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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– A képviselő-testület elfogadta a
2017. évi költségvetést. Lehet tudni, hogy
mire számíthatnak a deszkiek?
– Február 14-én elfogadta a képviselő-testület a 2017. évi költségvetést, ami bizony nem
annyira fényes, mint az előző évi. Mivel tavaly
sorozatban ütköztünk bele rosszul, vagy egyáltalán be nem vallott ingatlanok miatt vitákba,
– Fejlesztéseket említett. Ha nincs
pénz, akkor miből kívánnak beruházásokba kezdeni?
– Mindenki tudja, hogy ahogyan
egy család is rövid és hosszú távú elképzelések alapján tervezi meg a tennivalóit, vesz fel hitelt, vagy épp kezd félretenni
egy cél érdekében, úgy egy önkormányzat is meghatározott célokkal és az ezek
megvalósításához szükséges források
feltérképezésével kell, hogy haladjon az
általa vizionált jövőkép felé.
A választási programban is komolyan gondoltam, kell, hogy folyamatos
útkereséssel tegyük egyre vonzóbbá a
települést, és egyben hasznosítsuk is a
gazdasági, kulturális és természeti le-

így elrendeltünk egy adóellenőrzést. Nagyon
sokan nem tettek bevallást, annak ellenére,
hogy erre törvény kötelezi őket. Ebből az önkormányzatnak jelentős bevétele generálódott
a 2016-os évre. A MOL Zrt. az eddigi évektől
eltérően több mint kétszeresét fizette be iparűzési adóként. Ezen plusz bevételeink miatt
2017-re a normatív állami támogatásunk
több, mint 26 millióval csökkent. Az állam
újabb elvonással csökkenti az önkormányzatok finanszírozását, illetve az év végi minimálbéremelés miatti többletkiadás további 10,6
millió forint elvonást jelent a fejlesztésekre
szánt keretünkből. Az önkormányzatok következetes elsorvasztása folytatódik az egyre
inkább látható a számok tükrében.
Az idei adóbevételek esetén csak remélni
merjük, hogy a MOL Zrt. nem csak egy kiugró éve miatt fizetett ennyivel többet nekünk
tavaly, hanem a termelési adatok emelkedése
is tartósan alátámasztja ezt a többletbevéte-

hetőségeinket. Közép-hosszútávú terveink folyamatos frissítése, a pályázati
lehetőségekhez igazítása is ezt a célt
szolgálja.
Polgármesterségem óta a település
vagyona folyamatosan nő, a szabad
forrásainkból minden évben fordítunk
ingatlanvásárlásra, értéknövelő beruházásokra. Ennek eredményét a deszkiek
tapasztalhatják nap, mint nap. Ezek működtetése fontos része a napi munkánknak, a fejlesztésükre irányuló pályázati
lehetőségek figyelése, a folyamatos pályázatírás pedig jelentős energiánkat
emészti fel. A fejlesztéseket természetesen ezekből tudtuk eddig is, és ezekből
tervezzük ezután is megoldani.

– Mik ezek a lehetőségek, milyen terveket szövögetnek?
– A legújabb szerzeményünk a mindig is
Deszkhez tartozó Gerliczy kúria, Klárafalva
mellett a füzes tanyánál. Ennek megvásárlásával egy hosszú programot szeretnénk elindítani. Először az egykor gyönyörű főépületet
kívánjuk rendbe hozni, szálláshelyek kialakításával. Idén a kerítést építenénk meg, és most
dolgozunk egy, a felújítást célzó nagy pályázaton. Két éven belül 30-40 fős csoportok táboroztatását is kiszolgálni képes centrumot
szeretnénk ott látni. A szerb- és magyar tánctáborok, de az egyre sokasodó deszki látnivalók is igénylik már egy efféle beruházást.
A tájházunk kertjében szeretnénk megépíteni egy gazdasági épületet és egy falukemencét, hogy akár családi programokhoz kiadva
azt, a lakosok által is használhatóvá váljon,
és szerethető legyen ez a szép komplexum. A
Szent Száva központnál egy szerb múzeum
létrehozásával, az ott növekvő gyerekeknek kialakított „gyakorlati kerttel”, baromfiudvarral a
hagyományok élővé tételét megalapozva, a mi

lünket.
Azt bizton mondhatom, hogy az önkormányzatunk gazdálkodása, még az imént leírtakat is figyelembe véve, továbbra is stabil,
az intézményeink és a kötelező feladataink
ellátása továbbra is vállalható. A fejlesztésekre,
az állagmegóvásokra, járda- és útjavításokra
fordítható összeg pedig május végén szintén
láthatóvá válik. Tudomásul véve, hogy egyre
több javítás válik szükségessé, polgármesterként feladatom az is, hogy a költségvetés
végrehajtatása mellett gondoskodjak a bevételeink növelésé kapcsán alternatívák állításáról. Arról tájékoztattam a képviselő-testületet,
hogy a félévi adatokat várva arra adtam utasítást a gazdasági csoportnak, hogy készítsék
elő a helyi adórendeletünk felülvizsgálatát.
Meglátjuk, hogy a sok terv és kötelező feladat mekkora önerőt igényel a községtől, és ezt
mennyire tudják lefedni a félévkor már tényként előttünk lévő számok.

– Információink szerint a felújított mázsaházra ismét
lakat került. Miért?
– Nem került rá lakat, csak a használatát kell felügyelnünk,
emiatt változik az eddigi rend – vagy inkább annak hiánya. Önkormányzatunk a mázsaház felújítására közel 400.000 forintot
fordított a gazdák befizetésén felül, de a használathoz szükséges
külső világítás kialakítása újabb százezres tétel lesz, amit megint
csak a község fizet. Cserébe egyetlen dolgot kértünk az állattartóktól, azt, hogy vezessék a mérési naplót, a lemért állatok NÁR
fül-számának feltüntetésével. Rendszeresnek mondható a mázsaház használata, ennek ellenére az eddig eltelt időszakban
mindössze egyetlen sertés mérését tudtuk fellelni a helyszínen
tartott füzetben, ezért átszervezzük a mázsaház használatát.
Ezek után csak az önkormányzattól lehet és kell majd a kulcsot
elkérni, és miden esetben ellenőrizzük a mérési naplót. Biztosan lassabb és körülményesebb lesz a használat, de ha nem működik másként, akkor ezt az utat kell, válasszuk.

tájházunkkal is szervesen összekapcsolt programokkal, a deszki hagyományápoló programok erősítése, megérdemelt szintre emelése is
közeli célunk.
A régi tejcsarnok helyén a deszki néptáncoktatásnak szeretnénk központot alapítani. A
deszki székhelyű, mára több mint 300 gyermeket oktató Tiszavirág Néptáncegyesület,
eddig is nagy segítséget kapott kiemelkedő
munkájához a településtől. Egy épület, melyben két nagy próbaterem, öltözők és ruhatárak kaphatnak helyet, örökre megalapozná ezt
a tizenhét éve folyó nívós munkát.
Az új település részen, a játszótér mellett
elkerített, kisméretű focipályát alakítunk ki
még nyár előtt, és a tavaly ültetett babfák mellett kültéri fitnesz eszközök felállítását is tervezzük tavasszal. Komfortosabbá szeretnénk
tenni az ott lakóknak szánt pihenő parkot is.
Idén sort kerítünk az új iskola és óvoda előtti tér rendezésére is. Ezt önerőből terveztük,
nem függ pályázati forrásoktól.
Öt településsel egy 250 milliós projekten
dolgozunk jelenleg, mellyel az óvodákban és

az iskolákban tudnánk a viselkedészavarok
kiküszöbölésére, kezelésére szakembereket
foglalkoztatni három éven át, ahogyan a most
is működő logopédiai munkát is emelt óraszámban biztosítanánk. A munkát kereső középkorúaknak egy integrált koordinációs irodát indítanánk be, mely segítené a munkába
állásukat, de lehetőség nyílna ebből a forrásból
az Ajvár fesztivál, a Banatski Sabor, a Tojáskocogtató Európa bajnokság és más nemzetiségi
programok lebonyolítására, színvonaluk emelésére.
Ezek a nagyobb elképzelések, melyek mellett több tucat pályázat írásával foglalkozunk
még. Ezekről és remélhetőleg sok eredményről be is fogunk számolni – ahogy ezt tehettük
2016-ban is.
Ötletből és tervből van elég, csak megfelelő
pályázat és pénz legyen!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
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Tájékoztató
testületi ülésről

