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– Mi lett az egyirányú utcákkal, hogy 
döntött a képviselő-testület?

– Amint azt a legutóbbi számban már el-
mondtam, több alkalommal kerestek meg 
a lakosok ilyen irányú kéréssel, így a testület 
elé került a településünkön több mint egy 
évtizede egyirányú forgalomra kijelölt utcák 
forgalmi rendjének megszüntetése. Hosszas 
mérlegelés után megszületett a döntés, hogy 
Deszk Község Önkormányzata 2017. május 
1. napjától megszünteti a településen a követ-
kező utcák egyirányú forgalmát:

– Tisza és Kertész utca,
– Maros utca,
– Kossuth utca, Kossuth köz 
 – Csalogány utca közötti szakaszán
– Május 1 utca Alkotmány utca 
 – Magyar utca közötti szakaszán
– Virág utca,
– Ősz utca Széchenyi utca 
 – Damjanich utca közötti szakaszán.

Mivel az ezzel érintett utcákban eddig nem 
kellett számítani szembejövő forgalommal, 
így kérem, a megváltozott forgalmi rendre te-

kintettel legyenek figyelmesek és körültekin-
tőek ezen utcákban való közlekedéskor!

– Elkészült az Alkotmány és Kossuth 
utca sarkán lévő élelmiszer bolt melletti 
parkoló járdája. Sokan örülnek neki – 
lesz-e folytatás?

– Az első perctől elkötelezettek vagyunk 
a közterületek folyamatos felújítása, szebbé 
és használhatóbbá tétele iránt, ennek lépései 
nyomon is követhetők. Ezek tervezésénél fi-
gyelembe vesszük a lakossági bejelentéseket, 
igényeket, de természetesen mi is nyitott 
szemmel járjuk a települést, így hosszú lista 
készült a teendőkről. A képviselők egyhan-
gú szavazással döntöttek amellett, hogy az 
Ön által kérdezett járdát megépítsük, hiszen 
ronda volt ez a környék, és bizony nem lehe-
tett tiszta cipővel a járdához jutni – örülünk, 
hogy a kft kivitelezésében gyorsan el is ké-
szült. 

Lesz-e folytatás? Természetesen, ahogy 
eddig is! Már felmértük a volt Susán ABC 
előtti területet is, az is elég lehangoló látvány, 
a település szívében van, és igen sokan hasz-
nálják nap, mint nap. A tervezés és az áraján-
latok beszerzése van folyamatban jelenleg, 
reményeim szerint májusban kerülhet a kivi-
telezés megvalósítása a képviselők elé.

Régi kérés az új részen lakók részéről, hogy 
a Szőregi soron lévő buszmegállóhoz köz-

világítást építsünk ki, és ugyanezt kérték a 
teljes Szőregi sorra is. Tízmilliós árajánlatot 
kaptunk a DÉMÁSZ-tól, amit nem vállal-
hattunk. Most 5 db napelemes kandeláber 
telepítéséről döntött a képviselő-testület, 
melyből jut egy a buszmegállóhoz, egy a má-
zsaházhoz, és további három a megállóhoz 
vezető szakaszra. Szempont volt az olcsó 
üzemeltetés, és az is, hogy a használhatóság 
mellett minél olcsóbban megoldjuk a köz-
világítást. Ez most 2,1 millió forintunkba 
kerül. 

Tervben van a Ljubó kocsma melletti par-
koló kiépítése, a tulajdonos Buzdorján Gá-
borral közös együttműködéssel.

Az Alkotmány utcán az emlékparktól a 
TAUGÉP előtti nagy parkolóig, valamint a 
főtéren lévő járdák felújításáról júniusban 
dönthet a testület.

Elkezdődött az új iskola és óvoda előtti 
közterület burkolásának, a tér kialakításá-
nak tervezése is. Megfelelő előkészítés után 
jövőre ez is elkészülhet önerőből. 

Köszönettel várjuk továbbra is a lakossági 
észrevételeket, jelzéseket!

Végül az alapkérdésre összegzésként vála-
szolva - FOLYTATJUK!

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

ELŐTTE

UTÁNA
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– Elég sok indulatot kavart az elmúlt hetekben az 
új településrészen garázdálkodó pár kóbor kutya. Mit 
tehet, mit tett az önkormányzat a probléma megoldá-
sa érdekében?

– Én is olvastam és két esetben bele is folytam a közös-
ségi oldalon megjelent kommentekbe. Sajnálatos, hogy 
Szeged közelsége miatt sok kitagadott házi kedvenc kerül a 
településünk közelébe. Ezek az ebek jobbára nem agresszív 
állatok, hiszen gazdáktól kerülnek az utcára, vagy az utak 
mentén kidobva.

Deszk községnek szerződése van a kóborló ebek befo-
gására a makói teleppel, és sokszor kérjük is a közreműkö-
désüket, de gondoljon bele mindenki, hogy nem egyszerű 
ezeknek az állatoknak a befogása. Egyrészt azért, mert az 
észlelésük leginkább késő délután, este vagy hétvégén tör-
ténik, hiszen a legtöbben a munkából hazaérve szereznek 
tudomást a „portyázó idegenekről”. Este és hétvégén nincs 
és nem is lesz ügyelet a hivatalunkban, mert teljesen értel-
metlen és felesleges. Egy évben pár bejelentés miatt nem 
tarthatunk egy egész évben közpénzen ügyeletben vigyázó 
kollégát – ráadásul, ha lenne, sincs garancia arra, hogy az 
elvadított, riadt állatokat be tudja fogni a jelzést követően. 
További gondokat szül, hogy nincs állandó helyük, folya-
matos mozgásban vannak. 

Másrészről azért nehéz a kedélyeket borzoló kutyákat 
befogni, mert sok esetben nem kóbor ebekről van szó, 
hanem a szabálytalanul, a másokra figyelmet nem fordító 
deszki ebtartók miatt gerjed a probléma. Nincs megfelelő 
kerítésük, kenneljük, vagy legtöbbször szándékuk a kutya 
szabályszerű tartásához, hogy ne zavarják mások életét. 
Ez esetben a legtöbbször tudják, hogy kié a kutya, zavarja 
őket a sokszor támadó eb jelenléte, de nem akarnak kon- 
frontálódni a gazdájával. Ha még is erőt vesznek magukon 
és feljelentést tesznek, akkor a kellő bizonyítottság lesz a 
következő feladat, hogy jogszerű eljárással kötelezhessük 
az ebtartót a rendeletek betartására. Tucatnyi büntetés ke-
rül kiszabásra egy évben, és ennek is köszönhetően egyre 
csökken a szabálytalankodók száma.

Legutóbb egy kisebb termetű fekete kutya vívta ki a 
közfigyelmet. Három hét után sikerült befogni, ezzel ez 
az ügy lezárult – reméljük, mielőbb gazdára talál majd az 
egyébként szép kutyus.

Nehéz feladat ez, de a tőlünk telhető legtöbbet megtettük 
eddig is, és ezután is ezt tesszük az embertársaink nemtörő-
dömsége és lelketlensége miatt szabadon bóklászó kutyák 
befogásáért.

Kérem a tisztelt lakosokat, hogy ne a közösségi oldalakon 
veszekedjenek egymással, hanem jelentsék be a hivatalnak, 
ha sorsukra hagyott kutyát látnak, így a kft-vel és a szak-
emberekkel mielőbb megkezdődhessen a kóborló állatok 
felderítése, befogása. 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

Nagyon köszönjük Buzdorján 
Gábornak, hogy a „Húsvétoló” ren-
dezvényünket támogatva felaján-
lotta a lovas kocsikázás lehetőségét 
a húsvétra készülő apróságoknak, 

és szüleiknek. Fiával tartották a 
gyeplőt és biztos kézben a lovakat 
sokak örömére. Köszönjük a ne-
vükben is!

SOK KICSI SOKRA MEGY

Második éve hívjuk meg egy be-
mutatkozásra, baráti beszélgetésre az 
előző évben Deszkre költözött csa-
ládokat, új deszkieket. Idén a faluház 
kupolatermét megtöltötték azok, akik 
2016-ban lettek deszkiek, és persze, 
akik el tudtak jönni péntek délután. 

Nagyon örültünk, hogy sokan el-
fogadták a meghívást, és sokan tar-
tották fontosnak, hogy - lehet, ugyan 
már egy éve is itt élve, de - elkezdjük 
a kötelékek szorosabbra fonását. Sok 
pici gyerek is itt volt a szülőkkel, 
nagyszülőkkel - úgyhogy igazi csalá-
di hangulat ölelte át a kupola termet. 

Hogy mi fér bele egy ilyen két órás 
találkozóba? Nos, egy csipetnyi tele-
pülés történet, az intézményeink, az 
iskola és az óvoda bemutatása, 
azon helyi értékek rövid fo-
tókkal cizellált listázása, 
amikkel talán nem is 
találkozik a minden-
napokban egy ide 
költöző.

A bemutatko-
zás után minden 
családnak át-
nyújtottunk egy 
vásárhelyi kerá-
miát, amely re-
mélhetőleg a csa-
ládi fészkek egyik 
legb ens ős éges ebb 
helyére kerül majd – és 
belefért egy kis vendég-
látás és kötetlen beszélgetés, 
ahol persze majd mindenkinek 

volt kérdése, észrevétele. Hála Isten-
nek - örömünkre, pozitív visszajelzés-
ként jó szó is jutott.

