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IDÉN NYÁRON IS 
MEGSZÉPÜL A TELEPÜLÉS!

Újabb járdaépítések, kátyúzás és kerékpárút javítás készül Deszken. 

A szép szereplésről a 7. oldalon olvashatnak. 
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

A Deszki Deszkaszínház két fesztiválon, a 
rockisaink pedig egy nemzetközi versenyen 
jártak a nyáron. De nem lustálkodtak néptán-
cosaink sem, ők a Martin György Néptánc-
fesztiválon bizonyítottak ezúttal. Az eredmé-
nyekről a 4. oldalon olvashatnak.

Diákolimpián a Zoltánfysok

Művészeti 
sikerek
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– Elkezdődtek a munkák a Főtéren, az Alkotmány ut-
cában, és aszfaltozó brigáddal is találkoztunk a telepü-
lésen. Azt látni, hogy nagy a felfordulás mindenfelé. Mi 
készül most, és készen lesz-e minden a falunapokra?

– Én is örülök a lakosokkal együtt, hogy a testület döntésé-
nek megfelelően idén a nyár közepén sikerült a járdaépítésekbe 
és a közterület csinosításokba belekezdeni! A költségvetésünk, 
és a helyi adóbefizetések miatt minden évben őszre csúsznak 
ezek a munkák, de most próbáltuk két évre bontani a teendő-
ket és időben felmérni a lehetőségeinket, így a lehető legjobb 
időpontban – nyáron – végezzük ezeket a munkákat.

A Tempfli téren, a hivatal oldalán a meglévő, töredezett, 
húsz év alatt felpuklisodott járda elbontásra kerül, helyére szé-

lesebb díszburkolat épül, úgy, ahogy történt ez az Alkotmány utcán, a Római Katolikus Templomig, aztán a 
pékségtől a Sportcentrumig, és a Szabadidő parknál is. Ezzel együtt a régi kultúrház előtti szégyenfolt is eltű-
nik, valamint szélesebb járdán jöhetünk át hamarosan a hivatalhoz is. A tér másik oldalán, a Balla doktornő 
előtti szakaszt is kicseréljük – megérett a javításra. 

Az Alkotmány utcán az Emlékparktól egészen a TAUGÉP előtti parkolóig is díszburkolatos járda épül. 
Két cég végzi a munkákat, természetesen a szerződéseket pedig úgy kötöttük, hogy augusztus 17-ére át kell 

adják az elkészült járdákat. A kivitelezőkkel együtt naponta járom a területeket, megpróbálunk mindenki 
megelégedésére jó munkát végeztetni.

Jól tudom, hogy ez a sok fejlesztés kellemetlenségekkel is jár, hiszen ideiglenes utakon, kerülőkkel juthatnak 
el sokan a postára, a fodrászhoz vagy épp a nyugdíjas klubba – de ez ezzel jár, mint tudjuk, hiszen ez megúju-
lást, szépülést hoz a községnek. 

Köszönöm mindenkinek a megértést és a türelmet, és várjuk a megújult közterületeket! 

– A Deszk-Szőreg közötti kerékpárút hídja körül is nagy volt a sürgés-forgás. A teljes 
utat felújítják?

– Jó lenne, de sajnos nem megy. Folyamatosan pályáztunk ennek az eredetileg is rossz időben, 
rossz minőségű feltöltésre épített szakasznak a felújítására, de ahogy más településnek, így nekünk 
sem sikerült. Ezért döntött úgy testületünk, hogy saját forrásból felújítjuk a híd korlátját, az elkor-
hadt járófelületet és a hídhoz vezető útszakaszokat. 

A szakemberek már levonultak, az elkövetkezendő hetekben a szükséges földmunkákat vé-
gezzük el a saját kollégáinkkal. A legveszélyesebb, a leginkább tönkrement szakaszt sikerült most 
rendbe tennünk, a jövőben is folytatjuk az önerős javításokat erőnk szerint.

A két hídfő újult meg most közel három millió forintból, és meg kell mondjam, már ennek is 
nagyon örülünk, ahogy a naponta közlekedő kerékpárosok is. Máris sokan jelezték az elégedettsé-
güket, sajnáljuk, hogy ennyit kellett rá várni. Jövőre ismét fordítunk a rossz szakaszokra.

– A legutóbbi számban jelezte polgár-
mester úr, hogy csapadékvíz elvezető ár-
kok rekonstrukciója is hamarosan kezdő-
dik. Lesz ebből valami?

– Szinte majdnem természetes, hogy min-
den azonnal kellene, de egy kis józanságra 
apellálnék most. A projektet megnyertük, a 
támogatási szerződést aláírtuk, az előleget már 
át is utalták a számlánkra – tehát a kivitelezés 
már biztos. Ahhoz, hogy a 40 milliós pályáza-
tunk első kapavágásai elkezdődjenek, még sok 
teendőnk van – sajnos rengeteg az adminiszt-
ráció. Közbeszerzést kell lebonyolítani, a szer-
ződéseket és a műszaki tartalmat pontosan 
meghatározva tudunk csak nekivágni a meg-
valósításnak. Biztosan igaz erre a projektre is, 
hogy tovább tart megnyerni, és az adminiszt-
rációt letudni, mint megépíteni.

A háttérben szorgosan dolgozunk a kol-
légáimmal, sok a tennivaló, és nagyon remé-
lem, hogy őszre elkezdődhetnek a konkrét 
munkálatok. A befejezést biztosan csak 2018 
tavasz végére tervezzük.  

Itt jegyezném meg, hogy a 142 milliós ener-
getikai pályázatunkkal is ugyanez a helyzet. A 
minisztérium által aláírt szerződést most kap-
tuk meg, az előleg utalása megtörtént – most 
a pályázatírókon, az előkészítőkön a sor! A 
türelem újabb fejlesztéseket terem Deszken.

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
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– Egy kis javulás után ismét állandóak az ivóvíz minő-
ségét érintő lakossági panaszok. Mit lehet tenni a szolgál-
tatóval, kihez lehet segítségért fordulni?

– Egyetértek minden deszki lakossal és azokkal is, akik raj-
tunk kívül az országban az ivóvízminőség javító program befe-
jezése után ilyen vizet kénytelenek elviselni! A problémát mi is 
észleljük, hiszen mi is ugyanazt a vizet isszuk – közösen „isszuk 
meg a levét” ennek a drága és a legtöbb helyen felesleges pro-
jektnek!

Az Alföldvíz felé folyamatosan jelezzük a problémát, de már 
az ÁNTSZ-szel is felvettem a kapcsolatot ez ügyben. Nincsenek 
nagy reményeim, hiszen központi nagy beruházás volt, a szol-
gáltató csak a kész rendszert vette át üzemeltetésre – minden 
bajával együtt. Meggyőződésem szerint egész napos vízszüne-
tekkel, gyakori és intenzív rendszer-mosatással és fertőtlení-
téssel eredményt lehetne elérni. Ez sok bosszúságot okozhat a 
tisztítás ideje alatti hosszú vízhiány miatt, de biztosan keveseb-
bet, mint a büdös és rossz ízű, sokszor lerakódásokkal teli ivó-
vizünkkel való „napi találkozás”! 

Remélem, Önökkel együtt, hogy végre „tiszta vizet önthetünk 
a pohárba”! 

– Folyamatosan számolhatunk be 
nyertes pályázatokról. Jó a csapat, 
szerencsénk van, vagy a kapcsolati 
rendszer működik jól Deszken?

– Sokan nem tudják, hogy egy nyer-
tes pályázat mögött öt másik van, me-
lyekkel nem nyertünk. Azt gondolom, 
ez így természetes, így megy ez minden 
településen. Nem tudom, hogy job-
bak-e a nyerési statisztikáink, mint 
a környékbeli településeké, de hogy 
nem rosszabbak, abban biztos vagyok. 

Szinte minden megjelenő pályázati kiírásra nyújtunk be anyagot, és - bár két-
ségtelen, hogy sokszor örülhetünk a sikernek – sok esetben elutasításra kerül. 
Aki benne van ezekben a munkákban, jól tudja, hogy a kis sikerekért mennyit 
kell dolgozni, és hogy a mi szintünkön nincsenek kódolva a nyerési esélyek. 
Azt is örömmel állapíthatom meg, hogy Szekeres Andrea pályázatírónk és a 
szakáganként bedolgozó kollégáim egyre ügyesebbek ezen a téren, egyre na-
gyobb rutinra teszünk szert, és nyilván ez is meghozza a gyümölcsét előbb-
utóbb! A Faluházban Bene Ildikó is évente több milliós sikeres pályázatot 
tudhat maga mögött, nem csak az intézménynek, de az alapítványoknak, cso-
portoknak és a néptánc egyesületnek is. Az ötletelés, a stratégiák kidolgozása 
minden esetben csapatmunka eredménye, jól összeszokott, rátermett kollé-
gákkal ez is könnyen megy. 

