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Újabb sikerek néptáncosainknál
A Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk csoportjai ismét taroltak a Tóth Ferenc Gyermektánc koreográfiai verseny döntőjén. És hogy milyen eredményt értek el, arról a 6. oldalon olvashatnak.

Március 15.
A deszki március tizenötödikei ünnepségek délelőtt az iskola
műsorával kezdődtek a Faluház színpadán. Vid György igazgató úr köszöntője után a gyerekeinktől láthattunk megemlékezést, Ágoston Lóránt és Kovács Attila tanár urak
vezényletével, a teljes iskola és az óvodások néző serege
előtt. Köszönjük minden résztvevőnek – szép műsort volt!
A települési ünnepre este került sor ugyanitt. A szabadkai
Juhász zenekar; a Szabadka Táncszínház és Mészáros Gábor színész, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művésze
által bemutatott műsorral ünnepeltük méltón ezt a nagy napot,
mely előadást Brezovszki Roland rendezett. Sokan jöttek el, hiszen
a műsor után a Faluház és a Deszki Nagycsaládos Egyesület által
meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése következett, immár
hagyományosan. Szép megemlékezés és szép nap volt.
A rajzverseny eredményét következő számunkban olvashatják.
Király László polgármester

Báloztak sportolóink
Az első Sportbálon több mint 160-an voltak és érezték remekül magukat. A bálról a 12. oldalon olvashatnak.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Igaz, hogy a testület foglalkozni kíván az egyirányú utcák problémájával?
– A márciusi testületi ülésen kerül a képviselő-testület elé egy előterjesztés, mely többek között ezzel a témával foglalkozik. Lassan
két évtizede, hogy az akkori testület a Tisza, a
Kertész, a Maros, a Virág és a Május 1. utcák
esetében egyirányú forgalmat határozott meg.
Akkor is tagja voltam a testületnek, és emlékszem, ez lakossági megkeresésre indult el. Az
utak és a padkák állapotát kívánta megóvni
ez a döntés, és a településen az átlagosnál szűkebb utcák nyugalmát, a közlekedés biztonságát próbálta szolgálni ez a szigorítás. Azóta
volt néhány megkeresés, ami ezek feloldását
célozta.
A testülettel meg kívánjuk vizsgálni, hol
indokolt ez a tiltás, hol lehet a közlekedés biztonságára hivatkozva, valami más eszközt keresve újra megengedni a kétirányú forgalmat.
Elképzelhető, hogy pl. a Tisza és Kertész utca
közötti be nem látható kanyarban fekvő rendőrt építenénk, hogy lelassítsuk a forgalmat,
és körültekintőbb vezetésre kényszerítsük a
gyorshajtókat, de feloldjuk az egyirányú forgalmi korlátozást. Mire ez a cikk megjelenik,
már megszületnek a döntések – remélem,
mindenki számára elfogadható lesz ez a döntés-csomag.

– Év végén azt ígérte polgármester úr,
hogy a járdaépítések folytatódni fognak.
Itt a jó idő, mire számíthatunk?
– „Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó” –
szokták mondani, mi pedig igyekszünk nem
csak mondani, de be is tartani! Még az év végén árajánlatokat kértünk járdaszakaszok felújítására, javításokra. Ezek mindegyike a településünk frekventált helyein lévő, a legtöbbek
által használt járdák burkolataira vonatkozik.
Az Alkotmány utca Maros felőli oldala, a
nyugdíjas klub és a szerb templom közötti
járdaszakasz, valamint a főtér hivatal felőli
oldalának újragondolását irányoztuk elő a
tervezésnél. Márciusban szeretnénk dönteni
a menetrendről, és a legtöbb munkát legkésőbb nyáron el is végeznénk. Ezek viszonylag
nagy munkák, melyek a költségvetésünk saját
forrásainak jelentős részét felemésztik, így
csakis testületi döntés alapján kerülhet rájuk
sor. A kezdést a májusi bevalláshoz igazítjuk,
mert akkor tudjuk meg pontosan, hogy milyen adókkal számolhatunk 2017-ben. Ezek
mellett a településüzemeltetéssel összefüggő,
kisebb felújítások továbbra is folynak, ahogy
ezt már megszokhatták a lakosok. A „Náda

– Az országban minden iskola üzemeltetése állami kézbe került. Deszken mik a
tapasztalatok, van-e még dolga az önkormányzatnak?
– Először is hagy kezdjem azzal, hogy
Deszk az elsők között állapodott meg az átadás részleteit illetően a KLIK-kel. Felajánlottuk a segítségünket, hogy minél zökkenő
mentesebben megtörténhessen az átadás, és
együttműködő partnerként kezeltük egymást
az intézményfenntartóval. Azóta a községnek
a napi feladatokba nem kellett beavatkozni,
besegíteni – azok teljesen jól működnek az új
rendszerben.
A fejlesztések terén elképzelhető, hogy
együtt fogunk működni a KLIK szervezetével,
hiszen ez függetlenül a fenntartó személyétől
a település érdeke is. Számunkra az intézményeink minél jobb körülmények között fenntartható működése továbbra is elsődleges cél.

féle” élelmiszer bolt mellett, a Kossuth utcai
parkolóból esős időben nem lehet száraz lábbal feljutni a járdára – ezt mielőbb orvosolni fogjuk, és ahogy az idő engedi, jó néhány
támfal megújul a csapadékvíz elvezető árkok
mentén.
Ehhez az eddigiek szerint továbbra is biztosítjuk a saját forrásokat az iskola és az óvodák
esetében is.
Így került most új acél ajtó a szerb óvoda
és iskola udvari tárolójára, így készült járda
is ugyanoda, gyártás alatt vannak az épületek
homlokzatára szerelendő zászlótartók, és a
központi óvoda udvarának további szépítése
is folytatjuk.
Árajánlatok kérése van folyamatban az óvodai bútorok, székek cseréjére is. A testületünk
dönthet arról, hogy a harminc éves berendezéseket kicseréljük-e az adófizetőink pénzéből
– ez is milliós tétel lehet. De foglalkoztat bennünket az eszköz ellátás is.
A farsang elejére minden óvodai csoport
egy-egy játék csomagot kapott önkormányzati beszerzésből. A szerb ovinak a szerb
nemzetiségi önkormányzat vásárolt hasonló
játékokat – teljes az egyetértés ezen a vonalon
közöttünk.
Amint az látszik is, a feladatok tehát elkülönültek, mégis elengedhetetlen az együttműködés. A működtetés állami kézbe került, de
az alapvető kérdésekben és a fejlesztésekben
továbbra is érintettnek tekintjük magunkat.
Megköszönöm, hogy ez közös nevező lehet
a tankerületi központunk vezetőjével. Együtt
kell és tudunk gondolkodni az előttünk álló
feladatok és fejlesztések megoldásában, így
mindenki jól jár.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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SÁRFELHORDÁS KÖZÚTRA

Tisztelt Adózó!

Csapadékos időt követően a földutak és az
aszfaltozott utak kereszteződésének közelében, az építkezések környezetében gyakran
tapasztalunk sárfelhordást. A sárfelhordás
azon túl, hogy csúnya látványt nyújt, fokozott
veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire, mivel megnő a csúszásveszély kockázata.
Hasonló problémát jelenthet száraz időben
a földrögök felhordása is, mivel kerékpárral
vagy motorral való ráhajtás esetén balesetet
okozhat.

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozó a helyi iparűzési
adó bevallását az adóévet követő év május 31ig bevallás benyújtásával teljesíti és egyidejűleg a tényleges adó különbözetét meg is fizeti.
A helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány
a www.deszk.hu honlapról letölthető.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az
iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az
ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a
NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az
illetékes önkormányzati adóhatóságnak.
Amennyiben az adókötelezettséget az adózó helyett a képviselője teljesíti elektronikus
űrlapon, úgy papíralapon köteles bejelenteni
képviseleti jogosultságát az Önkormányzati
adóhatósághoz.
A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető.
Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy
a NAV-hoz benyújtott bevallás - tartalmi
vizsgálat hiányában - akár egyszerű számítási
hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is
tartalmazhat, melynek következményeként
mulasztási bírság kiszabásának van helye.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 172. § (10) bekezdése értelmében
hibásan benyújtott bevallás esetén magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 7. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
7. § (1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés
biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan
befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a
keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni,
illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről
a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés
olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy
a közútra került olyan akadályt lát, amely a
közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közút

kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre
lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani
(mérsékelni).
A KRESZ szintén meghatározza az utak
igénybevételének feltételeit:
63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést
megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a
keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a
közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely
a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell
távolítani.
A fentiek alapján az útszennyeződést
okozó mezőgazdasági - vagy egyéb gépjárművet vezető sofőr köteles az utat megtisztítani, ez számára a jogszabályok által előírt
kötelezettség!! Az előzőekben meghatározott cselekményt elkövető személy – ha a
magatartásával más személynek sérülést
nem okozott – szabálysértést követ el, melyet a helyszínen intézkedő rendőr helyszíni
bírsággal szankcionálhat.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző

Az év hala 2017-ben

Több mint ötezren szavaztak a Magyar Haltani Társaság honlapján októberben
elindított közönségszavazáson, amelynek tétje az Év hala
cím elnyerése volt. A korábbi
évekhez hasonlóan most is
három őshonos jelölt közül
lehetett választani. A szavazatok közel felével (48%) a harcsa lett a versenyben az első,
megelőzve a paducot (37%)
és a harmadik helyezett halványfoltú küllőt (16%).

