Deszk Község Önkormányzatának Lapja

www.deszk.hu

II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM | 2016. MÁJUS

k
n
u
t
z
o
s
i
Majál

Idén Deszken április 30-án majálisoztunk.
Az időjárás évek óta nem kedvezett ennek a
rendezvénynek, de most gyönyörű napsütésre
ébredtünk és jobbnál jobb programokon vehettek részt a Szabadidő Parkba látogatók. A rendezvényről Sillóné Varga Anikó cikkét az 5. oldalon
olvashatják.

OVI PARKOSÍTÁS
Az óvoda udvar példás
összefogással lett rendbe
rakva május elején. A kezdeményezésről a 13. oldalon
olvashatnak.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Még mindig a fűnyírás a kérdés: 30-40 olyan ingatlantulajdonos van, akik előtt az
árkokban eddig a kft vágta le a füvet, most pedig nekik kell ezt elvégezni. A kérdés – miért
történt a változás?
– A válasz is még mindig ugyanaz, mint egy hónapja: 1986-os jogszabály értelmében minden
ingatlantulajdonos köteles ezt a munkát elvégeztetni, csak Deszken volt egy olyan gyakorlat, ami
a mély árkok melletti lakosainkat mentesítette ez alól – a mindenki másnak eddig is kötelező –
munka alól. Bár a testület egységesen döntött erről a kedvezmény megszűnéséről, mely tulajdonképpen egy eddig igazságtalan helyzetet szüntetett meg – mégis a település jegyzőjére, és rám
hullik vissza e döntés nap, mint nap. Higgye el, nem okoz kettőnk számára örömöt e változásnak okán feléledt konfliktusnak a napi kezelése! Mivel mindenki más eddig is jól tudta, mennyi
munkát, vagy épp pénzt igényelt a település csapadékvizeit elvezető árkok gazmentesítése, így a
többség a helyzet normalizálódásaként fogadta ezt a változtatást.
Akad, aki akként fogalmazza meg ezt a kérdést, hogy nem kellett volna a régi tejcsarnokot
megvásárolnunk hatmillióért, inkább a fűvágásra kellett volna költenünk ezt a pénzt. Jól tudom,
hogy ez a viszonylag kevés lakosunk az elmúlt hónapban szembesült azzal, hogy mekkora terhet jelent ez a mindenki más számára kötelező feladat, mégsem gondolom, hogy nekünk nem a
település vagyonának a növelésére kellett volna fordítanunk a közpénzt, hanem az efféle – csak
keveseknek járó kedvezmény fenntartására.
A költségvetésünk folyamatos központi kurtítása és az egyre csökkenő közmunkás létszám, a
fűnyírásra fogható férfi munkaerő eltűnése kényszerített bennünket a szigorításra. Gondolkodunk azon, hogy újabb nagyteljesítményű fűnyíró beszerzésével könnyítsünk az egyre szaporodó, településszintű fűnyírási feladataink által jelentett terheken, ám ez is pénzkérdés – és nem
csak a beszerzés, de egy újabb állandó kolléga felvétele is. Szeretném, ha megértenék, a felelősségünk a teljes település minden lakosa felé egyformán áll fent.
Ezt továbbra sem tekintem személyes kérdésnek, így arra kértem a kft vezetőjét, hogy számolja
ki pontosan a kérdéses árkok fűnyírását, és dolgozzon ki az érintett lakosok felé egy elviselhető
megoldást. Bízom benne, hogy rövid időn belül nyugvópontra kerül ez a kérdés.

– Még mindig az árkok! A Móra utcától
a főtéren és a Damjanich utcán át állandóan 30 centis víz áll az árkokban. Mi az
oka ennek, mit tesznek ellene?
– Az új víztorony a használatbavételi eljárás elhúzódása miatt még nem üzemel, így
továbbra is vízmű telepen kihelyezett nagy
kék konténer hivatott arra, hogy minden tekintetben tiszta ivóvizet biztosítson a deszkieknek. Jól tudom, hogy senki sem használja
ezt, ahogy azt is, hogy egy teljesen felesleges
pénzkidobás volt az állam részéről közpénzből a több ezer 30 milliós konténer csatarendbe állítása. Még elgondolkodtatóbb, hogy a
honvédelmi minisztérium által legyártatott
ivóvíz szűrő konténerek szinte kéthetente bezárásra kerülnek a lakosok felé, mivel nem képesek állandó üzemben tiszta vizet előállítani.
Nos, ebben az időszakban – a tisztítás ideje
alatt – és normál üzemmód mellett is napi
kb. 16 m3 vizet bocsájtanak ki az iskola elől
induló árkainkba, ami havi szinten 480 m3
terhelést jelent a teljes csapadékvíz elvezető
árokrendszerünknek, nekünk ennek a víznek
a kényszerű elviselését. Ez sajnos egészen a
külterületi nagycsatornákig jelent nem szokványos vízmennyiséget és vízszintet. A pangó
víz minden átkát több utca lakója kényszerül
elviselni – remélhetőleg már nem sokáig. Addig is kérem minden érintett türelmét!

– Sokan azt hittük, úgy éreztük, hogy
a háborús helyzet miatt szünetel az ukrán kapcsolat. Úgy tudjuk, ismét volt
delegáció Rahón, mi újság ezen a téren?
– Az ukrajnai testvértelepülésünkkel nem
szakadt meg a kapcsolatunk, bár kétségtelen, hogy ritkábbá váltak a találkozások az
ukrán belpolitikai helyzet miatt. A szörnyű
politikai helyzet sajnos nem oldódott meg,
de a normális élet visszatért Rahóra. Onnan
is jött delegáció az elmúlt idő alatt, és mi is
ellátogattunk hozzájuk – jelezve, hogy fent
kívánjuk tartani a kapcsolatot. A közelmúltban polgármesterváltásra is sor került odakint, így a választásokon legutóbb már nem
induló Jaroszláv Dumynt, Viktor Vasziljevics
Medvigy váltotta a település élén, új testülettel és más szemlélettel. Változások vannak
a közigazgatásban is Rahón. Míg nálunk a
mindent maga alá gyűrő centralizáció a lehangoló irány, addig Ukrajnában a decentralizáció, az egyre nagyobb liberalizmus és az
önrendelkezés erősödése figyelhető meg.
Az idei pünkösdre kaptunk meghívást Mikulják László rahói esperes úrtól, ami egyben
a város meghívása is volt, és alkalmunk nyílt
Schultzné Vajas Klára képviselő asszonnyal
kiutazni, és az együttműködés lehetőségeit
feleleveníteni. Akik a deszki majálison kint
voltak, jól tudják, hogy népes csoportot fogadtunk Rahóról most is. Egy közös projekt
kapcsán láthattuk vendégül a Rahói Közös
Ház Egyesület tagjait, és ugyanennek a projektnek köszönhetően viszünk néptáncosokat július végén Rahóra, egy – a hungarikumok, helyi értékek felkutatását, archiválását

célzó pályázatnak köszönhetően. A Rahó
környékén fellelhető, magyar vonatkozású helyi értékek számbavételével megbízott
néprajzosok kiutaztatása és gyűjtő munkája
is része a programnak, minek köszönhetően
a majálison már a deszkiek is láthatták a csodálatos mobil óriásplakátjainkat, melyekkel a
deszki értékeinket tudjuk bemutatni. Ezekről, és a helyi értéktárba felvett büszkeségeinkről is beszámol a Deszki Tükör az elkövetkezendő számaiban.
A kérdésre visszatérve – az új polgármester, az ottani egyházközség is elkötelezett az
eddigi jó kapcsolat folytatásában, és jelenleg
a pályázati lehetőségeink is tovább segítik a
találkozásokat. Mostani ottlétünkkor avathattunk Szalipszki Endre, beregszászi magyar főkonzul jelenlétében a rahói katolikus
templom megmentőinek állított emléktábla
mellett a deszki és a budapesti kapcsolatot
hirdető, faragott táblákat, ami szintén a régi
barátság további erősítését jelenti.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-ai rendes
ülésén a következő határozatokat 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 kistérségi szervezetek 2015. évi
munkájáról és a 2016. évi terveiről szóló tájékoztatót. A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. közhasznúsági szerződését jóváhagyta.
Nyilvános pályázati eljárás lefolytatását követően a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének a betöltésére kiírt pályázati
eljárásban döntött, és a Szakmai Bizottság véleményét is figyelembe
véve Bene Ildikót bízta meg 2016. május 01. napjától 5 év határozott
időtartamra e feladat ellátásával. A beérkezett javaslatokat megtárgyalva döntött a deszki tanyák elnevezéséről. A Magyar Állam vonatkozásában továbbra is fenntartotta 0253 hrsz-ú út térítésmentes átvétele
iránti szándékát. Dr. Balla Beáta ingatlan vételi ajánlatát megtárgyalta.
A Polgármesteri Hivatal és a Faluház alapító okiratának a módosításáról döntött. Támogatta a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázat benyújtását „Családbarát élménypark létrehozása” című projekt megvalósítása
céljából. Döntött vételi jogot biztosító szerződés megkötéséről 0177/2.
helyrajzi számú erdőművelési ágú ingatlan vonatkozásában. A Képviselő-testület a lakásrendeletet akként módosította, hogy a Semmelweis
utcai bérházban a bérlővel a bérleti idő lejártát követően pályázati eljárás lefolytatása nélkül további bérleti szerződés köthető, amennyiben a
bérlőnek a szerződés lejáratának hónapját megelőző 6 hónapon belül
bérleti díj hátraléka, külön szolgáltatási díj hátraléka, továbbá közüzemi díj hátraléka igazoltan nem volt. Az adórendelet szövegét központi jogszabályi változásra tekintettel módosította a testület, valamint az
Önkormányzat SZMSZ-nek a kormányzati funkciókat tartalmazó függeléke került módosításra.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Madarak és Fák Napja
A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a
társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse.
Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint száz éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme
érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben
az évben megszervezte az első madarak és fák napját. Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi
Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon kiadott rendelet által került,
melynek értelmében az elemei népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett “természetvédő” és “erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.
Tudta, hogy 2016-ban az év madara a haris, míg az év fája a mezei szil lett?
Forrás: hu.wikipedia.org
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S o k
deszki iskolás gyerek, és a
szüleik is megnyugodhatnak annak az egyeztetésnek köszönhetően, mely kapcsán
a Zoltánfy István Általános Iskolában továbbra is szabadon választhatóként marad a fiú és leány
kézilabda, illetve további ered-