A legújabb deszkieknek, akik nem 
mellékesen 220 fővel igen tekintélyes 
Deszkre költözési kedvet mutattak, 
azt kívánjuk, hogy érezzék, érezzétek 
jól magatokat Deszken, és legyen elég 
ok, szerethető rendezvény, és csodás 
közösségek, hogy épp úgy tekintsetek 
Deszkre, ahogy mi. Egy településre, 
amiért nagyon sokan, nagyon sokat 
dolgozunk, és ahol MINDIG TÖR-
TÉNIK VALAMI!!

És persze: ISTEN HOZOTT 
DESZKEN!

Király László polgármester

ISTEN HOZOTT DESZKEN!
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Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. március 28-i rendes ülé-
sén a következő határozatokat hozta: 

 
A Képviselő-testület elfogadta a polgár-

mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, 
valamint a lejárt határidejű határozatokról 
szóló tájékoztatót. Elfogadásra került a 2016. 
évi adófizetési tapasztalatokról szóló tájékoz-
tató, valamint Deszk Község Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési terve. A testület el-
fogadta a Majális rendezvény programjait. A 
testület módosította a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendeletet, amelyben a fa-
kivágás utáni teendők elmulasztásának szank-
cionálása kerül bevezetésre. Nemleges döntés 
született a „Nemzeti Ovi-Sport Programban” 
való részvételről. A testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a „Testvér-települési programok és 
együttműködések” című pályázat benyújtásra 

kerüljön. Felbontásra került a Magyar Tele-
kom Nyrt.-vel megkötött szerződés, mivel 
oka fogyottá vált. A testület támogatta, hogy a 
Brczán Krisztifor által javasolt deszki ajvár és 
ajvár fesztivál felkerüljön a Deszki Értéktár-
ba. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
50.000.- Ft, támogatást nyújt a Medicopter 
Alapítványnak, melyet a sürgősségi betegel-
látásban alkalmazott megfelelő eszközök és 
felszerelések fejlesztésére fordít. A testület 
hozzájárult ahhoz, hogy az „Önkormányzatok 
a települések közlekedésbiztonságának növe-
léséért” című pályázat benyújtásra kerüljön. 
Határozat született a 2017. évi ebösszeírás 
elrendelésével kapcsolatban. A testület hoz-
zájárult, hogy az emlékparkban elhelyezett 
kopjafák száma kibővüljön Losoncz Bálintné 
emléktáblájával. A Képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy a közterületi térfigyelő rendszer 
részeként működő képfelvevővel megfigyelt 
közterületek száma bővüljön ki a horgásztó 
területével. A saját forrás biztosításával meg-

szavazta, hogy napenergiát felhasználó utcai 
térvilágítás kerüljön telepítésre a Mázsa-ház-
nál, a Szőregi soron (3 db), illetve a buszfordu-
lóban. Támogatta a testület az árusítóhelyek 
áthelyezésével kapcsolatos felvetést, továbbá 
a Kiskosár ABC melletti parkoló felújításá-
val kapcsolatos munkálatokat. A testület úgy 
döntött, hogy 2017. május 1-től az egyirányú 
utcák (Tisza és Kertész utca, Maros utca, Kos-
suth utca, Kossuth köz – Csalogány utca kö-
zötti szakasza, Május 1 utca, Alkotmány utca 
- Magyar utca közötti szakasza,Virág utca,Ősz 
utca, Széchenyi utca – Damjanich utca közötti 
szakasza kétirányúsításra kerüljenek. A Kép-
viselő-testület elnapolta a II. sz. háziorvosi 
körzet feladatellátási szerződés módosításá-
val kapcsolatos anyagot. Döntés született két 
gyermek bölcsődei ellátásának a támogatásá-
val kapcsolatban is.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről

Tisztelt Lakosság!

Felhívom a figyelmüket a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos 
legmindennapibb feladatokra és kötelezettségekre, melyet a közterüle-
tek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2004. (IV. 
29.) Ör. előír:

– Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges haszná-
lójának kötelessége. Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges haszná-
lónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékeny-
ségből származik-e.

– Az ingatlan tényleges használójának kötelessége az ingatlanhoz 
csatlakozó közterületen, azaz a járda mellett növő, a zöld sávban, a csa-
padékvíz - elvezető árokban egészen az aszfaltos út széléig terjedő terüle-
ten lévő, 25 cm magasságot meghaladó gaz/fű nyírása, a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a rendeltetésszerű használat 
biztosítva legyen. Azon az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, ahol a 
zöld sávban kerékpárút halad, csak a kerékpárút telekhatár felőli olda-
láig terjed az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a 
tisztántartási kötelezettsége

– A közterület gyom- és növényirtásra alkalmas szerrel vagy anyag-
gal való permetezése, locsolása, felszórása tilos, kivéve: kaviccsal, kőzú-

zalékkal felszórt bejáró, járda-és kerítés közötti terület, valamint a jár-
daidomok közötti rés. Tilos a közterületen lévő növényzet oly módon 
történő lefedése, takarása (pl. fóliával, geotextillel..stb.), mely alkalmas a 
növényzet kipusztítására.

– A közterületen – kivéve az Alkotmány utca páratlan oldalán, az 
1-39. faliszámú ingatlanig bezárólag- lévő csapadékvíz szikkasztó és el-
vezető árkok, a folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadály-
talan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően -  az 
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A 
csapadékvíz-elvezető rendszer (árkok, átereszek, folyókák) tisztántartá-
sa során kitermelt iszap, az erózió által sérült árokrézsű helyreállítására 
(eredeti állapot) visszaállítására) felhasználható. Az árokparton kotrási 
hulladék nem halmozható fel.

– Járműbehajtók átereszeinek engedéllyel történő építése, karban- és 
tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdo-
nosának kötelessége.

– A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) 
vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot 
(szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) 
beleszórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Közterületek tisztán tartása

KÉSÉLEZÉS: 
a késeket a „Stefi” Iparcikk

 boltban lehet 
leadni és oda érte menni. 

KICSI: 150,-Ft, 
NAGY: 250,-Ft.

UTÁNFUTÓ, 
5 Q-ÁS KIADÓ

 

1000,-FT
/4 ÓRÁRA.

TELEFON: 
+3620/620-7957

TAXI 
– Süli József

Személyszállítást vállalok 
kedvező áron! 

Tel.: 70/772-7897
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Tisztelt Ebtartók! 
Az állatok védelméről és kímé-

letéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B. § (1) bekezdése alapján 
Deszk Község Önkormányzata 
az ebrendészeti feladatai ellátása 
érdekében Deszk község közigaz-
gatási területén tartott ebek nyil-
vántartásba vétele céljából 2017. 
április 1. napja és 2017. május 
31. napja között ebösszeírást 
végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az 
ebösszeíráskor köteles a törvény-
ben előírt adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. Az ebösszeírás önbe-
vallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtar-
tónak ebenként kell kitöltenie 
az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd 
visszajuttatni az Önkormányzat 
részére. Nyilatkozatot kell tenni 
abban az esetben is, amennyiben 
az ingatlanon nem tartanak ku-
tyát. Az adatlapok beszerzése az 
ebtartó kötelessége. Az adatlapok 
beszerezhetők a Deszki Polgár-
mesteri Hivatal (6772 Deszk, 
Tempfli tér 7.) aulájában, vagy le-
tölthetők az Önkormányzat hon-
lapjáról (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 nem-
leges nyilatkozatot az alábbi úton 
lehet benyújtani:

– személyesen a Deszki Pol-
gármesteri Hivatal aulájában el-
helyezett urnába dobva, 

– postai úton a Deszki Polgár-
mesteri Hivatalnak címezve,

– elektronikus úton (aláírva, 
beszkennelve) a ph@deszk.hu 
címre küldve. 

Az ebösszeíró adatlapok le-
adási határideje: 2017. május 31.

 
Az ebösszeírás során adatot 

szolgáltatni köteles 
– a 2013. évi ebösszeírás során 

bejelentett ebek tartója, tulajdo-
nosa, 

– az azóta újonnan a háztar-
tásokba került, az állatorvos által 
már az országos nyilvántartásba 
rögzített ebek tartója, tulajdonosa, 

– továbbá a 2013. évi ebössze-
írás során be nem jelentett ebek 
tartója, tulajdonosa.

 
Az ebek tartói, tulajdonosai az 

ebösszeírás időszakán túl is kö-
telesek az ebnyilvántartás részére 
a változásokról (eb elhullása, eb 
tulajdonosának, tartási helyének 
változása, új eb háztartásba ke-
rülése, szaporulat) folyamatosan 
adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró 
adatlap” vagy „Változás-bejelentő 
adatlap” kitöltésével és benyújtá-
sával!

Az adatszolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása állatvédelmi bír-
ság kiszabását vonja maga után!

 
Felhívjuk továbbá a Tisztelt 

Ebtulajdonosok figyelmét, hogy 
a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
17/B. § (10) bekezdése értelmében 
2013. január 1. napjától a 4 hóna-
posnál idősebb eb csak elektro-
nikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben 
a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett 
eleget, azt kérjük, haladéktalanul 
pótolja.

