Deszk Község Önkormányzatának Lapja

www.deszk.hu

II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM | 2016. OKTÓBER

ELHUNYT STUMPF EMIL, DESZK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
2016. szeptember 5-én, életének 97. esztendejében elhunyt Stumpf Emil, Deszk és az ukrajnai Rahó város díszpolgára, a Deszki Falunkért Egyesület egyik alapítója és első elnöke, a deszki egyházközségi képviselő-testület egykori világi elnökhelyettese.
Király László polgármester búcsúztatóját a 3. oldalon olvashatják.

Közterületek szépítése Deszken

Új egyesület alakult
Deszken

A Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk létrejöttéről Goda Katalint kérdeztük.
Kardos
Ditke
riportját a
9-10. oldalon
olvashatják.

Helyükön a lopás-biztos virágtartók

Gyalogtúra
Október 1-jén, szombaton több, mint 300 ember indult útnak Gyorgyev Vojiszláv vezetésével
a Sportcsarnoktól. A maratoni túráról Sillóné Varga Anikó beszámolóját a 12. oldalon olvashatják.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Az új temető most kialakított parkolójában egy napig virágtartók terelték a
forgalmat. Mi lett velük?
– Tipikusan deszki történet sajnos… Vásároltunk szép virágtartókat, növényekkel ültettük be őket, és kihelyeztük a parkolóba, hogy
tereljék a forgalmat. A kialakításon teljesen jól
látszik, hogy melyik oldalon, milyen parkolás

lehetséges, de természetesen ez a nagy átlagot
nem érdekli. Folyamatosan ráálltak a földdel
fedett részekre, a halszálka szerű beállásra kijelölt helyen merőlegesen, vagy teljesen szembe
álltak be… Sorolhatnám, de remélhetőleg ezek
meg fognak szűnni a táblák kihelyezésével.
A legbosszantóbb a virágtartók sorsa. A KIHELYEZÉS NAPJÁN ellopták az első dísznövényt az egyikből. Egyetlen napot nem bírt ki a
növény, és az a senkiházi sem, aki ellopta. Remélem, hogy olvassa a tolvaj ezeket a sorokat.
Kívánom neki, hogy ez a kis gömbtuja legyen
az egyetlen szép dolog a hátralévő életében!
Kicsit visszaléptünk. Ha az első nap ellopták az első növényt, jó eséllyel elvihetik a szép,
mutatós – és e szempontból hiába 80 kilós – virágtartókat is. Az újiskola udvarára szállítottuk
őket, most a gyerekek környezetét szépíti, míg
a temetőbe a szanatórium és a templom közötti nagyméretű virágtartók kerülnek. Egyrészt
terelni akarjuk vele az autósokat, hogy csak az

Egy nap alatt
ellopták a növényt..
úton, a zúzott köves területen közlekedjenek,
és lerekesztünk velük egy részt a temetőkerítés
mellett, ahol a csak a temetést celebráló pap, a
polgári szónok, vagy az önkormányzat járműve állhat.
Nem csak örülni kell a szép parkolónak, de
kulturáltan, és rendeltetésszerűen használni is!

– A facebook-on sokan olvashatták és hozzá
is szóltak a településen belül elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtők használatához. Valóban sokszor
nem éppen szépek - maradnak?
– A szelektív hulladékgyűjtőket többnyire pályázatokon nyertük, így a fenntartásuk kötelező, de nem
hiszem, hogy a nagyméretű hulladéktárolókkal van a
baj – inkább az azokat használókkal! A szelektív szigetek tárolóinak használata egyértelműen ki van írva a
műanyag edényzetekre, de mindenki józanésszel is eldöntheti, hogy a szemetét a kukába, vagy mellé ledobva
a parkolót díszítve kell elhelyezni.
A nemtörődömség miatti lakossági felháborodás
jogos, de véleményem szerint nem megszüntetni kell
ezeket a – világban mindenütt megtalálható – szelektív hulladékszigeteket, hanem kulturáltan használni!
Annak ellenére, hogy minden második héten a házak
elől ingyen elszállítják a bármilyen zsákba kihelyezett
szelektív hulladékot, bizony sokan hordják az üveg és
főként PET palack hulladékokat a szelektív szigetekhez.
A közterületeket figyelő kamerák felvételeit felhasználva szeretnénk rászorítani a renitenseket, azokat, akik
otthon ismerik a rendet, de az edényzeteknél, a mások
előtti közterületen egyáltalán nem érdekli őket, hogy
milyen állapotok uralkodnak. Nos, tudnia kell mindenkinek - bennünket igen!
Jelenleg három eljárás folyik a szabálysértők ellen
– pénzbüntetéssel sújtjuk azokat, akik nem tisztelik az
egymás mellett élés szabályait és mások munkáját. Nem
csak hétről hétre a kukák környékén, de a fejekben is
rendet teszünk!

– A talapzat után már
az első világháborús emlékmű katona szobra is
megújult. Miből?
– A talapzat felújítása után ismét pályáztunk
– most már a szobor felújítására, amiből az évek
alatt darabok estek le, ös�szerepedezett és féltünk,
hamarosan tönkre is megy.
Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
által ismét kiírt pályázaton
meg is nyertük a felújításhoz szükséges összeg kétharmadát, 500.000 forintot,
a hiányzó 262 ezret pedig
ismét az önkormányzatunk
biztosította. A munka már
el is készült – nagyon elégedettek vagyunk.
Mára
elmondhatjuk,
hogy a szobor teljes egészében ismét méltóképpen
állít emléket a deszki hősi
halottaknak. Köszönjük az
emlékbizottságnak és Bánvölgyi László szobrászművésznek a gyönyörű restaurálást!
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Új zebra, és talán biztonságosabb
átkelés a Tempfli téren

A Ljubó kocsma előtti áldatlan
állapotok is megszűnnek.

Megújultak az útburkolati jelek felfestései

– Várhatunk-e még valami munkálatokat a település területén az idén?
– A képviselő-testület 17,5 millió forintot áldoz útjavításokra még ebben a hónapban. A javítások legnagyobb hányada az új részen – igen rossz
minőségben – elkészült utakat érinti. A Jakabb Gyula utca bekötő részén 444 m2 út teljes cseréjére kerül sor, de javítások lesznek több utcában is.
Felújítottuk az útburkolati jelek festését a Semmelweis-Alkotmány utcák kereszteződésében, a parkolókban, a benzinkútnál és a főtéren is – külön
figyelemmel a zebrára.
15,2 millió forint értékben járdafelújításba kezdtünk, amit még a tél beállta előtt szeretnénk befejezni. A munkálatok során kiselemes beton
térburkolatot kap a Ljubó kocsma környéke, a Semmelweis utca sarkán álló pékáru bolt előtti szégyenfolt, és a Semmelweis utca – Sportcentrum
közötti teljes járdaszakasz is. Több utcaszakasz közül most ezekre esett a testület közös döntése, mely munkák kivitelezése nem pályázati pénzekre
vár, hiszen ezek mindegyike saját forrásból újul meg. Jövő tavasszal folytatni szeretnénk a közterüle- Polgármester Úr!
tek csinosítását, a tönkrement, nem egyszer balesetveszélyes járdák cseréjét.
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

