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Szeptember 1. péntek
15.45: „Én Deszkem” – fotókiállítás  
 megnyitója a Faluházban
16.15: Felvonulás a Polgármesteri 
 Hivataltól a Szabadidő Parkba 
 programok a Szabadidő Parkban:
16.30: Ünnepi műsor 
 a Falunapok hivatalos megnyitója, 
 kitüntetések átadása
17-21 óráig Kisvonatozás a faluban 
 (Indulás a benzinkúttól)
18.30:  Zenél a 

 Szeged Live Band 

21 óra: Dér Heni műsora
22 óra: Utcabál a 
 Szeged Live Band 
 zenekarral

Szeptember 2. szombat
7 óra:  Horgászverseny az 1-es tónál
 (eredményhirdetés 12 órakor)
9 óra: Szomszédoló – görkoris, kerékpáros 
 túra Szőregre és Klárafalvára
9 óra: XIV. Szalma Zoltán 
 Kézilabdatorna  
 a Sportcsarnokban
  (eredményhirdetés 13 órakor)

Szeptember 3. vasárnap
10 óra: Ünnepi mise 
11 óra: Cantabella kórus hangversenye 
 a Római Katolikus Templomban

Szabadidő Parkban:
8 óra 30: Zenés ébresztő 
 a faluban lovaskocsival, fúvósokkal
10 óra: Babafa ültetés 
 (Kossuth köz,Jakabb Gyula utca kereszteződés)

11 órától: Kézműves foglalkozások: 
 népi játszóház, arcfestés, ugrálóvár, íjászat stb.
 FORD ÉS HYUNDAI  Autószalon bemutatója

11-17 óra: Helyi termelők és kézművesek vására
12 óra: XVIII. Polgármesterek Nemzetközi
 főzőversenyének hivatalos megnyitója
 Házigazda: 

 Nádas György humorista
13-17 óra: Óriás buborék fújás
13.30: VI. Falunapi Tortadíszítő verseny
14-16 óra: Szegedi Újszülött Mentő Alapítvány kitelepülése
14-17 óra: Buborék foci
14.30:  KDE görkorcsolya bemutató 
15 óra: „Deszk Parádé”  
 – vidám felvonulás Deszk utcáin
15.15: Tortaparádé eredményhirdetése
16 óra: Deszk Parádé eredményhirdetése
16.30: Deszk legszebb konyhakertje 
 eredményhirdetése
17 óra Polgármesterek Főzőversenyének 
 eredményhirdetése
17.40:  „Miénk a színpad!” 
 – kulturális műsor, fellépnek: művészeti csoportjaink

20 óra: Táncház

20.30:  McHawer & Tekknő
  műsora
21.15: Tűzijáték

21.30 óra: Wolf Kati 
 műsora
22 óra:  Utcabál 

 DJ Iglódival

DÉR 
Heni

WOLF 
Kati

McHawer & 
Tekknő

NÁDAS 
György
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– A Délmagyarban olvashattuk, hogy 
a környező településeken is különféle 
fejlesztések indulnak, ezek között Deszk 
fordítja a legtöbbet a közterületei felújí-
tására. Lesz-e folytatás?

– A térségben a legnagyobb településként örülök, hogy a legtöbbet tudunk járdaépítésre fordítani – de valljuk be, van is mire! Felújítottuk már 
az Alkotmány utca déli oldalát, a Tempfli tértől a Római Katolikus Templomig, tavaly év végén az északi oldalt a Semmelweis utcától a Sportcent-
rumig. Most az Alkotmány utcát az Emlékparktól egészen a TAUGÉP előtti, új lottózóig. Nem volt prioritása, de örülök, hogy a Képviselő-testü-
let zöld utat adott a Tempfli téri, ötven éves járdaburkolat cseréjére és szélesítésére is. Eddig itt tartunk, és remélem, még ebben a hónapban pozitív 
döntés születik a fogorvosi rendelő és Balla doktornő háziorvosi rendelője előtti kisebb szakasz felújítására is.

A jövő évi elképzelésekről is egyeztettünk már. A testületen múlik, hogy az új iskola és óvoda előtti teret hozzuk végre rendbe, a Széchenyi 
utcán az idősek napközijétől a Szent Száva központig építjük meg, vagy a másik oldalon, Csikós Andrásék A&E kisáruháza előtt folytatjuk. Az 
elhatározás meg van, a pénz is, de természetesen, soha nem elég – az ütemezést így kell megfontolnunk. 

Minden évben erőnk szerint fejlesztünk, igyekszünk szebbé, otthonosabbá tenni az utcákat, így nem véletlen, hogy nagyon sok pozitív vissza-
jelzést kapunk az idelátogatóktól és a lakóktól is: mindenki szerint egyre szebb a mi kis falunk. Továbbra is él a szlogen: Deszken mindig történik 
valami! 

– A felújítások kapcsán rengeteg 
aszfalt- és betontörmelék keletkezett. 
Mi lett ezekkel?

– A tavalyi útépítésekből és a járda 
projektekből is tetemes mennyiségű tisz-
ta, szelektált építési törmelék keletkezett, 
amit nem küldtünk a hulladéklerakóba. 
Még idén ősszel ledaráltatjuk és a telepü-
lés belterületi útjaiba becsatlakozó mező-
gazdasági utak sárrázó szakaszait szeret-
nénk ezekből megépíteni. Nyilván nem 
lesz elég mindenhová, de ha okosan gaz-
dálkodunk a mások számára hulladék-
ként kezelt őrleménnyel, akkor jelentős 
javulást érhetünk el egy-két év alatt. Sok 
a panasz a gépek által az utakra behordott 
sárra, és a nyári porra. Ez megoldást adhat 
talán. 

Ebben a nagy munkában számítunk 
a mezőgazdasági termelők segítségére 
is. Közös érdekünk, hogy rendbe tegyük 
ezeket a kátyús szakaszokat. 

– A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken nem egyszer uralkodnak 
áldatlan állapotok. Nem akarják ezeket megszüntetni, hiszen van 
már hulladékudvara a településnek?

– A szelektív hulladékgyűjtés és kezelés nem opció, és nem csupán egy 
alternatíva – ez az egyetlen út, ami előttünk áll a jövőben! Ezt meg kell 
értenie mindenkinek, és ha ez sikerül, akkor a kérdése máris okafogyottá 
válik. 

Sok panaszt kapunk a „nagy kukás” szigetek körül élőktől, de ezek elle-
nére is arra kérek mindenkit – ne a megszüntetésben legyünk érdekeltek, hanem a kulturált szelektív 
hulladékgyűjtés mielőbbi meghonosításában! 

Ezekről az állapotokról az önkormányzat nem tehet – ami nyilvánvaló mindenki számára – csak és 
kizárólag a lakosokon múlik, azokon, akik beszélnek a környezetvédelemről, akik szeretik a rendezett, 
tiszta környezetet, de tetteikben igencsak alulmúlják az elvárásokat. Mellé dobálják, szétszórják az ott-
honról hozott szemetet. Nekik kell változni, őket kell megváltoztatnunk! Ehhez nyújtunk segítséget, 
felhívjuk a figyelmét a szabálysértőknek, de sok esetben a büntetés eszközével is élnünk kell. Sajnos, 
még mindig elkeserítően kevesen veszik igénybe minden második szerdán az ingyenes szelektív hul-
ladék elszállítását is, pedig ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a lakos megváljon a szelektíven 
gyűjtött hulladékától. A szétdobált szemét nem szép látvány, talán a beazonosított szemetelők háza elé 
kellene visszaöntenünk a felelőtlenül ledobott, szemet szúró szemetet – akkor talán megértenék, mi a 
gond a viselkedésükkel. Ez persze egy keserű megjegyzés volt…

Továbbra is töretlenül vallom, nem feladni kell – újabb kampányba kezdünk! Jelenleg is pályázunk 
szemléletformálást célzó pénzekre, de önerőből is készülünk újabb kiadványokkal és a gyerekeknek 
szervezett beszélgetésekkel, meggyőzéssel változtatni a helyzeten. Örülök, hogy ebben az óvoda és 
az iskola is jó partner. Addig is kérem a lakosságot, hogy az újrafelhasználható hulladékát (pl. 
műanyag palack, üdítős flakonok/dobozok, papír/műanyag csomagoló anyag) ne dobja a kom-
munális hulladék közé, hanem páratlan héten szerdán bármilyen zsákban helyezze ki az ingat-
lana elé, ahonnan a Szolgáltató elviszi!

Fontosnak tartom a tudatosságot, és a példamutatást ebben a folyamatban. Önkormányzatunk 
minden évben sokat tesz ezen a téren. Szórólapozunk, szelektíven gyűjtünk az intézményeinkben, de 
folyamatosan fákat ültetünk, továbbá a népszerű babafa akcióval is a szemléletformálást erősítjük. A 
célunk továbbra is egy „ZÖLDEBB DESZK” - köszönjük, a bennünket követők kitartását!