Ilyen sok pályázattal a hátunk mögött könnyebben megy már minden új 
nekifutás. A kapcsolatok kiépítése is fontos, ha már említette ezt is – de ezzel 
sohasem volt gond Deszken. Mindenkivel együtt kell és együtt is tudunk dol-
gozni. Pártszínbeli hovatartozástól függetlenül folyamatosan dolgozom együtt 
más településekkel, a legtöbbször gesztorként, azaz a konzorciumok vezetője-
ként. A bizalom és az együttműködési készség régóta meg van – ezért vagyunk 
sikerre ítélve a közös munkában!   

Amely pályázatok pedig nem nyernek? Nem tartom hiábavalónak ezeket 
sem, hiszen általuk már kész anyagokkal nézünk a következő kiírások elé.  

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni Deszk településen a közel-
múltban felmerült vízminőségi kifogásokkal kapcsolatban. 

A településen lezajlott ivóvíz minőség javító program során elkészült 
vízkezelő technológia segítségével, a megtisztított ivóvíz már a hálózat-
ba kerül. A Deszken üzembe állított technológia a víztisztításhoz szük-
séges beavatkozások során mindenképpen megváltoztatja a víz ízét. 

A legtöbb panasz az ivóvízben érzékelhető utófertőtlenítő szer szag, íz 
illetve szín problémák miatt érkezett társaságunkhoz. Ennek oka a tisz-
títási folyamat végén adagolt utófertőtlenítő szer, ami a vízelosztó-há-
lózatban található lerakódásokkal reakcióba lép és így az Önök által 
érzékelt ízt okozza a vízben. Az utófertőtlenítő szer adagolásra a vízben 
esetlegesen megjelenő patogén (betegséget okozó) szervezetek elpusz-
títása érdekében van szükség. Az adagolt utófertőtlenítő szer mértéke 
minden esetben a cél eléréséhez éppen elegendő érték alatt volt. 

Társaságunk mindent megtesz a felhasználói panaszok csökkentése 
és kivizsgálása érdekében. A hálózat intenzív öblítése mellett az adagolt 
utófertőtlenítő szer mennyiségének alacsonyan tartásával törekszünk 
az érzékelhető szagot és színváltozást csökkenteni, az ivóvíz minőségét 
pedig sűrített vízvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Az fentiek szerinti beavatkozásokat követően a felhasználói pana-
szok csökkentek és az elvégzett mérések is igazolták a megtett intézke-
déseink hatásosságát.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az akkreditált laboratórium által el-
végzett mérések minden esetben, mind kémiai, mind bakteriológiai, 
mind mikroszkópos biológiai komponensek vonatkozásban megfelelő 

vízminőséget igazoltak.
Amennyiben a településen a panaszok nagyobb számban, ismételten 

előfordulnak az Alföldvíz Zrt. a teljes település hálózatára kiterjedő szi-
vacslövedékes tisztítást fog végezni a vezetékhálózatban található lera-
kódásokból származó panaszok további csökkentése érdekében.

Panasza esetén kérjük, hívja a 0-24 órában elérhető 06 80/922-333, 
ingyenesen hívható műszaki hibabejelentőnket!

Megértésüket köszönjük!

Bármilyen a vízminőséggel összefüggő kérdés megválaszolására 
készséggel állunk rendelkezésre.

Szeged, 2017. július 17.

Üdvözlettel:

Priváczki-Juhász Zsolt
Divízióvezető
Alföldvíz Zrt.

5. számú Területi Divízió

Tisztelt Felhasználóink!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség
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A Deszki Deszkaszínház Ämen című előadása a Magyar Művek 
Szemléjén erős versenyben bronz minősítést szerzett! Gratulálunk az 
előadás alkotóinak!

Egyik fesztivált követte a másik, hiszen pár hét múlva a társulat 
Csend, élet című halk drámája szerepelt nagy sikerrel a KASZT szín-
házi találkozón. Az előadás a fesztiválon ARANY MINŐSÍTÉST 
szerzett. Seres István Pipu kapta a legjobb rendezőnek járó díjat, il-
letve a Deszkások nyerték el az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által felajánlott, a fesztivál 3. helyéért járó 100.000 Ft-os jutalmat. 
Ezen felül az előadást, Pataki András a soproni Petőfi Színház igaz-
gató-főrendezője, meghívta a PROGRESS SOPRON Fesztiválra, 
valamint a budapesti Nemzeti Színházba.

Az alkotók: Mellár Erika, Frányó Tímea, Vásárhelyi Tünde, Föl-
di János, Balogh Dávid

Közreműködött a Cantabella női kar kamara kórusa, veze-
tő: Retek Brigitta

Fénymester: Révész István
Rendező: Seres István Pipu

Gratulálunk a csapatnak!
Szerk.

Pünkösd vasárnapján megren-
dezésre került az V. Dance Uni-
versum Nemzetközi Táncverseny 
Kecskeméten. A két haladó cso-

portommal (Stone Girls, Silver 
Fire) neveztünk erre a nívós ese-
ményre. 

Nagy izgalommal indultunk el 

a deszki kisbusszal. Tudtuk, bár-
hogy is alakul a nap, örömmel fo-
gunk hazatérni, tele élményekkel, 
hiszen még nem mérettettük meg 
magunkat nemzetközi versenyen.

Regisztráció után a Közép-
haladó csoportot felkészítettük 
a produkciójuk bemutatására 
(átöltözés, haj, smink), hiszen az 
ő kategóriájuk 8:00 órakor kez-
dődött. Amerre csak néztünk, 
táncosok színes kavalkádja, haj-
lakkok füstje és az izgalom kézzel 
tapinthatósága volt jellemző. 

A kékruhásaim nagyon szépen 
helyt álltak. Vártuk a Manó kate-
gória eredményhirdetését. A do-
bogó kikerült a színpad közepére 
és az összes Manó kategóriában 
indult táncos a színpadon foglalt 
helyet. Nagy örömünkre a Stone 

Girls felállhatott a dobogó 3. fo-
kára.  

A Silver Fire kategóriája 16:30-
kor kezdődött. A reggeli lendü-
letünket elő kellett keresni, a haj-
nali 5:00 órás indulás és a nagy 
izgalom hatására a csapat kicsit 
elfáradt. A piros ruhás csajok is 
nagyon jól szerepeltek, még a 
mosoly se maradt el (amiért én 
annyira sokat könyörgök). Meg 
is lett az eredménye. Junior kate-
góriában ők is elhozták a 3. helyet. 

173 produkció végig nézése 
után hazaindult a nagy csapat 
nagy örömmel és tele élmények-
kel. 

Sós Réka

Gratulálunk a táncosoknak!
Szerk.

Tizedik alkalommal rendezték 
meg Szegeden a Martin György or-
szágos Néptáncfesztivált. Ez évben 
az eddig felnőtteknek kiírt feszti-
vált az ifjúsági korosztály számára 
rendezték meg, így a Belice és a 
szegedi Babszem csoportunk is az 
indulók között lehetett ezen a szín-
vonalas versenyen. Az ország legní-
vósabb táncegyüttesei vettek részt 
a két napos fesztiválon, amely végül 

ismét Tiszavirág sikerrel zárult, hi-
szen csoportjaink egy 2. helyezést 
és az ezzel járó nívódíjat hozták el.

Köszönet érte a táncosoknak, 
az alkotóknak és az oktatóiknak: 
Goda Katalinnak, Kolonics Eriká-
nak, Tímár Attilának és Tóth Gá-
bornak!

Tiszavirág Néptáncegyesület 
Deszk

Művészeti sikerek

Kecskeméten jártak a Deszki Rockisok

X. Martin György Néptáncfesztivál
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KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

Szeretettel meghívlak ismerőseiddel, kollégáiddal, barátaiddal 
együtt, egy jó hangulatú Vendégtalálkozóra, melynek

Időpontja: 2017. augusztus 2. szerda 17 óra
Helyszíne:  Deszk, Faluház (Tempfli tér 8.)

PROGRAM:
 – A minőségi műanyag edények aktuális lehetőségei 
 – Termék akciók bemutatása kóstolóval egybekötve
 – Ötlet csere, ami a kamra polcán lapul, mire is való?  
 – Pénzkereseti lehetőség bemutatása
 – Tombola sorsolás

Minden vendég tombola sorsjegyet kap, és az általa hozott vendég 
után plusz sorsjegy jár.

Minőségi műanyag termékeket nyerhetsz.

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, 
gyere el, és érezd jól magad! 

Pécsiné Margit Lakóné Tóth Enikő Vikorné Nádasdi Icu
Területi vezető Tanácsadót-Csoportvezető  Tanácsadó
+36-30-6281622 +36-30-4567843 +36-30-4535933

MEGHÍVÓ

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!!!!

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897

DESZKEM
FOTÓPÁLYÁZAT
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Rendhagyó ünnepséggel zár-
tuk június 21-én a 2016/17-es 
tanévet.

