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DÍJESŐ A DESZKASZÍNHÁZNAK

A DeszkaSzínház Csend, élet című halk drámája, a Nemzeti Színházban rendezett SacrART Fesztivál ARANY MINŐSÍTÉSÉT, valamint a
legjobb előadásnak járó fődíjat és a Magyar Művészeti Akadémia legjobb előadásnak járó 50.000 Ft-os különdíját nyerte el. Ezen felül Beszédesné Mellár Erika színész különdíjban részesült!
A sikerről bővebben a 4. oldalon olvashatnak.

ÍVÁStályképeket, tablókat!
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Kedves Deszkiek! A településünk múltja, az itt élők, a
Deszken tanulók egyik legrészletesebb és legteljesebb
fotógyűjteménye szűnt meg, amikor a régi iskola falairól
eltűntek a régi osztálytablók. Ez a pótolhatatlan gyűjtemény, ez a kincs az iskola padlására dobva ment tönkre
tíz évek alatt, és gyakorlatilag semmi sem maradt belőlük. Egykori tantestületek, pedagógusok és majd minden
deszki diák arca vált homályos múlttá egy rossz döntésnek köszönhetően.
Nem kutatva sem az okokat, sem a felelősöket – a deszkiek segítségét kérem!
Azt szeretném, ha minden „régi diák” feltúrná az elkövetkező hetekben a fotókkal teli fiókokat, és egy fénymásolás, szkennelés erejéig behozná a faluházba, vagy a hivatalba azokat. Kérem, hogy lehetőleg a nyolcadik osztályos
képeket hozzák be, és mellékeljenek névsort – akkor is,
ha nem teljes. Ha Önnek nincs, de tudja, emlékszik, hogy
valakinél látott ilyen ereklyéket – jelezze, segítsen! A következő pár hónapban megpróbálunk a lehetőségeink
szerint egy teljes gyűjteményt összeállítani az egykori
osztályképekből, melyek visszakerülhetnek az iskola
folyosóira.
Ez a múltunk újraélesztése, az emlékeink és az elődeink tisztelete felé tett nagy lépés lesz, amihez mindenki
segítéségét várjuk.
Király László polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Lebontották a volt tejcsarnok épületét. Mi a terve az önkormányzatnak,
mi fog ott épülni?
– Az egykori tejcsarnok – illetve az iskolai gyakorlati foglalkozásainak helyet
adó, műhelyt is magában foglaló épület
– első lépésben elbontásra került. A vétel
pillanatában már részleges bontási kötelezés volt érvényben a régi tulajdonos felé,
hogy a veszélyessé vált épületrészeket le
kell bontania. Ez az utca felőli 6-7 métert
jelentette, ám a két tél és a csapadékos időjárás sok kárt okozott a többi szerkezetben
is. A régi gyakorlati műhely mennyezete beszakadt, gyakorlatilag életveszélyes volt. Ezek
az okok tették szükségessé az épület teljes elbontását, ami gyakorlatilag meg is történt.
Tervek, elképzelések természetesen vannak, de döntés még nem született a hasznosításról.
Első körben egy olyan közösségi épületben gondolkodnánk, ami alkalmas lehetne –
a település által már kinőtt – faluház tehermentesítésére. A megvalósítás csak pályázati
pénzből lenne elképzelhető, tehát újabb feladatot is találtunk magunknak, a cél megfogalmazása pedig a közeljövő feladata lesz. Addig rendezni kell a terepet, és egy kulturált
kerítéssel kell az utcafrontot lezárni. Ezen dolgozunk jelenleg.

– Elszaporodtak a kóbor kutyák a település környékén. Mit tehetnek
a lakosok?
– Először is hagy jelentsem ki, hála az égnek, nem szaporodtak el a magukra
hagyott kutyák a településünkön. Havi egy-két eset több mint jó – az előző évek
rossz statisztikáit tekintve is. A deszkiek által nem megfelelően tartott, esténként
randalírozó kutyák száma biztosan zavaróbb és inkább számottevő, mint a kóbor ebek jelenléte. Ezeket nagyon nehéz befogni és a tulajdonosok ellen eljárást
foganatosítani, mivel egyrészt éjjeli falkázásokról van szó, másrészt pedig sok
közülük nem lett chippel ellátva.
A közterületeken kóborló kutyáknak senki nem örül, kivéve azokat a felelőtlen egyéneket, akik az autóikból kidobják a megunt házi kedvenceket. Az efféle
gondolkodás ellen nem tudunk tenni, az itt maradt, gyakran alultáplált és agresszív kutyák befogását viszont az eddigiek szerint továbbra is megrendeljük.
A makói gyepmesteri teleppel van szerződésünk ezen ügyek mindenki számára
megnyugtató rendezésére. Kérek minden lakost, aki ilyen kóbor állattal találkozna, ilyet látna – azonnal jelezze a hivatal (571-584), vagy a kft (271-852) telefonszámán!

– Több lakossági jelzés érkezett, hogy rossz ízű
a deszki víz. Van-e tudomása erről, hogy mi az
oka ennek?
– Az ivóvízminőség javító projekt beindulása előtt
már jeleztem – vészmadárként –, hogy a rendszer
átadásakor kétségtelen jobb mutatókkal, ám gyengébb élvezeti értékkel, íz világgal fog rendelkezni az
ivóvizünk. Eljött ez az idő. Az EU-s mértékkel magas
káros anyag tartalmat törésponti klórozással és egyéb
eljárásokkal sikerült lecsökkenteni, ám ezzel a fogyasztás szempontjából lényegesen rosszabb ivóvizet
kaptunk. Sajnálom és bosszant az a közvélemény félrevezetés, ami elfogadottá tette az egész projekt bevezetésének szükségességét. Az eredmény mára kézzel
fogható, és a lakosság jogos észrevételei kapcsán nyilvánvalóak is. A pár éve még finom deszki víz szabványosan rossz ízű lett. Ilyenkor szokták mondani, hogy
a műtét sikerült, de a beteg meghalt…

– Tavaszi tervek, tennivalók?
– A tél elmúltával a szokásos munkákon túl elkezdjük a
településen a kisebb javításokat, a helyreállításokat a lakossági észrevételek alapján. Út és járda csatlakozásokat építünk
meg, újítunk fel. Kijavítjuk olyan nagyon rossz, de most csak
elsősorban kisebb járdaszakaszokat, melyek sok bosszúságot okoznak a deszkieknek. Megpróbáljuk pótolni az efféle
elmaradásainkat, persze jól tudjuk, mindig lesz mit csinálni.
A jó idő beállta előtt a képviselő-testülettel szeretnénk az
óvodaudvart rendbe tenni. Földmunkákat, tereprendezést,
régi kiöregedett növények kivágását és újabbak telepítését
tervezzük. Ez utóbbiban és virágok telepítésében, előre meghirdetett időpontban várjuk majd a vállalkozó kedvű szülők
segítségét is. A szép környezet iránti elkötelezettségre és az
udvaron megfőzendő kolbászos-tarhonyás krumplira apellálva reméljük, hogy sokan tartanak velünk egy kis társadalmi munkára!
Majális előtt ismét fejleszteni fogjuk a sportcentrum kültéri fitnesz eszközeit, valamint szeretnénk még idén elindítani hasonlók telepítését a szabadidőparkban is. Az ottani
fejlesztések terve ettől bővebb azért. Kerékpártámaszok,
tűzrakó-helyek és egy fedett pihenőhely megépítésével szeretnénk a deszki családoknak egy-egy vasárnapi főzős, családi programot adva felajánlani a területet. Minden évben
hozzátennénk valamit, hogy egyre csábítóbb legyen a szabadidőpark, és hogy bátran, csalódások nélkül szervezhessenek egy félnapos kikapcsolódást a szabad levegőt kedvelő
családok, baráti társaságok.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 23-án tartott
ülésén a következő határozatokat, rendeleteket hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett
munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű
határozatokról. Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó
Közszolgálati Szabályzatát. A testület a köztisztviselők illetménykiegészítésére vonatkozó
önkormányzati rendeletet, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet
módosítást is jóváhagyta. Megalkotta a települési támogatásokról szóló helyi rendeletét, valamint az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendeletet is
a változásoknak megfelelően módosította. A

testület megalkotta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló helyi rendeletét, és módosította a 2015. évi költségvetésről szóló helyi
rendeletét. Jóváhagyta a testület SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszk településen
2015. évben végzett tevékenységéről és a 2016.
évi tervekről szóló tájékoztatóját. Újabb 1 évre
megállapodást kötött Deszk község közigazgatási külterületén a mezőőri őrszolgálat és a
természetes és épített környezet felügyeletével
kapcsolatos feladatok ellátására a Deszki Gazdák Vadásztársaságával. Módosította a Deszki
Polgármesteri Hivatal és Deszki Művelődési
Ház és Könyvtár alapító okiratát. Jóváhagyta
a polgármester 2016. évi szabadság ütemezését. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezésére Szakmai Bizottságot hozott létre.
Jóváhagyta a testület a 2015. december 18-án
kelt, a Tisza-Maros Szög Szúnyoggyérítési
Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
szóló megállapodást. A Deszki Sport Club
részére 1.000.000,-Ft. támogatást nyújtott a
működési költségei biztosítása érdekében.
Elfogadta a tájékoztatót az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak
fizetési tapasztalatairól és az épület állagának
az ismertetéséről.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
A CSMKH Szegedi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály főállatorvosa, mint első fokú hatóság
a CS-06I/01/316-6/2016. sz. határozatának
rendelkező részében
Deszk község közigazgatási területére
2016. április 2-től április 22-ig

EBZÁRLATOT
és LEGELTETÉSI
TILALMAT
rendel el.