TÁJÉKOZTATÁS - tanya átnevezéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 1. napi hatállyal a deszki
tanyák elnevezését megváltoztatta.
A tanyaingatlanok nevének megváltoztatása szükségessé teszi a változás átvezetését az érintett személyek minden olyan okmányában,
amelyben a lakcím adatként szerepel: lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), gépjármű forgalmi engedély.
Az Önkormányzat az érintett hivatalos szerveket hivatalból értesíteti

a változásokról. Egyéb lakossági szerződések esetén az utcanév változás
bejelentése lakossági feladat.
Amennyiben kérdése merülne fel az ügyintézéssel kapcsolatban a
Deszki Polgármesteri Hivatal 62/571-590-es, valamint a Szegedi Járási
Hivatal 62/561-621-es telefonszámán érdeklődhet.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
				
jegyző

Búcsúzunk Stumpf Emiltől, Deszk község díszpolgárától
Emil bácsi, 1920. július 1-jén született Temesváron, 1925-től kötötte a családot az
életük Szegedhez. Az élete saját elmondása
szerint akkor változott meg, amikor bevonult
katonának. 1941-ben, Rahón szolgált és szerelmese lett Kárpátalja gyönyörű városának,
a „Hucul Párizsnak”, és a sokszínű, nemzetiségekkel átszőtt rahói embereknek.
Emil bácsi motorja volt a kapcsolatépítésnek, és rendíthetetlen elkötelezettje az rahói
magyarság identitás erősítésének, az anyanyelvi oktatás megtartásának, és a közös múlt
ápolásának. Segélyszállítmányok és adományok sorát indíttatta el Rahóra a deszki és a
szegedi önkormányzaton keresztül, minden
követ megmozgatva. 1994-ben a rahói római
katolikus temetőben kopjafát állíttatott hajdani katonatársainak emlékére.
Érdemei elismeréseként 1977. szeptember
25-én díszpolgárrá fogadta szeretett városa,
Rahó. Azóta nem múlt el év, hogy ne utazzon
ki. Állhatatosságának köszönhetően született
Deszk és Rahó között együttműködési megállapodás 2000-ben. Barátságot és jövőt épített
Ukrajna és Magyarország, Rahó és Deszk kö-

zött. 2011-ben Deszk Díszpolgára oklevéllel és
gyűrűvel tiszteletünket és megbecsülésünket
kívántuk kifejezni az embernek, aki emberi
példamutatásból túlnőtt a település, a megye,
sőt az ország határain is, életműve alapján
elfoglalhatja méltó helyét a deszki díszpolgárok sorában.
Mind magánemberként, mind a település
vezetőjeként nagy tisztelettel és szeretettel
tudok szólni Emil bácsiról. Nagyon sokszor
volt alkalmam együtt utazni vele Rahóra és
meghallgathattam azokat a történeteket,
amelyeket hosszú évek óta mesél, elkalauzolt bennünket azokra a helyekre, melyeket
feltétlenül meg kell néznünk, ha ott járunk....
Összeköt engem, és tucatnyi embert a sok
történet, a jóízű beszélgetések, a könnyes nevetések emléke, amit Emil bácsi szárnyai alatt
élhettünk meg.
Már nincs többé, elment. Elment, mert az
élet ilyen, és mert 96 évében megfáradt teste
már nem tudta követni gondolatai szárnyalását. Itt hagyták, hogy örök útra keljenek, a
lelke nélkül pedig nem élhet az ember.

„Emil bácsi! A munkád nem volt hiábavaló, folytatjuk az utad! A díszpolgári kitüntetés szólt a személyednek, látványos és maradandó tetteidnek, elkötelezett és hitvalló
életednek, s annak a büszkén vállalt kötődésnek, mely téged Rahó városhoz, Deszkhez, és lakóihoz fűz a kezdetektől mind a
mai napig – mától mindörökre.
A földi valód egyik fele szeretett feleséged,
a családi köteléket jelentő hitves, Anna néni
mellett, Deszken, míg a másik fele katonatársaid mellett, Rahón kapott végső nyugvóhelyet. Sosem tudtál választani e kettő
között, mostantól nem is kell. Tested és lelked is végre úgy pihent meg, ahogy háromnegyed évszázad alatt mindig is vágytad
egyesíteni ezt a két szerelmet.
Búcsúzom Tőled az önkormányzat, a
Deszki Falunkért Egyesület, de egyben minden deszki és rahói nevében is – nyugodj
békében!”
Király László
polgármester
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Tájékoztató testületi ülésről

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 15-én és 27-én tartott ülésein a következő határozatokat hozta:
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi rendkívüli támogatás
igénybevételéről szóló pályázat benyújtásáról döntött a testület. Támogatta a testület Fülöp Márta
rendőr alezredes Szegedi Rendőrkapitányság Újszegedi Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásban
történő kinevezését. Jóváhagyta a KÖVIMET Kft-vel megkötött tervezési szerződést csapadékvíz
elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjával kapcsolatban, nettó 1.574.000,-Ft
vállalkozási díj megfizetése mellett. Elfogadta az Egészséghét programjainak áttekintéséről szóló
tájékoztatót. Döntött arról, hogy járda felújítási munkálatokat végeztet a Széchenyi István utca és
Dózsa György utca kereszteződésében a páros oldalon, továbbá az Alkotmány utca páratlan oldalán, a Semmelweis utcától a Móra utcáig terjedő szakaszig, továbbá útfelújítási munkálatokat
végeztet a Jakabb Gyula utcában, valamint a település azon területein, ahol átvágásból eredő, vagy
egyéb, a biztonságos közlekedést veszélyeztető sérülések találhatóak az aszfaltúton. Úgy határozott,
hogy a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola tanulóinak 2016/17-es tanévben az úszásoktatását támogatja oly módon, hogy külön pályabérleti szerződést köt a Szegedi Sport és Fürdők Kft-vel
pályabérlésre és belépőkre 333.000,-Ft. összeg erejéig. A Deszki Sport Club részére 1.000.000,-Ft,
támogatást nyújtott a működési költségei biztosítása érdekében. Első olvasatban elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet. 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. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a községben élő hátrányos helyzetű fiatalok támogatása érdekében csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához. A Testület pályázott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában kiírásra került „Az I. Világháborús emlékmű felújítása Deszken
2016.” című pályázatra, amelynek költsége összesen bruttó 762.000,-Ft. Dr. Bene Kálmánné kuratóriumi elnök lemondását követően a Deszk Község Közoktatásááért Közalapítvány elnökének
Bertók Péternét választotta meg az Önkormányzat. Korábbi döntése alapján jóváhagyta a testület a
Zoltánfy Iskolában végzett parketta csiszolásért a MIKESZ Kontur Kft.-vel megkötött vállalkozási
szerződést bruttó 1.475.740,-Ft. vállalkozási díj megfizetése mellett. A Konica Minolta Magyarország Üzleti megoldások Kft-vel megkötött szerződés alapján, a Deszki Polgármesteri Hivatal székhelyén alkalmazott nyomtató-másológépekre vonatkozó bérleti szerződésben foglalt szervizszolgáltatási díjak mértékének 2016. október 1. napjától történő 1,3 %-os növelését jóváhagyta. „Drog?
Kösz, nem!” címmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és
Rehabilitációs Hivatal által meghirdetett kábítószer prevenciós programokra pályázatot nyújtott be
a Testület. Elfogadták a képviselők Deszk Község Önkormányzat Kommunikációs Tervét is. Áttekintette a testület a járdafelújításra beérkezett árajánlatokat, és döntött a kivitelezőről, mely szerint a
Mihály –Ép ’98 Kft. végzi el a munkálatokat. Jóváhagyta a testület – a korábbi döntésén túl – a régi
iskolában folytatott felújítási munkálatokat, valamint eszközbeszerzéseit (az iskola előterének felújítása, villamossági felújítás, kőműves, asztalos és festési munkálatok, bejárati nagykapu lefestése, 4
db cipőtároló-szekrény beszerzése, 2 db futball kapu beszerzése, 9 db számítógépasztal beszerzése),
illetve az új iskolában 1 db tanterem kifestését, továbbá függöny beszerzését. A Képviselő-testület
fenti célok megvalósítására további 904.000,-Ft-ot biztosított.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE

kiemelt projekt

35 és 70 órás

Ingyenes alapfokú informatikai
képzés Deszken!
Jelentkezés a Faluházban, vagy az alábbi elérhetőségeken:
+36 70 371 02 58 vagy +36 30 746 50 18
ginop612@iecinfo.hu

A képzés felső korhatára 65 év

Felnőttképzési Engedély Nyilvántartásba Vételi Száma:
E-001198/2015
Cégjegyzékszám: 06-09-017488
IEC International Education Center kft
6701 Szeged pf.: 67