Együttműködésüket köszön-
jük!

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. 
rendelet alapján  közterületen lévő fás szárú növények (pl: fák, cserjék) 
kivágása kizárólag jegyzői engedélyezést követően történhet. Az enge-
délyezési eljárás kérelemre indul (kötelező formanyomtatvány megta-
lálható: www.deszk.hu), 3000,-Ft. eljárási illeték lerovása mellett.  Hely-
színi szemlét követően, az indokoltság fennállása esetén kerülhet sor az 
engedély kiadására. A növény kivágását követő 1 éven belül a használó 
köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. 
A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább 
azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell is-
mételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú 
növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
Amennyiben engedély nélkül került sor a fás szárú növény kivágására, 
vagy a pótlás nem történt meg, úgy közigazgatási bírság kiszabására 
kerül sor. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

EBÖSSZEÍRÁS FELHÍVÁS Tájékoztatás közterületen 
történő fakivágásról
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A magyar költészet napja alkal-
mából vendégünk volt Tóth Péter 
Lóránt, aki szakmáját tekintve 
testnevelő tanár, most pedig azt 
csinálja, amit szeret: verset mond. 
Saját magát versvándornak neve-
zi, hiszen a Kárpát-medencében 
élőkhöz viszi el a költészet sze-
retetét: rendhagyó órákat tartva 
a kárpátaljai, felvidéki, erdélyi, 
vajdasági gyerekeknek, és önálló 
esteket adva a felnőtteknek.

Április 12-én a Vasútállomás 
című pódiumestjén József Attila 
verseiből és prózáiból hallhat-
tunk ízelítőt. 

Ezen az estén elhittük, hogy a 
minden ember jónak született és 
a versekkel lehántható rólunk az 
a páncél, amit a körülöttünk lévő 
világ elleni védekezésül növesz-
tettünk a lelkünk köré. 

Ezen az estén nem az a József 
Attila állt velünk szemben, akivel 
az irodalomkönyvek oldalain ta-
lálkoztunk. Ismert és kevésbé is-
mert versekben gyönyörködhet-
tünk, de valahogy most minden 
más értelmet kapott, máshogy 
hangzott. Nehéz megtalálni a 
megfelelő szavakat, de egy bizo-
nyos… varázslatos, felemelő és 
emlékezetes este volt.

Tóth Erzsébet 
könyvtáros

Március 28-án Nemzeti estre 
invitáltuk az érdeklődőket a Fa-
luházba, a téma: Mauritius volt. 
Földiné Pósa Ilona, aki tavaly 
hosszabb időt töltött ezen a he-
lyen, vállalta, hogy mesél az uta-
zásukról és megkóstoltatja velünk 
a helyi ízeket is. Az érdekes beszá-

moló után igazán remek ételeket 
kóstolhattunk Icuka jóvoltából 
és egy jó hangulatú beszélgetéssel 
zárult az este. Köszönjük szépen 
Icukának, valamint Gál Csillának 
és Földi Jancsinak is a segítséget!

Bene Ildikó

Februárban a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretein 
belül már tartottunk egy jól sikerült borkóstolót a Faluházban. A nagy 
sikerre való tekintettel Brczán Krisztifor szervezővel úgy gondoltuk, 
hogy hagyományteremtő módon, rendszeresen rendezünk hasonló es-
teket. Április első hétvégéjén a Font pincészet borait ízlelhették meg az 
érdeklődők. A finom borok kóstolását Font Erzsébet citerazenekarának 
játéka színesítette, Erzsike pedig mesélt is a tételek között a pincészetük-
ről és boraikról. Ismét egy jó hangulatú estén vehettek részt az érdeklő-
dők, amelynek természetesen ősszel lesz folytatása is.

Bene Ildikó

Zenés borest a Faluházban

Versünnep Deszken

Nemzeti estek – Mauritius

Didergősen, de annál jobb 
hangulatban telt a szám szerint 
negyedik, így már bátran kije-
lenthetjük, hogy hagyományos-
nak számító Deszki Húsvétoló. 
Az eső nem szegte kedvünket, 
csak a Tájházig kellett "megúsz-
nia" annak, aki eljött és részt vett 
az eseményen. Az udvaron sátor 
alatt arcfestés, valamint külön-
böző kézműves foglalkozások 
várták a Kicsiket és Nagyokat. 
Lehetett tojást írni tradicionális 
technikával, szebbnél szebb csil-
lámtojások is születtek, továbbá 
textil tyúkocskát, valamint pa-
pírból tojástartót és ajtódíszt is 
lehetett készíteni. Grátisz prog-
ramként Király László polgár-
mester úr avatta be a vállalkozó 
szelleműeket a kétperces szalvé-
tából hajtogatható tojástartó rej-
telmeibe. Emellett igazi színfoltja 
volt a délelőttnek a Helyi Termé-
kek Vására, ahol deszki alkotók 
kínálták kézzel készített míves 

portékáikat. A programok között 
hangulatos lovaskocsikázásra is 
be lehetett nevezni.

Az esőtől megszeppenve hús-
véti nyulunk idén a Tájházba lo-
pakodott be, hogy száraz helyen 
örvendeztesse meg a szorgos 
tojáskereső gyermekeket. A lo-
csolóvers mondó versenyen a ha-
gyományostól a szellemesen újító 
locsolóverseken át sokfélét hall-
hattunk a bátor jelentkezőktől. 

Köszönjük Mindenkinek, aki 
eljött és a Tájházban hangoló-
dott az ünnepre! Köszönjük az 
arcfestésben nyújtott segítségét 
Márki Anettnek és Márki Kitti-
nek, a kézműves foglalkozások 
levezetésénél Pajcsin Szilviának, 
továbbá köszönjük a lovaskocsi-
kázó programot Buzdorján Gá-
bornak!

Találkozunk jövőre az 5. Desz-
ki Húsvétolón!

Ádász Mariann

4. Deszki Húsvétoló 
és Helyi Termékek Vására

IDŐPONT: 
2017. MÁJUS 13., SZOMBAT.

A szórólap a több, mint 20 helyszín megnevezésével és árulistával 
május 7-én a levélládákban lesz!

Szervező: Deszki Falunkért Egyesület

Ismét garázsvásár Deszken!!!
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Százszorszép Néptáncfesztivál, újabb sikerekkel

KITEKINTŐ

Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány Kuratórium tagjai, 
az iskola és óvoda vezetésével kö-
zösen gondoltunk egy merészet 
és több mint 10 év után jótékony-
sági suli-ovi bált szerveztünk. 
Március 18-án este 170 bálozót 
köszönthettünk a Sportcsarnok-
ban, ami bálteremmé vált a va-
rázslatos tavaszi díszek által, amit 
az óvoda dolgozói készítettek.                                          
Király László polgármester meg-
nyitó beszéde, s a deszki Akroba-
tikus Rock and Roll csoportok 
látványos, pergő nyitótáncai után 
kezdetét vette a hajnalig tartó szó-
rakozás. Ahhoz, hogy egy bál jól 
sikerüljön, a hangulaton kívül két 
dolog szükséges, a jó vacsora és a 
jó zene. Az ízletes, finom ételeket 
a Bástya étterem, Szöllősi István 
csapata készítette. A zenéről a 
Travel Trió gondoskodott. 

Az alapítvány kuratórium 
tagjai nevében, szeretném meg-
köszönni mindazok munkáját, 

akik a rendezvény szervezésében 
és lebonyolításában részt vettek. 
Vannak ügyek, amelyeket érde-
mes támogatni, márpedig egy jó-
tékonysági bál ilyen eseménynek 
minősül. A bál bevétele 340.000Ft 
lett, amit az iskola és óvoda ren-
dezvényeire és eszköz bővítésre 
fordítunk. 

Hálás köszönet azoknak a ma-
gánszemélyeknek, vállalkozók-
nak, akik felajánlásaikkal sok-sok 
örömet szereztek a rendhagyó 
tombola és a meglepetés ajándék 
sorsolás nyerteseinek. 

Remélem, 2018 márciusában is 
ugyanitt, de még több vendéggel 
tölthetünk el egy kellemes, vidám 
estét.