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

ILYEN VOLT A TELEPÜLÉS FŐUTCÁJA, 
AZ ALKOTMÁNY UTCA PÉRÓ SAROK… 

... ÉS ILYEN LETT
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És még valami a végére! 
Az újságunk lapjain keresztül kérem azokat a tisztelt Al-

kotmány és Széchenyi István utcai lakosokat, akik elé fákat, 
cserjéket ültettünk, hogy örülve a környezetünk szépülésé-
nek, a drága növényeknek, ne sajnáljanak ezektől a növé-
nyektől egy-egy vödör vizet a nagy melegekben! Olyan dísz- 
fákat és szép cserjéket, bokrokat ültettünk az Önök előtti 
közterületre, amihez mások saját pénzen vásárolva jutnak 
csak. A kft kollégái öntöznek folyamatosan, de nem tudnak 
elégszer odaérni minden elültetett növényhez, amikor ránk 
tör a nagy hőség. 

Az Önök otthonát, házuk elejét is díszítik ezek a fák és 
bokrok – kérem, legyenek picit gazdái is!

– Többen látták felméréseket végezni a kerékpárúton a közútkezelő 
autóját. Tényleg átveszik a fenntartását? Ha így van, miért költött a 
település a híd felújítására, aszfaltozásra és kátyúzásra?

– Bevallom, nem értem a kérdést. Igen, egyre valószínűbb, hogy átveszi az 
állam az ország teljes területén a külterületi kerékpárutak fenntartását – de az 
idejét még nem tudjuk, így ez nem jelentheti azt sem, hogy balesetveszélyes 
állapotokat kell konzerválnunk és hogy várjuk a csodát! Önkormányzatunk-
nak mindennapos feladata az utak karbantartása és a rendeltetésszerű haszná-
latának biztosítása. Ha időközben más kezelésébe, feladatkörébe kerül, akkor 
nyilvánvalóan az átadástól kezdve nem jelentenek ránk nézve terhet ezek a 
problémák, de addig tenni kell a dolgunkat. A deszkiek pénzéből a deszkiek-
nek kell elfogadható állapotokat biztosítanunk!

A kerékpárút hídjára és az aszfaltjavításokra költött forintok egy fillérje sem 
kidobott pénz! Jelenleg is dolgozunk: a felújított szakaszok melletti földrézsű-
ket pótoljuk, megszüntetjük a veszélyesnek látszó, mély árokcsatlakozásokat, 
és így tesszük biztonságosabbá a közlekedést. Csupán azért, mert láttuk a fel-
mérést végző közútkezelő munkatársait, még nem került le az átadásig a fele-
lősség a vállunkról. Sok deszki kerékpárossal közösen örülök, hogy elvégeztük 
ezeket a munkákat! 

Meg kell mondjam azt is, hogy az átadással kapcsolatban az egyik szemem 
sír, a másik nevet. Évek óta országosan nincs pályázati forrás a kerékpárutak 
felújítására, karbantartására, pedig a folyamatos, kisösszegű ráfordításokkal 
szépen karban lehetne tartani önkormányzati kezelésben is ezeket a – java-
részt pályázati forrásokból – megépült utakat. Most, hogy állami feladatellátás 
lesz, amint az mára sajnos jól látható az életünk minden területén, számolat-
lanul biztosítja majd a kormány a felújításokra szánt pénzt, és a már elhíresült 
közbeszerzésekkel, túlárazva, bizonyos gazdasági köröknek lesz ez is aranybá-
nya. A cél és a motiváció így már világos – csak az üzenet a rossz: – „Az önkor-
mányzatok nem voltak jó gazdák, bezzeg az állam, az igen!” 

Településvezetők, gondolkodó és számoló lakosok jól tudjuk, hogy elegendő 
lenne ezen összegek töredékét odaadni a jelenlegi tulajdonos önkormányza-
toknak – a feladatot megoldanánk, és bőven jutna pénz másra is! A jó gazda 
szemléletet sajnos lassan kiöli a centralizálás és profitra éhes politika…

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusz-
tus 8-án tartott rendes ülésén a következő határozatokat hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két 
ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb események-
ről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt 
határidejű határozatokról. Elfogadta az Egészséghét programját is. Jóvá-
hagyta az ABSTRAKT KREATÍV Kft. kerékpárút híd korlát kiegészítő 
munkálataira vonatkozó árajánlatát bruttó 419.100,-Ft vállalkozási díj 
ellenében. Támogatta a Deszki Sport Club részére 1.000.000,-Ft, támo-
gatás nyújtását a működési költségei biztosítása érdekében. Jóváhagy-
ta a Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk kérelme alapján a 400.000,-Ft 
támogatási összeg rendelkezésre bocsátását. Megtárgyalta a Kistücsök 
Családi Bölcsőde kérelmét és tekintettel arra, hogy az nem tartalmazta 

a döntéshez szükséges minden adatot, azt elbírálásra alkalmatlannak 
tartotta. Úgy határozott, hogy 25.000.- Ft támogatást nyújt a Napfény a 
Beteg Gyermekekért Alapítványnak, melyet a gyermek szívsebészethez 
szükséges orvosi műszerek és megfelelő eszközök, valamint felszerelé-
sek fejlesztésére fordít. Döntött 50.000.-Ft támogatás nyújtásáról az Or-
szágos Mentőszolgálat Alapítványnak, melyet a Szegedi Mentőállomás 
mentőautóinak speciális égési kötszer készleteinek feltöltésére fordít. 
Zárt ülésen döntött a Képviselő-testület a 2017. évi települési díjazot-
takról. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Idén nyáron három táborban vehettek részt a deszki gyerekek a Fa-
luházban. Júniusban Kakas Orsolya és Gera Norbert vezetésével moz-
gásfejlesztő táborral indult a nyár. Júliusban folytattuk Sillóné Anikó 
kézműves táborával, majd végül augusztusban Borda Sára szintén kéz-
műveskedett a résztvevő gyerekekkel. A három táborban közel 60 gye-
rek vett részt, bízunk benne, hogy tartalmassá tettük számukra a nyári 
szünidőt.

Köszönet Kőszeghy Katának és Pugris Tamarának a táborokban 
nyújtott segítségéért! Köszönjük szépen Rengei Lászlónak, a Csibész 
kutyaiskola vezetőjének, hogy minden évben kijön hozzánk és kutya-
bemutatóval színesíti programjainkat!

A táborokról fotókat a hátoldalon láthatnak.
Bene Ildikó

Július 27 és augusztus 2 között adott otthont 
Deszk az „Egy nyelven beszélünk” tábornak, 
melynek keretében 10 német fiatalt láttunk 
vendégül. Csütörtök este költöztünk be az 
ifjúsági szállásra, a sportcsarnokba és még az-
nap este érkeztek meg vendégeink. Pénteken 
lovaskocsival jártuk be kis falunk utcáit, mi-
közben a polgármester úr mesélt falunk törté-
nelméről, hogy jobban megismerjük Deszket. 
Egy kiadós ebéd után biciklire pattantunk, és 
eltekertünk a füvészkertbe, ahol bejártuk a 
lepkeházat, a japán kertet, és rengeteg érdekes 
növényfajt láthattunk. Délután 6 óra körül ér-
tünk vissza, vacsi után Betti és Attila játékos, 
ügyességi feladatokat találtak ki nekünk, hogy 
jobban megismerjük egymást, mint például: 
focilabda gurítás, de kapu helyett a másik lába 
között kellett átmennie, anyacsavarok egy-
másra pakolása hurkapálca segítségével, tojás 
dobálás, és természetesen az Activity sem ma-
radhatott el. Másnap meglátogattuk a Szegedi 
Vadaspark lakóit, zsiráfokat etettünk, fóka- 
show-t néztünk, és bejártuk az egész állatker-
tet. Ebéd után felderítettük Dél-Amerikát is, 
majd átsétáltunk a KalandoZoo-ba. Amint 
megkaptuk a felszerelést, már indultunk is 
megmászni az akadályokat. A bátrabbak 
csúszkálhattak is a kalandpark felett, illet-

ve a legmerészebbek a tó felett is átsiklottak. 
Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk a mai 
programok során is. Miután mindenki meg-
ette a hamburgerét, táncoltunk, zenét hall-
gattunk, röplabdáztunk. Éjfél körül kiültünk 
az udvarra beszélgetni, és magyar szavakat 
tanítottunk a német kísérőknek. Vasárnap 
Szeged nevezetességeit láttuk a városnéző kis-
vonatból, majd kaptunk hűsítő üdítőt a Móra 
Ferenc Múzeum kertjében. A HB étteremben 
megebédeltünk, majd kaptunk egy kis sza-
badidőt az Árkádban shoppingolni. Délután 
sétahajókáztunk a Tiszán, és közben beszél-
gettünk a német lányokkal. Akkor kezdtünk 
jóban lenni. A napunkat a buborékfoci koro-
názta meg, rengeteget nevettünk a mérkőzések 
alatt. Akik még nem fáradtak el eléggé, azok 
csatlakoztak hozzánk, és éjfélig táncoltak. Még 
nagyobb táncparty volt, mint előző nap, bent  
a sportcsarnokban, és kint az udvaron is: nép-
tánc, társastánc, rúdtánc és Gangnam Style... A 
következő nap ismét próbára tettük a bátor-
ságunkat, ugyanis kipróbáltuk a Napfényfür-
dő Aquapolis összes csúszdáját, medencéjét, 
délután pedig sárkányhajóztunk. Dani ütötte 
a ritmust, mi pedig eveztünk. A kalandpark 
után néhányunknak ez komoly kihívást je-
lentett.  Este táncoltunk, sokat beszélget-

