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Pedagógus napot
ünnepeltünk Deszken

Elballagtak nyolcadikosaink
Felső sor: Prónai András, Tóth Kevin, Csillik Ditta, Papp Bence, Szűcs Hanna, Kis Vilmos, Bódi Levente, Meszes Barna Mózes, Mészáros Ákos
Középső sor: Csányi Szilvia Gyöngyi, Molnár Afrodité Lea, Domokos Bianka Mária, Frank Anna Eleonóra, Balázs Lóránd, Schultz Józsefné, Kispéter Márk
Csaba,Prónai Adél, Tóth Henriett Klaudia, Bán Dorisz,Varró Ágnes Judit
Ülő sor: Ágoston Lóránt, Felföldi Hajnalka, Sipos Lili, Kissné Molnár Zsuzsanna, Kovács Attila, Dencs Mátyásné, Vujcsin Eszter, Molnár Katalin, Gera Norbert

2

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

2017. JÚNIUS

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Információink szerint a kerékpárutak kezelését is át fogja
venni az állam. A Deszk és Szőreg
közötti kerékpárút hídkorlátjának javítása már a közútkezelő
beruházása?
– Nem, ez nem központi fejlesztés, hanem a deszki képviselő-testület döntése alapján elvégzett karbantartás, melyet teljes egészében
saját bevételből finanszírozunk. Első
ütemben a gyakorlatilag már tönkrement, és igen ronda hídkorlátot cseréltük ki, de egy hónapon belül megújul a két hídfő felőli aszfaltozott útszakasz is,
mely nagyon össze van már repedezve, és a rossz minőségű feltöltésnek betudhatóan
folyamatosan reped szét a szétcsúszás miatt. Ezekre a munkákra 2,6 MILLIÓ FORINTOT költünk most. Természetesen mi is hallottunk erről az újabb központosító
tervről, ami nyilvánvalóan csak az állami korrupciónak ad majd újabb ellenőrizhetetlen melegágyat, ám erről még konkrét elképzelések nem láttak napvilágot. Elkeserítő, hogy az önkormányzatok nem kaphatnak ezen fontos utak fenntartásához forrást, ám ahogy állami kézbe kerül majd ez az országos úthálózat, abban a pillanatban
önteni fogják a pénzt, ahogy az iskolák esetében is, ésszerűtlenül és számolatlanul,
közbeszerzések nélkül – a nyilvánosság teljes megkerülésével.

– A Sportcentrumnál, az óvoda felőli bejáratnál fel lett túrva az átjáró. Megtudhatjuk, mi történik ott?
– A képviselő-testület döntése alapján, saját beruházásban, ill. Buzdorján Gábor helyi
vállalkozó bevonásával rendet teszünk a Sportcentrum hátsó bejáratánál. A vízmű telep
és egyben az iskola és óvoda felől is csak földes úton, hepe-hupás területen keresztül lehetett bejutni a tornaórákra, vagy akár csak szabadidős sportolásra. Most a deszki kft.
munkatársaival rendezzük a terepet és díszburkolattal látjuk el az oda vezető utat, új járdát és egy széles, támfalakkal szegélyezett bejárót is építve a jó megközelíthetőség okán. A
sarkon még a mai napig megtalálható és lekerített régi, már nem funkcionáló szennyvíz
műtárgyakat is elbontjuk, a kerítésnek átépítésével bővülni fog a sarki ingatlan mindenki
által használható területe is. Már beszámoltunk arról, hogy homokos strand-röplabdapályát építünk, mely fejlesztés munkálatai is elkezdődnek napokon belül a bekerített terület hátsó, füves részén, hogy idén nyáron már használhassák is azt a deszkiek. Láthatóan
egyre többen tudnak kulturált kikapcsolódást, aktív felüdülést találni a település szívében
lévő sportcentrumunkban, ahol három hete már átadtuk a lábtengó pályát is. Mára nem
csak kézilabdázni, kosarazni, görkorcsolyázni és focizni lehet ezen a központi területen,
de a távolugrás, a ping-pongozás, a kültéri fitness, és a már előbb említett lábtengó szerelmesei is megtalálhatják a lehetőséget a kikapcsolódásra az árnyat adó fák alatt. Arra
bíztatok mindenkit, látogasson ki a családdal egy kis sportolásra! A jelen fejlesztésekre
idén 1,3 millió forintot költünk a deszki adófizetők pénzéből.

