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2015. november 20-án Deszken Fölszállott a páva. A Borbolya néptánc- 
csoport a Duna televízió műsorában továbbjutott a középdöntőbe. Már 
az is óriási dicsőség, hogy országhatáron innen és túlról bekerültünk 
a 12 legjobb néptánccsoport közé, de hogy még innen is továbbju-
tottunk, arról azt hiszem, álmodni sem mertünk. És igen, a DESZKI  
BORBOLYA NÉPTÁNCCSOPORT OTT VAN A FÖLSZÁLLOTT A 
PÁVA KÖZÉPDÖNTŐJÉBEN A LEGJOBB 5 CSOPORT KÖZÖTT! 

Gratulálunk! Az eseményről Sillóné Varga Anikó 
beszámolóját a 4. oldalon olvashatják.

BáloztunkBáloztunk

A 10 éves Deszk Község Népművé-
szetéért Alapítvány báljára több mint 
300-an gyűltünk össze a Sportcsar-
nokban. A jó hangulatú buliról beszél-
jenek a képek, illetve Magony István 
írása a 8. oldalon.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Polgármester úr! Változás történt Ninove város polgármes-

teri székében. Hogy látja, sikerül-e folytatni a testvértelepülési 
kapcsolatot? 

– A folytatásban biztos vagyok, így engedje meg, hogy itt az újság 
hasábjain ne találgassak, inkább búcsúzzak Michel Casteur-től, kö-
szöntsem Ninove új vezetőjét.

November elsejével köszönt el hivatalosan is polgármesteri székétől 
Michel Casteur, aki 2009 óta vezette Ninove várost. 

2009 óta vezeti a belga testvértelepülésünket, és az eltelt évek alatt 
kiemelkedően sokat tett a kapcsolat elmélyítéséért, a barátság erősí-
téséért, a csoportjaink cserelátogatásainak erősítéséért, azok finan-
szírozásáért. Azóta szinte nem telt el év úgy, hogy népes delegációval 
ne látogasson el Deszkre, a falunapokra, vagy a majálisainkra. Sok ba-
rátra, jó ismerősre tett szert közvetlenségével, és mindenkinek kijáró 
tiszteletével.

Luc Durant polgármester urat követve igaz barátként ápolta ezt a 
kapcsolatot, és sok deszki gyermek és fiatal köszönheti az általa ve-
zetett képviselő-testületnek, hogy felejthetetlen élményeket szerezve 
eljuthatott Európa fővárosába, Brüsszelbe, és Belgium legszebb telepü-
léseire.

Polgármesterként az idei falunap volt az utolsó látogatása, hiszen 
most átadja a stafétát - és reményeink szerint ennek a 2004-re vissza-
nyúló kapcsolatnak az ápolását, tovább éltetését is.

Hiszem, hogy a világban minden okkal történik. Hiszem, hogy 
Monseur Casteur-nek kellett polgármesternek len-

ni ahhoz, hogy a 11 éves kezdet után ma ilyen 
lehessen ez a partnerség, hogy erős alapot 

építhessünk közösen, mely Deszket köz-
vetlenül is összeköti Európa szívével.

Nem csak településvezető, de barát is 
lett az eltelt évek alatt, és nem csak az én 

személyes barátom, de Deszk községé is.
Mindezt megköszönve, nagy tisztelettel 

kívánok képviselőtársaim és jómagam ne-
vében nyugalmas, egészségben teljes 

nyugdíjas éveket Michel Caste-
ur-nek, és azt, hogy jó szívvel 

emlékezzen az örök barátsá-
gunkra! 

Köszönöm 
Polgármester Úr, 

köszönöm Michel! 

– Sokakat érint a legutóbbi számban jegyzőasszony által leírt tájékoztatóban a helyi adózóknak megküldött hivatali értesítő. Rossz az 
adózási morál, vagy miért volt szükség az ellenőrzésre?

– A deszki lakosok, vállalkozások meggyőződésem – és az adataink szerint is -–a jó adózók közé tartoznak, amiért tisztelettel gondolok rájuk. 
Természetes, hogy akadnak, akik – legtöbbször akaratlanul – nem tájékozódnak az országos és helyi adórendeletekről, és nem nyújtanak be bevallást 
az adóköteles ingatlanjaikról. 

A külterületek tekintetében egy 2011. év végi országgyűlés változtatás alapján sok olyan terület került az adóköteles körbe, ami addig soha nem 
volt az. Ezek bevallása során sokat vonták kérdőre jegyzőasszonyt vagy az adós kollégáimat, hogy miért nem értesítették őket a kötelezettségükről. 
Hiába jeleztük, és hiába tény, hogy önadózás van, tehát az egész országban mindenkinek saját maga kell követnie a jogszabályi változásokat és beval-
lást tenni - a nem jogos elégedetlenség arra sarkalt bennünket, hogy a munkánkon felül ellenőrizzük a több, mint hétezer deszki helyrajzi számot, és 
összevessük tartozik-e hozzá bevallás, illetve keletkezett-e bevallási kötelezettség.

Ez megtörtént, és ennek okán került kiküldésre októberben több, mint ötven levél jegyzőasszonytól, aki ez esetben az adóhatóságot képviseli és az 
adójogszabályok szerint is kell eljárnia. 

Jelzem, hogy hét éve nem változott, nem szigorodott a helyi adórendeletünk, illetve igazodva a szigorúbb központi változásokhoz, nyolcadára 
csökkentettük az adó mértékét a külterületi, nem mezőgazdasági termelésre használt területek esetében.

A kormányhivatal minden évben megküldi a tájékoztatást, hogy mennyire emelhetnénk a helyi adók mértékét. Ezek az értékek minden esetben 
többszörösei a Deszken használatos forint értékeknek. Nem tarjuk reálisnak, behajthatónak és elfogadhatónak az adóink emelését, így tartjuk a hét 
évvel ezelőtti szintet, azt viszont kötelességünk behajtani minden érintettől. Ezt kívánja meg a törvény és a rendesen adózók érdeke is.

Kedves Tania, 
tisztelt Polgármester Asszony! 

 Deszk minden lakója nevében kívánunk Neked, mint a  településetek új 
polgármesterének jó munkát, segítő kollégákat, sikereket és kellő támogatást a 
ninoveiek részéről! Kívánjuk, hogy mindenki számára megelégedéssel gyako-
rold sok energiát kívánó hivatásodat és hogy a nagy munka közben Deszket se 
felejtsd el! Velünk együtt legyél büszke a közösen elért eredményekre és folytasd 
a Deszkkel is közös utat, amit képviselőként eddig is, mindig is támogattál! Tisz-
telettel és baráti üdvözlettel várva az első hivatalos találkozást:

Király László polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Az eddigiektől eltért az idei halottak 

napi koszorúzás. Elmondaná miben és mi-
ért?

– Az alap minden évben a római katolikus 
templom kertjében álló második világhábo-
rús emlékmű megkoszorúzása, amire idén 
is megjelentek az intézmények, egyesületek 
képviselői. A Deszki Falunkért Egyesület által 
1993-ban állított, valamint a község által telje-
sen felújított emlékműnél idén újra az egyesü-
let szervezésében került sor a megemlékezésre. 

Az ünnepség házigazdájaként, a nem régi-
ben rangos díjjal, legjobb színészként kitün-
tetett Beszédesné Mellár Erika köszöntötte a 
megjelenteket, Kószó Aranka köszöntője után. 
A szerb nemzetiségi önkormányzat nevében 
Adamov Csedomír elnök és Brczán Kriszti-
for koszorúzott. Az óvoda nevében Gyukin-
né Brczán Szpomenka, az iskoláink nevében 
pedig Bertókné Török Zsóka egy tanítványá-
val rótta le kegyeletét. A Deszki Magyar-Né-

met-Flamand Baráti Kört Farkas Péter elnök 
és Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselte 
virágaival. A Deszki Nagycsaládosok Egyesü-
letétől Prónainé Kiss Éva és Bárdiné Fülöp Pi-
roska koszorúzott. A Deszki Falunkért Egye-
sület nevében Karácsonyi Zsolt és Farkasné 
Bölöni Katalin helyezte el a tisztelet koszorú-
ját. A Római Katolikus Egyházközség nevében 
Nagy Róbert atya, Hegyi Józsefné és Cseh 
Miklós, iskolánk hitoktatója koszorúzott. Az 
önkormányzat és egyben minden deszki ne-
vében Brczán Krisztifor alpolgármester úrral 
közösen helyeztem el emlékező koszorúnkat.

Nagy örömünkre Nacsa Józsefné Marika 
néni is fontosnak érezte, hogy deszkiként a sa-
ját virágaival rója le kegyeletét.