• Az ebzárlat tartama alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy
azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek. Zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát
– és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével – szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek,
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető
ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek
a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás
alól.

5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6. A vadászterületen kóborló, be nem
fogható ebek ártalmatlanítása a vadászatra jogosult feladata.
• A legeltetési tilalom alatt a legelőre
állat nem hajtható.
Felhívom a lakosság figyelmét a fenti előírások szigorú megtartására!
Deszk, 2016. március 16.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

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:
Telefon:
email:

Minden csütörtökön 14.30.-tól
30/ 995-8888,
peto@kpt.hu
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Díjeső a Nemzeti Színházban
Nemzetiben a deszkák!

Hatalmas öröm volt már az is, hogy megtudtuk, a többrostás fordulókból egészen a
döntőig jutott a Csend, élet című darabunk a
SacrArt Fesztiválon. Nagy izgalommal készültünk, hiszen ez azt jelentette, hogy a Nemzeti
Színházban adhatjuk majd elő azt szakmai
zsűri előtt.
Március 14-én reggel 7 órakor elrobogtunk
a busszal a Faluház elől. Az út szokásosan jó
hangulatban telt, az a tipikus: „amint elhagytuk a Szeged táblát, mindenki elő is csomagolja a bekészített szendvicseit”.  Én voltam
a zenefelelős, csaptunk egy kis Beatles-bulit
az oda úton. Tettünk egy pihenőt Inárcson
egy kis életadó kávéra, majd meg se álltunk a
Nemzeti Színházig.
Gyönyörűen sütött a nap, igaz, kicsit hűvös
volt és azért általában elbírtuk a kabátot, de
nagyon szép időnk kerekedett szerencsére.
Ahogy megérkeztünk, először megnéztük a
színpadot, átbeszéltük, hogy mi hogyan lesz
a nap folyamán, majd birtokba vettük az öltözőnket, azaz a ZENEKARI HANGOLÓT. 
(Mennyit mosolyogtunk ezen… )
Az öltözőnk igazi profi helyiség volt, ahol
folyamatosan szólt a hangosban, hogy az épületben mi történik pontosan. Itt hívtak a későbbiekben minket a színpadra is, amikor mi
következtünk.

A megnyitóig volt egy kis időnk, ezért kimentünk a napsütésbe egy kicsit sétálni, fotózkodtunk a Nemzeti Színház előtti csodaszép környezetben. Kaptunk egy kis uzsonnát
is a szervezőktől. A megnyitót követően pedig
szintén sétálhattunk egyet, mi néhányan beültünk egy cukrászdába. Fél 4-re mind visszatértünk a színházba, készülődni és ráhangolódni
az előadásra. Átöltöztünk, mi a kórussal beénekeltünk, szórtuk a pozitív energiákat (mint
később a homokot ). Aztán egyszer csak
eljött a mi időnk. Szólítottak minket az ügyelőből. VÉGRE!
Aztán a technikai beállás után, már kezdődött is. Mi, a kis falusi Deszkaszínház Deszkről
a nagy Nemzeti Színházban előadhattuk az
egyik legújabb darabunkat. Hatalmas élmény
volt. Apró szilánkokra törtek a tányérok és egy
gramm homok sem maradt a tálainkban. Szólt
a vastaps ezerrel! 

Népdalkör bál

Március 12-én a Népdalkör
szokásos nőnapi báljára kaptunk
meghívást. A helyszín ezúttal a
Nyugdíjas klub volt, a vacsorát
pedig a Jóbarát csárda szolgál-

tatta, mindenki megelégedésére.
Este 7 órára megtelt a terem és
kezdődhetett a műsor. Nőnapi
bál lévén, a férfiak köszöntötték
a megjelent hölgyeket, majd Ki-

Ezután izgatottan vártuk az eredményhirdetést. A zsűri először megosztotta a tapasztalatait, jó tanácsait, majd nekilátott a felsorolásnak, hogy ki milyen díjban és jutalomban
részesül. Utoljára kerültünk sorra. Ez természetesen a legnagyobb örömet jelentette. Mi
kaptuk az arany minősítést és a legjobb előadásnak járó fődíjat, továbbá nyertünk 50 ezer
Ft-ot, azaz a Magyar Művészeti Akadémia
különdíját és egy lehetőséget, hogy a Nemzeti
Színházba visszatérjünk és megnézzünk egy
általunk választott előadást. Beszédesné Mellár Erikát is elismerték színészi munkájáért,
(MEGINT!  ).
Talán nem is kell mondani mennyire boldogan robogtunk hazáig ezekkel a nagyszerű
díjakkal a zsebünkben. Többen nem is jártunk
még a Nemzeti Színházban ezelőtt és mindjárt
előadni érkeztünk ide. Ráadásul ilyen eredményekkel zárult a nap. Ennél talán nem is lehet
szebb a társulat 7. születésnapjára az ajándék!
Másnap pedig még egy jó hírt tudtunk
meg: a Cinema Szeged Kft. felajánlott még
100.000,-Ft-ot társulatunknak a szép eredményért. Köszönjük!!

rály László polgármester, Brczán
Krisztifor alpolgármester, Zsurkán Ferenc képviselő – a vendégekből verbuvált segítőkkel
– a képviselő testület nevében,
finom mézes édességekkel ajándékozták meg a hölgyeket. A már
nagy sikert aratott „Hattyúk tava”
produkció sem maradhatott el és
végül a hangulatra Pipu és Brigi
operett műsora tette rá a koronát.
A végén együtt énekelte velük
mindenki a Hajmási Pétert… 
A nyitó műsorszámok után
kezdődhetett a buli, amit csak a
tombola szakított meg. Rengeteg
felajánlás érkezett, amit köszönünk szépen a Népdalkör nevé-

Márki Kitti

ben is. A mulatozás hajnal 1 óráig
tartott, a bálból befolyt összeg pedig: 152.000,-Ft lett.
És végül álljon itt a támogatók
névsora: Agrirose Kft., Arany Lászlóné, Balogh József, Balogh Györgyné, Deszki Faluház, Deszki Szóda,
Dömötör Györgyné, Földiné Pósa
Ilona, Gyenes Ilona, Gyorgyev Milivojné, Horváth Zsuzsanna, Király
László, Konczné Budavári Irén, Piti
Elek, Révész István, Révész György,
Stadler Ferencné, Temesvári Antalné, Tari János, Tari Jánosné Tünde,
Vikorné Nádasdi Ilona Tupperware tanácsadó, Zika László.
Bene Ildikó
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Néptánc sikerek

Fliber Patrícia, Farkas Tamás,
Ördög Máté
Az elmúlt és a következő hónapok is igen csak sűrű lesz a néptáncosok programjait illetően.
Januárban az ifjúsági szólótáncverseny nyitotta a megmérettetések sorát, ahol a Belice néptánc�csoportból Fliber Patrícia Ördög
Mátéval, Mátó Viktória pedig

Bende Bencével indult. A nagyon
erős mezőnyben a Viki-Bence páros jutott tovább az egri döntőbe.
Gratulálunk mindkét párnak!
Februárban a legények versenye következett, hiszen Nagyecseden rendezték meg az országos verbunk versenyt. Gabi bácsi
19 legénnyel indult útnak és a jó
eredmény ott sem maradt el. Saját
kategóriájukban az ördögbordás
fiúk taroltak, hiszen Balla Zámor
1., Bucskó Gergő 2., Bencz Gergő
pedig 3. helyezést ért el. Büszkék
vagyunk az összes versenyzőnkre!
A március és az április sem telik eseménytelenül. A Borbolyás
és Ördögbordás lányok felléptek
a március 15-i ünnepi műsorban
Deszken. Március 19-én pedig
nem kisebb megtiszteltetés érte
a csapatot, minthogy a Gyermek

néptáncantológián, az Operett
színházban léphetnek fel Furik
Rita koreográfiájával, a Borbolya
és az Ördögborda csoport lánykarának előadásában. Április 3-4én az Országos Táncháztalálkozóra hivatalos a Borbolya, a Belice
és a Kerepetye néptánccsoport…
Még felsorolni is sok. 
Áprilisban pedig indul a „fesztivál szezon”. Április 8-9-10-én
Szegeden, a Százszorszép Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon próbálunk szerencsét, április
29-én pedig a deszki Maros Menti Fesztiválon.
Lesz miért szurkolni csoportjainknak!
És végül egy támogatási lehetőségre szeretném felhívni a figyelmet. A néptáncosokat támogató
alapítvány kalotaszegi népviseletre gyűjt, amely kb. 1.500.000,-Ft-

Ezt tanultuk!!!!

