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Ünnepeltünk
Március 14-én, csütörtök este 18 órakor került megrendezésre a
nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett műsor, és a rajzpályázat
eredményhirdetése.
A szép estéről Sillóné Varga Anikó írását a 3. oldalon olvashatják.

Óvodai beiratkozás
2013. április 8. és 9-én 8-17-óráig a
Központi Óvodában (Deszk, Móra u. 2.)
Szükséges iratok:
– a gyermek TAJ kártyája,
– lakcím kártyája,

– születési anyakönyvi kivonata
– szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
– orvosi igazolás
Őzéné Szilágyi Tünde óvodavezető

Iskolai beiratkozás

Tiszta vizet
a pohárba

Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos
kérdés és válasz
a „Megkérdeztük a polgámestert” c. rovatban a 2.
oldalon található.

Sok kicsi sokra megy!
Mindig jó érzés segítségről, támogatásról
és a közösségért érzett felelősség megnyilvánulásáról beszámolni. Tirk István, Oroszhegyi utcai kedves lakosunk az elmúlt két évben 3 alkalommal
adományozott iskolai táblákat az intézményeinknek.
Ez gyakran nem egy jobbra való áttérés lehetőségét,
hanem a leamortizálódott táblák cseréjének egyetlen
módját jelentette. A közbenjárásával 3 db igen jó állapotú háromszárnyas mágnesezett tábla, 2 db új háromszárnyas tábla, 4 db fehér tábla és 2 db kitűző tábla
gyarapította az oktatást segítő eszközeinket a régi, az
új és a szerb iskolánkban. Minden deszki
nevében köszönöm a
felajánlást, a jó szándékát, és hogy egyáltalán
eszébe jutott – itt is elkél a segítség! Egyúttal
köszönöm Schultzné
Vajas Klárika képviselő asszonynak a lelkes
közbenjárást táblaügyben!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában
működő általános iskolákba történő beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására
alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
200909
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.

Tirk István és családja

Király László
Polgármester

Schultzné Vajas Klára
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Megkérdeztük a polgármestert			
– Közeledik május 1-je.
Összeállt-e már a program? Lesznek-e külföldi
vendégek?
– A május 1-jei
készülődéssel
már
jó pár hete foglalkozunk. Erre szükség is
van, hiszen a szegedi
székhelyű DARTKE-vel
közösen megnyert uniós pályázatból fogjuk finanszírozni
szinte majd minden ez évi nagyrendezvényünket,
így a majálist is. Úgy döntöttünk, hogy a majálist,
ami idén szerdára esik, az előző hétvégére szervezzük, április 27-re. Így remélhetőleg többen tartanak
majd velünk a deszki családok közül is és a belga
és német vendégeinknek is kedvezőbb a hétvégi
utazás. Várunk vendégeket a romániai Igazfalváról, akik még tavaly ajánlották fel, hogy kössünk
testvértelepülési együttműködést. Wiesenbachból
várunk delegációt, így a 100 %-os támogatottságú
pályázatban elvárt 33 fő külföldi vendég biztosan
meg lesz!
A program a májusfa állítással kezdődik, azután
kézműves foglalkozások, játszóház, kispályás focikupa, motorverseny, estére pedig egy fergeteges
Somló Tamás koncerttel és rock and roll jampi-bulival zárjuk az előrehozott ünnepet.
Május elseje előtt és után is munkanap van, dolgozunk, így nem hiszem, hogy sokan jönnének ki
főzni, szórakozni a napján! A Faluház kollégái által
tervezett kellemes hétvége után ki-ki eldöntheti,
hogy szerdán részt vesz-e a szegedi programokon,
beleértve az esti tűzijátékot, vagy otthon a ház
körül tölti el kellemesen és hasznosan azt az egy
pihenőnapot.
– Szerveznek tavaszi nagytakarítást a faluban?
Számítanak a civil szervezetek segítségére?
– A szokásos Föld napja alkalmából április 19.
és 21-e között ismét szeretnénk megtakarítani a
település környékét az eldobált szeméttől. A hivatal dolgozói mellett már hagyományosan velünk
tartanak a helyi vadászok, a nyugdíjasok, a Falunkért Egyesület tagjai, és persze az oktatási intézményeink is. Több száz zsáknyi szemét került minden
évben összegyűjtésre ezen a hétvégén, most is hasonlóan sikeres szervezésre számítunk – és köszönjük előre is a résztvevőknek, szervezőknek!
– Az elmúlt időszakban elszaporodtak a kóbor
ebek Deszken. Kinek kell szólni a kóbor kutyák miatt?
– Ugyanúgy a Kft-nek, mint eddig bármikor. A
makói gyepmesteri teleppel továbbra is van szerződésünk, mely szerint jelzésre átjönnek a kóbor
állatokat befogni és elszállítani. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy elképedek minden alkalommal, amikor azt hallom, hogy vasárnap este
kilenckor hívják fel az önkormányzati hivatalt, vagy
éppen a kft. kollegáját, hogy menjenek és fogják
be az utcán kóborló kutyákat. Csupán a tényszerűség kedvéért írom le, hogy nincs olyan dolgozónk,
aki a hét minden napján, a nap 24 órájában munkaidőben lenne. Bár sokszor úgy érzem, még talán

Boldog

rám sem igaz ez!
Ahogy a kedves betelefonáló lakos is éppen a
szabadnapját tölti vasárnap este, úgy a kollégáim
is a saját szabadidejükkel rendelkeznek éppen. Tudom, hogy a kóborló állatok éppen akkor, abban a
pillanatban jelentenek vélt fenyegetést a vele találkozónak, de könnyen belátható, hogy munkaidőn
kívül senki sem fog intézkedni. Kérek mindenkit,
hogy a józanságot megőrizve kezeljük továbbra is
ezt a problémát!
– Mintha halványodna az arzénmentes ivóvíz
mizéria, de még mindig többen kérdezik, mikorra tudunk megfelelni az uniós elvárásoknak?
– Két részre bontanám ezt a problémakört! Az
egyik rész a lakosok hozzáállása, a felesleges hangulatkeltés. Ez elfogadható és normális szinten van
Deszken, bár akad egy-két olyan személy, aki úgy
csinál, mintha eddig a Marson lakott volna! Szeretném sokadszorra hangsúlyozni – a deszki ivóvíz az
egyik legjobb, legélvezhetőbb a megyénkben. Az
arzéntartalom ötven évig megfelelt a magyar normáknak, csak most a régi ötödére visszaszorított
uniós előírások szerint nem elfogadható! Hisztéria
nincs, szükség rá végképp nincsen, és a jogi szabályozásoknak megfelelően, az ÁNTSZ-szel egyeztetve kielégítjük azt a heti 150 literes igényt, ami a
mennyiséget illetően majdnem vicc kategória! Az
idősek napközi otthonában vételezhetnek minden nap zacskós kiszerelésű vizet az egészségüket
túlzottan féltők, az ivóvíz szolgáltatásban esetleg
lekorlátozottak, és a szokásosnál jobban aggódók.
Én megkóstoltam, szerintem pocsék íze van! Az
biztos, hogy a deszkiek 97 %-ával együtt maradok
a jó kis csapvizünknél!
A kérdés másik része pedig az elkezdett projekt
és az átmeneti időszak kérdése. Mint már lenyilatkoztam, 100 %-os pályázati forrásokból, mostantól kb. 2 év alatt megvalósítjuk az ivóvízminőség
javító program deszki részét. Nem azért, mert egy
önjelölt mindenkiért aggódó elkezd kapkodni, hanem mert két és fél éve ezen dolgozunk az aktuális
kormányokkal közösen. Egyeztettünk, terveztünk,
újraegyeztettünk, társultunk és küzdöttünk polgármester társaimmal, hogy a 100 %-os finanszírozást
el tudjuk érni, hiszen egyetlen lakosnak sincs erre
pénze – akárhogy is kötelezett bennünket az EU!
Készüljön fel mindenki, mert ezt követően túlklórozott, ám garantáltan arzénmentes vizünk lesz,
aranyáron! Amíg ez a program be nem fejeződik,
a jogszabályi előírások maximális betartásával a
vízmű területére már le is telepített tisztító konténerből vételezhet mindenki kedvére az elvárt értékekre tisztított ivóvizet a nap 24 órájában. A berendezés már fel van töltve vegyszerekkel, de még
ez engedélyt és az azt követő próbaüzemet várjuk.
Összefoglalva üzenem – nem elbagatellizálva az
ügy súlyát – bárki, aki az ivóvizünkért aggódik,
nyugodjon meg, őrizze meg a méltóságát, …és ha
nem sikerül, igyon egy pohár finom, deszki vizet!