ményként kibővül a tanórákon
belüli futballoktatással is.
Erről állapodott meg polgármesteri
kezdeményezésemre
Gera Tibor az SZKTT KI főigazgatója, Vid György iskolaigazgató,
Bartók Csaba, a Tisza Volán kézilabda utánpótlás szakági vezetője
és Szabó László, a DSC elnöke. Az
érintett felek elkötelezettek ab-

ban, hogy minden utánpótlás nevelés az iskola keretein belül kezdődjön, gazdagítva az iskolai és az
iskolai időn túli sportolási lehetőségeket, egyben az iskola szerepét
is hangsúlyozva ebben a folyamatban. Közös célunk a gyermekeink egészséges életmódra nevelése, ezen az úton csak közösen
gondolkodva lehetünk eredmé-

nyesek.
Köszönöm
minden résztvevőnek, remélve, hogy szeptemberben már a KLIK-kel is
megállapodva, az új rendszer
bevezetésével indíthatunk új tanévet.
Király László
polgármester
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XVIII. Deszki Maros Menti Fesztivál
18. alkalommal rendeztük meg Deszken a
Maros Menti Fesztivált. Minden évben próbáltunk újdonságokkal „előrukkolni”, idén ez
két új kategória bevezetését jelentette, mégpedig a szólóéneket és a népzenét. Így összesen
tíz kategóriában mérték össze tudásukat a
Csongrád megyéből érkező tehetséges gyerekek. A fesztivál idén is sikeres volt, hiszen kb.
700 fő vett részt a különböző megmérettetéseken, akikkel remélhetőleg, jövőre ismét találkozunk!
És hogy milyen eredmények születtek, az
álljon itt a cikkünk végén:

Szólóének

Alsó tagozat
1. Gera Panna Bianka - Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk
1. Farkas Diána Jázmin - Weöres Sándor Általános Iskola, Szeged
2. Tirk Inez - Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk
3. Gera Nilla Bíborka - Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk

Versmondás

alsó tagozat
1. Gera Gellért - Kálvin téri Református Általános Iskola, Makó
2. Mizsur Marcell - SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola, Sándorfalva
3. Mizsur Maja - SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola, Sándorfalva
3. Erdélián Panka - Makói Általános Iskola és
AMI, Bartók Székhelyintézmény

Felső tagozat
1. Király Krisztina - Weöres Sándor Általános
Iskola, Szeged
2. Prónai Adél - Zoltánfy István Általános
Iskola, Deszk
3. Orosz Enikő - Weöres Sándor Általános Iskola, Szeged
3. Rakonczai Dorina - Varga Tamás Általános
Iskola, Hódmezővásárhely

Szóló népdaléneklés

felső tagozat
1. Sonkovits Árpád - Kálvin téri Református
Általános Iskola, Makó
2. Kiss Fruzsina Kornélia - Makói Általános Iskola és AMI, Bartók Székhelyintézmény
3. Мihalek Ágnes - Kálvin téri Református Általános Iskola, Makó

Prózamondás

alsó tagozat
1. Kovács Zsombor - Kálvin téri Református
Általános Iskola, Makó
2. Sánta Brigitta - Bálint Sándor Általános Iskola és AMI, Domaszék
3. Simity Éva - Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk
felső tagozat
1. Dombi Gergő - Szent Antal katolikus Általános Iskola, Tiszasziget
2. Meixner Lili - Varga Tamás Általános Iskola,
Hódmezővásárhely
2. Mészáros Barnabás - Kálvin téri Református
Általános Iskola, Makó
3. Tóth Ádám - Kálvin téri Református Általános Iskola, Makó

alsó tagozat
1. Vincze Kamilla Csenge - Zoltánfy István
Általános Iskola, Deszk
2. Bartók Miklós Dániel - SZTEJKI Szatymazi
Általános Iskola
különdíj: Forrai Kamilla - Makói Általános Iskola és AMI, Bartók Székhely
különdíj: Ocskó Melinda Barbara - Ádám Jenő
Általános Iskola és AMI, Bordány
felső tagozat
1. Kormányos Viktor - SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola
2. Kopasz Helga - Deszk
3. Kínyó Kata - Makói Általános Iskola és AMI,
Bartók Székhely

Népzene

különdíj: Majoros Zoltán - Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor
különdíj: Ocskó Melinda Barbara, Vas Sándor
Nimród, Deme Mihály Dániel, Gábor Zalán Sándor - Ádám Jenő Általános Iskola és
AMI, Bordány

Szólóhangszer
kategória
alsó tagozat
1. Karácsonyi Eszter - SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Ált. Isk.
2. Katona Veronika - Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
3. Mészáros Csongor - SZTEJKI Kossuth Lajos
Általános Iskola, Szőreg
különdíj: Tóth Barnabás - Kós Károly AMI,
Zsombó
felső tagozat
2. Gyurcsik Andrea - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
2. Igaz Zsófia Nelli - Makói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
3. Márton Gergely Ákos - Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola
3. Döme Balázs Márk - Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola
különdíj: Vágó Natália - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

kamarazene

1. Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ütőegyüttese
2. Szaxofon Trió - Makói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
3. Csengelei Rézfúvós Kvartett - Csengelei
Alapfokú Művészeti Iskola

Színjátszás

1. Kálvin téri Református Iskola 3/A osztálya
- Makó
2. Csiripelők csoport - Makó
3. Főnix csoport - Csengele

Egyéb tánc

1. Deszki akrobatikus rock and roll Silver
Fire csoportja
2. Deszki akrobatikus rock and roll Stone
girls csoportja
3. Kelly Felsős tánccsoport - Makó

Néptánc

Alsó tagozat
1. Bóbita néptánccsoport - Hódmezővásárhely
2. Cibere néptánccsoport - Deszk
3. Rakdapadra néptánccsoport - Szeged,
Hammido AMI
Felső tagozat
1. Borbolya néptánccsoport - Deszk
2. Belice néptánccsoport - Deszk
3. Prücsök néptánccsoport - Ópusztaszer
Különdíj: Rece-fice néptánccsoport - Domaszék
Bene Ildikó
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Majális deszki módra!