Mióta a vizák eltűntek vizeinkből, legnagyobb halunk
a harcsa. Népszerű is, hiszen
hatalmas száját és hosszú
bajszát a gyerekek már a képeskönyvekből megismerik.
Hosszú életű hal, amely egész
életében növekszik. Másfél
évszázada még kétmázsás
példányokat is fogtak vizeinkből, de ma már a 100 kg
fölöttiek is ritkaságszámba
mennek.
Különböző korosztályai
alaposan kihasználják kedvelt

élőhelyein, a lassú folyókban
és az állóvizekben számára elérhető táplálékot, az apró halivadéktól a víz felszínén úszó
kiskacsákig. Ikráit általában
júniusban rakja le, többnyire
a fűzfák bojtos gyökérzetére
vagy az árvíz alá került bokrokra. A hím gondosan őrzi
és védi a lerakott ikrát.
A faj mesterséges szaporítási módszere igazi hungarikum, amit napjainkra
más országok is átvettek. Az
üzembiztos technológia lehetővé teszi a tógazdasági és
a medencés áruharcsa-termeléshez szükséges ivadék
előállítását. Szálkamentes, ízletes húsa a harcsát egyik legkedveltebb étkezési halunkká
teszi, amiből a jelenleginél
lényegesen nagyobb men�nyiség is helyet találhatna a
háztartásokban és a vendéglátóiparban.
Forrás:
www.haltanitarsasag.hu

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Pályázati sikerek
A Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk két
pályázatát is támogatta a Nemzeti Kulturális
Alap. A „Rözögtessük mög!” - Dél-Alföldi Szóló- és Páros Táncok Országos Fesztiválja megrendezésére 450.000,-Ft-ot, Néptánc tábor
megrendezésére határon innen és túl című pályázatukra 300.000,-Ft-ot nyert az egyesület.
A „Rözögtessük mög!” néptáncfesztivál május 13-án kerül megrendezésre, hagyományteremtő szándékkal. Ez az első olyan kezdeményezés térségünkben, amelynek fő célja, hogy
a Dél-Alföld tánchagyományai ne merüljenek
a „feledés homályába”. A versenyzőket neves
szakmai zsűri bírálja el. A fesztivált támogatja
még az Örökség Népművészeti Egyesület és a
Martin György Néptáncszövetség is.
A fesztiválról részleteket a következő számunkban olvashatnak.
Bene Ildikó
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EBÖSSZEÍRÁS FELHÍVÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése
alapján Deszk Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Deszk
község közigazgatási területén
tartott ebek nyilvántartásba
vétele céljából 2017. április 1.
napja és 2017. május 31. napja
között ebösszeírást végez.
Az eb tartója, tulajdonosa az
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie
az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd
visszajuttatni az Önkormányzat
részére. Nyilatkozatot kell tenni
abban az esetben is, amennyiben
az ingatlanon nem tartanak
kutyát. Az adatlapok
beszerzése az ebtartó
kötelessé-

ge. Az adatlapok beszerezhetők
a Deszki Polgármesteri Hivatal
(6772 Deszk, Tempfli tér 7.) aulájában, vagy letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (www.
deszk.hu).
Az adatlap kézzel és géppel is
kitölthető, de a saját kezű aláírás
minden esetben elengedhetetlen
feltétele a benyújtásnak!
Az ebösszeíró adatlapokat
(ebenként kitöltve), illetve a
nemleges nyilatkozatot az alábbi
úton lehet benyújtani:
- személyesen a Deszki Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett urnába dobva,
- postai úton a Deszki Polgármesteri Hivatalnak címezve,

- elektronikus úton (aláírva,
beszkennelve) a ph@deszk.hu
címre küldve.
Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2017. május
31.
Az ebösszeírás során adatot
szolgáltatni köteles
– a 2013. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, tulajdonosa,
– az azóta újonnan a háztartásokba került, az állatorvos által
már az országos nyilvántartásba
rögzített ebek tartója, tulajdonosa,
– továbbá a 2013. évi ebös�szeírás során be nem jelentett
ebek tartója, tulajdonosa.
Az ebek
tartói, tulajdonosai az
ebös�szeírás
idő-

szakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a
változásokról (eb elhullása, eb
tulajdonosának, tartási helyének
változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan
adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és
benyújtásával!
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga
után!
Felhívjuk továbbá a Tisztelt
Ebtulajdonosok figyelmét, hogy
a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése
értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb
csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.
Amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.
Együttműködésüket köszönjük!
dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita
jegyző

A víz világnapja, avagy a legnagyobb kincsünk a
tiszta víz
A Föld édesvízkészlete nem
kifogyhatatlan, körforgásának és
tisztaságának megőrzése érdekében azonban nagyobb figyelmet
kell szentelnünk környezetünk
védelmére is. A világ szinte minden állóvize, folyója szennyezett.
Jelenünk és az utánunk érkező
generációk sorsa múlhat azon,
miképpen gazdálkodunk a Föld
vízkészleteivel, hogyan óvjuk és
hasznosítjuk az élet egyik alapvető elemét. AZ ENSZ 1993-ban
március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek
célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a termé-

szeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja
fel figyelmünket a víz alapvető
szerepére. A jövő generációinak is
meg kell tanulnia, miért nevezzük
kincsnek a tiszta vizet. Ha nincs
tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs
víz, nincs élet. Ilyen egyszerű ez.
Éppen ezért 2017-ben a világnap
szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta
vizet!” lett.
Tudta? A tudósok azt mondják, hogy a víz lesz az új olaj.
Az a különbség, hogy az olajjal
ellentétben a víz a túléléshez kell.
A Világbank 2016-ban adott ki

egy jelentést, ami szerint a klímaváltozás a víztartalékokat érinti a legsúlyosabban. A vízhiány
fegyveres konfliktusokat okozhat,
növelheti a migrációt, néhány régióban akár a GDP hat százalékát
költhetik a vízhiány miatti következményekre, recesszióba döntve
egész gazdaságokat. Ha nem lépnek a kormányok, a már most is
vízszűkében lévő vidékekre még
keservesebb évek várnak. A legérintettebbek ilyenek Közép-Afrika és a Közel-Kelet, de India és
Kína kilátásai is borúsak. A közel-keleti országoknak már a közeljövőben súlyos gondjaik lehet-

nek, Szaúd-Arábia például
akár teljes egészében vízimportra
szorulhat. Az ENSZ is felismerte a
problémát, 2010-et a tiszta víznek
dedikálta, és a friss vízhez jutást
alapvető emberi jognak nevezte.
Ez jól hangzik, de semmire nem
elég, ezért a világszervezet célokat
is megfogalmazott, amelyet 193
ország el is fogadott. Ebben azt
vállalták, hogy 2030-ra mindenkinek hozzáférést biztosítanak a
vízhez. A Világbank szerint ehhez
1,7 billió dollárra lenne szükség,
melynek a töredéke sincs meg.
(Forrás: www.vizvilagnap.hu,
www.index.hu)
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Ezt tanultuk!