Idén először eszméltünk rá, hogy voltak 
a településünknek díszpolgárai, számunkra 
fontos személyei, akik már nincsenek kö-
zöttünk. A települési és nemzetiségi képvi-
selő-testület tagjaival, és az intézményeink 

vezetőivel körbejártuk a régi és az új temetőt, 
koszorúkat elhelyezve tisztelgésként. Megko-
szorúztuk Zoltánfy István szobrát, Dr. Tempfli 
Ferenc volt háziorvos, Jankovich Sándor volt 
jegyző, Jakabb Gyula néhai plébános, Jevre-
mov Cvetko harmonika művész, Tóth Gyula 
hosszútávfutó és Bánfi József volt igazgatónk 
és képviselő társunk síremlékeit. Így lesz ez ez-
után minden évben.

Ezúton is szeretném megköszönni a kft 
vezetőjének és minden dolgozójának, hogy 
a temetőink, a térségben is példás renddel 
fogadták egész hétvégén a hozzátartozóikra 
emlékezőket!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Módosította a Hulladékgazdálkodási 
Társulás pályázatának megvalósítása során 
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszí-
rozásához szükséges kölcsönszerződés mó-
dosításáról a kezességvállalás megtételéről 
szóló korábbi döntését. Támogatta a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. rész-
letfizetési támogatás iránti kérelmét, továbbá 
jóváhagyta a DSC 550 ezer forint összegű tá-
mogatási kérelmét is, mely a működési költ-
ségek fedezésére irányult. Döntés született 
arról is, hogy a Deszki Szerb Ortodox Egy-
házközség és Parókia számára 1.000.000.-Ft. 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a pa-
rókia fűtésrendszerének korszerűsítési mun-
káinak kivitelezéséhez. Döntött a testület „I. 
világháborús emlékmű felújítása Deszken” 
című pályázat benyújtásáról. A Képvise-
lő-testület elfogadta a polgármester tájékoz-
tatóját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről és 

az önkormányzati pályázatokról, valamint a 
tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok-
ról. Elfogadta a tájékoztatót a község köz-
rendjének és közbiztonságának helyzetéről, 
továbbá a Képviselő-testület köszönetét 
fejezte ki a Deszki Vadásztársaságnak és a 
Szeged Városi Rendőrkapitányságnak Deszk 
község közbiztonsága érdekében kifejtett ál-
dozatos munkájáért. Döntött arról, hogy a 
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár részére 
150.000,-Ft. többlet finanszírozást nyújt, me-
lyet az Intézmény az általa működtetett Rock 
and Roll csoport fellépő ruha elkészíttetésé-
re fordíthat. Elfogadta a tájékoztatót a 2015. 
évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről, 
valamint támogatatta dr. Felföldi László nép-
rajzkutató által a polgármesterhez benyújtott 
javaslatát, melyben a Deszki Magyarok Nagy-
asszonya Templom és a Görögkeleti szerb 
templom Deszki Értéktárba történő felvételét 
kérte. Döntött arról a testület, hogy max. 400 

ezer forint értékű használt személygépkocsit 
vásárol, melyet a Deszki Polgárőr Egyesület a 
hétvégi járőrözéseihez használhat. A család-
segítő szolgálat a testület döntése értelmében 
továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulás kereteiben látja el a feladatait. Döntött 
egy településközponti fejlesztési területen 
lévő magántulajdonú ingatlan vételárának 
mértékéről és a fizetés módjáról. A testület a 
korábbi évekhez hasonlóan igazgatási szü-
netet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban 
2015. december 21. napjától 2016. január 03. 
napjáig, az igazgatási szünet időtartama alatt 
a feladatellátás folyamatosságának biztosítása 
érdekében a Hivatal ügyeletet tart. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 2-án, 
15-én valamint a 28-ai ülésein a következő határozatokat hozta:
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Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy fantasztikus néptáncok-
tató házaspár, aki nagyot álmodott: 
jelentkezett a Fölszállott a páva 
című műsorba a Borbolya csoport-
tal. A gyerekek lelkesek, szeretnek 
táncolni és (valljuk be őszintén) 
tudnak is, mégis meglepődtünk, 
mikor kiderült, hogy betáncol-
ták magukat az élő műsorba. 
Teltek-múltak a hetek, és megfe-
szített, próbákkal teli hetek után 
november 19-én hajnali 5 órakor 
ott találtuk magunkat a buszon a 
Juhász zenekarral: irány Budapest, 
MTVA székház! Attól kezdve, 
hogy odaértünk, a gyerekek nem 
győztek nézelődni! Komoly biz-
tonsági ellenőrzés után megmu-
tatták az öltözőnket, és még meg 
sem fejthettük, hogyan fogunk 
ott ennyien elférni, megérkezett 
Szilágyi Zsolt, a mentorunk. Saját 
készítésű pogácsájából kötele-
ző volt fogyasztani, mert (mint 
mondta) ez meghozza a szeren-
csét a csapatnak… Szétosztottuk 
az egyenpólókat is (amiért külön 
köszönet Kukucska Andrásnak), 
amit rögtön felavathattak a gye-
rekek. (Csak zárójelben: nagyon 
jó lett!) Megérkeztek Gáborék Fu-
rik Ritával, aki még előző éjszaka 
is varrta a csodaszép kiegészítő-
ket! Na és aztán beindult az élet: 
megkaptuk a napi időbeosztást, és 
innentől kezdve csak kapkodtuk 
a fejünket! Próba egyszer, kétszer. 
ötször, öltöztetés rohamtempó-

ban, próbaruhában, vetkőzés, 
gyors ebéd, öltözés újra, fotózás! 
Itt már rendesen folyt minden-
kiről a víz, úgyhogy gondoltuk, 
fotózás? Végre szusszanhatunk… 
Hát mi szusszantunk is, de a gye-
rekek?! Bevitték őket egy bevilá-
gított terembe (ezermillió wattos 
hatalmas lámpák, iszonyú meleg) 
és majd egy órán keresztül így 
kellett táncolni – úgy kellett tán-
colni, most jó, de egy kicsit gyer-
tek beljebb, ez jobb volt, de attól a 
résztől, hogy… a gyerekekről folyt 
a víz, de úgy lekötötte őket a hatal-
mas technikai felhajtás, hogy szó 
nélkül csinálták és csinálták, amit 
kértek tőlük! (Ja, és ebből a renge-
teg melóból lett az a néhány per-
ces bevágás, amit a fellépések előtt 
bejátszanak…) Aztán irány a stú-
dió, itt is próba sokszor, úgyhogy 
már ránk sötétedett, mire levet-
kőzhettek szegények. Rendrakás 
után irány a hotel. Mindig meglep, 
milyen jól veszik az akadályokat, 
nem volt nyafogás, megértették, 
hogy nincs bandázás, irány az ágy, 
fél 10-kor takarodó. Többször vé-
gigjártuk a szobákat, és azért jókat 
mosolyogtunk…(mert ilyenkor 
látszik, milyen kicsik még!) „Nem 
jön a meleg víz!” (Csak rendesen 
ki kellett nyitni a csapot.) „Nem 
lehet lehúzni a Wc-t!” (Nem 
nyomni kellett a gombot, hanem 
húzni…) Reggel fél 6-kor Gabi 
bácsi ébresztette a társaságot, és 
mire észhez tértünk,  ők már ösz-

szecuccolva nyomkodták a tele-
fonjaikat… A svédasztalos reggeli 
ötöst kapott a gyerekektől, aztán 
irány a stúdió! Odaérünk, de nem 
lehet bemenni, mert Orbán Vik-
tor éppen interjút ad, úgyhogy mi 
(a potenciális veszélyforrás) kint 
ragadtunk egy másik csoporttal… 
Utána persze őrült kapkodás, már 
menni kellene a főpróbára, de 
még nem állunk sehogy… szóval 
folytatódott az előző napi őrület. 
Ebéd után el sem hittük, de kap-
tunk 3 óra szabadidőt. Hoztak 
sokféle népi dobálós-hajigálós 
játékot, lehetett bőrből kulcstartót 
készíteni, ott voltak a telefonok, 
szóval volt egy kis nyugalom.  Az-
tán eljött az idő, indult a vissza-
számlálás! Utolsó öltözés, utolsó 
jó tanácsok, utolsó ölelések! Sári-
val és Rékával átrobogtunk a stú-
dióba, ahol végre összefuthattunk 
a nagyszámú lelkes deszki szurko-
lógárdával. Végig azt hajtogattam, 
hogy el ne felejtsem magammal 
vinni a szemüvegem, mert nélküle 
nem látom rendesen a színpadot, 
aztán mi volt… Szokás szerint 
egyszerre beszéltem ötfelé a szü-
lőkkel, közben vadul tisztogatom 
a szemüvegem, úgyhogy sikerült 
egy laza mozdulattal kinyomnom 
az egyik lencsét… Végre elindult 
a műsor! Kínszenvedés volt ki-
várni a csoportunkat, akik nem 
okoztak csalódást: szenzációsak 
voltak, nyomokban sem lehetett 
felfedezni rajtuk az elmúlt napok 

hajtását! Jön a pontozás, markol-
juk egymás izzadt kezét, végig 10 
pont és a végén 9… Leírhatatlan 
volt a csalódásom, mert láttam, 
mennyi munka volt mögötte, a 
gyerekek mindent megcsináltak, 
amit Gáborék kértek, akkor mi-
ért??? Jön az eredményhirdetés, a 
zsűri értékel, mi izzadunk, a zsűri 
elnöke húzza az időt, „Hova is 
tettem azt a szabad kártyát?” és 
kimondja: „BORBOLYA!” Mi vi-
sítva felugrottunk, ugráltunk egy-
más nyakába, mindenki egyszerre 
nevetett és bőgött... A gyerekek a 
színpadon sírtak, a zsűri meg elé-
gedett volt, mert lett showműsor, 
és lettek leadható megható záró-
képek a végére… Hát, ez a TV!