Nálunk – rendhagyó módonidén április 30-ra esett a május
1-je! Ennek két oka volt: egyrészt
így volt idő élvezni a szegedi
majálist is, másrészt másnap még
volt idő kipihenni az evést, ivást,
mulatást! Egész héten aggódtunk
az időjárás miatt, de az égiek megszántak bennünket, és ragyogó
napsütésben élvezhettük a soksok programot! Mert abban aztán
nem volt hiány: volt kézműves
foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, népi játszóház, ugrálóvár. Ki
lehetett próbálni az íjászkodást, és
be lehetett kapcsolódni a Görömbő Kompánia aranyos meséjébe
kicsiknek és nagyoknak. Lehetett nevezni a focibajnokságra, az
aszfaltot pedig az ügyes kezű gyerekek vehették birtokba. Sokan
birkóztak (szó szerint) a hatalmas
májusfa felállításával, miközben
főzőversenyen mérték össze tudásukat a civil szervezetek és baráti társaságok. Láthattunk görkoris bemutatót és élvezhettük a
Csibész kutyaiskola bemutatóját
is. Egész nap ehettünk-ihattunk,
17 órától pedig mienk volt a

színpad: Deszk apraja-nagyja
táncolt, énekelt órákon keresztül. Idén először éppen ezen a
hétvégén vendégeskedtek nálam
a sógoromék Hollandiából. Elégedetten néztem, ahogy szájtátva
élvezte a műsort, és igen vicces
volt, ahogy a húgommal ketten
bizonygattuk neki, hogy „igen, itt
a színpadon mindenki deszki!”
„De akkor nálatok az egész falu
táncol?”- kérdezte csodálkozva,
én meg lelkesen bizonygattam,
hogy igen, mi egy igen aktív életet
élő közösség vagyunk…(és akkor
még igen szolidan fogalmaztam,
ugye?) A hollandok nem egy táncos-mulatós nép, de azt tudtam:
ha rajtam múlik, bizony ott fogják
ropni a táncházban… És így is
lett: húgom igazi magyar módra
már szaladt is, ahogy meghallotta
Tóth Gáborék táncba hívó hangját, a két nagyra nőtt unokaöcsém
a szerb táncházra szedte össze
bátorságát, sajnos sógorom „tánctudásában” nem gyönyörködhettem, pedig bedobtam minden rábeszélő képességem… A táncház
után nagy sikere volt a Molnár

Dixieland Band koncertjének is,
és aki még mindig nem dőlt ki,
bulizhatott a retro utcabálon. Külön büszke voltam arra, hogy helyi értékeinket is bemutathattuk!
Óriás plakátok hirdették értéktárunk kincseit: a Gerliczy kastélyt,
a Gerliczy kastély kertjét, a Római
Katolikus Templomot, a Szerb
Ortodox Templomot, a deszki
öreg tölgyfát, a szerb vásznat és az
aranyhímzést, a hajóvontatást, a
Kukutyini legendát, a csodálatos
rózsakertet, a nyelesszemű legyet
a Maros parton és két finomságot,
a kelt sós kiflit és a brza gibanicát.
Sillóné Varga Anikó

Eredmények a
Majálison

Aszfaltrajzverseny
1. Tálász Boglárka
2. Porpáczy Blanka
3. Koltai Panna

„Miki” Kupa

Felnőtt kategória:
1. Hamburg FC csapata
2. Taugép csapata
3. Legendary csapata
Gólkirály: Lünstedt Nico
Legjobb kapus: Kodé László
Legjobb játékos: Szabó Ádám
Gyermek kategória:
1. Kék mókus csapata
2. Piros mókus csapata
Gólkirály: Fürdök Patrik
Bírók: Mihalecz István,
Cövek Imre
Főzőverseny
1. Deszk Község Népművészetéért Alapítvány
2. Deszki Falunkért Egyesület
3. Régi-új csapat
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Női szeszély
– premier a deszki deszkákon a Deszkaszínház előadásában
Aki ellátogatott április 22-én
este a Faluházba, biztos vagyok
benne, hogy nem csalódott és nagyon vidáman tért haza. A Deszkaszínház premierje után nem
lehetett ez másképp, hiszen a Női
szeszély című vígjátékot játszották, frenetikus sikerrel. Már az
indítás is jó volt, hiszen megtelt
a színházterem, ami mostanában
sajnos kevésszer fordult elő.

A darabban hét nő mesél az
életéről, a vele megtörtént eseményekről olyan iróniával és jól
eltalált stílusban, humorral, hogy
szem nem maradt szárazon, – a
nevetéstől. Nem szeretnék kiemelni senkit, hiszen nem is
tudnék, mert minden szereplő a
„helyén volt” a maga szerepében,
viszont mindenképpen álljon itt
a hét hölgy neve, akik felejthetet-

lenné tették ezt az estét: Bertókné
Zsóka, Beszédesné Mellár Erika,
Frányó Tímea, Márki Kitti, Sillóné Varga Anikó, Tóth Enikő, Vásárhelyi Tünde. És aki a lányokból
elővarázsolta a „női szeszélyt”, az
nem más volt, mint Seres István
Pipu, a darab rendezője.

Köszönjük nekik az élményt!
A nagy sikerre való tekintettel
június 3-án 19 órakor újból színpadon a darab, a Deszki Faluházban! Jöjjenek el, nem bánják
meg!
Bene Ildikó

Temesvári kirándulás!

2016. május 14-én Temesváron vendégeskedett a Borbolya
néptánccsoport, a 21. Bánáti
Magyar Napok fellépőjeként.
A meghívásnak örültünk és
nagyon megtisztelő volt számunkra. Szász Enikő, a rendezvénysorozat megálmodója és
főszervezője végtelen kedvességgel fogadott bennünket. Mialatt
elkísérte a csoportot ebédelni,
sokat beszélgettünk, mert engem
minden érdekelt, Ő pedig egy
igen beszédes hölgy volt… Megtudtam, hogy ez a rendezvény
13(!) napos (itt egyből végigfutott bennem, hogy te jó isten,
milyen emberfeletti munka lehet
egy ilyet megrendezni), és a záró
nap eseménye a néptánc fesztivál. Megtudtam azt is, hogy Te-

mesvár a több mint háromszáz
ezres lakosságával hatalmas város, de csak alig több mint 5 %-a
magyar… és hogy ebből a városból indult a román forradalom
annak idején. Miközben mesélt,
ámulva néztem a város gyönyörűséges régi épületeit. Furcsa
volt látni, hogy mennyi minden
szorulna renoválásra, miközben
csillogó, drága üzletek mellett
sétáltunk el. Sajnos a délutáni
menetfelvonulásunkat elverte
az eső, így hirtelen sok szabadidőnk akadt. Nagyon „hasznosan” töltötték a gyerekek az időt,
hála a sok tabletnek és okos telefonnak, de így legalább béke
volt és nyugalom… és végre(!)
kapkodás nélkül, nyugodtan
tudtunk öltöztetni mindenkit.
(És Kata megtanított nekünk egy
új játékot, ami annyira tetszett,
hogy még én is beálltam…) 18
órakor kezdődött a műsor, és 18
műsorszámot láthattak a nézők,
ebből 3 koreográfiát a Borbolya
csoport mutatott be. És mielőtt
elfelejteném: az egész este zenekara ki más lehetett volna, mint
a Juhász zenekar!!! A színházterembe több mint 400 fő fért be,
és telt ház volt, egy gombostűt

sem lehetett volna leejteni! Nagyon szívbemarkoló volt látni az
ottani magyarokat, akik minden
fellépőt vastapssal jutalmaztak,
hiszen ez a rendezvénysorozat az
övék volt, és ezt senki nem vehette el tőlük!! Gábor bácsi is mesélt
a gyerekeknek Temesvárról és az
ott élő magyarokról, szerintem
megértették a lényeget. Szívből
táncoltak (pedig háromszor
öltöztek át rekordidő alatt), és

még mosolyogtak is végre… 21
órakor indultunk haza; persze
a gyerekek végigviháncolták az
utat…(mi már kevésbé vigyorogtunk, mert azért elfáradtunk
rendesen). De fáradtság ide-oda:
nagyon szép nap volt, számomra
tanulságos és sok újdonsággal
szolgáló, és biztos vagyok benne:
a gyerekeket is megérintette!
Sillóné Varga Anikó

VÁLLALOK:
Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668,

30/750-5060








víz-, gáz,
központi fűtés,
csatornahálózat,
mennyezet hűtés,
falfűtés és
napkollektor szerelést.
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Dalos pacsirta énekes
találkozó

Sportnap az oviban
2016. 05. 12-én sportnap
volt az óvodában, mely az OTP
Bozsik-program keretein belül
került megrendezésre. A tornát
Király László polgármester úr
nyitotta meg, biztatva a gyerekeket a sportra. Kezdésnek megajándékozta őket egy kis „energiával”, mondván „egy okkal több a
sportolásra”!
Szatymazról, Újszentivánról
és Deszkről gyűltek össze a kicsik, sportolni úgy, hogy közben
drukkolhattak egymásnak. Küzdhettek a csapatukért, izgulhattak
a társukért a sorban. Versenyez-

tek időre, dobtak- rúgtak célba,
guggoltak füttyszóra, vártak pár
jelszóra és közben jól érezték magukat.
Lehet, van olyan gyermek
köztük, aki most kapott kedvet a
sporthoz; lehet, van olyan köztük,

aki holnaptól csak lelkes szurkoló
lesz…
A kis kipirult arcú gyerekek a
torna végeztével teát és szendvicset is kaptak, hogy legyen energiájuk a nap további részéhez;
továbbá emléklapot és egyéb
finomságokat is kaptak, no meg
sok vidám élményt.
Egy biztos, sportolni, mozogni
jó, legyen ez az utolsó szó!
Egyúttal szeretnénk megköszönni a Szülői Szervezet segítségét, melyet a szendvicskészítés
során és a gyerekek kíséretekor
nyújtottak!