Bertók Péterné
A bál támogatói: 576 Kbyte 

Kft, Ádász Mariann, Ági Fitness, 
Agrirose Kft.-Tóth Zita, Assi-
st-Trend, Baranyi István, Bartók 
Béla téri Prágai Látszerész, beFit 
Speedfitness Stúdió, Bene Ildikó, 

Bertók Péter, Brczán Krisztifor, 
Brczán Milosné, Büky Zita, Ci-
nema City, Deszk Község Ön-
kormányzata, Deszki Sport Club, 
Deszki Települési-üzemeltetési 
Kft, Digitpix Fotó, Dobó Katalin, 
Felföldi Hajnalka, Fix Ponty Kft, 
FNX Kft, GyerekÁgynemű.hu, 
Gyorgyevics Jovánné, Gyorgyev 
Milivoj és felesége, György Enikő, 
Gyukinné Brczán Szpomenka, 
Hegyi Mónika,  Horváth Szand-
ra-Pálinkás Zoltán, IKESZ Autó, 
Kardos Ditke, Kinga Kozmetika, 
Király László, Lengyelné Domány 
Anikó, Lujzi Apartman, Makra Já-
nosné, Nagy György Éva, Novák 
Katalin, Novum Könyvklub Kft, 
Pick Szeged Zrt, Pocsainé Török 
Andrea, Profil Copy, Prónai Mó-
nika, Rozsnyai János, SALLER 
DFA-HUNGÁRIA Bt., Schindler 
Krisztián fotós, Sepsi Éva- Koncz 
Tamás, Sillóné Varga Anikó, Sly 
Szalon- Csabainé Mihók Hédi, 

Sly Szalon-Orvos Szilvia, Sly Sza-
lon –Petró Judit, Sly Szalon –Tóth 
Orsolya, Subway, Szeged Gokart, 
Szegedi Nemzeti Színház, Sze-
gedi Szabadtéri REÖK, Szegedi 
Vadaspark Nonprofit Kft., Széllné 
Takács Tünde, Sziveri Zsolt, Szöl-
lősi István Bástya Étterem, Tanács 
Zsuzsanna, Vicuska Sajtműhely, 
Vikorné Nádasdi Ilona-Trupper-
ware, Vimpex Kft, Vörös Szekfű 
Cukrászda.

Jótékonysági bál

A hagyományokhoz híven április ele-
jén került megrendezésre a XXVII. Orszá-
gos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál a 
Szent-Györgyi Albert Agórában. A megmé-
rettetésre a Tiszavirág Néptáncegyesület négy 
csoportja készült 1-1 koreográfiával, a Cibere 
néptánccsoport, a Babszem csoport lánykara, 
a Borbolya és az Ördögborda csoport lány-
kara és fiúkara. A mezőny évről évre erősebb, 
idén pedig azt gondoljuk, hogy a legnívósabb 
együtteseket, koreográfiákat láthattuk a három 
nap alatt. Büszkeséggel tölt el mindannyiun-

kat, hogy néptáncosaink ebben a színvonalas 
versenyben is megállják a helyüket, méghozzá 
nem is akárhogy. Mind a négy produkciónk 
kiemelt arany minősítéssel jutott a Nemzeti 
Színházban megrendezett gálaműsorra, ahol 
nagy örömünkre ismét mi vihettük haza a leg-
jobb megyei együttesnek járó csongrád me-
gyei vándorserleget. Természetesen nem ma-
radt el a hagyományos sütizés sem a gála után, 
köszönet érte Király László polgármesternek.

Felsorolni is nehéz, hogy mennyien segíte-
nek, támogatnak minket abban, hogy ezek a 

szép eredmények megszülethessenek. Nagyon 
szépen köszönjük Deszk község képviselő-tes-
tületének a támogatását! Köszönet oktatóink-
nak, a koreográfusoknak, a zenekarunknak, 
a mindig segítő szülőknek, akik öltöztetnek, 
ruhát pakolnak, felügyelnek, hozzák-viszik 
a gyerekeket. És végül, de persze nem utolsó 
sorban köszönet és nagy elismerés a tánco-
sainknak, akik rengeteg időt, energiát nem 
kímélve ilyen eredményekkel gazdagítják kö-
zösségünket.

A rövid pihenő után a Cibere és a Borbolya 
néptánccsoport a Maros Menti Fesztiválon 
mérettetik meg, majd május 13-án egyesü-
letünk nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen Rö-
zögtessük mög! címmel megrendezzük az 
első szóló és páros dél-alföldi táncok országos 
fesztiválját. A jelentkezők már gyülekeznek, 
a Juhász zenekar hangol, a díjak is gyűlnek, a 
szervezők pedig készülnek az első fesztivál-
jukra. Várunk Mindenkit a Deszki Faluházba 
május 13-án, szombaton reggel 10.30-tól!

Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk 
vezetősége
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Egy szép tavaszi napon a Napsugár csoportos gyerekek útnak indul-
tak a könyvtárba. Sok gyermek már többször is járt ott és jól ismerte a 
könyvek kölcsönzési menetét is. A kedves és izgatott könyvtáros néni 
érdekes játékokkal készült a gyermekek számára, miközben megismer-
ték a könyvtár szabályait, elrendezését, és magának a könyvtár fogal-
mának jelentését is. Mindenki nagyon élvezte a látogatást. A látogatás 
után a Szerb Iskolába vezetett az utunk, ahol betekintést nyerhettek a 
gyermekek egy tanóra részleteibe, megismerkedtek a tanár nénikkel, az 
iskolás gyerekekkel. Kipróbálhatták tudásukat és az igen sokoldalú ,,va-
rázstáblát”, azaz az interaktív táblát is. Mindezt a Kolo csoport nagycso-
portos gyermekeivel együtt fedezték fel. Nagyon élvezetes és sokszínű 
volt az ott töltött idő, remekül érezték magukat a gyermekek.

Nemrégiben a magyar iskolába is ellátogattunk, szintén a Kolo cso-
port nagycsoportos gyermekeivel együtt érkeztünk. Itt is megismer-
kedtek a gyermekek a tanár nénivel, az iskolás gyermekekkel. Próbára 
tették matematikai tudásukat és kézügyességüket játékos feladatokon 
keresztül. Itt is találkoztak az interaktív táblával, amit már ügyesen és 
bátran kezeltek. Minden gyermek izgatottan és lelkesen várja már az 
iskolát.

Szemerédi Melinda

Húsvéti kézműves játszóházat 
rendeztünk április 11-én az óvo-
dában. Hangszerbemutatóval, 
játékos zenéléssel és koncerttel 
kezdődött a program. A Szegedi 
Filharmonikus Zenekar néhány 

tagja látogatott el hozzánk, hogy 
színesebbé varázsolják a délutánt.

Ezután közös kézműveskedés-
re invitáltuk a családokat. Kicsik 
és nagyok, testvérek és szülők 
együtt alkothatták meg a húsvéti 
dekorációt.                                                          

Készíthettek papírtányérból aj-
tódíszt, tojásból előbújó kiscsibét, 
lábát lógató báránykát, gömb ala-
kú csirkét, és díszíthettek tojáso-
kat búzadarával és mákkal.

A már hagyománnyá vált ün-
nepek előtti közös készülődés 
nagyon jó hangulatban telt, a 
készített alkotások mindenhol a 
húsvét díszei lehetnek.

Márki Anett (Netti néni)

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
2017.05.11-én és 12-én 

PAPÍRGYŰJTÉST SZERVEZ.
 Ezúton szeretnénk értesíteni a lakosságot, hogy felhalmozódott pa-

pírhulladékukat összekötegelt formában ezeken a napokon elhozhat-
ják a két óvoda épülete elé elhelyezett konténerekbe.

 (Móra u. 2. és Széchenyi u. 41.)
Az összegyűjtött papírhulladékot természetesen hamarabb is behoz-

hatják, ha a gyűjtés napján nem áll módjukban ezt megtenni.
A papírgyűjtésből befolyt összeget az óvodába járó gyermekek 

javára fordítjuk.

Könyvtár és iskolalátogatás Húsvéti Kézműves Játszóház

KEDVES DESZKI LAKOSOK!
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 s Március 3-án, a KIS-
TÉRSÉGI ALSÓ TAGOZA-
TOS szavalóversenyen Simity 
Éva és Váradi Sára második 
osztályos tanulók képviselték 
iskolánkat. A verseny Szaty-
mazon került megrendezésre. 
A lányokra igazán büszkék 
lehetünk, Simity Évi 1. helye-
zést ért el. Az újabb megmé-
rettetésre, a megyei fordulóra, 
Szentesen kerül sor áprilisban. 
Itt már a térségi iskola képvi-
seletében lép a zsűri elé Éva.

s A tankerületi helyes-
írás verseny Szegeden került 
megrendezésre. Iskolánkat 
Dobó Viktória, Karagity Anna 
4.o. Huszta Zsuzsanna, Tajti 

Milán 3.o., Tirk Inez, Simity Éva 2.o., Széll Panna szerb iskola 2.o. kép-
viselték. Tirk Inez 1. helyezést, Széll Panna 2. helyezést, Tajti Milán 3. 
helyezést ért el, így ők képviselhetik a térségi iskolákat Mórahalmon, a 
megyei döntőben. A Kazinczy Szépkiejtési versenyen, Szőregen isko-
lánkat Dobó Viktória, Krizsán Levente, Bársony Máté 4. osztályos, Huszta 
Zsuzsanna, Somorjai Márk 3. osztályosok képviselték. Somorjai Márk 2. 
helyezést ért el, így Makón, a megyei versenyen képviselheti a térséget.

s A Weöres Sándor Általános Iskola „WEÖRES7” VERSILLUSZT-
RÁCIÓS versenyre idén ismételten elküldtük tanulóink munkáját. A 
szakmai zsűri a legjobbnak ítélte és díjazásban részesítette László Benett 
1. osztályos és Gera Nilla Bíborka 2. osztályos tanulók alkotását. 

s A szatymai iskola ANGOL NYELVHASZNÁLATI ON-LINE 
versenyén Papp Bence 4., Silló Zénó 5. helyezést ért el.