Előzzük meg a
kéménytüzeket!
Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor
keletkező korom lerakódik a kémény falára.
Az egyre vastagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, magas hő hatására
akár meg is gyulladhat. Mindez elkerülhető
azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni a kémény tisztítását.
Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő
fűtőeszközök esetén az ingyenes lakossági
kéményseprés változatlanul évente történik,
gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente.
Szilárdtüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem
minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. A tüzelőberendezések használatát
szabályzó kormányrendelet megsértőivel
szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást
indít és bírságot szabhat ki, hiszen a háztartási
hulladékok otthoni fűtőberendezésben való
elégetése során olyan mérgező anyagok szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók
indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyületeket létrehozva és a levegőbe kerülve a környező talajba, a növényzetbe és az élővizekbe
is beépülnek. A mérgező anyagok az emberi
szervezetbe bekerülve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, elősegíthetik rosszindulatú betegségek kialakulását, károsíthatják
a veséket, elpusztíthatják az agysejteket, esetleg a tüdőt és a májat is megtámadhatják.
Gyakori, hogy az emberek nem olyan
anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag
elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják
fűtőberendezésüket. A nem rendeltetésszerű
használat jelentős anyagi kárral és esetenként
súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot
– lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek.
A lerakódott koromréteg fűtés során izzani
kezd, meggyullad és akár kéménytűzhöz is
vezethet, a kéményről a tűz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és
egyéb részeire.
A lerakódott korom eltávolításával, a
fűtőeszköz és a kémény karbantartásával
megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívjanak szakembert, a
kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a
kéményseprők részére. A katasztrófavédelem
kéményseprőipari szerve elérhető a http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es
menüben.
Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112es segélyhívó telefonszámot!
(Forrás: katasztrofavedelem.hu)
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Újítások a Faluházban
Deszk Község Képviselő-testület támogatásának köszönhetően a Faluház két klubterme új laminált padlót és bútorzatot kapott. A moziterem
színpadának balettszőnyegét is kicseréltük a nyár folyamán, valamint a
könyvtár ablakain is új reluxa látható.
Köszönjük a testület hozzájárulását a munkálatokhoz, valamint a
Parkbútornak a kedvezményes vásárlási lehetőséget!
Bene Ildikó
igazgató
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Sportnap
2016. szeptember 30-án, aki az
óvodával szembeni sportpálya
környékére tévedt, zsibongásra
lehetett figyelmes: A Csicsergő
Óvoda apraja-nagyja, környezetvédelmi- és sportnap alkalmából
játékos vetélkedőn vett részt. Az
óvó nénik rengeteg, izgalmasabbnál izgalmasabb feladattal
készültek a kicsik számára. Egyegy csoport egy-egy csapatot alkotott és így játszva, állomásról
állomásra haladva ismerkedhetett a környezetvédelem, szelektív
hulladékgyűjtés, védett állat- és
növényfajok fogalmával, miközben a gyerekek a szabadban, friss
levegőn mozoghattak.
Az első állomáson PET palackokat söpörhettek seprűvel,
meghatározott útvonalon, bóják
között, utána a fák között elrejtett

műanyag dobozokat kellett megkeresni, majd egy önfeledt fogó
játék következett, ahol zenére szaladgálhattak a gyerekek. Volt még
hulladékválogatás, ahol papír,
műanyag és fém szemetek helyét
kellett megtalálniuk az óvó nénik
segítségével, kirakó, melyet közös
munkával, összedolgozva oldottak meg, valamint aszfaltra rajzolás (a négy csoportnak egy-egy
„csoportra-szabott” rajzot kellett
kiszíneznie, kiegészítenie, kitalálnia, életkortól függően). A legkisebbek előre megrajzolt szelektív
hulladékgyűjtőket színezhettek
ki, a Katica csoport kukásautót
színezhetett és egészíthetett ki,
a nagyok védett állatfajokat rajzolhattak, a Kolo csoport pedig
sportszereket rajzolhatott és színezhetett ki. Nagy sikere volt még

a „kincsvadászat” címet viselő
játéknak, amelynél védett állatfajok képeit rejtettük el a fűben.
A gyerekek örömmel keresgélték
az állatokat, sokan nem is tudták,
hogy például a fehér gólya, vagy
a keleti sün védett faj. Az állatok
azonosításához találós kérdésekkel készültünk, ezek segítségével
át is ismételhettük az állatfajok
jellemzőit.

A gyermekek lelkesek voltak és
szerencsére az időjárás is kegyes
volt hozzánk, így csodás délelőttöt töltött együtt az egész óvoda.
A nap végén pedig mindenki hazavihette a papírból hajtogatott
békát, melyet aktív közreműködésével érdemelt ki magának.
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)

Egészséghét

Fabatka vásár
A Zoltánfy István Általános
Iskolával közösen a 2016. október 15-i szombati munkanapon
megrendeztük a már hagyománnyá vált Fabatka vásárunkat.
A megvásárolt fabatkákért cserébe, az óvodába látogatók válogathattak a büfében a sok finomságból, kaphattak sajátkészítésű
buborékfújót, csillámtetoválást
és arcfestést is, választhattak zsákbamacskát, készíthettek színes

mozgatható szárnyú pillangót,
valamint próbára tehették ügyességüket a különböző játékokon.
A kedvező napos időnek köszönhetően sok család velünk
töltötte ezt a délelőttöt, amelynek
bevételével a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány idén
37.140 forinttal gyarapodott. Ezúton is köszönjük a Szülők támogatását!
Márki Anett (Netti néni)

Tisztelt Hozzátartozók!

A SZÖGHY TEMETKEZÉS

megnyitotta kirendeltségét a
Florence virágüzletben
/Deszk, Alkotmány u. 64./
ahol teljes körű temetkezési szolgáltatás kínálunk
/pathológiai-, halotti anyakönyvi-, özvegynyugdíj-, nyugdíj-,
gyászhirdetés ügyintézése/
Ingyenes árkalkulációval!
Szállítás ügyelet (0-24h) 06 30 95 57 556

Óvodánk idén is megtartotta az egészséghetet. A gyerekek
zöldségeket és gyümölcsöket
kóstolhattak, jártak a helyi zöldségesnél, minden csoport készített zöldség és gyümölcssalátát,
teljes kiőrlésű kenyeret ehettek,
az egészséges életmódról bővíthették tudásukat. Minden csoport látogatást tett a fogorvosnál
az egészségmegőrzés jegyében.
Ellátogatott hozzánk a Teddy
maci kórház, ahol a gyermekek
játékos módon ismerkedtek meg
az orvosi eszközökkel, használhatták is azokat a plüssállataikon.
Volt röntgen gép, ahol megnézhették, hogyan néz ki egy csonttörés, majd bekötözték az érintett
területet az állataikon. Emellett
műtöttek is a gyerekek egy macit,
és játékos keretek között ismerhették meg belső szerveink működését.
A Katica csoportot Aranka
néni látta vendégül tanyájukon,
ahol sokféle háziállattal ismer-

kedhettek a gyerekek. Volt tehén,
malac, birka, kiscicák és kutyák
is, a tanyavilággal, állattartással
kapcsolatban sok érdekességet, a
mindennapokhoz szorosan kapcsolódó ismeretet hallottak és tapasztaltak a kis katicák (megetethették a disznókat, szalmabálára
mászhattak, „beszélgethettek” az
állatokkal.
A hetet egy vetélkedővel zártuk, ahol a nagycsoportosok
vettek részt. Mókás közös táncolással nyitottuk meg a helyi „versenyünket”, a feladatok között a
csukott szemmel való kóstolás,
zsákban gyümölcsök, zöldségek
tapogatása, kirakó, kvíz kérdések,
egészséges és egészségtelen ételek
megkülönböztetése állt. A végén
persze minden gyermek elnyerte
méltó jutalmát, és minden percét
élvezték a résztvevők, legjobb tudásuk szerint oldották meg a feladatokat.
Szemerédi Melinda
(Melinda néni)
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Mi történt az iskolánkban?
A versenyidőszak elején tartunk, de máris egy szép sikerről
lehet beszámolni. Versmondó
versenyre kapott meghívást intézményünk, a szegedi Petőfi Sándor Általános Iskolából az iskola
fennállásának 90. évfordulója alkalmából. A felső tagozatból 5 tanuló készült egy-egy Petőfi-verssel. Mészáros Zsófia 6. osztályos
tanuló Petőfi egyik legszebb versével – A Tiszával – 3. helyezést
ért el.
Rendszeres a tanórán kívüli
ismeretszerzés formája iskolánkban, mely módszert fontosnak
tartjuk. Ebbe a sorba illett a Móra
Ferenc Múzeum Pompei kiállításának megtekintése. A kor
embereinek életét, mindennap-

