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SZABADIDŐ PARK
10 ÓRÁTÓL PROGRAMOK A SZABADIDŐ PARKBAN:
  kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, íjászat, 
  népi játszóház, pónicikli, ugrólóvárak, óriásbuborék fújás

10 óra:  ASZFALTRAJZ VERSENY
10 óra: CIVIL SZERVEZETEK, BARÁTI TÁRSASÁGOK FŐZŐVERSENYE
10 óra: HELYI ÉRTÉKEINK BEMUTATÁSA
10.30 óra: VII. „MIKI KUPA” focibajnokság

11 óra:  MÁJUSFA ÁLLÍTÁSA
13 óra:  FŐZŐVERSENY ÉS „MIKI KUPA” EREDMÉNYHIRDETÉSE
14 óra:  KDE GÖRKORI bemutatója

14-16 óra:  LOVASKOCSIKÁZÁS
15 óra:  KORCSOLYÁZÓ DIÁKSPORT EGYESÜLET bemutatója

15.30:  CSIBÉSZ KUTYAISKOLA  bemutatója

16.00:  GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA MŰSORA 
  gyerekeknek és felnőtteknek

17.00:  MIÉNK A SZÍNPAD! – kulturális műsor

20.30: TÁNCHÁZ A BÁNÁT ÉS A JUHÁSZ ZENEKARRAL

21.00:  MOLNÁR DIXIELAND BAND koncert

22.30: EGÉSZ ESTÉS RETRO UTCABÁL DJ XANDROVAL
Egész nap büfé, süti és palacsintaárusítás!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Az óvoda udvarának rendezése folyik éppen. Ez is pályázati pénzből valósul meg?
– Saját forrásból biztosított pénzt a képviselő-testület az óvodaudvar rendezésére, nem pályá-

zati forrást – elsősorban azért mert nem is volt ilyen lehetőségünk. Az óvoda udvara a legutóbbi 
játéktelepítéstől eltekintve nem esett felújítás alá a megépítése óta, és ez bizony meg is látszott 
rajta. Elburjánzott, kiöregedett és féloldalas tuják, szúrós rózsabokrok, nem egyszer mérgező 
termésű vagy virágú növények népesítették be a legfiatalabb deszkiek játszóhelyét. Már sokszor 
beszélgettünk arról, mit tehetnénk, nos, megérett az idő arra, hogy nekilássunk. 

A kft dolgozói nagyon szép és tisztességes munkát végeztek, dicséret illeti őket! A két nagy te-
rasz burkolatát elbontottuk, újrabetonoztuk és szép, csúszásmentes burkolatot, majd pedig mo-
toros mozgatású árnyékoló ponyvát kapnak, hogy minél komfortosabb legyen ez a két, igencsak 
benapozott foglalkoztató. Kivágtuk a már megcsúnyult, hatalmas tujákat és fákat, rendeztük a 
terepszinteket, lesüllyesztve azokat a járdák alá. Kijavításra kerültek az aszfalt burkolatok töré-
sei, botlásveszélyes kitüremkedései, és újraépítették több szakaszát kollégáink az útszegélyeknek. 
Fűvetés, szép virágzó fák és a szülőkkel közösen elültetendő virágok, játszó eszközök festése jelzi, 
hogy szebb udvarban, ápolt játszótérben gondolkodunk a gyerekeinkre környezetében.– Felröppent egy hír, a régi mázsaház 

felújításáról. Mi lesz azzal az épülettel?
– Nos, az egykor szebb napokat és igen 

nagy forgalmat lebonyolító állat átvevő és 
mázsaház évekkel ezelőtt az önkormányzat 
tulajdonába került, ám ekkor már gyakor-
latilag megszűnt Deszken a sertésnevelés, 
ahogy a rendszeres és szervezett átvétel is. A 
mázsaházat eddig kétszer renováltuk és pró-
báltuk megóvni a vandálkodásoktól és persze 
a fém-tolvajoktól is. 

Írásban keresett meg 31 helyi állattartó, 
hogy újítsuk fel a mázsát és tegyük használ-
ható állapotba.

Valahol örültünk ennek, hiszen az állattar-
tás talán újra kezd gyökeret verni, illetve az 
épületnek is újra lesz majd gazdája a haszná-
lókon keresztül.

Azt hiszem, a legtermészetesebb, hogy A 
KB. 350 EZER FORINTOS FELÚJÍTÁS 
mellé álljunk – de mindenképpen bevon-
juk az érintett gazdákat is. Elvárható, hogy 
az állataik leadásához kizárólag csak általuk 
használt épület és a mázsa felújításához ők 
maguk is hozzájáruljanak anyagilag, majd kö-
zösen kidolgozzuk a mázsaház használatának 
szabályzatát. A felújítás nyilvánvalóan annak 
a pár gazdának az érdeke, akik foglalkoznak 
sertéstenyésztéssel, ezért is csak az anyagi ál-
dozat vállalásukkal tudom elképzelni ezt a 
beruházást - érdekelté kell őket tenni! 

Elképzelésem szerint a felújításban résztve-
vők ingyenesen használhatnák azt, míg má-
soknak alkalmankénti használati díjat kellene 
majd fizetni. A nyitást-zárást is a gazdáknak 
kell felvállalniuk egy általuk kijelölt szemé-
lyen keresztül, aki az önkormányzatnak is ga-
rancia lehet a felelős működtetéshez. 

A fekete leves ez ügyben, hogy a 31 KÉ-
RELMEZŐ KÖZÜL MINDÖSSZE 3 SZE-
MÉLY VÁLLALNA ANYAGI ÁLDOZA-
TOT, és ugyanennyi vállalná csupán a közös 
felelősségre alapuló működtetést. 

Elszomorít ez kicsit, de a három gazdával 
folytatjuk az egyeztetéseket – remélhetőleg 
lesz is belőle egy újra működő mázsaháza a 
településnek. 

– Sokan panaszkodtak, hogy felszólítást kaptak olyan árkok takarítására, melyek-
ben eddig az önkormányzat vágatta a gazt. Mi történt, mit kell tudni erről? 

– A hír igaz, de a válaszért fordítsuk meg a kérdést: „Igaz-e, hogy a település 87%-a eddig sa-
ját maga vágta a füvet az ingatlanja előtti közterületen, beleértve a csapadékvíz elvezető árkokat 
is, míg néhányan mentesültek ez alól?”

Sok rosszalló megjegyzést és nem egy levelet kaptunk folyamatosan az elmúlt évek alatt 
deszkiektől, hogy miért vágjuk le bizonyos utcákban a házak előtti árkokban a gazt, míg velük 
ugyanezt nem tesszük meg. Eltérően minden más településtől, Deszken több mint másfél év-
tizede a 85 cm-nél mélyebb árkokban a kft vágta a gazt és a füvet. Ez sokaknak ugyan jól jött, 
azonban a többséggel szemben nem volt tisztességes, nem volt igazságos. Egy Móra utcai lakos 
feljelentése alapján alakult ki olyan helyzet, mi szerint nem tudjuk a jövőben sem a gazt vágni, 
sem pedig a leülepedett sarat, iszapot elszállítani. Másrészről azt gondolom, igaza van azoknak, 
akik - az egyébként 1986-os keltezésű jogszabálynak megfelelően, mindig is rendben tartották 
a teljes közterületet - nem lehet kivételezni senkivel sem. Tudom, hogy sokaknak jelent nagy 
terhet egy hosszabb, vagy akár sarok telekhez tartozó közterület rendben tartása, azt kérem a 
lakosoktól, hogy az elmúlt 15-20 évet tekintsék különösen nagy kedvezményként, vagy akár 
ajándékként, amit a deszkiek többségével szemben ők élvezhettek.  
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A Képviselő-testület elfogadta a polgár-
mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb ese-
ményekről és az önkormányzati pályázatok-
ról, valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű 
határozatokról. Elfogadta a 2015. évi adófi-
zetésről és tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
Jóváhagyta az Önkormányzat a 2016. évi Köz-
beszerzés Tervét, valamint új Közbeszerzési 
Szabályzatot fogadott el. 

Tudomásul vette az ALFÖLDVÍZ Regioná-
lis Víziközmű-szolgáltató Zrt. mint szolgáltató 
által leközölt, 2016. április 01. napjától Deszk 
községben alkalmazott vízterhelési egységdí-
jakat az alábbiak szerint:

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj 
(Ft/m3) (ÁFA nélkül)

Lakosság 
(rezsicsökkentett díj)

1,80

Önkormányzat 5,80
Hatóság 8,70

Szippantott szennyvíz 13,10

Megtárgyalta és támogatta Gyorgyev Vo-
jiszláv kérelmét, melyben az önkormányzatot 
kérte fel az általa szervezett sportrendezvé-
nyek védnökségére. A pályázati eljárás lebo-

nyolítása végéig a jelenlegi igazgatót - Bene 
Ildikót - bízta meg a Deszki Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetési feladatainak ellátásával. 
Támogatta Brczán Krisztifor alpolgármester 
által a polgármesterhez benyújtott javaslatát, 
melyben a Brza gibanica, a Szerb vászon, a 
Szerb vásznon lévő arany hímzés és a Szerb 
főkötőn használt hímzés és díszítők Deszki 
Értéktárba történő felvételét kérte. A Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása társulási meg-
állapodás módosításait elfogadta. Hozzájáru-
lását adta ahhoz, hogy a Tiszavirág Néptánc-
egyesület Deszk székhelyként jogosult legyen 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Faluházat térítésmentesen használni. 
Jogszabályi előírásnak megfelelően döntött a 
polgármester cafetéria juttatásának 2016. évi, 
éves közterheket is tartalmazó keretösszegé-
ről, mely bruttó 200.000,- Ft. Módosította a 
Polgármesteri Hivatal és a Faluház alapító ok-
iratát. Döntött arról, hogy a Deszk, Alkotmány 
utca 45. – Kossuth utca felől levő parkolóban 
2016. május 1. napjától időkorlátos (30 perc-
ben meghatározott) parkolási rendszert vezet 
be.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. március 29-i rendes ülésén a következő hatá-
rozatokat hozta: 

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Úgy hallottuk, hogy az önkormány-
zat megvásárolta a Klárafalva alatt lévő 
egykori Gerliczy majort. Ha jók az érte-
sülések, megtudhatjuk, hogy mi a tervük 
az épülettel? 