s A szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola fennállásának 200. 
évfordulója alkalmából megrendezett kistérségi történelem Kos-
suth-vetélkedőn Bársony Réka, Csillik Ditta, Tóth Henriett és Silló Zénó 
csapata 1. helyezést ért el, jutalmul könyvet és csokoládét kaptak, isko-
lánk igazgatói dicséretben részesítette őket.

s KISTÉRSÉGI ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA VERSENY: Kistele-
ken rendezték meg az atlétika kistérségi többpróba versenyét az alsó 
tagozatos tanulóknak. Iskolánk 9 fővel képviselte magát, és a II. korcso-
portos fiú csapat a 4. helyezést érte el. 

s VÁROSI KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI ÉS KRESZ VERSENY: 
A szegedi Rendőrkapitányság rendezte meg ez évben is a Városi Kerék-
páros Ügyességi és Kresz Versenyt, melyen iskolánkból két nyolcadik 
osztályos tanuló vett részt. Az ügyességi számban Szendrényi Benő 1. 
helyezést ért el, az összetett versenyben a középmezőnyben végzett a két 
fős csapatunk. 

s MEGYEI MEZEI FUTÓ ATLÉTIKA DÖNTŐ: Márciusban 
rendezték meg Szegeden a Mezei futás Csongrád megyei döntőjét, ahol 
Mészáros Zsófia 6. osztályos tanulónk a bravúros 2. helyezést szerezte 
meg, így kvalifikálta magát az országos döntőre, melyet április 11-én 
rendeznek meg Gödöllőn. 

s A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából a Szegedi Vadasparkban jártak 
a szerb iskola másodikosai, ahol megismerkedtek a vízi élővilág sok-
színűségével, újdonságokat tudtak meg a vízszennyezés okozta károk-
ról, s arról, hogy ők mit tehetnek ez ellen. Zoopedagógusok segítségével 
érdekes kísérleteket végeztek, állatokat simogattak.  A tanulók interjút 
adtak a Heti Közélet magazin riporterének, és a Délmagyarország című 
napilap hasábjain is megjelentek a róluk készült fotók. 

A központi iskola 3-4. osztályos tanulói pedig Szegedre, a Szent István 
téri víztoronyba látogattak el. Az állandó kiállítások – a szikvíz, a fizika 
története – mellett különböző Víz világnapi tablókat, plakátokat, egész-
ségfejlesztés témájú tájékoztató anyagokkal ismerkedhettek tanulóink.

Immár hagyományosan a szegedi egyetem környezettan, illetve kör-
nyezettudomány szakos hallgatói vállalkoznak a tudomány népszerűsí-
tésére, érdekes és látványos kísérleteken keresztül: „Parányi részecskék 
és napfény - egy barátság a tiszta vízért”. 

A legizgalmasabb az „Öreg Hölgy” műemlék víztorony tetejére való 
feljutás volt (nem mindenki számára volt zökkenőmentes,) de a pano-
ráma mindenért kárpótolt. Élményekkel teli értünk haza.

s Az óvoda - iskola átmenet megkönnyítése érdekében nagycso-
portos óvodások látogattak iskolánkba, hiszen szeptembertől nagy 
változás történik életükben. A megszokott közösséget egy új közösség 
váltja fel, megváltozik napirendjük, a családban új elvárásokat, szabá-
lyokat, normákat támasztanak velük szemben. Új személyek jelennek 
meg az életükben.

A változás megkönnyítése érdekében a nagycsoportosok már koráb-
ban megismerkedtek a tanító nénivel. Most ők ismerkedtek az iskolával. 
Az apróságok hamar belakták az osztálytermet. Játékos feladatokkal 
hangolódtak a tanórákra. Az interaktív tábla használata sem okozott 
gondot számukra. Jó hangulatban, vidáman töltöttek el néhány órát az 
iskolában. Reméljük, ez a hangulat megmarad szeptemberre is!

s Az alsó tagozatos tanulók ebben a tanévben is részt vettek a K&H 
bank Országos Vigyázz, Kész Pénz! tudásverseny első két fordulóján. 
Egy csapat bejutott a regionális középdöntőbe, amit Szegeden az Ifjúsá-
gi Házban rendeztek április 11-én. Csongrád- és Békés megye legügye-
sebb csapataival mérhették össze tudásukat a gyerekek.  A deszki Villám 
Csillagok 5. helyen végeztek– Tirk Inez, Konkoly Kitti, Gera Nilla Bíbor-
ka, Takács Réka, Váradi Sára, Uti Hanna 2. osztályos tanulók- érdekes és 
szórakoztató feladatokat oldottak meg. Itt szemtől szembe versenyez-
hettek egymással a gyerekek és számos kreatív pénzügyi feladatokon 
keresztül bizonyíthatták tudásukat.

Összeállította: 
Vid György igazgató

Váradi Sára 2.o, 
Simity Éva 2.o 
Szatymaz szavaló verseny.

Mészáros Zsófia 6.o
Városi Mezei Futóversenyen (1500m). IV. helyezés
Megyei Diákolimpia mezei futóversenyen (1500m), II. helyezés
Deszki Maros menti fesztivál versmondásban, II. helyezés
Petőfi Sándor szavalóversenyen, II. helyezés

Silló Zénó 7.o, Bársony Réka 7.o, 
Tóth Henriett 8.o, Csillik Ditta 8.o  
Kistérségi Kossuth vetélkedő  I.helyezés
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Az első Föld napján, Denis 
Hayes amerikai egyetemista kez-
deményezésére, 1970. április 22-én 
25 millió amerikai emelte fel szavát 
a természetért. A figyelemfelhívás 
napjainkban még aktuálisabb, mint 
47 évvel ezelőtt. Földünk komoly 
bajban van – és ezzel mi is. A kör-
nyezetszennyezés, a globális felme-
legedés, a vízhiány mind éreztetik 
hatásukat, kihatnak mindennap-
jainkra. Közös érdekünk, hogy te-
gyünk valamit, minden apró lépés 

segítségül szolgálhat.
Mik lehetnek ezek: 
– Szelektív hulladékgyűjtés ott-

hon és munkahelyen. Településün-
kön a bármilyen zsákban kihelye-
zett szelektív hulladékot minden 
páratlan hét szerdáján elszállítja a 
szolgáltató, továbbá az a Hulladé-
kudvarban is elhelyezhető, illetve 
a gyűjtőszigeteken. Hasznosítható, 
újrahasznosítható anyagokat ne 
dobjunk a szemétbe! 

– Ne dobjon a szemétbe vegyi 

anyagot, gyógyszert, elemet..stb., 
mivel ezek a talajba/talajvízbe ke-
rülve évszázadokra beszennyezheti 
azokat!

– A zöldhulladékokat érdemes 
komposztálni – ha van rá lehető-
ség. 

– Vásárláskor gondoljuk át, a 
kívánt áru mennyi utat tett meg, 
amíg az üzletbe ért – ezzel is csök-
kenthető az ökolábnyom. Vegyen 
minél kevesebb előrecsomagolt 
terméket!

– Spóroljon a 
vízzel!

–  Ha z á n k b a n 
szinte mindenhol iható mi-
nőségű a csapvíz. Vajon mindig 
szükséges palackozott italokat vá-
sárolni?

– Ha munkavégzésünk lehető-
vé teszi, használjuk minél keveseb-
bet az autót

– A kiskerttulajdonosok, ha 
tehetik, műveljenek konyhakertet 
zöldségekkel, fűszernövényekkel!

Április 22. a Föld napja

2017. március 1-jével elindult az iskolai drog-prevenciós projektünk 
Deszken, mely keretében érzékenyítő és ismeretterjesztő előadáson ve-
hettek részt a pedagógusok és a szülők. Kérdőíveken kérdeztük meg a 
részt vevő gyermekeket, szülőket és pedagógusokat a droggal kapcsola-
tos ismereteikről, illetve véleményükről. Elindultak a drog-prevenciós 
foglalkozások is az általános iskola felső tagozatosai számára: minden 
osztály 5*45 perces tanóra keretében közvetlen légkörben, az előadóval 
„négyszemközt”, sokat beszélgetve ismerkedhetnek meg a kábítószer 
fogyasztás veszélyeivel, a megelőzés, a helyes hozzáállás és a „nemet” 
mondás képességének fontosságával. Szóba kerülnek továbbá a kortár-
sak egymást befolyásoló viselkedésformái, a megfelelő közösségek, cso-
portok, a szoros és szeretetteljes családi kötelék és a szabadidő hasznos 
eltöltésének fontossága és védelmi szerepe, illetve az, hogy szükség esetén 
hová fordulhatnak segítségért a fiatalok. Április 10-én megtekinthettük a 
Mentő-öv Csoport igen tanulságos bemutatóját a Faluházban, mely egy 
a drogtúladagolás következtében orvosi ellátásra és újraélesztésre szoru-
ló átlagos fiatalról szóló meghökkentő és elgondolkodtató előadás volt. A 
mentőszolgálat önkénteseiből alakult csoport teljes mértékben hitelesen, 
a valóságnak megfelelő módon és eszközökkel mutatta be a részvevők-
nek a fiatal életéért folyó heroikus küzdelmet. Az előadás végén – mint-
egy levezetésképpen - a gyerekek kérdéseire válaszoltak a mentősök. A 
program keretében heti rendszerességgel Hip-hop táncoktatáson és ön-

védelmi oktatáson vesznek részt a gyerekek, és gőzerővel készülnek arra, 
hogy a program végén bemutathassák tudásukat a nagyközönségnek.