A gyerekek sírva jöttek le a 
színpadról, (addigra már úgy tele 
voltak feszültséggel, hogy egy fel-
nőttnek is elég lett volna…) ölelt 
mindenki mindenkit! Aztán jöt-
tek a szülők, fényképezkedés, az 
öltözőben elszabadult a pokol, de 
ki bánta… McDonald’s-os vacso-
ra után éjfélkor értünk haza, na 
de mire?! Begördültünk a Faluház 
elé nagy dudaszóval, és a gyerekek 
nem hittek a szemüknek: ott állt a 
lépcsőn a sok szülő transzparens-
sel és lufikkal a kezükben, minden 
kivilágítva, a gyerekek fülig érő 
szájjal visítottak, hát, mit mond-
jak? Szívből köszönjük ezt a szívet 
melengető fogadtatást!!! Király 
Laci verset mondott, Karácsony-
iné Szilvivel és Zsurkán Ferivel 
hatalmas csokitkat osztogattak, 
a szülők fényképeztek, úgyhogy 
biztos vagyok benne: ezt az estét 
sokáig nem felejtjük el!

MIT IS MONDHATNÉK 
A VÉGÉN: HAJRÁ GÁBOR, 
HAJRÁ KATA, HAJRÁ BOR-
BOLYA!!!!

Sillóné Varga Anikó 
Köszönjük a gyönyörű fotókat Ku-

kucska Andrásnak és köszönjük a 
bemutatkozó videónkat Seres István 
Pipunak!

Fölszállott a páva
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Én személy szerint idén 2 nap 
alatt annyi tököt „beleztem ki”, 
vágtam fel, faragtam ki, mint más 
egy egész életben... Hogy mi-
ért? Mert volt szerencsém a Ba-
ba-mama klub és a Néptáncosok 
tökfaragásán is segítkezni. Sőt, a 
megmaradt néhány tökből ügyes 
segítőmmel, Dragon Botival a Fa-
luház elé is faragtunk délután - ha 
még nem lett volna elég aznapra 
a „tökölésből”. :) Reggel, mivel az 
őszi szünet végén jártunk, meg-
kérdőjeleződött bennem, hogy 
lesz-e kedvük e rövidke program 
miatt kimozdulni otthonról a 

gyerekeknek. Örömmel jelen-
tem, hogy október 30-án délelőtt 
minden kétségem szertefoszlott, 
hiszen a tökök és a gyerekek is 
megérkeztek a Faluházba, s in-
dulhatott is a faragás. A kisebbek 
pici segítséggel, a nagyobbak pe-
dig már önállóan alkották meg 
a félelmetes, vicces, aranyos és 
kreatív töklámpásokat. Összessé-
gében elmondhatom, hogy az egy 
nappal korábbi Baba-mama klu-
bos tökfaragással együtt idén is 
kitettünk magunkért, s reméljük 
ez jövőre sem lesz másként.

Varga Krisztina

Minden év novemberében Deszken ke-
rül megrendezésre a magyarországi szerbség 
egyetlen országos népzenei rendezvénye, a 
Banatski Sabor. A rangos esemény a templom-
ban, Lukijan Pantelić budai püspök úr által 
celebrált misével, kezdődött, majd a községi, és 
szerb önkormányzat támogatásával, valamint 
Adamov Csedomír családja adakozásával fel-
újított parókia felszentelésével folytatódott.

A faluházban megrendezett népzenei talál-
kozóra most is több kórus, szólista, zenekar 

érkezett, a műsor pedig évről évre egyre hosz-
szabb és színvonalasabb. Deszket a Bánát tam-
burazenekara és a Deszki Dukátok képvisel-
ték, nagy sikerrel. A nap a Bástya étteremben, 
egy jó hangulatú, vacsorával  fejeződött be, 
ahol hat településről összeverbuvált zenekar 
húzta a talpalávalót reggel hatig.

Bízom benne, hogy jövőre ismét Deszk ad-
hat otthont ennek a nagyszerű rendezvény-
nek.

Bene Ildikó

Idén is vicsorogtak a tökök

Banatski Sabor – Szerb népzenei találkozó Deszken

Negyedik alkalommal rendez-
ték meg a Pál István Fesztivált, 
Székesfehérváron. A Szegedi 
Egyetemi Színház ikonikus figu-
rájának számító színházi alkotó-
ról elnevezett seregszemlére 18 
előadást válogattak be ország-
szerte, köztük a DeszkaSzínház 
Csend, élet című darabját. A 3 
napos, jó hangulatú, kamara jel-
legű fesztivál célja, hogy bemu-
tatkozási lehetőséget biztosítson 
az innovatív, új előadásoknak. 
A korai indulást és az utazást 
követően egy gyors beállás, fé-
nyezés és technikai előkészülés 
jelezte a deszki csend érkezését. 
A számunkra szokatlan déli 
előadáskezdés ellenére telt házas 
nézőtér előtt játszott a csapat. In-
tim, bensőséges pillanatok sod-
rásában ültünk, együtt a zsűrivel, 
s néztük, hogyan próbálja sza-
vak nélkül átadni a feszültség, 

öröm és meghittség pillanatait 
az előadás. A darabot követően 
a szakmai értékelésen nem várt 
pozitív megerősítésben részesül-
tek a Deszkások, a személyes ka-
rakterformálást, a ritmikai, zenei 
hangsúlyok élét és a feszültség 
jelenlétét, mind pozitív módon 
értékelték az ítészek. Kiemel-
kedően foglalkoztak az előadás 
szakralitásával, illetve a színház, 
mint gondolatébresztő felada-
tának pontosságával. Kellett is 
a megerősítés, hisz a Csend, élet 
című halk dráma már egy követ-
kező fesztivált ostromol, melyről 
most még nagy titokban, de any-
nyit mondhatunk, hogy talán az 
évad nagy lehetőségét ragadhat-
juk meg, ha Thália főpapjai is úgy 
akarják.

Seres István Pipu

Fehérvári Színház Fesztivál
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2015. november 4-től háromna-
pos továbbképzésen vett részt Net-
ti néni, Ildikó néni és jómagam. A 
képzés az „Óvodapedagógusok 
szakmai megújító továbbképzése” 
címet viselte, amelyre eleinte kicsit 
félve, majd egyre nagyobb önbiza-
lommal mentünk, mert megerő-
sítést nyertünk hitünkben, hogy 
mennyire fontos a szakmán belüli 
innováció, a megújulás. Fontos, 
hogy lépést tartsunk a jelenkori 
változásokkal, hogy meg tudjunk 
felelni a kor kihívásainak és a fel-
merülő nehézségeket orvosolni 
tudjuk. Az első továbbképzési na-
pon a résztvevő kolléganőket már 
„régi” ismerősként üdvözölhettük, 

hiszen a kistérségi óvodapeda-
gógus kollégákkal együtt vettünk 
részt ezen a TÁMOP-os képzésen.

Trénerünk, Rajné Simon Krisz-
tina, változatos játékokkal fű-
szerezte az elméleti anyagokat, 
amellyel aktivizált, motivált ben-
nünket a minél jobb teljesítmény 
elérésére. Az ő személyét azért is 
üdvözöltük, mert ő is gyakorló 
óvodapedagógusként dolgozik a 
szegedi Újvidék utcai óvodában. 
Sok olyan játékkal is megismer-
kedtünk, amelyet nap, mint nap 
játszhatunk a gyerekekkel az óvo-
dában. Olyan önismereti gyakor-
latokat végeztünk, melyek segítsé-
gével feltérképeztük, hogy melyek 

az erősségeink és melyek azok a 
területek, amelyek fejlesztésére na-
gyobb hangsúlyt kell fektetnünk, 
hogy szakmai munkánk jobb 
legyen. Áttekintettük az óvoda-
pedagógia változásait napjainkig, 
a törvényi változásokat, amelyek 
hatással vannak mind az óvodás 
gyermekekre, azok családjára és 
az óvodapedagógusokra. A pe-
dagógus szakmában a portfoliók, 
értékelések, minősítések világát 
éljük. Ebbe a világba kinek előbb, 
kinek utóbb, de mindenkinek be 
kell kapcsolódnia. Szakmai mun-
kánkat ezekhez az új törvényi elő-
írásokhoz kell igazítanunk. Ehhez 
hatalmas nagy segítséget kaptunk 

e három nap során. A kompeten-
ciák és indikátorok útvesztőjében 
kaptunk egy kis sorvezetőt, bizta-
tást, amely segít a szakmaiságunk 
megőrzésében, a portfoliónk meg-
írásában, a dokumentációnk köny-
nyebb megfogalmazásában. Olyan 
segédanyagokat és gyakorlati 
ismereteket kaptunk, amelyeket 
nem csak mi, hanem az óvodában 
dolgozó kollégáink is hasznosítani 
tudnak a jövőben. Nagyon kö-
szönjük a lehetőséget, hogy részt 
vehettünk, hiszen ez nem csak a 
magunk, hanem mindannyiunk 
számára fontos! 