lyen normák szerint él, milyen szintre hajlandó lesüllyedni, így köszönöm a válaszadás lehetőségét,
nem élek vele!
– Milyen a visszhangja a kommunális adó emelésének, és mi újság a vállalkozókkal? Keresik Önökkel
az egyeztetés lehetőségét?
– A 10.000 forintos, lakosok kommunális adója
a jelenleg kiszabható 26.628 Ft összegnek a 38
%-a!
Nem szerencsés az összehasonlítás más településekkel, mivel ahány község, annyiféle struktúra,
annyiféle sajátosság, mégis kifelé is tekintünk. A
szomszédos településeken is új adók kerültek bevezetésre, ott is emelkedtek a terhek, van, amelyikük az újságok címlapjára kerül, mi is emelni kényszerültünk a finanszírozási elvonások miatt.
A ténynek biztosan sokan nem örülnek, ahogyan egyikünk sem örül, ha drágább lesz a benzin, a villany, vagy a kenyér. Az megnyugtató,
hogy majdnem mindenki fegyelmezetten vette tudomásul a FIDESZ kormányzat által ránk kényszerített emelést. Nem tudom azt mondani, hogy ebből bármit is tudunk ellensúlyozni – mi is túlélésre
hajtunk, mint az ország lakossága, mint én magam
is odahaza. Ezt el kell viselnünk, de szeretném, ha
végre a jogalkotó országgyűlés – annak is a 2/3-os
többsége felé – a törvényesség betartása mellett
egyre többen és hangosabban észrevételeznék
a lakosok itt Deszken, a járásban és a megyében,
hogy ha ez nem is látszik Pesten – mi egyre ros�szabbul élünk. Keressük meg az országgyűlési képviselőinket, hogy képviseljen bennünket! Itt az idő,
hogy a választási ígéreteiket aprópénzre váltsák!
Ne csak szavazni járjanak fel Pestre, dolgozzanak
meg a bizalomért, amit kaptak két éve! Örülünk
annak, hogy Vásárhely az elmúlt két évben több
mint 4 milliárdot, Újszentiván és Tiszasziget több
mint 30 milliót kapott, de a Deszki 6,5 millió nincs

arányban sem a lakosság számával, sem az elvonások mértékével. Szóval lenne mit tenni!
A vállalkozóknál az iparűzési adó már régóta
a maximumon van. A közterület használat díján
nem emeltünk, az építményadónál 800-ról 1.100
forintra emeltük a m2 díjat. Ez is messze alul marad
a kiszabható 1.723 forintos maximumtól, 64 %-on
áll jelenleg. És persze, tudom én is, hogy magas!
Magas, mert nincs bevétel, nincs forgalom, mert
nincs munka – csak a propagandában, az ország
értékelőkben! De ne csodálkozzunk, az előző évi
15 százalékára esett vissza az idei év első két hónapjában a tevékenységüket újonnan megkezdő
cégek száma Magyarországon! Az adók szintjéről
még annyit – az elvárások szerint még emelni kellett volna, még nagyobb prést a vállalkozókra rakni, de a deszki képviselő-testület ebben nem volt
és nem lesz partnere a kormánynak. Érezzük, hogy
ez is sokszor elviselhetetlen teher.
Nem értem a kérdés végét! Persze, hogy folynak
egyeztetések a vállalkozókkal. De hát kihez is mennének, ha nem a helyi rendelet alkotójához? Ez a
testületek felelőssége és jogköre, épp úgy, mint a
település biztonságos és végrehajtható költségvetésének a megalkotása is! Akadnak kisebb fórumok, de van, aki a saját baját képviselve jön be a
hivatalomba. Több olyan eset volt az elmúlt másfél
hónapban, amikor a jog adta lehetőségekkel élve
sikerült kevésbé fájdalmas megoldást találni néhányuk számára.
Végezetül, kérem, ne gondolják, hogy ezeket az
emeléseket jó érzés megszavazni deszki képviselő,
vagy polgármesterként, ne higgyék, hogy jó dolgunkban tesszük! Bízom benne, és azt érzékelem,
hogy ezt meg is érti a többség! Köszönöm a megértésüket!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Mit? Miből? Mennyiért?...
azaz mire költjük a pénzüket?”
s évben az állami norÖnkormányzatunk a 2012-e
t költött az általános
nto
fori
00
matíván felül 49.035.0
bb felújításokra, javíiskolánk működtetésére, a kise
t. Ezt a közel ötven
nto
fori
.000
tásokra pedig kb. 600
kből tudtuk előteremmilliót a helyi adóbevételein
teni.

– A helyi FIDESZ nevében röpcédulával szórták
meg a községet, melyben Önt vádolják, Önnek céloznak állításokat. Kíván erről valami mondani?
– Azt gondolom, hogy mindenki eldöntheti, mi-

90. születésnapot Ilonka néni!

Ismét szépkorú köszöntésére voltunk hivatalosak. Pataki
Bálintné, Ilonka nénit családi körben látogattuk meg, jó
egészségben és igen jó hangulatban! Király László polgármester úr átadta Miniszterelnök Úr
emléklapját, és a közösségünk
ajándékcsomagját, egy csokor
virág kíséretében. Tóth Ágnes,
a szociális intézményünk nevében, Simon Hajnalka kolleganőm és én pedig a hivatalt képviselve köszöntöttük a 90 éves
kedves lakosunkat. Meghatódottság, vidámság, és kedves
szavak töltötték be Ilonka néni
szobáját. A kedves fogadtatás,
Ilonka néni – már lassan nyugdíjas gyerekei, menye és unokái szinte a családba fogadtak
bennünket arra a másfél órára,
amíg pezsgővel koccintva, isteni finom sós kiflit majszolva

beszélgettünk együtt az elmúlt
majd száz évről.
Reméljük, mind több deszki
lakoshoz lesz alkalmunk ellátogatni, ezt a szép kort ünnepelve. Kedves Ilonka néni – ezúton

is jó egészséget, és nagyon
boldog születésnapot kívánunk
Önnek!
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft
szolgáltatásai:

Sátorbérlés, eszközbérlés (Pl:
evőeszköz, étkészlet, szék, asztal, bogrács….), fűnyírás (9-12,Ft/m), rotátorozás, temetői növénylocsolás, rendezvényekre

pogácsa-, és sütemény házhoz
szállítás, valamint az ifjúsági
szállásunk és konditermünk is
egész évben várja a látogatókat.
Mindenkinek nagyon kelle-

mes Húsvéti Ünnepeket kívánok magam, és munkatársaim
nevében!
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

A tavalyi évben 4.600.000 forintba került a sportcsarnok lekopaszított működtetése. A
világítás-, a fűtés-, a víz- és a takarítás költségeit az iskolák, óvodák, és a sportklub használata generálta. Alig volt hétvége, amikor ne történt volna valami a hatalmas objektumban.

3.372.000
forintot
kellett hozzátennünk a
gyermekvédelmi és szociális feladatellátáshoz.
Az idősek nappali ellátása, a házibeteg gondozás, a gyermekvédelmi
feladatok hathatós ellátása is alulfinanszírozott.
Ha nem a kistérségen
belül működtetnénk e
területen dolgozó részlegünket, ez az összeg
a duplája lenne. Az adóbevételeink megnyirbálása után ez is veszélybe
kerül!
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Ünnepeltünk!
Március elejére ideért a tavasz. Napok óta sütött a nap, zöldült a fű, mondhatom, már nagyon
ránk fért a hosszú tél után. Aztán március 14-én,
csütörtökön egész nap zuhogott az eső, fújt a szél,
visszatért a hideg. Rosszkedvem volt, fáradt voltam, mégis elindultam este a Faluházba, hiszen

szórólap hívott: „Gyertek, ünnepeljük együtt március 15-ét!”
Az, hogy Seres István (Pipu) rendezte, és az,
hogy láttam, kik szerepelnek a műsorban, mágnesként vonzott, tudtam, érdemes lesz elindulni.
Nem is csalódtam! A nézőtér teljesen megtelt,
Király László polgármester lelkes beszédben köszöntötte az ünneplőket. A műsorban fellépők:

a Deszka Színház két tagja, a Belice néptánccsoport, a Deszka Döngetők, a Cantabella női kórus
és a Népdalkör tagjai hihetetlenül színvonalas
műsorral tisztelegtek nemzeti ünnepünk emléke
előtt! Számomra a legmeglepőbb a Deszka Döngetők fellépése volt! Lenyűgözve néztem őket, hihetetlen, hogy még csak néhány fellépésen vannak túl, mégis milyen odaadással, komolyan és
összeszedetten vettek részt a műsorban. Állítom,
ez az este bárhol megállta volna a helyét! (Azt
azért elmesélem, hogy előttem két idősebb hölgy
ült, és a végén, ahogy felcsendült az Örömóda, és
megrendülten néztük az állóképet, egyikük elsírta
magát (!), és csak annyit mondott: „Ez csodálatos
volt!”) Tényleg az volt, úgyhogy szívből köszönjük
mindenkinek, aki részt vett ebben a műsorban
rendezőként, szervezőként, fellépőként.
Nagyon büszke vagyok. Hogy miért? Nagyon
jó érzés, hogy nem kell vagyonokért vendégművészeket hívnunk, mint sok helyen teszik, mert

Ezt tanultuk! 2013.