Szent Száva díj
– Örömmel és büszkeséggel értesültünk róla,
hogy január 28-án, Budapesten Önnek adták át
a Szent Száva díjat. Mit jelent pontosan ez a díj,
mivel lehet kiérdemelni?
– Az elmúlt évek során a szerb kultúra és
közélet területén végzett tevékenység elismeréseként kerül odaítélésre.
A Szent Száva kitüntetés egy erkölcsi díj,
mint ahogy a tevékenységünk erkölcsi normák
szerint kerül megítélésre. Az életben léteznek
állami és civil kitüntetések, azonban az egyén
számára az a legértékesebb, amit a saját környezete adományoz, azoktól, akikkel együtt él és tevékenykedik. Köszönöm a sorsnak, hogy megélhettem ezt a napot, amikor azon szervezetek
és egyének sorába tartozom, akik a kitüntetést
kiérdemelték és már előttem megkapták.
– Ki, vagy milyen szervezet, milyen ajánlások
alapján ítéli oda ezt a díjat?
– A díjat a Magyarországi Szerb Országos
Önkormányzat adományozza jelen esetben a
Bánát Közhasznú Kulturális Egyesület előzetes
jelölése alapján.
Engedjék meg, hogy az újság hasábjain keresztül is megköszönjem mindazoknak, akik
úgy ítélték, méltó vagyok a kitüntetésre, azoknak, akik javasoltak – a Bánát Kulturális Egye-

sületnek-, és azoknak, akik a jelölést elfogadták,
és méltónak találtak eddigi munkám alapján a
kitüntetés odaítélésére.
– Ön előtt kik kapták meg ezt az elismerést?
– Deszken ismereteim szerint megkapta a
Bánát Táncegyüttes, a Bánát zenekar, Simicz József volt polgármester és Dr. Rusz Márk.
– Mik a további tervei?
– Része lenni egy közösségnek - mint amilyen a miénk - nem jelenti azt, hogy egyszer
egy nagy dolgot véghez vinni, hanem ez egy
életforma, mindennapos tevékenység, amelyben előnyt élvez a több százados tradíció, azon
örökség ápolása, amit mint egyén és közösség
nagyapáinktól, dédapáinktól örököltünk, és
amint látjuk ez még napjainkban is aktívan él.
Ezzel a kitüntetéssel nem állt meg az élet,
továbbra is aktív tagja szeretnék lenni a deszki
szerb közösségnek, nagyon sok szép tervet szeretnénk megvalósítani környezetünk, a velünk
együtt élők örömére.
Szívből gratulálunk a kitüntetéshez és további
sok sikert kívánunk munkájához!
Szerk

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 17-i 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 lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Elfogadásra került
a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2016.
évi munkájáról készített, valamint a 2017. évi
tervekről szóló beszámolója. A Képviselő-testület elfogadta a társadalmi szervezetek 2016.
évben végzett munkájáról, valamint a 2016.
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatóját. Elfogadásra került
a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.
A testület elfogadta a környezet állapotának
az alakulásáról szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 3 pályázathoz is csatlakozni kíván: „A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz, az Interreg-IPA CBC
Magyarország-Szerbia Program keretében
indított pályázathoz, melyben a Faluház is
pályázni kíván. Elfogadásra került az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítéséhez kapcsolódó beruházási koncepció is.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

INGYENES FILMVETÍTÉS
A FALUHÁZBAN!

2017. MÁRCIUS 1-JÉN, SZERDÁN 18
ÓRAKOR A LOVASÍJÁSZ CÍMŰ MAGYAR DOKUMENTUMFILMET TEKINTHETIK MEG AZ ÉRDEKLŐDŐK
A FALUHÁZBAN. BELÉPŐDÍJ NINCS!
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!

TAXI – Süli József

Személyszállítást vállalok
kedvező áron!
Tel.: 70/772-7897
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ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Hosszú évek óta hagyomány
Deszken, hogy az év elején meghívjuk az előző évben Deszkre
született babákat, szülőkkel együtt.
Idén 43 meghívót küldhettünk
ki, ami az eddigi abszolút rekord!
Ennyi gyermek született Deszken
2016-ban. A szúrós hideg, és a
megfázások, vírusok ellenére 34en el is fogadták a meghívásunkat,
aminek nagyon örültünk. Ez a kis
délután egy gesztus, egy első osztálytalálkozó, és egy lehetőség az
ismerkedésre is. Nem csak velünk
meghívókkal, de egymással is.
Meg nem álló gügyögés, gyönyörűséges babák, büszke szülők,
családias hangulat, és a semmi
máshoz nem fogható baba illat
lengte be a faluházunk kupola termét január 24-én délután.
Kothencz Ágnes védőnőnk köszöntötte először a piciket és a szülőket,
majd a deszki ovisok műsora után átadtuk önkormányzatunk nevében
az emléklapokat és a 2016-os korcsoportról készült első tablóképet is.
Emlékezetes és kedves délután volt, köszönjük mindenkinek, aki
eljött! A babáknak és szüleiknek is kívánunk nagyon jó egészséget,
csodás pillanatokat, napokat, éveket,…és azt, hogy akárhová is sodorja
majd őket az élet, MINDIG MARADJANAK MEG DESZKINEK IS!!
Fogadják szeretettel a címlapon szereplő első tablóképet a legfiatalabb deszki babákról!
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Szemét és szennyvíz
Annak ellenére, hogy településünkön heti rendszerességgel
történik a kommunális szemét
elszállítása, minden páratlan
hét szerdáján a szelektíven
gyűjtött hulladékot is elszállítja
a szolgáltató, továbbá szelektív
gyűjtőszigetek vannak, illetve
európai színvonalú Hulladékudvar is üzemel, mégis vannak olyan lakótársaink, akik
időt és energiát nem sajnálva a
feleslegessé vált lomtól, hulladéktól, levágott zöldhulladéktól
az erdőben, a dűlőút szélén, stb.
válnak meg. Ezúton felhívom
a Tisztelt Lakosok figyelmét,
hogy a Hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum
1 m3 lakossági gyűjtésből
származó szelektív hulladék
(papír, műanyag, üveg, fém),
zöldhulladék helyezhető el. A
Hulladékudvarban - az előbbieken túl - maximum 5 m3/
háztartás/év mennyiségben
beszállított építési törmelék és
lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék adható
át díjmentesen.

Továbbá az előző
évekhez hasonlóan a Közszolgáltató lomtalanítást végez
településünkön 2017. május
6-án (szombat).
Kérek mindenkit, hogy éljen a
fenti lehetőségekkel, s ne szen�nyezze környezetünket!
A kommunális szemét illegális elhelyezése esetén hatóságom minden esetben feljelentést
kezdeményez az illetékes szabálysértési hatóságnál. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha
környezetszennyezés szennyvíz,
szennyezett víz (pl. olajos, vegyszeres, stb.) csapadékvíz elvezető
árokba, közterületre történő kivezetéssel valósul meg.
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita jegyző

Jól lát?
optika

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT
S Z E M É S Z S Z A KO R V O S S A L.

szemüvegrendelés
a helyszínen
Idősek klubja

2017.03.07-én Kedd 9:00-11:30-ig

Az elkészült szemüvegeket
személyesen adjuk át.

Egészségkártya elfogadóhely.
Használatban levő szemüvegét
kérjük, hozza magával.
Szemüveglencsékre és keretekre

-10% - 50%

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17
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Téli színházi esték – A démon gyermekei
Furcsa cím, nem? Ne ijedjenek meg, ez egy
színházi darab címe, és nem is akármilyen darabé! Január végén a Szegedi Egyetemi Színpad társulata járt nálunk Pintér Béla: A démon
gyermekei című előadásával. Varga Norbert
rendezte, úgyhogy biztos voltam benne, formabontó lesz az előadás, és nem is kellett csalódnom. A nézőket már az aulában megszólította, szinte együtt indítva a darabot. Amikor a
színpadon megjelent az első szereplő, az anya
(akit egy bajuszos férfi játszott…) egyből tudtam, nekem ez tetszeni fog! Furcsa és nagyon
felkavaró volt a darab egyébként! Két család
életébe nyerhettünk bepillantást, akiknek
egy ponton összefonódni látszik az élete, de a
mélyben meghúzódó ellentétek, konfliktusok,
sérelmek és szorongások egészen furcsa véget
generálnak! Hihetetlen szövege volt, szétnevettük magunkat, a végén mégis a döbbenet és
kérdések zöme maradt bennünk, bennem legalábbis biztosan. Nagyon jó volt a szereposz-

tás, mindenkire pontosan illett a karakter, és
nagyon tetszett a rendezés! Örülök, hogy láthattam! Nekem akkor jó egy darab, ha tudok
rajta gondolkodni, ha elindít bennem valamit,
és ez ilyen volt! Még napok múlva is eszembe
jutott… Ha találkoznak az előadás címével, tegyék meg, hogy megnézik, érdemes!!
Sillóné Varga Anikó