2016. április 22-én délelőtt
Szatymazon a minden évben
megrendezésre kerülő Dalos pacsirta énekes találkozón két kis
kislány képviselte óvodánkat. A
Napsugár csoportból Farkas Katinka, a Szivárvány csoportból
pedig Kardos Edina vállalta, hogy
szívesen kiáll közönség elé és
megmutatja csicsergő énekhangját. Mind a ketten nagyon szépen
szerepeltek és kiemelt dicséretben
részesültek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Példaértékű közösségi összefogás a Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda udvarának megszépítéséért
Egy óvodás gyermek számára
az otthont a család és az óvoda
együttesen alkotja, melynek feladata, hogy óvja, védje a benne levő
„gyöngyszemet”, a gyermeket. Az
óvodánkban ilyen „gyöngyházak”
kapcsolódnak össze és alakítanak
ki egy láncot, egy közösséget. A
közösségen belül mindenkinek
meg van a helye, szerepe, feladata
és felelőssége.
Ezzel a felelősségtudattal ébredtünk fel egy szép, napsütéses
májusi napon. Bár mindenkinek
millió és egy tennivalója volt otthon, de ez a szombat reggel más
volt: tudtuk, feladat vár ránk,
méghozzá nem is akármilyen.
Meg kell szépítenünk óvodánk
udvarát!
Gyukinné Brczán Szpomenka
óvodavezető és a lelkes óvodai
dolgozói gárda szervezték meg
társadalmi munka keretében az
óvoda udvarának megszépítését,
rendbetételét. Délelőtt 9 órakor
már szép számmal gyűltek össze
a segíteni szándékozó szülők, az
önkormányzat képviselői és dol-

gozói. Király László polgármester úr és a képviselők sem voltak
restek példát mutatni, hogy mit
is jelent számukra az igazi közösségi összefogás: ástak, lapátoltak,
gereblyéztek, talicskát toltak..
De minden óvodai csoportból
szép számmal jelentek meg a segítő szülők és gyermekek is, szerszámokkal felfegyverkezve, lelke-

sen láttunk munkához. Rengeteg
munka várt ránk, de nem estünk
kétségbe, a sok szorgos kéz munkája által kigyomláltuk a kertet,
ültettünk tujákat, fákat, megannyi
virágot. A társadalmi munka által
az összes udvari játékot lemostuk,
amit szükséges volt lecsiszoltunk,
átfestettük, megjavítottuk, átcsavaroztuk, felfrissítettük. Ha meg-

pihenni támadt kedvünk finom
meleg kávé, gyümölcs, frissítő
víz várt mindenkit a rögtönzött
„bárpulton”. És a nap fénypontjaként Minyó Józsi bácsi által főzött
marhapörkölt kolbászos, virslis
tarhonyás-krumplival csillapította étvágyunkat.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a közösségi
célok érdekében ”feláldozták” a
szombat délelőttjüket, segítettek
bármilyen módon a munkálatok
lebonyolításában, köszönjük a
község és az óvoda vezetőjének a
munkálatok megszervezését, az
összefogást és a résztvevőknek a
segítőkészséget, valamint a munkához való pozitív hozzáállást!
Olyan jó volt látni ezen az együtt
eltöltött délelőttön, hogy megszépül az óvoda környezete és
kicsi „gyöngyszemeink” napjuk
nagy részét most már valóban
egy kis „ékszerdobozban” tölthetik el önfeledt játékkal. Jó ehhez a
közösséghez tartozni!
Sindelné Kozma Noémi
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Versenyek-eredmények
Sportversenyek

Tavaszi lendülettel folytatódtak az iskolai, területi, megyei
sportversenyek és bajnokságok.
A „házi” fiú kézilabda bajnokságát a 8. b osztály csapata nyert
meg. Tagjai: Barcsai Olivér, Berkó
Bendegúz, Daróczi Dávid, Fehér
Valentin, Horesnyi Rajmond, Krista Zsolt, Mészáros Máté, Milecz
Dávid, Szabó Tantris.
Május 5-én Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Csongrád
Megyei Atlétika Diákolimpiát.
Diákunk, Mészáros Zsófi a Szeged
városi atlétikai versenyen elért
eredményével kiharcolta a jogot
a megyei döntőre. A 600 m-es futásban (III. korcsoportban) a dobogós 3. helyet szerezte meg.
Április 15-én, pénteken a Szegedi Rendőrkapitányság rendezte
meg a Kerékpáros Iskola Kupa városi döntőjét, melyen iskolánkat
Kovács Dániel és Kócsó Richárd 8. a
osztályos tanulók képviselték.
A verseny első felében komoly
ügyességet igénylő akadálypályát
kellett kerékpárral „leküzdeni”, a
második felében pedig elméleti
megmérettetés következett: igen
nehéz KRESZ-tesztet töltöttek ki
a diákok. Kovács Dániel bravúrosan, hibapont nélkül teljesítette a
kerékpáros akadálypályát, Kócsó
Richárdnak pedig a teszt megoldása ment jobban. A dobogóra
most nem állhattak fel, versenyzőink a középmezőnyben végeztek, megelőzvén több „nagyobb”
iskolát.

Tanulmányi
versenyek:
Április 20-án iskolánk immár
nyolcadik alkalommal rendezte
meg a térségi 4. osztályos matematika versenyt. Ez mindig új
kihívást jelent a tanítónőknek,
mert évről-évre újabb „ravasz” és
érdekes feladatokat kitalálni, ami
nem oly könnyű, de természetesen mindig sikerül megoldani. A
verseny népszerűségét jelzi, hogy
minden évben minden térségi
iskola képviselteti magát. Így volt
ez az idén is. A megmérettetésen
öt település 15 diákja mérte össze
tudását. Komoly eredmény, hogy
Balázs Zalán 2. helyen végzett és
ezzel elnyerte a jogot a hódmező-

vásárhelyi megyei döntőre.
Ugyanehhez a versenysorozathoz tartozik a Weöres Sándor
Általános Iskolában 2-3. osztályos
korosztály számára megrendezésre kerülő területi matematika verseny, ahol a 2. osztályból Somorjai
Márk 4. helyen, Tajti Milán 5. helyen; 3. osztályból Bársony Máté 2.
helyen, Zsurkán Bekény 7. helyen
végzett. Máté továbbjutott Szentesre, a megyei versenyre, ahol a
több iskola képviseletében a válogatott 60 fős mezőnyben a 18 helyen végzett a népes mezőnyben.

Zsurkán Bekény
Megyei tudásbajnokság döntőjén, Makón Somorjai Márk 2.o.
6. helyezést ért el. A megyei helyesírási versenyen, Mórahalmon
Tajti Milán 2.o. képviselhette a kistérségi iskolákat.
Angol nyelvi szövegértési háziversenyt rendeztünk a felső
tagozaton, április végén. Húsz
diák mérte össze tudását a közel
másfél órás versenyen, melynek
1. helyezettjei: 5. évfolyam: Balassa Adrienn, 6. évfolyam: Szremkó
Zoltán, 7. évfolyam: Papp Bence, 8.
évfolyam: Molnár Mónika. Az első
helyezettek jutalomkönyvben részesültek.
A Föld napja tiszteletére
Franczia Péter ásványgyűjtő –
akinek az aulában látható gyűjteményt is köszönhetjük-, egy
tudáspróbát állított össze. Két
kategóriában vetélkedtek a gyerekek: 5-6., illetve 7-8. osztályos
korcsoportban. A vetélkedőt
megelőzően Péter bácsi tájékoztatást tartott a tudáspróbán
résztvevőknek az ásványtároló
anyagából. Olyan ismereteket is
kaptak a gyerekek, amelyek nem
közvetlenül a kvíz-próbához vol-

tak szükségesek, hanem a kémiai-földrajzi ismereteiket bővítette.
Az eredmények: 5.-6. osztály: 1.
helyen azonos ponttal Szabó Angéla, Szendrényi Benő és Szvetlik
Zoltán 6. b osztályos tanulók végeztek. 7.-8. osztályos korcsoportban 1. helyezett: Szabó Tantris 8.
b , 2. helyezett Farkas Dániel 8.a
és Tóth Kevin 7. osztályos tanulók.
Köszönjük Péter bácsinak a sok
munkát, előkészítést és az ajándékokat, amelyet a vetélkedő minden résztvevője kapott.
Területi természetismeret vetélkedőt szerveztek a Kossuth Lajos
Általános Iskolában térségi iskolák számára. A térségi iskolák
mellett a szegedi Gregor József és