tünk, és divatbemutatót tartottunk. Kedden 
a SunCity-t hódítottuk meg, itt is számtalan 
lehetőségünk volt a szórakozásra. Aki hűsölni 
akart, az fürödhetett a tóban, aki pedig szágul-
dás élményre vágyott, nekik a wakeboard és a 
jetski állt rendelkezésre. Egy kiadós bolognai 
spagetti után kezdetét vette a „good-bye” party. 
Táncoltunk az x-box-al, megtanították a né-
metek, hogy ők hogy játszák Németországban 
a beer pong-ot, és beszélgettünk egészen haj-
nalig. Az utolsó napot a fővárosban töltöttük. 
Megtekintettük a Parlamentet, sétáltunk a 
ligetben, láttuk a Vajdahunyad várát, az állat-
kertet, cirkuszt, Széchenyi Gyógyfürdőt, jár-
tunk a Gellért hegyen, a Mátyás templomban, 
és végül shoppingolhattunk a Vásárcsarnok-
ban. Innen már csak a reptérre mentünk, és 
könnyes búcsút vettünk barátainktól, akikkel 
nagyon jóba lettünk. Szeretném megköszönni 
a táborozók nevében a lehetőséget, hogy ott 
lehettünk. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, 
sokat nevettünk, új barátokra leltünk, és a tá-
bor végére olyan profira fejlesztettük angol tu-
dásunkat, hogy számomra már tényleg olyan 
volt, mintha „egy nyelven beszélnénk”. 

Erdélyi Zita, egy táborlakó

Táborok a Faluházban

Egy nyelven beszélünk! – ifjúsági tábor Deszken

Tiszavirág táborok
A Tiszavirág Néptáncegyesület 

Deszk idén szinte egész nyáron 
táborozott. A sort a legidősebbek, 
a Deszki Deszkadöngetők indí-
tották, akik júniusban Ópusz-
taszeren töltöttek el egy hosszú 
hétvégét. Júliusban két hétig Mó-
rahalmon, a Zöld Közösségi Ház 
és Erdei Iskolában döngettük a 
deszkákat, ahol szegedi, röszkei, 
deszki és magyarkanizsai tánco-

sok tanulhattak. Majd az utána 
lévő héten a Cibere néptáncs-

csoport „ruccant ki” Bordányba, 
hogy gazdagítsák tánctudásukat 
a nyári szünetben is. Persze, nem 
csak a táncról szóltak ezek a na-
pok. Volt kézműveskedés, métá-
zás, csülközés és az elmaradhatat-
lan számháború is. A táborzáró 
bulin pedig finom babgulyás (kö-
szönet érte Zika Lászlónak, Netye 
Orsinak és Pappné Évinek) és ter-
mészetesen tánc hajnalig. 

A táborozáshoz hozzájárult a 
Nemzeti Kulturális Alap. 

Tiszavirág NE Deszk
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Érdeklődni:  tiszavirag.deszk@gmail.com | Tel: +3670/773-6258, +3630/941-6464

Néptánccsoport
Deszken
Kezdő

VÁRJUK A CSATLAKOZNI VÁGYÓ 
5-8 ÉVES LÁNYOKAT ÉS FIÚKAT 
A Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk kezdő csoportjába!

A PRÓBÁK MINDEN HÉTEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 
15.30-TÓL 16.30-IG A DESZKI FALUHÁZBAN LESZNEK.

Horváth Dániel

Bo

rda SáraOKTATÓK

művészeti vezetők: 
Goda Kata és Tóth Gábor

Szeptembertől a következő csoportokba várjuk a jelentkező gyerekeket!

Új csoportok a Faluházban

2017. szeptember 1-2-3.

A Falunapi „ÉN DESZKEM!” 
fotókiállítás pénteken 15.30-tól 20 óráig, 
szombaton 10 órától 18 óráig lesz nyitva 
a Faluházban!

KISVONATOZÁS:
Időpontja: 2017. szeptember 1. 17-21 óráig
Menetrendje: 17.15, 17.30, 18.15, 18.30, 
18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 
20.15, 20.30, 20.45
Útvonala: Benzinkút, Széchenyi I. 
u., Tempfli tér, Móra u., Magyar u., 
Kossuth u., Alkotmány u., Semmelweis 
u., Széchenyi I. u., Móra u., Damjanich u., 
Béke u., Benzinkút.

ZENÉS ÉBRESZTŐ 
LOVASKOCSIVAL, FÚVÓSOKKAL:
Időpontja: 2017. szeptember 2. 8.30
Útvonala: Faluház, Széchenyi I. u., 
Móra u., Magyar u., Május 1. u., Fenyő 
u., Semmelweis u., Magyar u., Kossuth 
u., Csalogány u., Gerliczy u., Tömörkény 
u., Jakabb Gy. u., Csalogány u., Kertész 
u., Tisza u., Kossuth köz, Péró Sz. u., 
Alkotmány u., József A. u., Alkotmány 
u., Semmelweis u., Kiss E. u., Rákóczi u., 
Bajcsy-Zs. u., Május 1. u., Damjanich u., 

Béke u., Alkotmány u., Szabadidő Park.
A lovaskocsi 4 helyen megáll: Magyar u., 
Május 1. u. sarok, Kossuth u., Csalogány 
u. sarok, Kossuth köz, Péró Sz. u. sarok, 
Damjanich u., Május 1. u. sarok

DESZK PARÁDÉ:
Időpontja: 2017. szeptember 2. 15 óra 
(gyülekező: 14.30-kor a Faluház előtt)
Útvonala: Faluház, Móra u., Damjanich 
u., Móra u., Széchenyi I. u., Szabadidő 
Park.
Szombaton déltől óriás palacsinta árusítás 
a Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány jóvoltából!

MIÉNK A SZÍNPAD! KULTURÁLIS 
MŰSOR FELLÉPŐI:
Deszki Népdalkör és a Bodza Banda, 
Vincze Kamilla, Kopasz Helga és Kiss 
Hanna népdalénekesek, Tündértánc 
balett előkészítő csoportok, Deszki rock 
and roll csoportok, Bánát Táncegyüttes 
csoportjai, Bánát tamburazenekar, 
Tiszavirág Néptáncegyesület csoportjai, 
Faces csoport, Oroszhegyi tánccsoport és 
a Csalóka zenekar

Jó, ha tudja!
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Tisztelt Olvasó!

A 2017/18-as tanév ezen hír-
csatorna megjelenésével szinte 
azonos időben elstartol.

Azt gondolhatná az újságot la-
pozgató, hogy ezzel megkezdődik 
a munka a Zoltánfy István Iskolá-
ban is a nyári pihenő után.

Kijelenthető, hogy ez ebben a 
formában nem igaz. Mielőtt két-
ségbeesnének Kedves Szülők, ter-
mészetesen szeptember elsején 
szeretettel várja az intézmény a 
tudásszomjas gyermekeket.

Az elmúlt tanév júliusi végle-
ges lezárását követően, azonnal 
megindult a következő előkészí-
tése. Az iskola vezetése a nyáron 
folyamatosan ezt koordinálta, a 
zökkenőmentes tanévkezdés ér-
dekében.

Személyi változások alig érin-
tették az intézményt. Rajki Ká-
rolyné (Marika) nyugdíjba ment, 
ezen a platformon is megköszön-
jük munkáját és jó pihenést kívá-
nunk, a megüresedett álláshelyet 
azóta betöltötte az új technikai 
dolgozó. 

Énektanítás terén történt még 

változás. Egy évig Kuzma Levente 
(aki volt már Deszken tanár) látja 
el a feladatot.

Ez különösen azért szerencsés, 
mert ebben az új tanévben indul 
a Lieto Művészeti Iskola hangsze-
res oktatása a Zoltánfyban, mely-
nek Ő a vezetője. Így egy kézbe 
kerül a teljes zeneművészeti kép-
zés.

A művészeti iskolába való je-
lentkezést már a múlt tanév vé-
gén megtehették a gyermekek. 
Nagy számban van érdeklődés, 
szeptember elején még lehetőség 
nyílik pótfelvételre korlátozott 
létszámban.

Ezen innováció mellett, termé-
szetesen tovább folytatódnak az 
alaptanterven kívüli specialitások 
az iskolában.

A nyári karbantartási mű-
veleteket a Szegedi Tankerület 
munkatársai a folyamatos egyez-
tetéseknek köszönhetően zökke-
nőmentesen elvégezték.

Fontos kiemelni, hogy a deszki 
önkormányzat ígéretéhez híven 
ez évben is végrehajtott egy na-
gyobb nyári beruházást az intéz-
ményben. Az elsősöket ismét egy 

teljesen felújított terem és új pa-
dok, székek, szekrények, no meg 
természetesen az osztályfőnök 
várja. Nekik már „csak a lelkese-
dést” kell hozni!

