti lakos 76 éves korában,
Zabos Jánosné volt Deszk, Zója u. 11. szám alatti 
lakos 74 éves korában,
Szilágyi Mihály volt Deszk, Rákóczi u. 4/A szám 
alatti lakos 63 éves korában elhunyt.