a Tisza-parti Általános Iskola csapata is megmérkőzött a mieinkkel. Minden iskolából két csapat
nevezhetett a természettudományokat felölelő versenyre. Komoly
és játékos feladatok egyaránt szerepeltek a palettán, így a jókedv,
nevetés sem hiányzott ezen a
délutánon. Az eredményhirdetés
még inkább fokozta a hangulatot,
hiszen az első és a második helyet
is sikerült versenyzőinknek megszerezni. Taroltak csapataink! A
csapat tagjai: 1. helyezettek: Farkas
Dániel, Menyhárt Patrik, Meszes
István 8.a, Tóth Kevin 7. o.; 2. helyezettek: Barcsai Olivér, Szabó
Bálint, Szabó Tantris 8.b, Silló Zénó
6.a osztályos tanulók.
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Szakmai kapcsolatok
A Zoltánfy Iskola Szeged melletti kistelepülés iskolája. Élvezi ennek
a helyzetnek az előnyeit. Családias
hangulat, odafigyelés, közvetlenebb
kapcsolat a célcsoporttal és a szolgáltatást igénybe vevő szülőkkel. A
kapcsolatrendszere széleskörű, nem
elszigetelten működő intézmény. A
Kistérségi Társulás tagintézményeként
egyben nagyvárosi iskolának is tekinthető. Aktív tagja a szegedi és bővebben
a tankerületi iskolák közösségének.
Odafigyel a környezet változásaira,
kihívásaira és ennek mentén tervezi
meg stratégiáját. Fontos attitűdjei a
nyitottság befogadás, útkeresés. Ebbe a
sorba illik bele a jagodinai Pedagógiai
Főiskolával (Szerb Köztársaság) való
együttműködés elindítása. Április 20án négy szerbiai hallgató és két főiskolai tanár látogatott a Zoltánfy Iskolába.
A szerb iskolában és óvodában folyó
oktató és nevelő munkát ismerték
meg a jövő szerb tanítói és óvodapedagógusai. Ösztöndíjjal tartózkodtak
Szegeden és egy hivatalos megkeresés
után tekinthették meg az összevont

tanulócsoportokban végzett munka
folyamatát és az óvodai csoportfoglalkozást. Fogadta a vendégeket Szvetomir Milicsity helyi egyházi vezető, aki
tájékoztatást nyújtott a deszki szerb
hitéletről. Brczán Krisztifor alpolgármester úr a helyi szerbség életével
és hagyományaival ismertette meg a
vendégeket, majd megnézték a közösségi házban található hagyományőrző
kiállítást. A program lezárásaként az
iskola a helyi vendéglőben a Deszk
Község Közoktatásáért Alapítvány támogatásával vendégül látta a messziről jött vendégeket.
A kapcsolatfelvétel jól sikerült, a további együttműködés lehetősége körvonalazódik.
A jövőben a deszki szerb iskola lehetne egyik gyakorló iskolája a szerb
intézménynek. A főiskola képviselője
meghívta az iskola vezetését Szerbiába
a további együttműködés keretében. A
meghívást természetesen elfogadtuk

„Szakma Sztár Fesztivál” 2016
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében vettünk részt a közvetlenül pályaválasztás előtt álló hetedikes
tanulókkal 2016. április 18-án a „Szakma
Sztár Fesztivál”-on. A rendezvénynek a budapesti Hungexpo adott otthont. Itt került sor
a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)
döntőjére is, 40 szakmában. A gyerekek testközelből figyelhették meg a különböző – főleg
fizikai – szakmák legjobb tanulóit, amint az
előírt versenyfeladatokat végrehajtják. Láthattak kőműveseket falat építeni, kárpitosokat székeket bevonni, klímaszerelőket klímát
felszerelni, cukrászokat marcipánfigurákat
készíteni, hogy csak néhányat említsünk a
rengeteg szakma közül. Az egyes standokon a
gyerekeknek szóló feladatokban saját maguk
is kipróbálhatták tehetségüket. Nagy érdeklődést váltott ki az egyik iskola „virtuális sisakja”,
amelynek segítségével autót lehetett festeni.
Lehetőség volt még a főszponzorok által tartott előadások meghallgatására is, bár ez érthető módon kevésbé vonzotta a diákokat.
Pozitív tapasztalatokat szerezve tértek haza
gyermekeink a fesztiválról. Nagyon hasznos
volt a „kirándulás”, hiszen a pályaválasztás
előtt fontos, hogy közvetlen közelről ismerhessék meg tanulóink a szakmák szépségeit és
esetleges nehézségeit.
Évek óta jó kapcsolatot ápol az iskola a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskolával. Különösen
fontosnak is tartjuk ennek ápolását, hiszen

a szakiskola egyik alapító tagja a deszki cukrászda vezetője, Vörös László.
Meghívást kapott az iskola vezetése egy
Indonéz főzőnapra. A esemény rangját az Indonéz Köztársaság nagykövetasszonyának
személyes jelenléte adta. A Zoltánfy Iskola
igazgatója három érdeklődő diákkal vett részt
az eseményen.
Egy látványos indonéz főzőshow keretében
merülhetett el a résztvevő a szigetvilág gasztronómiai tengerében. A vendéglátók gondos-

kodtak arról, hogy ne csak látvány maradjon
az élmény. Minden résztvevő megkóstolhatta
a remekműveket.
Az autóban hazafelé tanár és diákjai, már
egy Indonéz osztálykirándulás előkészületeit tervezte. Ez még egy kicsit még távolinak
tűnik. Az itt szerzett élmények azonban kellő
lökést adhatnak ennek a „mission impossible”-nek!
Összeállította: Vid György igazgató
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Horgászverseny

Gyümölcsfáink apró gyilkosa
Deszken örvendetes dolog,
hogy az utcákon, közterületeken
is szép számmal vannak gyümölcsfák. Ám parazitájuk is akad
bőven. A monília, lisztharmat stb.
mikroszkopikus gombák mellett
különböző szemmel is látható taplófélék szintén károsítják
őket. Az 1-2 cm-es, szürkésfehér,
bolyhos, kagyló alakú, nem ehető hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) szinte
mindenféle fás növényen megtelepszik, legyen az holt vagy élő.
Megfigyelhető, hogy különösen
kedveli a csonthéjasokat (meggy,
cseresznye, szilva, de kiváltképpen a sárgabarack fákat). Az élő
fa sebzésein behatoló spórákból
meglehetősen gyorsan kiterjedt
szövedék fejlődik, ami idővel
az egész fát elpusztítja. Bármely
évszakban fertőzhet, méghozzá
hónapokon keresztül. Mert ami
szinte egyedülálló a gombáknál,
hogy kiszáradva és megfagyva

sem pusztul el, igen szívós, akárcsak a zuzmók. Ha kiszárad, a
kalap széle begöngyölődik, nedves időben pedig szétnyílnak
a hasadt lemezei, s kiszórják a
spórák tömegét. SOKAN NEM
TUDJÁK: AKÁR EGYETLEN
ELKORHADÓ FA IS temérdek
spórájával FERTŐZI A KÖRNYÉK TÖBBI GYÜMÖLCSFÁJÁT IS. FIGYELJÜNK ERRE
ODA!
Védekezni a következőképpen
tudunk ellene (permetezés már
nem segít). Az elpusztult fatörzseket kivágjuk és mielőbb eltüzeljük. A megtámadott fák ágait
pedig az egészséges részig ferdén
visszavágjuk, és rezes gombaölő szerrel ecseteljük, és/vagy faseb kezelő tapasszal bevonjuk.
Tegyünk meg ennyit a saját, ill.
szomszédaink gyümölcsfáinak
egészségéért!
Dr. Gyovai Ferenc

– DESZKI
SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7
Szikvíz gyártása, értékesítése. Talpas 1,0 – 1,5 és 2,0 literes palackban,
25 literes ballonban ajánljuk termékünket. A szűrt, tisztított ivóvizet a
vásárló saját palackjába töltjük.

NYITVATARTÁS:
KEDD - PÉNTEK
DE. 8 - 10 DU. 15 - 17
SZOMBAT
DE. 8 - 12
VASÁRNAP
DE. 9 - 11

A kiszállítás megrendelhető:
30 / 730 - 40 - 93
30 / 249 - 67 - 54

Ideális horgászidőben gyülekeztek egyesületünk tagjai a
2016-os idény első megmérettetésére. Az újonnan bevezetett
tóparti fogási regisztráció – mely
igazolta az előzetes várakozást
– maximálisan betölti szerepét,
hiszen naprakészen lehet látni a visszafogási eredményeket.
Ennek alapján a 2015-ös év két
utolsó telepítéséből jelentős darabszám telelt át. Ehhez a meglévő állományhoz érkezett 5 mázsa
termetes kopoltyús, mely jó fogást
sejtetett. A sorsolás után 38 résztvevő ülte körül a tavat a fárasztás

reményében. A halbőség ellenére
nem lettek kiemelkedő eredmények. A 3 óra alatt 15 horgász 23
db pontyot fogott, így a halak
zöme továbbra is a horgásztársak
rendelkezésére áll.
Eredmények:
I. Juhász József
		 – 9,6 kg 4 db ponty
II. Kaczúr Lajos
		 – 6,0 kg 3 db ponty
III. Kolompár István
		 – 4,6 kg 3 db ponty
„Maros Ponty”
Horgászegyesület
ÚJ NYITVATARTÁS:

H-P: 600-1900
Szo: 600-1400
V: 700-1200

Deszk, Alkotmány u. 47.