Deszk újra értelmezhetné az új év napját, hiszen falunk életében a február vége az igazi évforduló! Ekkor mutatják meg
ugyanis a Faluházban működő művészeti csoportok, mit is
tanultak eddig.

lád!) Deszken! Falunk családfáját a művészeti csoportok vezetői teremtették: Brczán Krisztifor, Brczán Sztoján, Gyorgyev
Milivoj, Prónai Mónika,Retek Brigitta, Rusz Mákszó, Sós Réka,
Szűcsné Molnár Erzsébet, Tóth Gábor és Goda Kata. Egyenes
ágú „leszármozattjaik” pedig: Pető Petra, Kopasz Helga, Ugrai
Andrea, Bakacsi Dorottya, Rovó Tímea, Vincze Vivien, Molnár
Anna, Molnár Diána, Kardos Dorina (és az ő három kisnyula),
Pető Petra, Magda Nikolett, Révész Kincső (aki minden eddigi rekordot megdöntve 9x állt színpadra),Flieber Patrícia,
Lehóczky Luca, Prónai Adél, Vörös Patrícia, Tari Dorottya, a
Bánát táncegyüttes gyerek és felnőtt csoportjainak tagjai, az
akrobatikus rock and roll csoport tagjai, színjátszó csoportok
tagjai, az iskolai gyerekkórus és a Cantabella tagjai, Népdalkör
kamara csoportja és kísérőjük Szűcs Szilárd, a Népdalkör tagjai, a szerb kórus a Deszki Dukátok tagjai, a Borbolya, Belice,
Csicseri, Kerepetye, Deszka döngetők néptánc csoportok tagjai és a kortárs néptánc megteremtői, azaz a Suhancok: Fülöp
A tehetséges gyerekek, már evidensként adottak az „Ezt taÁdám, Horváth Dániel, Király Tamás és Németh György. Akik
nultuk!” estéjén, ehhez azonban minden évben társul egyfajta
pedig lehetővé teszik ennek a „családnak” a működését: Deszk
„szellem”, egy téma, egy újdonság, ami aztán végigkíséri és
Község Képviselő-testülete és a Deszki Faluház!
keretbe foglalja az estéket! Még véletlenül se gondolja senki,
hogy szeptember első próbáján közös „témát” keresnének a
csoportok vezetői, hogy egységes produkciót alkossanak a
februári „Ezt tanultuk!” estéin… Ez pusztán a „véletlen” műve…
mégis minden évben találok egy közös szálat, ami összeköti
a fellépéseket. Míg 2 éve világot bejáró utazásra röpítettek
Minket, addig tavaly szebbnél szebb ruhák bűvkörében teltek
az esték! Idén azonban egy mindennél fontosabb „szellem”
emelte egységgé a fellépéseket: a CSALÁD szelleme! Polgármesterünk, Király László nyitóbeszédében ezt tökéletesen
meg is fogalmazta, miszerint a művészeti csoportok vezetői
olyannyira elhivatottak szakmájuk iránt, hogy ahelyett, hogy
otthon a családjukkal lennének, áldozatosan nap mint nap a
Faluházban töltik idejüket, hogy tanítsanak, értéket adjanak
Az elmúlt évben is sikert sikerre és díjat díjakra halmoát és ezzel egy nagy családot formázzanak nemcsak csoport- zó csoportok fellépésekor megtudtuk, hogy márciusban a
jaikból, hanem Deszk lakosaiból.
Belicésekért izgulhatunk a gyermek néptáncantológián, ápriA tavalyi évhez hasonlóan ismét két estére bontották a mű- lisban pedig Prónai Mónika színjátszó csoportjáért, akik egy
sort, a nézők szemszögéből azonban idén már ez is kevésnek színjátszó fesztivál keretein belül mutatják be Tóth Zoltán: Bobizonyult... A moziterem mindkét pénteken megtelt az érdek- londos királyság, királyi bolondság c. mesejátékát… A deszki
lődő rokonokkal, apukákkal, anyukákkal, nagyszülőkkel… „Király”-ságot mindenképpen megnyerték! Pláne, hogy ifjú
tehát a szűk értelemben vett CSALÁDDAL! A tömeg szinte „kis” királyuk, egy telitalálatos hatásvadász gesztussal „nagy”
együtt élt! Mindenki várt valakit a színpadon, mindenki izgult Király-unkat is a darab részesévé varázsolta.
valakiért. Majd mindenki tapsolt mindenkinek és mindenki
Mint szülő, ezúton is köszönjük a művészeti csoportok
büszke volt mindenkire!
vezetőinek áldozatos munkáját és sok sikert a 2014-es „Ezt
Az évek alatt ismerőssé vált arcok énekeltek, táncoltak, tanultuk”-ig!
színészkedtek… mutatták meg mit is tanultak az idén! A 29
Haluska Andi
produkció ismét bepillantás volt abba milyen is az élet (a csa-

művészeti csoportjaink ÉRTÉKET képviselnek, így,
nagybetűvel!
(Ui: A szép estét és a kedvünket az sem tudta elrontani, hogy mire elindultunk volna hazafelé, az
autókat teljesen belepte a hó…március közepén!)
Sillóné Varga Anikó

A március 15-i rajzpályázat
eredményei
Bölcs bagoly csoportból: Gyovai
Márton, Zsukán Bekény, Krizsán Levente
Micimackó csoportból: Csap Kata,
Repka Flóra, Samu Gergő
Zsebi baba csoportból: Cserháti Abigél, Mészáros Marcell, Gyovai Katinka
Koló csoportból: Gilice Anna
(+ csoportdíj az egész csoportnak)
Tücsök óvodából: Kovács Kámea,
Dobó Viktória, Mityók Milán, Slezák
Regina
1. osztályosok: Papp Csilla,
Medgyes Virág, Rácz Orsolya
2. osztályosok: Medgyes Anna,
Haska Lilla, Mészáros Zsófia
3. osztályosok:
Gábor Ella Roxána, Bárdi László,

Szabó Angéla, Reményik Fanni
4. osztályosok: Prónai Adél, Csillik
Ditta, Papp Bence, Kis Vilmos
5. osztályosok: Révész Kincső, Horváth Veronika, Farkas Dániel
6. osztályosok: Szabó Nóra, Kopasz
Roland, Kovács Dániel
7. osztályosok: Molnár Alexandra
Vivien
8. osztályosok: Gambró Zsaklina,
Tóth Mária, Kancsár Luca
Szerb iskolások: Simon Maja,
Szvetlik Zoltán Sándor
A képviselő-testület tagjai adták át az
ajándékcsomagokat a díjazottaknak.
Gratulálunk minden résztvevő gyermeknek!!
Faluház munkatársai

Irán a Faluházban

2013. február 27-én került megrendezésre az idei első Nemzeti estünk,
melynek témája Irán volt. Úgy tűnt, ez
az ország sokakat érdekelt, hiszen szép
számú közönség várta a Kávéházi est
kezdetét. Ahogy beléptek a vendégek,
Frányó Szilvia, az általa hozott perzsa
teával és perzsa cukorral kínálta a látogatókat. Az estét másik vendégünk,
Bardócz Attila középiskolai földrajz
tanár nyitotta előadásával, akinek szavait itta a közönség. Attila rengeteg
információt és még több saját élményt
mesélt el, melyeket a saját készítésű
fotóival illusztrált. Őt követte Szilvi beszámolója, aki a nők helyzetéről mesélt,
és szintén személyes tapasztalatait osztotta meg velünk, hiszen ő nemcsak élt
Iránban, de oda is megy majd férjhez.
Az est csúcspontja pedig a Szilvi által

ناریا یمالسا یروهمج

készített iráni ételek adták, amit gyorsan el is fogyasztottak a résztvevők.
Ami számomra a „legszebb” volt, hogy
egész este fel sem merült az ország harci és politikai helyzete, és ez a két óra
tényleg csak Irán értékeiről szólt. Csak
remélni tudjuk, hogy aki eljött, jól érezte magát, és sok-sok kulturális és gasztronómiai élménnyel tért haza.
Varga Krisztina
Művelődésszervező

4 éves lett a DeszkaSzínház
Amikor négy évvel ezelőtt
elődöm, Kószó Aranka kezdeményezésére megalakult a
Deszkaszínház, bizony
nem hittem abban,
hogy tudunk Deszken
színházat csinálni. Az idő
nem engem igazolt, hiszen
azóta számtalan sikeres
bemutatón és egyre komolyabb és magasabb színvonalú előadáson vagyunk
túl. Köszönet ezért a társulati
tagoknak, de elsősorban Seres István Pipunak, a színház
művészeti vezetőjének, aki

amellett, hogy a „deszkások” előadásait rendezi, a Faluház kulturális műsorainak, ünnepségeinek rendezésében
és szervezésében is aktívan részt vesz.
Köszönjük az elmúlt négy évet! Boldog
születésnapot Deszki DeszkaSzínház!
Bene Ildikó ig.
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Báloztak a népdalkörösök

Nőnapi bálra várták a Deszki Népdalkör tagjai
kedves vendégeiket a Bástya Étterembe március
9-én, szombaton. Kellemes zene, ízletes innivalók, kedves üdvözlés fogadta a belépőt. Molnárné
Ilonka és Mellár Pali mindenkit nagy szeretettel
köszöntött, aki elfogadta meghívásukat, s megtisztelte az énekeseket a jelenlétével. Nagyon alaposan előkészítették a bált, mindenki a vendégek
kedvében járt. Szépen feldíszített terem, terített
asztalok, sok finom sós sütemény várt a betérőkre.
Csinosan felöltözött közönség tapsolt a bált megnyitó Baloghné Margitkának, Király László polgármesternek, a Népdalkör vezetőjének, Szűcsné
Erzsikének. No, meg persze a bolondozó kedvű
vidám éneklőknek, akik pompásan szórakoztatták
az egybegyűlteket. A Deszkadöngetők fergeteges tánca egyszerűen elkápráztatott mindenkit!
Jó volt látni, milyen lelkesedéssel ropta, énekelt a
táncos gyerekek szüleiből alakult együttes. Köszönet és tisztelet illeti az újabb plusz munkájukért
Goda Katát és Tóth Gábor felkészítőt. Nőnap alkalmából minden lány, ill. asszony kapott egy-egy
szál virágot, s a férfiak énekükkel köszöntötték a
nőket. Kedves pillanatok voltak!
A vacsora felszolgálása gyorsan, zökkenőmentesen zajlott, s mivel már nagyon éhes volt a társaság /majdnem 9 óra volt/, egykettőre kiürültek a
tányérok, s az édes sütik, melyeket a dalosok /vagy

Nevelőszülőnek lenni jó?!

párjuk/ készítettek, lepték el az asztalokat. Közben
pedig a zenész, Csányi József, húzta a talpalávalót,
s a nagyérdemű közönség táncolt, énekelt. Egy
kis játékkal is színesítették az estét, Révész István
seprűtáncot vezetett, s a győztes pár egy üveg
pezsgőt kapott ügyességéért. Aztán meglepetésként a kórus néhány hölgye verssel is üdvözölte a
férfiakat, s az egész nőcsapat énekelt a teremtés
koronáinak, akik még egy-egy kisüveg pálinkát is
kaptak. Szóval, nemcsak nőnap, hanem egyben
férfinap is volt ezen az estén. Jópofa ötlet volt a
két „cigánylány” betoppanása, akik bár harisnyával a fejükön, de cuppanós csókot nyomtak a férfi
vendégek sokszor kopasz fejére.