– A hír igaz, és a képviselő-testület tag-
jaival együtt nagyon örülünk, hogy a köz-
ség birtokába került ez az épület és a másfél 
hektárnyi terület. Egy villaszerű épület bir-
toklása mellett sok-sok lehetőség rejlik az 
ingatlanban, és nem elhanyagolható, hogy a 
településünk múltjának egy darabja került 
vissza a kezünkbe, ezzel állami kézbe.

Eddig is az volt az alapelvünk, hogy fo-
lyamatosan növeljük az önkormányzat va-
gyonát, ne ingatlan eladásokból fedezzük 
a működésünket, hanem az ingatlanokkal 
teremtsük meg a hosszú távú fejlődés biztos 
alapjait. Ebbe a sorba tartozónak érzem, hogy 
a volt tejcsarnok után most a testület döntése 
alapján 10 millió forintért megvásároltuk a 
Klárafalváról Kübekháza felé vezető út mel-
letti egykori Gerliczy majort. 

Az eladó pár éve megkezdte az épület fel-
újítását, ám ez félbeszakadt. Két éve árulja 14 
millió forintért, pár hetes egyezkedés után 
sikerült a fenti árért megvásárolnunk. 

Pályázati forrás igénybevételével kíván-
juk felújítani, befejezni, és a későbbiekben 
fejleszteni. A vásárlás nem igényelte a mű-
ködésünket veszélyeztető forrás kivonását a 
költségvetésünkből, hiszen a kizárólag csak 
ilyen célokra felhasználható lakásalapunkból 
finanszíroztuk azt.  

Mostani feladatunk az állagmegóvás, majd 
egy megfelelő pályázat kivárása, és meg-
írása a koncepció kidolgozása mellett. Az 
első lépésen túl vagyunk, és elmondhatjuk 
– megint történt valami Deszken, és megint 
gazdagodtunk!  

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Újabb szépkorú köszöntése 
Nagy örömmel mentünk a Zika 

családhoz, hogy ismét szépkorút 
köszönthessünk, átadva Miniszter-
elnök Úr által aláírt köszöntő okle-
velet és a deszkiek virágait, ajándék-
csomagját. 90 éves születésnapján 
kívánhattunk minden jót Batki Im-
réné, Etelka néninek a családja kö-
rében. Örömmel láttuk, hogy jó 
egészségnek örvendve, izgalommal 
várta polgármester urat és Szarvas 
Judit kolléganőt a polgármesteri 
hivatalból, a bensőséges megemlé-
kezésre. Kedves beszélgetések, jól-
eső visszaemlékezések, nevetések 
és finom sütemény az, ami minden 
ilyen látogatást emlékezetessé tesz-
nek.

Kívánunk Etelka néninek továb-
bi nagyon jó egészséget, sok sze-
retetet a családtól, megbecsülést a 
közösségtől!

Kötelező eboltás időpontjai és helyei:
Tűzoltószertár: 2016.május 6. 15-17 óra, május 7. 9-11 óra, május 21. 9-11 óra
Péro Sz. u. - Kossuth köz kereszteződése: 2016. május 12. 16-18. óra
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2016. április 8-án, pénteken, 18 órakor a 
Deszki Faluházban a Magyar Költészet Napja 
alkalmából megrendezésre került a Kávéházi 

Esték – Irodalmi Kávéház programsoroza-
tunk keretében a Dél-Alföldi Művészeti Kör 
KROSSZRÓD című antológiájának bemuta-

tója. A kötetet Veres Rózsa, a Dél-Alföldi Mű-
vészeti Kapocs Alapítvány alapítója és Jagos 
István Róbert, költő, a Dél-Alföldi Művészeti 
Kör elnöke mutatta be. Az est moderátora 
Kovács Ágnes, író, a Dél-Alföldi Művészeti 
Kapocs Alapítvány kurátora volt. A könyv-
bemutató igen hangulatos volt, hiszen a be-
szélgetéseket meg-megszakítva hallhattunk 
felolvasásokat az antológiából, emellett Varga 
Norbert gitáron adott elő megzenésített verse-
ket, amik még inkább "feldobták"' az estét.

Úgy gondolom, ezzel a színvonalas könyv-
bemutatóval méltóképpen sikerült megünne-
pelni a Magyar Költészet Napját Deszken, és 
külön köszönjük a Deszki Könyvtár számára 
felajánlott kötetet, hiszen így, aki lemaradt a 
bemutatóról, a későbbiekben bármikor meg 
tudja tekinteni a Krosszród című antológiát.

Varga Krisztina

Krosszród a Magyar Költészet Napján a Deszki Faluházban

Igazi szeszélyes nagyszombatra 
ébredtünk, sütött a nap, de bújkál-
tak a felhők, meleg is volt, de fújt a 
szél. Sokan biciklivel érkeztek a 3. 
deszki Húsvétoló új helyszínére, a 
Tájházhoz ezen a reggelen, ami az 
alkalomra való tekintettel meg-
nyitotta kapuit, illetve szobaajtaja-
it is a látogatók előtt.

A hagyományos tojáskifújás, 
majd számtalan tojásfestési és dí-
szítési technika kipróbálása köz-
ben és után kis kézművessarok és 
arcfestés várta a gyerkőcöket – a 
Településüzemeltetés segítségé-

vel a szervezők minden időjárási 
lehetőségre felkészültek, és sátrak 
alatt dolgozhattak a lurkók az ud-
varon.

Azonban nem ez volt az egyet-
len újítás ebben az évben; sátor-
hely jutott a helyi termelőknek és 
kézműveseknek is, így az arra lá-
togatóknak lehetőségük volt fino-
mabbnál finomabb háztáji sajtok, 
joghurtok és különféle lekvárok 
kóstolására, gyöngyből, textilből 
és agyagból készült vásárfiák vá-
sárlására is.

A korábban érkezőket fütty-

szó indította el az elmaradhatat-
lan csoki-és cukorkakeresésre. A 
szülők csak besegíthettek nekik a 
Faluház környékén a bokrok, vi-
rágládák és aljnövényzet közé el-
rejtett nyalánkságok fellelésében, 
és szerencsére egy cukorkavadász 
sem távozott zsákmány nélkül.

Az eseményt színesítette a lo-
vaskocsizási lehetőség, ami a gye-
rekek nagy kedvence; jó nagy kört 
tesznek évről-évre, sőt, lassan el 
lehet mondani, hogy falurendez-
vényről-falurendezvényre derék 
kocsisaink, a kicsik nagy örömére.

S noha az időjárás közben elfe-
lejtett kegyes maradni hozzánk, a 
Húsvétoló nem Húsvétoló tojás-
fa díszítés és locsolóvers-verseny 
nélkül; kicsik és nagyobbak, fiúk 
és lányok is (!) verseltek szorgal-
masan, hagyományos és ismert, 
de szép és újkeletű versikéket is 
szavalva. Az ő nyereményük egy-
egy palack Deszki Szóda volt, arra 
az esetre, ha valahol a kölni elma-
radt volna a bevásárló listáról, és 
nem lett volna mivel hétfőn lo-
csolkodni indulni... :)

Kardos Ditke

Húsvétoló
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Azt hiszem, az idei tavasz kü-
lönösen szépen indult művészeti 
csoportjaink életében. Kezdődött 
a Deszkaszínház Nemzeti Szín-
házban elért sikerével, majd foly-
tatódott a néptáncosok díjaival, és 
végül rátette a koronát a Népdal-
körünk gyönyörű eredménye. 

De kezdjük a márciusi történé-
sekkel. A Budapesti Operettszín-
házban megrendezett Gyermek 
néptáncantológián a Borbolya és 
az Ördögborda lánykara reme-

kelt, és nem kis meglepetésre egy 
újabb díjjal gyarapodott a közös-
ségünk. Az Örökség Népművé-
szeti Egyesület Goda Katalinnak 
és Tóth Gábornak munkássá-
gukért pedagógiai díjat adomá-
nyozott. Gratulálunk az oktató 
párosnak! 

Rá egy hétre ismét útra kelt 
a csapat. Ezúttal az Országos 
Táncháztalálkozóra, ahol a szom-
bati napon a Kerepetye néptáncs-
csoport Fekete turca című ko-

reográfiája zárta a nagyon nívós 
Martin gálát. Vasárnap a Borbo-
lyások is buszra szálltak, hiszen 
ők ugyanitt a Páva gálában ropták 
a színpadon. 