Ezúton mondunk köszönetet 
Deszk Község Képviselő-testüle-
tének.

Oktatásszervezési és egyéb kér-
désekkel, ahogy eddig is, keresse 
nyugodtan az érintett osztályfő-
nököt vagy az iskola vezetését.

Sikeres tanévet kívánunk gyer-
meknek, szülőnek, pedagógus-
nak!

Néhány fontosabb dátum:
2017/18-as tanév: 
első tanítási nap 2017. szeptem-

ber 1. (péntek), utolsó tanítási nap 
2018. június 15. (péntek)

Tanítási napok száma: 180.
Őszi szünet: 2017. október 30 - 

2017. november 3. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap: október 27. 
(péntek), a szünet utáni első taní-
tási nap: november 6. (hétfő).

Téli szünet: 2017. december 
27-től - 2018. január 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap: 
december 22. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap január 3. 
(szerda).

Tavaszi szünet: 2018. márci-
us 29 – április 3-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap március 
28. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap április 4. (szerda).

Étkezés befizetése: 
augusztus 24. (csütörtök) 7-12 h, 

13-17 h (óvoda)
Tankönyvek osztása: 2017. 

szeptember 1. (péntek) 9 h-tól a 
gyermek részére átadjuk

A tankönyv mindenkinek térí-
tésmentesen jár (az iskolai könyv-
tár tulajdona), melyet a tanév 
végén megkímélt állapotban kell 
visszaszolgáltatni.

Az átvételt igazolhatja a gyer-
mek vagy a szülő az aláírásával.

Tanévnyitó ünnepség idő-
pontja: szeptember 1. (péntek) 8 h, 
az új iskola udvara.

Összeállította: 
Vid György igazgató

ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

A 2017/2018-as óvodai nevelési év kezdésével kapcsolatos tudnivalók:
 2017. 08. 24. (csütörtök) – Szeptemberi étkezési díjak befizetése. 
Amennyiben bármilyen kedvezményre jogosultak, kérjük, hogy az igazolásokat adják le!
 2017. 09. 01. (péntek) – Nevelés nélküli munkanap
Kérjük jelezzék, ha nem tudnak erre a napra felügyeletet biztosítani gyermekük számára.
 2017. 09. 04. (hétfő) - Nevelési év kezdése. Minden gyermeket a saját csoportjában fogadunk a rendes nyitvatartási időben.

Gyukinné Brczán Szpomenka óvodavezető

Óvodai hírek

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897

ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁRA  
számítógép-kezelői gyakorlattal, felelősségtudattal 
rendelkező alkalmazottat keresek deszki munkahelyre. 
Közgazdasági-érettségi nem feltétel, de előny. 
Elsősorban Deszken lakó személy jelentkezését várom. 

Érdeklődni: 20/355-4519 telefonon.
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Deszk Község Önkormányzatának jog-
szabályi kötelezettségből adódódóan 2018. 
január 01. napjától kötelező csatlakoznia 
az ASP rendszerhez. Az ASP központhoz 
történő csatlakozáshoz elengedhetetlenül 
szükséges a megfelelő infrastrukturális fel-
tételek megteremtése mind hardver, mind 
pedig szoftver tekintetében. 

A fejlesztés célja az állampolgárok magas 
színvonalú kiszolgálása érdekében a közigaz-
gatás minőségi színvonalának emelése, az ad-
minisztratív terhek csökkentése és az átlátha-
tóság növelése, mely érdekében egységesített 
önkormányzati elektronikus ügyviteli rendszer 
(ASP technológia) bevezetésére van szükség, 
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz 
elengedhetetlenül szükséges a megfelelő inf-

rastrukturális feltételek megteremtése mind 
hardver, mind pedig szoftver tekintetében. 
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyfelek ál-
tal elektronikusan indítható ügytípusok közül 
az elektronikus iparűzési adó-bevallás ügyin-
tézése válik elérhetővé. Eszközbeszerzés ke-
retében 11 db kártyaolvasó berendezés, 8 db 
számítógépes munkaállomás, 1 db laptop és 8 
db monitor kerül beszerzése. A szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan önkormányzatunk dolgozói az 
ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó 
oktatásokon vesznek részt. 
A projekt címe: „Deszk Község Önkormány-
zata ASP központhoz való csatlakozása”
Pályázati azonosító:
ÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01033

Támogatás összege: 
7.000.000,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A megvalósítás időtartama: 
2017.06.30.-2018.06.30.
Kedvezményezett: 
Deszk Község Önkormányzata
A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Strukturális és Beruházási Alapok 
társfinanszírozásával valósulhat meg.
További információ kérhető:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, 
Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: titkarsag@deszk.hu; 
Honlap: www.deszk.hu

Mint azt már írtuk, a településen egy nyertes TOP pályázatnak köszönhetően 40 millió forintos csapadék- és belvízelvezető árok 
fejlesztés indulhat az ősszel.  A projektben az alábbi szakaszokon épül új csapadékvíz elvezető árok, támfalakkal és a felbontott, a víz 
helyben tartást célozva csak alul burkolt bejárók estén azok helyre állításával:

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

40 MILLIÓ FONTOS PROJEKT KEZDŐDIK IDÉN ŐSSZEL DESZKEN!

A Móra Ferenc utca Tó köz és Arany János utca közötti szaka-
szon, az eddig árokkal nem ellátott szakaszon épül 87,5 m.

A József Attila utcában a meglévő zárt szakasz kiegészítéseként 
épül három nyílt árokszakasz, 360 m hosszon, támfalakkal.

A Széchenyi István utcában, a Május 1. és a Móra utca közötti 
szakaszon nem volt megoldva a több mint 1 km árokszakaszból 
idevezetett víz továbbítása. Most felbontásra kerül minden bejá-
ró, új támfalakat építünk és belekötjük a levezetett vizet a Móra 
utca főcsatornába. Hossza 156 m. 

A Kertész közben, az árokkal eddig el nem látott Péró Szegedinác 
utca és a Csalogány utca közötti szakaszon épül 119,5 m-es árok.

2017 | 07 | 28

SAJTÓKÖZLEMÉNY
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
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3. rész
SZERHASZNÁLAT 
A MINDENNAPOKBAN
A designer drogok megjelenésével párhuza-

mosan a szerhasználati attitűdök is megváltoz-
tak.

Gyakori a designer droghasználat a kiska-
maszok és az első évfolyamos középiskolások 
körében (13-15 éves korosztály). Emellett egy-
re gyakrabban találkozunk az iskolai drogfo-
gyasztás problémájával.

A szerek beszerzése már nem korlátozódik a 
dílerekre (kábítószer terjesztők), és mivel rend-
kívül olcsók (már pár száz forintért is elérhető-
ek), nem okoz gondot a megvásárlásuk. Mind-
emellett megjelent az internetes értékesítés is, 
amely mennyiségi kedvezményeket kínál, így 
ösztönzőként hat a fogyasztóra, hogy ő maga 
is viszonteladóvá váljon. Sok fiatal választja a 
pénzszerzésnek ezt a formáját, és válik maga is 
drogterjesztővé némi plusz pénz reményében.

Az elmúlt 3-4 évben egyre többször értesü-
lünk arról, hogy a serdülők tanítási idő alatt 
fogyasztottak valamilyen designer drogot. El-
sősorban a herbál nevű szer terjed a tanulók 
körében. Kiváltképp a kilencedikes évfolya-
mokban tapasztaltuk, hogy egyre több iskolá-
ból vitt el mentő diákot kábítószer-túladagolás 
gyanújával. Mivel ezek a szerek többnyire le-
gálisak, ezeknek az eseteknek ritkán van bün-
tetőjogi következménye. A diákok számítanak 
az esetleges rosszullétekre, ám ez több esetben 
komoly következményekkel jár; előfordult már 
kóma és haláleset is. Természetesen az iskolák 
megpróbálnak fellépni ez ellen akár a házirend 
módosításával, akár a tanuló eltávolításával 
vagy éppen prevenciós programokkal. Azon-
ban igazán hatékony kezelés, a probléma visz-
szaszorítása vagy megfékezése jelenleg nem 
áll módjukban, így ez a probléma továbbra is 
növekvő tendenciát mutat.

DROGFÜGGŐSÉG KIALAKULÁSA
Számos tanulmány és kutatás vizsgálta már, 

miért válik valaki droghasználóvá vagy drog-
függővé. Az új típusú szerek megjelenésével 
azonban úgy tűnik, egyre kevésbé kivehetőek 
az okok. Alapvetően a serdülőkor magában 
hordozza a kockázatkereső magatartást. Mind-
emellett van három faktor, amelyek a legtöbb 
serdülő esetében jelen van: kíváncsiság, kortárs- 
hatás, kínálat. 