Egy megemlékezéssel kezdő-
dött a műsor, Rádity Velimírt, a 
szerb iskola volt tanárát búcsúz-
tattuk egy perces néma csend-
del és polgármester úr méltató 
szavaival. A család kérte a meg-
emlékezőket, hogy koszorú és 
virág helyett pénzbeli adomány-
nyal támogassák a szerb iskola 
oktató-nevelő munkáját, ezzel is 
tisztelegve Velkó bácsi pedagógus 
munkássága előtt. Ezúton mon-
dunk köszönetet a családnak és a 
megemlékezőknek a felajánlásért.

A ballagás és a tanévzáró is 
alkalmas fórum a számadásra 
és az eredmények monitoringo-
zására. A sikeres továbbtanulás, 
próbanyelvvizsgák, ECDL vizs-
gák, a kitűnő tanulmányi-, és a 
versenyeken elért eredmények tá-
masztják alá az elvégzett munkát. 
A tanulók kilencven százalékban 
az első helyen megjelölt iskolába 
jutottak be, 25-en kitűnő ered-

ményt értek el és nagyszámú or-
szágos, megyei, területi és egyéb 
versenyen vettek részt tanulóink. 
A teljesség igénye nélkül néhány 
fontosabb eredmény az alábbiak-
ban olvasható:

• Térségi versmondó verseny:
1.- 2. hely
• Helyesírás városi verseny: 
1. hely
• Helyesírási területi verseny:
1. hely
• Területi történelmi verseny: 
1. hely
• Járási atlétikai verseny: 
1. hely
• Tudásbajnokság 
anyanyelvi megyei: 9. hely
• Mesegyűrű mesemondó
verseny, megyei: 1. hely
• Megyei matematika verseny: 
13., 15. hely
• Bendegúz anyanyelvi 
verseny, megyei 11. hely
• Atlétika mezei futóverseny, 
megyei 2. hely
• Kisiskolák Sportversenye,
megyei 600 m 1. hely

• Atlétika magasugrás verseny,
megyei 1.-2. hely
• Böngész olvasási országos 
verseny: 7.-8. hely
• Kis fürkész országos verseny: 
13.-16. hely
• Szerb vers- és prózamondó 
országos verseny: 1. hely
• Diákolimpia, országos 600 m 
4. hely
• Diákolimpia, Svédváltó 
csapat (lány) országos 4. hely

Kitűnő eredményt elért tanu-
lóink: 

1. osztályból: László Benett, 
Lovász Viktória, Kardos Edina, 
Koncz Olivér, Pocsai Kevin, Sziveri 
Roberta, Tóth Dominik

2. osztályból: Gera Nilla Bíbor-
ka, Simity Éva, Takács Réka, Tirk 
Inez, Váradi Sára

3. osztályból: Gera Panna Bian-
ka, Somorjai Márk, Tajti Milán

Szerb iskola: 1.o.: Sztán Hermi-
na; 2.o.: Simon Lara, Széll Panna; 
3.o.: Gyorgyev Dávor

5. osztályból: Balázs Zalán, 
Puskás Balázs, Szabó Judit

6. osztályból: Mészáros Zsófia
8. osztályból: Papp Bence, Tóth 

Henriett

Gratulálunk nekik és azoknak 
is, akik szintén kaptak könyvju-
talmat jeles eredményért, példás 
magatartásért, szorgalomért, ta-
nulmányi és sport eredményért!

ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

Takarítói állást hirdet a SZTEJKI 
Zoltánfy István Általános Iskola.
Munkavégzés helyszíne: Deszk
Munkaidő: heti 40 óra
Feltételek:
- szakmunkás bizonyítvány
- erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
Jelentkezni időpont egyezteté-
séhez az alábbi telefonszámon 
lehet: 06-30/415-8486

HIRDETÉS

Idén is lehetőséget kaptunk, hogy részt vehessünk egy előadáson a 
XV. Szegedi Várjátékok alkalmával. Így június 6-án a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című zenés mesejátékot nézhettük meg a Westend színház 
előadásában. Az ismert történet a zenés betétekkel új élményt nyújtott 
mindenkinek. A szereplők be-bejöttek a néző gyerekek közé, ezáltal ők 
is részesei lehettek a mesének, ami még színesebbé tette az előadást szá-
mukra. 

Márki Anett (Netti néni)

A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja

Tanévzárás

Mészáros Zsófia, Francia Péter, Dobó Viktória
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Az iskolában a nyáron a munka 
tovább folytatódik, javában zajlik 
a következő év előkészítése. Deszk 
Község Önkormányzata jóvoltából 
az idén is megtörténnek az ígért 
infrastrukturális felújítások, ha-
gyományosan az első osztályt tel-
jesen felújított tanterem és bútorzat 
várja szeptember 1-jén. Emellett 
természetesen a pedagógiai mun-
ka fejlesztése is párhuzamosan 
megtörténik. Az iskola specialitásai 
ezután is megmaradnak, emellett 
jövő tanévtől iskolánk helyet ad a 
LIETO Művészeti Iskolának, ahol 
elkezdődik a zongora oktatás és 
szolfézs foglalkozás. Egy különle-
ges lehetőséget is sikerült az iskola 
vezetésének megteremteni Desz-
ken, ez a kínai nyelv tanulásának 
lehetősége (az angol és a szerb 
mellett). Kína már most is nagyha-
talom gazdaságilag és politikailag a 
nagyvilágban és a tendencia ennek 
erősödését mutatja. Ennek kapcsán 
került sor ezen foglalkozás meg-
szervezésére. Amennyiben a gyer-
mek már itt Deszken megkezdi a 
kínai nyelv elsajátítását, továbbta-
nuláskor két szegedi középiskolá-
ban is, a Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnáziumban és az Eötvös József 
Gimnáziumban továbbfejlesztheti 
tudását és a felvételinél is előnyt je-
lenthet. Kicsit távolabbra tekintve, 
az egyetemi szintet elérve korlátlan 

lehetőségei lehetnek a már most 
ezen a szinten bekapcsolódó gyer-
mekeknek. Felhívjuk elsősorban az 
5.-6.-7.-8. osztályos gyermekek és 
szüleik figyelmét, hogy jelentkezés-
re még van lehetőség, szeretnénk, 
ha minél nagyobb létszámban in-
dulhatna meg ez az egyedi lehető-
ség. További információért keresse 
az iskola vezetését.

Tisztelt Olvasó, aki figyelem-
mel kíséri az iskolai híreket, már 
tudja, hogy rengeteg szabadidős 
tevékenység zajlik az intézmény-
ben. Kiemelkedett e programok 
közül a”Drog! Kösz! Nem!” című 
program, melyről már hivatalos 
beszámolót olvashatott ezen újság 
hasábjain. A vakációs hangulat je-
gyében most egy kicsit másképp 
szeretnénk tolmácsolni gyermek 
és pedagógus e program kapcsán 
szerzett élményeit.

„DROG! KÖSZ! NEM!”

A pályázat fontos része volt egy 
tematikus nap megrendezése külső 
helyszínen. 

A felső tagozat és a pedagógusok 
is nagy izgalommal várták már ezt 
a mártélyi kirándulást. A helyszín, a 
Tisza holtága csodálatos természeti 
környezet. Aki már járt ott az tudja, 
aki nem, az most azonnal induljon, 

mert kihagyhatatlan. A program 
forgószínpadszerűen zajlott. Ba-
ranta, airsoft, íjászat, csapatjátékok, 
közös kenuzás színesítette a prog-
ramot. Minden állomás feladatai az 
együttműködés fontosságát, a kö-
zösségben rejlő erőt, az elfogadást 
és a csapatépítést szolgálta. Apropó, 
együttműködés! A feladatok között 
volt a kajakozás is, mely direkten 
és nem direkten is az „egy hajóban 
evezünk” életérzést testesítette meg, 
mely különösen fontos ezen sport-
ág tekintetében. Nagy felelősség 
egy pedagógusnak ennyi gyerme-
ket mozgatni földön, vízen, leve-
gőben. Arra nem is mer gondolni, 
rémálmaiban sem, hogy valaki víz-
be pottyan. Pottyant! Pottyantak, 
mindjárt az első percben. A rémá-
lom megtestesült! Természetesen 
a túravezetők, kik hivatásos szak-
emberek voltak, erre is felkészültek, 
mint utóbb elmondták, majdnem 
minden túrán előfordul egy kis 
„pancsolás”. Na, de pont most, ma, 
velünk? A mentőmellények, melye-
ket beszállás előtt felvettek a gyer-
mekek, most szerepet kaptak és 
tették dolgukat. 

Utólag már az is viccesnek tűnt, 
hogy éppen ki, kibe-mibe kapasz-
kodott „menekülés” közben, és 
hogy tulajdonképpen le is ért a lá-
buk a hajótörötteknek, na, de akkor 
abban a pillanatban még nem volt 

humoros a helyzet. 
A foglalkozások szervezettek és 

profin kivitelezettek voltak. A cél, 
a prevenció, a figyelemfelkeltés, az 
érzékenyítés és a csapatépítés meg-
valósult.