2016. május 25. – május 31.

Farmer túró
250 g

Csirke
hátsó negyed

Mizo tejföl
20 % 800g

Lenor öblítő
spring 925

PISINGER SZELET,
TIRAMISU SZELET
H-Marcipán Kft.

Trappista sajt
Minden nap

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk,de elnézést kérünk!
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Kitelepítések 1950-1953 –Deszkről
„Péntek volt és huszonhárom
Hajnal volt és negyed három
Felriadtunk rendőrszóra
Pakolni kell a nagy útra“
Ezek a kitelepített táborlakók
dalának kezdő sorai. Azon kitelepítetteké, akiket 1950. június 23-a
éjjelén rendőri és államvédelmi
felügyelet mellett a nyugati és déli
határsáv falvaiból a Hortobágy és
Nagykunság állami gazdaságainak hét munkatáborába vittek.
A júniusi nagy kitelepítést még
41 kisebb követte 1953. áprilisáig. Már az I. Világháború is nagy
veszteséget hozott, hisz a határok
megváltoztatása, a népcsoportok
optálása, a gazdasági nehézségek
mind hozzájárultak a hatalom
által is gerjesztett feszültséghez,
ami a lakosság körében volt. Ha
csak a Tisza-Maros szög szerb lakosságát nézzük, a Trianoni határ
és optálás csonka társadalommá
tette. A háború végére 600 lélekszámú szerb maradt Újszentiván,
Szőreg, de legnagyobb részt Deszk
községben. Vallásos, szokásaikat
híven ápoló, jórészt tehetős emberek voltak, akik békében éltek
a többségi magyarsággal. A II. Világháború azonban ismét mind
emberi, mind gazdasági, mind
politikai veszteség volt az országnak, így Deszknek is. Következett
a meghírdetett háborús állapot és
a készenléti mozgósítás, az „ugrásra kész” állapot. Viszont az ország
déli határvidéke messze volt még
ettől. A rendészet és határőrség az
1940-es évek végéig a többé-kevésbé nyitott határt őrizte. Maga
a határ a műszakizár kiépítéséig,
amit 1949. nyarán elkezdtek, gyakorlatilag nyitott volt. Bár a Tito
által vezetett Jugoszlávia ellenséges országnak bizonyult, mégis a

kettősbirtokosok a határon innen
és túl otthonosan mozogtak. Igaz,
a „kuláknak” „titoistának” „reakciósnak“ és a „demokrácia ellenségeinek“ nevezettek száma napról
napra nőtt és ez feszültséget okozott, mégis ahogy mondták, a helyzet nem volt „robbanásveszélyes”.
A „kulák” volt a legveszélyesebb
a hatalom számára, amit Rákosi
Mátyás 1949. május 31-én mondott beszédében: „..a kulák kizsákmányoló, a régit visszakívánó, a
városi kapitalisták szövetségese és
képviselője falun. .........Nincsenek
jó kulákok, hisz funkciójuk a kizsákmányolás.” Bár a kommunista
hatalom délen is csak agresszivitásával tudta hatalmát fitogtatni,
mégis az emberek közötti feszültségkeltés, ami а fő dolguk volt, sikerült. Érezni lehetett az 1950-es
évben, hogy valami készül. Sokan
még időben elhagyták az országot.
Viszont akik maradtak, számíthattak a legrosszabra, hisz híre
ment, hogy készek a kitelepítési
táborhelyek, és készenlétben állnak a fekete vonatok vagonostól,
amelyek elszállítják a „bűnös, ellenséges embereket”. Ez volt 1950.
június 23-án pénteken, amikor a
délvidék több településéről többszáz embert deportáltak. Deszkről
Tiszaszentimrére 16 fő + 1 gyerek
ott született: Andresz Károly, Agocsi Kiss István (gazdálkodó) felesége sz: Maróti Erzsébet, gyermekei Ibolya, Olga és Alice, Beczán
Milutin, Maróti Ferenc (mozitulajdonos) felesége sz: Zádori Ilona,
gyermekei ifj Ferenc, György és
Ilona (aki a táborban született),
Rusz Arzén (hentes-mészáros,
gazdálkodó) felesége sz: Markovlyev Krisztina, gyermekei Zsófia,
Radivoj és Axent. A szálláshelyek
magtárak voltak, amit zsúfolásig

„megtöltöttek” emberekkel. Később építettek az ottlakók vertfalas
„házakat”, melyek vizesek, büdösek
és levegőtlenek voltak. A munka
az aszonyoknál az állatgondozás,
míg a férfiaknál a szántás, kapálás,
vetés, aratás volt, egyszóval a földeken a mezőgazdasági munka.
A munka kora reggeltől késő estig
tartott és meghatározott norma
volt, aki nem teljesítette, azt elzárták betonvermekbe. Természetesen volt összetartozás és segítettek
egymásnak, ha lehetett. Levelet
ritkán kaphattak és csomagot is,
amit a tábort őrző buta, primitív és
agresszív emberek majdnem mind
elvették. Csak ha a karcagi kórházba került valaki, onnan üzent és
oda küldtek vagy vittek csomagot,
de a tanyasi emberek is segítőkész,
jó emberek voltak, Nem állt meg
a kitelepítés, jött a folytatás, 1951.
novemberében Ebesre vitték a kitelepítetteket. Deszkről 16 főt (4
család és 1 egyedülálló): Bíró József gazdálkodó felesége sz: Gárgyán Mária és gyermekei, ifj Bíró
József és István. Markovlyev Márk
és felesége sz: Stevánov Emilia, Rádity Milán és felesége sz: Jancsikin
Darinka. Tucakov Bózsó gazdálkodó felesége sz: Rusz Milica és
gyermekei, Melánia, Akszentia,
Szávó és Bojána. Valamint Vermes
Ottó, volt tábornok. A tábor és az
élet a táborban csak egy fokkal
volt emberségesebb, mint a tiszaszentimrei. E két táboron kívül
még sok helyre vittek embereket
az ország különböző határmenti
részeiből, még tanyákra is, hogy
segítsenek a munkában. Ezek már
úgymond „enyhébb bűnözők” voltak. Azt, hogy meddig lesznek ott,
csak a vége felé, 1953-ban tudták
meg újságokból a helyiek, és amikor kiszabadultak, nem mehettek

vissza a településre, ahonnan elvitték őket, hanem az országban
ismerősöknél, rokonoknál éltek.
Amikor néhány év múlva vis�szakapták házukat, az is le volt
pusztulva, teljesen kirabolva és
„lakótársakkal” ellátva. Ekkor újra
kezdődőtt az élet azon szakasza,
hogy munkával újrateremteni,
amit lehet. Nehéz megfigyelés alatt
álló, hosszú, de becsülettel átélt
évek voltak, amiknek azért volt
és van eredménye. A kárpótlások
nem nekik kedveztek, hisz sokan
már nem voltak az élők soraiban,
inkább - ahogy az szokott lenni a spekulánsoknak. De egy biztos,
hogy még sok titok övezi ezt az
időszakot és erről nem beszéltek
az ott „lakók” sokat, de legtöbben
semmit. Mostanában kezdték
jobban kutatgatni és feltárni az
igazságot, de már sajnos csak levéltárakban, múzeumokban és
néhány családtagtól, hisz pl. Deszken csak egy táborlakó él, Szanka
Imre, akit szüleivel Sándorfalváról
a borsosi táborba vittek. Talán még
nem nagyon késő, hogy e témával
is foglalkozzunk és az ’56-os események mellett lehetne ez is része
a történelmi tananyagnak, hogy
tiszta képet kapjunk a korszak eseményeiről, bármennyire is fájóak
azok sokak számára.
Rusz Borivoj
Források:
Édesapám Rusz Radivoj „táborlakó” elbészéléseiből
Fejér-Micheler: Bűnhődés Büntetlenül (1995 Politikai Foglyok Szövetsége)
60 év szabadsága? Amnesztia 1953.
(Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete 2013.)
Nagy Mária Saád József: „Péntek
volt és 23“ (Települések Társadalmi
Múzeum Alapítvány 2016)

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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Hírek az idősek klubéletéről
Április hónapban is folytattuk rendszeressé
vált programjainkat, kártya partik, jeles napok alkalmából a könyveké és költészeté volt a
főszerep. Csoportunkban az „Itt születtem én”
bemutatásokat továbbra is érdeklődve várjuk.
Április 14-én a Szociális Szolgáltató Központ
Újszentiváni, Kübekházi Nappali Ellátásainak
Idősek Klubjait láttuk vendégül, tagjaink ebédet főztek és műsort adtak. Az elmúlt hónapok
során különböző rendezvényeink alkalmából
bemutatott produkciókból szemezgetve állítottuk össze a repertoárt. Természetesen az ebéd
elfogyasztása után táncra perdültünk, és a nap
vége felé izgatottan vártuk, vajon kedvez-e a szerencse a tombolasorsoláson. Köszönjük szépen
klubtársainknak, hogy aktív közreműködésükkel hozzájárultak a nap sikeréhez. A hónap végén memóriánkat tornáztatva a régi idők majálisát idéztük fel. Időseink szívesen böngészik az
internetet is, így bukkantak rá arra a tagságot
elgondolkodtató, így anyák napja közeledtével
talán kicsit mélyebben érintő sorokra, melyet
most megosztanánk. Úgy véljük, nemcsak tagjaink körében lesz ez a pár gondolat apropó a
beszélgetésekre, esetleg a generációk egymáshoz való viszonyának átértékelésére.
„Ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes
kérlek, és mindenekelőtt próbálj megérteni engem.

Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkollj le
azzal, hogy „ezt már ezerszer elmondtad”, csak
hallgass meg kérlek.
Emlékezz majd, hogy kislány korodban hányszor meséltem Neked, estéről-estére ugyanazt a
történetet, amíg elaludtál.
Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts
meg, ne veszekedj velem, hanem jusson eszedbe
hányszor kergettelek különböző ígéretekkel az esti
fürdőzés előtt.
Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új
dolgok előtt, hagyj időt tanulnom és ne mutasd,
hogy reménytelen eset vagyok.
Emlékezz rá Kedvesem, hogy mennyi mindenre
tanítottalak meg kiskorodban: szépen enni, egye-

dül felöltözni és megfésülködni, felvenni a kesztyűt
az Élet kihívásaival szemben.
Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy
beléd kapaszkodjam, ahogy én segítettem Neked
az első lépéseknél.
Ha beszélgetés közben elejtem a szavak fonalát, ne követeld, hogy lehajoljak érte, csak hallgass
meg.
Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne
hagyj magamra azért, mert szomorúnak vagy tehetetlennek érzed majd magad.
Segíts az út végére érni. Én pedig egy cinkos mosollyal megköszönöm Neked, hogy együtt töltöttük
ezt az időt: az Élet ajándékát!”
Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Helyi értékeink 1.

Új sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk
be Önöknek. Elsőként a Gerliczy kastélyról olvashatnak.

Gerliczy kastély
Több, mint 210 éve szerezte meg Deszket és
a környező települések területeit a Gerliczy család. Az egyik leszármazott 1884-ben kastélyt
építve le is telepedett. Felvilágosult, az új gazdasági, műszaki megoldásokra nyitott Gerliczy
Ferenc a település hosszú távú fejlődésének
elindítója volt. Nevéhez fűződik még a neogótikus templom építése is. A terveket Nagyvárad
főépítésze, Starill Ferenc készítette.
Báró Gerliczy Ferenc (1859-1914) 1884-ben
nőül vette báró Fejérváry Gizellát. Feleségének hozományából épült a kastély. Az épület

egyemeletes, 4+2+1+2+4 ablakkiosztású, a
sarokrészeket manzárdtetővel hangsúlyozó,
hangulatos eklektikus alkotás volt. A bejáratot
két-két dór oszlopon nyugvó kis erkély, fölötte
a tető síkjából kiugró attikafal a bárói címerrel
tette hangsúlyossá. A kastélyt 18 holdas park
vette körül. Az országútról kocsibejáró, kiskapuk és a hozzájuk tartozó kapus épületek, egyéb
gazdasági épületek zárták el, illetve körül. A főbejárattal szemben az országút másik oldalán
földszintes barokk hangulatú gazdatiszti lakás,
(ma vegyes bolt) és kiszolgáló épületek álltak.
1942-ben második emeletet húztak a kastélyra, ezzel a tömeghatása jelentősen megváltozott.
A bővítést a déli teraszok hozzáépítésével
folytatták. Napjainkra a sokszoros
át- és hozzáépítések,
bővítések, modernizálások teljesen
átformálták az épületet. Az államosítás után, 1948-ban
a szanatóriumot
az Egészségügyi
Minisztérium
Csonttbc Gyógyintézetté szervezte át. 1969ben a Csongrád
Megyei Tanács

a csonttbc-s gyógyintézetet tüdőgyógyintézetté nyilvánította. 1972-től Csongrád megye
kiemelt tüdőgondozó szanatóriuma működött
az épületben. 1995-ben az intézmény felvette
a Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi
Betegségek Szakkórháza nevet. 1989-tól Prof.
Dr. Kraszkó Pál vezetésével itt kapott helyet a
Szegedi Tudományegyetem Tüdőgyógyászati
Tanszéke.
Annak ellenére, hogy az átépítésekkel megváltozott az épület ritmusa, a település számára
mindig is kastély marad, melynek az eredeti formáját még mindig láthatjuk a fő utcáról.
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Egésznapos Kert(sz)építés a Futrinka utcában...
… helyett a Központi Óvoda kertjében volt
május 7-én az óvónénik, a képviselő-testület tagjai, és persze az ovis gyerekek családjainak részvételével.
A megelőző napokban egyeztetettek szerint
szombat reggel 9-kor gyülekeztünk gereblyével,
ásóval, kapával, (nagyharanggal) locsolókannával felszerelkezve, hogy szebbé, komfortosabbá
tegyük az óvoda udvarát. Felkészültségünk így is
hagyott némi kívánnivalót olykor maga után, így
egy-két apukának, segítő szándékú résztvevőnek
volt pár köre csatlakozóért, vagy sarokcsiszolóért, esetleg utánfutóért. Szerencsére olyan sokan
összeverbuválódtunk, hogy az új növények ültetésével, az udvari tárolók kipakolásával, a metszésekkel-gyomtalanítással, a kerti játékok tisztításával-festésével (és még sorolhatnám!) gyorsan
eltelt a délelőtt. Meseszép időt fogtunk ki, sütött a
nap, és a hajnali csípősség is elillant hamar. Mindenki hamar megtalálta, hol lehet igazán hasznos,
jókat beszélgettünk az alkalmilag mellénk sodródott társfestővel/ültetővel, miközben figyeltünk
egymás gyerkőcére is. A lurkók egyébként nagyon szívesen segédkeztek, kicsit kifordított nap
volt ez az ovisoknak és a visszatérő iskolásoknak
is.
Ahol ennyi ember dolgozik, ott persze a munka közben megszomjazik a torok és üres lesz a
pocak; délelőtt az óvónénik, dajkanénik frissítővel és kávéval kedveskedtek az alkalmi kertészeknek, majd a képviselő-testület szervezésében
Minyó Józsi bácsi utánozhatatlan bográcsosával
lakhattunk jól. Mindenütt a földön és fűben, homokozó körül vagy éppen benne jóízűen lakmározó, igazán a munkában megéhezett emberkék
lapátolták be az ebédet, ami valódi életmentő volt,
köszönet a szervezéséért és a kivitelezéséért is. 
Már jóllakottan kicsit vontatottabban folytatatódott a munka, de a festési munkálatok, a biciklitároló felújítása még hátravolt, így ecsetekkel
felszerelve hamarosan mindenkin lazúr- és zománcfoltok voltak fellelhetőek. Ennek nyomán
megújultak a kerti bútorok, udvari játékok, a kerékpártároló és az udvari kisház tetejének faszerkezete is. Kitisztultak a kertek, ágyások, új bokrok
sokaságát ültettük el.
Reméljük, az ovisok a felújított udvart olyan
nagy örömmel veszik birtokukba, amilyen nagy
szeretettel és lelkesedéssel dolgoztak ők is rajta,
velünk együtt. Reméljük, hogy formáljuk kicsi tudatukat, hogy a közösért tenni, ha munkás is, élményteli, jó dolog. Reméljük, mindenki, aki részt
vett, ott volt, jól érezte magát!
Köszönjük az óvónéniknek a segítő kezeket és
a rendelkezésre állást a szabadnapjukon, a képviselő-testületnek a személyes jelenlétet, a segítséget
és a támogatást, a Település-üzemeltetési Kft-nek
a virágokat és a szerszámokat, a szülőknek, hogy
eljöttek, és úgy 10 pontosan odatették magukat,
a gyerekeknek, hogy részt vettek, hogy ott voltak,
hogy jók voltak (mint mindig, ugye? )!
Úgy vélem, igazán emlékezetessé tettünk egy
laza szombati napot. Köszönet érte!
Kardos Ditke