A kíváncsiság mindannyiunkban ott rejlik, 
de képesek vagyunk reálisan megítélni a koc-
kázatokat, és felmérni, mi a helyes. A serdülő 
gyakran nem érzékeli reálisan ezeket a hely-
zeteket, illetve tudatosan keresi, és kihívásként 
éli meg a kockázatot. Természetes fejlődési 
folyamat, hogy a szülők szerepével szemben 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kortársak. 
A kortárshatás (peer-hatás) következtében 
a fiatalok gyakran cselekednek úgy, hogy az 
imponáljon a barátaiknak, és teszik azt, amit a 
kortárscsoport elvár tőlük. Teszik ezt akkor is, 
ha tudatában vannak, hogy ez a döntés ellen-
tétben áll azzal, amit a szüleiktől tanultak, vagy 
addig helyesnek véltek. A megszégyenüléstől 
való félelem, a bizonyítási vágy következtében 
nehezen mondanak nemet, kiváltképp, ha a 
legjobb barát a felbujtó. Nem elhanyagolható 
tényező az sem, hogy a tudatmódosító szerek-
ből egyszerűen túlkínálat van. Mi magunk is 
meggyőződhetünk arról, hány helyről tudunk 
például alkoholt szerezni. A legtöbb üzlet már a 
bejáratnál kínálja az éppen akciós italait. A kor-
határ korlátozás nem okoz különösebb gondot, 
hiszen a fiatalkorúaknak vagy valamelyik fel-
nőtt társuk vásárolja meg a szeszesitalt, vagy az 
üzlet előtt kérnek meg erre valakit. A designer 
drogok szintén könnyen beszerezhetőek, sokan 
az iskola falai között is hozzájuthatnak, de fia-
talok által gyakran látogatott köztereken, disz-
kókban, kocsmákban is elérhetőek, sőt gyakran 
meg is kínálják egymást.

A SZERHASZNÁLAT FÁZISAI
A droghasználat első állomása a kipróbálás. 

Ez történhet egy házibulin, valamelyik közté-
ren vagy épp a diszkóban. A legtöbb fiatalt va-
lamelyik jó barátja kínálja meg és a kortársakba 
vetett bizalom vagy a megszégyenüléstől való 
félelem következtében sokan el is fogadják. 
Az első élmények meghatározóak lehetnek, és 
pont ez a drogok csapdája. Amennyiben első-
re kellemes élményként éli meg a kipróbálást, 
nagy valószínűséggel lesz folytatása. Ugyan-
akkor jellemző a drogokra, hogy a rendszeres 
használat során tolerancia alakul ki a szerve-
zetben, így egyre nagyobb dózisra van szükség 
ahhoz, hogy újra elérjék vagy megközelítsék a 
kipróbálás során tapasztalt hatást, „élményt”.

A kipróbálást követően kialakulhat az alkal-
mi használat. Ez általában bulikra korlátozódik, 
rendszertelen, és többnyire társaságban tör-
ténik.  Ugyanakkor ez a legtöbb esetben csak 
egy köztes állomás, majd az egyre sűrűsödő 
alkalmak következtében kialakul a rendszeres 
használat.

A rendszeres droghasználat során meghatá-
rozott időközönként kerül sor a fogyasztásra, 
ez szintén kötődhet bulikhoz, alkalmakhoz, 
azonban lehet maga a droghasználat is ilyen 
opció.

A drogfogyasztás korai szakaszaira jellemző 
az úgynevezett kollektív tudtamódosítás, tehát 
ezt többen közös élményként szeretnék megél-
ni, együtt csinálni. A használó ekkor még csak 
a fogyasztás előnyeit tapasztalja meg. Innen 
azonban már csak kevés választja el, hogy ki-
alakuljon a drogfüggőség.

Első jelei a társak elhagyása, az otthoni vagy 
egyedüli drogfogyasztás. Megjelenik a sze-
mélyes kötődés a szerrel, és kialakul egyfajta 
drogfogyasztó identitás. Egyre több dolog ren-
delődik a szer megszerzése és a szerfogyasztás 
alá, háttérbe kerülnek az addig fontos dolgok, 
a barátok a család, az iskola és a szabadidős te-
vékenységek. Megváltozhatnak az addig jól is-
mert személyiség jegyek, megjelenik a tagadás, 
a hazudozás, a játszmázás. Ezek már egyértel-
mű tünetei a szenvedélybetegségnek. Hosszabb 
távón láthatóvá válnak a szerfogyasztás fizikai 
tünetei: testsúlyvesztés, beesett arc, tompa érzé-
kelés, memóriazavar, izzadékonyság, remegés. 
A szerhatás múlásával megjelenik az állandó 
sóvárgás, majd az újabb adag bevitel hiányában 
fellépő elvonás. Ennek mértéke és tünetei sze-
renként és a droghasználat mértékétől függően 
eltérőek lehetnek, de a fogyasztó számára min-
denképp egy olyan állapot, melynek minden-
áron a megszüntetésére törekszik, melyhez egy 
újabb adagra van szükség.

Folytatjuk!
Búsi Dávid

Drog? Kösz, nem! 
Ismeretterjesztő cikksorozat a drogról
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Július hónap a fürdő látogatások 
jegyében telt, a nyári melegben jól 
esett a csobbanás. 

Makón ebben az évben immár 
harmadik alkalommal élvezhettük 
a Hagymatikum által szervezett 
Nyugdíjas Találkozó programját, 
ahol a fürdés mellett egészségi 
állapot felméréseket, gyógyászati 
szolgáltatásokat próbálhattunk ki. 
Ezek az alkalmak remek lehetősé-
get biztosítanak arra, hogy régen 
látott ismerősökkel felidézzük a 
régi emlékeinket.

Július 14-én Kiskunmajsai 
Jonahtermál Élmény és Gyógyfür-
dő medencéiben frissülhettünk 

fel, a tóparton kellemes környezet-
ben fogyasztottuk el ebédünket. 
Az árnyat adó fák alatt két csobba-
nás között kártyáztunk.

Július 21-én Szentesen jártunk, 
melynek apropóját „Itt születtem 
én” ismeretterjesztő bemutatkozó 
beszélgetések adták, mely során 
kiderült, hogy több klubtagunk 
is szülővárosának tekintheti a te-
lepülést. Elmentünk megnéztük 
volt iskolaépületüket a település 
főterét és annak felújított épülete-
it. A Kurca parti ligeten keresztül 
eljutottunk a gyönyörű környezet-
ben található Szentesi Üdülőköz-
pontba. Többféle medencével, vízi 

csúszdával és a helyi termálvízzel 
kiváló kikapcsolódási lehetősé-
get biztosít ez a fürdő. A fedett 
élménymedencékben elhelyezett 
sakk asztal mellett játékkal telt az 
idő. A büfékben nagyon jó áron 
vehettünk magunknak ebédet. A 
nap végén finom fagyival hűsítet-
tük magunkat.

Július 2-án Algyőn jártunk a 
Borbála Fürdőben, amit nagyon 
szeretünk a családias hangulata 
miatt. Ezen a forró nyári napon jól 
esett a hűsítő fürdőzés. 

A DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klub életéről

Sikerek 
a lórévi falunapokon
A Csepel szigeten található Ló-

rév település az egyetlen igazi kis 
falu, ahol zömében szerbek élnek. 
Mint minden helyen hazánkban, 
itt is megrendezik a falunapokat. 
E népszerű, különböző sport-, 
kuturális- és szórakoztató prog-
ramokat tartalmazó rendezvé-
nyen ez évben részt vettek a desz-
ki Bánát néptáncegyüttes tagjai 
is. Délelőtt a kispályás focikupát 
nyerték meg, majd este a mohácsi 
táncosokkal nagy sikert arattak 
a kulturális műsorban. A táncs-
csoport három koreográfiát tán-
colt el, mégpedig Vujcsin Lyubo-
mír-Mile koreográfiáit: a Pcsinye 
környéki,Vládivcsin Hán kör-
nyéki, míg az utánpótlás csаpata 
Nis környéki táncokat. Mindezt 
a Bánát zenekar kíséretében, akik 
külön is előadtak egy blokk szerb 
népzenét. A lórévi közönség és a 
környező településekről érkezett 
vendégeik nagy tapssal jutalmaz-
ták a produkciókat.

A magyarországi Szerb
Színház ismét Deszken 
A Bánát Egyesület szervezé-

sében ez évben is megrendezték 
a hagyományos tambura tábort, 
amely most több napig tartott, 
színesebb programokkal. Az első 
program a Magyarországi Szerb 
Színház előadása, „A furfangos 
Milos legény” című mesejáték, 
délszláv zenei és folklórkincs fel-
használásával, a deszki Faluház-
ban volt látható augusztus 14-én, 
19 órától. A táborlakókon kívül 

sok deszki, és a környező telepü-
lésről is jöttek megnézni a pro-
dukciót. Bár gyerekeknek szólt, 
de a felnőtteknek is tanulságos és 
érdekes volt. Egy kis csalódás is 
érte a közönséget, hisz a meghir-
detett „Vujicsity” együttes valami 
probléma miatt nem jött el, bár a 
helyettesítők ezt pótolták, mégpe-
dig nagyon jól. Most is egy szép 
estét tölthettek el az érdeklődök 
a Magyarországi Szerb Színház 
előadásán, ami már hagyomány 
Deszken. Ezt talán kicsit köteles-
ségüknek is érzik a színészek, hisz 
vezetőjük, Rusz Milán (színész, 
rendező és író), valamint Gyor-
gyev Bránimir (titkár, színész) 
deszkiek. Reméljük, még sok 
ilyen előadást látunk a Deszki Fa-
luház színpadán.