Ha február, akkor bizony mindenki színpadon van, hogy megmutassa: „Ezt tanultuk!”
Február 17-én és 24-én is megtelt a Faluház
büszke szülőkkel, nagyszülőkkel és érdeklődőkkel, és összesen 25 (!!!) egyéni és csoportos
fellépőnek köszönhetően mindkét alkalom-

mal széttapsolhattuk a tenyerünket… Évek
óta nézem és hallgatom a deszki gyerekeket és
felnőtteket, és ilyenkor sok mindent érzek! Érzek örömet és érzek büszkeséget is: ezt csinálja
utánunk bárki is!! A gyerekek egyre ügyesebbek, szemmel látható a különbség az előző

évhez képest, és ez pontosan mutatja, mennyit
dolgoznak év közben! Persze, jókat lehet mosolyogni is, ahogy a picik csetlenek-botlanak,
integetnek anyának, apának, aztán elfelejtenek
lemenni a színpadról. Megható látni, ahogy
az idősebbek ugyanúgy izgulnak, mint a gyerekek, pedig szekrényre való díj bizonyítja
tehetségüket! Ha megkérdezné bárki, van-e
kedvencem, nem tudnék választani, és ezt komolyan mondom! Mindegy, hogy tánc vagy
ének, egyéni vagy csoportos, magyar vagy
szerb, egyszerűen öröm nézni! (Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy ezeken a napokon
gombostűt sem lehetne leejteni, annyian vagyunk a nézőtéren.) És akikben gyönyörködhettünk: Kopasz Helga, Kiss Hanna, Vincze
Kamilla, Tirk Inez, 4 Rocky csoportunk, 2 balett csoportunk, Faces, Cibere, Borbolya, Belice
és Kerepetye néptánc csoportjaink, társastánc
(2. o., 3.o., 4.o.), 2.osztályosok énekkara, Cantabella, Népdalkör, Deszki Dukátok, Bánát
tamburazenekar, Bánát utánpótlás csoportja
és a Bánát felnőtt csoportja. Zárásként Király
László polgármester úr meleg szavak kíséretében köszönetet mondott minden oktatónak a
színvonalas munkáért! Ahogy minden évben,
idén is ezzel zárom soraimat: Jövőre, veletek,
ugyanitt!
Sillóné Varga Anikó

Pólika
Kíváncsi lennék rá, kinek
mond ez a név valamit… Bevallom őszintén, Pólika nevével
akkor találkoztam először, mikor megláttam a szórólapon!
Az idősebbek és a (cigánynóták
szerelmesei) biztosan tudják, ki
ő. Nem húzom tovább… Kovács
Apollónia beceneve volt ez, akit
a magyar és a cigánydalok koronázatlan királynőjeként emlegettek egész életében. Rusz Milán
megint nagy fába vágta fejszéjét:
színpadra álmodta Pólika életét!
Varga Klári nevével már találkozhattak (Karády Katalinként
kétszer is megcsodálhattuk csodálatos előadását). Nekem a színpadra lépők névsora garancia volt
arra, hogy megint csodát fogunk
látni, és nem is csalódtam! Március 3-án este semmit nem vártam
jobban, mint ezt az előadást, és
ezt túlzás nélkül mondom! Varga Klári, (mint mindig) most is
teljesen átlényegülve olyan Pólika volt a színpadon, hogy nem
lehetett kibírni könnyek nélkül!
Rusz Milán és Suki István kí-

sérték harmonikán és hegedűn,
Gyorgyev Bránimír pedig táncolt, mindezt felsőfokon. Az előadás lenyűgözően megható és szép
volt! „Pólika” többször is lejött
a színpadról a nézők közé, szólt
hozzájuk, énekeltetett mindenkit,
mondhatom, formabontó volt
Milán rendezésének köszönhetően! A végén többször is vis�szatapsoltuk őket, (szabályosan
könyörögve az ismétlésért, amit
aztán meg is kaptunk) de az előadás közben is sokszor kaptak nyílt
színi tapsot! Polgármester úr és a
képviselő-testület többi tagja Belgiumban tartózkodott, így enyém
lett a megtisztelő feladat: az előadás után háziasszonyként is velük
lehettem még sokáig! (Örültem
neki, mert végre jól kilelkendezhettem magam. Nekem tényleg
egy csoda volt az előadás!) Nagyon jó hangulatú este volt, végtelenül kedves és közvetlen az egész
csapat! Egyetlen dolog törte le
egy kicsit a kedvem: nem voltunk
annyian, mint amit ez az előadás
megérdemelt volna! Deszka Szín-

házas múltamból kiindulva pontosan tudom, nem számít, hányan
vannak a nézőtéren, nekik kell
csodát varázsolni. (Milán másnap
kiírta a közösségi oldalra, hogy
eddigi előadásaik közül a deszki
közönség előtt volt legjobb játszani, mert értő fülekre találtak!)
A vacsora közben szó szerint
könyörögtem ismétlésért, mert
ezt muszáj még egyszer látnom,
de nemcsak nekem!! Gyorgyev
Bránimír ígéretet tett egy őszi
ismétlésre, Klári és Milán is meg-

erősítette: ha hívjuk őket, szívesen
jönnek! Szóval: ha találkoznak
ősszel valamikor egy olyan szórólappal, ahol Pólika neve feltűnik,
jöjjenek és nézzék meg, nem fognak csalódni!
Lapzárta előtt kaptuk a hírt:
A március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából Kiváló Művész elismerésben részesült, illetve Jászai
Mari-díjat kapott Varga Klári!!
Ezúton is sok szeretettel gratulálunk!
Sillóné Varga Anikó
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Néptáncos sikereink
A február és a március megint csak eseményekben gazdag volt néptáncosaink háza táján. Február 18-án kilencedik alkalommal „röfi buliztunk”, ami minden évben hatalmas élmény gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt. Most is így volt ez, kiegészülve egy remek délutáni programmal, a deszki Bu-show-val. Február 25-én kora reggel útra keltek Budapestre Kerepetyéink és Belicéink, hogy a felnőtt néptáncantológián
mutassák be Fekete turca című koreográfiájukat. Az Operettszínházban
megrendezett műsoron a legkiválóbb néptánc műhelyek szerepeltek,
nagy büszkeséggel töltött el, hogy a mieink is köztük voltak. Persze, ez
a program kevésnek bizonyult arra a napra, így azt gondoltuk, hogy
egy remek bállal ünnepeljük meg a sikert.  Az I. Tiszavirág Bál Szegeden, az IH Rendezvényközpontban került megrendezésre, ahol több
mint 160 néptáncos felnőtt és gyerek ropta a táncot hajnalig. Nagyon
jó hangulatú bál volt, köszönjük a szervezőknek, Kolonics Erikának és
Kocsisné Kis Évának!

A következő hét vége sem telt esemény nélkül. Március 4-én kora reggel Százhalombattára indult „nem annyira kicsi” csapatunk, hiszen Tóth
Gábor és Goda Katalin néptáncoktatóink ismét 110 gyereket vettek a
„nyakukba”, hogy megmérettessék magukat a Tóth Ferenc Gyermektánc koreográfiai verseny döntőjében. Nagy eredmény volt már eljutni
is erre a versenyre, de az, hogy a 3 koreográfiánkból 2 Örökség nívódíjas
koreográfia lett, arról nem is álmodtunk. Hatalmas gratula a csapatoknak, az oktatóknak és nem utolsó sorban a koreográfusoknak! Köszönjük a szülők, segítők, öltöztetők segítségét! Nélkületek nem ment volna!
Köszönet a Juhász zenekarnak, Nagy Gábornak, Rácz Szilárdéknak a
zenéért, ami nélkül szintén nem menne…
Az április bízunk benne, hogy ismét hangos lesz Deszken a néptánctól, hiszen készülünk a Százszorszép- és a Maros Menti Fesztiválra is.
Hajrá Tiszavirág!
Bene Ildikó
fotó: Kukucska András

XXI. Nemzetközi Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny
Deszken
2017. február 18-án 21. alkalommal került megrendezésre
Deszken a szép hagyománynak
örvendő Nemzetközi Kocsmák
Közötti Sakk csapatverseny.
A vetélkedőnek a helyi Bástya
étterem adott otthont, ahol 12
településről, köztük Szerbiából
és Romániából is érkeztek versenyzők (így Szeged, Kecskemét,
Magyarcsanád, Makó, Pusztaszer,
Nagylak (Romániából) és Szerbiából, Zenta, Ada, Felsőhegy,
Orompart valamint Hódmezővásárhely és Deszk. 20 csoport,
azaz 60 fő ült asztalhoz.
A 7 fordulós svájci rendszerben lebonyolított verseny rangját
emelte, hogy azon Papp Petra női
nemzetközi nagymester olimpikon is játszott.
A sakk tornát Zámbó László
nemzetközi versenybíró vezette,
melyen a következő helyezések
születtek:
1. Tyúkász Kocsma Szeged