Februárban az egyik általam legjobban várt
esemény az Ezt tanultuk! című rendezvény,
de gondolom, vagyunk így néhányan. Aki
nem ismerné: ilyenkor mutatják meg művészeti csoportjaink, mit tanultak az elmúlt
egy évben. Mára már annyi csoporttal büszkélkedhetünk, hogy képtelenség egy délután
végignézni, így egymást követő két pénteken,
február 19-én és 26-án került rá sor. A sorrend
felállítása igen nagy kihívás elé állítja a szervezőket, mert a gyerekek közül sokan vannak,
akik többféle művészeti csoport tagjai egyszerre. Idén a vírus is közbeszólt, tizedelte őket
rendesen, de a lényeg: két fergeteges délutánon
vagyunk túl! Énekelt az Iskolai kórus, a Cantabella Női Kar, Vincze Kamilla, Kopasz Helga és
a Népdalkör. Fellépett az összes néptánc csoportunk: a Cibere, a Borbolya, a Belice, a Kerepetye, a Deszkadöngetők, és természetesen a
szerb tánccsoportok: a Bánát néptáncegyüttes
felnőtt csoportja, és láthattuk az utánpótlás

Mátó Viktória és Bende Bence
ba kerülne alapítványunknak.
Ezért a kuratórium úgy döntött,
hogy lehetőséget ad támogatói jegyek megvásárlására. Egy támogatói jegy ára 2000,-Ft. Kérünk
minden kedves deszki és nem
deszki támogatót, szimpatizánst,
hogy segítse alapítványunkat a
nemes cél érdekében! A jegyeket
a Deszki Faluházban nyitva tartási időben lehet megvásárolni!
Bene Ildikó

dezvény, és ahogy magam ismerem, mindig
nagy lelkesedéssel írtam róla. Ám, ha visszagondolok a korábbi beszámolóimra, abban is
biztos vagyok, hogy még soha nem soroltam
fel név szerint, kik is azok az oktatók, akiknek
köszönhetjük mindezt, úgyhogy most megteszem: Berényi Ágnes, Goda Katalin, Kakas
Orsolya, Retek Brigitta, Sós Réka, Szűcsné
Molnár Erzsébet, Adamov Szreten, Balogh
Csongor, Brczán Krisztifor, Brczán Sztoján,
Dunai Péter, Gyorgyev Milivoj, Rusz Mákszó,
Seres István Pipu és Tóth Gábor. Hogy „sértődés ne legyen”, maradtam a jól bevált ABCnél, de gondolom, nem is ez a lényeg, hanem
az, hogy büszkék vagyunk Rátok, az általatok
végzett munkára, és azt kívánjuk: maradjon
meg a lelkesedésetek még sok-sok évig!!!!
csoportot is, nekik a Bánát Tambura zenekar
húzta a talpalávalót. A Deszki Akrobatikus
Rocky csoport 4 csapattal lépett színpadra, ott
voltak a minik, a kicsik, a középhaladók és a
haladók. Fellépett a Faces tánccsoport és társastánc tudását bemutatta az 1. osztálytól a 4.
osztályig mindenki. Klasszikus balettet láthattunk a Csingiling és az Ariel csoporttól. Még
kimondani is sok, de 22 fellépővel büszkélkedhettünk, ami minden évben lenyűgöz. De
nemcsak a nagy létszám hihetetlen, hanem az
is, hogy mennyit, de mennyit fejlődnek a gyerekek egy év alatt, köszönhetően a kitartásnak
és szorgalomnak! A program lezárásaként Király László polgármester köszönetet mondott
a művészeti csoportok vezetőinek és a Faluház
dolgozóinak, mindenkinek, akinek része volt
abban, hogy ez a két délután felejthetetlen legyen!
Ahogy az elején is mondtam: az egyik kedvenc programom az Ezt tanultuk! című ren-

Sillóné Varga Anikó
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... Az anyák könnyeznek
– Március 15-i megemlékezés

Idén több szempontból is különleges volt a március 15-i megemlékezés Deszken: először is,
hogy „március 15-én tartottuk a
március 15-ét”... amiben egyébként semmi különleges nem lenne, de a dátum kiválasztásánál
sokkal inkább szem előtt szoktuk
tartani, hogy minél több ember
jelen lehessen, mint hogy feltétlen
a „napjára essen”. Idén úgy hozta a
hosszú hétvége, hogy az ünnepnapot össze tudtuk kötni az ünnepléssel. A műsor, ahogy azt már
Seres István Piputól megszokhattuk, idén is különleges volt. Ezt
már a címéből is gondolhattuk:
„... Az anyák könnyeznek”. Király
László polgármester köszöntőjét
követően szép verseket, szövegeket hallhattunk a DeszkaSzínház
három tagjától: Sillóné Varga
Anikótól, Frányó Tímeától és
Földi Jánostól, de nem „élőben”,
hanem videón. Szintén videón
egy szép történelmi összefoglalót
láthattunk-hallhattunk, az 1848-

as eseményeket Dr. Bene Kálmán
mesélte el nekünk magával ragadóan. A színpadi játékban Márki
Kitti mellett az Ördögborda- és
a Borbolya néptánccsoportok
lánykara vett részt, majd a Cantabella Női Kar egy Bartók dallal
zárta a műsort. Én külön örülök minden évben, hogy tudom,
nem egy szokványos március
15-i műsorral fogok találkozni,
ahol egy csoport eljátsza a forradalmi eseményeket, és közben a
„Kossuth Lajos azt üzente” szól a
háttérben... Örülök, hogy mi ebben is tudunk innovatívak lenni,
és hogy ezt a közönség értékeli! A
már ilyenkor szokásos rajzpályázat eredményhirdetésére került
sor a műsort követően, aminek
szintén nem a huszárok és a kokárda, hanem a 2016-os év állatai,
növényei volt a témája. Idén e címeket a Mezei tücsök, mint az év
rovara; a Haris, mint az év madara; a hazai denevérfajok, mint az
év emlősei; a Mezei szil, mint az

év fája; a Compó, mint az év hala;
a Lilatönkű pereszke, mint az év
gombája; és a Mocsári kockásliliom, mint az év vadvirága kapták.
Nagy örömünkre sok szép mű
érkezett be hozzánk, melyek közül a zsűri a következő alkotókat
díjazta:
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Kiscsoport
1. helyezett: Lovász Zsófia
2. helyezett: Botlik Gréta
3. helyezett: Ördögh Réka
különdíj: közös munka
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda középső csoport
1. helyezett: Tóth Sára
2. helyezett: Erdődi Richárd
3. helyezett: Szalma Ádám István
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Nagycsoport
1. helyezett: Gordos Eszter
2. helyezett: Sziveri Roberta
3. helyezett: Lovász Viktória
különdíj: Kardos Edina, Kardos
Dorina
Tücsök Óvoda
kézműves munka különdíj
Zoltánfy István Általános Iskola
- 1.osztály
1. helyezett: Széll Panni
2. helyezett: Sztanojev Branimír
3. helyezett: Konkoly Kitti
különdíj: Takács Réka
Zoltánfy István Általános Iskola
- 2. osztály
1. helyezett: Tóth Eliza
2. helyezett: Brczán Lázár

3. helyezett: Pataki Balázs
különdíj:
Mityók Nikolett
Zoltánfy István
Általános Iskola - 3.
osztály
1. helyezett: Gordos Sára
2. helyezett: Schauer Viktória
3. helyezett: Frank Krisztián
különdíj: Krizsán Levente
Zoltánfy István Általános Iskola
- 4. osztály
1. helyezett: Simon Sára Maja
2. helyezett: Kovács Rana Jaffa
3. helyezett: Dér Noel
különdíj: Gyozsán Szilvia
Zoltánfy István Általános Iskola
- 5. osztály
1. helyezett: Mészáros Zsófia
2. helyezett: Csondor Bianka
3. helyezett: Kelemen Mihály
Gergő
különdíj: Medgyes Anna
Zoltánfy István Általános Iskola
- 6. osztály
1. helyezett: Balogh Vanessza
Zoltánfy István Általános Iskola
- 8. osztály
1. helyezett: Farkas Dániel
2. helyezett: Horváth Veronika
Köszönjük a szép munkákat, és
köszönjük azoknak, akik velünk
töltötték e szép estét, és így együtt
emlékezhettünk meg az 1848-49es Forradalom és Szabadságharcról.
Varga Krisztina
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Télkergetés a Csicsergő óvodában
Február utolsó hetében vette kezdetét a
Télbúcsúztató farsangi mulatság a csicsergő óvodában. Hétfőn a középsős Napsugár
csoport Ildikó néni vezetésével, az óvoda
zsibongójában farsangi alakoskodással, medvetáncoltatással idézte meg a farsangi hagyományokat és nyitotta meg az egész heti karnevált. Az egész hét a farsang jegyében telt,
amelybe a Napsugár csoport és a Szivárvány
csoport szülei is bepillanthattak egy-egy nyílt
nap keretén belül. Volt itt tyúkütés, pingvintánc, jégolvasztás és maskarások víg lufi-tánca és még számtalan farsangi játék, amellyel