Deszken járt Rózsasándor!
Emlékeznek még a „Deszkiekről deszkieknek” című rovatunkra? Évekig adták át egymásnak
a stafétát (azaz a szót) ismert és
kevésbé ismert emberek egymásnak. Nagyon szerettem ezeket az
interjúkat, ilyenkor órákat töltöttem családoknál, ahol hihetetlen
jó beszélgetésekben volt részem!
Így kerültem Bene Kálmán bácsihoz is, akit addig csak ismertem,
de azután egyre jobban meg is
szerettem! Mesélt magáról és a
családjáról, és büszkén emlegette a „gyerekeket”, akik persze ma
már felnőtt emberek! Így találkoztam először Bene Zoltán nevével, aki már akkor is könyveket
írt. (Emlékszem, milyen büszkén
nyomott egyet a kezembe búcsúzáskor Kálmán bácsi…) Elolvas-

tam, és már akkor megfogott Zoli
stílusa. De ki is Ő? Olasz Sándor,
a Tiszatáj főszerkesztője szerint:
„Bene Zoltán az utóbbi években
föltűnt legifjabb prózaíró nemzedék egyik legtehetségesebb tagja.
Humora, a groteszk jelenségek
iránti érzékenysége, a mesélés
öröme, mind – mind olyan írói
erények, melyek a pálya későbbi
szakaszaira nézve is bíztatóak.
Munkái mögött valóságismeret
és tapasztalat rejlik, miközben
persze a modern próza minden
fontosabb elbeszélés-technikai
újítását ismeri.” Idén januárban
örömmel láttam, hogy könyvbemutató lesz a Faluházban, és nem
más, mint Bene Zoltán hozza el
legújabb könyvét, „Az érdemes,
nemes Rózsasándor kalandjai”

című betyárpikareszkjét. Már
maga a műfaja is felhívás volt számomra… így nem volt kérdés: ott
a helyem! Bene Ildikó köszöntő
szavai után Diószegi Szabó Pál
vette át a szót, és egy nagyon kellemes, oldott hangulatú beszélgetés során mindent megtudhattunk az új könyvről, ami most is
ötvözte a humort a groteszkkel,
a viccest a komollyal. Lendüle-

Magyar Kultúra Napja Deszken
Január 20-án ünnepeltük a Magyar Kultúra
Napját Deszken. Évek óta hagyomány, hogy
kiállítással és műsorral ünnepeljük ezt a jeles
napot. Idén Pusztai Virág „Szövegre felelve”
könyvillusztrációkból és borítógrafikákból
álló kiállítását tekinthették meg a látogatók.
Ezt a jeles alkalmat használtuk fel arra, hogy
megköszönjük a deszki kulturális élet területén tevékenykedő két személynek az önzetlen
munkáját – Földi Jánosnak (aki nem tudott
jelen lenni) és Révész Istvánnak adtunk át egyegy ajándékot hálánk jeléül.
A kiállítás után a Szegedi Egyetemi Színház
zenés-verses koncertjével zárult az este, kicsit
rendhagyó előadást láthattak az érdeklődők.
Bene Ildikó

tes, megmosolyogtató történetek
sora Rózsasándorról és hűséges
csatlósáról, Panzasándorról. Oda
kell figyelni minden sorára, nekem élmény volt a találkozás az
egyes történetekkel. A könyvbemutató után lehetőség nyílt
könyvvásárlásra, amit a szerző
szeretettel dedikált mindenkinek.
Olvassák el, higgyék el, megéri!!!
Sillóné Varga Anikó

6

FALUHÁZ HÍREK

2017. FEBRUÁR

Új könyvek felnőtteknek
Robert K. Massie:
A Romanovok Az utolsó felvonás
1991 júliusában kilenc csontvázat
emeltek ki egy sekély tömegsírból Szibériában, Jekatyerinburg közelében,
alig néhány mérföldnyire az elhíresült
pincehelyiségtől, ahol az utolsó cárt és
a családját hetvenhárom évvel korábban meggyilkolták. De vajon a Romanovok maradványai kerültek elő?
A könyv erre a kérdésre kínál választ, izgalmas részletességgel írva le az
igazság feltárására tett drámai erőfeszítéseket.

ered Cotton Malone is, az egykori
amerikai titkos ügynök. Miután majdnem odavész egy dániai múzeumban
kitörő hatalmas tűzvészben, Malone
megtudja, hogy a tűz nem volt véletlen.
Nemcsak Nagy Sándor kincseiről van
szó ugyanis, hanem arról a számtalan
betegséget gyógyító csodaszerről is,
amelynek receptjét állítólag az uralkodó sírjába temették.
Fejős Éva: Helló, London
Lengyel Luca huszonkét éves sikeres fotómodell, hónapokra előre betáblázva, telefonjában a világ legjobb
divatfotósainak száma, bejárása van a
legtrendibb helyekre, és minden vágya,
hogy Londonban teljesedjen ki az élete. Aztán – snitt. Egy végzetes éjszakán
motorbalesetet szenved, és a csillogás,
az álom ezer darabra törik. Hat év éber
kóma után csodával határos módon
magához tér, de a múlt homályban
marad. Mi történt azon az éjszakán?
Hová lett a fiú, aki a motort vezette, és
akit a szerelmének hitt? Baleset volt,
vagy gyilkossági kísérlet?

Réti László: Falak mögött
Sötét korszak köszöntött ránk. A
kontinens déli- és keleti határát hat
méter magas építmény, a Fal szegélyezi. Kétszáz méterenként őrtornyok állnak géppuskákkal, mesterlövészekkel.
Tűzparancs van érvényben. Radnai
Margit az Európai Bevándorlási Hivatal ügynöke ebben a világban próbálja
megvédeni azt, ami számára igazán
fontos. A saját elveiért áll ki, akárcsak
a többiek: a budapesti egyetem fiatal,
radikális elveket valló tanára, a New
Fábián Janka: Az utolsó
York-i könnyelmű oknyomozó újságboszorkány lánya
írónő, és a világszerte körözött, hideg1760-ban Zsófia, az utolsó bécsi
vérű muszlim terrorista. Négyük élete boszorkány lánya szomorúan fogadja
egyre gyorsuló pályán tart egymás és a Habsburg-trónörökös, József főhertalán a katasztrófa felé.
ceg közelgő házasságának hírét. A lány
évek óta titokban rajong Mária Terézia
Stephenie Meyer: A Vegyész
elsőszülött fiáért, és az esküvő napLetehetetlenül izgalmas regény egy ján úgy érzi, valamivel fel kell hívnia
okos és elszánt nőről, aki valaha tit- magára a főrangú ifjú figyelmét. Ám
kos ügynök volt, de most folyamatos ehelyett egy másik fiatalember szeme
életveszélyben, korábbi megbízói elől akad meg rajta; a daliás Kolosy Károly,
bujkál. Az amerikai kormánynak dol- a királynő magyar királyi testőrségégozott, de ezt nagyon kevesen tudják nek tagja még párbajozik is érte…
róla. Amikor pedig kockázati tényezővé vált, figyelmeztetés nélkül törtek az
Jussi Adler-Olsen:
életére. Azóta ritkán marad egy helyen,
Más bőrében
és állandóan megváltoztatja a nevét.
1944, Németország. A szövetségeHoltan akarják látni. Méghozzá hamar. sek pilótái már uralják a légteret, ám az
Amikor a korábbi felettese felajánlja a ellenséges vonalak mögé még mindig
kiutat, ő belátja, hogy nincs más vá- nagyon kockázatos behatolni. A két filasztása. El kell vállalnia egy utolsó atal brit felderítő repülőgépét is találat
ügyet. De az információ, amelynek éri, de sikerül katapultálniuk. A nyombirtokába jut, csak még veszélyesebb követő kutyák csaknem beérik őket,
helyzetbe sodorja.
amikor felugranak egy német vonatra,
amely fizikailag vagy pszichésen sérült
Steve Berry:
tiszteket szállít. Már német egyenruA velencei árulás
hában érkeznek meg a titkos katonai
Miután Egyiptomtól Indiáig meg- kórház pszichiátriai részlegébe. James
hódította a világ nagy részét, macedó- az elektrosokk-kezelések és a kísérleti
niai Nagy Sándor i. e. 323-ban rejtélyes, gyógyszerek hatására egyre mélyülő
lázas betegségben meghalt. Senki sem apátiába süllyed, miközben Bryan metudja, hol van eltemetve, de sírját azóta nekülési terveket kovácsol.
is rengetegen keresik, tudósok éppúgy,
mint kalandorok és kincsvadászok.
Összeállította:
E több évezredes titok nyomába
Tóth Erzsébet könyvtáros
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Móra Ferenc Versmondó Találkozó