Kínában is bemutatták a
deszki szerb aranyhímzést
Már öt éve nagyon jó a kap-

csolat a Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesülettel, mivel nagyban 
segítették a Szerb Népművészeti 
Műhely elindulását és működését 
is Deszken. Most közvetítésükkel 
került bemutatásra Kínában a 
deszki szerb aranyhímzés. A be-
mutatás a Kínai Népművészeti 
Fesztivál és karnevál programja-
ként a Kínai Művészeti Fesztivá-
lon történt, a már hagyományos 
és népszerű magyar kézműves 
mesterek kiállításán, a Pekingi 
Magyar Kulturális Intézet szerve-
zésében. A deszki anyagon kívül 
kalocsai és matyó hímzés szere-
pelt még e rangos rendezvényen. 
Ma már biztos, hogy hasznos 

dolog volt a szerb népművészeti 
műhely létrehozása, mely tevé-
kenységével Deszk hírnevét to-
vább öregbíti és megismerteti a 
világban. 

A „Bánát” 
Tamburazeneker 
Montenegróban
Nincs pihenés a nyári időszak-

ban sem a deszki „Bánát” tam-
burazenekarnak, hisz augusztus 
4-6-ig részt vettek a Montenegrói 
Plyeválye városában megrende-
zésre került nemzetközi tambura 
fesztiválon. A deszki zenészek 

szerb, magyar és 
román népzenéből összeállított 
műsorral léptek fel. A közönség 
és a szakemberek nagy elismeré-
sét nyerték el, mivel magas szín-
vonalon adták elő műsorukat. 
Reméljük, hogy ez a sikersorozat 
folytatódik és még sok fesztivál 
szereplői lesznek a deszki „Bánát” 
tamburásai.

Összeállította: 
Rusz Borivoj

Hírek a „Bánát” háza tájáról 

2017. SZEPTEMBER 30. SZOMBAT 
8-TÓL 18 ÓRÁIG

Helyszín: bárkinek az udvara, terasza, garázsa 
Cél: 
– ezen a napon lehetőséget biztosítani bárkinek, hogy saját portá-

ján – 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” re-
ményében. …  

Szervező: Deszki Falunkért Egyesület
Vállalja: 1500 Ft ellenében a jelentkezők regisztrálását, majd a vá-

sár előtt 1 héttel valamennyi deszki házhoz a Garázsvásár szórólap-
jának eljuttatását az árusok nevével, címével (Deszk térképén történő 
megjelöléssel), a főbb árucikkek feltüntetésével.  

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 5. 
Kapcsolattartó: Kószó Aranka 
(e-mail: koszoarany@gmail.com, 70-635-8037)

Szeptemberben ismét garázsvásár!!!!
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Labdarúgó felnőtt csapatunk 11 év elteltével 
visszakerül a megyei labdarúgás élvonalába. A 
vezetőség szerette volna egyben tartani a fel-
jutó csapatot, sajnos az anyagiak, illetve egyéb 
dolgok közbe szóltak.

A gárdától távozott: Major László (Ásott-
halmi TE), Vér Ádám (Szőregi RSE), Papp 
Bence (Szőregi RSE), Széll Szabolcs (Tamási 
2009 FC), Barta Ottó (Tamási 2009 FC), Ke-
lemen Szabolcs (Szerbia), Kelemen Csongor 
(Szerbia); érkezett: Bódi Tamás (Tiszasziget 
SE), Gémes Szabolcs (újrakezdte), Szalma Zol-
tán (Medgyesbodzás), Tóth József (Német-
ország), Varnyú Attila (Szeged 2011). A fel-
nőtt kerethez csatlakoznak az U19-es „arany 
csapat” utolsó képviselői: Király Csaba, Nico 
Lünstedt, Rácz Balázs.

A felkészülés nem ment zökkenőmentesen, 
nyaralások, munkahelyi elfoglaltságok eléggé 
beleszóltak a menetrendbe. Az első megmé-
rettetésen, ami egyben a Magyar Kupa 2. for-
dulója is volt, 6-1 arányban alulmaradtunk a 
megye élvonalához tartozó Algyő ellen.

A vezetőség türelmet, bíztatást kér a szurko-
lóktól, szimpatizánsoktól a következő hóna-
pokra. Az egyesületen belül mindenkinek új 
lesz a megye I légköre. Idő kell ezt megszokni, 
de meg fogjuk szokni. Az első év célkitűzése a 
biztos bennmaradás, illetve a helyi „riválisok” 
[Szőreg, Tiszasziget, UTC,] elleni helytállás.

Az idei bajnoki szezontól a hazai mérkőzé-
seket 400 Ft-os belépővel lehet megtekinteni. 
Az egyesület játékosainak, illetve 18 év alatt 
továbbra is ingyenes a belépés.

Utánpótlás csapataink is készülnek a 2017-

2018-as bajnoki idényre. Öröm-
teli hír, hogy a srácok komolyan 
veszik a felkészülést. Az edzések elfogadható 
létszámban, jó hangulatban telnek.

U16-os csapatunkhoz érkezett: Sándor 
Soma (Szeged 2011), Marócsik Sándor (Makó 
UFC), Horváth Ádám (DAFC).

Az egyesület augusztus elején beadta a 
2016-2017 évi TAO pályázat elszámolását. 
Ennek köszönhetően az egyesület rendelke-
zésére fog állni a jövőben két 9 személyes kis-
busz.

Hajrá DSC!!! 
Szabó László elnök

Dátum Idő Helyszín Hazai Vendég Mérkőzés
2017.08.23 16:00 Hódmezővásárhely HFC DESZK SC U19
2017.08.23 18:00 Hódmezővásárhely HFC II DESZK SC FFI
2017.08.26 17:00 Deszk DESZK SC TISZASZIGET SE FFI
2017.08.27 15:00 Deszk DESZK SC TISZASZIGET SE U19
2017.09.02 14:30 Kiskundorozsma KISKUNDOROZSMAI ESK DESZK SC U19
2017.09.02 16:30 Kiskundorozsma KISKUNDOROZSMAI ESK DESZK SC FFI
2017.09.09 10:00 Deszk DESZK SC BAKTÓ-SZEGVÁR U16
2017.09.15 16:30 Balástya KSE BALÁSTYA DESZK SC U16
2017.09.16 16:00 Deszk DESZK SC ÁSOTTHALMI TE FFI
2017.09.17 14:00 Deszk DESZK SC ÁSOTTHALMI TE U19
2017.09.23 10:00 Deszk DESZK SC RUZSA KSE U16
2017.09.24 14:00 Üllés ÜLLÉSI ISE DESZK SC U19
2017.09.24 16:00 Szőreg SZŐREGI RSE DESZK SC FFI
2017.09.30 10:00 Deszk DESZK SC ST. MIHÁLY FC SE U16
2017.09.30 16:00 Deszk DESZK SC FOLIAPLAST-BORDÁNY SK FFI
2017.10.01 14:00 Deszk DESZK SC MINDSZENTI SE U19
2017.10.07 10:00 Csongrád CSONGRÁD TSE II DESZK SC U16
2017.10.07 13:00 Újszeged UTC 1913 DESZK SC U19
2017.10.07 15:00 Újszeged UTC 1913 DESZK SC FFI
2017.10.14 10:00 Deszk DESZK SC ZSOMBÓ SE U16
2017.10.14 15:00 Deszk DESZK SC SZEGEDI VSE FFI
2017.10.15 13:00 Deszk DESZK SC KISTELEKI TE U19
2017.10.21 12:30 Csongrád CSONGRÁD TSE DESZK SC U19
2017.10.21 14:30 Csongrád CSONGRÁD TSE DESZK SC FFI
2017.10.22 14:00 Makó APÁTFALVA SC DESZK SC U16
2017.10.28 10:00 Deszk DESZK SC ÁSOTTHALMI TE U16
2017.10.28 14:30 Deszk DESZK SC FK 1899 SZEGED FFI
2017.10.29 11:30 Deszk DESZK SC FK 1899 SZEGED U19
2017.11.04 10:00 Csengele CSENGELE KSE DESZK SC U16
2017.11.04 11:30 Zsombó ZSOMBÓ SE DESZK SC U19
2017.11.04 13:30 Zsombó ZSOMBÓ SE DESZK SC FFI
2017.11.11 10:00 Szegvár BAKTÓ-SZEGVÁR DESZK SC U16
2017.11.11 13:30 Deszk DESZK SC SZENTESI KINIZSI SZITE FFI
2017.11.12 11:30 Deszk DESZK SC SZENTESI KINIZSI SZITE U19
2017.11.18 10:00 Deszk DESZK SC KSE BALÁSTYA U16
2017.11.18 11:00 Algyő ALGYŐ SK DESZK SC U19
2017.11.18 13:00 Algyő ALGYŐ SK DESZK SC FFI
2017.11.25 13:00 Deszk DESZK SC SÁNDORFALVA SK FFI
2017.11.26 11:00 Deszk DESZK SC FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC U19

DSC hírei

Sorsolás
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A MÉHVIASZ a fiatal méhek 
váladékterméke, amit a potroh-
ban lévő viaszmirigyből választa-
nak ki. A viasz, a lépek és lépfede-
lek építési anyaga, ebben tárolják 
a mézet. Egy igen fontos termék, 
hiszen viasz nélkül nem lehet 
műlépet készíteni. 