A tombolahúzás sok mosolyt csalt az arcunkra, jókat derültünk a szerencsénken, vagy épp a
szerencsétlenségünkön! Kissné Irénke társával
nagyon jól dolgozott, 5 teljes tömböt kiürítettek
a nyerni akarók. Köszönet a sok-sok felajánlásért,
ajándékért! A bál bevétele a Népdalkör számláját
gazdagítja, ezt tudják felhasználni fellépéseikre,
öltözetük frissítésére. Azt gondolom, érdemes volt
megszervezni, valamint részt venni a bálon!
Fehérváriné

Nyugdíjas klub hírei

Egy bölcs mondás szerint
„Csak a saját árnyékodat látod,
ha a napnak hátat fordítasz.” /
Kahlil Gibran/.
Valóban, ha mindig csak a
gondokkal,
nehézségekkel
foglalkozunk, a problémák beárnyékolják az egész életünket,
személyiségünket. Örömmel
tapasztalható, hogy a Nyugdíjas Klub taglétszáma folyamatosan növekszik. Az utóbbi időben egyre nagyobb létszámmal
veszünk részt a rendezvényeken és a klubfoglalkozásokon.
Ez nagy részben köszönhető
a klubvezetőnk jó szervezési
készségének, összetartó erejének, kedvességének. „Olykor
elég egy napsugár, egy kedves
szó, egy köszönés, egy simogatás. Ilyen kevés dolog elég ahhoz,
hogy boldoggá tegyük azokat,
akik körülöttünk élnek.”
/Brunó Ferarró/

Úgy érzem, ezek az érzések
vezetnek bennünket, és örömmel veszünk részt a közösségben.
Január hónapban Dorozsmán és Újszentivánon vettünk
részt rendezvényeken.
Január 23-án disznótoros napot szerveztünk, amelyen szinte minden klubtag részt vett,
finom reggelivel, vacsorával
egybekötve.
Február 13-án a Vendéglőben Valentin napi bált rendeztünk. Meghívtuk Dorozsma,
Újszentiván,
Ferencszállás
Nyugdíjas Klubjait is.
Február 20-án a klubvezető meglepetés „házaspár-baj”
műsort szervezett. Sok ötletes,
vidám program, többek között
menyasszony-vőlegény öltöztetés, teszt kérdések, ügyességi
verseny, nász-utazáshoz felkészítés, stb. várt minket.
Március 6-án ebéddel egybekötött nőnapi ünnepséget
tartottunk. A nyugdíjas röfi-buli maradéka, finom
hurka és hagymás krumpli
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került az asztalra, majd Vörös
László cukrászmester felajánlásával kedvezményes áron
vásárolt, finom sütemény köszöntötte a megjelent nőket, …
és persze a férfiakat is. Köszönjük szépen a sok nyugdíjasnak,
hogy eljöttek a közös ünnepre
Ilyen sokan talán még sosem
voltunk!
Különleges hír, ha azt halljuk,
hogy nyugdíjas korúak elkezdenek idegen nyelvet tanulni.
Sok a külföldi kapcsolat, sok a
idelátogató vendég, úgy gondoltuk, hogy mi is belevágunk!
Köszönjük Bene Ildikónak, és a
faluház kollégáinak a mérhetetlen segítséget, melynek köszönhetően a helyünkbe jön,
a klubba költözik egy angol
nyelv-, és – hab a tortára, egy
– számítógépismereti tanfolyam is a deszki önkéntes pont
jóvoltából. Csak mondja azt valaki, hogy nem tartunk lépést a
korral!
Klub tagok

Beszélgetés Fehér Andrásné Veronkával
Az elmúlt hetekben a médiában sokszor
találkozhattunk a Szent Ágota Alapítvány nevével, olvashattunk róla, hallhattuk Kothencz
János szavait, aki arról beszélt, hogy 2014-re el
szeretnék érni, hogy minden 12 év alatti gyermek kikerüljön a nevelőotthonból, s családban
tanulja a szocializáció lépéseit. Ehhez a nemes
feladathoz keresnek most újabb nevelőszülőket.
Ezt hallván, azt gondoltam, legjobb lenne attól a
személytől kapni részletesebb információt erről
az ügyről, aki maga is nap mint nap megküzd
ezzel a feladattal, aki évek óta nevelőszülőként
tevékenykedik. Ez vezetett el hozzájuk egy kis
beszélgetésre.
– Mondd el, kérlek, mióta vagy és hogyan lettél
nevelőszülő?
– Minden 2007-ben kezdődött, amikor a nagyobb gyerekeink kirepültek, csak egy lányunk
maradt itthon, üres lett a nagy ház. A menyem,
aki akkor a TEGYESZ munkatársa volt, eltalálta, hogy Deszken nincs családi napközi, és a mi
üresen maradt helyiségeink, átalakítva alkalmasak lennének erre. Belefogott a szervezésbe, átalakítottuk a házat, és megvalósult a terv,
megnyithatott a családi napközi, amely jelenleg
is bölcsődeként üzemel. Én is elvégeztem a családi napközi vezetői tanfolyamot Hódmezővásárhelyen, és a saját napközinkben dolgoztam.
Szerettem a gyerekekkel foglalkozni, úgy érzem,
ők is szerettek engem, akkor is meg most is „mamikának” neveztek. Mivel a férjemmel mindig
gyerekcentrikusok voltunk, a menyem megkérdezte, lenne-e kedvünk bajbajutott gyerekek
nevelésére, mert indul ingyenes nevelőszülői
tanfolyam. Így indult az egész. Beiratkoztunk
a TEGYESZ /ma Szeged Csanádi Egyházmegye
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató/ tanfolyamára. Hétvégeken készítettek fel bennünket arra, hogy nevelőszülők legyünk. Azt is meg
kell mondani, hogy ehhez a feladathoz két embernek kell egybehangzóan állítania, hogy nevelőszülők szeretnének lenni. Vagyis a férjnek is hasonlóan kell gondolkodnia, neki is vállalnia kell a
feladatokat. Hisz, ha gyerek/ gyerekek érkeznek
a házhoz, a családi életre csak közösen készíthetik fel a nevelteket. Mivel András mindenben
támogatott, nemcsak a papírt kaptuk meg az
új végzettségről, hanem karácsony előtt 3 testvért is hoztak hozzánk. Kilenc hónapig neveltük
őket, ezalatt két testvérük egy sándorfalvi család
gondjaira volt bízva, míg el nem vitték őket Battonyára, az SOS Gyermekfaluba, családegyesítés
céljából. Aztán 2009 karácsonya előtt ismét kaptunk 3 testvért, akik azóta is velünk élnek. Dóri,
Laci és Gergő sorsát próbáljuk irányítani immár
4. éve.
– Mennyire nehéz a dolgotok?
– Mit is mondjak? Nem könnyű. Nagyon megszerettük őket. Aki nevelt már fel saját gyereket,
az tudja, hogy minden héten adódik valamilyen

probléma, amit azonnal meg kell oldani. Három
gyereknél ez halmozódik, s ha még idegennek is
érzi magát, még nehezebb az ügy. Sokkal több
figyelmet, beszélgetést, türelmet, törődést kell
adni nekik, mint gondolnánk. S ha abba belegondolunk, hogy ők érzelmileg sérült gyerekek,
még jobban megértjük, hogy nem csak nekünk,
de nekik is épp oly nehéz ez a helyzet. S ebből a
munkából nem mehetünk szabadságra, ha megtelik a hócipőnk…
– Meddig lesznek nálatok a gyerekek?
– Elvileg 22 éves korukig maradhatnak, ha
még addig járnak iskolába, utógondozottak lehetnek. Gyakorlatilag nagykorúságukat elérve
dönthetnek a sorsukról, illetve ha a szülők helyzetében kedvező változás történik, s vállalják a
gyermekeiket, azonnal el kell válnunk. Jelenleg
azonban nehezen képzelhető el valami hasonló
dolog. Havonta egy hétvégére hazamehetnek
Hódmezővásárhelyre az édesanyjukhoz a gyerekek. Az előtte levő és a találkozást követő napok
a legnehezebbek. Olyankor van szükség a legnagyobb türelemre, megértésre.
– Hivatalosan hogyan és milyen gyakran felügyelik és ellenőrzik a munkátokat?
Háromhetente jön ki a nevelőszülő-tanácsadó, aki átnézi a pénzügyi elszámolást, elbeszélget velünk, s ha a gyerekeket itthon találja, akkor
velük is. A hivatalos gyámjuknak és a gyámi tanácsadónak mindenről be kell számolni.
– Milyen segítségre számíthattok?
– Mint mondtam, a gyámjukhoz, a nevelőszülői tanácsadóhoz, a gyámi tanácsadóhoz, a
pszichológushoz bármikor fordulhatok. A gyerekek iskolái, tanárai nagyon megértőek, s a legnagyobb segítséget tavaly kaptuk, amikor is Dóri
és Laci mehettek a Szent Ágota nyári táborba!
10 napot tölthettek közösségben a nevelt gyerekek. Igen élveztek minden percet! Utána tele
voltak élménnyel, alig győzték mesélni a „nagy
eseményeket”. Ez volt nekünk is a szabadság, a
kikapcsolódás!
– Akkor hogyan népszerűsítenéd ezt a munkát,
ha valaki gondolkodik azon, hogy belefogjon?
– Próbálja ki bárki, aki erre késztetést, gyerekszeretetet, türelmet érez! A gyerekeket nagyon
meg lehet szeretni. Mindenki előtt nyitva a lehetőség! Sokkal jobb a gyerekeknek, ha családban nőhetnek fel, mint a nevelőotthonban! De
csak az lehet nevelőszülő, akinek van bejelentett
munkája /vagy a férjének/, vagyis aki rendezett
családi életet tud biztosítani a gyerekeknek.
Ugyanis éppen az a cél a nevelőszülői hálózat
bővítésével, hogy részesei lehessenek a gyerekek a családi életnek!
Továbbra is sok energiát, kitartást kívánok elismerésre méltó munkátokhoz, és sok hétköznapi
örömöt, boldogságot, hogy Tőletek kerüljenek
a „nagybetűs életbe” Gergőék! Köszönöm a beszélgetést.
Fehérvári Györgyné