– A pályázatból néhány szám erejéig újra feléledő Deszki Hírnök lehangoló képet tett közzé a köztéri információs táblák állapotáról. Terveznek ezekkel
valamit tenni?
– A településen rengeteg a tennivaló, és ez mindig is
így lesz! Sajnálom, hogy annyi megújulás, fejlesztés és pozitív dolog mellett csak ez került a szerkesztők fókuszába.
Az még inkább elszomorít, hogy az egyetlen általuk közölt negatív dologról nem érdeklődtek a hivatalunkban,
mert a testület egy téli döntése alapján épp ezek cseréje
van folyamatban.
A megrendeléssel, ahogy minden nagyobb kiadásról
történő döntéssel, minden évben megvárjuk a május
hónap végét, amikorra már pontosan tudhatjuk, men�nyi adóbevétellel, így önerővel is számolhatunk az adott
évben. Már megtörtént az új táblák kiválasztása – a porszórt acél szerkezetek helyett alumíniumból készült táblák mellett döntöttünk az időtállóság és a modernebb
külső miatt. Első hullámban mintegy 2 millió forintért
cserélünk ki, a sajnos mára teljesen tönkrement, rozsdás
eszközökből 20 darabot, a leginkább frekventált helyeken.
Nagy kereslet van ezekre a termékekre, de egy hónap múlva már legyártásra is kerülnek az új táblák, melyek szintén
hozzájárulnak a településünk kulturált arculatához, amire
annyi odafigyelést és adóforintot fordítunk!
Ezt követően folyamatosan tervezzük az összes tábla
cseréjét, de ahogy otthon sem jut pénz egyszerre mindenre, így a község büdzséjével is figyelnünk kell arra, hogy
minden területre biztosíthassuk a legszükségesebbet. Reméljük, tetszeni fog a deszkieknek az új arculat.
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Szűcs Lászlóné Irénke néni; Báló Józsefné Ica néni; Király László; Koncz
Bálintné Irénke; Takács Péterné Ica néni
– Deszken a mai napig ünneplik a pedagógus napot. Nem
ideje múlt már ez az egykor neves ünnep?
– Nagyon sajnálnám, ha bárki így érezné! Nem tudom, csak remélem, hogy minden közösségben megtalálják a módját, hogy amíg
világ a világ, addig mindig megköszöntsék, egy jó szóval, egy szál virággal megköszönjék azoknak a másod-szülőknek, akikkel iskolás
korunk ideje alatt szinte annyit töltünk, mint a szüleinkkel, és akiktől
legalább annyit - ha nem többet - tanulunk!!
Deszken 1995 óta ünnepeljük és köszöntjük Őket, és remélem,
mindig lesz, aki tisztelettel eléjük álljon, és minden szülő és gyermek
nevében tiszteletét fejezze ki a felbecsülhetetlen munkájukért, az
iránymutatásért és mindenért, amit észrevétlen kapunk meg - hogy
jobb emberek lehessünk! Nagy öröm, hogy a mai, aktív óvoda- és iskolapedagógusok mellett minden évben örömmel fogadják el a meghívást a már nyugdíjazott, régi kedves tanáraink is. Idén Török Ildikó
tanárnő nem tudott eljönni egy temetés miatt, illetve Tornyai tanár úr
sem tudta vállalni, hogy elhozzuk - ő gyengélkedik. Sajnáljuk, mindketten hiányoztak!
Lelket melengetően jó találkozni gyerekkorunk nagy részét szeretettel és annyi jóval - na jó, néha szigorral is - megtöltő tanárainkkal,
óvónőkkel. Tudom jól, hogy akik látták az ott készült fotókat, ugyanígy éreznek. Illő megemlékezés, szép délután volt.
Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat, örömteli dolog, hogy közülük ilyen sokan szeretnek együtt lenni még ma is
Deszken! Jó egészséget kívánunk az egykori pedagógusoknak, kitartást pedig a mostaniaknak!
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– Itt a nyár, a pihenés, de egyben a felkészülés időszaka is. Mit tervez az önkormányzat az intézményekben és a közterületen?
– A múlt havi számban jeleztem már, hogy az óvoda bútorainak és berendezéseinek cseréjére évente kétmillió forintot tervez költeni a képviselő-testület. Mára beszámolhatok arról, hogy leszállításra kerültek az új, csoportonként eltérő színű kényelmesebb és modern altató ágyak, asztalok és székek a
központi óvodába. Jutott pénz az idei keretből a hűtőszekrények cseréjére is.
Döntött a testületünk arról is, hogy a már állami kezelésben lévő iskolánk
újabb osztálytermében kicseréljük a padokat, székeket és szekrényeket, új festés és falburkolat jön, valamit az elsősöknek kijáró szőnyeg ide is fog kerülni.
Ezekre összesen 1,5 millió forintos keretet szavaztunk meg.
Az első kérdésben már taglalt kerékpárút javítás mellett a településen néhány szükséges helyen kátyúzni fogunk, merthogy erre is szükség van – folyamatosan romlanak az útjaink. Mintegy 1,5 millió forintot költünk erre
a nyáron.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy a mára balesetveszélyes Tempfli téri
járdát felújítjuk és szélesebbre cserélve azt díszburkolattal látjuk el, ahogy
az idősek napközi otthona melletti beszakadt és elég lehangolóan foltozott
burkolatot is kicseréljük. A hivataltól is könnyebb lesz az átjutás az új zebrán
az idősek otthonához, mert ez is megújul – új támfalat építünk, és szélesebb
nyomvonalat is kap ez a járda is. Az Alkotmány utcán, az emlékparktól egészen az autómosóig tartó szakaszon is felújítjuk a járdát ezen a nyáron. 22
millió forintot tervezünk erre költeni. A munkálatok tervezett átadása augusztus vége, a csapadékos idő beállta előtt - így talán kevesebb bosszúsággal
jár majd a felfordulás.
Tervezzük újabb köztéri hulladékgyűjtők (kukák) kihelyezését a település
területén, mely nekünk is több munkát ad ugyan, de a kulturáltabb arculat
kialakításával szeretnék rászorítani mindenkit arra, hogy ne dobja el a szemetet az utcán.
Idén őszre újabb, max. 5-7 millió forintos útjavításról lesz lehetősége dönteni a képviselőknek, de mindenképpen tartalékolni akarunk kb. 30 millió
forintos keretet 2018-ra, hiszen a tavalyi és az idei magasabb helyi adóbevételek miatt lényegesen kevesebb állami normatívát fogunk kapni, valamint
az eddigi bevallásokból látszik, hogy számottevően csökkennek is ezek a
bevételek. Fontosak a fejlesztések, ebben elkötelezettek vagyunk, de a
településünk biztonságos műPolgármester Úr!
ködtetése az elsődleges!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Bűz és füst
Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés érkezett Hivatalomhoz azzal kapcsolatban, hogy állattartásból eredő bűz, illetve illegális
szemét vagy növényi hulladék égetésből származó füst zavarja a környék
lakóit. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az előbbi problémákban a jegyzői hatóság hatáskör hiánya miatt nem járhat el, ezekben az
ügyekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal (CSMKH) Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben magánszemély okozza a
bűzterhelést a CSMKH Szegedi Járási Hivatal Jogi és Hatósági Főosztály I. Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály rendelkezik hatáskörrel
(6720 Szeged, Rákóczi tér 1. tel.: 62/561-600), míg gazdasági társaság
által okozott probléma esetén a CSMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6726
Szeged, Derkovits fasor 7-11. (6701 Szeged, Pf. 1048., tel: 62/680-165;