Április második hétvégéjén az 
összes csoport megmérettetett a 
Százszorszép Néptáncfesztiválon, 
az eredményt Sillóné Anikó cik-
kében olvashatják. 

És elérkeztünk április 16., 
szombathoz. Az Aranypáva 
Nagydíjas Verseny már második 
alkalommal kerül megrende-
zésre Deszken, nagyon büszkék 
vagyunk, hogy minket választot-
tak e nívós megmérettetés hely-
színéül. Természetesen a Deszki 
Népdalkör is indult a versenyen 
és bár a mezőny igen csak erős 
volt, a népdalkörünk kiemelke-
dett belőle és megkapták ismét 
az Aranypáva nagydíjat. Gratu-

lálunk a csapatnak és művészeti 
vezetőjüknek, Szűcsné Molnár 
Erzsébetnek! Köszönjük a Bodza 
banda és Dr. Szűcs Szilárd közre-
működését!

Azt hiszem, elmondhatjuk, 
hogy minden művészeti cso-
port a Faluházban igen magas 
színvonalon teljesít, legyen szó 
akár népdalról, néptáncról, rock 
and rollról, vagy színjátszásról. 
Büszkék vagyunk az elért ered-
ményekre és további sikereket 
várunk és kívánunk!

Bene Ildikó

Április 8-10. Három nap, ami számunkra 
csak a néptáncról szólt! Idén ekkor zajlott a 
26. Százszorszép Országos Gyermek- és Ifjú-
sági Néptáncfesztivál, melynek házigazdája 
mindig Szeged. Évek óta megmérettetnek 
csoportjaink, és mindig szép sikereket köny-
velhettünk el, de mindig ugyanannyi izga-
lommal is jár! Idén Gáborék különösen nagy 
fába vágták fejszéjüket: a Kerepetye csoporton 
kívül (akik már „kinőtték” ezt a fesztivált), 
mind a négy csoporttal elindultak a megmé-
rettetésen, szóval kb. 140 gyerek öltöztetése, 
vetkőztetése, fegyelmezése és koordinálása 
volt a feladat… Pénteken a legkisebbek, a Ci-
bere csoport kezdte a sort, és életük első iga-
zán komoly fellépésén elvarázsolták a zsűrit! 
Szombaton a Borbolya csoportunk lépett fel, 
ők is hozták a szokott formájukat, bár izgul-
tunk értük: ismert koreográfiájuk kiegészült 
a friss csárdással, amit nagyon szerettek, de 
mégiscsak friss anyag volt…(szó szerint!) Este 
az Ördögborda csoport a Nagyecsedi soka-
dalom című koreográfiájával tarolt. Vasár-

nap délelőtt a Belice csoportunk Nagyecsedi 
táncokat mutatott be különleges díszletet 
használva, és ahogy hallottuk, (jelképesen) 
leszakadt alattuk a színpad, úgy ropták! Mind 
a 4 csoportunk fegyelmezetten, tudásuk legja-
vát adta, szerintem hozták a maximumot, de 

innentől kezdve jött a szokásos izgulás: jó, jó, 
de ott leszünk-e a délutáni gálán? A 48 fellépő 
csoportból 18 csoportot válogattak be, és az 
1300 fellépő gyerek közül mind a 4 csopor-
tunk összes gyereke ott lehetett! El sem hittük! 
Írhatnék oldalakat arról, milyen 4 csoportnyi 
gyerek öltözését, vetkőzését megoldani, de 
nem ez a lényeg: a színpadon fantasztikusak 
voltak, hihetetlen büszkeséggel tapsoltunk 

mindannyiuknak! Idén mind a 4 csoportunk 
kiemelt arany minősítést kapott, hazahoztuk a 
csongrád megyei vándorserleget, Kata és Gá-
bor pedig megkapták a pedagógiai díjat, úgy-
hogy ez a hétvége a mienk volt!!!! A gála után 
Király László polgármester úr a már szokásos 
sütivel várta a gyerekeket az aulában, köszön-
tött és köszönetet mondott, volt sok-sok taps 
és örömkönny. Leírhatatlan volt a hangulat! 
A Juhász zenekar, (akik végigmuzsikálták az 
egész hétvégét), szerényen a háttérbe húzó-
dott, illetve csak szerettek volna, mert persze 
ők is megkapták a hatalmas köszönő taps-
vihart a munkájukért! Szívet melengető volt 
ez a 3 nap, de valami különösen megérintett: 
számomra megszokott és természetes, hogy 
a kerepetyés fiúk és lányok közül jónéhányan 
mindig ott vannak velünk, segítenek min-
denben. Idén először Bende Bence is beállt a 
segítők közé szabadidejében, a belicés lányok 
pedig beálltak hajat fonni, foglalkoztak a ki-
csikkel, (ahogy azt a nagyoktól látták), szóval, 
ha tetszik, ha nem, felnőttek a gyerekeink!!! 
Polgármesterünk mindenkinek megköszönte 
a munkáját, de szeretnék még egy köszönetet 
mondani itt a végén: szóljon a köszönet Vid 
György igazgató úrnak és tanári karának, 
akik maximális toleranciával álltak a gyerekek 
mellett és mögött, elnézve a hiányzásokat és 
az esetleg gyengébben megírt dolgozatokat… 
cserébe a gyerekek mindent megtettek, hogy 
öregbítsék az iskola jóhírét is!! És a végén egy 
aranyos sztori: Gáborék próbamentes hetet 
adtak cserébe ezért a szép eredményért, de 
Kata azért aggódott, és hétfőn kiírta: „Ugye, 
senki nem indult el próbára?” Bene Ildi vála-
szolt: „Ne aggódj, üres a ház…” A Majálison 
mindenki találkozhat ezekkel a szenzációs 
koreográfiákkal, higgyék el, megéri megnézni!

Sillóné Varga Anikó

A néptánc és a népdal hónapja Deszken

Százszorszép Fesztivál
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Költészet napja

Megemlékezés

Kézilabda

Minden év április 11-én József 
Attila születésének napján, az is-
kola apraja nagyja együtt emléke-
zik meg a tragikus sorsú költőről.  
Alkalom ezen esemény arra is, 
hogy hangsúlyozzuk a magyar- és 
a világirodalom megismerésének 
fontosságát. 

Az idei tematikus napon vál-
toztattunk a hagyományos ün-
neplési szokásokon. 

Juhász Gyula: „A tanár az a 
gyerek, aki legtovább jár az isko-
lába.” mondása érvényesült ezen 
a napon.

Megfordult a világ a Zoltánfy-
ban.

A tanár lett a gyerek, a gyermek 
pedig a tanár. 

Rendhagyó módon a peda-
gógusok készültek szereplésre. 
Felvezetésként Igazgató Úr meg-

nyitója és szavalása után, Király 
László polgármester Úr ünnepi 
gondolatait hallhatták az egybe-
gyűltek.

A jó pedagógusnak minden 
nap „szerepet” kell játszania, min-
den órán, mindent bevetve, vál-
tozatos eszköztárral és töretlen 
hittel. Hozzá van szokva a meg-
mérettetéshez.

Azonban, ezen nap merőben 
más volt. Ki kellett „bújni”a tanár-
nak a katedra biztonságot nyújtó 
vértje mögül és így megmérettet-
ni magát a gyerekek előtt. Példát 
mutatni!

Szerepelni, felelni, izgulni, vár-
ni és átgondolni a közönség, a 
gyermekek reakcióit. Átgondolni 
és felhasználni a hétköznapokban 
a kapott visszajelzéseket.  Amikor 
visszaáll a „rend” és a katedra mö-

gül, egy kicsit hátrébb lépve, néha 
mögé „bújva” értékelünk és minő-
sítünk, ne felejtsük, hogy milyen 
is  a „másik oldalon” állni. Karin-
thy tudta!

Karinthy Frigyes: 
Tanár úr kérem  
„- A másodfokú... Tanár úr ké-

rem, én készültem.
Senki sem felel. És most ott áll, 

egyedül a tömegben, mint egy szi-
geten. De még nem megy helyre. 

Neki nem mondták, hogy menjen 
helyre - odvas és züllött, kitaszított 
szívvel áll ott -, neki nem mondták, 
nem mondták. Ő még felel. Most 
végigmenjen, újra, a padsorok 
közt? Nem, inkább áll, hülyén: keze 
dadogva babrál a táblán, a félbe-
maradt egyenlet roncsai közt, mint 
a lezuhant pilóta, a motor megpat-
tant hengerei fölött.” 

Soha ne felejtsük a „másik ol-
dalt”!

 Felső tagozaton megemlékezést tartottunk az április 16-i Holo-
kauszt-emléknap alkalmából. 2001-től minden évben ezen a napon 
tartjuk meg Magyarországon a holokauszt magyarországi áldozata-
inak napját. 1944. április 16-án kezdődött meg az akkor Magyaror-
szághoz tartozó Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportá-
lása. A népirtás az ország 1944. március 19-i német megszállásával 
indult, majd sorra jelentek meg a zsidóellenes rendeletek. A tömeges 
deportálások 1944. május 15-én kezdődtek. A vidéki zsidóság gya-
korlatilag teljesen megsemmisült, a Budapesten élők közül mintegy 
100 ezren menekültek meg. E napra emlékeztünk a gyerekekkel.