Tanár-diák együtt vett részt min-
denben, egyenrangúan, lelkesen és 
elfogadóan. Fantasztikus nap volt 
ez mindenki számára és összeko-
vácsolta közösségünket.

Ui: A sok program közül egy 
kiemelést érdemel. A tanár és igaz-
gató „futó vadlövészetét” önként 
vállalták az érintett felnőtt szerep-
lők. Pedagógusra lőhetett a bátor 
gyereksereg, természetesen nem 
éleslőszerrel és mindenfajta követ-
kezmény nélkül! Senki ne örüljön 
túlzottan, rendszert ebből nem 
csinálunk kedves diákok! Jövőre 
esetleg fordítva is kipróbálhatjuk, 
rajtatok múlik!

KÖSZÖNET!

Két hátrányos helyzetű gyermek 
osztálykiránduláson való részvételét 
anyagilag támogatta a deszki Ma-
gyar-Német-Flamand Baráti Kör. 
Külön köszönet ROBOZ ISTVÁN-
NAK a lehetőségért és felajánlásért!

Vid György ig.

Június 17-én búcsúztak 
iskolájuktól a nyolcadi-
kosok. Hetekkel a nagy 
nap előtt lelkesen készül-
tek nemcsak ők, hanem 
a búcsúztató hetedikesek 
is. Az iskolát ez évben is 
gyönyörűen feldíszítették a 
felsősök pedagógusaikkal 
és néhány segítőkész szü-
lővel. Köszönjük ezúton is 
nekik! Ballagóink körbe-
járták a díszes termeket, 
elbúcsúztak társaiktól. Az 
ünnepség helyszíne a Falu-
ház színházterme volt. Itt a 
hetedikesek, az énekkar, a 
néptáncosok, majd a nyol-

cadikosok néhol vidám, 
mégis megható búcsúja 
tette feledhetetlenné az ün-
nepséget. Rendhagyó mó-
don búcsúzott Vid György 
igazgató úr (hangfelvétel), 
amivel sikerült meglepni a 
hallgatóságot. Ezt követően 
díjakat, könyvjutalmakat 
osztottunk ki a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó balla-
gó diákoknak.

DÍJAZOTTJAINK:
Deszk Község Közokta-

tásáért Közalapítvány által 
alapított „Kiváló tanulmá-
nyi munkáért” kitüntetés-

ben részesült: Papp Bence, 
„Kimagasló közösségi mun-
káért” kitüntetésben Pró-
nai Adél, Kiváló sportoló 
kitüntetésben Mészáros 
Ákos részesült. Dr. Ujhelyi 
István által alapított „Pro 
Bono Publico” díjat: Csillik 
Ditta kapta. Könyvjuta-
lomban részesült kitűnő 
eredményéért, példamutató 
magatartásáért, szorgal-
máért: Tóth Henriett; ki-
magasló tanulmányi mun-
kájáért, szorgalmáért: Tóth 
Kevin. Könyvjutalmat 
kapott még tanulmányi, 
illetve sport versenyeken 
elért eredményeiért: Bódi 
Levente, Csányi Szilvia, 
Frank Anna és Prónai 
András. 

Gratulálunk a díjazot-
taknak!

Köszönjük a Faluháznak 
a helyszínt, az alapítvány-
nak a díjakat, könyvjutal-
makat, az Önkormányzat-
nak a segítségét!

Ballagás

2017. június 18-21 között Miskolcon került meg-
rendezésre a Kisiskolák Sportversenyének Országos 
döntője, amelyen 6 tanuló képviselte az iskolánkat és 
Deszket, minden várakozást felülmúlóan!

Mészáros Ákos 800 m síkfutásban 2:27:7-es idővel 
a 23. lett. Varga Ádám 5.o. tanuló 600 m síkfutásban 
1:46:6 idővel a 4. lett. Eredményének értékét növeli, 
hogy a döntőben minden versenytársánál egy évvel 
fiatalabb volt, ami biztató lehet a jövőre nézve!

Lány svédváltó csapatunk (100 m - Dobó Viktória, 
200 m - Vas Maja, 300 m - Mészáros Zsófia, 400 m - 
Bajusz Henrietta) szintén 4. helyezést ért el az ország 
21 legjobb csapata között. A lány svédváltó döntőt 
választották meg a 3 nap leglátványosabb és legizgal-
masabb versenyének, hiszen az első és a 4. helyezett 
csapat között nem volt több mint 1,5 mp. A verseny 
erősségét jelzi, hogy iskolánk csapata majdnem 4 
mp-el futott jobb időt annál az időnél, mint ameny-
nyivel ezt a versenyszámot tavaly nyerték.

Köszönjük a deszki önkormányzatnak és az iskola 
alapítványának, hogy lehetővé tették számunkra a 
versenyen való indulást!

Felföldi Hajnalka
Gera Norbert

felkészítő tanárok

Diákolimpián 
a Zoltánfysok
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2. rész
SZEREK
A drogokat több csoportba sorolhatjuk. 

Vannak természetes és szintetikus szerek, ezen 
belül megkülönböztetjük őket még a hatásaik 
alapján. Egyes szerek nyugtatóként, szorongá-
soldóként hatnak, és vannak stimuláns, továb-
bá hallucinogén hatást kiváltók is. A paletta 
igen széles, ugyanakkor néhány szer népsze-
rűbb a többinél, a legtöbben ezekkel találkoz-
nak, és ezeket próbálják ki:

MARIHUÁNA (KANNABISZ, FŰ)
Természetes kábítószer, amely a kender nö-

vény (leginkább az indiai kender – Cannabis 
Sativa) szárított virágzata. Hatóanyaga a THC 
(tetrahirolkannabinol). Általában inhalálva 
fogyasztják, pipából vagy dohánnyal keverve 
joint formájában. Szaga erőteljes, igen jellegze-
tes.

Hatásai: szájszárazság, kivörösödő szemek, 
szapora szívverés, éhségérzet. Hosszú távú 
használata mellett lehangoltság, érdektelenség, 
depressziós jellegű hangulat, emlékezetromlás 
jellemző. Magyarországon a kábítószerek cso-
portjába tartozik, birtoklása, fogyasztása és a 
kereskedelme is bűncselekmény.

ALKOHOL
A legnépszerűbb drog hazánkban, közel 

minden tízedik magyar ember alkoholbeteg. 
A természetes erjedésből származó alkoholok 
két fő csoportba sorolhatók: erjesztett italok 

és égetett szeszes italok. Legnépszerűbbek a 
sörök, a borok, és a tömények, illetve ezek egyéb 
italokkal, üdítőkkel kevert változatai.

Hatásai: egyénenként eltérő lehet, leggyak-
rabban lassú reakció, szédülés, egyensúlyzava-
rok, beszédkészség romlása, emlékezetkiesés, 
dehidratáltság a jellemző. Az alkohol alapve-
tően oldja a szorongásainkat, ezért gyakran 
feldobottabbnak, közlékenyebbnek érezzük 
magunkat a fogyasztás kezdetekor. Ezt az ál-
lapotot spiccnek vagy becsípésnek hívjuk. 
Ugyanakkor a folyamatos alkoholbevitel során 
ezt fokozatosan felülírja a részegség. Részegen 
megváltozik a viselkedésünk, és egyre kevésbé 
tudjuk azt kontrollálni, gyakori az agresszív 
vagy meggondolatlan magatartás, a dülöngélő 
járás, a szédülés, az álmosság, a hányinger. A 
hirtelen nagy mennyiségű alkoholbevitel so-
rán, vagy a fokozatos, de túl nagy mennyiség 
miatt alkoholmérgezés léphet fel. Szerencsé-
sebb esetekben kihányjuk a még fel nem szí-
vódott alkoholos folyadékot, de sok esetben 
már csak a kórházi kezelés (gyomormosás) és 
a detoxikáció segíthet.

HERBÁL
Már a megnevezés is félrevezető, mert ez egy 

szintetikusan előállított drog. Néhány éve jelent 
meg hazánkban, és jelenleg az egyik legtöbb 
problémát, túladagolást okozó szer.

Hatóanyaga  a szintetikus kannabinoid, 
azonban a folyamatos módosítások során 
gyakran már nehezen azonosítható, mit is 
tartalmaznak az egyes szerek. A legtöbb ilyen 
szert Ázsiában és Indiában készítik, teljesen bi-
zonytalan eredetűek. Alapvetően egy fehér por, 
amelyet különböző oldószerekben feloldva (pl: 
aceton) növényi törmelékre (pl: teafűként kap-
ható zsálya, mályva) spricellnek, vagy beimp-
regnálnak. Így ránézésre a fogyasztó azt hiheti 
ez egy természetes drog. Főként cigarettába 
tekerve fogyasztják. 