Gabi néni

ÓVODAI HÍREK

2015. október 15-én Szegedre 
kirándultunk a Szivárvány cso-
porttal. A SZTE Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar Interaktív 
Természetismereti Tudástárában 
egy természetismerettel, környe-
zetismerettel, az állatvilággal és 
ezek védelmével kapcsolatos fog-
lalkozáson vehettünk részt.

Többek között megtudtuk 
például, hogy:

• Mekkora lehet egy Fűrészes 
rája, ha csak az orra egy asztalnyi 
hosszúságú?

• Milyen érzés végig simogatni 
egy Macskacápa hátát?

• Miért féltek az emberek, ha 
megjelent a házuk körül a Kuvik?

• Melyik állat szerepel a Má-
tyás királyról szóló mesékben?

• Mekkora egy törpeegér, ha 
fel tud futni egy fűszálra?

• Miért nem szabad megsi-
mogatni az őzgidát, ha egyedül 
találjuk?

• Mennyire nehéz kirakni egy 
fatörzs szeletet, ha darabokból áll, 
mint egy puzzle?

• Meglátjuk-e a pillangót, egy 
őszi faleveleket ábrázoló képen?

• Miért nem fél a cápa, hogy 
esetleg kiesik a foga?

A szakavatott előadók a termé-
szet érdekes rejtélyeibe vezették 
be a gyerekeket, akik kreatív köz-
reműködésükkel, játékos részvé-
tellel szerezhettek új ismereteket.

Netti néni

Interaktív tudástár

Továbbképződtünk



2015.  NOVEMBER 7ISKOLAI HÍREK

Az előző számban is beszámoltunk róla, hogy lassan finisébe érkezik 
végzős diákjaink pályaválasztása. Szülők részére intézményünk főigaz-
gatója, dr. Gera Tibor tartott tájékoztatót. Ezen az előadáson elhang-
zottak az Eötvös József Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka 
specifikumai és eredményei, de a középfokú oktatási rendszerben be-
következő változások is terítékre kerültek. Jelentős átalakuláson men-
nek át napjainkban a szakközépiskolák, szakképzők és gimnáziumok. 
Az érdeklődök naprakész információval gazdagodtak. 

Folytatódott az iskolák bemutatkozása osztályfőnöki órák keretében 
is. November 9-én, pénteken a makói József Attila Gimnázium igazga-
tó helyettese tájékoztatta a tanulókat a továbbtanulási lehetőségekről. 
Ezen program keretében diákjaink középiskolai órákat látogathattak. 
Hagyomány iskolánkban az is, hogy személyre szabott folyamatos pá-
lyaválasztási tanácsadás zajlik évek óta a szülők és gyermekek részére, 
szakemberek segítségével.

A szülők tájékoztatása és az iskolák bemutatkozása mellett nagy 
hangsúlyt fektetünk a közvetlen tapasztalás, mint pedagógiai eszköz 
alkalmazására. Ennek gyakorlati módja az iskolában több éves hagyo-
mányra visszanyúló üzemlátogatások szervezése. Már hetedik osztály-
ban megkezdődik a szakmák gyakorlati megtapasztalása. Ebbe a sorba 
illett Szegeden egy fodrászüzlet, egy pékség és egy több száz főt foglal-
koztató „multi cég” meglátogatása. Itt a jövő dolgozói betekintést nyer-
hettek a vállalkozói és alkalmazotti életbe.

Továbbtanulás

Diákolimpia
A mindennapos testnevelés már harmadik éve része az életünknek 

és hasznossága vitathatatlan. Iskolánkban ezt a mozgásformák válto-
zatosságával próbáljuk még élvezetesebbé tenni. Kézilabda, társastánc, 
úszás, tömegsport színesíti ezt a kötelezettséget. Itt is fontosnak tartjuk a 
megmérettetést. Ennek jegyében neveztünk be a Diákolimpia verseny-
számaiba. Ennek első etapja a 2015. november 4-én, Szegeden meg-
rendezett a Csongrád megyei Mezei Futó Diákolimpia versenyszáma. 
Iskolánk 5 diákkal képviseltette magát a nívós versenyen. Frank Kris-
tóf és Mészáros Zsófi 1500 m-en, Szvetlik Zoltán 2000 m-en, és Kócsó 
Richárd, illetve Mészáros Ákos 3000 m-en mérték össze futó tudásu-
kat Csongrád megye legjobbjaival. Minden futamban 50-70 verseny-
ző indult, és iskolánk fiú diákjai a mezőny első harmadában végeztek, 
Mészáros Zsófi pedig a rangos (pontszerző) 6. helyet szerezte meg. Az 
utóbbi időben felröppent a mindennapos testnevelés mintájára, a min-
dennapos éneklés bevezetésének lehetősége. Kötetlen beszélgetések 
során, vicces formában felmerült e két mindennapos tevékenység egy-
ségbe formálása. A többit a fantáziára bízzuk! 

Az iskolai híreket „néha átfutó”, újságot kézben forgató olvasó érzé-
kelheti, hogy nagyon fontos közösségünk számára a jeles napok és fon-
tos történelmi események megemlékezései.

Október 23 – November 4! 1956!
Nem volt az egész két hét, de megrengette az egész világot!
Minden évben a hetedikeseknek jut azon feladat, hogy egy előadás 

keretében megmutassák kicsiknek, nagyoknak mi is történt akkor Ma-
gyarországon. Nehéz feladat az, hogy egy elsős és egy nyolcadikos fi-
gyelmét is egyaránt lekösse egy előadás. Sikerült!

Az előadásról csak ennyit: 
Megmutatták és „megrengették”! Meg kell nézni!
itt: https://www.youtube.com/watch?v=-6j--J7z7bA
www.zoltanfy.hu (F5 frissítés)

Vid György ig.

Tehetséggondozás

Megemlékezések

A tehetséggondozás, a versenyeztetés a tanult tudás megerősítését 
is szolgálja. Ebbe a sorba illik egy online angol nyelvi versenyen való 
részvétel is. A térségi intézmények közötti megmérettetésen, 5-6. évfo-
lyamon és a 7-8. évfolyamon zajlik a „mérkőzés”. A verseny még folya-
matban van, eredményekről a későbbiekben számolunk be. 

A fenntarthatóság, a globális felmelegedés, Földünk jövőjének kérdé-
se napjaink, és nagyon úgy néz ki, gyermekeink jövőbeli kihívása. Di-
ákjaink 4 csapattal beneveztek a „Föld jövője Rajtad is múlik” megyei 
megmérettetésre. Eredményes versenyzést kívánunk nekik.

Az őszi szünet után került megrendezésre az iskola alsó tagozatán a 
mesemondó verseny. Tréfás meséket, vidám előadásokat hallhattak a 
versenyzők és a „szigorú” zsűri. Kicsik, nagyok egyaránt odatették ma-
gukat. Elsőseink szereplésén látszott, hogy hamar felvették a nagyok rit-
musát, nagyon bátran és szépen versenyeztek. A tizennégy jelentkező-
ből a következő tanulók képviselhetik osztályukat a térségi versenyen:

1. o. Simity Éva, 2. o. Tajti Milán, 3. o. Mityók Milán, 4.o. Szabó Judit

Reméljük, a megmérettetés 
után további sikerekről számolhatunk be!

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 
 
 
 

2015. December 2. – December 8. 
 

 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 

 

Nescafé classic 3in1 175g 
 

 

Vénusz napraforgó étolaj 1l 
 
 

              NYITVATARTÁS: HÉTFİTİL SZOMBATIG: 6:00 – 19:00 


ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART! 
 

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! 
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Minden ember, és minden em-
ber alkotta közösség életében elő-
fordulnak jeles napok, fontos mér-
földkövek, meghatározó pillanatok. 
A hétvégén egy ilyennek lehettünk 
tanúi a sportcsarnokban, ahol a 
csaknem 310 egybegyűlt bálozó 
a Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány jubileumi tízedik jóté-
konysági bálján készült széttáncol-
ni a cipellőjét. 