Hagyományunkhoz
híven
ebben az évben is meghirdettük
a Móra Ferenc Versmondó Találkozót, amelyre 2017. február
16-án került sor. Ez a rendezvény mindig várva várt esemény
kis közösségünk életében. Óvodásaink, és a hozzánk érkezett
vendég gyerekek, szebbnél szebb
versekkel készültek, lelkesen
gyakoroltak otthon, az óvodában, hogy utána közönség elé
állva bemutassák ezeket.
Óvodásainkon kívül az idén a
deszki Tücsök, az újszentiváni, a
szatymazi és a sándorfalvi óvodák gyerekei szavalták el kedvenc
verseiket, 33 csodálatos előadást
hallhattunk. A zsűri tagjainak:
Tanács Zsuzsanna főigazgató
asszonynak, Bene Ildikónak, a
Faluház vezetőjének, valamint
Schultzné Vajas Klára képviselő
asszonynak, nehéz dolga volt a
sok-sok egyedülálló előadásból kiválasztani a díjazottakat.
Ezen a délelőttön minden gyerek
nyertes volt, hiszen gazdagodott
tudásuk, kitartásuk, megmutatkozott a bennük rejlő tehetség.
A szavalók emléklapot, óvodánk
dolgozói által készített ajándékot,
csokoládét kaptak, a legkiemelke-

dőbb előadók könyvjutalomban
is részesültek.
Könyvjutalmat kaptak:
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda:
Freidmann Ruven Kolo csoport
Bottlik Gréta Katica csoport
Medovárszki Panni
Katica csoport
Sindel Rebeka Franciska
Napsugár csoport
Lévai-Radics Lujza
Napsugár csoport
Tücsök Óvoda:
Búzás Péter Dániel
Balogh-Köblös Bertalan
Sándorfalvi óvoda:
Keresztes Noémi
Újszentiváni óvoda:
Janovics Diánna Kíra
Pawlowszki Ádám
Köszönjük a támogatást Deszk
Község Közoktatásért Közalapítványának, a Faluháznak, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának.
Ez a délelőtt mindenkinek élményekben gazdag órákat nyújtott, s reméljük, hogy jövőre is
sok kisgyermek vesz részt a Versmondó Találkozónkon.
Ildikó néni

– 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
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Szent Száva ünnepe a Kóló
csoportban

Január 27-én, mint minden
évben Szent Száva ünnepe van.
Ekkor tisztelgünk a szerb ortodox
egyház, az első szerb iskolák alapítója egyben a gyerekek védőszentje előtt.
Az óvodában a gyerekekkel az
ünnepséget megelőző hetekben
már lázas készülődés folyt. Együtt
tanultuk erre az alkalomra íródott
verseket, dalokat. Könyveket nézegetve beszélgettünk arról, ki is
Szent Száva, mi mindent tett élete
során.

Majd eljött a nap, ünneplőbe öltözve vártuk, hogy a templomból
megérkezzen az ünneplő gyülekezet.
A szokásos ünnepi kalács és
búza szentelést követték a gyerekek versei. A sort a legkisebbek
kezdték, majd folytatódott az
iskolások műsorával. Végezetül
közösen elénekeltük Szent Száva
himnuszát. Az egyházközség minden gyereket megajándékozott
egy-egy tábla csokoládéval.
Gyukinné Brczán
Szpomenka
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Rövid híreink
 Sokszor hallható a médiában, hogy a magyar emberek
többsége nem rendelkezik megfelelő pénzügyi, gazdasági ismerettel, és ezért nem tud előrelátó,
felelős döntést hozni a saját életét
érintő pénzügyi-gazdasági kérdésekben. Az okot a megszólalók
egy része abban látja, hogy az iskolában nem tanulnak ilyenekről
a diákok. E problémáért természetesen nem a közoktatás a felelős, de szerepe van a pénzügyi
tudatosság nevelésében. Ennek
jegyében egy új csapatversenyhez
csatlakoztak iskolánk második,
harmadik, és negyedik osztályos
tanulói. K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! pénzügyi vetélkedő célja a
gyerekek pénzügyi ismereteinek
bővítése. A vetélkedő levelezős
versenyének 2. fordulójába jutott
az alsó- tagozatosok 5 csapata.
Ezen nevelő folyamat már itt, alsó
tagozaton megjelenik és folytatódik tovább felmenő rendszerben.
Cél, hogy a nyolcadik osztályt
befejező gyermekek kikerülvén

2017. FEBRUÁR
az iskolából, fel legyenek vértezve
releváns ismeretekkel.
Március elején iskolánk egy tematikus hetet rendez „Pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás hete”
néven. Az intézmény meggyőződése, hogy a mai kornak megfelelően, a hagyományos oktatási
formákat (tanórák) ki kell egészíteni alternatív módszerekkel a hatékonyság érdekében.
 Február 3-án a Százszorszép Mesemondó verseny
Csongrád megyei fordulóján Simity Éva 2. osztályos tanuló I.
helyezést ért el. Évi már második
alkalommal képviseli iskolánkat
ezen a rangos versenyen a szegedi
Agórában. Felkészítője anyukája
és Arany Márta tanító néni. Izgatottan várjuk a február 17-i gálát.
Reméljük, mesemondó sikereivel
Évi még sokáig öregbíti iskolánk
hírnevét!
 Február 9-én óvodai szülői
értekezleten Vid György intézményvezető és Schultz Józsefné
leendő osztályfőnök ismertette a
Zoltánfy István Általános Iskola
Pedagógiai Programjában meghatározásra került nevelési, okta-

tási irányelveket és az intézmény
erősségeit.
 Március 6-án és 7-én szeretettel vár minden érdeklődőt az
iskola vezetése és a pedagógusok
a nyílt tanítási napokra. Az iskola
bemutatkozását ezen újság hasábjain megtalálja.
 Február 10. nyelvész helyesírási verseny iskolai fordulója
zajlott iskolánkban. A nyelvtani
feladványok nagy fejtörést okoztak, mert igen összetett kérdésekre kellett megtalálni a megoldást.
Nem a pedagógus „bosszúja” volt
ezen mérce magasra helyezése,
hanem a továbbiakra nézve volt
jelentősége. Az iskolai fordulón való eredményes szereplés
ugyanis a megyei versenyre való
eljutást eredményezi.
 Február 14-én az Eötvös
József Gimnáziumban rendezték
meg a hagyományos KISTÉRSÉGI MATEMATIKA verseny 2.
fordulóját. Öt kistérségi általános
iskola 37 felső tagozatos tanulója
jutott be a döntőbe. Iskolánkból
hét gyerek mérhette össze tudását, logikáját évfolyambeli társaival (akik között többen matema-

tika tagozaton tanulnak): Balázs
Zalán, Szabó Judit 5.o., Mészáros
Zsófia, Balassa Adrienn 6.o., Orosz
Viktor 7.o. és Tóth Kevin, Papp
Bence 8. o. tanulók. A döntő egy
órája alatt tesztes és kidolgozós
feladatokat oldottak meg. Tanulóink szépen szerepeltek (mindegyikőjük a középmezőnyben
végzett), de két tanulónknak sikerült a „dobogóra” is feljutni: Szabó
Judit 5.o. és Tóth Kevin 8.o. is 2.
helyezést ért el. Gratulálunk a szép
teljesítményhez!
 Február 17-én a Béke Utcai Általános Iskolában a Zrínyi
matematika verseny megyei fordulóját szervezik. Iskolánkból 12
tanuló (2.-8. osztály) vesz részt a
megmérettetésen. Február 22én pedig a Pangea matematika
verseny feladataival küzd meg 44
tanulónk (13 alsós és 31 felsős).
Ezen a nemzetközi versenyen
három éve veszünk részt, amelyen a rendezők és a mi célunk
is, hogy a gyerekek megszeressék
a matematikát, fejlesszék logikus
gondolkodásukat, tudásukat és
reméljük, hogy sikerélményben is
lesz részük!

Szent Száva ünnepe

A hagyományokhoz híven 2017. január
27-én megünnepeltük Szent Száva ünnepét.
Az ünnepség a szerb templomban istentisztelettel kezdődött, majd az iskolások segítségével, ahogy minden évben, a lobogók és
a Szent Szávát ábrázoló ikon átvitelre került
a Szent Száva’ Oktatási, Kulturális és Hitéleti
Központ nagytermébe. A tiszteletes ünnepélyes kalács szegése és megnyitó beszéde után
a szerb óvodások szavalatai, majd az alsó tagozatosok versei és színdarabja után a felső
szerb tagozatos diákok – Novkov Míra és
Szvetlik Zoltán verse következett. Az ünnep
házigazdája, ’komája’ ebben az évben Dragic
Sara és Sergej volt, akik megvendégelték a je-