ügyeskedhettek, kipróbálhatták magukat a
gyerekek a Katica csoporttól kezdve a Kolo
csoportig. Pénteken délelőtt nagy csörgéssel,
zörgéssel ismét kicsalogattuk a kicsiket és a
nagyokat a zsibongóba, hogy a farsang zárásaként kisöpörjük a telet jelképező kiszebábot és behozzuk a megújulást hozó zöld ágat.
Télkergető rigmusokkal, tavaszváró dalokkal
és Tímár Attila vezetésével egy mozgalmas
táncházzal búcsúztattuk a telet.
Gyihor Gabriella

Fabatka Vásár
2016. március 5-én a szombati munkanapon a minden évben megrendezésre kerülő Fabatka vásárt tartottuk meg a Zoltánfy István Általános Iskolával karöltve.
Az óvodában a megvásárolt fabatkákért cserébe különböző ügyességi játékokon vehettek részt a gyerekek, de nagy sikert aratott az arcfestés és természetesen a büfében vásárolható finomságok is.
Az idén a szülők 40.250 Ft befolyt összeggel támogatták a Deszki
Közoktatásért Közalapítványt, melyet ezúton is köszönünk.
Márki Anett – Netti néni

Közelgő óvodai események:

NYITVATARTÁS:
H-P:
0600-1900
SZ:
0600-1800

Papírgyűjtés 2016. március 30 - április 1
Deszk, Alkotmány u. 47.

ÓVODAI NYÍLT NAPOK
2016. március 31. 9:00-11:00;
2016. április 1. 9:00-11:00 a központi óvodában és a szerb óvodában

2016. március 18. – március 30.

ÓVODAI BEÍRATÁS:
2016. április 27. 8:00-17:00
2016. április 28. 8:00-16:00

ÓVODAI BEÍRATÁS

Minden nap
Trappista
sajt

Pick
füstöltkötözött
lapocka

AZ SZKTT ÓVODÁI
MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA
VÁRJA A SZÜLŐK ÉS LEENDŐ ÓVODÁSOK JELENTKEZÉSÉT!
A beiratkozás ideje:
		 2016. április 27. 8 – 17 óráig
		
április 28. 8 – 16 óráig
helye:
Központi Óvoda
Deszk Móra Ferenc u. 2.
Szükséges iratok:
– a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– orvosi igazolás
– a gyermek Taj kártyája és lakcímkártyája

Halma
Finomliszt
2 kg

Rolnik
Asztali torma
ecetes, 170 g

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk,
de elnézést kérünk!

Madeta
UHT tej
1,5% 1l
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Tanórán kívüli oktató- nevelő tevékenységek

A fizika tantárgy iránt érdeklődő tanulók számára 2016.
március 9-én és 10-én „Űrutazást” szervezett az iskola. A kilövés az új iskola előtt volt mindkét
reggelen, Közép- Európai idő
szerint 7 óra 45 perc 0 másodperckor. 14 -14 kis asztronauta
és vállalkozó szellemű tanáraik
indultak neki a világegyetem határtalanságát felfedezni. Egészen
Budapestig jutottak!
A Millenárison 2016. január
15. és március 15. között, 3000
négyzetméternyi területen merülhetett el a látogató az űrutazás lélegzetelállító történetében,
miközben saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy milyen érzés

asztronautának lenni.
A tanulók megismerhették
az emberiség legnagyobb felfedezéseit az űrkutatás terén,
kezdve a korai álmodozóktól,
akik elsőként építették meg saját
űrrakétájukat, át az eseménydús
20. századon, amikor a Holdra
szállásért folytatott űrversenyben küzdöttek meg egymással
a nemzetek, egészen a naprendszer határának feltérképezéséig!
A deszki gyerekek testközelből
szemügyre vehették és megvizsgálhatták az US Space and Rocket Center több száz darabból
álló lenyűgöző gyűjteményét,
a NASA különleges küldetései
során használt szkafandereket,

a felfedezések során begyűjtött
holdkőzeteket, egy életnagyságú,
igazi holdjárót, illetve a rakéták
és űrkapszulák élethű mását!
Egy kis időre egy asztronauta
bőrébe bújhattak a vállalkozóbb
szelleműek és a „kiképzőtáborban” próbára tehették űrhajós
képességeiket. A gravitációs
„pörgettyű” erős gyomrot kívánt,
az űrhajós szimulátor pedig
precizitást.
A világegyetem megismerhetetlenségének megismerésére

vállalkozó csapat tagjai voltak
a Deszk Község Közoktatásáért

Közalapítvány által támogatott
diákok is. Minden évben 10 alsós
és 10 felsős kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalomkiránduláson vesz részt az alapítvány jóvoltából. A nagyobbak
most ezt a kirándulást „kapták”
jó tanulmányi- és versenyeredményeikért, valamint közösségi
munkájuk elismeréseként.
Érdekes és információ-gazdag kiállítás megtekintése után,
(leszállván a Földre) egy Gellért
hegyi kirándulás zárta a programot. A márciusi panoráma
önmagáért beszélt és a tavaszi
szél, mintha az alábbi dallamot
suttogta volna:
„Budapest, Budapest, te csodás!
Te vagy nékem a szívdobogás.
Sehol nincs a világon olyan
szép város,
És ilyen rügyfakadás!”
/Ui.: Lehet, hogy csak ezen
cikket papírra vető „középifjúkorú” tanár fülében csengett csak
ezen dallam?, hisz a gyermekek
nem is ismerik)/

Március 15.
A Nemzeti Alaptanterv kiemelt szerepet szán a hazafiasságra nevelésnek. Ennek egyik
legfontosabb színtere, a nemzeti
ünnepeken a méltó megemlékezés a magyar történelem
hőseiről. A sorból kiemelkedik
a 1948/49 forradalom és szabadságharc eseménye. Kiemelkedik
azért, mert mind a kicsiknek,
mind a nagyoknak, erről a történelmi eseményről van a legtöbb ismeretük. Továbbá a 1948.
március 15-én történt budapesti
események, ott megfogalmazott
követelések a mai kor embere
számára is jól körülhatárolhatóak és tiszta eszmerendszerűek.
A forradalmat követő szabadságharc dicsőségei büszkeséggel
tölti el a magyar szíveket a mai
napig. A „bukás” és az azt követő megtorlás pedig tanulságként
szolgál. Miben? Abban, hogy a
népek nagy forgatagában, ha úgy
kívánja az érdek, magára marad
a magyar. Intő jel lehetett volna
ez az azt követő történelmi viharokban is, és most, a jövőre nézve
is.
Az ünnepi előadás a faluház
színháztermében került megren-

dezésre. Minden évben az aktuális hatodik évfolyamos diákok
tartanak műsort társaik számára.
Az idén nagyban nehezítette a
felkészülést a betegséghullám.

került, azonban a megemlékezés
ünnepi hangulatának gyógyító
erejével és a beugró gyermekek
ügyességével mégis csak kialakult a műsor.

Sorra dőltek ki Petőfik, Vasvárik, ifjú forradalmárok vagy éppen az énekkar dalos pacsirtái.
Megtizedelte őket az influenza,
mint Segesvárnál a huszárokat
az orosz, osztrák túlerő.
Az ünnepi előadás veszélybe

A két hatodik osztály által egy
jól összerakott, méltóságteljes,
élvezetes előadással emlékezhetett az ünneplő gyermeksereg a
magyar forradalom hőseire. Köszönet Nekik és felkészítőiknek!
Az ünnephez kapcsolódóan

a Deszki Nagycsaládosok Egyesülete és a Faluház által kiírt
rajzpályázaton több alkotással
pályáztak diákjaink. Az alábbi
gyermekek részesültek díjazásban:
1. osztály:
Konkoly Kitti és Takács Réka
2. osztály:
Mityók Nikolett, Tóth Eliza
3. osztály:
Frank Krisztián, Gordos Sára,
Kardos Dorina, Krizsán Levente,
Schauer Viktória
4. osztály:
Dér Noel, Gyozsán Szilvia,
Kovács Rana
5. osztály:
Csondor Bianka, Kelemen
Gergő, Medgyes Anna, Mészáros
Zsófia
6. osztály: Balogh Vanessza
8. osztály:
Farkas Dániel, Horváth Veronika
Szerb iskola:
1.o.: Széll Panna.
Sztanojev Branimír
2.o.: B
rczán Lázár és Pataki Balázs
4.o.: Simon Maja
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Versenyek
 Házi vers- és prózamondó versenyen elért eredmények
alapján több tanuló tovább jutott
a Szatymazon megrendezett területi versenyre.
Résztvevők:
Tirk Inez (1.o.)
Szabó Kata (szerb isk.)
Kovács Rebeka (4.o.)
Mityók Milán (3.o.)
A versenyen elért II. hely Kovács Rebekának a megyei döntőbe jutást eredményezte. Előkelő
III. helyezett lett Szabó Kata (szerb
iskola) egy hajszállal lemaradva a
megyei döntőről.
 Március 11-én lezajlott a
Maros Menti Fesztivál vers és prózamondó fordulója. Az ott indult
tanulók a következők: Simity Éva