Csizmadia László, Kopasz Róbert, Szojbély Zsigmond
2. Csokonai Büfé Makó
Restás Péter, Joó János, Kópiás
Ferenc
3. Vakegér Szeged
Kiss Balázs, Szekeres János,
Retkes Péter
4. Golfstak Zenta- Szerbia
Savin Ilia, Váradi László, Zagorac Miloslav
5. Vár Söröző Szeged
Balogh Ferenc, Mihály János,
Tornyai Jenő
6. Pálya Söröző I. Pusztaszer
Kalla Tibor, Gyugyi Péter, Farkas Tibor
Csongrád Megyei Szabadidősport külön díjazta a legeredményesebb megyei amatőr csoportot, mely ezúttal a pusztaszeri
Pálya Söröző csoport lett.
Legeredményesebb
deszki
csoport címet a Ljubó kocsma
színeiben versenyző Farkas Sán-

dor, Ferenczi Béla, Sági Mihály
nyerték el.
A torna megrendezését támogatták: Király László polgármester, Brczán Krisztifor alpolgármester, Csongrád Megyei
Szabadidősport Szövetség, Deszki Sport Club, Borka Lajosné,
Varga Gábor, Gyorgyev Milivojné, Szöllősi Istvánné, Husztiné
Dobó Katalin, Kovács Csaba,

valamint segítették: Deszki Faluház, Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft., Farkas Sándor,
Gilicze Gábor, Gonda Istvánné
Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildikó, Szilágyi Imre, Kopasz Róbert,
Csizmadia László, Herpai József,
Mikó Valér, Bartos Ferenc
Gyorgyev Vojiszláv és Farkas
Sándor szervezők
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Farsang az oviban

Időpontja: 2017. április 26. (szerda) 27. (csütörtök) 7-17 óráig
Helyszínei: 6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
– A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték,
a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő
személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a
gyámhivatal gyámrendelő határozata.
– Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
– Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek
igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek
Magyarország területén.
– Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
másolata.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
– Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében
szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz
döntést az intézmény vezetője.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2017. május 12., a
döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza
az óvoda.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő
15 napos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének címzett, de az
érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.
Szerb nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés:
6772 Deszk, Széchenyi István u. 41.
Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás szükséges, mely igazolja, hogy a gyermek, fertőző betegségben nem szenved,
látogathatja a közösséget.
Gyukinné Brczán Szpomenka
tagóvodavezető

„Fuss te tél, fuss te tél,
Itt a tavasz, utolér.
Jön óriás sereggel, hó olvasztó
meleggel.”
A farsangi időszak beköszöntével Óvodánk is felkészült a
tél elűzésére. Farsangi díszbe
öltöztettük
csoportszobánkat,
a zsibongót, és a katica csoportos gyerekekkel felöltöztettünk
egy seprűt Kiszebábnak, amivel
ijesztgettük a telet, vártuk a kikeletet. Otthon készültek a jelmezek, a gyerekek izgatottan mesélték, mivé is változnak a farsangi
mulatság hetében.
A gyerekek egy héten keresztül
élvezhették, hogy maskarákba,
jelmezekbe bújhattak. Táncolt a
bálon hercegnő, tükörtojás, busó,
zorro, katicabogár, tűzoltó, tigris,

pókember és még sorolhatnám a
sok-sok ötletes jelmezt. A szülők
gondoskodtak róla, hogy a tánc
és a sok játék közben megéhező és megszomjazó gyerkőcök a
dajka nénik által varázsolt terülj,
terülj asztalkámnál csillapítsák
éhüket és szomjukat. Az örömteli
napok után jelképesen „elégettük”
a Kiszebábot, kiseprűztük a telet,
majd egy fergeteges táncházzal
zártuk a farsangot, remélve, hogy
jó messzire sikerült elzavarni a telet és a hideget.
„Elmúlott a rövid farsang,
De mi azt nem bánjuk,
Sirassák a lányok,
Otthon maradásuk,
Kiknek a nagy méreg miatt,
Ráncos az orcájuk.”
Osziczki Istvánné
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Rövid híreink
 A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójába jutott Balázs Zalán 5. osztályos tanuló. A megmérettetés
Szegeden a Béke utcai iskolában
volt egy szombat délelőtt. Az
eredményről még nincs hír.
 A XXVI. alkalommal megrendezett Móra Ferenc olvasás és
szövegértés versenyen a szegedi
Gregor József Általános Iskolában hat tanuló képviselte iskolánkat: 3. osztályból – Somorjai
Márk és Tajti Milán, 5. osztályból – Kovács Rebeka és Medgyes
Virág, 6. osztályból – Haska Lilla
és Mészáros Zsófia. A verseny két
részből állt. Az elsőben egy tesztet
töltöttek ki a gyerekek, amelyben
három szöveget kellett értelmezni. A másik részben a szép és kifejező olvasásra volt kíváncsi a
zsűri. Az igen színvonalas és nehéz versenyen szépen helyt álltak
tanulóink, a legjobb eredményt
Somorjai Márk érte el: 4. helyezett lett. A díjat ünnepélyes keretek között vette át március 13-án
Szegeden.
 A Maros menti vers- és
prózamondó fesztiválon hét felsős tanuló vett részt, közülük
versmondásban Mészáros Zsófia
2. helyezést ért el, Szvetlik Zoltán
különdíjas lett. Prózamondásban

Medgyes Anna 2. helyezést ért el.
Az alsósok is képviselték iskolánkat: versmondásban Váradi
Sára, Konkoly Kitti és Tirk Inez 2.
osztályos tanulók, mesemondás
kategóriában pedig Simity Éva
másodikos és Frank Krisztián
negyedikes tanulók indultak, Közülük egy szép mese elmondásával Simity Éva a zsűri különdíját
kapta.
 A Zrínyi megyei matematika versenyről az előző számban
már beszámoltunk. Az elért eredmények alapján a legjobban teljesítő tanulók: alsó tagozat: Tirk
Inez 2. osztály, felső tagozat: Tóth
Kevin 8.o.
A Pangea országos matematika verseny eredményei (27638
gyerek vett részt benne) szerint
iskolánk legjobb matematikusai:
3. osztályból 1. Somorjai Márk
és Tóth Ákos, 2. Tajti Milán; 4.
osztályból 1. Bársony Máté, 2.,
Schauer Viktória és Zsurkán Bekény; 5. osztályból 1. Balázs Zalán, 2. Szabó Judit, 3.Deák Alex és
Kukucska András; 6. osztályból 1.
Mészáros Zsófia, 2. Balassa Adrienn, 3. Haska Lilla; 7. osztályból
1. Bársony Réka, 2. Orosz Viktor,
3. György Csongor és Szremkó Zoltán; 8. osztályból 1. Tóth Kevin, 2.
Bódi Levente, 3. Papp Bence.

A Zoltánfy István Általános Iskola vezetése a pedagógusok bevonásával 5 éve egy
„jó gyakorlatot” dolgozott ki és vezetett be,
környezeti nevelés, egészségre és erkölcsre
nevelés területén.
Az iskola kollektívája abból indult ki, hogy
tanulás olyan sajátosan egyéni, a tanuló aktivitására épülő tevékenység, amely sokféle térben
és helyzetben zajlik, nem korlátozódik kizárólag a kötelezően meghatározott tananyagra
és tanórákra. Az iskola feladata a „tananyag
leadásán túl” az egyének tanulásának az irányítása, szervezése, támogatása. A tanulás
lényege nem csak az ismeretek elsajátítása,
hanem a személyiség különböző komponenseinek az egyénre jellemző fejlődése. A diákok
számára olyan oktatást kell az iskolának biztosítani, amelyben a hagyományos tanterven
kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések,
a környezettudatos életmódra és az egészséges
életmódra való törekvés. Együttműködésre
alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és megoldásra
képes készségeket kell kialakítani.
Márciusban ennek szellemében, egy az önkormányzat által pályázott, de iskolai szinté-

 Továbbtanulás
Finiséhez érkezett a nyolcadik
osztályos diákok továbbtanulási folyamata. Megérkeztek az
írásbeli felvételi eredmények és
mindenki túl van a szóbeli megmérettetésen. A középfokú intézmények közzétették az ideiglenes
rangsort, melyet izgalommal
vártak a már ballagásra készülő
gyermekek.
Ebben az évben is, mint ez általában lenni szokott vegyes eredmények születtek. Volt, aki hozta
a formáját, de akadtak, akik ros�szabb napot fogtak ki az írásbeli
szombatján.
Sokat vitatkozik a szakma
azon, hogy ezen megmérettetés
mennyire tükrözi a gyermek valódi tudását. Egy nap, egy felvételi
feladatsor és ezen múlik minden.
Természetesen egyes iskolák a
szóbeli megmérettetés lehetőségével is élnek, mely árnyaltabb képet mutathat a felvételiző diákról.
A deszki tanulók teljesítményét ezen a megmérettetésen,
majd a konkrét felvételi értesítések fogják megmutatni, hogy kit
hová és hányadik helyen vesznek
fel.
Az eddigi egzakt számok azt
mutatják, hogy az országos átlag
felett teljesítettek gyermekeink a
felvételin. Ez az a mérés (a felvételi), mely minden általános iskolától független, befolyásolhatatlan.

ren megvalósuló program indult el az intézményben.
Neve: „DROG? KÖSZ, NEM!”
A program első részében már megtörtént
a pedagógusok és az érdeklődő szülők (akik
sajnos nagyon kevesen vettek részt) érzékenyítése egy előadás keretén belül. A projekt
interaktív előadásokat, szabadidős tevékenységeket, tematikus kirándulást és sok preventív foglalkozást tartalmaz. Menet közben
folyamatos beszámolót kapnak az olvasók a
megvalósulásról.
– Az idei évben is – hagyományainkhoz
híven – a hatodik osztályosok készítették a
március 15-i műsort. Nagy lelkesedéssel és
igyekezettel álltak e megtisztelő feladat elé.
Több forgatókönyvet állítottak össze felkészítő
tanárukkal, majd kiválasztották a szívükhöz
legközelebb állót. A műsorban végigjárták a
forradalom főbb állomásait: a Pilvax kávéházat, a Nemzeti Múzeumot és kiszabadították
Táncsicsot. Bemutatták a forradalom kiemelkedő személyeit: Petőfi Sándort, Kossuth Lajost, Jókai Mórt, melyet versekkel, dalokkal,
tánccal, árnyjátékkal, vetítéssel színesítettek.