2016. március 9-én a Zoltánfy István Általános Iskola szerb tagozatá-
nak diákjai tanárnőjük vezetésével kézilabda-mérkőzésre látogattak el. 
A tanulók a kétszeres magyar bajnok, hatszoros magyar kupagyőztes és 
egyszeres EHF- kupagyőztes MOL -Pick Szeged kézilabdacsapatának 
Grundfos -Tatabánya KC elleni alapszakaszbeli összecsapását tekintet-
ték meg ingyenesen, a csongrádi csapat vezetőségének köszönhetően.

Több gyermek először látott élőben ilyen jellegű találkozót, amely 
kiválóan ösztönözheti a diákokat a sporttevékenységben való minél 
aktívabb részvételben. A találkozót a megyeszékhely gárdája nyerte 29-
23-ra a diákok "hathatós szurkolásának" köszönhetően. 
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Április hónap a tanulmányi 
versenyek időszaka, iskolánk ap-
raja és nagyja is belekóstolt a ver-
senyek izgalmába és szép ered-
ményeket értek el a különböző 
megmérettetéseken. Minden te-
rületi verseny előtt iskolai fordu-
lót rendeztünk, hogy minél több 
tanuló kipróbálhassa magát egy – 
egy területen, s hogy minél előbb 
kiderüljön kinek mi az erőssége:

² A kistérségi helyesírási 
verseny több helyszínen került 
megrendezésre. A 4. osztályosok 
Sándorfalvára utaztak: Simon 
Sára Maja és Szűcs Brigitta szemé-
lyében. A 3. osztályosok: Gordos 
Sára és Dobó Viktória Szatyma-
zon mérte össze tudását. A 2. osz-
tályosok – Pásztor Dániel és Tajti 
Milán – pedig Szőregen, ahol Tajti 
Milán az I. helyen végzett.

² A Móra Ferenc olvasás–szö-
vegértés tankerületi versenyén a 
3–4. osztályosok Szegeden mérték 
össze tudásukat. A szövegértésben 
való jártasságukat egy Móra szö-
vegrészlet  értelmezésével, majd egy  
Móra szöveg felkészülés utáni han-
gos felolvasásával pedig az olvasási 
képességeiket is bizonyíthatták. 3. 
osztályból Karagity Anna, Gordos 
Sára képviselte az iskolánkat mind-
ketten 2. helyen végeztek. 4. osztály-
ból Balázs Zoltán, és Kovács Rebeka 
3. helyen végzett.

² Területi Kazinczy Szép-
kiejtési versenyen, Szőregen 
ismeretterjesztő szöveg felolva-
sásában kellett jeleskedni tanu-
lóinknak. Iskolánk legjobbjai: 3. 
osztály: Csomós András, Karagity 
Anna, Krizsán Levente, 4. osz-
tályból Kovács Rebeka és Balázs 
Zoltán, ahol Kovács Rebeka 2. 
helyen végzett és képviselte isko-
lánkat a megyei döntőben Makón

² A Bendegúz anyanyelvi 
verseny megyei döntőjébe, Sze-
gedre továbbjutott és helyezett 
tanulóink:

1. osztály: Tirk Inez 3. hely,  
Zsurkán Zoé Flóra 18. hely, Simity 
Éva 21. hely, Gera Nilla 25. hely

2. osztály: Somorjai Márk 7. 
hely, Gera Panna 21. hely, Balogh 
Kíra 28. hely

3. osztály Karagity Anna 12. 
hely, Krizsán Levente 27. hely

4. osztály Kovács Rebeka 10. 

hely, Vincze Kamilla 27. helyen 
végzett.

² "Weöres7" térségi rajzverse-
nyen Gera Nilla 1. osztályos tanu-
ló 3. helyre rajzolta magát.

² Agóra Mesegyűrű regioná-
lis fordulóján Simity Éva 3. helye-
zést ért el. 

² Tudásbajnokság megyei 
döntőjébe jutott Somorjai Márk 2. 
osztályos tanuló.

² XVIII. Deszki Maros Men-
ti Fesztivál szóló ének kategóriá-
jában Gera Panna 1. helyen, Tirk 
Inez 2. helyen végzett, Gera Nilla 3. 
helyet szerezte meg.

² Vigyázz, kész, pénz! K&H 
levelezős versenyének területi 
fordulójának csapatversenyén: a 
3. osztályos Ravasz Rókák – Gor-
dos Sára, Égető Kiara, Dobó Vik-
tória, Karagity Anna – 6. helyen 
végeztek; Mackók – Buza Szilvia, 
Kardos Dorina, Haska Luca, Papp 
Lilien – 7. helyen; Királyok – 

Zsurkán Bekény, Krizsán Levente, 
Bársony Máté, Frank Krisztián – 8. 
helyen végzett. A 2. osztályosok 
Kommandósok csapata – Gera 
Panna, Somorjai Márk, Tajti Mi-
lán, Tóth Ákos, Varga Dániel – 7. 
helyet ért el.

² Weöres Sándor Általános Is-
kola rendezi a kistérségi matema-
tikaversenyt a 2. és 3. osztályos 
tanulók részére. Iskolánkat a 2. 
osztályból Somorjai Márk, és Tajti 
Milán, 3. osztályból Bársony Máté, 
Zsurkán Bekény képviseli.  

² 4. osztályos kistérségi ma-
tematikaversenynek, mely a na-
pokban kerül megrendezésre, a 
Zoltánfy István Iskola ad otthont.

² A SZTEJKI Szatymazi Ál-
talános Iskola kistérségi angol 
nyelvi versenyén, melyen 5 isko-
la diákjai képviseltették magukat 
kitűnően szerepeltek diákjaink. 
Szremkó Zoltán 2. helyezést, Silló 
Zénó 5. helyezést ért el. 

² Az elmúlt hónapban került 
megrendezésre a Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny Megyei 
megmérettetése. Mindkét kor-
osztályban indult tanulónk. Kor-
osztályonként közel négyszáz, a 
megyében matematikát kedvelő 
és abban jártas gyermek nevezett. 

Tanulóink eredményére büszke 
lehet az iskola. Bársony Máté 3.o. 
tanuló a 18. helyen, Tóth Kevin 
7.o. tanuló pedig a 20. helyet sze-
rezte meg.

² Márciusban zajlott a felső 
tagozaton a fiú kézilabda házi-
bajnokság, melyet a 8.b csapata 
nyert meg. 2. helyezett: 8.a, 3. he-
lyezett: a 6.a csapata lett.

A cikk írása közben zajlik ép-
pen Szegeden a Szegedi Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya által meghirdetett 
Kerékpáros Iskolai Kupa döntője. 
Iskolánkat két nyolcadikos fiú 
képviseli. Szőregen a kistérségi 
természetismereti versenyt ren-
dezik április 27–én az 5.–8. osztá-
lyosoknak. Két négy fős csapattal 
veszünk részt a megmérettetésen, 
reméljük szép sikerrel!

Büszkék vagyunk tanulóinkra, 
az elért eredményekre! Köszönjük 
a tanító nénik felkészítő munkáját 
és a szülök támogató segítségét! Re-
méljük egyre több tanulónk büszke 
arra, hogy a Zoltánfy István Iskola 
tanulója!

Összeállította: 
Vid György igazgató

Versenyek-eredmények

Fűnyírást 
vállalok

Telefon: 
06/30-659-7721 
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Deszk Község Önkormányzata nevében értesítem a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. a 
község területén 

2016. május 07-én 
(szombaton) 

lomtalanítást végez.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében a Kft. kéri, hogy 
az elszállításra szánt lomot legkésőbb

MÁJUS 07-ÉN REGGEL 6.00 ÓRÁIG

helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadá-
lyozza. A Kft. kéri az időpont pontos betartását, mivel egy területet csak 
egy alkalommal tudnak gyűjteni!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy A LOMTALANÍTÁS KIZÁ-
RÓLAG A LOMOK ELSZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁL  (pl. nagyobb 
méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és 
készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb.). 

A ZÖLDHULLADÉK, LEVÁGOTT GALLYAK ÉS SÖVÉNY EL-
SZÁLLÍTÁSA A KFT-NEK NEM ÁLL MÓDJÁBAN, az – 1 m3/nap 
– a hulladékudvarba vihető nyitvatartási időben (április 01-től szep-
tember 30-ig: hétfő-kedd-csütörtök- vasárnap: szünnap, szerda:10–16, 
péntek:12–18, szombat:10–18.20 óra /ebédszünet: 12–12.20 óra/).

A későn kihelyezett hulladékot, valamint az építési törmeléket, 
komposztálható hulladékot, állati trágyát, valamint a veszélyesnek 
minősülő hulladékot (pl. akkumulátorok, vegyszerek, festékek, autó-
gumik) a KFT. NEM SZÁLLÍTJA EL. 

Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425-231-es, 
ill. Budai Zoltán 30/563-1511-es telefonszámon kérhető.

Király László
polgármester

KITEKINTŐ

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

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 
30/750-5060

Tájékoztató 
a tavaszi lomtalanításról Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 
60 m2-es első emeleti 2 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre 
történő bérbeadására. 

Pályázat benyújtási határidő: 2016. május 9.
Elbírálási határidő: 2016. május 12.
1.  A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a 

munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó sze-
mély, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tar-
tózkodási engedéllyel rendelkezik.

– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátar-
tozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik 
beköltözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában 
Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen 
hátraléka, tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó ösz-
szjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét

– 60 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék meg-
fizetése

 60 m2  alapterület, 
 komfortfokozata: összkomfortos
 bérbeadás jogcíme: költségalapú
 lakbér 42.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által 

meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, 
Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2016. május 9-ig 
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon

Bérlakáspályázat

festék, 
vegyszer

autógumi akkumu-
látor

levágott 
gally, fű, 
trágya, 

komposzt

építési 
törmelék
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Deszk Község Önkormányzata pályázott és 
támogatást nyert a Földművelésügyi Minisz-
térium Hungarikum Főosztálya által meg-
hirdetett 2015. évi pályázati kiírásán, mely a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését, 
népszerűsítését, megismertetését és gondo-
zását tűzte ki célul.

A mai gyorsan változó világunkban az olyan 
kis közösségnek, mint Deszk, és a határon túli 
magyar lakta településeknek is szembe kell 
nézniük azzal a kérdéssel vajon  hogyan tud-
nak megmaradni, s hogyan tudják megőrizni 
identitásukat, az évszázadokon át kialakult kul-
turális arculatukat. Ehhez számba kell venniük 
mindazokat az értékeket, amiket a közösség va-
laha is teremtett saját maga és a világ számára.  
A magyar nemzeti értékek felölelik a természeti 
és épített környezettől kezdve a művészeti al-
kotásokon, történeti műtárgyakon, régészeti 
leleteken, szellemi kincseken át a hagyományos 
kultúra még élő megnyilatkozásáig (a tánco-
kig, dalokig és szokásokig) sok mindent.  Ezek 
együtt alkotják Deszk és a külhoni magyar lakta 
települések identitását, kulturális tőkéjét. Ezek 
felkutatása, az értékgyűjtés, a külhoni értéktá-
rak létrehozása, működtetése és védelme szá-
munkra a legfontosabb, s amely közös nyelvet 
jelenti a magyar lakta testvértelepülések kom-
munikációjában. Az ukrajnai település, Rahó 
város és Desz Község kulturális és gazdasági 
együttműködése 2000-re nyúlik vissza, akkor 
írták alá a testvér-települési megállapodást. Je-
len projektben együttműködő partnerünk a 
Rahói Járás Non Profit Civil Szervezet „Közös 
Ház”, mely 2005-ben alakult. Működése során 

rendszeresen szervez - járási szinten 6 magyar 
lakta településből, 100 km távolságról - gyerek 
és felnőtt részvétellel kulturális és sportprogra-
mokat. A „Közös Ház tevékenysége kiterjed a 
szórványban élő magyarok nemzeti értékeinek 
felkutatására és gyűjtésére is. A magyarországi 
értékgyűjtő tevékenységet támogatandó Deszk 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. január 29-én létrehozta a Deszki Telepü-
lési Értéktár Bizottságot. A Bizottság feladata 
többek között a települési értékek megőrzéséről 
és szélesebb körben történő megismertetéséről 
való gondoskodás és a helyi települési értékek 
körének meghatározása. Az értéktárba eddig 
felvett kincseink: az ország legnagyobb egy-
befüggő rózsakertje, az európai nyeles szemű 
légy, a Kukutyin monda, a deszki hajóvontatás, 
a deszki Gerliczy-kastély kertje, a szerb vászon, 
a görögkeleti szerb templom, a szerb vásznon 
lévő aranyhímzés, a szerb főkötőn használt 
hímzés és díszítők, a brza gibanica, a deszki 
Gerliczy-kastély, a deszki Magyarok Nagyasszo-
nya templom és a Deszki Nagy Fa. A bizottság 
döntése alapján a deszki Népi hagyományőrző 
közösségi ház és az udvarán lévő hambár, vala-
mint a „kőttes” deszki sóskifli is hamaron beke-
rül a helyi értéktárunkba. Önkormányzatunk 
az Értéktár Bizottság működésétől függetlenül 
is kiemelten kezeli a helyi épített és természeti 
értékeket: a közelmúltban újított fel egy pusztu-
lásra ítélt régi parasztházat, mely jelenleg Népi 
hagyományőrző közösségi házként funkció-
nál: állandó kiállítás formájában mutatja be a 
régmúlt idők berendezési/használati tárgyait, 
illetve különböző időszakos kiállításoknak ad 

helyet. 
Jelen projekt megvalósítása határon túli ma-

gyarok lakta település civil szervezetével együtt-
működésben valósítjuk meg, mely az értékgyűj-
tés módszereire, a meglévő értékekből külhoni 
értéktár létrehozására és működtetésének, va-
lamint a nemzeti értékek népszerűsítésére irá-
nyul szoros együttműködésben az előkészítés, a 
kivitelezés, és az utógondozás, nyomon követés 
területén. 

A közös projekt Deszken veszi kezdetét, ahol 
egy három napos nyitó rendezvény keretében 
a helyi és a meghívott partnerek képviselőinek 
részvételével szakmai előadások, megbeszélések 
zajlanak a feladatok meghatározásával, a tapasz-
talatok átadásával. Ezzel egy időben kiállítás 
mutatja be a helyi értékgyűjtés eredményeit. 
Ezek után kezdődik az külhoni érték gyűj-
tő munka, mely magyar és külhoni szakértő/
muzeológus együttműködésével valósul meg 
Deszken és Rahón. A projekt zárásaként Rahón 
találkoznak a partnerek, ahol szakértők bevoná-
sával előadásokkal, az értéktár bemutatásával, 
az utógondozási feladatok meghatározásával és 
kulturális programokkal zárul a projekt.

Támogató: 
Földművelésügyi Minisztérium
Kedvezményezett: 
Deszk Község Önkormányzata
Partner: „Közös Ház’ Rahói 
Járási Non Profit Civil Szervezet
Támogatás összege: 2.500.000,-Ft.
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázati azonosító: HUNG-2015/3667

KITEKINTŐ

„Nemzeti értéktáraink itthon és a határon túl”

A Deszki Nyugdíjas Klub március hónap-
ban több hagyománynak mondható progra-
mon vett részt, illetve szervezett meg tagjaival, 
ezek között voltak jeles napokhoz, ünnepek-
hez köthetők is. 

Március 8-án a férfi klubtársak felejthetet-
len műsorral kedveskedtek a hölgy klubtagok-
nak. Köszönjük szépen a virágot és a bonbon 
ajándékot, Király László polgármester úrnak 
a finom süteményt. Meg kell vallanunk, hogy 
szívünknek a legkedvesebb meglepetés az a 
csoportunk férfijai által adott köszöntő előa-
dás volt. Nagyon örültünk neki, hogy a nap 
sikeréhez valamennyi férfitagunk hozzájárult, 
hiszen férfikórust alakítva együtt énekelték a 
dalt a nőknek. Néhányan közülük több pro-
dukcióban is szerepet vállaltak. Verset mon-

dott Naszradi Miklós, prózai szerepet vállalt 
Radics Béla, Ocskó Mihály, Gárgyán Zoltán, 
Boldog István, Vígh Ferenc, Mészáros Ferenc, 
de olyanok is voltak, akik az ének - zenei és 
a szóbeli kommunikáció mellett egy balett 
előadásra is vállalkoztak. Király László pol-
gármester úr egy szép, hosszú köszöntő be-
széddel tartotta fenn a hölgyek érdeklődését 
addig, amíg a színfalak mögött, mint kiderült 
a nap fénypontjának számító táncos pro-
dukcióra készültek elő a „balerinák”. Kecses 
mozdulatokkal adták elő a Hattyúk tava című 
Csajkovszkij balett művet: Zika László, Fülöp 
István, Piti Elek, Csonka Ferenc és Tari János. 
Tari Jánosnak külön szeretnénk megköszönni 
a nőnap szervezése során nyújtott munkáját és 
a produkciókban való aktív közreműködést. 
Köszönjük Kakas Orsolyának a koreográfiát 
és a tánc betanítását, Földiné Pósa Ilonának a 
jelmeztervezést és készítést. A nőnap termé-
szetesen a fergeteges hangulatot teremtő mű-
sorral nem ért véget, hiszen táncos délutánnal 
folytatódott ez a csodás emlékeket idéző nap.

Március 12-én csoportunk egy része az Új-
szentiváni Nyugdíjas Egyesület Nőnapi Bálján 
vett részt, ahol nárcisszal kedveskedtek a höl-

gyeknek, az ízletes vacsora elfogyasztása után 
táncra perdültünk. A tagjaink közül többen 
énekelnek a Deszki Népdalkörben, akik szin-
tén ezen a napon tartották Nőnapi Báljukat és 
néhány klubtársunk invitálásukra részt vettek 
ezen a nagyon jól sikerült mulatságon. 

Március 22-én a Makói Hagymatikum Für-
dőben részt vettünk a 2016. év I. Nyugdíjas 
Találkozóján, ahol a fürdőzés közben vízi tor-
názhattunk. Csonka András volt a nap sztár-
vendége, aki közel egy órás műsort adott.

Húsvéti szokások, emlékek elevenedtek 
meg a klubtagok memóriájában a húsvéti ün-
nepkör kapcsán.

Március 25-én elhunyt Tóth István klubtár-
sunk emlékét szívünkben őrizzük tovább.