(1.o.), Somorjai Márk (2.o.), Szabó
Judit(4.o.), Szél Panna(szerb isk.),
Sztanojev Branimír (szerb isk.)
Medgyes Virág(4.o.). Mészáros
Zsófia és Váradi Bori (5.o.), Görbe Péter, Szremkó Zoltán, Szvetlik
Zoltán versmondás, Haska Lilla
és Medgyes Anna prózamondás
kategóriában vett részt.
A fesztiválon Simity Éva III. helyezést ért!
 Nyelvész verseny házi fordulóján 14 gyerek vett részt az
alsó tagozaton. A megyei döntőbe
tízen jutottak tovább, mely Szegeden, az Arany János Iskolában
kerül megrendezésre április 18án. Iskolánkat az alábbi tanulók
képviselik:

Jégpályán jártunk

1.o. Gera Nilla, Zsurkán Zoé,
Tirk Inez, Simity Éva
2.o. Gera Panna, Somorjai
Márk, Balogh Kíra
3.o. Karakity Anna, Krizsán
Levente
4.o. Kovács Rebeka, Vincze
Kamilla
 A Szegedi Gregor József
Általános Iskolában március 8-án
és március 9-én 23. alkalommal
rendezték meg a tankerületi Móra
Ferenc olvasásversenyt. A versenyen szövegekhez kapcsolódó
feladatokat kellett megoldani a
tanulóknak, illetve a helyszínen
kapott szöveget kellett rövid felkészülés után felolvasniuk. A versenyen részt vett Mészáros Zsófia
5.o. tanuló III. helyezést ért el és

megkapta a „Kitűnő olvasó” címet,
Medgyes Anna szintén 5. osztályos tanuló pedig a „Kiváló olvasó”
címet.
Gratulálunk minden résztvevőnek, aki megméretteti magát
versenyen, illetve külön azoknak,
akiknek sikerül helyezést is elérniük!
A felső tagozaton az angol nyelvet kedvelő és értő diákok egy
online versenyre készülnek, mely
nagyjából ezen cikk megjelenésének időpontjában zajlik.
Folyamatban vannak aktuális
megmérettetések
matematika,
magyar, természetismeret tantárgyak ismeretanyagát feldolgozó
versenyeken, melyről a későbbiekben beszámolunk.

FELHÍVÁS

Mintegy 100 fővel vettünk részt a kedvezményes műjégpálya látogatáson, melyet minden évben a deszki általános iskolások és óvodások részére szervezünk szponzorok támogatásával. A rendezvény felett ezúttal
is védnökséget vállalt a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány. A
közalapítványon kívül jelentős anyagi támogatás-felajánlás érkezett közel 50 vállalkozó, illetve magánszemély részéről, melyet a gyerekek nevében ezúton is nagyon szépen köszönünk és jövőre is számítunk támogatásukra. Támogatóink voltak: Deszk Község Önkormányzata, Deszk
Község Közoktatásáért Közalapítvány, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Király László, Brczán Krisztifor, Pál Gábor, Vörös Eszter és Vörös
László Levente, Széll Julianna, Wonka Günter és Wonka Katalin, Balogh
Györgyné, Farkas Péter, Pataki Bálintné, Csernai Gábor, Mészáros Gábor és Szabó Beáta, Kispéterné Terhes Éva, Barlabásné Szunyog Erzsébet, Terhes Zoltán, Szuroveczné Szeles Ágnes, Kócsóné Zsuzsa (Jóbarát
Csárda), Orvos Csaba, Molnár Mihályné Ilonka, Dr. Mészáros Milán,
Dékány Ferencné, Csányi Imre, Orvos János, Dékány Györgyné, Sallai
Gáborné, Arany Márta, Szabóné Burkus Ildikó, Szabó László, Hegedűs
Józsefné, Zsurkán Ferenc, Sztán László, Scholtz Ottó és Süvegh Zsuzsa,
Kiss Nándorné, Karácsonyi Zsolt, Frányó József, Dr. Berend Tamás, Baloghné Pataki Katalin, Vincze Gábor és Dr. Mákfalvi Katalin, Földiné
Pósa Ilona, Medgyes Attila, Sillóné Varga Anikó, Bolgár Attila, Fehérvári
Györgyné, Hevesi Zoltán, Lázár Ferenc, Paska József, Tóth Róbert, Dr.
Csényi Józsefné, Tajti Péter, Krizsán Pál, Balázs Antal, Kovács Csaba.
A rendezvény segítői voltak: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit
Kft., Deszki Faluház, Gonda Istvánné Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildikó,
Gera Norbert, Deákné Bátki Judit, Dencs Mátyásné, Felföldi Hajnalka,
Sztanojevné Roczkov Nóra, Kissné Molnár Zsuzsa.
A deszki gyerekek nevében tisztelettel megköszönöm szponzoraim
anyagi támogatását és segítőim munkáját, mellyel nagyban hozzájárultak az immár hagyományosnak mondható "Deszki Jeges Nap" sportdélutánjának megszervezéséhez, illetve lebonyolításához. Örömhír, hogy
jövőre nem hétköznap, hanem hétvégén, szombati napon, 2017. március
4-én 8:30-10:30-ig kapunk lehetőséget sportnapunk megszervezéséhez, így minden deszki lakos (felnőttek, középiskolások, óvodások) bele
tud majd kóstolni ebbe a téli sportágba is. Szeretném, ha szponzoraim
résztvevőként, vagy akár nézőként is a jövő évi "Jeges Napunkon" részt
vennének, hogy bemutathassam a gyerekeknek mindazokat az önzetlen
segítőket, akiknek a rendezvény évenkénti megrendezését köszönhetik.
Gyorgyev Vojiszláv

Az első osztályosok beiratkozásának időpontja a 2016/17-es
tanévre:
2016. április 14. (csütörtök)
8- 19 h-ig

2016. április 15. (péntek)
8- 19 h-ig
Helye: új iskola, titkárság
(Móra u. 2.)
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Húsvéti örömhír

„Miért keresitek az élőt a halottak között?
Nincs itt, feltámadt!”
Irgalmasság szent évében ezzel a kiáltással ébresztenek mindenkit az angyalok.
És amikor meghalljuk, mintha bennünk is
feltámadna valami. Mintha bennünk is, a
szíveinkben, a bensőnkben új élet sarjadna.
Megébred bennünk a remény, életünk, otthonaink sötétjébe különös fény sugárzik, mely
felmelegít, és zsibbadt, hideg tagjaink megelevenednek, s mozdulnak, indulnak e fény
felé átmelegedni, élni.
Megindul az élet ilyenkor tavasszal, virágba borulnak a fák, a kertek, a télbe dermedt
világ új életre ébred. Az emberi szívbe is beköltözik a reményteljes jövendő várása. És
még valami.
Húsvét vasárnap az élet ünnepe. Az Életé,
mely győz a halálon, ahogy a tavasz legyőzi
a telet, s hirdeti az örök tavasz közeledtét,
mely után már soha többé nem lesz tél. A keresztény ember Jézus Krisztus feltámadását
ünnepli, ebben találja meg a maga életének
újjászületését, mely majd a halálból az örök
Életre vezeti.
Húsvét éjszakáján énekli az Egyház: „Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző tért
vissza.” A halállal vívott harcból győztesen
tér vissza Krisztus, hogy nekünk is felkínálja
győzelmét, és így a halál miatt ne féljünk, életünk legyen szabad, örömmel és békességgel
teli.
„Békesség nektek!” Ezek a Föltámadott
első szavai tanítványaihoz, így hozzánk is.
Kívánok ezért Deszk község minden lakójának áldott, békés, az Isten irgalmas szeretetében gazdag húsvéti ünnepeket!
Nagy Róbert plébános