Az ország számos településén 
folyik különböző keretek között, és 
különböző szinten néptánc okta-
tás. A deszki sikereknek az alapját 
az alapítvány áldozatos munkája, 
a szülők példamutató hozzáállása, 
és az oktató páros Tóth Gábor és 
Goda Kata elhívatottsága, valamint 
a táncosok szorgalma, kitartása 
adja. Az elmúlt tíz év, számtalan 
emlékezetes fellépése nyomán ma 
már több, mint kétszázan vesz-
nek részt a különböző csoportok 
munkájában. A Borbolya csoport, 
mire ez a szám megjelenik, már 
túl is lesz az eddigi legkomolyabb 
megmérettetésén, a Fölszállott a 
páva országos elődöntőjében. A 
bál keretein belül mód nyílt arra, 
hogy méltóképpen köszönjük meg 
mindazok áldozatos munkáját, 
akik a sikerekhez vezető utat na-
ponta simítják, és egyengetik. 

Természetesen a szülinaphoz 
torta is dukált, nem is akármi-
lyen, az egész publikumnak ju-
tott az óriási méretű édességből, 
amit a Vámos cukrászda készített 
és ajánlott fel. Az ünnepi műsor 
része volt még a Belicések által el-
táncolt nyitótánc, amely hatalmas 
meglepetésre nem valamelyik táj- 
egységünk néptánca volt, hanem 
az Erkel Ferenc: Hunyadi László 
című operájának harmadik felvo-
násából jól ismert Palotás, s amely 
szemet gyönyörködtetőre és szívet 
megindítóan szépre sikeredett. 

Ennyi izgalom után mindenkinek 
jól esett a svédasztalos vacsora, 
amelynek zavarba ejtően sokféle, 
és nagyon finom fogásait a Jóbarát 
csárda csapata szolgáltatta. Még 
alig értünk a desszert végére, ami-
kor a színpadon a Party Art’S OK 
zenekar a húrokba csapott, először 

csak finoman, hogy teret engedje-
nek a meghitt összebújásnak. Ké-
sőbb a régmúlt slágerein keresztül 
megérkeztünk a mulatós dalok vi-
lágába, ahol Kisgrófó toplistás dalai 
közben több táncos lábáról még az 
a bizonyos széttáncolni vágyott ci-
pellő is lekerült. 

A hajnalig tartó pörgést csak a 
tombolasorsolás szakította meg 
kis időre, ahol a szervezők öröm-
mel jelentették be, hogy 720 000 
Ft bevételre tett szert az alapítvány 
a bál révén. A tombolanyertesek 
pedig mosolyogva vették tudomá-
sul, hogy Fortuna épp az ő kezüket 
fogta erősebben a sorsolás pilla-
natában. Úgy látszik, én jónéhány 
sorstársammal egyetemben nem 
vagyok nagy barátságban Fortuná-
val, mivel semmit sem nyertem, de 
nem búslakodtam, mert kárpótolt 
érte egy másik istenség, egy bizo-
nyos Ámor nevezetű, akinek áldá-

sos tevékenysége nyomán már 25 
éve vihetem táncba az én táncoslá-
bú páromat. Szóval komoly az esély 
arra, hogy jövőre veletek ugyanitt 
folytatjuk, addigra meg igyekszem 
magamhoz édesgetni a szerencse 
istenasszonyát is.

Magony István

Az idei bál rekord bevételt, 
720.000,-Ft-ot hozott az ala-
pítványnak! 

Köszönjük mindenkinek, 
akinek része volt ebben!

Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány kuratóriuma 

(Molnár József elnök, Bene Il-
dikó, Bertók Péterné, Krizsán Pál, 
Nagy Erika, Németh Ilona, Pappné 
Papdi Éva és Sillóné Varga Anikó 
kuratóriumi tagok)

Az idei bál támogatói:
Deszk Község Önkormányzata, 

Deszki Faluház, Deszki Telepü-
lés-Üzemeltetési Nonprofit Kft., 
Alakmánia Speedfitness & Power 
Plate Stúdió, Bakacsi Róbert és 
felesége, Balogh Brigitta, „Berni” 
Kisállateledel és Horgászcikk bolt, 
Bertók Péterné, Bölöni Ágnes, 
Borda Sára, Brczán Krisztifor és 
felesége, Borbála fürdő – Algyő, 

Bucskó József, Csabainé Mihók 
Hédi, Csillag Autósiskola, Deszki 
Népdalkör, Deszki Szóda, Diána 
virágüzlet – Konczné Brigitta, Er-
zsébet Gyógyfürdő – Mórahalom, 
Eszik Optika, Földesi Orsolya, 
Generali Biztosító – Nagy Endre, 
Gyermelyi Zrt., Gyorgyev Brani-
mír, Haluska Kiss Andrea, Hegedűs 
Sándor, Hegyi Mónika, Hegyiné 
Szabó Szilvia, Hídvégi Gábor, IH 
Rendezvényközpont, Infoázis Kft. 
- Lakatos Pál, Jager Rita, Kakas Or-
solya, Kardos Ditke, Kardos Gyula, 
Karnok Csaba, Király László, Kó-
csó Zoltánné - Jóbarát Csárda, Ko-
vácsné Mészáros Ildikó, Lapcom 
Zrt. (Délmagyarország), Levendula 
ajándék- és otthonbolt, Majoros 
Zoltán, Mirabelle szalon – Tóth 
Ivett fodrász, Rozgonyi Anita koz-
metikus, Napfényfürdő Aquapolis, 
Szeged, Németh Róbert és Ilona, 
Néptáncosok Kellékboltja – Buda-
pest, Nógrádi Alexandra kozmeti-
kus, Pajcsin Szilvia – kozmetikus, 
Papp József és felesége, Pernyész 
Barbara, Póda Szilvia, Rengei Lász-
ló, Rideg Dóra, Schaff Gyöngyi, 
Sillóné Varga Anikó, Sly Szalon 
– Orvos Szilvia, SokÁ – Herczeg 
Melinda, Szegedi Vadaspark, Szeles 
László cipészmester, Tóth Gábor, 
Goda Katalin, Trájer Boglárka, Vá-
mos Cukrászda, Vass Nóra, Vesze- 
lovszki család, Veres Réka, Vikorné 
Nádasdi Ilona (Tupperware), Vito 
Venturi Kft. – Goda István és fele-
sége, Vörösné Csabai Lívia, Zentai 
Andrásné, Zsarnai Emese, Zsurkán 
Ferenc

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány bálja
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Nagyon szépen köszönjük Kovács Istvánnak és feleségének Tündi-
nek, hogy a település szépítésére 1000 tő rózsát ajánlottak fel, amit a 
kft. dolgozói már el is ültettek, kihasználva az enyhe télkezdetet. A 
Kovács család ajándékait reméljük éveken át gondozva, sokan cso-
dálhatják meg a közterületeinken és a tájház udvarán. Hálásak va-
gyunk a felajánlásért!

Sok kicsi sokra megy

Október elsején, az Idősek Vi-
lágnapján házi ünnepséget tar-
tottunk, ahol Király László Pol-
gármester úr köszöntőt mondott. 
Ebből az alkalomból finom ebéd 
került az asztalra és természe-
tesen nem hiányozhatott a zene 
sem. Ezen a napon volt a Zene 
Világnapja, erre zenei kvízzel em-
lékeztünk, ahol mindenki próbára 
tehette memóriáját, hallását és per-
sze énektudását, hiszen a megfejtő, 
aki kitalálta melyik dal zenéjét 
halljuk, az elénekelte a klubtársak-
nak. 

Október 17-én az Újszentiváni 
Nyugdíjas Egyesület Ki Mit Tud-
ot szervezett a baráti nyugdíjas 
klubok tagjainak, ahol sok kiváló 
produkciót láthattunk. Minden 
résztvevő nagyon izgatottan várta 
az eredményhirdetést, vajon a zsű-
ri hogyan értékeli az ő versmondá-
sát, énekét, vidám jelenetét, vagy 
éppen a csoportjának a táncát. A 
Deszki Nyugdíjas Klubot Márkiné 
Rózsa Mária képviselte, aki ének 
kategóriában adott elő táncdalo-
kat. Putnik Lázár Polgármester úr-
tól, aki a zsűri elnöke volt vehette 
át a neki ítélt különdíjat. 

Október 19-én a Kiskundo-

rozsmai Nyugdíjas Klub meghí-
vásának tettünk eleget. A bálban a 
társaság jól szórakozott a vacsorát 
követően, a vállalkozó kedvű höl-
gyek Nagymamák Divatbemuta-
tóján vonulhattak a közönség elé, 
ezzel is fokozva a hangulatot.

Október 21-én a Ferencszállási 
Nyugdíjas Klub tagjai invitáltak 
bennünket kártya délutánra, ahol 
Jani János Polgármester úr szeren-
csekívánságai mellett szükségünk 
volt a memóriánkra, figyelmünk-
re, asszociációs és kombinációs 
készségünkre is egy-egy parti le-
játszása során ahhoz, hogy nyer-
jünk.

Október 23-án ismét Ferenc-
szálláson vehettünk részt egy 
bálon, ahol ismét kitűnő vendég-
látásban volt részünk. A táncos 
műsorok és a vacsora után fergete-
gessé vált a buli.