lenlevőket búzával (kolyívóval) és a kaláccsal.
Ez évben sor került a parókián létesített szerb
könyvtár felavatására is.
Január 28-án iskolánk részt vett a budapesti Szt. Száva ünnepen is. A műsor bevezető
részéről a Zoltánfy István Általános Iskola
szerb iskola diákjai, a deszki Bánát Tambura
Zenekar és Vujcsin Eszter szólóénekes, valamint a Magyarországi Szerb Színház tagjai
gondoskodtak.
Összeállította:
Vid György ig.
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Sulifarsang
Az idei Farsang is sok örömet,
és nevetést hozott az alsó tagozatosoknak, akik közel kilencvenes
létszámban vonultak fel jobbnál jobb jelmezeikben, melyek
többségében a kreatív, szorgos, és
fáradtságot nem ismerő szülők,
főleg az édesanyák keze munkáját
dicséri.
Kígyózó sorokban vonultak fel
balerinák, spanyol táncos lányok,
ninják és kommandósok, de mesehősökkel, sőt szuperhősökkel is
találkozhattunk, például Minionnal, Elzával a Jégvarázsból, Zorróval, vagy Batman-nel. Velünk
voltak természetesen materiális
világunk háziállatai is, a cicák, sőt,
legó, és busó is megelevenedett
előttünk, utóbbi hangos kerepléssel űzte mesterségét: kergette,
temette az oly régóta tartó, zord

idei telet.
A bátor maskarákat Vujcsin
Frányó Eszter tanár néni konferálta fel, vokális effektekkel tarkítva a felvonuló jelmezek bemutatkozását. Szellemes kommentárjai
mosolyt csaltak még a legizgulósabb orcákra is!
A több körös, tapssal kísért felvonulást a szerb iskolások külön
erre az alkalomra készített buli-koreográfiája zárta Fenyő Miklós egyik Rock’ N’ Roll slágerére,
melyet a bohóccá változott Prónai Mónika tanító néni tanított
be a rongylábú csapatnak.
Az éhes szájakat, és bendőket
a kedves szülők által előkészített
szendvicsek, és üdítők terülj-terülj asztalkája várta. Áldozatos
munkájukért ezúton fejezzük ki
hálánkat, és köszönetünket!

A gyors felfrissülés után játékos, zenés vetélkedők sora biztosította a jó, és vidám hangulatot.
Volt itt lufi durrogtatás, lekváros
kenyérrel etetés, pattogatott kukoricával zsonglőrködés, és akkor
a klasszikus „újságpapír táncot”
még meg sem említettem. Móka,
kacagás zaja harsogta túl a hárem
úrnőjének beöltözött, és a műsort
koordináló, Schultz Klárika tanárnő segítő szándékú javaslatait.
Az „est” fénypontjaként elérkezett a várva-várt tombola
is, melyet most is, mint eddig
mindig a farsangi tombolahúzás
tiszteletbeli közjegyzője, állandó
vendégünk, Széllné Takács Tünde örökös tanító néni vezényelt
le sokéves rutinnal, hozzá értéssel,
és a gyerekek feszült figyelmének folyamatos fenntartásával.
Rengeteg ajándéktárgy lelt itt
gazdára a díjazottak nem kis örömére. A fődíjat, egy darts játékot
idén Pocsai Kevin vihette haza.
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Ajándék nélkül persze senki sem
maradt, mert a „hivatalos” húzás után kisorsolták a még nem
nyert tombolákat is, vigaszdíjul
szimbolikus nyereménytárgyakat osztogatva, majd cukoreső
hullott minden – örömtől, vagy
épp csalódástól könnyes szemű –
gyermek lába elé, eloszlatva a bú
utolsó jeleit is.
Ezután örömtánc, disco következett, mely hatásos levezetője
volt az eseményekkel, és élményekkel teli, farsangi kavalkádnak.
Gyerekeink jól érezték magukat! Nevelőikkel, szüleikkel, barátaikkal együtt mulathattak. Így
volt teljes, és élményekkel teli az
idei alsós-farsang is. A sok nebuló
pedig még sokáig fog minderről
kacagva mesélni, és szépeket álmodni.
A (karneváli) társulat nagyon
boldog lett!
Gyorgyev Bránimír szülő

Bemutatkozás
Mottó:
„Deszk Közösség Iskola Biztonság Együttélés Elfogadás Kultúra Tudás Ismeret Érték
Képesség Készség Együttműködés Gyerek Szülő Diák Zoltánfy”
A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium Általános Iskola, Zoltánfy István Általános Iskola, egy szegedi székhelyű „nagyvárosi”
iskola, csendes barátságos „vidéki” környezetben.
Küldetésünk, hogy Deszken a közoktatás
modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel és felkészült, folyamatos szakmai megújulásra kész pedagógusokkal történjen.
Tanulás lényege nem csak az ismeretek elsajátítása, hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre jellemző fejlődése.
A diákok számára olyan oktatást biztosítunk, amelyben a tanterven kívül hangsúlyt
kapnak az erkölcsi kérdések, a környezettudatos és az egészséges életmódra való törekvés.
Intézményünk 1-8 évfolyamos magyar és
egyben szerb nemzetiségi iskola!
Az általános tanrendű diákok számára is
indult szerb nyelvi képzés 1-4 évfolyamon felmenő rendszerben.

Hitvallásunk szerint a siker záloga: Gyermek, Szülő, Tanár közös munkája!
Amit nyújtunk:
 felkészült, tapasztalt, folyamatos képzésben
részesülő pedagógusok
 felújított és IKT eszközökkel felszerelt tantermek
 az angol nyelv és az informatika tantárgy
kiemelt szerepe:
 kiscsoportos angol nyelvoktatás 3. osztálytól, igény esetén már alacsonyabb évfolyamokon is
 angol anyanyelvű tanár alkalmazása
 próba-nyelvvizsgára való felkészítés 7. osztályban
 ECDL vizsgára való felkészítés
 matematika, magyar csoportbontás nagy
létszámok esetén
 gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus,
igény esetén pszichológus alkalmazása
 mindennapos testnevelés keretén belül társastánc, kézilabda és 2017 szeptemberétől
cselgáncs
 széleskörű délutáni elfoglaltságok:
 képzőművészeti szakkör, gitár, énekkar,
sakk foglalkozás

 tantárgyi fakultációk, felvételi előkészítők
 felzárkóztatás, korrepetálás,
 tömegsport foglalkozások, úszásoktatás a
NAT-ban meghatározottak szerint
 versenyek, kirándulások, kulturális programok szervezése
 nyári napközis ellátás
 együttműködés oktatási intézményekkel,
művészeti csoportokkal és sportegyesületekkel
 rendszeres múzeum, kiállítás és színházlátogatás
 külföldi partnerekkel együttműködés
Kiegészítő tevékenységek, lehetőségek egyesületi szinteken:
labdarúgás utánpótlás nevelés (DSC)
kézilabda utánpótlás nevelés (Tisza Volán SC)
cselgáncs (judo) utánpótlás nevelés (DSC)
2017. szeptemberétől iskolánk a Liéto AMI
művészeti iskolával kötendő együttműködési
megállapodás értelmében helyet biztosít egy
zongora alapképzés elindításához.
Elérhetőségek:
www.zoltanfy.hu
tel: 62/271-220
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Rendhagyó irodalomóra

Január 26-án rendhagyó irodalomórát tekinthettek meg a deszki felső tagozatosok. Aki aznap
hiányzott, gondolhatta azt ott-

honi nyugalmában, ma is csak a
szokásos iskolai élet, órák, felelés,
ja és valami József Attilás előadás.
A többiek majd elmesélik, ha még
emlékezni fognak rá, ha nem, hát
nem, nagy veszteség úgy sem érhet.
Kedves hiányzók, nem mondom el, hogy mi volt ezen a délelőttön. Nem mondom, mert
ELMONDHATATLAN!
Nem mondom el azt, hogy
Csíkszentmihályi Mihály amen�nyiben itt lett volna, újabb bizonyítékát találta volna „flow”
elméletének igazolására. Nem
mondom, mert ELMONDHATATLAN!
Nem mondom el, hogy a nézőközönség másfél órán keresztül
érdeklődéssel, meghatódással,
áhítattal itta, szívta magába József

Attilát és költészetét. Nem mondom, mert ELMONDHATATLAN!
Nem mondom el, hogy a kunszentmiklósi Tóth Péter Lóránt
testnevelés szakos tanárból lett
„mániás versvándor” - ki elmondása szerint egyszerűen elhívást
érzett erre a feladatra - milyen
meghatározó élményt adó előadást tartott.
Jött, látott és győzött! Ő! József
Attila! Az Irodalom!
Mi pedig, itt maradtunk nyertesen. Amit kaptunk ezen a délelőttön, felejthetetlen!
Nem mondom, mert ELMONDHATATLAN!
Az előadás végén bepakol a kis
bőröndjébe, nyakába veszi a Kárpát-medencét, és viszi József At-

tilát, Arany Jánost, Kosztolányit
– csak úgy „mondogatni”.
„LEVEGŐT!
Ki tiltja meg, hogy ELMONDJAM, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség
szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen
morogtak
a sovány levelek.”
József Attila
Köszönjük szépen a Faluháznak, hogy megajándékoztak minket ezzel az élménnyel!
Vid György ig.