e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu). Mindkét esetben hatósági eljárást fog
lefolytatni az illetékes hatóság, mely során a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogják meghozni a döntésüket. Ezek irányulhatnak a
jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására
való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására. A szemét/növényi
hulladék égetés esete – mivel egy viszonylag gyors folyamatról van szó
– nehezebben bizonyítható, így a bizonyítási eljárást megkönnyítheti, ha
a bejelentő rendelkezik pl. mobiltelefonos képfelvétellel, vagy több tanú
is tudja bizonyítani az eset megtörténtét, a zavarás tényét.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző
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Búcsú Rádity Velimirtől
Velko bácsi lehunyta szemét, kihunyt a fény,
ami 84 éven át követte kis falunk gyarapodását. Búcsúzni kényszerülünk attól a pedagógustól, attól a nagybetűs EMBER-től, aki kivétel nélkül, minden deszki szerbajkú család
egy-egy tagját tanította alapvető műveltségre,
szerb anyanyelvére, és a nemzeti hagyományok tiszteletére.
1954-től kezdve 1987-es nyugdíjazásáig megszakítás nélkül a tanításnak élt, a deszki szerb
tannyelvű iskola tanáraként. A szakmai érdemei mellett legnagyobb számokkal is alátámasztható érdeme életének, hogy példátlanul
nagyszámú diplomás, mára vezető beosztásúvá vált, értékes szakember nevelődött ki kezei
között a helyi szerb családokból az évtizedek
alatt.
Aktív éveiben példás, magas színvonalú
pedagógiai és elismert közművelődési tevékenységet folytatott, mely nevét országos viszonylatban ismertté tette. Tagja volt számos
közéleti és szakmai szervezetnek, bizottságnak, melyekben alázattal és tisztelettel vállalt
nem csak pozíciót, de munkát is. Három tankönyvet, valamint az egész országban elégedettséggel használt tanári kézikönyveket is
adott a szakmának és a magyarországi szerb
anyanyelvi oktatásnak.
Hagyománytiszteletének legékesebb lenyomata, hogy jó barátjával és kollégájával,
Gyukin Györggyel együtt írták meg az azóta
is minden kutatómunkához nélkülözhetetlen

„A deszki szerbség” című fejezetét a deszki
monográfiának.
1955 és 1963 között vezette a mai Bánát
szerb néptáncegyüttes elődjét, a Deszki Szerb
Néptáncegyüttest, mely 1953-ban alakult többek között az ő részvételével. Az egyik motorja volt a deszki futball csapatnak is, így bizony
nem csak a munkában, de a szabadidőben is
legtöbbet nyújtotta.
Több ciklusban volt tagja a helyi Tanácsnak,
és egy cikluson át a Megyei Tanácsnak is. A helyi választási bizottság tisztes munkáját fogta
össze több választási cikluson keresztül.
Kiváló munkájának elismeréseként több
magas kitüntetést kapott, így a Szocialista
Kultúráért, a Hazafias Népfront Kitüntető jelvényét, a Pedagógiai Szolgálat emlékérmét
és a Nívódíjat. Deszk Község Önkormányzata
a Deszk Községért Emlékérem harmadik, legmagasabb fokozatával köszönte meg életművét, míg a magyarországi szerbségtől a lehető
legmagasabb elismerést, a Szent Száva díjat
kapta. Szakmai elismerésének köszönhetően
többször csábították magasabb pozíciókba,
magasabb célokat tűzve elé – jelölve a Szerb
Szövetség Főtitkári posztjára is, ám a család
és a szülőfalu iránt érzett határtalan szeretete mindvégig közöttünk és a deszki szerbek
között tartotta. Ő az igazi szürke eminenciás,
akit soha sem a kitüntetés és az előmenetel,
inkább csak az értékteremtő munka érdekelt.
Magánemberként példás családapaként

Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. május
30-i rendes ülésén a következő határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta
a polgármester tájékoztatóját a két
ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről
és az önkormányzati pályázatokról,
valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Módosításra került az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.
23.) önkormányzati rendelete. Elfogadásra került a 2016. évről szóló
belső ellenőrzési jelentés. A képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
szóló rendeletet. Elfogadásra került
a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
szóló beszámolója. A testület döntött
a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft minősítésének
visszavonása miatti intézkedésekről.
Módosításra került a Szegedi Kistér-

ség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2012. (III. 19.) önkormányzati
rendelet. A testület elfogadta az oktatási intézmények és a Faluház által a
szünidőben szervezett nyári programokról szóló tájékoztatót, valamint
a Deszki Falunapok rendezvény
programtervezetét. A Képviselő-testület elfogadta a Deszki Művelődési
Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatát, valamint a gyűjtőköri
szabályzatát. A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be a Belügyminisztérium, valamint
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
által meghirdetett „Bűnmegelőzési
projektek megvalósítása” című felhívásra. A testület úgy döntött, hogy
támogatást nyújt a Maros Ponty
Horgászegyesület részére a fenntartási költségeinek fedezésére.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

élte le életét szeretett
és tisztelt feleségével Mirjana nénivel,
és ugyanabban a
szeretetben és hagyományőrző szellemiségben nevelték két gyermeküket – Miroszlavát és Milenkót – melyben ő nevelkedett.
Rádity Velimír tisztes életet élt, egyenes, becsületes ember volt, és kivételes pedagógus.
Egész életét a szerénység, az alázat, a mások
iránt érzett együttérzés, és végtelen munkabírás jellemezte.
Munkássága, nemzetiségének mindenek
feletti tisztelete és szeretete nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Deszken ilyen szerb közösség
jöhessen létre, és a szerbség máig ilyen határozott jelenléttel, erős öntudattal és kimagasló
eredményekkel megmaradhasson településünkön.
Deszk község polgármestereként őszinte
tiszteletemet és őszinte együttérzésemet fejezem ki, kedves felesége és családja felé! Öntől
pedig, drága Tanár Úr - búcsúzom a képviselő-testületünk, önkormányzatunk, a szerb
nemzetiségi önkormányzat, a hivatalunk jegyzője és apparátusa, minden intézményünk vezetése és kollektívája, de minden deszki, és a
magam nevében is! Nyugodjon békében!
Végső búcsúként, nagy tisztelettel:
Király László
Deszk község polgármestere

– DESZKI SZÓDA –

DESZKI LOTTÓZÓ ÉS KÁVÉZÓ
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Értesítjük Önöket, hogy a Deszki szóda átköltözött a
szomszéd Lottózó épületébe.
Eddigi szolgáltatásainkat bővítettük, ma már a gázpalackját is cserélheti
nálunk, sőt, kérésre szombati napon a szódával együtt térítésmentesen házhoz is szállítjuk. A házhozszállítás megrendelése telefonon (szóban, vagy
SMS-ben) Facebook-on szombaton reggel 10 óráig a következő elérhetőségen:

Királyné Knébel Edit: 30/730-4093
Király János:
30/249-6754
Facebook:
Szóda Deszki

A/4 és A/3 méretben fekete, illetve színes fénymásolást és
nyomtatást, A/4-es méretben laminálást is végzünk.
A vásárlást bankkártyával is kiegyenlítheti.

Az Önök kérésére meghosszabbítottuk a
NYITVATARTÁSUNKAT:

Hétfőtől – péntekig
Szombaton
Vasárnap

délután 2 órától este 7 óráig
reggel 9 órától este 7 óráig
reggel 9 órától déli 12 óráig

Kellemes, szép környezetben várja Önöket a
Deszk, Alkotmány u. 15. sz. alatti üzletünkben.
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Állati kiránduláson a legügyesebb
„KönyVadászok”

A 2016/17-es tanévben meghirdetett olvasásnépszerűsítő programunk május végén
lezárult. Immár hatodik születésnapját ünnepelte a „KönyVadász” nevű, 9 hónapon át
tartó pontgyűjtő játékunk. A gyerekek egész
tanévben lelkesen gyűjtögették pontgyűjtő füzetükbe a pályázatban szereplő könyvek után
járó matricákat. Pontot csak az kaphatott, aki a
történetek elolvasása után el is mesélte, hogy
miről szólt a választott olvasmány.
Nagy izgalom után megszületett a végeredmény, és június 12-én 14-en utazhattak a
meglepetés kirándulásra. Utunk Budapestre
vezetett, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.
Tartalmas, élményekben gazdag és fárasztó
nap után tértünk haza Deszkre!