„A Szegedi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal főállatorvosa, mint első
fokú hatóság a CS-061/01/665-6/2013. sz. határozatának rendelkező részében
Deszk község közigazgatási területére
2013. március 31-től 2013. április 13-ig
EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT
rendelt el.”
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vett részt és az azt követő foglalkozáson. Előtte elvitték saját készítésű zászlaikat Kossuth Lajos szobrához.
Március 14-én Nyílt napra vártuk a
szülőket a Micimackó csoportba.
A Faluház által kiírt, az 1848/49-es
Magyar Forradalom és Szabadságharc
emlékére rendezett rajzpályázatra sok
alkotással pályáztunk, a színvonalas
műsor után izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Büszkék vagyunk díjazottainkra, akik a következők: Cserháti
Abigél, Mészáros Marcell, Gyovai Katinka, Csap Kata, Repka Flóra, Samu Gergő, Gyovai Márton, Zsurkán Bekény,
Krizsán Levente, Gilicze Anna és a Kolo
csoport közös munkája.
Március 19-én Kistérségi bemutató
foglalkozást tartott Makráné Ildikó
óvónéni a Víz világnapja alkalmából és
környezettudatos nevelés kapcsán.

Óvodai hírek
A szegedi Pinceszínházzal több éve
állunk kapcsolatban. Ebben a tanévben is rendszeresen tartanak nagycsoportosainknak drámapedagógiai
foglalkozásokat, ezen kívül kapunk
tőlük két előadást is. Március 22-én A
kiskakas gyémánt félkrajcárját láthatták ovisaink.
Február 28-án Nyílt nap volt a szülők részére a Bölcs Bagoly csoportban.
Nagyon nagy érdeklődés kísérte Marika néni bemutató foglalkozását, 12
kisgyerek szülei jöttek el megnézni,
mit „tudunk” így iskola előtt néhány
hónappal. Ezen kívül betekinthettek
Gábor bácsi néptánc foglalkozásába
is, valamint Szélpál Rita gyógypedagógusunk foglalkozását is megnézték az
érintett szülők.

A kistérségi óvodákban, iskolákban
ebben a tanévben is részt vesz minden óvodapedagógus a bemutató
órákon,melyek igen hasznos szakmai
tanácskozások is egyben.
Március 11-én sok éves hagyományunkat követve találkozót tartottunk
a Hagyományőrző Honvédekkel. Ebben az évben Bolgár József és fia, Attila
tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Bemutatták zászlajukat, ruházatukat, fegyvereiket, amiket igen közelről
megnézhettek, megfoghattak az ovisok. Mi pedig énekeltünk, szavaltunk
nekik. Köszönjük, hogy eljöttek! A gyerekeknek nagy élmény volt.
Március 13-án a Bölcs Bagoly csoport a Móra Ferenc Múzeumban egy
interaktív, érdekes , 1848-as kiállításon

Egyéb híreink:

Iskolai hírek

Tisztelt Szülők!
A Zoltánfy István Általános Iskola vezetése elkezdte a 2013/2014-es tanév
szervezését.
A beiratkozásról a (központi) tájékoztatót a címoldalon megtekinthetik.
A közoktatásban folyó átalakításról
Önök már biztosan tájékozódtak. Engedjék meg nekem, hogy egy kis kiegészítéssel éljek az iskolánkat is érintő
változásokról.
A Nemzeti Alaptanterv irányelvei
szerint intézményünk (mint minden
iskola Magyarországon) is átdolgozta
tantárgyi óraterveit. Az iskolák között
ebben nagy eltérés nem fog megmutatkozni, legyen az Budapesten, Debrecenben, Szegeden vagy éppen Deszken. A Köznevelési Törvény alapján az
intézményünk „szabályzóit” (Pedagógiai Program, Házirend) is átdolgozzuk,
formáljuk.
Ezen változásokra most nem térnék
ki részletesen. Amint a törvény szerinti
határidőre a dokumentumok elfogadásra kerülnek, Önök ezeket megismerhetik.
Igyekszünk a Köznevelési Törvény
adta lehetőségeket az eddig is eredményes oktató nevelő munkánk továbbvitelére és egyben fejlesztésére
kihasználni.
Ugyan még „csak” március van,
mondhatnánk, de nem tesszük.
A már eddig is kialakult „jó módszerek” mellé a fent említett lehetőség
kapcsán az alábbiakat tervezzük:
Iskolánk 7 órától-17 óráig fog nyitva

óvodai és iskolai hírek

tartani. Ezen időben látjuk el (igény
szerint) a tanulók, oktatását, nevelését,
felügyeletét.
– Jövő tanévtől az alsó tagozaton
a délutáni sávban kisebb csoportokat
fogunk kialakítani, 15-20 fős tanulói
létszámmal. A másnapra való felkészítés így sokkal hatékonyabbá válik.
– Az egyéb foglalkozások szervezésénél a sokszínűségre törekszünk.
– Terveink szerint (a teljesség igénye nélkül) kézműves foglalkozásokat,
művészeti szakköröket, sportfoglalkozásokat, színjátszó szakkört, egyéni
fejlesztést, tehetséggondozó foglalkozásokat, korrepetálást tervezünk.
– Felső tagozaton szintén kisebb
tanulói csoportokat alakítunk ki, ezzel
itt is a hatékonyság növelése a cél.
– A tervezett délutáni egyéb foglakozások szervezésénél itt is a sokszínűség a prioritás.
– Tervezzük a másnapra való felkészülést 15-20 fős csoportlétszámmal,
magyar, matematika felvételire felkészítő foglalkozásokat, tehetséggondozó órákat, szakköröket (színjátszó, rajz,
idegen nyelv, informatika, fizika, stb.)
sportfoglalkozásokat, korrepetálást.
Eredményeink (pl.: beiskolázási
mutató, lásd a következő számban)
eddig is visszaigazolták az elvégzett
munkát.
A változásokra azonban időben
fel kell készülnünk, ezért zajlik már
most „gőzerővel” a jövő tanév előkészítése.
Vid György ig.

Március 8-án került megrendezésre
a XV. Deszki Maros Menti Fesztivál
vers- és prózamondó versenye.
Iskolánkat azok a tanulók képviselték, akik az iskolai forduló során a legeredményesebbnek bizonyultak. Alsó
tagozatos vers kategóriában Mészáros
Zsófia 2. o., Haska Lilla 2. o., Váradi Bori
2.o., Prónai Adél 4.o., prózában Vincze
Kamilla 1.o., Krizsán Bálint 4. o. indult a
megmérettetésen.
Prónai Adél 4. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el vers kategóriában. Felkészítője: Schultzné Vajas Klára
Felső tagozatos versmondásban
Szabó Izabella, Bernáth Laura 5.-es,
Frank Dóra 6.-os tanulók, prózamondásban: Molnár Mónika, Orvos Alexa
5.-es, Feka László 6.-os Garzó Rebeka,
Bognár Sarolta 7. osztályos tanulók indultak. Felkészítőjük: Dencs Mátyásné
és Babcsányi Éva.
Erdélyi Zita 7. osztályos tanulónk 2.
helyezést ért el. Felkészítője: Arany
Márta
Közlekedésbiztonság
témakörében (és az ehhez kapcsolódó kerékpár
ügyességi verseny) a Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és
Sportintézmény, Általános Művelődési
Központ és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési
Bizottsága versenyt hirdetett meg. Az
iskolai forduló eredménye: 1. Tóth Kevin, illetve Csányi Szilvia, 2. Bódi Levente,
Frank Anna, Molnár Lea, Kiss Kitti, 3. Krizsán Bálint, Németh Janka, Prónai Adél,
Tóth Henriett. Március 9-én került sor
a megyei döntőre Szegeden. 12 fiú és
12 leány mérte össze tudását elméleti
tesztlap kitöltésével és ügyességi kerékpározással. Tanulóink eredményesen szerepeltek: Tóth Kevin 4., Csányi
Szilvia 2. helyen végzett, aki meghívást kapott a májusban Békéscsabán
megrendezésre kerülő regionális versenyre. Felkészítőjük: Schultzné Vajas
Klára
Az Apáczai Kiadó által szervezett
komplex tanulmányi versenyre 2. és
4. osztályos tanulók jelentkeztek. Az
országos döntőre meghívást kapott a
levelezős versenyen elért eredménye
alapján a 2. osztály Delfin csapata: Mészáros Zsófia, Haska Lilla, Csorba Anna-
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Március 25-én újra megrendeztük a
nagy sikernek örvendő Húsvéti játszóházunkat, melyre minden óvodásunkat vártuk szüleikkel és azokat a kicsiket, akik a mi óvodánkat választják.
Április 4-én nyílt napunk lesz az
óvodába készülőknek, leendő óvodásainknak és szüleiknek. Várjuk
minden csoportunkba őket délelőtt,
jöjjenek, nézzék meg foglalkozásainkat, nézzék meg óvodánkat!
Őzéné Szilágyi Tünde óvodavezető

lók. Ők lettek az iskola legjobb „nyelvészei”. Tanáraik: Dencs Mátyásné és
Babcsányi Éva.

mária, valamint a 4. osztály Farkasfalka
csapata: Krizsán Bálint, Papp Bence,
Prónai Adél. Felkészítőik: Széllné Takács
Tünde és Schultzné Vajas Klára.