Kultúrházak éjjel-nappal,
avagy a Deszki gasztronómiai bor-túra

A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat részeként került ebben az
évben megrendezésre a Deszken hagyományosnak számító, borkóstolóval egybekötött
szőlőszentelés. A rendezvénysorozat kiemelt
helyszíne volt településünk, melynek nyitó
programja Brczán Krisztifor családjának kertjében volt: itt megszentelték mind a termést,
mind a családot.
Az esemény a Faluház kupolatermében
folytatódott, ahol ezúttal nem csak Deszk borkedvelő lakosai, hanem ezúttal televíziós személyiségek és stábtagok is szép számmal jelen
voltak.
A kóstoló alatt szorgalmasan jegyzeteltem,
hiszen hat tétel és számos kultúrprogram felvonultatása egy borsznob számára is szükségessé teszi az élmények írásos rögzítését, kiváltképp, ha utána cikket ír róla. 
Minden bortételt az őt tartalmazó fajták
bemutatása előzte meg. Itt, az Alföldön torony
egyenesen már arcukat mutatják a populáris

fajták ugyanúgy, mint a jogtalanul mellőzött
kövidinka például. Ha egy szőlész-borász mutatja be a tételt, annak mindig az a szépsége,
hogy a szokásos adatokon (tőkeművelés, tőketerhelés, dűlő bemutatás, stb.) kívül az adott
tételhez tartozó történeteket is megtudhatjuk.
Így tette ezt Krisztifor is, beleszőve személyes
élményeit a borkóstolóba, ahol kövidinkából,
zöldvelteliniből, kékfrankosból, cserszegi fűszeresből és cabernet franc-ból készült tisztaés házasított borokat kóstolhattunk meg.
Az esemény színvonalát emelték a tételek
bemutatásai közé iktatott előadások Mód
László néprajzkutató jóvoltából, aki bemutatta a jelenlevőknek az alföldi borszőlőfajtákat,
felidézte az itteni borkultúra kialakulását, és
általa megismerhettük az alföldi szőlőművelési módokat is. Mesélt a filoxéra járványról,
kiemelve a szőlős területek rezisztensebb mivoltának jelentőségét, majd a szőlőterületek
védelmének, birtoklásának napjainkig történő
alakulását is bemutatta.

A jelenlevők nem csak a borokat kóstolhatták, hiszen nem hétköznapi borkorcsolyákkal
kedveskedtek a vendéglátók: ajváros szendvicset, hagyományos sós kiflit, brza gibanicát és
termelő sajtkülönlegességeket kínáltak a vendégeknek.
Az est folyamán több zenés betét is színesítette a programot, melyről a Bánát és a Juhász
zenekar gondoskodott ugyanúgy, mint a rendezvényt záró táncháznál a talpalávalóról.
Nagy köszönet az eseményt megálmodóknak, megszervezőknek, és a szerepet vállalóknak, hiszen bár az este főszereplője a bor volt,
az érdem személyekben keresendő. Úgy is
tartja a mondás:
Nincs természetes bor. A kenyér és a bor az
ember leleménye. (Jean Jaurés)
Köszönjük a program támogatását a Magyar Népművelők Egyesületének!
Kardos Ditke
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Hírek az idősek klub életéről
Január első klubnapján hagyományainknak
megfelelően pezsgővel koccintva köszöntöttük az Új Évet.
Ebben a hónapban két alkalommal tartottunk Sütő- Főző napot.
Egyik alkalommal húslevest főztünk, hurkát, kolbászt sütöttünk, törött krumplival,
savanyúsággal. Ebéd után előkerült a kártya,
több csoportra oszlott a társaság, ahol a játék
mellett a beszélgetések is szerepet kaptak.
A másik alkalommal Cserháti György főzött a klubtársaknak székelykáposztát a zenés
– táncos délutánra. Király László polgármes-

ter úr és Brczán Krisztifor alpolgármester úr
finom süteménnyel és pezsgővel kedveskedett
a klubtagoknak. Köszönjük szépen nekik a
meglepetést.
Ebben az évben indítottuk útjára „Képzeletbeli utazás” címmel új programunkat, mely
során úti filmeket mutat be Kószó Aranka. A
vetítés után beszélgetünk élményeinkről, érzéseinkről. Első alkalommal a Szerelempatak
című dokumentumfilmet néztük meg. Január
27-én az El Camino című filmet tekintettük
meg.
Január közepén a Ferencszállási Nyugdí-

jas Klub meghívására Pótszilveszteri buliban
vettünk részt. Tombolán is szerencsét próbáltunk a zenés táncos estén, ahol süteményekkel,
szendvicsekkel kínáltak bennünket.
Január hónapban folytatódtak a már megszokott programjaink. Kártya délutánjainkra
várunk minden érdeklődőt, aki szeretne a játékokba bekapcsolódni, hiszen mint tudjuk, a
kártyajáték késlelteti a szellemi hanyatlást.
Deszki Nyugdíjas
Klub tagjai

Fullánkos barátaink, a méhek
Tavasz közeledik, éled a természet egyre
többet süt a nap. Szinte érezni lehet a levegő
friss illatát. Bizonyára már sokan várták ezeket
az érzéseket!
Ahogy a napsütésben a levegő 10-15 Celsius fok fölé emelkedik, a kaptárok felől zümmögésre figyelhetünk fel. Az Apis mellifera,
vagyis hétköznapi nevén mézelő méh, vagy
házi méhcsaládok éledezését hallhatjuk. Már
igazán várták nem csak a méhészek, hanem a
bogarak is a jó időt, hiszen igen fontos, hogy
tisztuló repülésre tudjanak menni, hiszen akkor a kaptárokon belüli fertőzés (Nosema)
elkerülhető. A méhészek aggódva vizsgálják át
a családokat, hogy milyen állapotban találják
őket. A hosszú, hideg tél megviselheti ilyenkor
a méheket. Elfogyhat az élelmük és a betegségek is (pl: atkák felhalmozódása) sokszor a
méhállományokat megtizedelheti. De remélem és kívánom a legjobbakat!
Hogy kikkel találkozhatunk, ha kaptárt
bontunk?
A méh anya a kaptár lakói közül legnagyobb termetű méhecske. Meg tudjuk keresni,
és észrevehető, hiszen színes pöttyel jelölik a
méhészek. A szín évente más és öt évente ismétlődik, így nyomon tudják követni az anya
korát. És hogy miért ilyen nagy a termete? A
dajkaméhek etetik a garatmirigy váladékukkal, ami a méhpempő. Az anya nem uralkodik,

csak petézik, a királyné elnevezés helytelen.
Néhány évig él a MÉH ANYA. A méhészeknek
érdemes évente, kétévente cserélni lehetőleg,
mert csökken a petézési teljesítménye. A kap-

tárt csak párzáskor, rajzáskor szokta elhagyni.
Fullánkja a munkásénál nagyobb. Embert
ritkán szúr meg vele, de más anya és néhány
hereméh, munkásméh ellen használja. Szúrás
után nem szakad ki.
A méh anyát a fullánktalan HEREMÉHek
termékenyítik meg. Ezek a bogarak meg nem
termékenyített petéből szűznemzéssel fejlődnek ki 24 nap alatt. Körülbelül 1-1,5 hónapig

élnek, egy családon belül akár
4-5 ezer is lehet. Potroha nem
hegyes, mint az anyáé és a munkásé, hanem széles, tompán végződik. A párzás
után a párzó hím életét veszti és párzó szerve
az anyaméh testébe szakad.
Akiket látunk virágról- virágra szállni,
ők a DOLGOZÓ méhek, akik nőstények és
nem képesek szaporodni. Nem hiába a dolgozó név, hiszen a legtöbb feladatot a kaptáron belül ők látják el: lépet építenek, nektárt,
virágport gyűjtenek, állandó hőmérsékletet
biztosítanak, védik az anyaméhet, gondozzák
az utódokat, stb. A kaptár lakói közt a munkások a legkisebbek. Nyáron a kaptárban kb.
60.000-70.000 dolgozó is lehet, télire felére is
csökkenhet. Gyűjtés idején, nyáron körülbelül
6 hétig élnek, télen tovább. Az előző évben fejlődött méhek áprilistól május végéig szoktak
elpusztulni. Jellegzetes fegyverük a fullánk,
ami szúrás után kiszakad, emiatt a méhek "elvéreznek".
Sajnos eljutottunk odáig, hogy a méhek ellenségei között az embert is megemlíthetjük.
A töménytelen hordásidőben végzett vegyszerezés (nem méhkímélővel) a szezonba igen
nagy károkat okoz a természetnek és persze a
méhészeknek. Vigyázzunk a méhekre és ültessünk sok virágot!
Kisuczky Éva

ZUMBA'RT
 Ha szeretnél felszabadultan mozogni...
 Ha szereted a latin ritmusokat...
 Ha szeretnél fitt lenni, de unod a tornát...
 Ha szeretnél szórakozva megszabadulni
a felesleges kilóktól...