Mérgező növények a kertben
MEGNEVEZÉS

VESZÉLYESSÉG

MÉRGEZŐ RÉSZE

Mocsári gólyahír
Mocsári kockásliliom
Mocsári nőszirom
Nadragulya
Nagy ezerjófű
Nárcisz
Nehézszagú boróka
Orvosi salamonpecsét
Ördögcérna
Pajzsika
Pipacs
Puszpáng
Pünkösdirózsa
Rekettye
Repkény
Rhododendronok
Ricinus
Salamonpecsét
Sárgaviola
Sárgaánizs
Selyemkóró
Seprűzanót
Sisakvirág
Sövényszulák
Szappanfű
Szarkaláb
Szellőrózsa
Szulák
Tavaszi kankalin
Tiszafa

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

a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
hajtás, levél
hagyma
a növény minden része
bogyók, gyöktörzs
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
virág, mag, gyökér
a növény minden része
a növény minden része
levél, virág
a növény minden része
a növény minden része
magja
a növény minden része
a növény minden része
minden része
minden része
a növény minden része
gyökér
a növény minden része
a növény minden része
a növény minden része
gyökér
a piros maghéjon kívül minden
része

Török paszuly
Törpemandula
Közönséges tőzegrozmaring
Tűzbab
Tűztövis
Üröm
Vadgesztenye
Vadszőlő
Vérehulló fecskefű
Veresgyűrű som
Zanót
Zászpa

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

nyers hüvely és termés
hajtás, mag
levél, virág
nyers hüvelye a maggal
bogyó
a növény minden része
termés
bogyó, levél
a növény minden része
különösen a bogyó
minden része
gyöktörzs
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Kert és konyha

A májusról nem lehet beleélés
nélkül írni. Minden szomorúság
vagy épp hidegérzet mellett és ellenére, bizonyságot szolgáltat a természet, hogy az élet reprodukálja
önmagát. Lehet a május csapadékos
vagy épp napsütéses; hűvös, vagy
meleg; széllelbélelt vagy nyugalmas:
új élettel vesz körül minket. Szinte
hallani, ahogy a magok csíráznak a
föld alatt és lombot serkentenek az
ég felé; terméseikkel hivalkodnak a
gyümölcsfák, elöljáróban a májusi
cseresznyével. Az énekesmadarak
az első fészekalja fiókákat kiröptetik a napokban, zamatos az eper,
fürtöt bont a szőlő; minden maga
az új élet.
Szeretek rácsodálkozni a világra.
Szerencsére ezt a gyermeki képességemet nem sikerült elveszítenem,
ha úgy tetszik: kinőnöm. Ugyanolyan izgalommal megyek fel a 'B'
odúban megnézni a madárfészket,
mint a kislányaim, lapozom fel az
állathatározót, ha találunk valamit,
bármit, ami új. Szeretem a májusi
eső utánozhatatlan illatát. A bos�szantóan visszanövő tavaszi pocsolyákat. A madarak énekét a falu
szélén. A repce sárgáját, a pipacs
pirosát, a haragos ég kékjét, a fű
zöldjét. A serkenő fűszernövények
illatát, ahogy tolakodva a bőrömbe
lopják az aromáikat, mikor végigsimítom őket…
Mindenkinek ajánlom, aki teheti, hogy akár balkonládában, akár
egy kutya-macska-kipufogófüstmentes kis sziklakertben fűszernövényeket nevelgessen. Déli tájolás,
sok napfény, áteresztő, majdnem
homokos talaj kell az egyébként
multiknál a zöldségosztályon,
poharas kiszerelésben kapható
bazsalikom, kakukkfű, oregánó
palántáknak. Természetesen ezek
mellett, hasonló környezetben telepíthető a tárkony, a babérlevél, a
citromfű vagy a menta. Ez utóbbi
kettőnél figyelni kell, hogy megfelelően körbe legyenek kerítve, mert

nagyon szaporodnak, terjeszkednek. Próbáljuk mindig napsütéses
időben és ne eső után szüretelni a
fűszereket, így nem lesz ‘sárízük’.
Hamarosan elérhetű áron be
lehet szerezni a cukkinit, a friss
paradicsomot, a padlizsánt, friss
fűszerekkel egytálételeket tálalni
belőlük.
Most egy tésztás receptet hoztam, még abból az időből, amikor
írni is tudtam arról, amit főztem,
sőt, a tésztát friss tojásból magam
készítettem (ez most is így van,
tésztagéppel nagyon egyszerű).
Természetesen a lasagne a boltokban kapható csomagolt termékekből is elkészíthető. Arra kell figyelni,
hogy ez esetben 2 percig érdemes
sós vízben főzni őket. Ez úgy is
megolható, hogy egy nagy tepsiben
elrendezzük a lapokat egymás mellé, forrásban levő vízzel leöntjük a
tésztákat úgy, hogy éppen ellepje
őket. Gyorsan lefedjük, majd 2 perc
múlva kiemeljük őket.

Padlizsános lasagne

HOZZÁVALÓK
(4-6 SZEMÉLYRE):
 kisebb padlizsán
 4 sonkahagyma
 3 gerezd fokhagyma
 3 ek olaj
 20 dkg gépsonka (nem szeletelt)
 2 ek friss, vagy 2 tk szárított
kakukkfű
 1 ek friss, vagy 1 tk szárított
bazsalikom
 csipet reszelt szerecsendió
 20 dkg reszelt mozzarella
 2 dl főzőtejszín
 2 dl (házi) ketchup vagy egy
közepes paradicsompüré 1
dl vízzel kikeverve
 3 tojásból gyúrt tészta
 reszelt mozzarella a tetejére
ELKÉSZÍTÉS:
(1. gyúrjunk 3 tojásból tésztát.
Takarjuk le egy edénnyel, hagyjuk
pihenni.)
2. a padlizsánt hámozzuk meg,
szeleteljük fel vékonyan. A sonkahagymákat pucoljuk meg, karikázzuk fel. A fokhagymát reszeljük
le, vagy finoman aprítsuk fel
Az olajon egy méretes serpenyőben pároljuk puhára őket.
Közben sokszor kell pici vizet önteni alá.

3. ez idő alatt a gépsonkát reszeljük le nagylyukú reszelőn. Ha
már puhult a padlizsán, tegyük
a sonkát a raguhoz, ízesítsük sóval, kakukkfűvel, bazsalikommal,
szerecsendióval. Tegyük hozzá a
tejszínt és a 20 dkg reszelt mozzarellát is. Vegyük le a tűzről, hagyjuk
hűlni kicsit.
4. a lasagne tésztát elkészítjük
a tésztagéppel - több lépésben, fokozatról-fokozatra, de nem a legvékonyabbra kinyújtjuk a lapokat.
Kész tészta esetében most érdemes
az előfőzött lapokat kiszedni.

5. a sütőt előmelegítjük 200
fokra.
6. egy tűzálló tálat vajjal/olajjal
vékonyan kenjünk ki. Pár evőkanál ragut tegyünk az első réteg
tészta alá. Utána rétegezés: tészta-ragu-pár ek. ketchup, megint
tészta-stb. A tetejére ragu maradjon, erre következik a reszelt mozzarella.
7. a 200 fokos sütőben a sajt
kellemes barnulásáig sütjük.
Jó étvágyat hozzá!
Kardos Ditke
ÚJ NYITVATARTÁS:

H-P: 600-1900
Szo: 600-1400
V: 700-1200

Deszk, Alkotmány u. 47.

2016. május 25. – május 31.

Farmer túró
250 g

Csirke
hátsó negyed

Mizo tejföl
20 % 800g

Lenor öblítő
spring 925

PISINGER SZELET,
TIRAMISU SZELET
H-Marcipán Kft.

Trappista sajt
Minden nap

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

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)
Nyári nyitva tartás:
(április 1.-augusztus 31. között):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

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: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
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 az állatorvosnak:
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.
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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: 11:00-18:00
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
Péntek: 10:00 – 12:00
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;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

június 8., 22.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események
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

MEGÉRKEZTÜNK!

Vass Olgának és Konkoly Ferencnek
(Deszk, Arany J u. 7.) Balázs,
Geczó Kornéliának és Kardos Zoltánnnak
(Deszk, Tömörkény u. 13.) Johanna,
Kovács Erikának és Kovács Antalnak
(Deszk, Kossuth u. 49.) Ágnes
Osvald Mónikának és Ötvös Lászlónak
(Deszk, Táncsics u . 15.) Bence
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Nacsa Imréné - Deszk, Móra Ferenc utca
20. szám alatti lakos 72 éves korában,
Lévai Ferencné - Deszk, Fenyő utca 4. szám
alatti lakos 80 éves korában,
Juhász Péterné - Deszk, Rákóczi utca 48.
szám alatti lakos 89 éves korában,
Lukits Ivan Vladimir Slobodan - Deszk,
Kossuth utca 14. szám alatti lakos 79 éves korában elhunyt.
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