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

Drog? Kösz, nem! 
Iskolai drog-prevenciós program Deszken
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Nyílt napok  a Bánát 
műhelyében 
(március 31 - április 1-2) 
A Szent Száva Oktatási, Kultu-

rális és Hitéleti központban ren-
dezték meg a deszki „Bánát” Szerb 
Kulturális Közhasznú Egyesü-
let műhelyének nyílt napjait. 
A három nap témája „A deszki 
aranyhímzés technikája”, melyen 
az érdeklődők megismerhették 
a szerbek ismert hímzéstechno-
lógiáját, a híres deszki fémszálas 
aranyhímzést. Sokan kipróbálták 
és természetesen mivel ez időigé-
nyes munka, még rá kell dolgoz-
ni, hogy a mű kész legyen. Brczán 
Éva és Gyukinné Brczán Szpo-
menka mutatták meg a technoló-
giát és segítettek az elsajátításban. 
A másik érdekes téma a „gibanica 
készítése a szerb házaknál”. Itt ki 
kell emelni a ma már igen meg-
kedvelt és népszerű „brza giba-
nicat”, aminek most is nagy sikere 
volt. A nyílt napok programot 
szeretnék hagyományossá tenni 
és a jövőben is megrendezni.

Kiállítás az Agórában
A szegedi Agórában 2017.  áp-

rilis 4-én nyitották meg Szrgyan 
Stevánov fotóművész „Fruska 
Gora csodálatos kolostorai” című 
kiállítását. A megnyitó beszédet 
Ágoston Lóránt festőművész, a 
deszki Zoltánfy általános iskola 
tanára tartotta. Közreműködött a 
deszki „Bánát” tamburazenekara. 
Magát a kiállítást Vujcsin-Frányó 
Eszter segített megszervezni a 
deszki kötődésű művésznek, hisz 
ősei deszkiek.

A battonyai „Szuferini”
 csoport jubileuma 
Battonyán április 7-én ünnepi 

programot szerveztek az ottani 

szerb népzenét és néptáncot ápo-
ló csoport fennállásának ötödik 
évfordulójának tiszteletére. Bázi-
sát az ottani szerb iskola dolgozói 
és diákjai alkotják és tulajdon-
képpen a városban minden év-
ben megrendezett szerb néptánc 
tábor inspirálta, hogy az ottani 
szerb közösségnek is legyen cso-
portja. Sok együttesel jó kapcso-
latot ápolnak, így az Arad-Gáji 
szerbek tánccsoportjával és a 
deszki Bánát néptáncosaival. Ki 
kell emelni, hogy Brczán Kriszti-
for, a deszkiek művészeti vezetője 

saját gyűjtése alapján színpadra 
állított a battonyai szerb táncok-
ból egy koreográfiát a csoport 
részére. A tamburazenekarukat 
szeptember óta Budincsеvity 
Joszip, a deszki tamburazenekar 
oszlopos tagja oktatja. Az ünnepi 
programban szerepeltek vendég-
ként az Arad Gáji táncosok és a 
deszki Bánátosok, akik a „Pcsinye” 
című koreográfiát adták elő nagy 
sikerrel. A programot baráti talál-
kozó követte, ahol megbeszélték, 
hogy a jövőben is folytatják a 
hasznos együttműködést a szerb 

néptánc, zene és 
ének ápolása terén.

Húsvét ünnepe
Jézus Krisztus feltámadása a 

legnagyobb keresztény ünnep, 
melyet a deszki szerbek is mél-
tóképpen ünnepelnek meg. Az 
egyházi szertartások mellett sok 
népszokás is fűződik ehhez az 
ünnephez. Kiemelkedő a locsol-
kodás, amit  Deszken is a szerbek 
a magyaroktól vettek át, mint 
más bánáti településeken. Régen 
kiegészítve feldíszített fiákeres 
zenés locsolkodással, amit még 
a nyolcvanas években megtar-
tottak. Ma már ritka, hogy va-
laki fiákerrel megy locsolkodni, 
bár néhány éve a bánátosok az 
újszentivániakkal karöltve meg-
próbálták feléleszteni. Ma már a 
régi népszokás a tojáskocogtatás 
felelevenítése lett a legnépsze-
rűbb, amit Tojáskocogtató Euró-
pabajnokságnak neveztek el és 
évről évre népszerűbb a Bánát 
Egyesület szervezésében e vidám 
program. Így volt ez ezévben is. 

Összeállította: 
Rusz Borivoj

Bánáti rövid hírek a „Bánát” háza tájáról 

2017. április 8. Dénes napja. 
Horgászegyesületünk e napon 
rendezte a 2017-es horgászidény 
első tagi megmérettetését. Tari 
János elnökünk megnyitójában 
köszöntötte a régi és az új tagtár-
sakat, majd néhány mondatban 
kitért a horgászat szabályaira, 
a haltelepítésre, a telepítés köz-
ponti ellenőrzésére, annak etikai 
vonzataira, visszhangjára. Lévai 
István, egyesületünk titkára ösz-

szegezte az idei év eddigi vissza-
fogásait. Köszönhetően a tóparti 
regisztrációnak - és nem utolsó 
sorban a tagtársak lelkiismeretes 
dokumentálásának - napra pon-
tosan követhető a fajok szerinti 
visszafogás mennyisége. Tudtuk, 
hogy a 2016-os év két utolsó tele-
pítéséből jelentős mennyiség ma-
radt, és sikeresen áttelelt, így nem 
meglepő, hogy 50 db ponty, 100 
kg kárász és jó pár darab amur 

került már horogra. Az új telepí-
tés biztosítja a folyamatos fogási 
lehetőséget (5 mázsa). Ebben bí-
zott az a 31 fő is, akik körülülték 
a tópartot, várva a kezdést jelző 
dudaszót. A mérlegelés csak rész-
ben igazolta a halbőséget. A 31 
fő összesen 37 db pontyot fogott. 
Végeredmény:

I. Czerocki Pál – 7,60 kg – 4db 
ponty

II. Kószó Antal – 6,80 kg – 3 db 

ponty
III. Dochnal Róbert – 5,70 kg – 

3 db ponty
A kifogott kopoltyúsok jelen-

tős része visszakerült természetes 
közegébe, hogy a későbbiekben is 
a tagok szórakozását, a fogás örö-
mét biztosítsák.

„Maros Ponty” Horgá-
szegyesület

Évadnyitó a „Maros Ponty” Horgászegyesületnél
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A Labdarúgó csapataink ta-
vaszi szereplése eddig felemásra 
sikeredett.

A felnőtt gárda szinte hibátla-
nul szerepel. 6 mérkőzést játszot-
tak eddig le, ebből 5 győzelem 1 
döntetlen. 19 rúgott gólra csak 3 
válasz érkezett az ellenfelektől. A 
jó eredmények a dobogó harma-
dik helyére „repítették” csapatun-
kat, és elérhető közelségbe került 
a 2. hely megszerzése is. Lehota 
István gárdája minden mérkőzé-
sen meggyőzően, gólerősen, tet-
szetősen játszott. Amennyiben ez 
a lendület továbbra is kitart, a baj-
nokság végén az ezüstérem meg-
szerzése sem elképzelhetetlen.

A vezetőség ennek tükrében 
benyújtotta a Megye I. osztályú 
licenszkérelmet, hogy ne legyen 

akadály az esetleges osztályvál-
tásnak.

uu
U19-es csapatunk szereplése 

eléggé felemás. 6 mérkőzést ját-
szottak fiaink, ebből 2 győzelem 
4 vereség. 10 rúgott gólunkra 
29 kapott gól érkezett, ebből két 
mérkőzés (Tiszasziget, Fk 1899 
Szeged) nagyarányú vereség lett. 
Sajnos a gárda hatalmas létszám-
hiánnyal küzd. Az elmúlt évek si-
kereinek hajszolása háttérbe szo-
rította a csapatépítés fontosságát. 
Meghatározó deszki játékosok 
(Pető Bence, Márkus Roland) tá-
voztak el az egyesülettől, pótlásu-
kat nem sikerült megoldani. Fo-
lyamatosan próbáljuk a helyzetet 
megoldani, de ehhez sok idő és 
türelem szükséges. Elsődleges cél 

idén, a jövő U19-es csapatának a 
„magját” lerakni, felépíteni.

uu
U14-es csapatunk futsal ered-

ményei alapján biztató tavaszra 
számítottunk, de 4 mérkőzés alatt 
4 vereség jött össze. 11 rúgott gó-
lunkra ellenfelünk 32-szer vette 
be kapunkat. Ehhez hozzátarto-
zik, hogy a bajnokság élcsapata-
ival játszottunk, kis szerencsével 
akár 2 győzelmet is tudtunk vol-
na szerezni. A munkát tovább 
folytatjuk, cél, hogy a bajnokság 
végére az 5. helyet meg tudjuk 
szerezni. Ezzel a 9 csapatos baj-
nokság középmezőnyében fog-
lalnánk helyet.

uu
Bozsik csapataink 3 tornán vet-

tek részt eddig tavasszal. U7, U9, 

U11 -es csapataink 
eddig nem hozták azt a meggyőző 
játékot, amit télen a futsal bajnok-
ságokon láttunk. Igyekszünk visz-
szatalálni a helyes útra. Nagyon 
ügyes, lelkes deszki gyerekek al-
kotják ezeket a csapatokat. Heti 3 
edzés, 90%-os edzés látogatottság 
nagyon jónak mondható.

uu
Első judo versenyén vett részt 

márciusban a Deszki SC. Doma-
széken 4 országból 200 versenyző 
állt tatamira. DSC színeit Csávás 
Medárd +55kg és Apáti Bálint 
36kg képviselték. Csávás Medárd 
bronzérmet szerzett. Felkészítő 
edzők: Huszár László, Balla Ti-
hamér

Hajrá DSC!!!
Tóth Tibor edző

Deszki SC hírek

Március hónapban sok prog-
ramon vettünk részt házon kívül 
is. Rendkívül színes volt a paletta, 
melyből mindenki kedvére vá-
laszthatott.