ITT A HELYED!!!
Keddenként 19 órától a Sly Szalonban!
Érd: Szommer Csillánál 0670/4309338
szommercs@gmail.com
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Deszki Sport Club hírei
Labdarúgó csapatainkról:
 Felnőtt csapatunk január végén kezdte
meg a felkészülést a tavaszi fordulókra. Távozóink: Fazekas Bálint, Kecsenovics Norbert,
Kozma Tamás, Haskó Norbert. Pótlásukra érkeztek a következő játékosok: Kispéter Zoltán,
Balogh Tibor, Szél Szabolcs. Úgy gondoljuk,
keretünk erősödött, illetve az is pozitív, hogy
a csapat gerince együtt maradt, és hétről hétre
tudott versenyezni a megyei futsal bajnokságban. Ezért a Téli műfüves bajnokságban a felső
házba neveztünk a megye I. osztályú csapatok
közé. Lehota István szeretné tudni, hogy helyt
tudunk-e állni az élcsapatok ellen. Sajnos eddig két vereségünk (Kistelek, Csongrád) volt.
Voltak bíztató jelek, de nagy még a lemaradásunk, ez látható.
A januárban rendezett deszki kispályás bajnokságon a 3., illetve 6. helyett sikerült megszerezni. A keretet szét kellett osztani, mivel az
egyik nevezett csapat nem jelent meg. Mindkét gárdánk csere nélkül küzdötte le a tornát,
így sajnos jobb eredményt nem is várhattunk
el.
 Ifjúsági csapatunk sajnos tovább gyengült. Távozott az egyesülettől: Márkus Roland,
Hedvicsek Balázs, Békési Róbert, Laczi Gergely. Érkező játékos nincs, de nem is kerestünk.
Be kell látni, hogy olyan 16-18 éves játékosokkal, akiknek nincs deszki kötődése, pillanatnyi
sikereket el lehet érni, de hosszú távon nem
megoldás. Célunk a következő években az
U14-es játékosaink beépítése az ifjúsági csapat
8 játékosa mellé. Szeretnénk visszacsalogatni

az utóbbi években "elvadított", "elűzött" deszki
játékosokat is, mint Pető Bence, Márkus Roland, Berkó Bendegúz, Horesnyi Rajmund.
Cél ebben az évben a tisztes helytállás, és a
csapatépítés.
 U14-es gárdánk az ősz második felére belerázódott a bajnokságba, és jó játékkal
felküzdötte magát a középmezőnybe. Tavaszra szeretnénk pár helyet előrébb lépni, és
csökkenteni a távolságot az élcsapatokhoz.
Szeretnénk még az érettebb játékosokat pár
alkalommal az U19-es mérkőzéseken is kipróbálni. Távozóról, érkezőről nem tudunk
beszámolni.
 Bozsik korosztályunk U11, U9, U7 folyamatosan készül tornatermi edzésekkel a
tornákra. Létszámunk folyamatosan nő. Edzés
látogatottság szinte 100%-os. A gyerekek jól
érzik magukat, fejlődnek. Távozóról, érkezőről
nem tudunk beszámolni.
Futsal: egyesületünk labdarúgói a téli szezonban a megyei futsal bajnokságban pallérozódnak. Az óvodások kivételével minden korosztályunk megmérettetik a bajnokságban. Az
előző évhez képest már most látszódik, hogy
játékosaink, csapataink hatalmasat fejlődtek.
Szinte minden gárdának esélye van a csoportjában a továbbjutásra a megyei döntőbe.
A srácok hatalmasat küzdve, jól játszva nyerik
a mérkőzéseket, olykor viszont a gyengébb ellenfelek ellen is képesek vereséget szenvedni.
Amennyiben ez a fejlődés ilyen mértékű lesz a
jövőben, akkor szép jövő előtt áll az egyesület.

Pályázatok: az önkormányzat
támogatásának, illetve a TAO pályázatoknak
köszönhetően az egyesület stabil anyagi háttérrel rendelkezik a 2017-es évre. A működésre a pénz meg van. Tervezett beruházásokra
még gyűjtjük a TAO támogatásokat, de ebben
az évben az eredményjelzőt, a kútfúrást, illetve a 9 személyes kisbusz vásárlást szeretnénk
megvalósítani.
Az egyesület hosszú évek után elsőnek rendezi meg a deszki sport bált február 25-én. Ismeretlen vizekre evezünk ezzel. Nem tudjuk,
mekkora igény van rá, nem szerveztünk még
sose ilyen jellegű eseményt. Szeretnénk jól csinálni, szeretnénk, hogy minden sportszerető
ember, szurkoló, szülő, játékos, jól érezze magát. Szeretnénk egy olyan bált szervezni, ami
után nem lesz kérdés, hogy igenis van létjogosultsága a 2. Deszki Sport Bálnak is.
A 2016-os év második felében felélesztettük
az egyesület facebook oldalát. Naprakész hírekkel, eseményekkel, góltotóval várunk minden sportszerető embert, szurkolót, játékost az
oldalon. Kérjük azt is, hogy jelezzék bármilyen
ötlet, kérdés, javaslat merülne fel az oldallal
kapcsolatban. Várunk minden észrevételt!

Hajrá DSC!!!

Tóth Tibor edző

Csak Deszkieké a Szegedi Műjégpálya
Várunk mindenkit

2017. március 11-én 8:30-10:30 a
DESZKIEK JEGES NAPJÁN!
Kedves Deszkiek!
Immár 6. éve közel 50 vállalkozó, ill. magánszemély önzetlen támogatásának köszönthetően évente egy alkalommal a szervezésemmel minden érdeklődő deszki gyermek és fiatal műjégpálya látogatáson vehet részt – csak nekünk fenntartott pályahasználattal.
A résztvevők beutaztatása idén is különjáratú autóbuszokkal történik.
Buszindulás: a régi iskola elől 7 30-kor
Részvételi díjak:
Az általános iskolás és óvodás korúak részére a kedvezményes részvételi díj: 500 Ft,
mely tartalmazza az oda-vissza buszköltséget, a belépőt, és a korcsolyabérlés díját is.
Középiskolások, vagy felnőttek esetén a részvételi díj 1.500 Ft (500 Ft buszköltség, 500 Ft belépő és 500 Ft korcsolya bérlés)
Részvételi szándék jelzése és szponzori támogatás, valamint egyéb felvilágosítás a +36/709419049-es telefonszámon kapható
Gyorgyev Vojiszláv szervezőnél, vagy Gera Norbert testnevelő tanárnál a +36/706116794.
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Kert és konyha
Kányádi Sándor:
Február reggel
Reggel
az ember
ki se lát,
annyi, de annyi
jégvirág
nyílott az éjjel
az ablakon.
És szánkáz a szél
az utakon.

Fura fintora a természetnek,
hogy noha a február a legrövidebb
hónap, mégis – jogosan – úgy érezzük, hogy csak nyúlik-nyúlik, mint
a rétestészta, és a télnek nem akar
vége szakadni. Olykor ködbe burkolózik a kopár táj, máskor a ragyogó napsütésben a cinkék énekétől
hangos a reggel. Ilyenkor a hóvirágok kapva- kapnak minden napsugárfoszlányért, és törékeny fejecskéjükkel kitörve a fagyból fennen
hirdetik: a tél idén is veszített. Az a
pici virág irigylésre méltóan tartogatta minden tartalékát a tavaszra,
de nekünk nincs ilyen szerencsénk:
tavaszra kimerül minden vitaminés energiakészletünk. Igyekezzünk
pótolni zöldségekkel/gyümölcsökkel, szedjünk akár vitaminokat,
kiemelten D-vitamint, mely jelentősen megtámogatja szervezetünk
immunitását. Amikor az idő javul,
töltsünk sok időt a szabadban, hiszen a levegőn, mozgással töltött
idő serkenti a szervezet immunrendszerének aktivitását.
Ha a föld enged, a hagymás növényeket elduggathatjuk, az alakító
metszéseket is megtehetjük. A le-

vendula már most csaknem tövig
vágható, de a dísznádat és a pampafűféléket is kinyeshetjük, a zöldhajtások megjelenése előtt.
Most egy tartalmas, tetszőlegesen turbózható, vagy zöldfűszerekkel vitaminnal telíthető pogácsa
receptjét hoztam, mert pogit sütni
mindenki tud. Amit én nem annyira szeretek a pogácsakészítésben,
az a szaggatás utáni maradékok
újragyúrása, nyújtása, majd újbóli szaggatás, és így tovább. Ennek
okán javaslom az időhiányban
szenvedő sósrágcsi kedvelőknek a
kiflikészítést pogácsatésztából.

ELKÉSZÍTÉS:
1. a kimért liszthez adjuk hozzá a sót, sütőport, morzsoljuk bele
a fagyos zsírt, feldarabolt vajat és
margarint, amíg teljesen morzsalékos nem lesz.
2. a langyos cukros tejben futtassuk fel az élesztőt.