A nyertesek:
Balassa Adrienn, Baranyi Nóra, Baranyi
Zsombor, Bárdi Henriett, Bozóki Gabriella,
Dencsik Szidónia, Eperjesi Boglárka, Frank
Krisztián, Kardos Dorina, Kardos Edina, Szabó Kata, Széll Panni, Vikor Dániel, Vikor Attila
Köszönöm szépen Kakas Orsolyának, aki
egész nap segített a gyerekek gardírozásában.
Köszönet illeti Deszk Község Önkormányzatát, mivel rendelkezésünkre bocsátották a kisbuszt, kényelmessé téve utunkat!
Olvasópályázatunk a következő tanévben
újra indul, várjuk régi és új „vadászainkat”!
Tóth Erzsébet
könyvtáros

DESZKEM

FOTÓPÁLYÁZAT
Deszk Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet
„Én Deszkem” címmel.

A PÁLYÁZATRA OLYAN KÉPEKET VÁRUNK,
AMELYEK TELEPÜLÉSÜNKRŐL KÉSZÜLTEK,
LEGYEN AZ ÉPÜLET-, UTCA-, KÜLTERÜLET-, VAGY RENDEZVÉNYFOTÓ
A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el,
A LEGJOBB FOTÓKBÓL PEDIG

A FALUNAPOKON (SZEPTEMBER 1-2.) KIÁLLÍTÁST RENDEZÜNK.

A FOTÓK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2017. AUGUSZTUS 15.
E-MAIL CÍM: ENDESZKEM@GMAIL.COM
A fotó formátuma:
A digitális vagy digitalizált felvétel legalább 2000*3000 felbontású, kizárólag JPG formátumú lehet
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Falunapi ajánló
Amilyen gyorsan vége lett a tanévnek, olyan
gyorsan telnek a napok a nyári szünetben is.
Alig pislogunk néhányat, máris itt községünk
legnagyobb ünnepe, a Falunapok. Idén ismét
színes programokkal várjuk a rendezvényre kilátogatókat. Kulturális műsor, utcabál,
táncház, polgármesterek főzőversenye, Deszk
parádé, kézilabdatorna, horgászverseny mellett Dér Heni, Wolf Kati és McHawer
is ellátogat majd hozzánk szeptember első
hétvégéjén. A vasárnapot hagyomány szerint
ünnepi hangverseny zárja a Római Katolikus
Templomban. Ne tervezzenek semmit erre a
hétvégére, hiszen várunk mindenkit szeretettel a Deszki Falunapok rendezvénysorozatra!
Bene Ildikó igazgató
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A gallok földjén jártunk a Borbolyával

Táncos felvonulás Donnery utcáin
Wiesenbach testvértelepülésünk
ápol régóta kapcsolatot az Orléans
melletti Donnery kis faluval, ami
egy igazi ékszerdoboz a Loire völgyében. Idén ünnepelte 40 éves évfordulóját a település egy látványos
virágkarneváljának, és ez alkalomból hívtak meg bennünket is, hogy
a hét évvel ezelőtti táncos látogatáshoz hasonlóan színesítsük a kavalkádot. Két fő híján a teljes Borbolya
csoport, hatan a Kerepetyéből, a Juhász zenekar, Tóth Gábor és Bene
Ildikó, illetve majdnem a teljes képviselő-testület indult útnak múlt
péntek hajnalban. A huszonhárom
órás út odafelé rövidebbnek tűnt
egy wiesenbachi megalvással, de
azért kifacsart bennünket rendesen
a buszon alvás - vagy épp annak
hiánya. A gyorsan feledhető kellemetlenségért kárpótolt mindenkit
a karnevál, a tűzijáték, egy hajókázás a Loire folyón isteni piknikkel, a
Sully kastély látogatása, és persze a
hazaút legszebb 10 órája Párizsban!
Megpróbáltuk mi is emlékezetessé tenni az ottlétünket, és ez azt
gondolom, sikerült. Két fellépés,
egy menettánc, Tóth Gábor, Horváth Dániel és Tímár Attila Taps
A Borbolya Párizsban

című koreográfiája megint lelkes
közönséget vonzott Deszk neve
köré.
Jó vendégként, meglepve az ottaniakat egy standdal is kiálltunk,
hogy megmutassuk, mi a magyar
vendéglátás. Sillóné Anikó, Karácsonyiné Fehérári Szilvia, Schultzné Vajas Klára és Zsurkán Ferenc
képviselők, és az Orléansból deszkiként hozzánk szegődött Mihalecz
Katinka minden más szomszédos
standot lesöpörtek a színről, pláne amikor a Juhász zenekar is rázendített a szépen feldíszített, Pick
szalámival és rosé borral csalogató
sátrunknál. Hiába, a magyar virtus
még mindig utolérhetetlen!
A második estén mi főztünk
vacsorát Zika László mesterszakácsunk hathatós közreműködésével
és Sztán László lelkes aggódásával. A marhapörkölt kifogástalan
és meghamisíthatatlanul magyar
alapanyagát Ács-Sánta Gyula úrnak köszönhetjük, amely támogatásért nagyon hálásak vagyunk
neki!
Az utazásunk palettáján a fellépések mellett a legszebb színeket
képviselte a Loire folyón töltött