Országos átlag magyar: 31,2
Zoltánfy István Általános
Iskola, Deszk magyar: 33,4
Országos átlag matematika:
20,4
Zoltánfy István Általános
Iskola, Deszk matematika: 20,6
Az országos adatok az Oktatási Hivatal honlapjáról kerültek
meghatározásra./oktatas.hu/
Tovább árnyalja a képet, hogy a
szakiskolákban (régen szakmunkásképző) nem kellett írásbeli felvételit írni senkinek az országban.
A napokban érkezett meg a
2016-os kompetenciamérés eredménye is. Az eredményeket több
szempontból és összefüggésben
értelmezi a mérés, ezen újság hasábjai kevesek ennek közzétételéhez, de a zoltanfy.hu honlapon
megtalálható és elemezhető az
eredmény.
Ezt a mérést személy szerint
nem tartom annyira egzaktnak,
mint az előzőt. Nem megbántva
és meggyanúsítva senkit, hozzá
kell tenni, hogy itt nagyobb „lehetősége” van az adott iskolának az
eredmény befolyásolására. Természetesen Magyarországon egy
intézmény sem tenne ilyet! /Megjegyzés: A mostanában felkapott
és hírhedten rossz magyar PISA
- mely mérés relevanciája megkérdőjelezhető - jelentés esetén
is fenntartom a fentebb említett
pozitív feltételezést a résztvevő
országok tekintetében./

A méltó tiszteletadást a közönség vastapssal
díjazta.
A márciusi ünnepséghez kapcsolódóan a
Faluház által kiírt rajzpályázaton részt vettek
az iskola diákja és közülük az alábbi díjazottak
vehették át az oklevelet és az ajándékot:
1. osztály:
Ördögh Nóra, Kardos Edina, Sziveri Roberta
2. osztály:
Zsurkán Flóra, Konkoly Kitti, Takács Réka
3. osztály:
Brczán Lázár, Somorjai Márk, Gera Panna
4. osztály:
Dobó Viktória, Gordos Sára, Papp Lili
5. osztály:
Szabó Judit, Rácz Orsolya, Medgyes Virág
6. osztály:
Medgyes Anna, Koncz Patrik, Jankó Dávid
7. osztály:
Bárdi László, Tóth Zoltán, Szabó Angéla
8. osztály:
Csillik Ditta, Varró Ágnes
Összeállította:
Vid György igazgató
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Részvételi csúcs a Deszki Jeges Napon
Mintegy 140 fővel vettünk részt műjégpálya
látogatáson, melyet minden évben a deszki
általános iskolások és óvodások részére szervezünk szponzorok támogatásával. A magas
számú részvétel köszönhető a helyi pedagógusok jó szervezőkészségének, valamint annak
is, hogy idén első ízben nem hétköznap délután, hanem szombaton délelőttre sikerült lehetőséget kapnunk a jégpálya kibérlésére, csak
DESZKIEKNEK. A rendezvény felett ezúttal
is védnökséget vállalt a Deszk Község Közoktatásárét Közalapítvány. A közalapítványon
kívül jelentős anyagi támogatás-felajánlás
érkezett helyi vállalkozók, illetve magánszemélyek részéről, melyet gyerekeink nevében
ezúton is nagyon szépen köszönünk, jövőre
is számítunk segítségükre, támogatásukra.
Külön öröm a szervezők számára, hogy az immár hagyományos rendezvény támogatóinak
száma stabil, ami biztosítja a Deszki Jeges Nap
jövőbeni évenként egyszeri megszervezését.
Támogatóink voltak az idén: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány, Szerb Kisebbségi Önkormányzat, Deszki Sport Club,
Brczán Krisztifor, Kócsóné Zsuzsa, Molnár
Mihályné Ilonka, Csányi Imre, Orvos János,
Hegedűs Józsefné, Sallai Gáborné, Arany Márta, Szabó László, Scholtz Ottó és Süvegh Zsuzsa, Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, Fehérvári
Györgyné Nóra, Baloghné Pataki Katalin,

Ferencné, Dékány Györgyné, Földiné Pósa
Ilona, Tóth Attila, Quality Solutions Magyarország Kft., Széll Julianna, Balogh Györgyné,
Farkas Péter, Pataki Bálintné, Csernai Gábor,
Mészáros Gábor és Szabó Beáta, Barlabásné
Szunyogh Erzsébet, Frányó József, Vincze Gábor és Dr. Mákfalvi Ildikó, Sillóné Varga Anikó, Paska József, Gera Norbert, Zsurkán Ferenc, Kiss Nándor és Kiss Nándorné, Krizsán
Pál, Sztanojevné Roczkov Nóra, Balázs Antal,
Deszki Faiskola, Kovács Csaba, Szilágyi Kertészet Deszk, valamint anoním támogatók.
A rendezvény segítői voltak:
Deszki Település.Üzemeltetési Nonprofit
Kft., Deszki Faluház, Gonda Istvánné Gyöngyike, Ráczné Gonda Ildikó, Gera Norbert,
Deákné Bátki Judit, Zórity Dusica, Sztanojevné Roczkov Nóra, Felföldi Hajnalka, Molnár
József, Iskolánk, Óvodánk pedagógusai. Képviselőként tiszteletüket tették: Schultzné Vajas
Klára, Zsurkán Ferenc, Sztán László.

Jeges szervezők

Hevesi Zoltán, Tóth Róbert, Smaragd Üvegcentrum Kft., Tajti Péter, Vörös Eszter és László Levente, Pál Gábor, Wonka Günter, Terhes
Éva, Terhes Zoltán, Szuroveczné Szeles Ágnes,
Orvos Csaba, Dr. Mészáros Milán, Dékány

A SZERENCSE

HÁZHOZ JÖN!

A deszki gyerekek nevében tisztelettel megköszönöm szponzoraink anyagi támogatását
és segítőim munkáját!
Gyorgyev Vojiszláv
szervező

Májusban ismét

Rövidesen ismét bővül Deszken
a szolgáltatási paletta.

A falu Szőreg felőli végénél, az Alkotmány u. 15 szám alatt
pár napon belül megkezdi működését egy szolgáltató központ, ahol az alábbi vállalkozások működnek majd egymás
mellett:
könyvelőiroda, és egy mikrohitel kihelyezésével foglalkozó tanácsadó központ; lesz lottózó fogadópont, mely kényelmes körülmények között tudja a közeljövőben kiszolgálni
Fortuna szerelmeseit, az SZRT teljes termékpalettájával.
Lehetőség lesz csekk befizetésére és telefonkártya feltöltésére.
Átköltözik ide a szomszédból a Deszki Szóda értékesítési
pontja is, ahol szódavízzel és szűrt vízzel tudjuk Önöket kiszolgálni.
Lehetőség lesz PB gázpalack cseréjére, vagy éppen dokumentumok másolására, nagyítására, kinyomtatására.
A kellemes időtöltést biztosítja a kávézó működtetése.
Az utolsó simítások utáni nyitás pontos idejéről még tájékoztatjuk Önöket!
Mottónk:

sok jó egy helyen!
Császár TeBeKer Kft

2017. MÁJUS 13.
SZOMBAT 8-TÓL 18 ÓRÁIG
Helyszín:
bárkinek az udvara, terasza, garázsa
Cél:
– ezen a napon lehetőséget biztosítani bárkinek, hogy saját
portáján –kapun belül- bármit kínáljon, árusíthasson (virág, bútor,
ruha, cipő, gyerekjáték..használati tárgyak, befőtt..stb..)
– szeretnénk, ha az érdeklődők, potenciális vásárlók ezen a
napon minél több „garázsba” jutnának el olcsó, számukra fontos
„kincsek” reményében. …
Szervező: Deszki Falunkért Egyesület.
Vállalja: 1500 forint ellenében a jelentkezők regisztrálását, majd
a vásár előtt 1 héttel valamennyi deszki házhoz az árusok nevével,
címével, főbb árucikkek feltüntetésével és Deszk térképén történt
megjelöléssel a garázsvásár szórólapjának az eljuttatását.
Jelentkezési határidő: 2017. április 15.
(az árusok jelentkezését csak eddig tudjuk elfogadni!!!!)
Kószó Aranka (e-mail: koszoarany@gmail.com, 70-635-8037)
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Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét a Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft
üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő Deszki Temetőben található,
2014. évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek – ide
értve a (jellemzően 1989-ben vagy még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, valamint urnafülkéket, újraváltására.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek
használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben
biztosított jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.
Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) irodájába az érvényességi idő utolsó napjáig.