Hatásai: A számos változat (jelenleg több száz 
féle verzió) miatt egyértelmű hatása nehezen 
állapítható meg. Leggyakrabban szapora szív-
verést, légzési nehézségeket, erős bódultságot, 
mozgáskoordinációs és beszédkészségben fel-
lépő zavarokat észlelünk. Rendkívül gyakoriak 

a rosszullétek. Csekély mennyiség fogyasztása 
után (2-3 slukk) is felléphet túladagolás! Sajnos 
az ismeretlen összetevők és hatóanyagok miatt 
sokszor az időben érkező orvosi segítség sem 
elegendő már.

KRISTÁLY
Szintén egy designer drog, a klasszikus party 

drogok (speed, ecstasy) rossz minőségű máso-
lataként került piacra, de módosított változata-
inak száma mára már nem követhető nyomon. 

Kristályszerű szemcsék vagy fehér por formá-
ban, általában orrba szippantva fogyasztják, de 
gyakori az intravénás használat is. Összetevői 
ismeretlenek, hatásuk ezért kiszámíthatatlan. 
Rendkívül addiktív szerek, igen hamar kiala-
kulhat a függőség!

Hatásai: szapora szívverés, magas pulzus, 
dehidratáltság, veseelégtelenség, kényszeres 
mozgás (pl: száj harapdálása, izomgörcsök) 
agresszív viselkedés. Az igen gyakran változó 
verziók miatt különösen veszélyes az adagolá-
sa, hatóanyag tartalma (töménysége) gyakran  
csak a használat során derül ki.

Folytatjuk!
Búsi Dávid

Drog? Kösz, nem! 
Ismeretterjesztő cikksorozat a drogról

Támogatás 
a Borbolya néptánccsoportnak

Az Új Európa Alapítvány a MOL Tehetségtámogató Program 2016 Művészet-Tudomány 
kategória keretében 375.000,-Ft-tal támogatta a Borbolya néptánccsoportot. Az összeget 
csizmák beszerzésére fordítottuk. 

Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk 
vezetősége
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Szerb tánctábor 
Battonyán  
Ez évben június 24-30 között 

rendezték meg Battonyán a ha-
gyományos szerb néptánctábort. 
A helyiek mellett az ország több 
településéről érkeztek résztvevők, 
akik a szerb néptáncot, zenét és 
éneket kedvelik és újat szerettek 
volna tanulni. A résztvevők kö-
zött voltak a deszki Bánát nép-
tánc utánpótlás csoport tagjai, 
Dunai Peti vezetésével. Mint már 
sok éve, most is Vujcsin Lyubomír 
– Mile és csapata oktatta a tánco-
kat több csoportban. A tanulás 
mellett maradt idő a pihenésre,-
fürdésre és kikapcsolódásra. De 
ami elsődleges és fontos volt, az a 
barátkozás és az új táncok elsajá-
títása. Ez a deszki gyerekeknek is 
sikerült és sok szép élményel gaz-
dagodva tértek haza.

Zarándokút 
A Szegedi Helyi Szerb közösség 

minden évben több zarándokutat 
is szervez, az ezévi első Szerbiába, 
a Tara hegység Nemzeti Parkjába 
vezetett június 28. és július 1. kö-
zött. Az utazáson a szegedieken 
kívül több helyről voltak részt-
vevők, de a legtöbben Deszkről, 
a „Bánátosok” közül. Az út is 
gyönyörű volt, a Vajdasági síkság 
után, a Sumadiai hegyeken ke-
resztül, egészen a nyugat Szerbiai 
Tara hegységekig. A programban 
több kilátóból történt a környék 
szépségeinek megtekintése, for-
rások és patakok körbejárása. 
Több ismert kolostort és temp-
lomot látogattak meg, így Racsa 
kolostort, mely a XIII. században 
épült, Dub –ban egy gyönyörű 
fatemplomot, de nem maradt ki 
az új templom Szolitisében és a 
Bájina Básta városban sem, mely 
a környék és a turisztikai szerve-
zet központja is. Talán a Drina 
kanyoni kétórás út volt a legszebb, 
leglátványosabb és legérdekesebb. 
E környék természeti szépségét 
magyar fotósok is megörökítet-
ték az itt megrendezésre kerülő 
koloniákban. A magyar nyelven 
megjelent prospektus hozzájárul, 
hogy ma már sok magyarországi 
természetbarát csoport látogatja 
Tarát.

Balkáni tánctábor 
Siófokon 
Halász László, a tököli Művelő-

dési Ház vezetője minden évben 
szervez tánctábort a balkáni né-
pek – horvátok, szerbek, makedó-
nok és görögök táncainak megis-
merésére és népszerűsítésére. Ez 
évben a szerb táncok oktatására 
felkérte Brczán Krisztifort, a Bá-
nát Néptáncegyüttes vezetőjét. 
Segítségére voltak lánya, Gordana 
és a Bánát harmonikása, Brczán 
Sztoján. Krisztifor a Bánát reper-
toárján lévő koreográfiák közül 
Sumadiai, Crna travai és Pcsinye 
környéki táncokat oktatott július 
1-jén a tábor résztvevőinek, akik 
nagy lelkesedéssel próbálták el-
sajátítani a lépéseket, ami a nap 
végére sikerült is. 

Néphagyományok, 
népszokások őrzése    

„Sárga koszorú“  
Szent Iván napja – Kereszte-

lő Szent János születése, a pra-
voszlávok egyik legfontosabb 
ünnepe július 7. napjára esik. 
Deszken a többi szerbek lakta 
településhez hasonlóan az ün-
nep előestéjén Iván napi kis sár-
ga koszorút fonnak. A virágot a 

régi szerb temetőben és a vasúti 
sín között szedik. Ma már, hogy 
szebb legyen, más virágot is hoz-
zákötnek és utána a ház falára 
teszik. Ezek a koszorúk jelzik 
azokat a házakat Deszken is, ahol 
szerbek laknak. E házakból évről 
évre kevesebb van, ezért fontos, 
hogy а kisszámú szerbség meg-
őrizze a hagyományokat, köztük 
a „sárga koszorú” készítését.

Aratás ünnepe
A múlt évben volt először, hogy 

a deszki szerb aratási szokásokat 
felelevenítették. Ezévben július 
8-án, reggel ötkor kezdték el az 
új temető melletti búzaföldön 
a kötözők készítését, majd hét-
kor a kaszálást. Most is Brczán 
Milos bácsi volt a legügyesebb. 
Természetesen, nem maradt el 
a kévekötés és a kévék összera-
kása sem. Mindenki hozott egy 
kis harapnivalót is, amit közösen 
fogyasztottak el. Előkerült a „ke-
nőanyag” pálinka is, ami serkentő 
hatással volt a munkára. Elkészült 
az aratási koszorú is, amit tíz óra-
kor a Szent Száva központban 
szentelt fel Milicsics Szvetomír 

deszki szerb esperes. Ezt követte 
egy baráti beszélgetés, ahol felele-
venítették a régi aratási szokások 
mellett a többi fontos nyári szerb 
népszokást és ünnepet, így az el-
következő nagy ünnepet, a deszki 
szerb búcsút, a templom felszen-
telésének ünnepét.  

Gráboc kolostor 
felszentelésének ünnepe
 „Búcsú” 
Tolna megyében, Bonyhádtól 

négy kilométerre van Grábóc kis 
falu a hegyek közt, ahol Magyar-
ország egyetlen szerb pravoszláv 
kolostora található. E kolostor 
volt otthona a nemrég elhunyt 
deszki Hrisztina-nak (Мarkov-
lyev Biszérka), az ország egyetlen 
szerb apácájának, akit a kolostor 
kertjében temettek el. Ez évben az 
ünnep július 16-án volt megtart-
va. Az ünnepi szentmisét Lukián 
püspök celebrálta a Budai Egy-
házmegye tisztelendőivel, a szent-
miklósi (Románia) szerb egyházi 
kórus közreműködésével. A kör-
menet után az idei „Kum” - házi-
gazda - a deszki szerb pravoszláv 
egyházközösség volt, akik a kalá-
csot, búzát (kolyivót) készítették 
és amit felszentelés után az össze-
gyűlt híveknek szerte az ország-
ból szétosztottak. A sajnálatos 
esemény miatt ez évben nem volt 
vigadalom, viszont a deszkiek 
megvendégeltek mindenkit, aki 
ezen az eseményen részt vett.

Tamburafesztivál 
a romániai Szentmiklóson 
Ez évben a Romániai Szerb 

Demokratikus Szövetség szer-
vezésében Szentmiklóson szer-
vezték meg a hagyományos tam-
burafesztivált. A hazai együttesek 
mellett meghívtak az anyaor-
szágból (Szerbiából) tamburaze-
nekarokat és Magyarországról 
a deszki Bánát tamburásait. A 
deszkiek Adamov Szreten veze-
tésével most is nagy sikert arat-
tak a nagyszámú közönségnél, 
szakembereknél, zenésztársaknál, 
kollégáknál. Most egy rövid szü-
net következik a tamburásoknál, 
hogy augusztus második felében 
részesei és házigazdái legyenek a 
hagyományos Deszki Tambura-
tábornak.