Március 1-jén iskolánk diákönkormányzata farsangi mulatságot szervezett. A nyolcig tartó mulatságban
fogytak a szendvicsek, folyt az üdítő és
izzott a parkett. A „jól felkészült szakmai zsűri” döntése alapján az 1. helyezett lett Krista Zsolt (A spártai harcos),
2. Berta Brigitta (A boszi), 3. Novkov
Marina (Szörnyella) és Mészáros Máté
(A betörő). A jó zenéről Tóth Ferenc volt
diákunk gondoskodott, ezúton is köszönet érte.

Molnár Mónika (5.a) a Megyei Kötélugró versenyen egyéni 1. helyezést,
összetett 3. helyezést, formációban 1.
helyezést ért el.
Orvos Alexa (5.a) a Csongrád megyei
tornaversenyen 4. helyezést ért el.
Február hónapban volt a Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny,
amelynek az első fordulóját az iskolában teljesítették a tanulók, ahol kiemelkedő eredmények „születtek”! A
tesztfeladatok megoldásában, illetve
a tollbamondásban 90%-nál magasabb teljesítményt nyújtottak: Medgyes
Atina, Révész Kincső, Farkas Dániel, Molnár Mónika 5.-es, Csanádi Balázs 6.-os,
Garzó Rebeka, Kis Gellért 7.-es, Görbe
Barnabás, Kis Henrik 8. osztályos tanu-

Iskolánk fém hulladékgyűjtést szervez, melynek bevételét a Deszk Község
Közoktatásáért Közalapítvány javára
ajánlja fel. Kérjük támogatását! Amen�nyiben rendelkezik nagyobb mennyiségű fémhulladékkal és azt felajánlaná
az alapítvány számára, az iskolában jelezze szándékát. Telefonszám: 271-220.
Összeállította:
Vid György ig.
és Kissné Molnár Zsuzsanna ig.h.
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Hímző foglalkozások a Bánát Egyesület szervezésében

A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
a ’MUTHER-2/ Mutual Heritages saving common
values and serving common purpose through
borders’ ‘Közös Örökség – közös értékeink védelme a közös cél szolgálatában határokon át’ című
projekt keretében szövő és hímző foglalkozásokat
szervez. A foglalkozások lényege a hagyományok
megőrzése oly módon, hogy az elfeledett technikákat és eszközöket felkutatjuk, és visszahozzuk a mai használatba Magyarország elismert, a
hagyományápolásban vezető szerepet betöltő
szakembereinek bevonásával. A foglalkozások
során központi szerepet töltenek be az egyesület
múzeumi darabjai, melyeket igyekszünk a lehető
legpontosabban rekonstruálni. A foglakozások so-

rán nemcsak a népi öltözetek készülnek el, hanem
a foglalkozások révén a téma iránt érdeklődők
megtanulják ezeket a technikákat, módszereket,
ezáltal biztosítva a hagyományok fennmaradását.
A hímzés témakörében fehér és aranyhímzés
(úri hímzés) oktatása volt a feladat, mellyel a Békés Megyei Népművészeti Egyesületet kerestük
meg, és mutattuk be a fennmaradt hímzett ingeket, blúzokat, terítőket, és főkötőket. Az egyesület vezetője, és az oktatás vezetésével megbízott
dr. Illés Károlyné elmondták, hogy ez a feladat
egyedülálló, és számukra is nagy kihívást jelentett, mivel eddig még senki nem foglalkozott a
szerb nemzetiségi hímzés felkutatásával, így sem
gyűjtemény, sem szakirodalom nem foglalkozik
ezzel a területtel. Az oktatók a darabok alapján
állították össze a képzés anyagát, melyet
komoly kutatómunka előzött meg. Az
oktatók megvizsgálták az eredeti
múzeumi darabokat és szakmai
tapasztalataik felhasználásával
meghatározták az alkalmazott
hímzéstechnikákat. Az eredeti
darabokon található motívumokról részletes rajzokat,
mintákat készítettek, és
megkeresték a ma kapható,
és az eredeti hatását leginkább visszaadó alapanyagokat. Az egyesület oktatói közül
Dr. Illés Károlyné volt, aki papírra
vetette a rekonstruálni kívánt eredeti
darabok ornamentikáját, öltéstechni-

Vezető kedvezményezett:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Partnerek:
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
Tiszasziget Község Önkormányzat
Törökkanizsa (Novi Knezevac) Önkormányzata
Vrbas Önkormányzata
Projekt összköltsége: 275.199 euró
A projekt időtartama:
2012. január 1. – 2013. október 31.
Brczán Krisztifor

káját és elkészítette a „kiszúrt” mintákat melyek
segítségével a résztvevőknek megtanította a
drukkolást is. Zsíros Gézáné és Fekete Magdolna
voltak, akik kipróbálták a jelenleg fellelhető arany
szálakat és megfejtették az öltési technikákat.
Elkészítettek néhány próbamotívumot olyan
vásznakon, amelyek már a régiek rekonstrukciója.
Nagy feladatot vállalt ezzel a Bánát
Egyesület de már most látszik, hogy
akik jelen voltak a foglalkozáson azok
igazán szeretnének birtokosai lenni e
tudásnak és akarattal, kitartással meg
is fogják valósítani a kitűzött célokat.
A project kódja:
HU-SRB/1002/212/157
A Magyarország-Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési Program által
támogatott projekt.

SPORT
Algyő Kézilabda Kupa 2013
Női és férfi kézilabdacsapatunk is részt vett 2013. február
23-án, Algyőn megrendezésre
kerülő teremtornán, melyen női
csapatunkkal első alkalommal,
a férfiakkal pedig immáron második alkalommal címvédőként
jelenhettünk meg. Az egész
napos tornán négy férfi és négy
női csapat vett részt, a mérkőzések kétszer 20 percig tartottak
és körmérkőzésekkel alakult ki
mindkét csoportban a végeredmény. Újonnan alakult női csa-

„Sportoljunk Együtt”
patunk a második helyezett lett,
egy hajszállal lemaradva a dobogó legfelső fokáról, férfi csapatunk pedig kiegyensúlyozott
játékkal ismét elhozta a torna
győztesi címet. Elhozhattuk a
legjobb játékosért járó címeket
is, Szénási Szilvia és Kovács Péter
személyében. Férfiak tekintetében előttünk áll még a Megye I.
osztály bajnokság tavaszi fordulója reményeink szerint hasonló
eredményekkel.
Nagy Gábor

Deszki Önkéntes Pont
Az elmúlt hónapban az Önkéntes Pont csapatához számos
új, lelkes önkéntes csatlakozott.
A hónap elején ruhabörzét
tartottunk, rengeteg érdeklődővel, ezért terveink szerint
havonta rendszeresen megismételjük majd. Mivel nagy volt
a sikerünk, Újszentiván község
is megkeresett minket, hogy ott
is tartsunk ilyen alkalmakat.
Elindítottuk az időskori digitális-írástudás fejlesztését megcélzó programunk, ahol a helyi
nyugdíjas klub érdeklődő tagjai

kapnak felkészítést a számítástechnika világáról.
A hónap végén Húsvétváró
kézműves napot tartunk, ahová
legfőképp a kisebbeket várjuk,
hogy az önkénteseink segítségével
kibontakoztathassák
kreativitásukat, és a Húsvét jegyében kisebb-nagyobb alkotásokat hozhassanak létre.
Továbbra is nagy szeretettel
várunk minden önkénteskedni
vágyót a Deszk, Tempfli tér 10.
szám alatt található Önkéntes
Ponton. Kérdéseikkel, javasla-

A Deszki Sport Club Kézilabda Szakosztálya és
a Deszki Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete sport- és tolerancianapot rendezett március
16-án szombaton délután a Deszki Sportcsarnokban. A rendezvény mindenki számára nyitott
volt, és azzal a céllal jött létre, hogy a lakosságot
egy kicsit megmozgassuk, fehívjuk a figyelmet a
deszki sportéletre, valamint a mozgáskorlátozottak életébe egy kis bepillantást nyerhessünk., és
bemutassuk, hogy a fogyatékkal élők életében
sincs kizárva a sport, sőt van olyan sport, amiben ők eredményesebben szerepelnek. A nap
során a deszkiek és a mozgáskorlátozott résztvevők háromfős csapatokat létrehozva küzdhettek
meg egymással a Bocsa nevű játékban, melyben
a mozgáskorlátozottak országos bajnokai is részt
vettek, nem kímélve ellenfeleiket. Ez alatt lehetőség volt asztalitenisz versenyre is benevezni. A
nap során a női és férfi kézilabda csapat is játszott
egy-egy mérkőzést. A lányok az Algyő egyesületével mérkőztek meg, míg a férfiak Sándorfalva
kézilabdásaival játszottak bemutató meccset. Végül a résztvevők nevezhettek kézilabda büntetődobó versenyre, és a bátrabbak kipróbálhatták a
kerekes székeket egy szlalom pályán megismerve

annak minden nehézségét. A nyílt napon szendviccsel kedveskedtünk a látogatóknak, és nagyon
örültünk, hogy az időjárás ellenére nagyon sokan
megjelentek. Reményeink szerint több hasonló
eseménnyel színesíthetjük még Deszk sportéletét, célunk a lakosság szélesebb körben való bevonása, a sport, különösen a kézilabda mint hagyományos magyar sport megszerettetésére.
A rendezvényt a Magyar Olimpiai Bizottság támogatatta, mely a MOB-HSZE-12-0290 azonosító
számú, „Sportoljunk együtt!” című pályázat részeként került lebonyolításra.
Nagy Gábor