2016. MÁRCIUS

„Deszk Közösség Iskola Biztonság
Együttélés Elfogadás Kultúra Tudás
ISMERET Érték Képesség KÉSZSÉG
Együttműködés Gyerek Szülő Diák
Zoltánfy”
A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium Általános Iskola, Zoltánfy István
Általános Iskola, egy szegedi
székhelyű „nagyvárosi” iskola, csendes barátságos „vidéki” környezetben.
Küldetésünk, hogy Deszken a közoktatás modern körülmények között, világosan
megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel és
felkészült, folyamatos szakmai megújulásra kész pedagógusokkal történjen.
Tanulás lényege nem csak
az ismeretek elsajátítása, hanem a személyiség különböző komponenseinek az
egyénre jellemző fejlődése.
A diákok számára olyan
oktatást biztosítunk, amelyben a tanterven kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések, a környezettudatos és
az egészséges életmódra való
törekvés.
Intézményünk 1-8 évfolyamos magyar és egyben
szerb nemzetiségi iskola!
Az általános tanrendű diákok számára is indult szerb
nyelvi képzés 1-4 évfolyamon felmenő rendszerben.
Hitvallásunk szerint a siker záloga: Gyermek, Szülő,
Tanár közös munkája!
Amit nyújtunk:
 felkészült, tapasztalt,
folyamatos képzésben részesülő pedagógusok
 felújított és IKT eszközökkel felszerelt tantermek
 az angol nyelv és az informatika tantárgy kiemelt
szerepe:
• kiscsoportos
angol
nyelvoktatás 3. osztálytól,
igény esetén már alacsonyabb évfolyamokon is
• angol anyanyelvű tanár
alkalmazása
• próba-nyelv vizsgára
való felkészítés 7. osztályban
• ECDL vizsgára való felkészítés

 matematika, magyar
csoportbontás nagy létszámok esetén
 gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus, igény
esetén pszichológus alkalmazása
 mindennapos testnevelés keretén belül társastánc, kézilabda
 széleskörű délutáni elfoglaltságok:
• képzőművészeti szakkör, gitár, énekkar, furulyaoktatás
• tantárgyi fakultációk,
felvételi előkészítők
• felzárkóztatás, korrepetálás,
• tömegsport foglalkozások, úszásoktatás a NAT-ban
meghatározottak szerint
 versenyek, kirándulások, kulturális programok
szervezése
 nyári napközis ellátás
 együttműködés okta-

tási intézményekkel, művészeti csoportokkal és sportegyesületekkel
 rendszeres múzeum,
kiállítás és színházlátogatás
 külföldi partnerekkel
együttműködés

MEGHÍVÓ:
Április 22-én 10-16 h között Francia Péter ásványgyűjtő a Föld napja alkalmából tárlatvezetést tart, ahol
bemutatja rendkívül gazdag
ásványgyűjteményét az iskola Móra Ferenc utcai épületének aulájában. Minden
érdeklődőt szeretettel vár,
várunk!
Elérhetőségek:
www.zoltanfy.hu
tel: 62/271-220

2016. MÁRCIUS
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Tisztelgés elődeinknek

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

DR. TEMPFLI
FERENC

(1903-1975)

1931-től 1939-ig dolgozott a
Szent Imre Gyermekszanatóriumban – a későbbi Tüdőkórházban – ahol tüdő szakorvosi
képesítést is szerzett. Az 1930-as
évekig röntgen vizsgálati lehetőséget biztosított a falu lakossága
részre. Szakterületén elismert
orvos volt, de embersége, közvetlensége és elhivatottsága révén
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élete végéig nagy köztiszteletnek
örvendett.
40 évig volt a falu elismert
körzeti orvosa. Kiváló diagnosztaként, munkaidőt nem ismerve,
önzetlenül, példás gondoskodással szolgálta a deszkieket.
1994-ben Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
posztumusz díszpolgári címet
adományozta neki, és emléket állítva munkásságának a település
főterét is róla nevezte el.
Szerk.

Isten hozta!

– egy program „friss” deszkieknek
Március 4-én egy új, hagyományteremtő céllal megrendezett estére invitálta Király
László polgármester a 2015-ben
Deszkre költözőket. Az „Isten
hozta!” rendezvény ötlete nem
a miénk volt, hanem egy másik
településtől „lestük el”, a lényege
pedig az, hogy az „új deszkieknek” bemutassuk a községet. A
kezdeti félelmünk, hogy kevesen
jönnek el, hamar szerteoszlott,

amikor 18 óra után pár perccel
megtelt a Faluház kupolaterme.
Először polgármester úr mutatta
be településünket, majd Brczán
Krisztifor alpolgármester beszélt
elsősorban a szerb közösségről.
Jómagam a Faluház működését,
szolgáltatásait és a rendezvényeket mutattam be, Szabóné
Sarkadi Szilvia pedig a Deszki
Település-üzemeltetés NKft-ről
beszélt a megjelenteknek. A sort

Vid György, a Zoltánfy Általános Iskola igazgatója zárta, aki
elmondta például a falusi iskola
előnyeit a városival szemben. A
kicsit hosszúra nyúlt beszélgetés
végén a képviselő-testület tagjai
egy gyönyörű tányért ajándékoztak a résztvevőknek, Isten hozta!
felirattal.
Azt gondolom, hogy az érdeklődés arra kell sarkalljon bennünket, hogy jövőre is megszervezzük ezt az estét, abban bízva, hogy
az újonnan beköltözött lakosok
ezáltal is minél hamarabb be tudnak illeszkedni közösségünkbe.
Bene Ildikó

2016. MÁJUS 14. SZOMBAT 8-TÓL 18 ÓRÁIG
Helyszín:
bárkinek az udvara, terasza, garázsa
Cél:
– ezen a napon lehetőséget biztosítani bárkinek, hogy saját portáján –kapun belül- bármit kínáljon (virág, bútor, ruha, cipő, gyerekjáték..használati tárgyak, befőtt..stb..), árusíthasson nyugtaadási kötelezettség nélkül
– cél, hogy az érdeklődők, potenciális vásárlók ezen a napon minél több „garázsba” jussanak el olcsó, számukra fontos „kincsek” reményében. …
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület.
Vállalja: 1500 forint ellenében a jelentkezők regisztrálását, majd a vásár előtt 1 héttel valamennyi deszki házhoz az árusok nevével, címével, főbb
árucikkek feltüntetésével és Deszk térképén történt megjelöléssel a garázsvásár szórólapjának az eljuttatását.
Jelentkezési határidő: 2016. április 20.
Kószó Aranka (e-mail: koszoarany@gmail.com, 70-635-8037)
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Bemutatkozik Dr. Dancsik Zoltán fogorvos

"Nem szeretjük ugyan a fájdalmat, de gyerekek és felnőttek abban is hasonlítanak, hogy félnek,
ha mégis fogorvoshoz kell menniük."
Hogy miért választottam ezt a
hivatást? Talán mert sosem volt

kérdéses számomra, hogy az emberek gyógyítása, fájdalmaktól
való megszabadítása az egyik
legszebb, de legnehezebb feladat
is egyben.
A napi munka során természetesen arra is törekszem, hogy
csökkentsem, vagy eloszlassam a
félelmeket, és bízom benne, hogy
ennek köszönhetően egyre többen látogatják majd a fogorvost
akkor is, ha éppen nem fáj – hiszen a rendszeres ellenőrzés is
fontos „fájdalomcsillapító”.
Szegeden végeztem 1987-ben,
majd rögtön Battonyára kerültem, ahol 9 évig voltam a község,
majd később a város fogorvosa.
1996 óta Szegeden praktizálok a
Feketesas utcai magánrendelőmben. 2010 óta Pusztamérges,
Zsana, Öttömös fogászati ellátását végeztem.

Áprilisi programajánló
Az április igen mozgalmas lesz a Deszki Faluházban, hiszen három
kategóriája is e hónapban lesz a XVIII. Deszki Maros Menti Fesztiválnak. Április 1-jén a szólóhangszer, kamarazene, szóló népdaléneklés,
népzene és szólóéneklés kategóriák, április 22-én a színjátszás kategória, április 29-én a XVIII. Maros Menti Fesztivál Néptánc-egyéb tánc
kategóriája kerül megrendezésre, minden forduló 14 órakor kezdődik
a Faluházban.
Április 16-án, szombaton 10 órától Országos Népzenei Minősítő Versenynek ad otthont a Deszki Faluház, mely egyben Aranypáva
Nagydíjas, meghívásos verseny. A belépés díjtalan.
Április 22-én 19 órakor a Deszki DeszkaSzínház új darabjának
bemutatójára, a Női szeszélyre invitálok mindenkit, mely egy kacagtató vígjáték nők tollából! Szeretettel várunk minden színházkedvelőt,
a belépő: 500 Ft.
Április 30-án pedig 9 órakor felforgatjuk a Szabadidőpark nyugalmát, ugyanis indul a Deszki Majális! Mint minden évben, idén is szeretnénk kedveskedni a család minden tagjának: a gyerekeket többek között népi fajátékokkal, népi körhintával, óriás csúszdával, labdatengeres
ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel várjuk, délután
pedig egy igazán különleges gyermekműsort ad elő a Görömbő Kompánia, melyet bár gyermekműsornak neveztem, de garantáltan a teljes
közönség élvezni fogja! A nagyobbak
és a felnőttek részt vehetnek a focikupán, a táncházban, fogyaszthatnak a
büfében, és este 9 órától rophatják a
Molnár Dixieland Band muzsikájára, majd Dj. Xandro Retro bulijára!
Remélem, sikerült felkeltenem minden olvasó érdeklődését, a részletes
programot hamarosan megtalálják
postaládájukban.
Várunk szeretettel mindenkit
programjainkra!
Varga Krisztina
művelődésszervező

Két szakvizsgával rendelkezem, mely átfedi a fogorvoslás
széles palettáját, a szájbetegségektől kezdve a legbonyolultabb
műgyökér beültetésen keresztül
a legmodernebb lézergyógyászatig.
Közben a Debreceni Hittudományi Egyetemen vallástanári diplomát is szereztem, mert
meggyőződésem, hogy az elme
és a lélek karbantartása ugyanolyan fontos, mint a test edzése.
Alapító tagja vagyok a Szeged
Első Lions Klubnak, mely egy jótékonysági szervezet és a halmozottan hátrányos és beteg gyerekek megsegítésére szerveződött.
Korábban a szervezet elnöke is
voltam.
Arra mindig vigyázok, hogy
ennyi elfoglaltság mellett is mindig legyen időm a családomra.