Rusz Borivoj

Hírek a Bánát háza tájáról
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Egyesületünk folytatva a hagyo-
mányt 2017-ben is megrendezte 
gyermek horgászversenyét. Immár 
az is megszokottá válik, hogy e 
nagyon hálás programot a Desz-
ki Nagycsaládosok Egyesületével 
közösen bonyolítottuk le. Hor-

gásztársaink végezték a „szakmai” 
munkát, a „Nagycsaládosok” pedig 
megtöltötték minden jóval ezt a vi-
dám délelőttöt. Volt ugrálóvár, arc-
festés, vattacukor, szendvicsek, ita-
lok a gyerekek, a szülők és a kísérők 
örömére. A remek időben a halak-

tól pezsgő vízfelület jó szórakozást 
biztosított a jövő horgászainak. A 
fogási eredmények láttán bizakod-
hatunk az utánpótlásban. A támo-
gatóknak köszönhetően minden 
résztvevő gazdag díjazásban része-
sült. A két kategóriában megrende-

zett verseny dobogósainak díjait a 
„MOHOSZ Horgászsuli Utánpót-
lás-nevelési és Oktatási Program 
(HUNOP) 2017-2018” keretében 
meghirdetett pályázaton nyertük. 
Az esemény- és élménydús napot 
a mindig nagysikerű kenuzás zárta.

EREDMÉNYEK:
10 éves korig:
I. Rácz Noel – 2,45 kg
II. Börcsök Dávid – 1,30 kg
III. Tömböly Áron – 1,20 kg
10-14 éves korig:
I. Kelemen Mihály Gergő – 0,70 kg
II. Tömböly Ádám – 0,55 kg
III. Éberhart Anna – 0,55 kg

Az abszolút sorrend megegyezik 
a fiatalabb korosztály végeredmé-
nyével.

Támogatók: MOHOSZ, Csaná-
di Ferenc, Deszk Község Önkor-
mányzata, Vörös-Szegfű Cukrász-
da, Lévai István, Tari János, Fodor 
Béla

Támogatóinknak köszönjük a 
felajánlásaikat, és a jövőben is szá-
mítunk odaadó segítségükre.

„Maros Ponty” 
Horgászegyesület

Fenekezős, úszós, rakós… és 
még sorolhatnánk a népszerű 
horgászmódszereket, melyeket a 
horgásztársadalom használ. Ezek 
közül egyik gyakran alkalmazott 
a feeder botos horgászat, mely-
nek népszerűsítése érdekében 
egyesületünk a 2017-es évben 
eddig két alkalommal szervezett 
versenyt. Lehet, hogy nem a mi 
vizünk a legalkalmasabb erre 
a módszerre, de a fogási ered-
mények bizonyítják, hogy lele-
ményességgel, ügyességgel szép 
eredményeket lehet elérni. 

Első verseny végeredménye:
I. Filyó György – 2,90 kg
II. Kolompár István – 1,35 kg
III. Csehák Dezső – 1,30 kg

Második verseny 
végeredménye:
I. Csehák Dezső – 2,45 kg
II. Dochnal Róbert – 2,20 kg
III. Lévai István – 1,15 kg

Mindkét rendezvényen 21 fő 
vett részt. Bízunk benne, hogy 
minél többen kedvet kapnak e 
horgászmódszerhez, és a követ-
kező alkalommal benépesedik a 
vízpart.

Vizeinkben egyre jobban el-
szaporodott a razbóra állomány. 
A második feeder verseny előtt 
egy egyórás, emelőhálós gyérítést 
szerveztünk versenykörülmé-
nyek között. Az akció eredmé-
nyesnek bizonyult. Összesen 5,5 
kg apróhal került a horgásztársak 
emelőhálójába. 

A razbóra gyérítés 
végeredménye:
I. Lévai István – 1,25 kg
II. Dochnal Róbert – 0,85 kg
III. Filyó György – 0,50 kg

„Maros Ponty” 
Horgászegyesület

Maros Ponty Horgászegyesület hírei

Gyermeknapi horgászverseny

Hódít a feeder
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Elkezdődött a felkészülés a 2017-2018-as labdarúgó évadra. A hát-
térben folyamatosan mennek az egyeztetések, hogy az egyesület mél-
tón tudjon szerepelni a megyei bajnokságban.

Varga Márta segítségével beadtuk a nevezésünket a megye I. osztály-
ra, a Magyar kupára, illetve a Téli Műfüves bajnokságra.

Zika László vezetésével szabvány méretűre „nagyítottuk” a kapukat.
A rendszeres locsolásnak, illetve a műtrágya elszórásnak köszönhe-

tően egyre jobb minőségű a játéktér. A szertárba kialakításra került a 
polcrendszer, amely a 20-25 éves szekrényeket váltotta le. Július végére 
elszámolásra kerülnek a folyamatban lévő TAO pályázatok.

A felnőtt csapatunk Lehota István vezetésével elkezdte felkészülését 
a bajnokságra. Úgy néz ki, a csapatot sikerül egyben tartani, mellette 
folyamatosan jelennek meg próbajátékosok az edzéseken. Sajnos be kell 
látni, hogy hiába lettünk ezüstérmesek a tavalyi szezonban, egyesüle-
tünk még nem annyira vonzó a játékosok számára.

U19-es csapatunk is elkezdte a munkát. Az első hetek tanulsága, 
hogy a srácok komolyabban veszik a munkát, viszonylag megfelelő 
létszámmal folynak az edzések. Lassan kezd beérni az évek alatt folyó 
munka, hiszen az U19-es csapat létszámát, már alulról, az U16-os csa-
patból lehet töltögetni

Hajrá DSC!!! Hajrá Deszk!!!

A 2016-2017. évi Csongrád Megyei II. osztály felnőtt bajnokság ezüs-
térmes csapata

Elnök: Szabó László Szakosztály vezető: Adamov Cedomir Edző: 
Lehota István

Csapat tagjai: Adamov Filip, Adamov Szreten, Balog Tibor, Bar-
ta Ottó, Bata Nathaniel, Békési Róbert, Bürgés Ferenc, Fazekas Bálint, 
Fekete Ádám, Gallai Gábor, Gyenes János, Győri András, Haskó Nor-
bert, Huszti Richárd, Kecsenovics Norbert, Kelemen Csongor, Kelemen 
Szabolcs, Király Csaba, Kis Dadara Norbert, Kispéter Zoltán, Kozma 
Tamás, Major László, Pap Róbert, Rácz Balázs, Széll Szabolcs, Szent-
mártoni Csaba, Tóth Attila, Vér Ádám

Csak azt látni, hogy valami mindig történik a település központjában 
lévő Sportcentrumban. Azok, akik sportolni szeretnének, aki szeretik 
az aktív pihenést – szinte havonta találnak valami újdonságot. A kültéri 
fitnesz eszközök, a ping-pong asztal, a palánkos kézi- és kosárlabda pá-
lya mellett már láb-tengó- és mostantól strandröplabda pálya is várja a 
kikapcsolódni vágyókat. A terület eddig is adott volt, de kihasználatla-
nul várt valamire. Júliusban ezen a területen elkészült az egyik legked-
veltebb nyári elfoglaltságnak számító pálya is.

Az újdonsághoz – és persze a Sportcentrumhoz – az önkormányzat 
cége által megépített új díszburkolatos járdán lehet bejutni. Végre vége 
a sárban topogásnak, kulturált környezet fogadja az idelátogatókat, már 
az iskola felől közelítve is. Egy új ivókút dukál az új pálya mellé és új, 
belső járda is készült.

KÖSZÖNJÜK!

DSC híreiStrandröplabda pálya 
Deszken!
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Június hónapban sokat kirán-
dultunk a klubtagokkal. Keszthe-
lyen a városnézésen kívül a mú-
zeumlátogatásoké volt a főszerep. 
Megtekintettük a Helikon Kas-
télymúzeum állandó kiállításait. 

A 18 termet magába foglaló 
enteriőr-kiállítás terei a 18–19. 
századi főúri életformát mutatták 
be, ahol többek között megcso-
dálhattuk a Tölgyfa lépcsőházat 
a Festetics család portré festmé-
nyeivel, a Könyvtár gyűjteményét, 
Zöld és a Vörös Szalont, Kristóf 
szobát, hogy csak néhányat említ-
sünk azok közül, ami lenyűgözött 
bennünket. 

A pálmaház egzotikus növé-
nyeivel a királyi és főúri életmód 
részét képező trópusi növényhá-
zak hagyományát idézi, a Tahititől 
Floridáig összegyűjtött fajták be-
mutatásával. Ez csoportunk szá-
mára kicsit csalódás volt, másra és 
rendezettebbre számítottunk.