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában –
az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna
elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10
éves használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetőségeikhez mérten
próbálják meg a határidőn belül felkeresni irodánkat, mert a lejárat
után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.
Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

Drog? Kösz, nem!
Iskolai drog-prevenciós program Deszken

Deszk Község Önkormányzata pályázatot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködésével megvalósuló drog-prevenciós programok lebonyolítására. A támogatás
keretében drog-prevenciós programsorozatot valósítunk meg a deszki általános
iskolában. A programelemek a következők:
• Drog- prevenciós foglalkozások 5-8 évfolyamos diákoknak,
• Drog- prevenciós foglalkozás pedagógusoknak
• Drog-prevenciós foglalkozás szülőknek
• Mentő-öv Csoport bemutatója
• "Mindent bele!" túra: egy napos jutalomkirándulás a Mártélyi holtágnál
• Hip-Hop táncoktatás
• Önvédelmi oktatás
Az iskolai színtéren tervezett programok megvalósítása komplex módon kapcsolódik a kábítószer fogyasztás megelőzéséhez az ismeretek átadásával, a veszélyeztetett egyének személyiségfejlesztésével és a felkínált alternatív programlehe-

TAXI – Süli József

Személyszállítást vállalok
kedvező áron!
Tel.: 70/772-7897

tőségekkel a kábítószer használattal szemben pozitív mintát nyújtanak, miközben
megszólítják a program legfőbb célcsoportját, a diákokat, valamint a kapcsolódó
célcsoportot: a pedagógusokat és a szülőket. A programsorozat feladata, hogy fokozatosan segítse elő a prevenció lényegi mondanivalóját, tartalmazva a szükséges
információt, az elriasztó tényeket, helyzeteket, és az esetleges következmények bemutatását is, mindemellett alternatív tevékenységeket is felkínáljon.
Projekt címe:
„Drog? Kösz, nem!”
Pályázati azonosító:
KAB-ME-16-A/B-25765
Támogató:
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság közreműködésével valósul meg
Kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata
Projekt kezdete:
2017. március 01.
Projekt vége:
2017. június 30.
Támogatás összege: 		 1.300.000,-Ft
Önerő: 		200.000,-Ft

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködésével valósul meg
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Bánáti rövid hírek
Tamburásaink sikerei
A deszki Bánát Tamburazenekar Adamov Szreten vezetésével
februárban a dél-szerbiai Trsztenik és Alekszandrovác városában
szerepelt. Trsztenikben a helyi
néptánccsoport hagyományos
évi programjában vettek részt.
A zene mellett Vujcsin Frányó
Eszter népdalokat énekelt. A
kétnapos program másnapján
megtekintették a környék nevezetességeit, majd este Alekszándrovác városában mutatkoztak
be. Mindkét helyen nagy sikerük
volt, hisz sokan nem tudták, hogy
Magyarországon ilyen magas
szinten művelik a szerb éneket és
népzenét.
A Szerbiai
nagykövet Szegeden
Februárban Ráde Drobác Szerbia magyarországi nagykövete
Szegedre látogatott, ahol a helyi
szerb közösség vendégeként megismerkedett a szegedi és a környékbeli szerbek tevékenységével
és Szeged város nevezetességeivel.
Este szerb üzleti estet tartottak a

Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában. Az eseményt
Pintér Attila, Magyarország szerbiai nagykövete nyitotta meg.
A szerb kultúrából, folklórból a
Bánát Néptáncegyüttes nyújtott
színvonalas ízelítőt. Az esten természetesen az ételeknél is a déli
specialitások domináltak. Mivel
Drobác úr szép emlékekkel távozott a deszki Ajvár fesztiválról, és
jó kapcsolatokat ápol a deszkiekkel, így sor kerülhetett egy rövid
beszélgetésre Brczán Krisztifor
alpolgármesterrel. E beszélgetés
lényege a további jó és hasznos
kapcsolatápolás.
„Disznótor a Bánátnál“
Már hagyomány, hogy a Deszki Bánátosok is megrendezik a
disznótort. Azt a téli hagyományt,
mely sajnos már kihalt volna, ha
a civil szervezetek nem élesztik
fel. Е „felélesztéshez” csatlakoztak
a „Bánátosok” is, február végén
megrendezve a „Disznótort”. Reggel korán kezdték Borka Zsolti
böllér irányításával. A folyamatos munka közben már készültek

a specialitások, elsőre a sültvér.
Majd az abálás után a májas és a
hurka, természetesen a kisült tepertő és a kolbász is elkészült. A
dolgos kezek alatt gyorsan folyt a
munka és készültek a finomabbnál finomabb ételek: „paprikás”,
„szárma”, „kiszela csorba” és sültek, melyeket - természetesen este a közös vacsorán meg is kóstoltak. Nagyon jó hangulatban
telt a nap, amihez hozzájárult a jó
pálinka és bor is, de ez mind része
a „Disznótornak”, aminek természetesen jövőre folytatása lesz.
Néptánc szeminárium
A Vajdasági Amatőr Szövetség
szervezésében kerül megrendezésre minden évben a néptánc
szeminárium. A szeminárium
anyaga változó, Szerbiában, de elsősorban Vajdaságban élő népek
táncait oktatják, illetve a környező országok szerb táncait. Így ke-

rült sor ez évben
Magyarországra, illetve a pomázi
és deszki táncokra. A deszki táncokat a Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület vezetője,
Brczán Krisztifor mutatta és gyakoroltatta be lánya, Brczán Gordana közreműködésével. Krisztifor a táncok bemutatása mellett
a népviseletet is részletesen ismertette. Mivel sok deszki táncos
az évek során, mint résztvevő
megismerkedett és megtanult sok
táncot, reméljük, hogy a deszki
Bánáti táncokat is sokan fogják
táncolni. Ezek a szemináriumok
fontosak, hogy a tánc, a zene és
az ének megismertetése és megismerése mellett megismerjék
a helyet, jelen esetben Deszket,
ahonnan származnak.
Összeállította:
Rusz Borivoj
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Sportbál

A Deszki SC 2017. február 25én hosszú idő után megrendezte
hagyományteremtő szándékkal
a Deszki Sportbálat. Nagy reményekkel fogtunk a szervezésbe.
Izgultunk, aggódtunk, de így pár
nap távlatából azt kell mondanom,
megérte.
A bál utáni visszajelzések pozitívak, melynek nagyon örülünk,
így egyértelművé vált számunkra,
hogy folytatni kell, hogy valóban
tudunk ebből hagyományt teremteni.
Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bárminemű
segítséggel voltak e rendezvény
létrejöttében. Mindenki munkája,
segítsége felbecsülhetetlen volt számunkra.
Köszönetemet fejezem ki Király
Lászlónak, Deszk polgármesteré-

nek, hogy minden segítséget (csarnok, tanácsok, aggódás, …) megadott a sikeres bálhoz.
Köszönetet érdemelnek Szabóné
Sarkadi Szilvia vezetésével a Deszki
Település-üzemeltetési Nonprofit
Kft. dolgozói, akik profi, ízléses
báltermet varázsoltak a sportcsarnokból.
Köszönöm a szervezőknek, akik
segítették munkámat: Varga Márta,
Buzdorján Gábor, Orosz Gábor,
Tóth Tibor, Krizsán Pál, Huszár
László, Gyorgyev Branimír.
Szeretném még megköszönni
Varga Csabának, Huszti Richárdnak, Rácz Balázsnak, Zsurkán Ferencnek, Büky Zitának, hogy segítettek a díszítésben, pakolásban.
Továbbá köszönöm Buzdorján
Gábornak a Ljubo Kft. tulajdonosának, hogy minden igényt kielégí-