Október hónapban sokat tán-
coltunk a különböző rendezvé-
nyek alkalmából, ahol fizikai ak-
tivitásunkat növeltük ezekkel a 
mozgásformákkal.

a Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Gratulálunk Papp Józsi bácsi és Irénke néni hatvanegyedik házassá-
gi évfordulójához - jó egészséget, és még sok szép évfordulót kívánunk 
nekik!

61 év kéz a kézben
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A BÁNÁT Kulturális Közhasznú 
Egyesület pályázatot nyújtott be az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által meghirdetett „A nemzeti-
ségi civil szervezetek 2015. évi költ-
ségvetési támogatására” pályázatra 
2015.januárjában.

A kiírás célja a nemzetiségi civil 
szervezetek működésének, tevé-
kenységének támogatása, főként 
a nemzetiségek önazonosságának 
megőrzése, anyanyelvük, hagyo-
mányaik, szellemi és tárgyi emlé-
keik ápolása, továbbá nemzetiségi 
érdekképviseleti célok megvalósí-
tása.

A kedvező elbírálásnak kö-
szönhetően 700.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyert 
egyesületünk, mellyel a szervezet 
működésének adminisztrációs 
hátterét tudjuk biztosítani (kom-
munikációs- és adminisztrációs 
költségek-, utazási- és protokoll 
költségek).

A megvalósítási időszak: 2015. 
január 01 – 2015. december 31.

Támogató: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, támogatáskezelő 
az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő.

BÁNÁT Kulturális 
Közhasznú Egyesület

Nemzetiségi civil szerveze-
tek működési támogatása

Dokumentumfilm a szerb 
hagyományokról

Támogatás tánchá-
zak megvalósítására

A Magyar Művészeti Akadémia 
2015. első félévében nyílt pályá-
zatot hirdetett államháztartáson 
belüli, valamint államháztartáson 
kívüli – civil és egyéb – jogi sze-
mélyiséggel rendelkező szerve-
zetek, továbbá magánszemélyek 
részére 2015. évi művészeti szak-
mai program megvalósításának 
támogatására. 

Népművészet kategóriában sa-
ját autentikus gyűjtést tartalmazó, 
oktatást segítő korszerű szakmai 
kiadványok megvalósítása, továb-
bá e fenti célokhoz kapcsolódóan 
gyűjtemények és azok kiállításá-
nak, publikálásának támogatása 
vált lehetővé, mely témában egye-

sületünk is nyújtott be pályázatot.
A 2015.júliusában az MMA 

által hozott döntés alapján szer-
vezetünk 400.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert a szerb 
néphagyományok digitális mó-
don történő dokumentálására, 
mely nagyszerű lehetőség azok 
megőrzésére, széles körben törté-
nő megismertetésére.

A program megvalósítási határ-
ideje: 2015.december 31.

BÁNÁT Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület

A BÁNÁT Kulturális Közhasznú Egyesület 
2015.áprilisban pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Kulturális Alap Közművelődés és Népmű-
vészeti Kollégiuma felé Deszken és Szegeden 
megvalósuló táncházainak támogatására.

Az NKA célja olyan rendszeresen működő 
táncházi programok támogatása, amelyek a 
megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 
alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel 
kerülnek megrendezésre, illetve alkalmanként 
kiegészülnek kézműves, hagyományőrző foglal-
kozásokkal.

Egyesületünk sikerrel pályázott, a támogató 
150.000 Ft vissza nem térítendő támogatással 
segíti táncházaink megvalósítását 2015.szep-
tember 01 – 2015.december 31-ig.

BÁNÁT Kulturális Közhasznú Egyesület

KÖZLEMÉNY:

Horváth Dániel induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. (IV. 28.) 
MvM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2015. évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 
2015. 05. 28. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2015. 10. 
12.-én, indított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfe-

lelő 12 621 600forint összeg támogatást nyert. A vállalkozás székhelye 
Deszk, fő tevékenysége szarvasmarhatartás és tenyésztés. A vállalkozó 
célja a támogatás felhasználásával egy hosszú távon versenyképes me-
zőgazdasági vállalkozás megalapozása, mely a következő öt évben két 
munkahelyet hoz létre és hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség 
megtartásához.
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Hólabda – bemutatkozik a Veszelovszki család

Sok idő eltelt a legutóbbi családlátogatás 
óta, amikor is a Slezák család adta át a bemu-
tatkozás lehetőségét a Veszelovszki család-
nak. Amilyen nehezen sikerült összeegyeztet-
ni a beszélgetés időpontját, olyan kötetlenre 
és hosszúra sikerült a látogatásom Erikánál 
és Lacinál.

– Hogy fogadtátok a hírt, hogy Csongiék nek-
tek adták a stafétát?

– Oviból ismerjük őket, ez már elég régi 
ismerettség. Később mindkét családban a na-
gyobb gyerek néptáncolni kezdett. Ez a Tücsök 
oviban felajánlott lehetőség volt, hogy Tóth 
Gáborhoz vitte Zsuzsa a gyerekeket, amiért 
– többek között – mindig hálásak leszünk az 
óvodavezetőnek. A kislányunk, Sára, és Cson-
giék fia, Dani jelenleg is a Belicében táncolnak. 
Sokszor informáljuk egymást a próbákkal kap-
csolatban, és a közös drukk is összekovácsolja 
az embereket...

– Hogyan kerültetek Deszkre?
– Mindszenti vagyok – veszi át a szót Eri-

ka- , Laci pedig maroslellei születésű. Régebben 
Szegeden laktunk egy harmadik emeleti lakás-
ban. Mindketten Röszkén dolgoztunk akkor 
még, ott ismertük meg egymást; Laci jelenleg is 
vámügyintéző, de amikor Sárival kismama let-
tem, eljöttem onnan – a 24 órázás nem kisgye-
rekes anyukának való. Mikor megszületett, még 
egészen pici volt, amikor a kertvárosi házakat 
nézegetni kezdtük Szegeden. Egy ismerősünk 
javaslatára jöttünk el Deszkre, körbenéztük 
alaposan a települést; barátságos, zöld, virágos, 
és nagyon nyugodt volt a környék. Ez a terü-
let, ahol lakunk, az újosztás széle a mai napig a 
nyugalom szigete, ahova az egész napos, egész 
heti rohanás és pörgés után JÓ hazajönni. A 
gyerekek egészen kicsi koruktól is nyugodtan 
rohangálhattak, nem kellett attól félni, hogy a 
ház előtt, vagy a játszótérre menet elüti az autó.

– Meséljetek kicsit magatokról! Hol dolgoztok, 
a gyerekek hova járnak iskolába?

– Mint mondtam, Laci jelenleg is vám-
ügyintéző, de én voltam már minden, ahogy 
mondani szokták, csak akasztott ember nem! 
- kacag fel Erika. Míg a gyerekek kicsik voltak, 
használtruháztam több kis üzlettel, de sokat 
voltam távol itthonról. Később műkörmöz-
tem, amikor is a családom behívott a családi 
vállalkozásba. Édesapám 40 éve indított acél-
szerkezetüzemében kaptam azt a feladatot, 
hogy a pályázatokkal kapcsolatos dolgokat, az 
adminisztrációs munkát átvegyem. Ezt helyileg 
Mindszenten csinálom többnyire, de van, hogy 
haza is hozok munkát. Nagy dolog, ha a mai 
világban egy családi vállalkozás fenn tudja tar-
tani magát. Ez lehet egy támpont a gyerekeink-
nek is a jövőre nézve.  Lacinak van két felnőtt 
lánya, ők 22 és 25 évesek. A közös gyerekeink 
már iskolások mindketten; Sára 12 éves lesz, 
Viktor 10. Mindketten a szegedi Waldorf isko-
lába járnak.

– A Waldorfról megoszlanak a vélemények, 
megkérdezhetem, miért így döntöttetek?

– Gyerekként túl maximalista voltam, és ezt 
a hozzáállást láttam Sárán is. Nem szerettem 
volna, ha túlterheljük, így olyan szemléletű is-
kolát kerestünk, ahol a követelmények nem 
olyan merevek. Természetesen ez pedagógus-
függő, lehet mindent jól és rosszul is csinálni. 
Nekünk mindkét gyerekünk esetében szeren-
csénk volt a tanárokkal, akik az ottani szokások 
szerint végigviszik a nyolc évfolyamon keresz-
tül az osztályát. A Waldorf alapján mindketten 
gitároznak, furulyáznak, nyelveket tanulnak, és 
kézimunkáznak (a gyerekek és a szülők lelke-
sen mutatják a szebbnél szebb, gyapjúfonalból 
kötött/horgolt használati tárgyakat).