Március 3-án a Téli Színházi 
Esték keretében láthattuk Póli-
kát a Faluházban. Minden nézőt 
elvarázsolt a csodálatos előadás, 
Varga Klári főszereplésével.

Március 7-én Makón jártunk 
a Hagymatikumban. Idén első 
ízben vehettünk részt  a fürdő 
által néhány éve rendszeresen 
megrendezésre kerülő Nyugdíjas 
találkozón. Az előző évekhez ha-
sonlóan most is kipróbálhattuk 
a masszázs, gyógytorna, rekeszes 
galván szolgáltatásokat. Meg-
mérethettük vérnyomásunkat, 
vércukorszintünket, testzsír szá-
zalékunkat. Ebéd alatt élőzenét 
hallgathattunk, majd Varga Mik-
lós legismertebb dalaival örven-
deztette meg a közönséget. A nap 
kellemes fürdőzéssel telt, élveztük 
a medencék gyógyvizének és él-
ményelemeinek jótékony hatását.

Március 8-án a Deszki Nyug-
díjas Klub férfi tagjai meglepetés 
műsorral kedveskedtek a hölgy 
klubtársaknak. Tari János vállalta 
ennek a napnak a megszervezé-
sét, az urak lelkesen készültek he-
teken keresztül annak érdekében, 
hogy a produkciók előadása jól 
sikerüljön. Elsőként idézeteket 
hallhattunk a nőkről, majd alkal-
mi kórusuk hangjában gyönyör-

ködhettünk. Ezt követte két vers, 
illetve egy paródia, melynek zenei 
alapja az a szám volt, ami minden 
bulinkon fel szokott csendülni. 
Király László Polgármester Úr 
vállalta, hogy köszöntő beszédet 
mond kis ünnepségünkön. Ez 
idő alatt a táncosok felkészültek 
az utolsó műsorszámra, melyet 
ABBA népszerű dalára mutattak 
be. A koreográfiában, a lépések 
betanulásában, jelmezek készíté-
sében segítségükre volt Földiné 
Pósa Ilona. A fellépő ruhák anya-
gát köszönjük szépen Gál Csillá-
nak. Minden hölgy klubtagunkat 
és vendégünket gerberával és kis 
csokival köszöntöttek férfitagja-
ink. Ez alkalomból ebédre Zika 
László főzött gulyáslevest, a desz-
szert puncsszelet volt. Örültünk 
neki, hogy elfogadták meghí-
vásunkat azoknak az intézmé-
nyeknek a hölgy dolgozói, akik 
évközben gyakran segítenek ne-
künk a programjaink sikeres le-
bonyolításában, amit köszönünk 
nekik. Szabó Sándor országgyű-
lési képviselő úr is köszöntötte 
rendezvényünkön a nőket egy 
szál szegfűvel kedveskedve, klub-
unk karaoke lebonyolításához 
szükséges felszerelést kapott tőle 
ajándékba, köszönjük szépen. Ki-
rály László polgármester úrnak 
köszönjük a támogatást, mellyel 
rendezvényünkhöz hozzájárult.

Március 10-én és 24-én tovább 
folytattuk utazásunkat a filmek 

birodalmában, ahol Kószó Aran-
ka volt az idegenvezetőnk.

Március 11-én klubtagjaink két 
Nőnapi rendezvényre is kaptak 
meghívást. Így csoportunk egy 
része a Deszki Népdalkör bálján 
szórakozott. Voltak, akik az Új-
szentiváni Nyugdíjas Egyesület 
invitálásának tettek eleget. Mind-
két helyszínen virággal köszön-
tötték a hölgyeket, és nagyon jó 
hangulatban telt az este.

Március 14-én Nemzeti ün-
nepünkre emlékeztünk pár kvíz 
kérdéssel, illetve este részt vettünk 
a Faluházban tartott Március 15-i 
megemlékezésen.

Március 24-én a Víz világnapja 
alkalmából kirándultunk a Sze-
gedi Víztoronyhoz. Megnéztük 
az Öreghölgyből a panorámát, 
illetve a kiállításokat. A lépcsőzés 
fáradalmait a cukrászdában pi-
hentük ki.

Március 28-án a Kávéházi es-
ték rendezvényen élvezhettük 

Földiné Pósa Ilona klubtársunk 
élménybeszámolóját Mauritius-
ról, illetve kóstolhattunk bele az 
ottani ízek világába.

Március 30-án az első negyed-
évben születésnapjukat-névnap-
jukat ünneplő klubtársak látták 
vendégül a Deszki Nyugdíjas 
Klub tagjait. Ebédre gombásragus 
csirkecomb rizzsel volt a menü, 
sós aprósüteményt ehettünk a 
karaoke kipróbálása közben. 
Akiket köszöntöttünk: Szalai Mi-
hályné, Csonka Ferenc, Mészá-
ros Ferenc, Naszradi Miklósné, 
Dinnyés Ferencné, Szűcs Antal, 
Somogyi Lászlóné, Szabolcski 
Béláné, Cserháti György, Cserháti 
Györgyné, Pósa Lászlóné, Kószó 
Aranka, Piti Elek, Papp József, 
Antal Jenőné, Matkócsik János. 
Köszönjük szépen nekik ezt a 
szép napot.

 DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klub életéről
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A pollen az adott virágnak egy biológiai 
egysége, ami tartalmazza a virág következő 
életszakaszához szükséges összetevőket (pro-
tein, ásványi sók, hormonok, stb.). A virágpor 
mérete határozza meg az átvitel módját, ami 
lehet szélmegporzású vagy rovarmegporzású. 
Az entomofil pollent a rovarok szállítják, fő-
leg a méhek. Így érthető, hogy Einstein miért 
mondta azt, hogy ha a méhek kipusztulnának, 
akkor azt az ember csak 4 évvel élné túl.

A méhek a lábukon lévő kis „kosárkákba” 
gyűjtik a pollent. Hogy miért is fontos a mé-
heknek a virágpor? A virágpor a méhcsalád 
nélkülözhetetlen tápláléka, protein és vita- 
minforrása. Ha nincsen virágpor, akkor a daj-
kaméhek nem képesek méhpempőt termelni, 
így nem tudják a méh anyát etetni és felnevelni 
a fiatal munkásméheket. Megtalálható benne 
20 féle természetes aminosav a 22-ből, ezek az 
anyagok alapvető fontosságúak. Érdekesség 
például, hogy 100g virágporban annyi amino-
sav van, mint 500g marhahúsban vagy 7 tojás-
ban. Tehát jogosan vetette föl az emberekben 

azt a kérdést, hogy vajon milyen hatással lehet 
a mi szervezetünkre, ha ennyi értékes tápanya-
got tartalmaz.

Yves Donadieu-t idézve: „A pollen erősít, 
javítja a közérzetet és vidámabbá tesz. Egyen-
súlyba hozza a szervezet működését, amely így 
természetessé és harmonikussá válik, méregte-
leníti az egész szervezet fiziológiai működését.”

Azonban méhészek sor nem túl régóta fog-
lalkoznak a virágpor begyűjtésével, körülbelül 
1950-es évekre tehető ez az időszak. Szárítás 
után szokták kiszerelni, értékesíteni. Figyelni 
kell, hogy ne legyen túlszárítva a pollen. 

Most tekintsünk kicsit mélyebben a szárí-
tott virágpor összetételébe:

Tartalmaz fehérjéket: kb. 20%, aminosava-
kat: 40-60% (pl. hisztidin- segíti a vörös vérsej-
tek kialakulását, lizin- a Ca beépülésnél, vörös 
vérsejtek megújulásánál, a fenil-alanin- a C-vi-
tamin beépülésnél játszik szerepet), cukrokat: 
kb. 30%, vitaminokat: (tiamin, riboflavin, ni-
kotinsav, pantoténsav, aszkorbinsav), ásványi 
anyagokat, természetes antibiotikumot (pe-

nicillinhez hasonló), növekedést 
serkentő anyagot (arginin). 