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klubéletéről
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Vasárnapi
SVÉDASZTALOS EBÉD 

a Bástya Étteremben
2016. május 01-től minden vasárnap

12 ÓRÁTÓL-15 ÓRÁIG
LEVES:

- Tárkonyos tejszínes pulykaragu leves
- Tyúkhúsleves (csontozva julinre vágva)

MÁSODIK FOGÁS:
- Bugaci rántott sertéskaraj (fokhagymás-mustáros)

- Jalapeno paprikával töltött Camembert falatkák áfonya lekvárral
- Aszalt sárgabarackkal, pritamin paprikával, sajttal töltött csirkemell rántva

- Fűszeres vajban sütött tengeri -vörös sügérfilé
-  Csáky rostélyos (marha rostélyos, vörös hagyma, paprika, lecsó, tojás, füstölt 

szalonna)
- Maros menti borjúpörkölt

KÖRETEK:
- Wok mix  (piros és zöldpaprika, sárgarépa csíkok, bambuszrügy, poré hagy-

ma,fekete gomba, káposzta, hüvelyes borsó )
- Stop dűlői juhtúrós galuskával (szalonnapörc, darabolt medvehagyma)

- Vajas gnocchi
- Párolt rizs 

- Karikára szelt főtt- sült burgonya
SALÁTÁK:

- Uborkasaláta
- Paradicsomsaláta

- Káposztasaláta
- Csípős pepperoni paprika

DESSZERT:
- Eper krémes brulée

1.980 Ft/fő,
12 éves korig fél áron, 3 éves korig ingyenes!   

 Asztalfoglalás: Szöllősi Istvánné 06 /62 271-485 
Előrendelés esetén minden ötödik vendégünk az 
étterem ajándékaként fogyaszthatja el az ebédet.

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeménye-
zésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a termé-
szetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban 
– és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban 
szigorú törvények születtek  a levegő és a vizek védelmére, új környe-
zetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag 
érzékenyebb életvitelre. Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az 
ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az 
őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyu-
kakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok 
szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a 
környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet. Ennek 
érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták 
a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet 
a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve 
szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosítá-
sának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától 
falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját 
a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom 
közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó 
polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, 
iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű prog-
rammal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé 
ezt a napot. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így 
hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyaror-
szágon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és 
legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: 
fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és fa-
lutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy 
saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb 
sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a 
Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján.

Forrás: http://www.fna.hu

NÉHÁNY ÖTLET, AMIVEL 
HÁZTARTÁSUNK KÖRNYEZETBARÁTTÁ TEHETŐ:

 Szelektív hulladékgyűjtés otthon és munkahelyen.
 Hasznosítható, újrahasznosítható anyagokat ne dobjunk a szemétbe!
 A zöldhulladékokat érdemes komposztálni – ha van rá lehetőség! 
 Vásárláskor gondoljuk át, a kívánt áru mennyi utat tett meg, amíg az 

üzletbe ért – ezzel is csökkenthető az ökolábnyom.
 Hazánkban szinte mindenhol iható minőségű a csapvíz. Vajon min-

dig szükséges palackozott italokat vásárolni?
 Ha munkavégzésünk lehetővé teszi, használjuk minél kevesebbet az 

autót!
 A kiskerttulajdonosok, ha tehetik, műveljenek konyhakertet zöldsé-

gekkel, fűszernövényekkel!
Forrás: ng.hu

Április 22. a Föld napja
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Több évnyi szorgalmas madáretetés és 'vad-
fészkeltetés' után idén először találta meg egy 
széncinkepár a tavalyelőtt vásárolt faodunkat. 
Amíg anyuka távol volt, lopva belefotóztam, és 
ezt meg is szeretném ismételni később is, a picik 
fejlődését figyelve. Nyilván, a természet rendjébe 
nem szabad beleavatkozni, de ez mégis nagyon 
lelkesítő a család számára. Ennek kapcsán az 
ellopott tojásfotó mellé pár nyári madárgon-
dozással kapcsolatos dolgot szeretnék leírni. Ez 
részben tapasztalat, de inkább tőlem bölcsebb 
emberek gondolatai lesznek:

– lehet nyáron is madarakat etetni. A jelenle-
gi kertrendészeti kultúra, divat miatt sok kertben 
nincsenek termő fák (mert piszkolnak), sem fel-
magzó gyomok (mert akkor gyomos lesz az ud-
var). A zöldikék és a tengelicék azonban magevő 
madárkák, így őket a nyári rovarinvázió nem 
dobja fel túlzottan. Nekik nem ártunk, a cinke-
féléket nem bántjuk, viszont kertünkbe csábítjuk 
ezeket a madarakat a nyári időszakban is.

– Ha van madárodúnk, mindenképpen aka-
dályozzuk meg, hogy a macskák felmásszanak a 
fa törzsén. Egy kellően felgallyazott fa törzsére 
“macskaugrás” magasságban egy lefele táguló 
palást is elegendő lehet.

– Itassuk a madarakat nyáron. Nem kell bo-
nyolult dologra gondolni; egy jól belátható he-
lyen, lehetőség szerint magasabbra helyezve egy 
tálat, benne gyakran cserélt vízzel, segíthetünk a 
madárkáinknak nyáron lehűlni, esetenként élet-
ben maradni.

– Ha kiesett a kismadár a fészekből, ne etes-
sük kenyérrel. Nemrég olvastam, valaki a napok-
ban adta tanácsként egy fórumon. Első körben 
azt kell tudni még mérlegelni, hogy tényleg 
kiesett-e, vagy csak kireppent, de még nem tud 
visszajutni. Ez esetben a szülők etetni fogják, 
ha hívja őket a fióka, akinek életösztöne, hogy 
bozótosban elbújjon a ragadozók szeme elől. 
Ha viszont tényleg egy nagyon magatehetlen 
kis jószágról van szó, akkor lehet fészket keres-
ni valahol a fejünk fölött. Be kell látni, hogy egy 
kismadár felnevelése a madárszülők rengeteg 
energiájába telik, így bízzuk rájuk a döntést: ha 
kidobják ők maguk a fészekből az előzőleg visz-
szarakott fiókát, akkor ezt el kell fogadni. Lehet 
otthon kísérletezni (lisztkukaccal, rovarokkal 

etetni), melegen tartani, esetleg a Vadaspark 
gondozásába helyezni, de tudnunk kell, hogy 
egy ilyen pici állatnak nagyon pici begye van, így 
naponta nagyon sokszor kell táplálni. Nagyon 
kora reggeltől az esti sötétedésig. Ha nem tudjuk 
ezt felvállalni, kérjünk inkább segítséget!

– Ha szabadon van kutyánk/macskánk: ne-
hezen elvárható, hogy felébredő vadászösztönt 
elnyomjuk bennük. A kiröptetés időszakában, 
ha rossz tapasztalataink vannak, tartsuk elzárva 
állatainkat a röptetés területétől. Ez viszonylag 
rövid időszak. Nagyon sok sikert, és madárfüty-
työs szép napokat kívánok a madárbarát nyári 
kert kialakításához...

Ehhez a témához kapcsolódik egyébként az 
elmúlt számban felvezetett mérgező növények 
listája is, amit most második felvonásként foly-
tatni szeretnék. A kertet ugyanis anno igyekez-
tük úgy kialakítani, hogy gyerekek számára ne 
legyen veszélyes, számunkra legyen tetszetős, a 
madarak számára pedig élvezetes. Teremtsen 
búvó- és fészkelőhelyet, de szolgáljon táplálék 
gyanánt is. Nálunk emiatt sok bogyós cserje/
félcserje/fa van, amikről azt gondoltam volna, 
hogy ha a madarak számára táplálék, akkor szá-
munkra sem lesznek ártalmasak. Sajnos ez nem 
így van teljesen, és mások okulására gondoltam 
megosztani az általam talált listát. Ami nagyon 
meglepett, hogy kaptam visszajelzést a cikkel 
kapcsolatban, nevezetesen, egy általam is egész-
ségesnek gondolt termésről írta a cikk, amelynek 
részletét továbbadtam a szerkesztőségnek, hogy 
enyhén mérgező. És ez nem csak nekem szúrt 
szemet, hanem másnak is, sőt, jelezték is nekem, 
hogy ez nem biztos, hogy így van. Nos, be kell 
látnom, a lista nem teljesen pontos. Vannak nö-
vénynevek, melyek gyűjtőfogalmak inkább, és 
vannak kivételek (pl. berkenye). Mégis, a mége-
zés súlyosságának megjelölése (enyhe mérgezés 
= kb. hasmenés és hányás) után, ha valaki úgy 
érzi, jogosan, mint a korábbi segítő szándékú 
olvasó is, hogy bizony vannak kivételek, melyek 
fogyaszthatóak, köszönettel veszem, ha ezt ne-
kem is elmondja/megírja, hiszen csak tanulni 
tudunk egymástól, amiért nagyon hálás vagyok!

Végezetül, örülve a teraszos vacsoraszezon 
megnyitójának, amit a már-már nyárias ápri-
lis hozott nekünk ajándékba, a család kedvenc 
lángosreceptjét szeretném megosztani az olva-
sókkal.

Lángosrecept 
(4 személyre)
HOZZÁVALÓK:

 400 g liszt
 1,5 dl víz
 1 dl tej
 2,5 dkg élesztő
 1 tk cukor
 1 tk só
 olaj a nyújtáshoz és sütéshez

ELKÉSZÍTÉS:
1. Az elmorzsolt élesztőt a langyos cukrozott 

tejben futtassuk fel.
2. A lisztet a sóval keverjük el, majd a langyos 

vizet és az élesztős tejet keverjük hozzá. Lisz-
tezett gyúrótáblán alaposan dolgozzuk össze. 
Igyekezzünk minél kevesebb plusz lisztet hasz-
nálni hozzá.