A Hintó kiállításon bemutat-
ták a kocsik és hintók műszaki, 
technikai fejlődését, és betekintést 
adtak a kocsi- és hintógyártás 
fénykorába. A lovas szánokból 
álló gyűjtemény átfogó képet adott 
a kor főúri téli közlekedési szoká-
sairól.

A Vadászati kiállításon öt föld-
részen elejtett, több mint 200 vad-
faj trófeáit láthattuk. Az állatok 
többségével „természetes élőhe-
lyükön” sétálva ismerkedhettünk 
meg. A kiállítás képző- és iparmű-
vészeti alkotásokkal teljesedett ki, 
melyek között fegyverek, festmé-
nyek, szobrok, különféle porcelá-
nok mutatták be a vadászat és a 
természetvédelem egységét. 

Ennek az épületnek a második 
emeletén található a történelmi 
vasútmodell kiállítás, mely hatal-

mas méreteivel, a terepasztalok 
2,7 km hosszú sínhálózatával, 348 
kitérőjével, 1800 épülete között 
75 különféle, az előző két század 
mozdonyaiból összeállított, szá-
mítógép vezérelt száguldó kissze-
relvényeivel, élethű makettjeivel 
varázsolt el bennünket. 

Az egykori Amazon Szálló épü-
letének földszintjén és emeletén 
„Főúri utazások, úti kalandok” 
címmel interaktív kiállításon 
nyerhettünk bepillantást az elmúlt 
századok utazásainak történetébe, 
a kocsik, a hajók, az autók és a lég-
hajók világába, amiket élvezettel 
próbálgattunk.

Ennyi minden fért bele a Heli-
kon belépőjegy kínálatába, a má-
sik belépőjegy, amit vásároltunk az 
a Keszthelyi Belvárosi Múzeumok 
kiállításaira szólt, amely az alábbi 
érdekes látnivalókat kínálta.

Először Közép-Európa legna-
gyobb babamúzeumába nyerhet-
tünk betekintést. A történelmi Ma-
gyarország népviseleteit, iparos- és 
polgáröltözeteit közel félezer baba 
prezentálta. Újabb meglepetés a 
harmadik emelet, ahol az előző két 
szinten megcsodált babák házait, 
templomait és gazdasági épületeit 
láthattuk. A különleges fénytech-
nikával megvilágított épületegyüt-
tesek a korabeli falvak hangulatát 
tükrözték. Itt találkozhattunk több 
tucat festett és faragott székely ka-
puval is.

Történelmi panoptikumban 
közel félszáz magyar király, fejede-
lem, hadvezér, költő és író megté-
vesztésig hű viaszszobrát találhat-
tuk, melyek korhű öltözékben és 
környezetben varázsolták a múltat 
elénk. A bemutatón összesen 36 
apácai és papi rend viseletét lát-
hattuk. 

Horrorárium és Kínzómúzeum 
fél évezred kínzásait mutatta be a 
Középkortól az Újkorig, Távol-Ke-
lettől Amerikáig viaszfigurák és 
képillusztrációk segítségével.

Megtekintettük a Csigaparla-
mentet, ami a világon egyedülálló 
7,5 méter hosszú, 4,5 millió pan-
non-tengeri csiga felhasználásával 
felépített Országház makett.

A Játékmúzeumban láthattuk, 
hogy a játék nélkülözhetetlen az 
élet minden szakaszában, az em-
berré válás folyamatában. A Tüs-
kevár Panoptikumban a regény 
szereplői és a varázslatos Nagybe-
rek kelt életre.

Az 1800-as évektől a retróig, 
mára elfelejtett használati tárgyak, 
ízlésvilágunkból kikopott dísztár-
gyak külön kiállításként tárultak 
elénk a Nosztalgia és Giccs Múze-
umban.

A Reneszánsz Szex- és Eroti-
kus Panoptikum egy különleges 
kiállítás, a reneszánsz erotikus 
irodalmat szolgáló könyvilluszt-
rációk felhasználásával jött létre. A 
metszetek kétdimenziós síkjából 
kilépve, háromdimenziós térbe 
helyezve a szilikonból készült pa-
noptikumi viaszfigurák, így élet-
hűbbek, tökéletes bőrhatásúak, a 
megtévesztésig valós élőlények il-
lúzióját keltették, általuk elevened-
tek meg elődeink pajzán históriái.

Több – kevesebb sikerrel pró-
báltunk végig evezni Tapolca Ta-
vasbarlangján, amely része a város 
alatti, immár 10 km hosszúságban 
feltárt barlangrendszernek. A ta-
vasbarlang élővilágának közismert 
és legfeltűnőbb képviselője a fürge 
cselle, ezt az apró halfajt kerestük 
csónakázásunk során a vízben 
és voltak közülünk néhányan, 
akiknek sikerült megpillantani. 

Az összekeveredett 20°C-ra hűlt 
vizek a tavasbarlangból tovább 
áramlanak a felszín alatt, majd a 
Malom-tó forrásaiban látnak nap-
világot. Ezen a napon, a tóparton 
fogyasztottuk el ebédünket, cso-
dálatos környezetben.

Balatonon sétahajóztunk Keszt-
helytől a vonyarcvashegyi Szent 
Mihály kápolnáig és utána vissza 
a kikötőbe. 

Hévízen a termáltóban a rin-
gatózó lótuszok közötti fürdő-
zés közben érezhettük a víz lágy, 
selymes simogatását, ahogyan a 
vízcseppek apró gömböcskékhez 
hasonlóan masszírozták testünket.

Június 19-én Ocskó Mihály Fe-
rencszállásra hívta a Deszki Nyug-
díjas Klub tagjait, ahol a Maros 
parton piknikeztünk, a vállalkozó 
kedvűek csónakáztak a folyón, 
páran a horgászattal próbálkoztak. 
Legtöbben az árnyat adó fák alatt 
élvezték a kikapcsolódást, játékot, 
baráti beszélgetést és az ebédre 
felszolgált finom sült húst, fasírtot, 
köretet, savanyúságot és sütiket. 
Nagyon jól éreztük magunkat az 
immár második alkalommal meg-
rendezett eseményen. Köszönjük 
az Ocskó családnak!

Június 22-én sütés - főzés alkal-
mából ragulevest és hájas kiflit ké-
szítettek klubtársaiknak Ármány 
Istvánné, Álmosdi Antalné, Bör-
csök Imréné. Étkezés után előke-
rültek a kártyapaklik, és megkez-
dődhettek a beszélgetések is.

Június 24-én a Kiss Mária Hor-
tensia Honismereti Kör egyik 
nyári programján, a Szent Iván-éji 
tűzugrás és a mesterségek utcája 
rendezvény, kézimunka-kiállítás 
és vásárán kiállítóként vettek részt 
a Deszki Nyugdíjas Klub képvise-
letében tagjaink. Király Istvánné 
tűgoblein képeit, Szabolcski Bélá-
né horgolt játékait, Széll Jánosné 
kalocsai mintás hímzéseit mutatta 
be Kiszomboron.

Ezen a napon a Ferencszállási 
Nyugdíjas Klub invitálására bálba 
mentünk. A finom vacsora előtt a 
Suhancok produkcióját élvezhet-
tük, akik fergeteges sikert arattak. 
A tombolán szerencséje volt a 
deszki csapatnak, hiszen a fődíj 
mellett több ajándékkal gazda-
godva térhettünk haza.

 DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klub életéről
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A legnagyobb félelme az em-
bernek, ha fájdalom éri. Ebben 
az esetben fizikai fájdalomra 
gondolok. A méhek láttán, hal-
latán rögtön eszünkbe jut, hogy 
fájdalmas a szúrásuk. Itt jegyez-
ném meg, de gondolom, minden 
méhész tudja, hogy nem csípnek 
a méhek, hanem szúrnak!

Egy érdekesség, hogy a méhek 
szúrása savas, amit enyhíthetünk 
propolisszal, vagy petrezselyem-
mel dörzsölhetünk be. Jártam 
úgy, hogy huncutul a pulóverem 
alá bemászott a méhecske, majd 
ijedtében meg is szúrt! Rögtön, 
rohantam a kertbe a petrezselye-
mért, majd jócskán bedörzsöltem 
vele! Láss csodát, nem dagadtam 

be és nem viszketett, fájt annyira!
A méhméreg kémhatásával el-

lentétes a darázsé, mert a darázs-
nak a szúrása lúgos, amit érdemes 
ecettel bedörzsölni!

De mégis mi zajlik ilyenkor a 
szervezetünkben? Tényleg jóté-
konyak a méhszúrások?

A válasz igen! Természetesen, 
ha nem allergiás az ember rá. 
Nézzük pontosabban. 