jait, hitvilágát, kikapcsolódási
szokásait és ennek tragikus végét
tekintették meg az érdeklődő
felső évfolyamos diákok. A kiállítás érdekessége, hogy eddig sem
Magyarországon, sem pedig Közép-Kelet Európában nem került
bemutatásra. A több helyszínen
megrendezésre került tárlaton
a fentieken túl a kor építészetét,
színházát és közéletét mutatták be
a korhű tárgyak és leírások. A Fekete házban a gladiátorok világa,
a temetkezés, az étkezés szokásai,
valamint Pannónia provincia élete nyűgözte le az iskolásokat.
Az egészségügyi hét keretén
belül előadást tartott a 7. és a 8.
osztályosoknak iskolánk egyik
tanulójának édesanyja, dr. Tóth

Zsuzsanna tüdőgyógyász. A prevenció fontosságát és a dohányzás
által okozott súlyos egészségügyi
problémákat mutatta be a gyermekeknek a gyakorló orvos szemszögéből. Az iskola kiemelt szerepe a megelőzés fontosságának
hangsúlyozása, ebbe a programba
szervesen kapcsolódott az ismertető. Köszönet az előadásért!
Szeptember 30-án Francia Péter ásványgyűjtő ismét egy csodá-

„Határtalanul”

Három éve próbálkozik az iskola vezetése az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Határtalanul, Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek” című pályázat elnyerésére. A
2016-os évben végre sikerült közel 750 ezer forint támogatást kiérdemelni.
2016. október 5-én 24 tanuló és három pedagógus vette az irányt párciumba és a Bihari hegyek közé.
Első megállónk, a nagyzerindi Tabajdi Károly Általános Iskolába vezetett, ahol nagyon
várták már a helyi magyar nemzetiségű diákok
magyarországi társaikat. A pályázat része volt
egy közös október hatodikai megemlékezés
megrendezése. A helyi művelődési központban
a deszki diákok verssel, tánccal, prózával kedveskedtek a közönségnek. A megható ünnepség után közösen eltöltött ebéd alkalmat adott
a kialakult kapcsolat további elmélyítésének
megbeszélésére. A nagyzerindi diákok, a szerény
körülmények ellenére példamutatóan ápolják
és őrzik magyarságukat. Összehasonlíthatatlan,
hogy milyen különbség van a Romániában élő
magyarok és a deszki diákok lehetőségei között.
Ez tudatosult is tanulóinkban és kijelentették, jó
deszkinek lenni és ezt megbecsülni.
Nagyszalontán Arany János nyomában jártunk. A Csonka Torony őre igen sajátos stílusban mutatta be a város történetét. A „stand up
comedy” után megérkeztünk (volna) szálláshelyünkre, Várasfenesre. Nem érkeztünk meg! A

busz hamarabb akart pihenni. Váltott lovakkal
teljesítettük aznapra kirendelt utunkat, a csere ló
neve, VOLVO volt.
Másnap nagyon gazdag program elé néztünk.
Köröstárkányban, az áldozatok emlékfalánál az
1919. áprilisi eseményekre emlékeztünk, amikor
a bevonuló román félkatonai alakulatok és katonai ruhába bújt román civilek vérfürdőt rendezve kirabolták a falut. Összesen 91 tárkányit gyilkoltak meg. Következő állomás a magyarremetei
Árpád-kori templom volt. Itt harapni lehetett
a megtestesült történelmet! Kertjében, a 1944.
szeptember 24-i román bevonulás áldozatainak
kopjafája előtt adóztunk az áldozatok emléke
előtt. (A bevonuló román katonák és a szomszédos
román faluból érkezett civilek ezúttal többek között e falut dúlták fel és öltek meg 43 civilt).
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latos kiállítással ajándékozta meg
az iskola diákjait. Egy rendhagyó
kiállítást rendezett Péter bácsi
„Nyitott égbolt” címmel. A kiállításon több mint 100 db MINI
(kicsi) és MONO (egy) kristályok
voltak láthatók az iskola előtti
téren. Gyönyörű napsütéses idő
volt, a kristályok vakítóan csillogtak, igazán gyönyörű élményben
volt részünk. Köszönjük Péter bácsinak!

A nap fénypontja, az Unesco Világörökségként nyilvántartott Pádis-fennsíkra való utazás
volt. A fenséges Glavoj-réten karácsonyi hangulat várta a kalandorokat. Havazott! A Galbena-kőköz sziklaszirtjeit síléccel jobban meg
lehetett volna közelíteni, de a deszki diákok rendíthetetlenek voltak és teljesítették a túrát, tornacipőkben!
Kipihenve az előző nap jégkorszaki körülményeit, utunk a Körös-parti Párizsba, Ady kedvenc
városába, Nagyváradra vezetett. Magyar történelmi emlékekkel, szobrokkal teli, szép terekkel,
parkokkal színes barokk belvárosban töltöttük a
nap első felét. A költő kedvenc kávézójánál berendezett Ady-múzeumban a költő emléktárgyai között áthatotta a tanulókat a „Nyugatosok”
irodalmi világa.
Nagyvárad után az út Nagykárolyba vezetett… volna! Buszunk ezt megint nem akarta!
Váltott lóval folytattuk utunkat, neve, Scania.
Nagykárolyban a magyar többségű, 20 ezer
lakosú partiumi városban megtekintettük a
Kárpát-medence egyik legszebb kastélyát. A
grandiózus és felújított épületegység lenyűgözi a
mindenkori látogatót.
A kalandos, élményekben és tanulságban gazdag kalandtúra életre szóló élmény volt diáknak,
tanárnak egyaránt. Pályázunk tovább!
Vid György ig.
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Alsó tagozat hírei
Október 3.:

Mese délelőtt a könyvtárban
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar Mese Napját.
Ő a népmeséből született gyermekmese igazi
megteremtője, és az első színpadi mesemondónk is. Ennek elismeréseképp a Magyar
Olvasástársaság kezdeményezésére, az Ő tiszteletére ünnepeljük születése napján a meséinket, mesemondóinkat és mesegyűjtőinket. Mi
is rá emlékeztünk a Faluház mozi termében,
ahol Tóth Erzsébet könyvtáros meseválogatásait néztük meg.
A mese a család életében is varázseszköz.
Mondjuk, hallgassuk, olvassuk a mesét! Áldozzunk időt, teremtsünk alkalmat, hogy
örökéletű meséink hangján megszólalhasson
a múlt és jelen bölcsessége, a csodák nevetéssel, bátorsággal és erővel tölthessenek el!
"A mese gyógyír,
a mese játék,
a mese csoda,
a mese hit,
a mese lélek

Mosoly mindenki lelkére"
Csernik Szende
Október 7. :