3. Meleg helyen kelesszük duplájára. Ez kb 
fél óra, ezzel érdemes számolni a vacsorára éhes 
családtagoknak, ha ezt szeretnének kapni es-
tebédre.

4. Ha megkelt,  osszuk 8 egyenlő részre. Lehet 
szemre is, de ki lehet mérni is. Így 8 darab akkora 
lángost kapunk, ami még elfér kényelmesen egy 
standard serpenyőben is. Olajos kézzel dolgoz-
zunk, ne lisztessel! A legvékonyabb, majd leg-
szellősebb belsejű lángos úgy szokott sikeredni, 
ha kicsit olajos munkalapon lapítom szét a lán-
gostésztát, olajos kézzel, ha éppen a lángossütők 
levegőben formázó mozdulata nem akar sike-
rülni, és folyton kilyukad a lángosok széle vala-
hol... Melegítsünk olajat egy serpenyőben; nem 
szoktam túl bő olajban sütni, de annyiban, hogy 
a lángosokat félig ellepje, mindenképpen érde-
mes, így mindenhol egyenletesen átsül akkor is, 
ha az élesztőnek köszönhetően keletkező puklik 
el is tartják a tészta bizonyos részleteit.

5. Süssük meg mindkét oldalát aranysárgára, 
majd szedjük állítva csepegtetőrácsra (akár a fri-
tőz rácsa is megfelel erre a célra), majd tálaljuk, 
még melegen.

Megjegyzés: kísérletező kedvűek zöldfűszereket 
tehetnek a tésztanyújtás során a  lángosokra, úgy, 
mint metélőhagyma, medvehagyma, zeller vagy 
petrezselyem. Ez esetben a hagyományos tejfölös 
mártás helyett fűszeres paradicsommártással is 
meg lehet kóstolni!

Jó étvágyat hozzá! 
Kardos Ditke

Kert és konyha
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Mérgező növények a kertben
MEGNEVEZÉS VESZÉLYESSÉG MÉRGEZŐ RÉSZE
Foltos bürök, bürök Halálosan mérgező a növény minden része
Fürtös bodza Gyengén mérgező bogyó
Gyalogbodza Gyengén mérgező a növény minden része
Fürtös gyöngyike Mérgező a növény minden része
Gyöngyvirág Halálosan mérgező a növény minden része
Gyűszűvirág Halálosan mérgező a növény minden része
Harangláb Gyengén mérgező mag, hajtás
Havasszépe Mérgező levél, virág
Hegyi babér Gyengén mérgező levél
Hérics Nagyon mérgező a növény minden része
Hóbogyó Gyengén mérgező bogyó
Hóvirág Gyengén mérgező hagymái
Hunyor Nagyon mérgező a növény minden része
Indiai vadkender Gyengén mérgező levél, hajtás
Iszalagok Gyengén mérgező a növény minden része
Japán csillagánizs Nagyon mérgező a növény termése, hajtás, levél
Kalapácscserje Mérgező a növény minden része
Kapotnyak Gyengén mérgező hajtás, levél, gyöktörzs
Kaukázusi medvetalp Gyengén mérgező a növény minden része
Kecskerágó Erősen mérgező termés
Kék burgonyacserje Gyengén mérgező a növény minden része
Keleti szarkaláb Mérgező a növény minden része
Kerti ruta Mérgező zöld részek
Kikerics Halálosan mérgező a növény minden része
Kontyvirág Nagyon mérgező a növény minden része
Kökörcsin Nagyon mérgező a növény minden része
Körömvirág Gyengén mérgező virág
Kövérke Gyengén mérgező a növény minden része
Közönséges boróka Gyengén mérgező tobozbogyó
Közönséges cickafark Gyengén mérgező hajtás
Kutyabenge Gyengén mérgező kérge, hajtásrészei, bogyói
Kutyatej Mérgező tejnedv
Labdarózsa Gyengén mérgező bogyó, levél, kéreg
Leander Halálosan mérgező a növény minden része
Lilaakác Mérgező termés, ág, gyökér
Loncok Mérgező bogyó
Madárbirs Gyengén mérgező bogyó
Madársóska Gyengén mérgező levél
Magyal Nagyon mérgező bogyó
Mahónia Gyengén mérgező bogyó
Mák Lehet mérgező a növény minden része
Maszlag Halálosan mérgező a növény minden része
Medvetalp Gyengén mérgező minden része

A Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár Zöld Reklám projektje 
a digitális kommunikáció, vala-
mint a kistelepülési generációs 
közösségépítés célkitűzésével, egy 
olyan kommunikációs tartalom-
fejlesztésbe fogott, mely során a 
fiatalok digitális kommunikációs 
eszközök segítségével, saját, egyé-
ni látásmódjuknak megfelelően 
mutatták be saját közösségüket. 
A digitális tartalomterjesztés 
lehetőséget biztosított, hogy a 
résztvevők által készített pro-

duktumokat, a település 
határain túl, a világhálón 
népszerűsítsék. A közös-
ségi kapcsolódási pontok 
fejlesztése, valamint a helyi 
értékek, az oktatás és kultúra 
kapcsolata a fiatalok kulturális 
integrációja során jelentős elő-
relépés. A kommunikációs és a 
digitális adat – és tartalomközlés 
egy innovatív világot nyit ki, mely 
során a felnövekvő generáció 
könnyebb érthető tartalommal, 
ám mégis értékkel tölti meg az in-

ternetes közösségi platformokat. 
A program zárásaként a résztve-
vők kimagasló eredményeinek 
köszönhetően egy a digitális 
tartalom készítés és közvetítés 
élményszerű ismereteivel ismer-

kedhetnek meg.
Seres István Pipu

Zöldülő értékekkel

Az anyák megünneplésé-
nek története az ókori Gö-
rögországba nyúlik vissza. 
Akkoriban tavaszi ünnep-
ségeket tartottak Rheának az 
istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. A történelem során később is vol-
tak olyan ünnepek, amikor az anyákat is fel-
köszöntötték.

Angliában az 1600-as években az ünnep 
keresztény vallási színezetet is kapott. Akkori-
ban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, 
az anyák vasárnapján tartották az édesanyák 
ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szol-
gálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehes-
senek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A 
látogatás előtt külön erre a napra ajándékként 
elkészítették az anyák süteményét.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a 
májusi Mária-tisztelet hagyományaival ösz-
szekapcsolva. 1928-ban már miniszteri ren-
delet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az Anyák napját. Magyarországra az 
ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár fe-
lesége hozta Amerikából és a legelső Anyák 
Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV 
gépgyár foglalkoztatójában munkásgyere-
keknek tartották. A gondolatot a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és 
megtették az előkészületeket az Anyák napja 
országos bevezetésére. A szervezet lapjában 
így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt 
Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján 
tartandó Anyák napját, ezt a gyönyörű ünne-
pet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelké-
ben, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje 
messze túlhaladja egy-egy család körét és a 
nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába 
kapcsolódik.”

Idén az Anyák napja május elsejére esik. 
Ne felejtsük el megköszönteni az édesanyá-
kat, nagymamákat!

Anyák napja 
– május 1.
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E havi lapszámunkban Dr. Arany Lász-
ló Leventét szeretnénk önöknek bemutatni. 
Bár azt hiszem, a családot tekintve sokaknak 
talán ez nem is lenne szükséges, hisz az édes-
anyát, Aranyné Katikát több évtizedes közéleti 
munkája nyomán az egész falu ismeri. Azt 
szokták mondani, egy gyermek életében a csa-
ládi minta mindig nagyon meghatározó, s ez 
az Arany család életében sem volt másképp. 
Az édesanya nagy munkabírású, elhivatott, a 
községéért minden percben tenni akaró agi-
lis emberként hatott gyermeke fejlődésére, a 
korán elveszített édesapa pedig többek között 
a természetet szerettette meg csemetéjével, a 
gyakori kirándulások alkalmával megmutat-
va annak ezernyi színét, csodálatos világát. A 
nővére pedig, aki azóta ügyészként dolgozik 
Szegeden, folyamatosan jó példát mutatott 
öccse számára a tanulás terén. Az általános 
iskola alsó tagozatán Schultzné Vajas Klára 
felismerte, hogy az iskolai tananyagon felül 
Lacit a világból sokkal több minden érdekli, 
és jó pedagógusi vénával terelgette, segítette 
kibontakoztatnia a tehetségét. A felső tagoza-
ton pedig Kovács Attila matematika tanárra 

emlékszik vissza leginkább szívesen, mert 
ekkor szerette meg igazán a tantárgyat. Lenyű-
gözte az a rendszer, az az egzakt világ, ami ezt 
a tudományágat jellemzi. Fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy összességében minden ta-
nárára hálás szívvel gondol, mert úgy érzi iga-