Ez az iskola az életre nevel. Nem a lexikai tu-
dást erőlteti, hanem megtanítja tanulni, illetve 
arra, hogy mit hol kell keresnie – veszi át a szót 

Laci –. A művészeteken keresztül fej-
leszti a gyerekek képességeit. Nyilván az sem 
volt másodlagos, hogy olyan iskolát találjunk, 
ahonnan nem rengeteg házi feladattal jön haza 
a gyerek, amit a mi feszített munkatempónk 
mellett este nyolckor tudnánk elkezdeni meg-
csinálni.

– Hogy érzitek, sikerült beilleszkedni az itteni 
életbe? Hogy érzitek itt magatokat?

– Ahogyan a gyerekek az oviban elkezdték a 
néptáncot, bekerültünk az itteni életbe. Akinek 
nincs a gyereke valamelyik csoportban, nem 
feltétlenül megy el egy helyi kulturális ese-
ményre. El sem tudják képzelni, milyen élet van 
itt! Míg Sára a Belicében, addig Viktor a Bor-
bolyában táncol; most is: minden a néptáncról 
szól – nevetnek –, a Fölszállott a pávára készül-
nek, ebben élünk minden nap. De a családi 
életünknek is meghatározó része; mostanában 
volt kettőnk szülinapja, egy napon születtünk 
Lacival – mondja Erika –. Mindszenten, nagy-
családi körben tartottuk. Sok meglepetés volt, 
és láttam, hogy valamivel titkolóznak, de azt 
gondoltam, a torta az. Mindig kiszimatolom 
az ilyesmit! De ez alkalommal volt egy külö-
nös meglepetés, amit régóta szervezett Laci: 
Viktor és a párja, Haluska Lili egy rövidített 
koreográfiát mutatott be, amit Tóth Gábor ta-
nított be nekik. A teljes ruházatot is kölcsönad-
ták erre az alkalomra. Csodálatos meglepetés 
volt ez, amiben Haluska Andi is kivette a részét, 
hiszen Lacival ketten hol itt, hol nálunk szer-
vezték a próbákat titokban nehogy megsejtsek 
valamit. A rokonság egy része sosem látta a 
gyerekeket táncolni, vannak idős nagyszülők, 
akik a távolság miatt ezt nem is láthatták vol-
na másként. Hatalmas élmény volt, szem nem 
maradt szárazon...

– Kinek szeretnétek továbbadni a stafétát?
– Kőszegi Edinának és Túri Gábornak.  

Őket is az oviból ismerjük, Viktornak Dorián 
volt a legjobb barátja az óvodában. Abban a 
családban mindkét gyerek eredményes sporto-
ló, biztosan lesz nekik is miről mesélni :).

Elbúcsúzáskor úgy éreztem, mintha nagyon 
régi, nagyon jó ismerősöktől lépnék ki az ajtón; 
a család összetartása, közvetlensége, tudatossá-
ga magával ragadó volt. A gyerekek is úgy érzik, 
hogy amit tanulnak, ahol táncolnak, annak érté-
ke van. A lakásban isteni kifliillat szállt, mert “ők 
mindig sütnek valamit”, amiben mindenki kive-
szi a részét. A tudatosság éppen abban nyilvánul 
meg, hogy arra tudnak időt szakítani, ami mind-
annyiuknak fontos: egymásra.

Kedves Erika, kedves Laci! Köszönöm szépen, 
hogy a hétköznapi rohanásban is tudtatok időt 
szánni rám, egy szomszédságban lakó ismeret-
lenre! Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést!

Kardos Ditke
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Szivárványos novemberünk volt. Vagy ép-
pen ködszürke. Vagy zúzmarás-deres, vagy ép-
pen verőfényes napsütéses. Egyik reggel példá-
ul fészekből kipottyant csupasz fiókát találtam, 
szülei sem tudták a gazdag rovarteríték láttán, 
tavasz lett-e hirtelen. Máskor, az erdőben ki-
rándulva a bojtorján mellett számtalan bodo-
bács és egy katica napozott...

Az avar csak gyűlik a kertben, mindet nem is 
muszáj felszedni talán, alatta csemegék bújnak 
meg a rovarevő, kapirgászókedvű madarak szá-
mára. A tökéletes gyep sem bánja, ha pár levél a 
tél során a talajba komposztálódik.

Amikor minden ág csupasszá lesz, kiigazít-
hatjuk a fák koronáját, megnyírhatjuk a bok-
rok frizuráját.  A madárcsemegeként szolgáló 
lilabogyót, a madárberkenyét vagy éppen a 
vadszőlőt ne bántsuk most, de legalábbis a ter-
méseket hordozó ágait hagyjuk meg, tavaszra 
letisztítják tollas barátaink. Lehet almát is a fák 
ágaira szúrni, de mi egy-két fürt szőlőt is fenn-
hagyunk a madaraknak. Évek óta visszajáró 
vendégeink télen, míg nyáron lelkes rovarkárt-
evő-pusztítók.

Menthetetlenül közelednek az ünnepek; már 
a Márton-nap is előfutár volt, súlyos, szaftos 
libasültjével, gyümölcsös újborával mintegy 
nyitánya az előkészületeket övező finomságok 
tárházának.

A szép időben töltsünk minél több időt a 
friss levegőn, a testmozgás egészséges és erősít 
is szivet-lelket-testet egyaránt. Hűvös az idő, nő 
az étvágy, és a friss gyümölcsök választéka is 
megcsappant; ezért (is) bátran kombinálhatjuk 
a nehezebb húsokat az aszalványokkal, gyü-
mölcsös mártásokkal. 

ASZALT SZILVÁVAL 
TÖLTÖTT 
PULYKANYAK

Márton-napra szerettem volna libanyakat 
tölteni, több ízkombinációt kipróbáltam 
volna. A sors úgy hozta, hogy nem sikerült 
libanyakat kapnom, így maradt a pulyka-
nyak. Többfunkciós, hiszen a húslevesalapba 
a nyakcsontok bekerülhetnek, erősítve az 
alaplevet. Másrészről, a pulykanyak keske-
nyebb, így könnyebben kiszakad a csigolyák-
ról lefejtve, illetve, a pulykahús szerkezete 
eleve lazább, mint a libáé. A küzdelem óriási 
volt, de megérte :).

HOZZÁVALÓK: 
 3 pulykanyak
 kis csomag aszalt szilva
 testes vörösbor (szilvához a merlot-val 
nem lövünk mellé)
 10 dkg szelt baconszalonna
 só

ELKÉSZÍTÉS:
1. Az aszalt szilvát áztassuk be annyi borba, 

amennyi éppen ellepi. Ha nem azonnal dol-
gozunk vele, tegyük hűtőbe, lefedve, hogy az 
illóanyagok ne párologjanak ki szobahőmér-
sékleten.

2. Fejtsük le a húst a csontról; érdemes a 
nyak legszélesebb pontjánál kezdeni, hosszan 
megnyitni az izomköteget, és alulról felfelé ha-
ladni. A húst alapossan sózzuk be.

3. Csepegtessük le a szilvákat. Terítsük ki 
a szalonnaszeleteket egyharmadát egy na-
gyobb alufóliadarabra, és tegyük rá az egyik 
nyakhúst. Mint a rétestöltésnél, rendezzük el 
sorban a szilvák egy harmad részét hosszában 

a húson. Hajtsuk a gyümölcsre a húst jobbról, 
majd balról, és tekerjük be a szalonnával. Te-
kerjük be alufóliával.

4. Ismételjük meg a másik két nyakhússal a 
fentieket. Tegyük pár órára, vagy akár egy éj-
szakára a hűtőbe.

5. Melegítsük elő a sütőt 140-150 fokra, és 
tegyük be tűzálló edényben elrendezve a 3 ru-
dat, alufóliástól. 2,5-3 óra alatt pároljuk-süssük 
készre. A fóliát nem kell levenni róla, nehogy 
kiszáradjon a hús és a szalonna.

6. Ha elkészült, tálalásig tartsuk a fóliában, 
melegen. Közvetlen tálaláskor bontsuk ki, a 
szaftot öntsük le a húsról egy edénybe, akár 
mártást is készíthetünk a boros-gyümölcsös 
léből egy kiskanálnyi keményítő segítségével. 
Éles késsel ferdén szeljük fel ujjnyi vastag sze-
letekre.

7. Párolt káposztával, burgonyapürével 
vagy hercegnő burgonyával kínáljuk.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Béke u. 5/a.) 

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd – 
 2015. március 01. napjával megnyitotta új deszki alirodáját.

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).
 

 Ügyfélfogadási idő: Minden csütörtökön 14.30.-tól
 Telefon:  30/ 995-8888, 
 email:  peto@kpt.hu
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Árvízhelyzet 
Kárpátalján

Most kaptuk a hírt, miszerint újra veszélyez-
tetik a Tisza és a környező patakok Rahó test-
vértelepülésünket. Az elmúlt napok, hetek esős 
időjárásának következtében megemelkedtek a 
folyóvizek vízszintjei, jelenleg a legkritikusabb 
a helyzet a Tisza felső szakaszán. November 20-
ra virradóra a folyó kilépett medréből Rahónál 
és Gyertyánligetnél. Két földcsuszamlásról is 
érkezett jelentés.