A méregnek legfontosabb ha-
tóanyagai fehérje természetűek. 
Ez duzzanatot, bőrpirosodást, és 
fájó viszketést okoz. Hatása egyé-
nenként eltérő. Valakinek komoly 
fájdalmakat tud okozni, vannak 
olyanok azonban, akiknek meg 
sem kottyan. Hatóanyagjai: (Sza-

lay1999, 2002 alapján) 50%-a 
mellitin enzim, 3%-a apamin 
nevű polipeptid, 14%-a foszfo-
lipáz, 2%- a hialuronidáz enzim, 
0,1 - 0,25 mg mérget tudnak ki-
bocsájtani a dolgozók egy szúrás 
alkalmával. 30-40%-ára könnyen 
beszárítható a méhméreg. 10%-
os arányban találhatók nálunk 
méhméregre allergiás tüneteket 
reagáló személyeket.

Az ókori egyiptomiak voltak az 
elsők, akik a méhek mérgét alkal-
mazták gyógyászati célokra. Vagy 
a beteget megszúrták a méhekkel 
vagy bedörzsölték az elhullott 
méhek hullájával.

Lássuk hogyan is alkalmazhat-
juk a jelenben.

1. injekció formájában
2. krémekben
3. belsőleg fogyasztva
4. akupunktúrában
Az utóbbinak kevésbé elterjedt 

az alkalmazása, de fellendülőben 
van. A lényeg, hogy csipesszel 
megfogják a méheket és egy adott 
pontra irányítják. Majd megszúr-
ja a pácienst. Érdekesség, hogy ha 
a méhek nagyon megszívták ma-
gukat nektárral, akkor „nehezen” 
szúrnak. Orvosi konzultáció és 
alapos kivizsgálás szükséges a ke-
zelés megkezdése előtt, az allergia 
miatt

Kontraindikált cso-
port a vesebetegek, terhes nők, 
cukorbetegek.

Homeopátiában is megjelent, 
neve: Apis mellifika, melynek fő 
összetevője a méhméreg, melyet 
allergiás esetekben, kiütéseknél 
alkalmaznak.

A méhméreg hatásai: fellazítja 
a bőr alatti kötőszöveti réteget 
és feloldja a vörös vértesteket. 
A mellitin a sejtmembránokat 
támadja meg, a hisztamin csök-
kenti a vérnyomást, és a méreg 
serkenti a szervezet védekező 
mechanizmusát.

Alkalmazása: allergia ellen, 
idegrendszeri gyengeségre, izü-
leti, ínhüvely gyulladásokra, be-
tegségekre és porckorong bántal-
makra.

Mindig, akármerre járok és 
beszélgetek nem hozzáértő em-
berekkel, hangsúlyozom, hogy a 
méhek nem támadó természetű 
rovarok! Akkor szúrnak, ha ve-
szélyben érzik magukat! Fontos-
nak tartom a megfelelő tájékozta-
tást és mindenkinek ezt javaslom, 
mert sok esetben igen ellensé-
gesen viselkednek az emberek 
nagyobb többsége a méhekkel 
szemben, amire nem szolgáltak 
rá!

Kisuczky Éva

Fájdalmas, de jótékony szúrások

Sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk 
be Önöknek, ezúttal a deszki régi iskolát.

Deszki régi iskola
Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 

1926-ben indította el iskolaépítési akcióját. 
1926-1931-ig 5000 objektumot építettek. A 
deszki népiskola tervei 1928-ban készültek 
el. Az építkezés gyorsan, egy év alatt befeje-
ződött. Az iskola felépítésében nagy szerepe 
volt Jakabb Gyula plébánosnak, akinek öccse 
pénzügyi államtitkár volt. Az iskolát Nagy-
kőrösön szándékozták felépíteni, de a magas 

támogató segítségével az iskolát Deszk kapta. 
1929. januárjában kiírták az iskolaépítésre a 
pályázatot, és 1930. szeptember 10-re el is ké-
szült. Megépülése óriási lehetőséget teremtett 
a nyolcosztályos iskola létrehozására, új tan-
tárgyak bevezetésére, a népiskolai tantervnek 
megfelelő tantárgyi programok kialakítására. 
Az iskolában hat tanító kezdte meg működé-
sét. 

A régi épületben jelenleg is tanítás folyik, az 
épület az alsó tagozatosoknak ad otthont. A 
felső tagozatosok az 1985-ben átadott Móra 
utcában található 

új iskola épületben folytatják tanulmányaikat.
A belső része már átalakításokon esett át, 

melynek során új vizesblokkokat, tornaszobát 
és a márvány mozaik lapok helyett új folyo-
sóburkolatokat kapott. A hetvenes években 
épült udvari wc épületet foglalkoztatóvá alakí-
totta át az önkormányzat, teljesen megújítva és 
bővítve az eredeti rozoga épületet. 2015-ben 
energetikai felújítás keretében az eredetivel 
egyező küllemű, ám modern, kiváló hőszige-
telő képességű nyílászárókat kapott az iskola. 

Helyi értékeink  6. 
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A környezetvédelmi világnap

1972. június 5-től 16-ig tartot-
ták Stockholmban az ENSZ első, 
„Ember és bioszféra” címet viselő 
környezetvédelmi világkonferen-
ciáját. A világszervezet közgyűlé-
se a konferencia javaslatára még 
abban az évben határozatában 

nemzetközi környezetvédelmi 
világnappá nyilvánította a ta-
nácskozás kezdőnapját, június 
5-ét. A környezetvédelmi világ-
nap célja széles körben felhívni a 
figyelmet a környezetszennyezés 
következményeire, elősegíteni az 

együttgondolkodást és a közös 
cselekvést, terjeszteni a fenntart-
ható fejlődés eszméjét. 

TUDTA, HOGY
– a műanyag bevásárló sza-

tyornak a lebomlási ideje 200-
1000 év és a talajba kerülve több 
emberöltőre megfertőzi azt?

– a műanyag flakonok nagy 
része sehogy, vagy csak nagyon 
nehezen hasznosíthatóak újra 
(lebomlási idő: 450 év)?

– folyóink, tengereink, óce-
ánjaink és azok élővilágának az 
egyik legnagyobb ellensége a 
műanyag hulladék? 

– 1 darab ceruzaelem 1500 
liter ivóvizet képes fogyasztásra 
alkalmatlanná tenni, ami egy át-
lagos család 2-3 napi vízfogyasz-
tásával egyenlő?

– 1 liter fáradt olaj 1 millió 
liter ivóvizet szennyezhet be, ha 
nem figyelünk oda a veszélyes 
hulladéknak minősülő termék 
megfelelő gyűjtésére és tárolásá-
ra?

– a bekapcsolva felejtett vagy 
bedugva maradt elektromos ké-
szülékek majdnem ugyanannyi 

áramot fogyasz-
tanak, mint ami-
kor használatban 
vannak?

– a fogmosás közben folyik a 
csap, percenként 7, 5-8  liter víz 
folyik el ?

– a Föld vízkészleteinek csu-
pán 2%-a iható, öntözhető édes-
víz és a vízhiányos országok la-
kossága – tanulmányok szerint 
– 2025-re az ezredfordulós közel 
fél milliárdról 3 milliárdra nőhet?

– egy nagyobb kupac avar 6 
órás égésével annyi szállópor ke-
letkezik, mint 250 autóbusz 24 
órai folyamatos közlekedése so-
rán?

– a műanyag hulladék, gumi 
elégetése folyományaként rák-
keltő anyagok százai kerülnek a 
környezetbe, végső soron az em-
berbe? 

MIT TEHET ÖN?
Sokat. Tartsa szem előtt a fen-

tieket és cselekedjen gondolkodó, 
gyermekeink jövőjét szem előtt 
tartó emberként. 

Forrás: wikipedia
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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 

augusztus 2., 16., 30.
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!
Osvald Mónikának és Ötvös Lászlónak (Deszk, Tán-
csics u 15.) Zalán, Novkov Dórának és Tálas Tibornak 
(Deszk, Alkotmány u. 81.) Máté, Varga Zsuzsanna 
Ilonának és Szűcs Lászlónak (Deszk, Arany J. u.20.) 
Marcell László, Csiszár Nikolettnek és Nagy Józsefnek 
(Deszk, Bálint Sándor u. 1375.) Kata Dorka, Kocsis 
Eszternek és Révész Balázsnak (Deszk, Kossuth u. 16.) 
Csilla, Nagy Erzsébetnek és Guta Gábornak (Deszk, 
Bálint Sándor u. 13.) Csenge nevű gyermeke szüle-
tett. 

HALÁLOZÁS
Pap József – Deszk, Táncsics utca 21. szám alatti 
lakos 88 éves korában, 
Tóth János – Deszk, Széchenyi I. u. 34. szám alatti lakos 
61 éves korában, 
Horváth Géza – Deszk, Béke utca 32. szám alatti lakos 
56 éves korában, 
Csányi József Sándor – Deszk, Magyar utca 2/A számú 
lakos 41 éves korában,
Kiss Imréné – Rákóczi utca 50. szám alatti lakos 
88 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Almási Zsófia és Szenti István - 2017. július 8-án,
Szöcs Kinga Beata és Sárközi Tamás - 2017. június 24-én,
Gyukin Marina és Pópity Zsolt - 2017. június 24-én há-
zasságot kötöttek.
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