A viasz színe, a sárga különbö-
ző árnyalatai. Legmagasabb az ol-
vadáspontja, zsíroldó szerekben 
oldódik, 62-64 Celsius fokon. 
Sajnos hamisítják paraffinnal. A 
valódi méhviasz rágáskor nem 
tapad a fogakra.

Összetevői: propolisz, zsírok, 
szénhidrátok, ásványi anya-
gok, színanyagok, és vitaminok. 
Gyógyhatásai közé soroljuk a 
gyulladáscsökkentő, antibiotikus, 
hámosító és nyálképző hatását.

Széles körben felhasználják: 
gyógyszeriparban, fogászatban, 
és a szépségiparban. Vegyiparban 
is előfordul, mégpedig különböző 
ápolószerek és lakkok összetevő-
je.

Méhészek biztosan tudják, 
hogy homloküreg gyulladásnál 
egy kis viaszt kell rágni. Viasz-
ból készíthetünk gyertyát, mely 
ajándéknak sem utolsó és eléget-
ve tisztítja a levegőt. Azonban ez 
csak akkor érvényes, ha 100%-
ban méhviaszból készült a gyer-
tyánk. Lassan ég, és mindenféle 
mesterséges illatosító anyagtól 
mentesen lesz kellemes illat a 

helyiségben ahol égetjük. A kelle-
mes illatot a propolisznak és kü-
lönféle természetes illóolajoknak, 
és a méznek köszönhetjük. To-
vábbi érdekesség, hogy nyugtató 
hatású negatív ionokkal szórja 
teli a levegőt, amit más gyertyák-
kal nem érhetünk el. Hiába a le-
vendula vagy bármely más illatú 
boltban vásárolt gyertyánk, ha 
szintetikus aromákat és paraffint 
tartalmaz.

Tapasztalatom szerint az em-
berek nagytöbbsége kezd ráéb-
redni arra, hogy mennyire fontos 
az, hogy kerüljük a vegyszereket. 
Főleg akkor, ha magunkra ken-
jük, ápoljuk bőrünket, testünk 
legnagyobb szervét. Így meg-
osztanék egy méhviaszos krém 
receptet, amelyet réges- régen 
is használtak már enyhe fokú 
égési és vágott sebekre. A recept 
a következő: 50 g viaszt és 50g 
sertészsírt (sózatlan) főzünk fel. 
Majd ha kihűlt, belekeverünk 50 
g mézet és véleményem szerint 
egy két csepp propolisz sem árt-
hat. Általános kézápolónak sem 
utolsó.

Ellenjavallata, hogy gennyedző 
sebekre tilos tenni és gyomorsav-
túltengésben, hasmenésben szen-
vedőknek nem szabad enni.

Vajon a hosszú élet titka: A 
MÉHPEMPŐben rejlik?

Az emberiség évezredek óta 
szeretné megtalálni a hosszú élet 
elixírét. Az örökké tartó életen 
biztos már többen elgondolkod-
tak, elképzelték milyen is lenne. 
Szeretnénk sokáig élni, egész-
ségben, jólétben, biztonságban. 
Minek is nyúlnánk mesterséges 
szerekhez, ha a természet számos 
olyan kincset rejt, ami elősegít-
heti, ha nem is az örök, hanem a 
hosszú, egészséges élet elérését. 

Az egyik ilyen anyag a méh- 
pempő, hiszen egy komplett tá-
panyagforrás. A méhpempő a 
fiatal dolgozó méhek garatmirigy 
váladéka, amely életük 3. napjá-
tól, 11. napjáig termelődik. Ezzel 
az elixírrel etetik a méh anyát és 
a fiatal méhlárvákat! Egy olyan 
anyag, amiben megtalálhatóak: 
aminosavak, vitaminok, ásványi 
anyagok, 50-nél is több biológi-
ailag aktív összetevő. Tartalmaz: 
kb 65%vizet, 11%cukrokat, 13% 
fehérjét, és zsírsavakat.

A pempő egy komplex B-vi-

tamin forrás. Található benne 
tiamin (B1), mely létfontosságú 
szerepet tölt be az idegrendszer, 
az izmok és a szív normális mű-
ködésében, a Riboflavin (B2), a 
méregtelenítésben. Nikotinsav 
(B3), piridoxin (B6), mely vita-
min hiányában, idegesség, álmat-
lanság, izomgyengeség alakulhat 
ki. Inozitolt, ami nyugtató hatású 
és megszabadít a szorongástól, 
feszültségtől. Biotin (B7) bőrbe-
tegségeknél jelentős szerepet tölt 
be. Folsavat (B9), mely a terhes-
ség korai szakaszában a fejlődő 
embrió gerincvelőcsövet lezáró 
folyamatában létfontosságú. Ko-
balaminok (B12) erős, roboráló 
hatású. Továbbá pantoténsavat 
(B5), ami a méhek fejlődésében 
igen jelentős, és C, A, D, E –vita-
mint. 

Nemrég fedezték fel K-vita-
min, illetve P vitamin tartalmát. 
Pontos összetételét még ma is 
kutatják. Az íze eléggé intenzív, 
kicsit édeskés, savanykás, fanyar.

Hogyan fogyasszuk?
Fogyasztás előtt győződjünk 

meg arról, hogy nem vagyunk 
e allergiásak rá, illetve veseelég-
telenségben, belső elválasztású 
mirigyek anyagcserezavaraiban, 
és pszichés betegségekben küz-
dő betegeknek nem ajánlott! A 
kúra megkezdése előtt érdemes 
kezelőorvos tanácsát kikérni, ha 
esetleg gyógyszeres kezelés alatt 
állunk!

Másfél évnél tovább ne tárol-
juk, de a szárított pempőnél más 
a helyzet, ezt hosszabb ideig is le-
het raktározni, azonban fogyasz-
tás előtt vízben fel kell oldani. A 
friss pempőt hűtőben tartsuk. 
Étkezés előtt kell megenni, java-
solt nyelvünk alá tenni és hagyni, 
hogy elolvadjon, és kerülni kell a 
fém eszközök használatát. Napi 

1-4 gramm, évente 2-3 
kúra javasolt, legalább 6 hétig. 
Előfordul, hogy az első szedé-
sek következtében fejfájás, rossz 
közérzet jelenik meg, de ilyen-
kor nem szabad abbahagyni a 
fogyasztását! Hatását fokozhat-
juk, ha más méhészeti termékkel 
kombináljuk, pl.: méhpempős 
méz, virágpor-méhpempővel. 
Gyermekeknek az adagok felét 
javasolt adni, de előtte konzultál-
ni érdemes háziorvossal!

Gyermekáldás előtt lévő pá-
roknak érdemes, de a terhesség 
idején is ajánlott a fogyasztása, 
mert szabályozza a méhösz-
szehúzódásokat, bélműködést, 
idegrendszert kiegyensúlyozza. 
Növeli a vérben a progeszteron 
szintet, ezáltal csökken a spontán 
vetélés esélye. Gyulladáscsökken-
tő, baktériumölő, a szervezetet 
erősíti. Hatásos nyombélfekély 
esetén. Étvágynövelő, műtét utáni 
lábadozásnál segít. Vérszegénység 
esetén is javasolt a fogyasztása, 
illetve szíverősítő hatású, hiszen 
tágítja az ereket és a bennük lévő 
nyomást kiegyenlíti. Lényeges 
információ, hogy csökkenti az 
inzulin rezisztenciát, ami sajnos 
már népbetegség. A Szkleró-
zis-multiplex és az Alzheimer kór 
kellemetlen tüneteit csökkenti.

Lényeges, hogy biztonságos 
helyről és tiszta méhpempőt fo-
gyasszunk! Ha igen intenzív íze 
van, akkor biztos jó minőségű a 
termékünk!

Kedves Olvasó! Bízom benne, 
hogy hasznos információkat tu-
dott meg a méhekről, a méhészeti 
termékekről! Vigyázzunk rájuk 
és egymásra! Jó egészséget kívá-
nok!

Kisuczky Éva

Két kevésbé ismert méhészeti termék: 
A méhviasz és a méhpempő
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Kert és konyha

A rózsa lábujjhegyre áll,
tárt pillákkal nézi a holdat.
Alszik fészkén a jégmadár,
fenyőn feketerigók szólnak,

s egyenként elhallgatnak ők is,
elszunnyadnak a tág mezők is,

hangolnak tücskök, pengetik,
felcsap a fülemüle-trilla,

s egy tündér csillagkönnyeit
az ég kék kötényébe sírja.