Szombat reggelre a Tisza már elárasztotta 
Rahó mélyebben fekvő utcáit, a forgalmat ide-
iglenesen lezárták, csak a tehergépjárműveket 
engedik át. A város két alacsonyabban fekvő 
utcáját is elárasztotta részlegesen a víz, az ott 
élő gyerekeket a járási kórház gyermekosztá-
lyán helyezték el ideiglenesen. Nem sok jóval 
kecsegtet, hogy a nagy nyári szárazság után a 
meteorológiai előrejelzések további csapadékot 
jósolnak. Nem zárják ki, hogy a veszélyeztetett 
helyeken kitelepítéseket rendelnek el, és útsza-
kaszokat zárhatnak le.

„Szorítunk rahói barátainknak és a kárpátal-
jai Tisza mentén élőknek, hogy ne ismétlődjön 
meg a pár évvel ezelőtti katasztrófa. Napi kap-
csolatban vagyunk a településsel, és ha szükség 
lesz rá, kész vagyunk a segítségükre sietni!” - 
mondta Király László polgármester.

 Mi is csak remélni tudjuk a legjobbakat – 
minden deszki nevében.

A szerkesztőség

 Itt tegnap még autók közlekedtek..

A novemberi programforgatag egyik kiemel-
kedő eseménye volt a Magyarországi Szerb 
Színház két egyfelvonásosa, mely debütálás is 
volt egyben. Az idegenben keserűbb a sírás és 
a Jávor „Pali” utolsó mulatása külön-külön is 
rendhagyó és magával ragadó előadás. Az első 
felvonás Karády Katalin életének állít méltó 
emléket. Varga Klári színésznő finoman meg-
formált karakter-játéka, valamint a kor ízlé-

sének zenei tükröződése könny-
fakasztó pillanatokat idézett elő, 
egy hajdani díva tündöklésének és 
hanyatlásának történetében, ahol 
a prózai és zenei etapok aprólé-
kosan felépített fájdalomharmó-
niákat meséltek. A pontos zenei 
narráció Rusz Milánhoz, a darab 
szerző-rendezőjéhez láncolja a 
nézőket. A feszes, fegyelmezett 
első részt követően két klasszis lépett Rusz Mi-
lán mellé a deszki deszkákra. Jávor Pál szerepé-
ben Benkő Péter, míg a cigányprímás bőrébe 
Mikó István bújhatott. Jutalomjáték volt ez a 
két művész számára, hiszen az első felvonáshoz 
képest, ez egy könnyedebb, oldottabb hangvé-
telű zenés monodrámát ajándékozott a szép 
számban összegyűlt nézőknek. Mikó komikus 
figurája, Benkő Péter snájdig eleganciája, jól 

jellemezte egy le-
tűnt kor emlékeit. 
A befogadók há-
lás tapssal és sze-
retettel fogadták 
a 20. század két 
ikonikus színészé-
nek életművét be-
mutató előadást. 
A darabot követő 
vacsorán az alko-

tók elmesélték, hogy számukra mind a korszak, 
mind a magyarországi művész kultusz adta 
anekdoták belopóztak a szívükbe, ezt aztán 
folytatva a sorozatot a jövő évben nekilátnak 
egy hasonlóan nagy művész életének bemuta-
tását feldolgozó zenés darab elkészítéséhez. A 
többi már történelem....

Seres István Pipu 

Karády kontra Jávor
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Ninove új „óriása”
Kedves barátunk, a ninovei 

kikiáltó, Hans Van Laaten, aki 
elnyerte már a kikiáltó világbaj-
noki címet is, örökre „bekerült” a 
testvértelepülésünk városházájá-
nak tanácstermébe. A körülbelül 
négy méteres figura vessző vázra 
épül, mint ahogy eddigi „társai” 
is, melyek flamand városi polgá-
rokat, előkelőségeket mintázva 
évek óta díszítik a tanácstermet és 
különleges alkalmakkor az utcán 
a városi ünnepeket. A település 
emblematikus alakjáról, a váro-
si kikiáltóról készült óriás bábu, 
nem csak a hagyományőrzésnek, 
de kedves barátunknak, Hans 
Van Laaten-nek is örök emléket 
állít Ninove városban. Gratulá-
lunk Hans!

Hans Van Laaten, a kikiáltó

Ninove új óriása

Az első deszki emlékparkunkban elhelyezett kopjafákon azon személyek 
nevei olvashatók, akik sokat tettek településünkért, Deszkért. Új sorozatunk-
ban Őket szeretnénk bemutatni olvasóinknak.

ZOLTÁNFY ISTVÁN 
festőművész (1944-1988)

1944-ben született Deszken, iskoláit Szegeden végezte. A Tábor utcai 
szabadiskolában kezdett foglalkozni a képzőművészettel Vlasics Károly és 
Tápai Antal irányításával. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Vinkler 
László volt a mestere. Haláláig a szegedi Tömörkény István Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola tanára volt. Első kiállítását még főiskolásként 
rendezte 1966-ban. Azóta számos országos, nemzetközi és helyi tárlaton 
vett részt, több önálló kiállítást is rendeztek műveiből. Festményeit 1971-
ben mutatta be a TV Galériája.

Pannót festett a nagykátai házasságkötő terembe, a szegedi kenderfo-
nógyár tanácstermébe, a deszki községi tanács házasságkötő termébe. 
Több díjat, elismerést kapott. Elnyerte az Ifjúság Szegedért emlékplakettet, 
kitüntették Szeged város alkotódíjával, megkapta az SZMT Juhász Gyula 
díját. Többször nyerte el a Szegedi Nyári Tárlatok díját, elismerték alko-
tásait a Vásárhelyi őszi Tárlatokon és a Festészeti Biennálékon. Műveivel 
szerepelt a Szovjetunióban, Jugoszláviában, Franciaországban, Ausztriá-
ban, a Német Szövetségi Köztársaságban és Finnországban.

1988. augusztus 14-én tragikus autóbaleset áldozata lett Ausztriában.

Szerk.

Tisztelgés elődeinknek 

∞∞
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ETE PONT∞∞∞Nem tudjuk kinek 
jó, kinek okoz örömöt a rom-

bolás, ki érez ellenállhatatlan vágyat, 
hogy tönkretegyen mindent, ami másnak a 

szépet, a közös munkát és az alkotást jelenti.
November elsejére virradóan ez a kép fogadta a 

faluházhoz érkezőket az előző napi tökfaragás után. Ri-
pityára törte a mécsesekkel feldíszített ünnepi „műveket” 

pár semmirekellő. Valószínű ugyanazok firkálták össze a 
faluház vadonat új ablakkönyöklőit és rugdosták össze a 
friss nemesvakolatot a falakon. Kívánom nektek - elköve-
tőknek, hogy a ti lelketekbe is költözzön be a szép, és a más 
munkája iránti tisztelet, és ne a rombolás öröme legyen az 
egyetlen, ami kitölti sivár életeteket! Ne kelljen, hogy a tök-

lámpa fogalma átértékelődjön bennünk, azokban akik az 
alkotás mellett állunk!

Király László 
polgármester
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki 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 
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); 
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
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

FALUGAZDÁSZ
Horváth Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: a Polgármesteri  Hivatalban
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
páros héten csütörtökön 8-10-ig.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
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.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás
 (szeptember 30-március 31. között):
 Hétfő – Kedd: SZÜNNAP
 Szerda:  9.00 – 15.00 óra
 Csütörtök:  SZÜNNAP
 Péntek  11.00 – 17.00 óra
 Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
 (Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
 Vasárnap:  SZÜNNAP 
  
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 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, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
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
Központi ügyelet: 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: Nagy Bernadett Kinga
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Németh Zsuzsanna és 
Dr. Halász András 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-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; Szerda: 8.00–17.30;
 Péntek: 8.00–12.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

december 2., 16., 30.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hul-
ladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események

HÁZASSÁG 
Kakas Annamária és Markovics 
Gábor deszki lakosok 2015. november 14-én, 
Geczó Kornélia és Kardos Zoltán deszki lako-
sok 2015. október 31-én házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!
Csernák Mariannának és Buzás Péter-
nek (Deszk, Kertész köz 6.) Emma,
Vetró Anikónak és Molnár Zoltánnak 
(Deszk, Szegfű u. 2842.) Auróra Letti és 
Elektra Emili,

Török Dalmának (Deszk, Ősz u. 33.) Ziva Zoé   
Schaff Gyöngyinek és Kukla Tamásnak (Deszk, Tö-
mörkény u. 17.) Tamás nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Szalma Bálintné 6772 Deszk Zója u. 

15. szám alatti lakos 64 éves korában,
Wolf József 6772 Deszk, Táncsics utca 

22. szám alatti lakos 82 éves korában,
Pajcsin Lászlóné 6772 Deszk, Zrínyi u. 5. 

szám alatti lakos 64 éves korában elhunyt.
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