Hírek az idősek klub életéről

Februárban tovább folytattuk
„képzeletbeli utazásainkat", a
hónap során két péntek délelőtt
kalandoztunk. A filmek segítségével jártunk Izraelben, illetve a
Himalájában.
Február hónap a rendezvények
jegyében telt a klubban. A Deszki
Nyugdíjas Klub 2017. február
14-én Valentin napi bált rendezett, melyre meghívtuk azokat a
Nyugdíjas Klubokat, akikkel évek
óta ápolunk baráti kapcsolatokat.
Az estét fiatal társastáncos pár
nyitotta meg.
Február 20-án a Kiskundorozsmai Nyugdíjas Klub meghívására
vettünk részt Farsangi Mulat-

ságon. Vacsora előtt láthattuk a
klubtagok műsorában, hogyan
táncolnak az idősek járóbottal,
járókerettel.
A vacsora után következett a
jelmezes felvonulás, majd tombolán nyertek a szerencsések.
Február 21-én az SZKTT.
Szociális Szolgáltató Központ
Újszentiváni Idősek klubja szervezett a kübekházi és a deszki telephely idősek klubjainak
ebéddel egybekötött színvonalas
műsorral tarkított zenés táncos
délutánt.
2017. február 26-án részt
vettünk a Tiszaszigeten meg-

tően megszervezte az ételek, italok
meglétét.
Köszönöm Vörös Eszternek,
hogy a deszki Vörös Szekfű cukrászdából kedvezményes áron tudtuk finom süteményekkel kedveskedni vendégeinknek.
Hatalmas köszönetet érdemel az
a 163 fős „vendégsereg”, aki eljött,
bizalmat szavazott ennek a szombat estének, akikért érdemes volt a
fent említett embereknek hetekkel
ezelőtt belekezdeni a szervezésbe.
Nem utolsó sorban nagyon köszönöm a tombola felajánlóknak,
akik önzetlenül ajándékokkal, nyereményekkel hozzájárultak az est
sikeréhez:
AutóCentrál Kft., Batik Bence,
Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány, Deszki Faluház, Gera
Norbert, Gonda Gabriella (Orifla-

me tanácsadó), Görbicz Anita,
Gyorgyev Milivoj, Gyukin Náda és
Csúzdi Lajos (Kiskosár Élelmiszerbolt), Joó Imre, Karcsú József (Otta
Trió Kft. ügyvezetője), Kardos Ditke, Kinga Kozmetika, Király László, Kiss Róbert, Kovács Zoltán és
Krisztina, Nógrádi Tibor, Nyerges
Ágnes, Sándor Zsolt, Sziveri Zsolt,
Takó Mónika, Takács Anikó, Tóth
Zita (Agrirose Kft.), Varga Gábor
(szőregi Pizzaparadicsom), Vikorné Nádasdi Ilona (Tupperware
tanácsadó), Völgyi Dániel, Vörös
Eszter, Xenix Autó Kft., Zsurkán
Ferenc és Büky Zita.

rendezett Ki mit tud- on. A hagyományt, mely szerint 2015 -től
minden évben másik környező
település szervezi meg a vetélkedőt, Újszentiván kezdeményezte.
2016-ban Ferencszállás adott otthont a rendezvénynek.
Király László Polgármester Úr
bejelentette, hogy a MAROS –
MENTI SENIOR KI MIT TUD
2018. évi lebonyolítását Deszk vállalja.
A megmérettetésre nyolc környező településről érkeztek a
résztvevők, hogy különböző kategóriákban bemutatkozzanak.
A zsűri tagjait a települések delegálták, Deszket Bene Ildikó
képviselte az ítészek között. Nagyon büszkék vagyunk azokra a
Deszki Nyugdíjas Klub tagokra,
akik vállalták a szereplést. Sokan
közülük először álltak színpadra
és mutatták meg, milyen tehetségesek és szálltak versenybe a színpadon sokat szereplő színjátszó
körökkel, hagyományőrző együttesekkel. Antal Jenőné a Honfoglalás című dalt énekelte, Márkiné
Rózsa Mária nótával és a Nem

tudhatom című Radnóti verssel
készült. Szabó Lőrinc: Semmiért
egészen versét szavalta Földiné
Pósa Ilona. Sódar Istvánné Szeretet című saját írását adta elő. Kiss
Györgyné: Már elmúltak az évek
című saját költeményével lépett
színpadra. Kószó Aranka Adamis
Anna: Hány cédula egy élet versét
tolmácsolta. Erdődiné Kószó Éva
Székely népmesét mondott.
Tánc kategóriában a Deszki
Nyugdíjas Klub „Lángoló naplemente” tánccsoportja különdíjat nyert. A műsorukban Marócsik Józsefné, Szarvas Erzsébet,
Börcsök Imréné, Kiss Istvánné,
Ocskó Mihályné, Dinnyés Ferencné
Lloyd Webber: Macskák musicaljének zenéjére „A macskák is öregszenek” című formációt adták elő.
A csoportot vezette, felkészítette, a
fellépő ruhákat tervezte, készítette
Földiné Pósa Ilona.
Ének kategóriában első helyezést ért el Tari János. Népdal
kategóriában Katona dalokat
hallhattunk tőle a versenyen.
DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

Hajrá DSC!!!
Szabó László DSC elnök
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Mézes élet
Nagyon sok cikket, írást olvashatunk a legtermészetesebb édesítőnkről, a mézről. De
honnan is tudhatjuk azt, hogy az információ
biztos forrásból való? Íme, néhány tipp: ha
például interneten keresgélünk, akkor a méhészetek és egyesületek oldalai megbízhatóak.
Vigyáznunk kell a bulvárlapok és like-vadász
oldalak írásaival, nem csak mézügyben, mert
sajnos számtalanszor tapasztaltam, hogy igen
nagy butaságokkal próbálják a hiszékeny embereket megvezetni. Ha a cikk hiteles embertől származó (természetgyógyász, életmód
tanácsadó, méhész, stb), akkor biztosabbak lehetünk abban, hogy a leírtak valósak. Én híve
vagyok a könyveknek, és szerencsénk van, ha
akad a közelünkben egy hozzáértő méhész,
akit kifaggathatunk a mézről, hiszen nem hiába méhÉSZ.
Mit nevezünk méznek? A hivatalos megfogalmazása így hangzik: „a méhek által növényi
nektárból vagy élő növényi nedvekből, illetve
növényi nedveket szívó rovarok által élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött
természetes édes anyag, amelyet a méhek
begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és
lépekben érlelnek”. És mit jelenthet azoknak,
akik a hétköznapjaikat ezzel az arannyal édesítik? Folyékony vagy kristályos csemege, amit

TERMELŐTŐL veszek! Nem hiába emeltem
ki, hiszen, ha minőségi, igazi mézet szeretnénk, akkor méhésztől vásároljunk! Sajnos,
amik boltok polcain fellelhetők, nem mind
minőségi termék: túlmelegített és összekevert
mézkészítmények.
Az igazi, termelői méz jellemzői: színe a
világos sárgástól (akácméz) egészen a sötét
barnáig (erdei méz) változhat. Állaga szerint
meghatározhatjuk a nehezen kristályosodó
mézeket, ilyen például az akác, hárs, gesztenye,
selyemfű, erdei méz és a könnyen bekristályosodó, repce, napraforgó, vegyes virágmézeket.
Ezeket hazánkban is fellelhetjük. Találkozhatunk különleges fajtamézekkel: kakukkfűméz,
levendulaméz, málnaméz, mentaméz. Azonban nem összekeverendő például a levendulaméz a levendulás mézzel, amit többnyire

úgy kapunk, hogy akácmézbe
tesszük a levendulavirágot. A
kristályosodás folyamatát a szőlőcukor és
gyümölcscukor aránya határozza meg: a magasabb szőlőcukor tartalmú mézek hamarabb
bekristályosodnak.
A méz 70% – 80%-ban glükóz (22-41%) és
fruktóz (27-44%) keverék, de tartalmaz még
illóolajokat, virágport és propoliszt és a legjobb minőségű méz csak 17-19%-ban vizet.
Összetételét tekintve figyelemre méltó ásványi
és vitamin tartalommal rendelkezik, néhány
közülük: vas, kalcium, magnézium, réz, mangán, foszfor, cink, B-vitamin, C-vitamin, folsav,
nikotinsav és jelentős az enzimtartalma. Más
és más kiemelt hatással rendelkeznek a különböző fajtamézek, így fogyasztását- egész
évben- is ezek alapján lehetne javasolni. Azonban amellett, hogy természetes édesítőnk,
általános hatásai közé soroljuk az immunerősítő, gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító,
baktériumölő, anyagcsere serkentő, roboráló,
élénkítő hatását. Egy fontos szabály a mézfogyasztással kapcsolatban: a mézet forró teába,
kávéba sosem tesszük, hiszen akkor a jótékony
beltartalma károsodik!
Legyen minden nap mézes nap! 
Kisuczky Éva

Kert és konyha
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.
(Szabó Lőrinc: Tavasz)

KIKELET...