zán nagyszerű emberektől tanulhatott iskolás 
évei alatt. Nem volt ez másképp a következő 
iskolájában, a Radnóti Miklós Gimnázium ha-
tosztályos matematika tagozatán sem. Nehéz-
zé tette sokáig a pályaválasztását az a kellemes 
tény, hogy kitűnő tanárainak köszönhetően 
sok minden érdekelte, nehezen kristályoso-
dott ki, mit is szeretne igazán. A végső lökést 
Bán Sándor tanár úr kiváló oktató munkája 
adta meg, ekkor kötelezte el magát végképp a 
Biológia tantárgy mellett László. Ez olyannyi-
ra jól sikerült, hogy egy Biológia OKTV első 
hely lett szorgalma jutalma. Ez aztán nagyban 
meghatározta a pályaválasztását is, logikus kö-
vetkezményként választotta az orvosi pályát, 
bár ekkor még pontosan nem tudta, melyik 
részterülete is lesz számára majd a hivatása. 
Eleinte az élettani tanszéken demonstrátor-
kodott, majd Gyetvai András gyakorlati órái 
voltak rá olyan hatással, ami miatt az orto-
pédia-traumatológia szakirányra esett a vá-
lasztása. Tetszett neki a térd és csípő műtétek 
abszolút sterilitása, a műtétek komplexitása. 
A Summa cum laude minősítéssel elvégzett 
egyetem után a Kecskeméti Megyei Kórház-
ban Kovács Gyula főorvos kínált neki olyan 
lehetőséget, amely leginkább megegyezett az-
zal a képpel, amit ő a szakterületéről gondolt. 
Közben alkalma nyílt egy évig Angliában is 
munkát vállalnia, amellyel szakmai tapaszta-
latait, tudását gyarapíthatta. Az elmúlt öt év 
viszonylatában határozottan az a véleménye, a 
legjobb helyen van ahhoz, hogy korábbi kitű-
zött céljait elérhesse. A fiatal deszki diákoknak 
pedig azt üzeni, legyenek nagyon szorgalma-
sak, és mindig a jobbhoz mérjék magukat, 
mert abban van a fejlődés lehetősége. Az ins-
pirálja majd őket jobb teljesítményre. Ő a mai 
napig ezen elvek szerint él, s ez az ő töretlen 
fejlődésének is a titka. A beszélgetés végén ha-
tározottan az a véleményem alakult ki, erről a 
fiatalemberről nagyon sok szép dolgot fogunk 
még hallani. S mi sem természetesebb, mi meg 
boldogan adunk majd hírt róla.

Magony István

Zoltánfys voltam - bemutatkozik Dr. Arany László Levente

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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Az április közepe a lehető leg-
jobban alakult a DSC sportoló-
inak. A legfiatalabb, Bozsik kor-
osztályos futballistáink Makón 
szerepeltek jól, a kupa sorsolása 
szerint rájuk osztott mind a négy 
mérkőzést megnyerve. Ez a jó sze-
replés a kitartó gyerekek és a szü-
lők mellett ez Huszti Richárd és 
Füvesi Bence edzői munkájának 
is elismerése volt egyben.

Az ifi csapat a idei legfonto-
sabb mérkőzésére készült: hazai 
pályán fogadta az Üllés csapatát. 
A tét nem volt kicsi – győzelem, 
és az Üllési csapat megelőzése azt 
jelentette, hogy az első ifi korosz-

tályú csapat lehetünk a Csongrád 
megyei utánpótlás labdarúgás 
történelmében, akik magasabb 
osztályba tudnak jutni a bajnok-
ságban elért pontszámaik alapján.

A kemény felkészülés és az el-

tökélt akarás meghozta a sikert! A 
deszkiek 3:2-re győztek, a mecs-
csre kilátogató sok szurkoló és 
Kiss Máté edző megelégedésére 
és nem eltitkolt örömére!

A felnőttek is Ülléssel játszot-
tak – az eredmény alapján SZÓ 
SZERINT! 6:1-re győztek a hazai 
pályán, közel száz néző előtt. A 
Lehota István edző vezette csa-

patról Szabó László a DSC elnöke 
is elismerően beszélt, hangsú-
lyozva, hogy a teljes utánpótlás 
neveléssel együtt jó kezekben, és 
kétségtelenül jó passzban is van a 
deszki foci!

Gratulálunk mi is a csapatok-
nak, 

SZÉP VOLT FIÚK 
– HAJRÁ DESZK!!!

DSC futball sikerek

2016. MÁJUS 26. (csütörtök)
1600 - 18 00 óra között
DESZK, Tempfli tér 10. (Egészségház, orvosi rendelő)
Információ: +36 (20) 569-5621
TAJ-, és lakcímkártyáját, illetve
közgyógyigazolványát, kérjük hozza magával.

Dr. Monoczki László
ortopéd szakorvos

Tisztelt Deszki Vállalkozók, 
Szolgáltatók! 

Szinte nem telik el úgy nap, hogy 
valaki ne keressen a hivatalban, ná-
lam személyesen, esetleg internetes 
közösségi oldalakon építési- szere-
lési munkához szakembert, ügyes 
kezű mestert, vagy épp csak olyan 
megbízható személyt, aki kerti 
munkát vállalna szolgáltatásként 
Deszken. A helyi mesterek iránt na-
gyobb a bizalom a személyes kon-
taktus és a kiszállási díjaktól mentes 
szolgáltatási árszint miatt. Ez a je-
lenség mutatott rá egy régi hiányra 
a településen – nincs egy évente 
kiadásra kerülő füzet, ahol egy he-
lyen megtalálhatunk minden szak-
embert, akire szükségünk lehet. Ez 
sajnos hiba, hiszen egy ilyen infor-
mációs csomag jó a vállalkozóknak 
és a szolgáltatást igénybe vevőknek 
egyaránt.  

Felhívással élünk most minden 
deszki vállalkozó, iparos, szolgálta-
tó és a munkáját kínáló lakos felé, 
hogy adataik leadásával jelezzék 
részvételi szándékukat egy minden 
deszki lakásba eljuttatandó kis fü-
zetben történ való megjelentetésre!

A kiadvány szempontjából fon-
tos adatok:

– név (cég név)
– cégforma megjelölése (egyé-

ni vállalkozó, kft., BT., őstermelő, 
stb…)

– postai cím
–  telefonszám, e-mail cím
– a szolgáltatás, vállalkozási te-

vékenység megnevezése
– rövid, max. 100 karakter aján-

ló, vagy egyéb szöveg
– logó vagy fénykép (jpeg for-

mátumban, mellékletként csatolva) 
– amennyiben igénylik ennek meg-
jelentetését.

A hirdetés díja cégeknek, egyéni 
vállalkozóknak 5.000,- Ft+Áfa; ma-
gánszemélyeknek, őstermelőknek 
2.700,- Ft+Áfa.

Kérjük, hogy azok, akik szeret-
nének élni ezzel – A TELEPÜLÉS 
MINDEN HÁZÁBA INGYENE-
SEN ELJUTTATOTT  - reklámle-
hetőséggel, azok 2016. május 15-ig 
a fenti adatokkal jelentkezzenek a 
polgármesteri hivatalban, vagy a 
faluházban.

Reméljük, minden szolgálta-
tást nyújtónak, és minden azokat 
keresőnek egyaránt hasznos kiad-
vánnyal tudunk szolgálni hamaro-
san!

Király László polgármester

DESZ-KI-KI-CSODA

A legkisebb deszki futballisták

Az ifi csapatunk

Nagy fölénnyel győzött a felnőtt csapat Üllés ellen
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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
Fehér 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 az állatorvosnak:
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):
 Szerda: 10-16-ig, 
 Péntek: 10-18-ig
 Szombat: 10-18.20-ig
 Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
 Hulladéktelep vezető: 
 Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
   
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. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő 10.00-16.30,  Kedd 7.00-16.00
 Csütörtök 8.00-17.00, Péntek 9.30-15.30
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421, 
illetve rendelési időben a 62/270-915
http://doktordancsik.hu

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 

május 11., 25.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

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

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!
Karóczkai Annamáriának és Megyeri 
Balázsnak (Deszk, Tisza u. 13.) Violetta Anna
 nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Fodor Istvánné Deszk, Béke utca 24. szám 

alatti lakos 91 éves korában elhunyt.
Tóth István Deszk, Alkotmány utca 65. szám alatti 

lakos 94 éves korában elhunyt

HÁZASSÁG

Vass Olga és Konkoly Ferenc, 
deszki lakosok - 2016. március 29-én, 
Ördög Zsanett és Sebesi Miklós, 
deszki lakosok - 2016. április 02-án,
Lévai Rita Mária és Miklós Zsolt, sze-
gedi lakosok 2016. április 15-én  házas-
ságot kötöttek Deszken.



2016.  ÁPRILIS16

Az SZKTT Óvodái
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 

várja a szülők és leendő óvodások 
jelentkezését

 A beiratkozás ideje: 2016. április 27. 8: 00 – 17: 00
     április 28. 8: 00 – 16: 00
 Helye:    Központi Óvoda 6772 Deszk, Móra u 2.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2016. augusztus 31. napjáig 
betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől 
hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint:
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.”
A 2016. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
2016. május 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Jelentkezéskor kérjük, hogy a szülő (gondviselő) az alábbi dokumentu-
mokat mutassa be:
 a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya) – 3 

hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől 
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot,

 a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
(amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személy-
azonosító igazolványát, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal 
gyámrendelő határozatát,

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 TAJ kártyát - Oltási/egészségügyi kiskönyvet,
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló 

dokumentumokat
 amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy nap-

közbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat 
( jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodá-
si hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába 
történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést 
az óvoda vezetője. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott 
címre postázza az óvoda.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 na-
pos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének címzett, de az érintett 
óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás szükséges, 
mely igazolja, hogy a gyermek, fertőző betegségben nem szenved, látogathat-
ja a közösséget.