piknikes hajókázásunk és a Párizs
adta élmények. Az elsőnél Daniel Chaufton polgármester úr, míg
Párizsban Nikovics Krisztina és
bizony az elmúlt hét év alatt, így az
utolsó találkozásunk óta gyönyörű
hölggyé felnőtt nagy lánya, Oti volt
a házigazdánk. A párizsi napunkat
bearanyozta Krisztiék kedvessége,
szeretete és a profikat lesöprő idegenvezetése. Történelem, történetek, finom kis anekdota-fűszerek,
érdekességek – és mindezek a gyerekeknek is szerethetően tálalva.
Köszönjük Nekik is – nagyon nagy
segítségünkre voltak, széppé tették
azt a napot!
Egy pici kis árnyékot vetett a 21
km-es szájtátott sétánkra, hogy
a Notre Dame-ot elhagyva, 2-3
órával később történt a párizsi
szigeten, a legrégebbi katedrális
terén a legutóbbi kis, kalapácsos
merénylet. Mit sem tudtunk erről,
egészen addig, amíg a szülők nem
kezdtek érdeklődni a hollétünk
felől. A gyerekekkel beszélgettem a
történtekről, és meg kell mondjam,
nagyon felnőttként tudták értékelni az eseményt, és az Európában
kialakult helyzetet is. Nem volt
sem félelem, sem ijedtség senkiben,
legfeljebb bennünk, kísérőkben
egy nagy adag aggódás, hiszen a
Montmarte-on, a Sacre Cour előtt
kaptuk a hírt, és épp az Eiffel toronyhoz készülődtünk. Biztos vagyok abban, hogy ezt a sötét foltot
törli mindannyiunk emlékezete,
mert a gyerekek is megértették a
„jobb megijedni, mint félni” valós
és mára átértékelt jelentését. Krisztiék csokorba szedték nekünk a
Notre Dame, a Louvre, a Tuileirák
kertje, a Montmarte, a Sacra Coure
bazilika, az Eiffel torony útvonalára
felfűzött megannyi látnivalót, és azt
hiszem, ez felejthetetlen élményt

jelentett mindenkinek – gyereknek
és felnőttnek egyaránt. Csodás nap,
csodás kirándulás volt.
Képviselőként, polgármesterként szeretnék azon dolgozni, hogy
ez a kapcsolat erősödjék, és minél
több csoportunk eljuthasson e révén Európa egyik legszebb országába és fővárosába.
Felejthetetlen élmények, fantasztikus látnivalók, sok-sok nevetés,
csapatmunka és annak eredményeként ébredő büszkeség, a legjobb
közösséghez tartozás öröme - ezek
a jelzők, amik eszembe jutnak e hat
nap kapcsán.
Nagy szeretettel köszönöm meg
minden borbolyás gyerekünknek
a példás helytállást és azt, hogy
imádni valóan, teljesen problémamentes útitársaink, Deszket képviselve pedig büszkeségeink voltak
– szeretünk Benneteket!
Köszönöm Tóth Gábornak, hogy
összefogta, igazgatta a fellépéseket,
a „Kerepetye különítménynek”,
hogy csodás cizellálást adtak, és
bizony sok-sok segítséget a kicsik
gardírozásában! Köszönöm a Juhász zenekarnak a baráti társaságot
és a már megszokottan szép zenei
kíséretet, valamint Bene Ildikónak,
hogy ezt az egész kirándulást ös�szefogta és megszervezte. No, meg
az öltöztetést, anyáskodást! Zika
Laci részvétele elengedhetetlen kelléke volt a sikernek a fantasztikusan
elkészített pörköltjével - remélem,
Te is jól érezted magad ebben a kis
csapatban - mi szerettük a humorod, a gyerekek feletti atyáskodásod, és a kitartásod a fárasztó úton.
Képviselőtársaimmal együtt hálás vagyok mindenkinek, aki hozzájárult a francia utunk sikeréhez
- Merci, Au revoir!
Király László
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Gyereknap az óvodában

Május 26-án, pénteken a
Sportpálya ünnepi díszbe öltözött, az óvó nénik és dajka nénik
lufikkal, játékokkal díszítették a
helyet, mivel aznap ünnepeltük
a gyereknapot. Rengeteg mókás
tevékenységben, játékban vehettek részt az ünnepeltek, melyek
közül a „karika átadogatónak”, a
„labirintusnak”, a „labda söprögetőnek”, a „doboz döntögetőnek”, a
célba dobásnak és az aszfalt rajzolásnak volt a legnagyobb sikere. A megfáradt gyerekek szívesen
piknikeztek a szabadban, és amikor a meglepetés jégkrém megérkezett, az arcukon a mosoly még

szélesebb (és maszatosabb)
lett. Ezen a különleges napon a
legkülönlegesebb az volt, hogy
nem aludtak a gyerekek délután.
Helyette focizhattak, rajzolhattak
és szaladgálhattak a pályán, egészen addig, amíg a Grimmbusz
színház meg nem érkezett csodás,
interaktív műsorával. A gyerekek
(akár szüleikkel együtt) kacagtak,
táncoltak és jól érezték magukat,
örültek annak, hogy gyerekek
lehetnek. Remek napot tudhatunk magunk mögött, melyet
még sokáig fogunk emlegetni.
Ági néni