Március és április határán hos�szú, hideg, szürke télikabátját
leveti a természet, és harsány színezetű kellékeit szedi elő szaporán. Mélybíborban pompáznak a
rózsarügyek, élénk lilában a mini
íriszek, teltkékben a fürtös gyöngyikék, hivalkodó sárgában a nárciszok, és ezer színben a tulipánok.
A fű harsogóan zöld, az ég kékje is
teltebb, és igen, azok a tavaszi naplementék... Oly elegánsan bukik
le a nap rózsaszínes felhőtakarója
mögé, mintha a tavasz kacsintana
vissza széleskarimájú kalapja mögül: holnap is jövök, még korábban
érkezem, és még tovább maradok...
A levegő illatos és madárcsicsergéssel teli, a föld esőillatú, a reggelek
csípősek, a szelek fordulékonyak.
Minden az ébredésről szól – és
sok munka kezdetéről is egyúttal
. Azonban óvatosan szabad te-

vékenykedni; vigyázni kell mind a
magunk egészségére, és tisztelettel
kell lenni egyes növények ébredési
és fagyérzékenységi tulajdonságaira is. A málna és a szőlő is metszhető a márciusi fagyok megszűntével,
de a gyümölcsfáknál csak a fenntartó metszéseket szabad az ilyen
változékony időben megtenni, a
fiatal fák alakító metszését azonban
csak a nedvkeringés beindulásval
érdemes elvégezni. Ekkor gyorsab-

ban forrnak a metszési sebek. Metszés után a lemosó permetezéssel
fejezzük be a munkát a fáknál.
A gyep előkészítésére ebben a
hónapban érdemes időt szakítani;
a talaj fellazítása és a műtrágyázás ideje most van, a fű látványosa
meghálálja ezt már a következő
hónapban.
A cserepes növényeket – leander,
babér – el lehet kezdeni kiszoktatni. A fagyérzékeny fajtákra érdemes

azért odafigyelni, és tartósabb hidegben fagymentes helyre húzni őket.
Kevéssé hidegérzékeny növények vetőmagjait (kifejtő borsó,
répa, retek, zeller, hagymák) is elvethetjük a felásott, majd gereblyével fellazított konyhakertben.
Ha elegendően napfényes, 1
nm-nyi területünk akad a kertben,
készítsük elő fűszerkertnek; jó vízáteresztő talajra, sok napfényre lesz
szükségük, és konkrét határokra,
hiszen néhányuk igencsak szeret
terjeszkedni: ilyen az oregánó, a citromfű és a menta is. A határok lehetnek kövek, sziklák, de készülhet
a fűszerkert csigalépcsőként is, így
magasságban is el lesznek szeparálva a kis növények egymástól.
A kikelet a zöldfűszerek világában messze van még; ezeket a
konyhakész palántaként hiperszupermarketekben kapható fűszereket még egy ideig a meleg konyha
ablakában csodálhatjuk. Kiültetésnél mindenképpen figyeljünk oda
arra, hogy háziállat ne férjen a
közelébe, így számos, konyhában
igencsak bosszantó higiéniás problémától óvjuk meg magunkat.
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folyt.köv.
És most pár szó arról, miért is szeretjük őket, mire használjuk ezeket – első csoport, az örök kedvenc: Mediterránok.

Ami nélkül a tejfölös-kolbászos krumplileves egyszerűen elképzelhetetlen: a babérlevél. A friss levél
sokkal, de sokkal intenzívebb, mint ami már kiszáradt.
A babérlevélben az A- és C-vitamin mellett jelentős mennyiségű vas és mangán található, valamint
kisebb mennyiségben kalcium, kálium és magnézium. Gyógyhatásai között elsősorban az idegeket
nyugtató, alvást segítő gyógyhatása ismert.

A bazsalikom – mindenes. Akár a paradicsomlevesben is megfér a babérlevél mellett. Mindenbe
jó, ami paradicsomos, de aprítva/morzsolva a pogácsákban is szépen mutat. A népi gyógyászatban étvágygerjesztőnek, vizelet- és szélhajtónak, köhögéscsillapítónak használják. Főzetét külsőleg borogatásra, torokgyulladás esetén öblögetésre is alkalmazzák.

"Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó..." Ez az évelő, és a mi éghajlati körülményeink között
bizonyítottan télálló félcserje hálás kis jószág. Nem forróságtűrő, hanem -imádó. Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti
immunrendszerünket. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások.

A másik “paradicsomfűszer”: az oregano. Úgy gondolom, például a pizzába KELL ilyen, de a kakukkfű és a rozmaring mellett bármiben jól érzi magát. A népi gyógyászat leginkább gyulladáscsökkentésre
használta, de hatékony volt étvágygerjesztőként is. Hippokratész az idegek nyugtatójának tartotta, de az
ókori Görögországban sérülések gyógyítására is rendszeresen használták.
<Forrás: vitalland.hu, wikipedia.hu>





3 nagy rozskenyérszelet
1 tojás (elhagyható)
panírmorzsa a forgatáshoz
olaj a sütéshez

SZÓSZHOZ:
 5 dl paradicsomlé
 1 kis babérlevél
 1 ek keményítő
 2 chilli
 só, őrölt bors ízlés szerint
És végezetül egy recept, ami
gyors és vendégváró, és kicsit
olaszos a fenti fűszersorozatnak
köszönhetően 

WORCHESTERES
SAJTFASÍRT CHILLIS
PARADICSOMSZÓSZBAN

HOZZÁVALÓK
 40 dkg darált hús
 30 dkg reszelt sajt (házi sajt
jobb: mert nem olvad a forró olajban azonnal)
 2 ek worchester (el is hagyható)
 3 nagy bazsalikomlevél
felaprítva
 1 húsleveskocka 1 dl vízben
feloldva (vagy 1 dl erős húsleves)

ELKÉSZÍTÉS:
1. a rozskenyérszeleteket a húslevesalapba beáztatjuk.
2. a húst a tojással, worchesterrel,
bazsalikommal és a sajttal összekeverjük. A rozskenyeret széttrancsírozzuk és a masszához keverjük.
3. evőkanál segítségével kis adagnyi fasírthúsból golyókat/lapokat
formázunk, panírmorzsába forgatjuk.
4. forró, bő olajban megsütjük,
lecsöpögtetjük, majd tálalásig melegen tartjuk.
5. a szószhoz a paradicsomlevet
a fűszerekkel és a keményítővel
összeforraljuk, és mártogatósként
kínáljuk a fasírtokhoz.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

NYITVATARTÁS:

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

Deszk, Alkotmány u. 47.
Áraink 2017. március 28. – április 06-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Globetti habspray 250 g

Coccolino öblítők
jázmin, nárcisz, levendula
950 ml

Vera háztartási papírtörlő
2 rétegű, 2 tekercs

Burgonya

Tento Natural Line
eü.papír
3 rétegű, 16 tekercs
..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:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (árpilis 1-től szeptember 30-ig):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
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
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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

április 12, 26.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Bende József Pálné – Deszk, Semmelweis utca 2/A
szám alatti lakos 80 éves korában,
Novkov Radivojné - Petőfi utca 20. szám alatti lakos 86
Kovács Andreának és Barna Tiboréves korában,
nak (Deszk, Damjanich u.14.) Bálint Alex,
Gulyás Jánosné - Damjanich utcai lakos lakos 93 éves
Filáry Veronikának és Mayer Miklósnak (Deszk, Nárkorában,
cisz u. 4.) Evolet,
Borka Istvánné - Május 1. utca 71/C. szám alatti lakos 68
Gyarmati Annának és Nagy Gábornak (Deszk, Árpád éves korában elhunyt.
u.3.) Boglárka
Silló Ildikónak és Horváth Ádámnak (Deszk, Alkotmány u. 102.) Dániel,
Várszegi Ágnesnek és Balogh Kálmánnak (Deszk, Sem- HÁZASSÁG
melweis u. 1.) Benedek László nevű gyermeke szüleBodor Mária és Spiegel Ferenc deszki lakosok
tett.
2017. március 11-én házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!
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Ezt nultuk!

2017. MÁRCIUS

Kukucska András fotói

Balettosaink

ta
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Deszki Dukátok