Szépíró verseny
Iskolánk 2. alkalommal rendezte meg a
szépíró verseny iskolai fordulóját.
"Az írásod képe, ahogy finomodik, ahogy
alakul, vele együtt Te is változol és többé válsz.
Finomodik a látásmódod, a finommotorikád, és
minden bizonnyal a lelked." (Bakos Szilvia)
A verseny célja: Kézírás fontosságára való figyelemfelhívás. Az íráshoz a szem és a kéz ös�szehangolt munkája szükséges, az írásmozgás
kivitelezése szempontjából elengedhetetlen a
kéz és a finom motorikus mozgás fejlesztése. Az
íráshoz türelem, és helyes testtartás is szükséges.
A tanulók feladata: korcsoportnak megfelelő szöveg másolása. A legszebb munkákat
oklevéllel, ajándékkal jutalmaztuk. 2. osztály
I.: Váradi Sára, Csorba Sára II.: Konkoly Kitti
III.: Gera Nilla, Takács Réka. 3. osztály I.: Gera
Panna Bianka, Mityók Nikolett II.: Huszta Zsuzsanna, Dávid Gergő III.: Somorjai Márk, Tajti

Milán, Schauer Adrián. 4. osztály I.: Karagity
Anna, Csomós András II.: Frank Krisztián, Bárdi Henriett. III.: Dobó Viktória, Schauer Viktória. Gratulálunk a díjazottaknak!
A SZTE Füvészkertje október 14-én, hagyományosan az őszi időszakhoz kapcsolódva, hetedik alkalommal hirdette meg a

’Rímbe szedett természet’

című versmondó versenyét. Szeged és a
környező települések 85 tanulója mérte össze
tehetségét versmondásban. Iskolánkat Konkoly Kitti, Tirk Inez és Simity Éva másodikos
tanulók képviselték. Mindhárom kislány kiválóan szerepelt. A szervezők virágokkal jutalmazták őket. A zsűri döntése alapján Simity
Évi 2. helyezést ért el. Gratulálunk a lányoknak!

Hamar megfövő
száraz bab eladó!
Érdeklődni:
30/386-8575
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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Új egyesület Deszken
– bemutatkozik a TISZAVIRÁG Néptáncegyesület Deszk

Goda Katalin néptánc oktatónkat Kardos
Ditke faggatta az egyesületről.
– Itt Deszken már hosszú, hosszú évek óta
megszoktuk kettőtök jelenlétét, a csoportjaitok
által színesebbé tett műsorokat. Számunkra nem
volt kérdés sosem, hogy a tánccsoportok valahol
deszkiek. Kérlek, pár szóban meséljetek az új
egyesület létrejöttéről, esetleges okáról!
– Találtam egy megfelelő idézetet: „Ha
nincs út, építs egyet”...már évek óta téma volt
hármónk között (Ildi, Gábor, Kata), hogy mi
lenne, ha csinálnák egy saját együttest, a saját
elképzeléseink, munkatempónk szerint, azokkal az emberekkel, akikkel szeretünk együtt
dolgozni... Ez nagyon sokáig csak elméleti
szinten fogalmazódott meg, majd egyre-másra más csoportok, telephelyek vezetőitől is
hallottuk, hogy szívesen csatlakoznának egy,
a mienkhez hasonló közösségi élettel, szemlélettel együtt élő, együtt dolgozó csapathoz.
Évek óta nagyon szépen gyarapodott a ruhatárunk, de ahhoz mégsem volt elegendő, hogy
saját lábra tudjunk állni. Végül a Fölszállott a
páván kapott tapasztalok, érzések megadták a
lökést a „most vagy soha” döntéshez....
– Hány csoportot, ezen belül hány gyereket
érint ez?
– Megközelítőleg 300 gyerek és talán 12
csoport.
– Milyen terveitek vannak, amiket az új
egyesület révén szeretnétek megvalósítani?
– A közeljövőben, egész pontosan november 19. szombati napon lesz Salgótarjánban
egy úgynevezett minősítő fesztivál. Ez a fesztivál lehetőséget teremt a néptáncegyüttesek
magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a
szakmai megmérettetéshez. A szervezők célja,

a minősülni kívánó együttesek műsorainak
összemérhető, azonos szempontrendszer
szerinti minősítése. A produkciók művészi
összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli a
következők alapján: 1./ Műsorszerkesztés,
dramaturgia, 2./ Folklorisztikai hitelesség, 3./
Koreográfiai megformálás, 4./ Színpadi megjelenés, 5./ Ének-zenei előadás, 6./ Előadói
színvonal. A látottakat – kategóriánként –
0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható
pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen
150 pont. A résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd
a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada
2016 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át. Célunk a „Kiválóan minősült
együttes” cím megszerzése, amely megszerzéséhez minimum 130 pont szükséges. Ezt a
Kerepetyével és a Belice csoport néhány tagjával szeretnénk megoldani. Nagy kihívás ez a
Tiszavirág Néptáncegyesület számára... Eddigi
együttesünk sem volt minősülni az elmúlt 20
évben. Hiszünk a Fiatalokban, hiszünk a koreográfusokban, Furik Ritában, Farkas Tamásban és Gál Nórában.

A tervek között szerepelt még a Tóth Ferenc
koreográfus verseny, amely az elmúlt hétvégén
került megrendezésre és szokásunkhoz híven
vittünk 3 busznyi gyereket :) az előbb említett
koreográfusok készítettek remekbe szabott
színpadi produkciókat, nekünk pedig az volt
a feladatunk, hogy a nyáron megtanult anyagokat minél aprólékosabban kidolgozzuk a
gyerekekkel és próbáljuk elmélyíteni az elmúlt
3-4 hétben elkészült sorozatokat. Nehezítette
mind a gyerekek, szülők és a mi feladatunkat
is az a tény, hogy az eredetileg meghirdetett
novemberi dátum helyett, október 16. vasárnapra módosították a verseny idejét... Ez
nagyfokú fegyelmezettséget és elhivatottságot
jelentett az összes gyerek és szüleik tekintetében, hiszen a koreográfiák Gábor fejében
úgy születtek meg, hogy az Ördögborda és
Borbolya fiúkarát is egy produkcióban és a lányokat is hasonlóan képzelte el. Ez azzal járt,
hogy többségében a szegedi gyerekek jöttek
Deszkre próbázni, szeptember óta szinte az
összes szombaton, de 1-2 alkalommal előfordult, hogy a Borbolyások utaztak be a szegedi
próbaterembe. Ezúton is köszönjük a szülői gárda kitartását és hozzáállását! A másik
nagy kihívást pedig az jelentette, hogy ehhez
a versenyhez méltó, illetve a koreográfiák táncanyagának megfelelő viseletet szerezzünk
be. Szeretettel köszönjük Deszk Község Önkormányzatának és a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumának a jelentős összegű támogatását, amely ruhatárunk
bővítését tette lehetővé. Elmondhatatlanul
hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik
akár saját vállalkozásukból, akár kapcsolataik
segítségével hozzájárultak ezen ruhák beszerzéséhez. Itt szeretnénk megköszönni állandó
nagy támogatónknak, Dr. Dudás Szilviának
az önzetlen támogatását! Köszönjük György
Imrének és Tánczos Lászlónak, hogy a viseletek
beszerzéséhez nagymértékben hozzájárultak
támogatásukkal.
Köszönjük mindazon szülőknek, hozzátartozóknak, akik a támogató jegyek megvásárlásával segítették az alapítványt!
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November 26-án kerül megrendezésre a
hagyományos alapítványi bálunk, melynek
fővédnöke idén nagy örömünkre Furik Rita
koreográfus lesz. Jegyek már kaphatók a Faluházban, várunk mindenkit nagy szeretettel!
– Mennyi plusz feladat hárult így rátok?
Miként tervezitek az egyre növekvő számú néptáncos csapat képzését, fellépésekre való felkészítését, versenyeztetését? Lesznek-e új csoportok?
– A végéről kezdve. Új csoport indult
Szegeden. A csoport vezetői, Kolonics Erika,
aki Szeged kulturális életének meghatározó
személyisége, illetve Horváth Dániel, aki a
Kerepetye csoport oszlopos tagja. Szintén
Kerepetyés tanítványok tanítanak Röszkén,
Tímár Attila és Farkas Viola. Tánckarvezetőként pedig Adorjányi-Szabó Nóra és Tímár
Attila segíti munkánkat. A deszki óvodásokat októbertől Borda Sára és Horváth Dániel
tanítja. Ezzel egyben felsoroltam közvetlen
munkatársainkat, akikkel közösen dolgozva
és együtt gondolkodva szeretnénk építeni közösségünket és a továbbiakban is szeretnénk
együtt dolgozni Farkas Tamással, Furik Ritával.
Plusz feladat? Sok és mégsem... Hiszen
eddig is Gáborra, Ildire hárult minden fellépéshez, vagy utazáshoz szükséges ügyintézés
(busz-, szállásrendelés, zenekar szervezés).
Gábor szállította az összes viseletet Deszk és
Szeged között vagy fordítva. A viseletek karbantartásának felügyeletét is ketten koordinálták, bár nyár óta a Faluház kulturális közfoglalkoztatottjaként és önkéntes segítőként
Borda Sára Kerepetyés tanítványunk is nagy
részt vállal ebben.
Ezúton szeretnénk megköszönni Benczné
Krabót Nóra, Aranyné Katika és Joóné Tünde
segítéségét, akik odaadó és megfeszített munkájukkal segítették, hogy a viseletek tökéletes
formában kerüljenek színpadra az október
koreográfus versenyre.
Sok sikert kívánok Nektek céljaitok eléréséhez a jövőben!
Kardos Ditke
Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Tóth
Ferenc Koreográfus Versenyen indított mindhárom koreográfia arany minősítést kapott,
így márciusban a koreográfiai nívó díjért versenyezhetnek a csoportok Százhalombattán.
Szívből gratulálunk a nem mindennapi teljesítményhez!
Szerk.