Kirándulás

Csongrád – Bokrosra kirándult az óvoda apraja-nagyja 2017.
május 18-án. Nagy izgalommal
indultunk el, néhány kis óvodásnak már a buszozás is új élményt
nyújtott.
A vadnyugati városba érve
a Sheriff köszöntött minket és
minden csoporthoz csatlakozott
egy helyi kísérő, akik vezettek
minket a különböző tevékenységekhez, koordinálták a feladatok
elvégzését és segítségükkel a napunk gördülékenyen, nyugodtan
és zökkenőmentesen telhetett el.
Részt vettünk aranyásásban,
kijáratot kerestünk a labirintusból, távolugrásban versenyeztünk, hogy ki ugrik akkorát, mint

egy bolha és ki tud olyan nagyot
ugrani, mint egy kenguru, mocsáron lépkedtünk keresztül farönkről farönkre, simogattunk
háziállatokat, dobtunk célba
tomahawkot, és mindenki elkészíthette a saját indián fejdíszét.
Délután még egy vicces műsor
keretein belül részesei lehettünk a
Sheriff és a Sheriffné játékos civakodásának is.
Mire haza indultunk már mindenki kellemesen elfáradt és jót
pihent a buszban.
Az egész nap nagyon kellemesen, jó hangulatban telt!
Márki Anett (Netti néni)
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Bozsik torna

Óvodánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeinkkel
megismertessük az egészséges
életmód alapelveit. Ismereteik
nagyon sokrétűek ezzel kapcsolatosan, mégis ami a legközelebb
áll hozzájuk, az a MOZGÁS,
MOZGÁS, MOZGÁS. Ez elengedhetetlen, sokrétűen fejlesztő
tevékenység ebben az életkorban.
A Bozsik program néhány éve
jelen van a Kistérségi óvodák
életében, melynek a központja
Deszk. Idén 102 gyerek vett részt
a programban, aminek célja: a
„grund korszak” újraszervezése, játéköröm biztosítása, a játék
megszerettetése, intézményi tömegbázis kialakítása és szélesítése, tehetséges gyermekek áramoltatása a sport szervezetekbe.
A tanórán kívüli labdarúgó
foglalkozásokon
óvodásaink
igen nagy számban vesznek részt,
élményeiket, sikereiket mindig
megosztják velünk és társaikkal.
Május 24-én délelőtt Bozsik

tornán vettek részt a Kistérségi óvodák gyermekei. Deszki,
újszentiváni, szatymazi, ferencszállási gyerekekkel telt meg a
sportpálya, ahol labdajátékok és
ügyességi feladatok sokasága várta őket. Lelkesen, fáradhatatlanul
vetették bele magukat a különféle
játékokba, nem volt bevehetetlen akadály számukra. Az idő
gyorsan elszállt, kellemesen el is
fáradtak, de ez a fáradtság el is illant, amint meglett a nap jutalma
a személyes ajándékokban.
Mivel ez a program a tehetségek felkutatásáról is szól, óvodánk egyik ígéretes labdarúgója,
Szabó Kende Kolo csoportos
óvodás átvehette ezen a napon
azt a díjat, amit egész éves kiemelkedő teljesítményéért kiérdemelt.
Szép napot zártunk és reméljük, ezzel az élménnyel megalapoztuk gyerekeinkben a mozgás
és a sport szeretetét.
Ildikó néni

Óvodából óvodába
2017.06.14-én ellátogatott a
Napsugár csoportunk a Kiszombori óvodába. Nem ám vaktában
indultunk útnak, meghívásra
mentünk. Leventét látogattuk
meg, a volt csoporttársunkat, aki
ősz közepe óta ebbe az óvodába
jár. Nagyon hiányoztunk Neki,
ezért az új óvodája óvodapedagógusai megkerestek minket és
egy videó konferencia keretében
TALÁKOZHATTUNK Levivel.
Ez mindannyiunk számára felejthetetlen élmény volt, az „éter”
hullámain keresztül picit sírtunk
és nevettünk is. Akkor beszéltünk

meg egy közös találkozót.
Nagyon vártak bennünket, különösen Levente. Végig kalauzolt
minket az óvodáján, bemutatta
a csoportját, barátait. A délelőtt
vidám örömteli játékkal telt, nagyon jól éreztük magunkat Kiszomboron.
Bár Levente is és a Napsugár
csoportos gyerekek ősszel iskolába mennek, mi azért tudjuk,
hogy máskor is találkozni fogunk
Deszken, vagy Kiszomboron.
Ildikó néni
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Elballagtak a Napsugár csoportosok