NŐNAPI MEGLEPETÉS
taikkal telefonon és e-mailben
is kereshetnek minket a 06
20/852-2827-es telefonszámon,
illetve az onkentes@dartke.eu
címen!
Papp Krisztina

Belépve egy boltba a legtöbb, amit várhatunk: esztétikus belső rész, széles, bőséges áruválaszték, tisztaság,
udvarias, kedves eladók. Ezt mind megkaphatjuk az
új, Felszabadulás utcai kisáruházban.
Arra viszont senki nem számított, hogy a Nőnapon
az üzletet vezető házaspár férfi tagja, András, egy–egy
szép kis Primulával köszönti a hölgy törzsvásárlókat.
Biztos vagyok abban, hogy nem csak az utcánkban
lakó ismerősöm örült a kedves gesztusnak, hanem
mások is.
Ebben a reményben köszönöm meg az ő nevükben is, hogy sokaknak örömet szereztek!
Egy elégedett vásárló
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Borka András
rovata

Múltidéző
Deszknek nem volt önálló fejlett kisipara, a
malom iparnak voltak hagyományai. 1863-ban
10 szárazmalom működött a községben. A század végén Holló Ede gőzmalma és Barcza Lajos
szélmalma működött Deszken.
A képen látható szélmalom a község Makó
felőli szélén épült, azt a Felszabadulás után nem
sokkal a rendszer lebontatta, az anyagát magáncélra használták fel. Bontás után a területet
a megmaradt épületekkel együtt megvásárolta

Radev Koszta bolgár kertész.
A másik szélmalom a község Szeged felöli végén volt, Kvintusz István
tanyája mellett. A tanya ma is megvan, Tomán
Balázs tulajdonában. Ezt a szélmalmot a község
jegyzője lebontatta azzal az indokkal, hogy a
malom épületben kb. 50.000 db tégla és nagymennyiségű faanyag van, melyet fontosabb célokra kívánt hasznosítani.
Borka András
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Mi újság?

Stumpf Emil
rovata

Injekció csökkenti a magas koleszterint
A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik legfontosabb tényezője a vér magas
koleszterinszintje, amely az egyének bizonyos
százalékában generációkon át öröklődhet.
Az örökletesen magas koleszterinszint korai, súlyos érelmeszesedést okozhat. Az esetek nagyobb
részében azonban a vér magas koleszterin-értéke
nem örökletes, hanem a helytelen életmód miatt
alakul ki, és gyakran előfordul inzulinnal nem kezelt cukorbetegeknél is. Következményei azonban
az érrendszeri betegségeket tekintve hasonlóak.
Az utóbbi évtizedekben kifejlesztett koleszterincsökkentő gyógyszerek jelentős eredményeket
értek el a szív-érrendszeri betegségek - például
a szívinfarktus, az agyi infarktus, az alsó végtagi
érszűkület - megelőzésében és a már kialakult betegségek lassításában, stabilizálásában is. Ennek
ellenére sok esetben nem sikerül a koleszterin
magas értékét kellően alacsony szintre csökkenteni. Ebben természetesen a környezeti és étrendi

tényezők továbbra is fontos szerepet játszanak. Egy alapvetően
új koleszterincsökkentő kezelési
módszer kéthetente egy alkalommal adott injekció formájában kiegészítheti az eddigiekben csak
részlegesen hatékony kezeléseket, ezzel pedig
jóval nagyobb az esély a kívánt eredmény elérésére - tudta meg a Bors. A készítmény patikában
egyelőre még nem kapható, de a kutatók azon
vannak, hogy minél előbb a gyógyszertárakba
kerülhessen. Fő hatása a máj koleszterinlebontó
aktivitásának fokozása. Az injekció a koleszterinszint további csökkentésén kívül kedvező hatással lehet az emelkedett triglicerid (vérzsír) és a
csökkent HDL (jó koleszterin) értékeire is. Reméljük, az új készítmény egyaránt hatékony lehet az
érelmeszesedés megelőzésében magas kockázatú pacienseknél, illetve jelentősen mérsékelheti a
már kialakult betegségek lefolyását - nyilatkozta a
vizsgálatvezető főorvos.
Bors, 2012.12.12.

Rahói vendégvárás
Helyesbítés
A februári Deszki Hírnök Múltunk nyomában
című cikkében a következő helyesbítést tesszük:
1944. szeptemberében Tempfli Ferenc dr. az

oroszok elől nyugatra menekült Szeghy Tibor
gyógyszerésszel együtt, aki visszatérése után
magánpatikát nyitott, az államosítást követően
pedig nyugdíjba vonult.

Batki István, Deszk új rendőre
Az új év a rendőrség háza táján is változást
hozott. Megérkezett Batki István, aki azóta egyre otthonosabban mozog Deszken, és úgy érzi,
hogy nagy szerencse, hogy Deszkre sodorta őt
az élet.
Batki őrmester Szegeden született és ott is nőtt
fel. Az Eötvös Gimnáziumban érettségizett, majd
azután szerezte meg a városban végzettségét a
rendészeti szakközépiskolában.
A most 24 éves Pisti nagyjából 4 éve dolgozik
a rendőrségnél, eddig Szegeden járőrként, egész
pontosan járőrvezetőként, és ez, hogy most körzeti megbízott lehet itt Deszken, egy hatalmas
előrelépés neki. Kihívásnak érzi, hogy így alakult,
hiszen így szakmailag sokkal többet tanulhat. Ez
egy fontosabb pozíció, és noha azért Deszken, - illetve alapesetben, egy falusias térségben, - ha úgy
vesszük nyugodtabb az élet, és nem fordulnak elő
nagyon kirívóan veszélyes helyzetek, mégsem
könnyű egy körzeti megbízott dolga itt sem, mert
mindazokért a lakosokért, akik itt élnek, ő tartozik
felelősséggel, és számítanak rá és a segítségére.
Rendőrtársával, Csányi Balázzsal mindketten azon
dolgoznak, hogy a közbiztonság és a közrend is
rendben legyen kis falunkban. A két kék egyenruhás férfin messziről látszott milyen jól megértik
egymást, és mennyire kialakult közöttük a közös
hang, szinte jó barátoknak tűntek. Egy kicsit Balázs (mivel a beszélgetésünk során ő is jelen volt,
nemcsak a főszereplő új rendőr) Pisti szócsöve lett,
az idézőjeles „sajtóreferense”, és sokat segített a
szerény őrmester „kihallgatásában” , hogy minél
többet beszéljen magáról nekem.

Nem bírtam ki és rákérdeztem a fánkevő rendőr sztereotípiára is – aminek nagyjából
nulla a realitásértéke a
hétköznapi világban,
illetve kedvenc rendőrviccet is meséltettem
velük.  Továbbá megkérdeztem, hogy civil
ruhásként elhajítva a
fakabátot, hétköznapi emberként mennyire tudnak kibújni a rendőrszerepből. Erre a kérdésemre
azt a választ kaptam, hogy nekik egyenruha nélkül
is ugyanúgy meg kell felelniük az elvárásoknak. Ez
csak így működhet szerintük.
Kettejükben két igazán szimpatikus embert sikerült megismernem, akik szívesen segítenek ott,
ahol kell. Ajánlom az ő megkeresésüket, ha történne valami, ami a hatáskörükbe tartozik, bárki
fordulhat hozzájuk. Hétfőnként 8-10-ig van a fogadóórájuk a Polgármesteri Hivatalon belül található irodájukban!
Pisti az elmúlt hónapok után cseppet sem bánta
meg, hogy idejött, ugyanis nem csalódott sem a
munkában, sem a munkakörnyezetben. Sikerült
beilleszkednie, szeret itt lenni és örül, hogy adódott ez a lehetőség számára, hogy kipróbálhassa
magát itt Deszken.
Kedves Pisti! Kívánom, hogy ez maradjon is így, és
érezd magad jól közöttünk! Mi pedig annak örülünk,
hogy jöttél és további eredményes munkát kívánunk
Neked és Balázsnak! 
Márki Kitti

Tájékoztatás az Országos Digitális Átállás
Programról
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényre hivatkozva tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy az Országos Digitális Átállás
Programhoz kapcsolódó helyszíni felmérést a
Központi Statisztikai Hivatal végzi. Csongrád
megye településein 2013. 03.11-ével kezdődő
héten indul a felmérés és 2013. június 17-én fe-

jeződik be. A KSH megbízottai fényképes felmérői igazolvánnyal rendelkeznek. Bővebb
információt erről az NMHH ingyenesen hívható zöld számán lehet kérni: 0680/383-940
Központi Statisztikai Hivatal,
Szegedi főosztály

Tájékoztató tavaszi lomtalanításról
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. értesíti Deszk lakosságát, hogy 2013. április 20-án,
szombaton lomtalanítást végez a község területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot,
az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig
helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