Hiszen 3 gyermek büszke édesapja is vagyok.
Igyekszem a legjobb tudásom szerint szolgálni a rám bízott betegeket, és remélem teljes
megelégedéssel és félelem nélkül
távoznak a rendelőből.
Június 30-ig érvényes rendelési idő: (július 1-től a rendelési
idő némileg módosulni fog)
Hétfő: 10:00 – 16:30
Kedd: 7:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 17:00
Péntek: 9:30 – 15:30
Elérhetőségeink:
Időpont egyeztetés a következő telefonszámon:
06-30-9981-421 ill. rendelési
időben a 06-62-270-915 vezetékes számon!
http://doktordancsik.hu/

Az I. Világháborús emlékmű
felújítása Deszken

Településünk sikeresen pályázott a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század
Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata
keretében az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság
megbízásából kiírt pályázatra,
mely eredményeképpen megújulhat a Deszk főterén található,
1936-ban felavatott I. Világháborús emlékművünk.

Az elnyert pályázati összegből
a talpazat felújítására és a teljes
szobor felület impregnálására,
illetve a hősök neveit feltüntető
gránitlapok rekonstrukciójára
van lehetőségünk. A meglévő
gránitlapokra vésett sötétbarnára festett betűkkel kerülnek fel a
feliratok és a hősi halottak nevei
– kiegészítve a még fel nem vésett, ám az emlékműre kívánkozó
hősök neveivel. Bár a pályázati
támogatás nem teszi lehetővé az
emlékmű teljes felújítását, ám ez
az állagmegóvó rekonstrukció is
fontos tevékenység, hiszen egy
újabb lehetőségig konzerválni
tudjuk az emlékművet, a nevek
korrekciójával/kiegészítésével
pedig teljessé tehetjük a hősök
névsorát – méltó módon megörökítve emléküket az utókor
számára.
Kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata
A támogatás összege:
400.000,-Ft
A támogatás azonosítója:
19947/2015/KOZGYUJT
A programot az
Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.
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Hírek az idősek klubéletéről
Február hónap a klub életében
a farsangi bálok, és a különböző
kulturális események jegyében
telt. Február 8-án a Kiskundorozsmai Nyugdíjasklub invitált
bennünket vacsorás zenésestjére,
ahol a helyiek vidám jelenettel
és farsangi jelmezes felvonulással tették színesebbé a bált.
Február 10-én megtartott sütő-főző napunkon a tavalyi
disznóvágáskor
lefagyasztott
húsból főztünk Székelykáposztát.
Ezek az ebéddel összekötött napok remek alkalmak arra, hogy
az elfogyasztott finom étel után
játszunk, beszélgessünk.
Február 16-án az SZKTT.
Szociális Szolgáltató Központ
Újszentiváni Idősek klubja szervezett a kübekházi és a deszki telephely idősek klubjainak
ebéddel egybekötött színvonalas
műsorral tarkított zenés táncos
délutánt.
Február 20-án részt vettünk a
Ferencszálláson megrendezett

Ki mit tud? rendezvényen, melyet hagyományteremtő céllal
tavaly indított útjára Újszentiván. A megmérettetésre nyolc
környező településről érkeztek a
résztvevők, hogy különböző kategóriákban bemutatkozzanak.
Nagyon büszkék vagyunk azokra
a Deszki Nyugdíjas Klub tagokra,
akik vállalták a szereplést. Sokan
közülük először álltak színpadra
és mutatták meg, milyen tehetségesek és szálltak versenybe a
színpadon sokat szereplő színjátszó körökkel, hagyományőrző együttesekkel. Antal Jenőné
népdalokat, Boldog István a Homokórát, Márkiné Rózsa Mária
nótát énekelt és a Lóci óriás lesz
című verset szavalta. Sódar Istvánné citerán népdalokat játszott
és a Rigókhoz című saját versét
mondta, akinek Megasztárok
című versével nyitották meg a
rendezvényt. Kányádi Sándor
verset mondott, Kószó Aranka.
Kiss Györgyné szintén saját köl-

teményét adta elő: Elmúltak a
fiatal évek. Alkalmi színjátszóink
Örkény István: Egy perces novellákat adtak elő. Hírek álhíreket
tolmácsolták: Szabolcski Béláné,
Marócsik Józsefné, Papp Józsefné, Gárgyán Zoltánné, Álmosdi
Antalné, Szarvas Erzsébet, Cserháti Györgyné, Török Ferencné.
Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók című novellát Csonka Ferenc és a közönség soraiból
beugró Márki Kitti mondták.
Jelenet formájában mutatta be
a Választék címűt Börcsök Imréné és Vígh Ferenc. Törzsvendég előadását Naszradi Miklós,
Naszradi Miklósné és Tari János
szereplésével láthattuk. Tánc kategóriában Király István és Király Istvánné lépett színpadra,
és ebben a kategóriában a zsűri
nekik ítélte az első helyet társastáncukért.
Február 24-én Születésnapi
– névnapi köszöntő volt. Január, február, március hónapban
ünneplő klubtársak fogtak össze
és látták vendégül a klubtagokat.
Finom babgulyás és péksütemény ebéd elfogyasztását követően táncra perdültünk. Akiket
ünnepeltünk: Cserháti György,

Cserháti Györgyné, Szabolcski
Béláné, Kószó Aranka, Naszradi Miklósné, Dinnyés Ferencné,
Antal Jenőné, Szűcs Antal, Somogyi Lászlóné, Hegedűs József,
Papp József, Csonka Ferenc,
Gárgyán Zoltán, Fülöp Istvánné,
Szalai Mihályné, Sódar Istvánné,
Matkócsik János, Szilágyi Imre,
Mászáros Ferenc, Gercsó László, Radics Béláné. Rendkívüli
módját választották az ünneplők
annak, hogy megtudjuk kik is az
ünnepeltek, mert kiskori képek
kivetítése alapján kellett a társaknak kitalálni, kit ábrázolnak
a fotók. Igen mókás volt a feladat
és óriási kihívás, hogy időstársainkat sok esetben hatvan-hetven
évvel ezelőtt készült kisgyermekkori fotográfiák alapján felismerjük. Köszönjük szépen nekik a
vendéglátást és azt, hogy legféltettebb kincseiket megmutatták
nekünk, és életük egy kis szeletkéjébe bepillanthattunk.
Február 29-én a szökőnapon
a Hagymatikum által meghirdetett, féláras fürdőbelépőt használtuk ki, és élveztük a fürdő
szolgáltatásait.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai

kiadott, a legjobbak:
1. táblán Kopasz Róbert
(Szeged)
2. táblán Ábel Lajos
(Kecskemét)
3. táblán Dr. Lovas Dániel
(Kecskemét)
A versenyen részt vevő települések: Szeged, Hódmezővásárhely,
Makó, Kiskunfélegyháza, Csanádpalota, Soltvadkert, Kecskemét,
Tiszasziget, Szőreg, Magyarcsanád, Orom és Zenta Szerbiából,
Nagylak Romániából és a házigazda Deszk.
A szervező házigazdák, a helyi
vállalkozók jóvoltából a hagyományokhoz híven 1 szál virággal
kedveskedtek a résztvevőknek. Az
idei Nemzetközi Kocsmák Közöt-

ti Sakk Csapatverseny támogatói:
Deszk Község Önkormányzata,
Király László, Brczán Krisztifor,
Deszki Faluház, Csongrád Megyei
Szabadidősport Szövetség, Deszki
Sport Club, Kovács Csaba, Tóthné
Kovács Ildikó, Gyorgyev Milivojné,
Varga Gáborné, Husztiné Dobó
Katalin, Borka Lajosné, Bástya
Étterem. Segítők: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.,
Mellár Istvánné Marika, Ráczné
Gonda Ildikó, Naszradi László,
Ármány Istvánné, Szabóné Stahalmayer Piroska, Szvetlik Zoltán,
Tóth Kitti, Kovács Kamilla, Szabó
Izabella, Szőlősi Istvánné Katika.