Hírek az idősek klubéletéről
Szeptember első hetében a klubtagok a Falunapi előkészületeknél, sütés – főzéseknél
munkálkodtak. Voltak, akik süteményeket sütöttek, néhányan a húsok sütésénél, zöldségek
előkészítésnél segítettek. Szombati napon a főzésnél is szorgoskodtak klubtársaink.
Nagyon büszkék vagyunk Börcsök Imréné,
Radics Béláné, Szarvas Erzsébet klubtársainkra, akik oklevelet vehették át a közösségben
végzett munkájukért a Falunapi Ünnepségen.
Az őszi napsütést kihasználva a családias
hangulatú Algyői Fürdőbe kirándultunk, ahol
kellemesen pihentünk.
Az Egészséghét szervezési, előkészítési
munkáinál idén is szerepet vállaltak klubtársaink. A szórólapok hajtogatása, információnyújtás, időpont adása, kartonozói feladatok
ellátása során tevékenykedtünk. Egy kis idő

rááldozásával és rendszeres odafigyeléssel tehetünk szervezetünk egészségéért, ezt szem
előtt tartva több szűrővizsgálaton is részt vettek tagjaink.
Szeptember utolsó csütörtökén Idősek
napja alkalmából ebédet tartottunk, Kószó
Aranka ez alkalomból verset mondott. Király
László Polgármester Úr köszöntötte klubtagjainkat, majd elfogyasztottuk a finom gulyáslevest és sörkiflit, a napot játékkal zártuk.
Müller Péter gondolatai úgy véljük, ránk is
igazak: „Minden nap és minden óra: megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen folyamatban él: ezért marad örökké fiatal!”
Deszki Nyugdíjas
Klub tagjai
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EGÉSZSÉGHÉT 2016.
Deszken 21. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi szűrőhetet”, szeptember 19-23. között zajlottak a
különböző szakorvosi vizsgálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és szakorvosi vizsgálatok elérhetővé
tétele volt.
Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította,
hogy tizenkettő szakorvosi vizsgálaton vehettek részt a lakosok térítésmentesen. Voltak olyan szűrővizsgálatok, amire nagy volt az érdeklődés,
és az előre megbeszélt időpontok kevésnek bizonyultak. A szakorvosoknak jeleztem az igényt, jövőre ezekre a vizsgálatokra több időpontot
próbálunk egyeztetni.
A szűrővizsgálatokra az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:
Vizsgálat

Előjegyzési alkalom

Megjelenés

Urológia

24 fő

52 fő

Szemészet

80 fő

61 fő

Fül-orr-gégészet

33 fő

25 fő

Audiológia

21 fő

13 fő

Nőgyógyászat

96 fő

69 fő

Bőrgyógyászat

72 fő

74 fő

Fogászat

36 fő

25 fő

Allergiaszűrés

5 fő

2 fő

Érszűkület vizsgálat

39 fő

41 fő

Csontsűrűség

18 fő

22 fő

Ortopédia

18 fő

30 fő

Tüdőszűrés

367 fő

Véradásra 21 fő jelentkezett, 17 fő adott vért, 2 fő új véradó volt.

Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget
jelentett a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ deszki egység munkatársainak közreműködése. Köszönetemet fejezem ki munkájukért

Kothencz Ágnes és Mészáros-Nagy Bernadett védőnőknek,
akikkel közösen szerveztük az Egészséghetet, valamint Csurelné Bagóczki Margitnak, aki a vendéglátást lebonyolította,
illetve Pugris Zoltánné, Kormányos Erika és Ármány Istvánné
kolléganőimnek, akik a záró rendezvénynél segítettek.
Köszönöm a segítséget Kószó Aranka, Dobó Vincéné, Radics Béláné,
Szabolcski Béláné nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kartonozásról, és az előjegyzési rendszerről.
Az Egészséghét záró rendezvényeként harmadik alkalommal lett
megrendezve a „kör-DESZK-a” program, ahol a résztvevők egy közel 8
kilométeres kört tettek meg az általuk választott eszközzel vagy egyéb
módon. Meg kell, hogy említsem, hogy az elmúlt két évben nem volt
olyan nagy érdeklődés a programra, mint az idei évben. A tavalyihoz
képest egy órával később kezdtünk, és szerencsére az idő is kedvező volt
rendezvényhez. Családok, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok közösen indultak, és különböző kategóriák szerint teljesítették a távot. A leggyorsabbak helyezést értek el, amiért Király László polgármester úr osztott
ki díjazást.
A program zárásaként mindenkit vendégül láttunk. Bevallom, mivel az utóbbi években nem volt olyan magas a részvételi szám, ezért a
vendéglátásnál nem számítottunk ekkora érdeklődésre. De a helyzetet
megoldottuk, amíg a résztvevők teljesítették a távot, addig polgármester
úr hozott még gyümölcsöket és innivalót, hogy mindenkit vendégül
tudjunk látni. Kollégáimmal folyamatosan pótoltuk az asztalon levő
finomságokat, szerencsére a rendezvény végére minden enni– és innivaló elfogyott. Remélem, jövőre is sokan vagy még többen eljönnek, mi
biztos, hogy a vendéglátással nagyobb mennyiségben fogunk készülni!
A beszámolóm vége felé szeretném köszönetem kifejezni a szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, a Faluház és a Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft dolgozóinak az Egészséghéten való közreműködésükért.
		