MIÉRT FOGYASSZUK? Segíti a gyomor- 
és bélfertőzéseket legyőzni, serkenti a regene-
rálódást, az anyagcsere folyamatokat. Ideg-
rendszerre, szellemi-fizikai erőnlét fokozására 
is ehetjük, de vérszegénységnél, hajhullásnál, 
bőrbetegségeknél is alkalmazhatjuk. Továbbá 
csökkenti a fáradtságot, kimerülést, koleszte-
rint, lassítja az öregedés folyamatát, prosztata 
megnagyobbodás kezelésénél is fontos táplá-
lék lehet.

HOGYAN IS ÉRDEMES ENNÜNK?
Évente 3-4 alkalommal, minimum1 hóna-

pos kúrát tartsunk. Napi adagolás: felnőttek-
nek 20-30 gramm (1-3 evőkanállal.), gyerme-
keknek 12-16 gramm. Célszerű éhgyomorra, 
étkezés előtt fél órával enni és kerülni a fém 
konyhai eszközöket a felhasználásakor. Amire 
még oda kell figyelni nem csak a virágpor ese-
tében, hanem az összes apiterápiás terméknél, 
az az allergia. Javasolt kisebb mennyiséggel 
kezdeni a fogyasztását majd folyamatosan kell 
emelni az adagot. Ha erős allergiás reakciót 
vált ki, akkor abba kell hagyni. Egy másik lé-
nyeges információ, hogy MÉZZEL EGYÜTT 
vigyük be szervezetünkbe, mert igen erős 
membrán védi a virágport, amit a gyomorsav 
csak nehezen, vagy nem is bont meg. A méz 
ezt megbonthatja, és így tudunk az értékes táp- 
anyagokhoz hozzájutni. Egy üvegbe tegyünk 
virágport, majd töltsük fel mézzel. Hagyjuk 
mézben állni, hogy puhuljon, majd utána ka-
nalazzuk. Igazi ínyencség.

Egészségünkre!
Kisuczky Éva

A sokszínű VIRÁGPOR

„...De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,

mi vár rátok- ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,

a barna 
ágból kicsaptok ti is,

akármilyen hideg az április.”
(Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez)

Miközben írom ezeket a sorokat, 
hatalmas pelyhekben hullik a hó. 
Az ablak előtt didereg egy hársfa, a 
monitoron egy webkamerás felvé-
tel a nyakig hóban fészkelő gólya-
mamáról. Szeszélyes az április: fut, 
szalad, belekap kicsit mindenbe: a 
pólóban szaladós nagymelegbe, a 

szakadó záporokba, az össze-vissza 
tekergő szelekbe, a csípős reggelek-
be. Röpke 30 napja van a pirosto-
jás-festésre, anyák napjára orgona-
ágakat kivirágoztatni, májusfákat 
összekócolni, égboltra mosolygós 
szivárványt varázsolni.

Csoda-e, ha összezutyul min-
dent?

És csoda, ha minden szeszé-
lye ellenére megbocsájtunk neki, 
hiszen tudjuk, hogy csak azért 
is tavasz van, és hogy az elvetett 
magoknak kutya bajuk sem lesz. 
A virágzó gyümölcsfák és a fürt-
virágjaikat bontogató szőlők már 
korántsem élvezik a szélsőségeket. 
Talán emiatt enyhülhet egy kicsit 
a lelkiismeret-furdalásom, hogy 
el vagyok maradva (de nagyon) a 
kerti feladatokkal. Az áprilisi ro-
mok eltakarítása egybeesik az egy-

nyári virágok kertbe és 
balkonládákba való tele-
pítésével, és az áhított fűszerspirál 
is tolódik melegebb napokra.

Bár ilyentájt már a kinyitott té-
likertben szoktunk lángost vacso-
rázni a nyugvó napot szemlélve 
a teraszról, most inkább a belső 
konyhába csábított a főzhetnékem 
– kivárjuk a jobb időt .

Kert és konyha
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SAJTOS KÖRTE-
PÜRÉVEL GÖNGYÖLT 
CSIRKEMELL

HOZZÁVALÓK 
 6 szelet csirkemell (egy egész 

csirkemellből 4 szelet jön ki)
 100 g kenősajt
 1 vilmoskörte
 8-10 szelet bacon
 20 g vékonyra szelt póré
 só, fehérbors

ELKÉSZÍTÉS:
1. a csirkemell-szeleteket fólia 

alatt óvatosan kiklopfoljuk, enyhén 
sózzuk.

2. elkészítjük a tölteléket: a vil-
moskörtét meghámozzuk, felkoc-
kázzuk, villával pürésítjük, majd 
a szelt póréhagymával és a krém-
sajttal összekeverjük. A sajt ízesíté-
sének függvényében sózhatjuk, de 
minden bizonnyal egy csipet fehér-
bors elegendő lesz ízesítésnek.

3. a sütőt 150 fokra melegítjük, 

közben egy-egy kiterített hússzele-
tet palacsintához hasonlóan a tölte-
lékkel göngyöljük fel. Minden gön-
gyöleget baconszalonna-csíkokkal 
tekerjük be, ne túl szorosan.

4. tűzálló tálba sorakoztassuk 
szorosan a húsokat, majd az előme-
legített sütőben másfél óráig párol-
juk össze őket alufólia alatt.

5. ha a hústű simán átmegy a 
húson, akkor szedjük ki, és 200 fok-
ra (ha lehet, grillezve) még a húslé 
nélkül pirítsunk kérget. Ha a sütő 
erre nem alkalmas, akkor nagyon 
kevés olajjal egy serpenyő is meg-
felel erre a célra a főzőlapon, nagy 
lánggal.

6. burgonyapürével, salátával 
tálaljuk. A megmaradt húslevet kis 
tejszínnel és liszttel felfőzhetjük 
mártásnak, a vilmoskörte markáns 
íze még ebben is érződni fog.

 
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kardos Ditke

 

 Borsmenta - zöld és friss, és Mojito. 
Ez, ami mindenkinek beugrik róla. Pedig teája nagyon jó frissítő, "szörpöt" lehet főzni belőle, fagyiban 

10 pontos. Nagyon szép lila virágzata van, de ha a szüretnél csak a levelekre szeretnénk összpontosítani, 
akkor még virágzás előtt szüreteljük a leveleit.  Használata igen egészséges, mert emésztési zavaroknál, 
felfúvódásnál, epegyulladásnál, menstruációs zavaroknál nagyon jó szolgálatot tesz. Teáját főleg gör-
csoldásra, felfúvódásoknál alkalmazzák, egyéb drogokkal együtt nyugtatóként is. A tea egy evőkanál 
vágott drogból készül 150 ml forrásban lévő vízzel, 5-10 perces áztatással.

Snidling - Erős aromájú fűszernövény. Főzni nem szabad, közvetlenül tálalás előtt adjuk az ételhez. 
Nemcsak ízesíti az ételt, de díszít is, ráadásul nagyon jó étvágygerjesztő és gyomorerősítő.

Mivel egy pohárnyi cserépben is jól érzi magát, kiültetést/szárítást nem igényel – egy kis cserépben 
megfér az ablakpárkányon vagy a teraszon.

 
Citromfű - Vírusölő tulajdonsága miatt a belőle készített krém jól alkalmazható az ajakherpesz 

(Herpes simplex) helyi kezelésére. Teája és illóolaja is ideg- és szívnyugtató, görcsoldó. Serkenti az 
emésztést, és gyakran alkalmazzák fejfájás, álmatlanság, alvászavarok esetén is. Enyhíti az idegességet, 
így idegerősítőként kiváló gyógynövény. Szerepe van a depresszió oldásában is. 

 Gyökérpetrezselyem - Frissen és szárított állapotban levesekhez, töltelékek, főzelékek, főtt és pirított 
burgonya, tojásételek, saláták ízesítésére, liba, kacsa, csirke sütésekor és ételek díszítésére használjuk. A 
már majdnem elkészült, de inkább a kész ételhez adjuk, mert nem csak aromáját, de vitamintartalmát 
is elveszíti főzés közben.

A sima levelű metélőpetrezselyem és a gyökérpetrezselyem leveléből készült gyógytea főleg a kivá-
lasztórendszerre gyakorol jó hatást, segít a vese- és hólyagpanaszok megszüntetésében. 

<Forrás: wikipedia.hu>
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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
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 
óráig  (ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Beszédes Viktor r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: Minden hónap első 
hétfőjén 9-11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 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.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete 
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. 
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés 
után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: 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;

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

május 10., 24.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!
Berta Karolinának és Tóth Gá-
bornak (Deszk, Móra F. u 11.) Nándor Róbert,
Gyukin Adriánának és Friedmann Orennek 
(Deszk, Móra u. 21/A) Léna,
Gyukin Sznezsanának és Brczán Sztojánnak 
(Deszk, Arany J. u 8/A) Vladimir nevű gyerme-
ke született.

HALÁLOZÁS
Forgó Irén - Maros utca 10. szám alatti 

lakos 64 éves korában,
Horváth Vincéné – Deszk, Péró Sz. u. 40. szám 

alatti lakos 69 éves korában elhunyt.



2017.  ÁPRILIS16

Húsvétoló

Isten hozta

Nemzeti est - 
Mauritius