(Tóth Bálint: Augusztusi este)

Amikor a pokol a Földre köl-
tözik, az ég kékjét szikrázó for-
ró-fehérré varázsolja, és csupán 
szivárványtalan zuhatagokkal fris-
síti nagy ritkán a kicserepesedett, 
lángoló talajt. Folyadékért, árnyé-
kért nyújtózik növény, állat, ember. 
Hiába, mert csak a forró szelet éri…

Az augusztus a tűzjegyűek hó-
napja, és ebben az évben rá is szol-
gál erre a jelzőre. Egyrészről átok 
a forróság: gyér kaszálók, réveteg 
kukoricások, kiégett kiskertek. 
Ugyanakkor az enyhe esték a szú-
nyoginvázió nélkül élhetőbbek, és 
zamatos minden, ami barack. Talán 
sovány vigasz, de akklimatizálód-
nunk kell (saját?) megváltoztatott 
életterünkhöz.

Ezer fórumon olvasható, hogy a 
folyadékbevitel mennyire fontos. 
A tiszta víz. Nem a cukros, nem az 
alkoholos, nem a koffeines. Nem is 
gondolná az ember, hogy a tartós 
folyadékhiány éppúgy legyengíti 
az immunrendszert, mint a stressz 
vagy a vitaminhiány. A zárt levegő- 
rendszerű, klímás bevásárlóköz-
pontok látogatása során könnyen 
összeszedhetünk kisebb-nagyobb 
fertőzéseket, ezért hiába a sok zöld-
ség és napérlelte gyümölcs, a nap-
barnított bőr, ne csak akkor igyunk, 
amikor már szomjasak vagyunk. 
A sós, nehéz, zsíros, fűszeres ételek 
fogyasztása is fokozott veseműkö-
dést eredményez. Emiatt a káni-
kula napjain fogyasszunk könnyed 
krémleveseket, tésztaételeket, a sót 
próbáljuk mediterrán fűszerekkel 

kiváltani (kakukkfű, 
babér, mustármag), és ne 
terheljük szabadtéri foglalkozás 
előtt nehezen emészthető ételekkel 
a szervezetünket. Nem árt, ha lapul 
a táskában egy kis szőlőcukor is az 
ásványvíz mellett, pláne, ha kisgye-
rek vagy idős ember is van a köze-
lünkben.

És ami nagyon fontos: bárkivel 
előfordulhat, hogy nem tudja be-
határolni saját korlátait, akár szom-
júság, akár hőtűrés tekintetében. 
Bárki lehet rosszul az utcán, kerék-
páron, autóban önhibáján kívül is. 
Ne menjünk el mellette, segítsünk, 
támogassuk, és határozottan győ-
ződjünk meg róla, hogy minden 
rendben van. Kedvesnek lenni jó 
.

Recept témában nem tudtam 
túlbonyolítani a dolgot, a saját ked-
venceim csak ismételgetni tudnám, 
emiatt nyári desszertesre hango-
lódtam:

JOGHURTOS 
CITROMFAGYI
HOZZÁVALÓK:

 2 pohár natúr joghurt
 2,5 dl növényi tejszínhaba-

lap
 20 evőkanál méz
 2 citrom

ELKÉSZÍTÉS:
1. a megmosott, egész citromo-

kat óvatosan lereszeljük - a fehér 
részt ne, mert az kicsit kesernyés. 
Utána megsodorjuk őket, kettévág-
juk, és kifacsarjuk őket.

2. a citromlevet, a citromhéjat és 
a mézet a joghurtokkal simára ke-
verjük.

3. a habalapot habbá verjük, és 
a joghurttal simára keverjük. A 
krémet a fagyigépbe töltjük, vagy 
egy nagyobb, zárható edényben 
a fagyasztószekrénybe tesszük, és 
15-20 percenként habverővel ala-
csony fokozaton átkeverjük, míg 
fagyikanállal adagolható fagylaltot 
nem kapunk.

Tipp: méz helyett hígítatlan 
bodzaszörpöt, mentaszörpöt vagy 
citromfű szörpöt is használhatunk.

 
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kardos Ditke



2017.  AUGUSZTUS14  KITEKINTŐ

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk 
be Önöknek, ezúttal a Szerb vásznat.

Szerb vászon
A deszki szerb otthonokat évszázadok óta 

jellegzetes textíliákkal díszítették őseink. A 
családban a szövés az asszonyok dolga volt, 
amellyel jórészt kielégítették a családtagok 
vászonszükségletét.  A szerbek mindig rövid-
re igyekeztek fogni a mindennapi ruházko-
dásra szánt kiadásokat.  Ők az anyagra sem 
adtak pénzt. Olcsóbb és szebb volt az otthon 
szőtt hófehér, a selyem finomságával vetekedő 
szerbvászon, amihez csak különböző vastag-
ságú pamutot kellett beszerezni. Sokan még a 
két világháború között is maguk készítették, a 
peskírre (törülközőre) való vásznat. 

A szőttes textília mindkét végére jutott dí-
szítés, attól függően, hogy szövéskor hogyan 
helyezték el a csíkokat. Mintázatuk általában 
vékonyabb vagy keskenyebb tömör sávot al-
kot, de levegősen elhelyezett sorokkal is dí-
szítettek. A szerb peskíreken piros, vagy a kék 
szín, vagy mindkettő kombinációját egyszerre 
alkalmazva készítettek csíkritmusokat, a kü-
lönböző funkciójú textíliákra. Általában ezen 
peskírek végein a cakkliknak nagyon sokféle 
változatát is használták. A felgyűjtött törülkö-
zők többségén azt látjuk, hogy kék vagy piros 

színnel cakklizták ki a textília szélét. A házi 
csipkét, illetve a varrott csipkét és a csomózást 
is használták, ami még látványosabbá és érté-
kesebbé tette a peskírt.

A csíkosan szőtt, vég nélkül készített szerb 
vászonnak is tömérdek rendeltetése volt a csa-
lád életében a születéstől a halálig. A csecsemő 
első ingétől kezdve, az arannyal kihímzett vő-
legényi ingen át, a szemfödélig ebből készült 
minden hagyományos ruhadarab. Ez volt a 
családi ünnepeken egymásnak adott aján-

dékok legfontosabb tárgya végvászon vagy 
peskír formájában. Ebből készült a nagylány 
kelengyéje, s a lakodalomhoz és a temetéshez 
elengedhetetlenül szükséges, két végén színes 
csíkokkal átszőtt, s a csíkokhoz hasonló színű 
pamuttal cakkos szélűre hímzett peskírek tö-
mege is. A következő képeken a felhasználási 
lehetőségeit láthatjuk a szerb vászonnak, a vi-
seletekben vagy funkciójukban. 

Amennyiben nem vásznára szőtték a pes-
kírt, hanem ünnepi alkalmakra, díszítésre 
készítették, akkor nagyon látványos, színes 
növényi vagy állati ornomentikájú elemeket 
hímeztek a csíkos szerb vászonra. 

Ezt díszítésként a lakásban, a falon lévő fa 
törölközőtartóra helyezték. Az 1920-30 között 
lassan luxusnak számított már ez a sok időt, 
türelmet, jó minőségű fonalat igénylő munka. 
Megvették inkább a durvább anyagú, rosszabb 
minőségű, olcsóbb gyári kelméket. Eltették 
astaférba (kelengyébe) kapott vagy már asz-
szonykorukba szőtt szép darabokat ünnepre, 
emlékbe vagy a halálukra. Utánpótlásuk nem 
lévén, ezek egyre fogytak. Ma már szinte csak 
ünnepekkor vagy temetésre szánt holmik kö-
zött láthattunk ilyeneket magányosan maradt 
embereknél.

Helyi értékeink  7. 

– DESZKI SZÓDA –
DESZKI LOTTÓZÓ ÉS KÁVÉZÓ

Szeretettel várjuk Önöket Deszk Alkotmány u. 15 sz. 
alatti üzletünkben, ahol a fogadások feladásán kívül 
szódát vásárolhat, másoltathat, lamináltathat, és a 

vásárlásait bankkártyával is kiegyenlítheti.

 Hétfőtől – péntekig délután 2 órától este 7 óráig
 Szombaton reggel 9 órától este 7 óráig
 Vasárnap reggel 9 órától déli 12 óráig

telefonszám:
30/730-40-93 és 30/249-67-54
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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 

szeptember 13., 27.
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!
Fehér Viktóriának és Tölgyesi Csabának (Deszk, 
Rákóczi u. 39.) Hunor,
Nagy Andreának és Fekete Lászlónak (Deszk, 
Árpád u.6.) Jázmin nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Dr. Exterde Tibor László – Alkotmány utca 
70. szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Farkas Daniella és Boldog Zoltán 
 – 2017. július 29-én,
Kiss Viktória és Babák György
Boda Erika és Kovács Béla
Temesvári Tünde Olga és Kátai-Tóth József 
 – 2017. augusztus 12-én, 
Pap Eszter és Novkov Gábor 
 2017. augusztus 5-én házasságot kötöttek.
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Kézműves 

Mozgásfejlesztő tábor

tábor