XX. Nemzetközi Kocsmák Közötti
Sakk Csapatverseny Deszken
2016. február 27-én 20. alkalommal került megrendezésre
Deszken a Bástya Étteremben az
immár szép hagyományokkal
rendelkező Nemzetközi Kocsmák
Közötti Sakk Csapatverseny. Ezúttal is Szerbiából és Romániából
is voltak versenyzők. 16 település
képviseletében 60 versenyző (20
db 3 fős csapat) ült asztalhoz. A
népes mezőny vetélkedését Zámbó László nemzetközi versenybíró irányította.
A helyezések:
1. Kecskeméti Kocsmák Királyai (Csala Imre, Ábel Lajos, Dr.
Lovas Dániel; Kecskemét)
2. Ljubó kocsma (Kopasz Róbert, Csúri László, Farkas Sándor;
Deszk)

3. Jumbó kocsma I. (Csikós
Mihály, Farkas János, Dr. Kovács
Arthur; Szeged)
4. Éden Diszkont (Borsi Imre,
Ábrahám Zoltán, Mónus Imre;
Hódmezővásárhely)
5. Ámor Presszó (Restás Péter, Kópiás Ferenc, Králik Attila;
Makó)
6. Jumbó Kocsma II. (Tornyai
Jenő, Bernáth Róbert, Mihály János; Szeged)
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség különdíjban
részesítette a torna legjobb ifjúsági csapatát: 1. Halas (Papp Bence,
Tapodi Norman, Melján Dávid;
Kiskunhalas)
Az idei versenyen első ízben a
Deszki Sport Club tábladíjakat is

Gyorgyev Vojiszláv
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lis, akkor korunk háziasszonyának
főhet a feje, hogy a sok gasztrocikk
és gasztroműsor melyik receptjével
brillírozzon, mert ugye, szégyenben mégsem maradhat...

Kert és konyha
Március idusa környékén végre akadt napi
pár, esőfelhők elől ellopott órácska, amit a kertben lehetett tölteni, metszőollóval, ágvágóval
és barátaikkal felszerelve. Idénre a kislányok is
segítenek mindketten, szemmel láthatóan örömüket lelik a kert szépítgetésében. Ilyenkor (is)
arra gondolok, hogy tudatosítsam bennük: noha
anyukájuk elég sok virágszirmot elég sokmindenre használ, nem lehet és nem is szabad mindent megkóstolni, ami az udvaron nyílik.
Pici koruktól elsődleges szempont volt, hogy
extrém tövises növény ne legyen az udvaron (pl.
tűztövis), vagy köztudottan mérgező (pl. tiszafa).
Utána sok-sokmindenről kiderült, hogy enyhén,
nagyon, vagy éppen halálosan mérgező.
A wikipedia nyomán készítettem egy táblázatot a közismertebb kerti szépségekről, hátha
más kisgyerekes családnál, ahol a szülő, nagyszülő számára a kerttervezésnél szintén fontos
szempont, hogy az apró totyogóktól a kisiskolásokkal bezárólag ne kelljen 10 cm-rel a gyermek
nyomában strázsálni egy hozzáértő felnőttnek,
figyelve, mit vesz a szájába a kicsi. Annyi sok
helyen annyi sok szabályt kell betartaniuk a gyerekeknek, legalább az udvaron, a kertben legyen
egy kis biztonságos szabadságuk...
Az első táblázat A-F-ig tartalmazza a mérgező
növényeket azok veszélyes részeit kiemelve. Tekintettel arra, hogy 4 teljes oldalnyi a lista, a növényeket több részletben nevezzük meg.
Nézzük azt is, milyen ehető virágok nyílnak
húsvét táján:
• nyílik a szelíd ibolya, Sissy királyné kedMegnevezés
Akác
Alkörmös
Aranyesők
Angyaltrombita
Balkáni babérmeggy
Bangiták
Barátcserjék
Begóniák
Beléndek
Berkenye
Bíboránizs
Boglárka
Bókoló aranyfa
Boróka

Veszélyesség
Mérgező
Mérgező
Halálosan mérgező
Halálosan mérgező
Gyengén mérgező
Gyengén mérgező
Gyengén mérgező
Gyengén mérgező
Nagyon mérgező
Gyengén mérgező
Mérgező
Mérgező
Mérgező
Gyengén mérgező

Borostyán
Borsófa
Boroszlánok
Borsos varjúháj
Cserszömörce
Csíkos kecskerágó
Csillagfürt
Csucsor
Díszpipacs
Dohány, díszdohány
Dudafürt
Ebszőlő
Ecetfa
Életfa
Erdei pajzsika
Ernyős madártej
Fagyal
Farkasalma
Fekete hunyor

Mérgező
Mérgező
Halálosan mérgező
Gyengén mérgező
Gyengén mérgező
Nagyon mérgező
Mérgező
Mérgező
Mérgező
Mérgező
Mérgező
Mérgező
Gyengén mérgező
Nagyon mérgező
Mérgező
Gyengén mérgező
Mérgező
Nagyon mérgező
Halálosan mérgező

Őszintén szólva, mi olyan ritkán eszünk házisonkát, hogy egy évben egyszer szinte várom a
füstölt csülök illatát, a zamatos torma csípősségét, a ruccola- és medvehagymaágyon csücsülő
főtt tojásokat, a roppanós retket, a sós kalácsot, a
tojásfestést.
venc fagylaltjának, az ibolyafagylaltnak az alapja.
Gyógyhatásai: idegnyugtató, nyálkaoldó, vérnyomáscsökkentő.
• hamarosan kipattannak az orgonarügyek
is. Bódító illatukban a fájdalomcsillapítást hordozzák.
• a selfie-hátterek királynője, a magnólia is
utolsó fázisban simítgatja szirmait. Rendkívüli
hatású nyugtatóként ismertetik a herbáriáskönyvekben.
Ha ezeket a finom illatú szirmokat konyhánkba szeretnénk vinni, bizonyosodjunk meg arról,
hogy közel-s-távol permetezést nem alkalmaztak, szennyező-tisztítóanyag rájuk, földjük közelébe sem kerülhetett. Válasszunk ki egy kevésbé
borongós napot, és a reggeli órákban szüreteljünk belőlük.
Mivel azonban a húsvét közeledik, az lakásnak és az udvarnak a nagytakarítása mellett az
ünnepi menü is fejtörést okozhat. Ha 'csak' a beeső vendégekkel számolunk, akkor is készenlétben áll a szendvicses tálca, a puha pogácsa, vagy
valami gyors édes. Ha családlátogatás is aktuáMérgező része
kéreg, mag
a növény minden része
a növény minden része, különösen a termés
minden része
a növény minden része
termés, levél, kéreg
hajtás, levél
levél, hajtás
a növény minden része
bogyó
termése, levele
a növény minden része
mag
a növény minden része, főleg a hajtáscsúcsok,
termés
bogyó, levél
levél, termés
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része, különösen a termés
hajtás, levél, termés
termés
minden része
a növény minden része
levél, mag
föld alatti részek
levél, termés
hajtás, toboz
minden része
a növény minden része
bogyó, levél, kéreg
a növény minden része
minden része

Most 2 receptet is hoztam, egyik sem idővagy munkaigényes, de a húsvéti asztalt feldobhatja:

Tojáslikőr

HOZZÁVALÓK:
 3 tojássárgája
 10 dkg cukor
 3 dl tejszín (ha a tejszín eleve cukrozott,
számoljunk arányosan kevesebb cukrot)
 1,5 dl barna rum
 2 cl presszókávé
ELKÉSZÍTÉS:
1. a tojások sárgáját a cukorral verjük fehér
habbá.
2. óvatosan adagoljuk hozzá a tejszínt, és már
csak kevergessük, ne habosítsuk.
3. végezetül öntsük hozzá a rumot és a kávét.
FONTOS: Hűtőben tárolandó, maximum 14
napig.

Medvehagyma-pesto






HOZZÁVALÓK:
1 nagy marok medvehagyma
4 levél bazsalikom
3 gerezd fokhagyma
~1,5 dl olívaolaj
1 tk só

ELKÉSZÍTÉS:
1. A megmosott, lecsepegtetett medvehagyma- és bazsalikomleveleket felaprítjuk a fokhagymagerezdekkel együtt. Érdemes aprítógépet használni, ha van.
2. Utána turmixba beletesszük a darálmányt,
a sót, és 3-4 cl-enként az olajat. Fokozatosan adagoljuk, a cél a kenhető állag elérése, annél több
olaj nem kell.
3. Zárható üvegbe töltjük, és hűtőben tároljuk.
Jó étvágyat hozzá!
Kardos Ditke

2016. MÁRCIUS

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

JÓ TUDNI
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.

Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
(ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Urbán Richárd r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: a Polgármesteri Hivatalban
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
Email: drballa.praxis@gmail.com
páros héten csütörtökön 8-10-ig.
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni állatorvosainknak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
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;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

április 13., 27.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen
saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!
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MEGÉRKEZTÜNK!
Lukács Szilviának és Gyozsán Ferencnek (6772
Deszk, Péró Szegedinác u. 2.) Regina
Péterfy Nikolettnek és Bertus Krisztiánnak (6772
Deszk, Alkotmány u. 3.) Csenge
nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
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HALÁLOZÁS
Borka Lajos József 6772 Deszk,
Petőfi utca 35. szám alatti lakos 84 éves korában,
Setti Bensouna 6772 Deszk, Május 1. u.
44. szám alatti lakos 59 éves korában elhunyt.

Vereb Györgyi Anna és Puskás Mihály házasságot kötöttek.
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2016. MÁRCIUS

ptánccsoport
Kerepetye és a Belice né

Deszki Népdalkör

Cantabella kórus

Bánát tamburazenekar

Bánát Táncegy

üttes utánpót
lás

Ezt tanultuk!

csoportja

Ariel és Csingiling balett csoport