A gyűjtés szelektív módon történik, ezért lehetőség szerint kérjük a papír, műanyag, a fém,
illetve a vegyes lom hulladékot elkülönítve előkészíteni.
Lomtalanítással kapcsolatos információ a
62/425-231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltánnál, a 0630/563-1511-es telefonszámon.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Oly régen írtam valamiről valakinek valamit,
ha nem lenne számítógép,biztosan nem találtam
volna működőképes tollat. Azért van egy „öreg”
barátom, aki az írás fontosságára figyelmeztessen.
Nos, ez megtörtént éspedig abból az aspektusból,
hogy meghívót kaptunk a Magyarországi Ukrán
Önkormányzathoz. Az előadás címe: Bemutatkozik a soknemzetiségű Rahói Járás, a Tisza forrásvidéke. Felkerekedtünk Emil bácsival , jobban
mondva felültünk a gyorsvonatra és hipp-hopp
máris a helyszínen, Budapesten voltunk.
Dmytro Andriyuk bevezetője, majd az Ukrán
Önkormányzat elnökének üdvözlő mondatai után
régi ismerősünk és barátunk, Reparuk Éva és Popovics Peti ismertette Rahó nevezetességeit. Miért is érdemes Rahóra látogatni ? Mert jelen van a
múlt, a jelen és a jövő. Tetten érhető a szovjet múlt
maradványa, de a jelen igyekezete a jobb élet felé
is. A járási közigazgatás épületének dísztermében
látható Darabán János, a „Kárpátok festőjének” állandó kiállítása. A jövő, a vendéglátás a háborítatlan természet megismerése. Az égig érő hegyek
ölelésében megbúvó város amit a Dumenre kirándulva törpévé zsugorodva látunk több száz méteres magasságból. Az út közben az Árpád-vonal
„hadiösvényeit” járhatjuk.
Európa mértani középpontja,a Kárpátok Bioszféra rezervátum, a Fekete-Tisza és Fehér-Tisza
találkozása : egymás után sorolta előadónk az
érdekes látnivalókat, az ez év augusztusára tervezett kerékpár túrát, mely verseny is egyben, végigtekerve a Rahó környéki hegyeket, egyfajta Giro di
Rahó.

Kőrösmezőn a gótikus Sztrukivszka fatemplomában a zászlók között látható volt Szent István
zászlaja,de sajnos a történelmi hányattatások közepette ellopták. A falu középpontjából, az Ilona
ABC elöl indulnak a terepjárók a Fekete-Tisza forrásához, a Honfoglalási emlékhelyhez. Mondhatni
mára magyar zarándokhely lett. Itt látható a volt
„Budapest Szálló” ma Hotel Edelweis impozáns fa
épülete. A nagyteremben láthatók a történelmi
magyar címerek. Innen indulnak a kirándulások
a Fagyalos sípályáihoz, a Dragobratra, vagy akár
a Hóvár /Hoverla/ gerincére. Mezőhát felé a Tatár hágó, majd Bukovel sípályái, a Jaremcsai vízesés. Na, a Niagarához viszonyítva ez nem igazán
vízesés, mert az függőleges ez meg vízszintes.
Ezt sem úgy kell érteni, mert a vízszintes az tó.
Úgy vízszintes, hogy a Prut folyó bukdácsol száz
métereken át le-föl a simára köszörült sziklákon.
Lehetséges, hogy bonyolultan fogalmaztam, de
aki meglátja, rögtön tudja, hogy nem is könnyű
feladat ezt a látnivalót leírni. Még egy adalék.
Akinek pénze van, az biztosan itt el fogja költeni.
Több száz méter üzletsor áll rendelkezésére. Mi
mire használható, azt majd a tisztelt turista utólag
eldöntheti.
A fárasztó kirándulás után megkóstolhatók a helyi konyha remekei, gombás ételek,
puliszkák,tésztás húsok,sajtok, a juhtejes ételkülönlegesség, a bános. Hogy mi az, majd legközelebb elmesélem. A fáradt utazó ezek után álomra
hajthatja fejét és álmodhat régmúlt időkről, részese lehet e vidék kavargó történelmének.
Kószó László

Fekete
pOnt!
A Faluház háta mögötti terület
kedvelt helye lett a deszki fiataloknak. A gond az, hogy szeméttelepnek
nézik ezt a helyet. Csikkek, cigarettásés gyufásdobozok eldobálva, és ami a
„legszebb”, a fal egy részének burkolata
megbontva… Reméljük, hamarosan kamerával tudjuk figyelni a területet és sikerül a
tettesek nyomára bukkanni.
A Faluház előtti lámpabúrák leverése és
eltörése is folyamatos probléma. Egy lámpabúra cseréje 10.000,-Ft-ba kerül a
háznak.

dESZKI HÍRNÖK
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Körkérdés rovatunkban
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket.

Körkérdés:
Ápolja a húsvéti hagyományokat? Szereti a locsolkodást?
Medovárszki
György

Szeles-Juhász
Imre

Krizsán
Pál

Németh
György

számítógépes grafikus

raktáros

vállalkozó

tanuló

Minden évben főzünk sonkát, tojást. A feleségem készít tojásfát, és feldíszíti
a házat. Locsolkodni csak szűk családi körben szoktam, de nagy örömömre idén már az egy éves kislányomat is meglocsolhatom.

Ma már inkább csak a gyerekeim ápolják a hagyományokat, a nagypapával végiglátogatják a rokonokat, nekem elég volt. Kötözött
sonka és páclében főtt tojás mindig kerül az asztalra, a feleségem isteni krumplisalátájának a környéken nincs párja!

Makó, Justh Gyula u. 67.

Igen, ápoljuk. Mivel két
fiam van, így kötelességemnek érzem, hogy megismertessem velük ezt a szép hagyományt, ami sajnos
már nem úgy működik, mint régen. A lakást is a
fiúk díszítik fel, és nem hiányozhat az asztalról a
húsvéti sonka sem.

Telefon: 62/214-783

Műszakivizsga díjaink:

Személygépkocsi: 20.000 Ft
Utánfutó:
Lassújármű:
21.000 Ft               
Kistehergépkocsi: 25.000 Ft
Motorkerékpár:
Áraink tartalmazzák a környezetvédelmi vizsgálat díját is.

16.000 Ft
15.000 Ft

Ingyenes vizsga előtti átvizsgálás, árajánlat!
Eredetiségvizsgálati díjak: Mindenkori hatósági díj
Szükség szerinti, akár azonnali javítás 20% kedvezménnyel az alkatrész és munkadíjból.
Karosszériajavítás-fényezés teljeskörű biztosítási ügyintézéssel
Érd.: Terhes Zoltán Deszk 20/454 2600
DESZKIEKNEK: reggel elvisszük autóját, délután levizsgáztatva,ill. átírva visszakapja.

Nagyon is ápoljuk! Húsvét vasárnapján van a nagy
unokatestvér találkozó, idén
éppen nálunk, amit mindig
nagyon várunk! Ilyenkor
locsoljuk meg a család fehérnépét, hogy el ne
hervadjanak… Másnap a táncosokkal megyünk
vödörrel és szódával a lányokhoz, akik persze már
előre reszketnek!

A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza pályázatot hirdet
a 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. szám
alatti székhelyén lévő, nettó 32,5 m2
alapterületű
büfé üzemeltetésére.
A pályázati feltételeket tartalmazó
pályázati dokumentáció átvehető
munkanapokon 9 és 14 óra között a
Gazdasági Igazgatóságon.
Pályázat beadási határideje:
2013. április 12. 9 óra
A pályázattal kapcsolatban
információ kérhető:
62/571-545-ös telefonszámon.

Családi események
Születés:
Tajti Jánosnak és Hegedűs Mónikának
(Deszk, Ságvári u. 10/a)
Dominik nevű kisfia
Nacsa Jánosnak
és Köteles Zsuzsannának
(Deszk, Tó köz 2.)
Bianka nevű kislánya,
Radvánszky Antalnak
és Mikuláss Katának
(Deszk, Felszabadulás u 60.)
Réka Anna nevű kislánya született.

Ausztriai munkakereséshez fiatal
társat keresek: Érd.: 0630/659-7721

Mi ezt esszük húsvétkor:
Tárkonyos bárányleves

Soron kívüli
Soron
kívüli
térítéses
térítéses
betegbetegszállítás
szállítás
azegész
ország
az ország
egész
területén.
területén.
Érd.: 0630/8416008
Érd.:
0630/841-6008

Hozzávalók: 4-6 személyre:
1 kg csontos bárányhús felaprítva
20 dkg leveszöldség, 1 fej hagyma, 1 jó csipetnyi tárkonylevél, 2 dkg liszt, 1 tojássárga, 1 dl
tejföl, 1 babérlevél, 1 evőkanál citromlé, só.
Elkészítés: A húst a zöldséggel, hagymával tárkonnyal, citromlével, babérlevéllel feltesszük főni kb.
2,5 l vízzel. Ha puhára főtt, a levéből kiszedjük a zöldséget, hagymát, s a liszttel, tejföllel habarást készítünk, s a levesbe öntjük. Tojássárgára tálaljuk, pirított zsemlekockával sűrítjük.
Jó étvágyat!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Címek, telefonszámok

Deszk Község Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri 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
SZKTT Közoktatási Intézmény
Zoltánfy István 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, Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig

Körzeti megbízottak
Csányi Balázs tel: 20/852-0675
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: a Polgármesteri 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 Kft. 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

Közvilágítással kapcsolatos
hibabejelentés
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.

Hulladékudvar
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek-szombat-vasárnap: 8-16 óráig

szelektív hulladék

Szelektív hulladék szállítás:
április 10.
április 24.

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

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2013. március 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
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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 alapján. 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 tanácsadóban:
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

Kothencz Ágnes
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
Péntek 8-9 óra

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
Nyitva tartás:
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
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–16.00;
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Szerda: 8.00–17.30;
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Péntek: 8.00–12.00.
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