Tóth Ágnes
Deszki egységvezető

Deszki Sport Club hírei
Felnőtt csapatunk mélyponton van, 7
mérkőzésből 6 pontot szereztünk. A hétvégi
kiszombori vereség után döntést kellett hoznom. A mérkőzés után megbeszéltem a játékosokkal, amennyiben a hétvégi Nagymágocs ellen nem győznek, kénytelen leszek változtatni.
A változtatást egy helyen tudom jelenleg megtenni, az edző személyében. Nem szeretném
Lehota Istvánt elküldeni, de ez számomra elfogadhatatlan. Ez egy hálátlan feladat, új nekem
is. Eddig, mint a Deszk SC elnöke még nem
kellett ilyen eszközhöz nyúlnom. Remélem, a
fiúk érzik ennek a súlyát és hétvégén odateszik

magukat és küzdenek a csapatért, edzőjükért.
Addig van két edzés a héten, amin megbeszéljük a csapaton belüli problémákat. Egyénileg
nagyon jó játékoskerettel rendelkezünk, de az
eredmények nem ezt mutatják.
Az ifi háza táján sem felhőtlen a helyzet. Itt
is komoly változtatásokat kell eszközöljünk,
hiszen a mutatott játék alapján valami probléma van a csapat körül.
A serdülősök, illetve bozsikosaink folyamatosan dolgoznak, az előbbiek ismerkednek a
játékkal.
A sportklub életében nem kis változás tör-

tént, ugyan is egy ötödik szakosztállyal bővültünk az utóbbi időben,
ami nem más, mint a Judo szakosztály. Örömmel fogadtam Vid György iskolaigazgató, illetve Huszár László edző megkeresését. Előbbi
a Judo szakosztály vezetője, utóbbi pedig az
edzője és a szakmai igazgatója a szakosztálynak.
Az edzések immár folyamatosak, hétfőn és
szerdán a régi iskola tornatermében 18:1519:15-ig bonyolódnak. Sok sikert nekik a
munkához!
Szabó László DSC elnök
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Gyalogtúra

bácsi bográcsos babgulyása - idén
is, mint minden évben nagy siker
volt! Fáradtan, de nagyon kedvesen köszönt el mindenki, azzal az
ígérettel, hogy jövőre is itt lesznek.
Így legyen, mi biztos, hogy szeretettel várunk mindenkit!!!! Végül,
akiknek szívből köszönjük a segítséget: a Csongrád Megyei Szabadidő Sport Szövetségnek, Deszk
Község Önkormányzatának, a
Deszki Település-üzemeltetési
Kft. és a Deszki Faluház dolgozóinak, a Deszki Falunkért Egyesület
tagjainak, Szúnyog Erzsébetnek,
Minyó Józsi bácsinak, Kovács
Csabának, Kócsóné Zsuzsának, a
Mucsi-Gonda családnak (Gonda
Istvánné Gyöngyinek, Mucsiné
Gonda Gyöngyinek és Mucsi
Barbinak), Nagy Róbert plébánosnak, valamint Tóth Ferencnek
és családjának!
Sillóné Varga Anikó

Október 1-je duplán jó nap
volt számomra! Aznap volt a hagyományos, Gyorgyev Vojiszláv
által szervezett gyalogtúránk, ahol
több mint 300 fő regisztrált, ráadásul gyönyörű időnk volt! (Azóta kiderült, aznap volt az utolsó
szép idő…) El sem hittem, mikor
összeszámoltuk a résztvevőket! A
szegedi Arany J. Általános Iskola a
szokásos létszámmal képviseltette
magát, és idén becsatlakozott a
szőregi Kossuth Általános Iskola
is. De a legnagyobb meglepetést a
deszki gyerekek okozták, olyanok
is eljöttek, akik még sosem vettek
részt ezeken a sportos rendezvényeken. Muszáj volt kiderítenem,
mitől lett hirtelen ilyen vonzó
ez a (számomra nagyon kedves)
program!!! Kiderült, iskolaigazgatónk, Vid Gyuri bácsi felelésmentes napnak nyilvánította a hétfőt
minden résztvevő számára… és a
gyerekek (láss csodát!), egyből bevállalták a túrázást! Indulás előtt
fogyott rendesen a lila hagymás
zsíros kenyér és a lekváros kenyér,
ami ugyan nem egy fittnesz reggeli, ám annál finomabb, ugye?
Először a horgásztó felé vettük az
irányt, ahol megkerülve a tavat,
szemügyre vehettük a horgászokat. Na, nem a reggeli borostájukra voltunk kíváncsiak, hanem
Vojszika kitalálta, tippelje meg
mindenki, ki fogja aznap a legtöbb
halat… Gondolhatják, mennyire
örültek a horgászok, mikor a tónál megjelent több száz gyerek,
felnőtt,

sőt, jónéhány kutya is… Utunkat
folytatva megálltunk a katolikus
templomnál, ahol Kószó Ancika
mesélt a templomról, Gerliczy báróról, bevonva a gyerekeket és az
érdeklődő felnőtteket. Zsúfolásig
megtelt a templom, örültem, hogy
ilyen érdeklődés kísérte a programot. Mikor jeleztük, hogy most
már muszáj lesz tovább indulni,
Ancika megkért mindenkit, hogy
énekeljük el együtt a „Tavaszi szél
vizet áraszt” című dalt… és rá is
zendített! Sőt, Vojszikát is bevonta, aki nem kérette magát sokáig,
így aztán énekelt mindenki! Számomra kifejezetten megindító
jelenet volt! Innen a rózsaföldek
felé vettük az irányt. Többen megkérdezték közben Vojszikát, milyen hosszú lesz a túra, aki egyből
rávágta, hogy kb. 5 km… Letette
a nagyesküt, hogy lemérte! (Nyáron én is kivittem a kézműves
táborban résztvevő gyerekeket
oda, így kicsit gyanús volt, hogy
jóval hosszabb lesz ez, de annyiban hagytam…) A rózsaföldön
éppen kint volt a Tóth család, akik
kedvességének
köszönhetően
megcsodálhattuk a szépen karbantartott emlékparkot, a tavat, és
még gépeket is láthattunk munka
közben! Ancika mesélt a rózsákról, a földekről, visszakérdezte a
hallottakat, Király László polgármesterünk meg nem győzte osztogatni a csokikat a jó válaszokért,
amiért dolgoztak rendesen a gyerekek mellett a szülők is! Vojszika
itt sem hagyott pihenőt, futóversenyt hirdetett a frissen

felszántott tarlón. Futottak már
bokáig süllyedő homokban? Én
nem, (és most is kihagytam), de
jókedvűen nézhettem a nagy erőlködést… Volt olyan apuka, aki szó
szerint hatalmas tigrisbukfenccel
ért célba! Ezután jött a töltés oldala (itt már azért rendesen fáradt
volt a „kis” csapat), ahol a kutyák
is futhattak végre. Megjelentek
Bajusz Dóriék két lóval, lehetett
lovagolni, ezt minden évben nagyon várják a gyerekek. Innen
már „csak” vissza kellett sétálni a
Sportcsarnokhoz, ahol kiderült
néhány bekapcsolt lépésszámláló
szerint, hogy majd 11 km-t tettünk
meg… Hazafelé becsatlakozott
Buzdorján Gábor lovaskocsija is,
amire a legfáradtabbak egyből felpattantak, utána pedig lehetett falut nézni… Az ebéd - Minyó Józsi

Végül, de nem utolsó sorban
hatalmas köszönet Gyorgyev
Vojiszláv és Sillóné Varga Anikó
főszervezőknek, akik évek óta
szervezik, tervezik és megvalósítják ezt a remek programot!
Szerkesztőség
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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
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HÍRDETMÉNY
Nyílt pályázat keretében meghirdeti a
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2016/2017. tanév második és a
2017/2018. tanév első félévére
vonatkozóan.
Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. A pályázat beadásának
feltételei felől érdeklődhetnek
a Deszki Polgármesteri Hivatal
6-os szobájában, illetve a www.
emet.gov.hu oldalon.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiata-

lok felsőfokú tanulmányainak
támogatása.
A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj,
akik a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhel�lyel rendelkeznek, felsőoktatási
intézményben
(felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos)
képzésben vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2016. NOVEMBER 08.
Király László
polgármester