3. a liszthez adjuk
hozzá a tojást, a tejfölt
és az élesztőt. Dolgozzuk jól össze. Elég lágy,
de nem letapadós tésztát fogunk
kapni. Kelesztőtálba tegyük, majd
langyos helyen kelesszük duplájára.
4. kezdjük előmelegíteni a sütőt
200 fokra.
5. ha csak kifliket csinálunk, os�szuk a tésztát 4 cipóra, és nyújtsuk a
tésztákat nagyon vékonyra (2 mm),
kör alakúra. 12 részre cikkezzük fel
egyenként a köröket. A tölteléket
a körcikk ívéhez halmozzuk, a két
csücsköt ráhajtjuk, majd szorosan
feltekerjük.
6. sorakoztassuk tepsibe a kifliket, kenjük meg a tetejüket tojássárgájával (tejföllel), és ízlés szerint
szórjuk meg a kifliket magvakkal.
Hagyjunk helyet a kiflik között,
nőni fognak.
7. 200 fokon 12-15 perc alatt sül
ki egy adag.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

NYITVATARTÁS:

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

Deszk, Alkotmány u. 47.
Áraink 2017. február 27. – március 09-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

TARJÁS KIFLI

HOZZÁVALÓK
4-6 SZEMÉLYRE:
 50 dkg liszt
 1/2 ek só
 1/2 sütőpor
 5 dkg vaj
 5 dkg sült zsír
 15 dkg margarin
 1 kis pohár tejföl
 1/2 friss élesztő
 60 ml tej + 1 kockacukor
 1 tojás
TÖLTELÉKNEK:
 tarja (vagy füstölt sajt, bacon) feldarabolva, esetleg
nagylyukú reszelőn lereszelve
TETEJÉRE:
 kenéshez: 1 tojássárgája,
vagy 1 nagy kanál tejföl
 szóráshoz: szezámmag, lenmag, napraforgómag, ...

Nescafé Dolce Gusto
espresso 96 g

Kunsági Éden
étolaj 1 l

Tento eü.papír natural line
3 rétegű, 16 tekercs

Tide mosópor 1,5 kg
alpine fresh

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
A fotók illusztrációk.
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XXI. évi Nemzetközi Tisza-Maros Szög Sakk Csapatverseny
2017. január 21-én került megrendezésre Tiszaszigeten az immár hagyományos Nemzetközi
Tisza-Maros Szög Sakk Csapatverseny a helyi tornateremben.
Ezúttal nevezési csúcs született,
mivel 21 (3 fős) csapat vett részt a
versenyen, köztük három csapat
Szerbiából érkezett. 20 településről érkeztek versenyzők (Makó,
Szeged, Csongrád, Kiszombor,
Pusztaszer, Szőreg, Mártély, Hódmezővásárhely, Magyarcsanád,
Deszk, Tiszasziget, Gyálarét, Kiskunhalas, Kecskemét, Szentes,
Soltvadkert, Bordány; és Szerbiából Csóka, Zenta és Felsőhegy).
Zámbó László nemzetközi
versenybíró irányításával lebonyolított sakktornán a következő
helyezések születtek:

1. helyezett: Makó I. csapata Restás Péter, Joó János, Martonosi
Ádám
2. helyezett: Csongrád - Kemény Csaba, Nagy József, Cs. Kovács László
3. helyezett: Kiszombor - Mihály János, Bartos Ferenc, Bodó
Márta
4. helyezett: Alföld SE - Udvardi Zalán, Papp Bence, Melján
Dávid

A Tisza-Maros szög térség idei
bajnokcsapata Kiszombor lett.
A helyezetteknek járó díjakat
a házigazda ifj. Ferenczi Ferenc
Tiszasziget polgármestere adta át.
Gyorgyev Vojiszláv

Desz községet két csapat is
képviselte.
Helyezéseik:
8. helyezett: Deszkirályok Farkas Sándor, Mikó Valér, Bérczi
Péter
10. helyezett: Zentai András,
Szanka Imre, Rozsnyai Tamás

XXI. Nemzetközi Sakk Egyéni Falubajnokság Deszken

2017. február 4-én került megrendezésre Deszken huszonegyedik alkalommal a szép hagyományoknak örvendő Nemzetközi
Sakk Falubajnokság.
A vetélkedőnek a helyi Bástya
étterem adott otthont, ahol 19
településről, köztük Szerbiából
és Romániából is érkeztek versenyzők (így Budapest, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Makó,
Szeged, Mártély, Magyarcsanád,
Csanádpalota, Tiszasziget, Röszke,
Kiszombor, Szőreg, Üllés, Deszk,
a romániai Nagylak és Szerbiából
Ada, Zenta, Tornyos).
A hét fordulós svájci rendszer-

ben lebonyolított egyéni versenyen
Zámbó László nemzetközi versenybíró irányításával a következő
helyezések születtek:
1. helyezett: Restás Péter (Makó)
2. helyezett: Csikós Mihály (Szeged)
3. helyezett: Csala Imre (Kecskemét)
4. helyezett: Joó János (Makó)
5. helyezett: Dr. Kovács Arthur
(Szeged)
6. helyezett: Ábrahám Zoltán
(Hódmezővásárhely)
A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség különdíjazásban
részesítette a következő verseny-

STEFI
IPARCIKK JELLEGŰ
KISKERESKEDÉS
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig

zőket:
60 év feletti legeredményesebb
versenyző: Bartos Ferenc (Kiszombor)
Legjobb ifjúsági versenyző: Varga Gábor (Szeged)
Legjobb női versenyző: Varga
Szilvia (Szeged)
Legjobb Deszki versenyző: Farkas Sándor
Csongrád megye amatőr bajnoka címet Szénási Péter (Pusztaszer)
nyerte el.
A következő nagyszabású verseny - a Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny február
18-án szombaton kerül megrendezésre szintén Deszken, ugyancsak
a helyi Bástya
étteremben.
A
verseny
iránt ér-

deklődni, illetve nevezni a 06 70
9419049-es telefonszámon lehet.
A torna megrendezését támogatták Király László polgármester,
Csongrád Megyei Szabadidősport
Szövetség, Deszki Művelődési Ház
és Könyvtár, Deszki Sport Club,
Gyorgyev Milivojné, Batki Istvánné, Borka Lajosné, Varga Gábor,
Novkov Milos, Szőlősi Istvánné,
Husztiné Dobó Katalin, Kovács
Csaba, emellett segítették: Farkas
Sándor, Gonda Istvánné Gyöngyike, Sillóné Varga Anikó, Szunyog
Erzsébet, Ráczné Gonda Ildikó,
Gilicze Gábor, Kopasz Róbert,
Herpai József, Mikó Valér, Bartos
Ferenc, Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft.
A helyezetteknek járó díjakat
Sztán László képviselő adta át.
Gyorgyev Vojiszláv és
Farkas Sándor
szervezők

6772 DESZK, ALKOTMÁNY U. 43. (bejárat a Kossuth u. felől)
Telefon: +3670/310-7702







szegek, csavarok
kerékpáralkatrészek
festékek, vegyi áruk
kerti szerszámok, nyelek
vízvezeték szerelvények

HASZNÁLT RUHÁK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
AKCIÓ: 1200,-FT/KG ÁRON!
Lelkiismeretes kiszolgálással
és kedvező árakkal várom kedves vásárlóimat.
Kószóné Kovács Ildikó boltvezető
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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:
+3662/565-881

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.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (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
Beszédes Viktor 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.

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!

Savanya Zsuzsannának és Varga
Istvánnak (Deszk, Gerliczy Ferenc u.
18.) Áron,
Dr Szipán Ramónának és Lőrincz Jánosnak (Deszk,
Béke u. 24.) Koppány,
Bárdos Anettnek és Csikota Jánosnak (Deszk, Páva u.
7.) Leó,
Lipták Orsolyának és Hajdú Milánnak (Deszk, Radnóti u.8.) Marcell,
Németh Hajnalkának és Lázár Sándornak (Deszk, Május 1.u. 44.) Hajna Rézi nevű gyermeke született.
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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

március 1., 15, 29.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Kócsó József – Deszk, Alkotmány utca 77/A szám
alatti lakos 62 éves korában, //// Kószó Dezsőné – Deszk,
Csalogány utca 10. szám alatti lakos 83 éves korában, ////
Szilágyi Máténé – Deszk, Alkotmány utca 39. szám alatti
lakos 90 éves korában, //// Mészáros Imre József - Deszk,
Kossuth köz 9. szám alatti lakos 59 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG

Barta Ibolya és Palkó Tamás - Tóth Csilla Ildikó és Barta László 2017. február 4-én, Fődi Gábor
szegedi lakos és Gagua Tucay Connie 2017. február 8-án, Tóth Márk Gábor deszki lakos és Szalóky
Szandra szegedi lakos 2017. február 11-én házasságot kötöttek.
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A legfinomabb deszki farsangi fánkot sütők

Az egyik disznó-gazda,
Dékány László még a
szomjasokra is gondolt
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