Találkozó 2016
Nagyon vártam ezt a napot. Még februárban kaptam egy telefont Balog Gyuszitól, hogy
találkozzunk szeptemberben. Éreztem, hogy
gondosan előkészített, nagy nap lesz. Még a
szeszélyes időjárás is nekünk kedvezett.
A régi iskolánál 2 óra körül kezdtünk gyülekezni, egyre többen tantestületünk megfogyatkozott tagjaiból. Egyre többen találgatni
kezdtük, hogy ki-ki lehet… és sikerült. Sok
ölelés, puszi, boldog arcok, csillogó szemek. Az
osztály létszámból csak 2 fő hiányzott. 40 év
visszahozta fiatalságunk minden csínját, huncutságát, rejtett titkainkat. Feltárultak az élet
hozta sikerek, családi helyzetek, és mondtuk,
habzsoltuk a történeteket. Szomorúan emlé-

keztünk azokra, akik nem ünnepelhettek velünk.
Letelt az idő, indultunk a szerb iskola kulturális központjába, ahol kellemes, udvaron
megterített asztalok vártak. Közben kattogtak a fényképezőgépek, megőrizvén a jelent.
A finom vacsora, és a figyelmesen elkészített
meglepetések sorozata megemelte az esemény
színvonalát. Minden forgatókönyv szerint történt.
A vacsora végén Milenko meglepetése, az
előző találkozók diavetítése volt, ami még emlékezetesebbé tette a találkozót.
Mindannyiunk nevében nagyon köszönöm
ezt a felejthetetlen napot, a sok fáradtságot, a

felém irányuló kedvességet, szeretetet! Találkozunk 5 év múlva!
Török Lászlóné
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 1 tubus krémsajt
 ek tökmagolaj (olívaolaj is
megfelel helyette, sőt: sült
zsiradék is)
 4 ek hántolt napraforgóvagy tökmag, szelt mandula, vagy ezek vegyesen
 10 vékony szelet sonka vagy
bacon
 kevés olaj
 fél csomag spagetti
 só, fehér bors
 ízlés szerint jalapeno vagy
chilli

Kert és konyha
"November ködöket varázsol a hegyre,
hogy csupa jég arcát mielőlünk fedje.
Deres hajnalokon didereg a csillag,
kútba esett a nap, soha meg nem virrad."
(Simon Emil: Hónapok)

Az ősz, és ezen belül az október
hónap az, akinek mindent elnézünk; hiszen örülünk verőfényes
napsugarainak, elfogadjuk csípős
reggeleit, és valahol vártuk vissza
avarillatú korai sötétedését; komoran szemléljük, ámde tudomásul
vesszük saras napjait is. Szőlőt szüretelünk és visszametszünk, almaillatú kosarakkal vesszük magunkat
körül, a piacokon a narancssárga
sütőtökök és mosolygó körték kacsintanak utánunk. Rengeteg a tennivaló, hiszen mindent, amit bújtattunk (málna, lonc, josta, ribizli, stb.)
ültethető, eltervezhetjük új gyümölcsfáink helyét, kevergethetjük
a komposztot. Virágba borulnak
a krizantémok és utolsó virágaikkal napfürdőznek a balkonládás
virágok éppúgy, mint a deres reggelekkel dacoló rózsabokrok ökörnyál fátyoljaikban. Pihenni térnek
a megfáradt rovarok, kétéltűek
és sünik; a sort tapasztalati úton
könnyen folytathatjuk, ha avarsze-

dés közben a lábunk/kezünk alá
nézünk; imádkozó sáskák, sisakos
sáskák és katicák sorával találkozhatunk. Mivel a hideg miatt erősen
le vannak lassulva, ne kergessük,
ne bántsuk őket. Rendszerint maguktól védett helyre evickélnek, de
ebben, nagyon körültekintően, mi
is segíthetünk nekik.
Ami pedig az októberi-novemberi konyhát illeti; nos, viharsarki
gyerek vagyok. Az orosházi piacot
ilyenkorra ellepték a csíramálés
tálak és a hatalmas karéj sült tökök.
Ezenfelül most utánanéztem az
1-2-3 évvel ezelőtti októberi-novemberi Kert és Konyhás cikkeknek, és már szerepelt tökös keksz,
tökös krémleves és tökös pite is. Így
adta magát, hogy egy tökös főétel
szülessen végre, az első deszki újság
hasábjain megjelenő cikk 3. évfordulója alkalmából :).

ELKÉSZÍTÉS:
1. egy kisebb sütni való tököt
(orange fajta az egyik legízletesebb)
negyedekre vágunk, és 180 fokos
előmelegített sütőben 1 órán át sütjük, míg meg nem puhul és le nem
karammelizálódik a teteje.
2. egy kisebb fej vöröshagymát
apróra vágunk és kevés olajon lepirítjuk. A fokhagymát összezúzzuk.
A megpuhult sült tököt kikanalazzuk, 200 g-nyit veszünk belőle.
A fokhagymát hozzákeverjük, és a
vöröshagymához tesszük. Közben
a tészta főzővizét feltesszük.
3. a tökös krémhez tesszük a
tömlős sajtot, a tökmagolajat, és
ízlés szerint sózzuk-borsozzuk.

A tésztát a főzővízbe
tesszük, és úgynevezett
al dente állagúra, vagyis
kicsit roppanós belsejűre főzzük.
Hideg vízzel átmossuk, majd lecsepegtetjük, kevés olajjal összeforgatjuk, lefedjük, félretesszük.
4. a sült tökös krémhez jó savgerincű bort töltünk; a krém alapból
édeskés, ezt ellensúlyozandó kell
egy savas alap, ami adott esetben
lehet citromleves/ecetes öntet is,
de a csípős mellett a boros felöntés
harmonikusabbnak hat. A krémet
5-8 percig lassú tűzön főzzük, még
a csípősséget beállítjuk, félretesszük
és melegen tartjuk.
5. egy tiszta serpenyőben egy
evőkanálnyi olajon a hántolt olajos
magvakat csíkokra vágott sonkával/baconnal összepirítjuk.
6. tálra halmozzuk a tésztaadagot, kicsi fészket készítünk belőle.
Közepére kerül a sült tökös krém,
majd tetejére halmozzuk a sonka/
baconchipset és a pirított magokat.
A főzéshez is használt borral tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

NYITVATARTÁS:

H-P: 600-1900
Deszk, Alkotmány u. 47.

SÜLTTÖKÖS SPAGETTI
HOZZÁVALÓK
(2-3 SZEMÉLYRE):
 200 g sülttök
 1 dl száraz bor (fehér vagy
rose)
 1 kis fej vöröshagyma
 1 nagy gerezd fokhagyma

Szo: 600-1400
V: 700-1200

Csirkemell csontos

A szuper ár érvényes:
2016. október 26-november 02-ig

Érvényes: 2016. október 26. – november 08., illetve a készlet erejéig
Coop sütéshez és főzéshez
kenh.növ.zsír 250 g

Riska tej 1,5% UHT 1 l

.

Coop csirke falatkák
gyf. 450 g

BERCI KUTYAELEDEL KONZERV
Jar mosogató citrom
450 ml

SZÁRNYAS ÉS MARHA 415 g

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
A fotók illusztrációk.
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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, Széchenyi István utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
06/40-822-000.

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957

A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
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: Mészáros-Nagy Bernadett
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,
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István 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

november 9., 23.
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!

Pénzes Ildikónak és Merczel Lászlónak (6772
Deszk, Móra u 7.) Beatrix Noémi,
Kovács Éva Ilonának és Nikolas Panamának (6772
Deszk, Arany János u 9.) Hanter és Kesidi
Molnár Ninetta Zsófiának Csontos Gábornak (6772
Deszk, Petőfi u. 40.) Botond nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Kispéter Melinda deszki lakos és Miklós Balázs
szegedi lakos - 2016. október 15-én házasságot
kötöttek.

HALÁLOZÁS
Sós Sándor 6772 Deszk, Kossuth utca 44. szám alatti
lakos 75 éves korában,
Fischerné Olasz Julianna 6772 Deszk, Május 1. u. 63.
szám alatti lakos 78 éves korában,
Lőrincz Ferenc György 6772 Deszk, Széchenyi István
utca 50. szám alatti lakos 75 éves korában,
Kiss Sándor - 6772 Deszk, Petőfi utca 32/B. szám alatti lakos 60 éves korában elhunyt.
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Tóth Ferenc Koreográfiai Verseny
Arany minősítést kapott csoportok

ögborda
Borbolya, Örd

Belice néptánccsoport

A fotókat Vida Andrea készítette.

lánykar

Borbolya, Örd
ög

borda fiúkar