Június 9-én reggel vállfára
akasztott ünneplővel a kezükben sorra érkeztek a szülők és a
nagycsoportos gyerekek a központi óvodába. Amíg a gyerekek
elfogyasztották tízóraiukat, addig
anyukákból álló kis csapatunk
becsempészte az óvoda útravalóját, a ballagó tarisznyákat. Nagyon
megható volt Ica néni, Ildikó és
Melinda óvónénik és a gyerekek
nyakába akasztani ezeket a különleges, valaminek a lezárását
jelképező ajándékokat. A kicsik
is érezték, ahogy szép ruhájukban
álltak és vártak a sorukra, hogy itt
most valami nagy dolog történik.
Ezzel a kis ceremóniával kezdetét

vette a ballagás. Az első igazi ballagásuk.
Elköszöntek az óvoda dolgozóitól és a kis pajtásoktól. Szép
és színvonalas műsort adtak elő
tánccal, verssel, dalokkal a néhány
meghívott vendég, a gyerekek,
óvó -és dajkanénik előtt. Ahogy
néztem őket, pár percenként "bepárásodott a szemüveg". Olyan
szépek, olyan nagylányosak és
nagyfiúsak lettek! De mikor?!
Egy szempillantás alatt történhetett... Az előadás után megvendégelték a ballagókat, akik visszavonultak megnézni mit rejtenek a
tarisznyák.

Délután 16 órakor kezdődött
a második felvonás. Az ovi szinte pezsgett. A sok szülő, testvér,
nagyszülő, dédike, rokon összegyűlt a zsibongóban, hogy gyönyörködhessen a gyerekeinkben.
Gyukinné Brczán Szpomenka
óvodavezető asszony és Király
László polgármester úr kedves
szavai után ismét a kicsiké volt
a főszerep. A vendégek lelkesen
tapsoltak, a gyerekek pedig ragyogtak. Kis csokrokkal, ajándékokkal ünnepeltük őket a műsor
végén.
Köszönetet mondtunk az óvoda dolgozóinak a szeretetteljes
együtt töltött évekért. Ők, a gondoskodó, óvó, tanításuk, szeretetük lelki táplálék a gyerekeknek,
ami sokszor jól fog jönni. Ez egy
boldog, pityergős része volt a ballagásnak. Megható, szép emlék.
Az udvarra kivonulva kis büfével, padokkal, asztalokkal vártuk a ballagókat és vendégeiket.
A felnőttek nevetése, a gyerekek
önfeledt játéka tette teljessé ezt a
délutánt.
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki bármilyen formában hozzájárult, hogy ez a nap a végén egy
kerek egész legyen és nem utolsó
sorban, örök emlék.
Kovács Krisztina
SZMK tag.

Kolo csoportosaink is ballagtak

Idén is eljött az a nap, amikor néhány kisgyerek
búcsút intett az óvodai életnek.
A ballagásra 06.08-án került sor. Mindenki izgatottan várta ezt a napot, és mondhatom csodálatosra
sikeredett. A meghívott vendégeknek, szülőknek, rokonoknak a Szerb óvoda Kolo csoportja olyan megható kis előadással készült, hogy sok szülőnek bizony
könny szökött a szemébe. /Közöttük nekem is/

Az óvó nénik és dadák délutánra egy kerti partit
szerveztek a gyerekeknek, ahol az önfeledt játék mellett volt sok-sok finomság is.
Ezúton is köszönjük az együtt töltött éveket, és a
hét kis ballagónak sok sikert kívánunk az iskolai
évekhez.
Ildikó néni

Közhasznúsági
melléklet
Cég neve: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
Időszak: 2016. január 01. - 2016.
december 31.
Tartalmi beszámoló
A tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi
munkában végezték, ezért sem
pénzbeni, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.
2016. évben vállalkozási tevékenység nem volt. Bevétel 460 e Ft,
kamat bevétele 34 e Ft,
összes kiadása 741 e Ft. Tárgyévi
eredmény -247 e Ft.
A szervezet mérlegforduló napon 3.662 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 3.227 e Ft pénzeszköz
volt. Kötelezettségek között 100 e
Ft rövid lejáratú kötelezettség került kimutatásra. Kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt,
ésszerű az előző évben hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a
költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban
lefektetett céloknak megfelelően
történt.
Támogatások részletezése forrásonként
– Magánszemélytől kapott támogatás: 460 e Ft, melynek 25%-a
közalapítvány
törzsvagyonát növelte.
– Generáli Providencia Zrt. : 32 e
Ft, támogatás iskolai célokra került
elszámolásra.
– NAV 1% SZJA: 131 e Ft, melyből 2/3-ad része iskolai nevelési,
oktatási,
ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat, míg 1/3-ad része
óvodai
nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat
valósított meg.
– Kamatbevétel 34 e Ft
Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
– Óvodai célokra: 50 e Ft
– Iskolai célokra: 458 e Ft
– Egyéb: 2 e Ft
– Működési költség: 229 e Ft
Deszk, 2017. május 12.
Dr. Bene Kálmánné
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Iskolai hírek
VAKÁCIÓ! Minden osztályban
a hagyományoknak megfelelően nap napot követve felkerültek
a betűk a jó „öreg” táblára. Az év
vége a számvetés ideje, na, meg
persze az örök élményt nyújtó osztálykirándulásoké. A tanórai foglalkozás az ismeretszerzés egyik
formája. Meg lehet kockáztatni azt
a kijelentést, hogy a tanórán kívüli foglalkozások hatékonyabbak,
mint egy-két hagyományos tanítási óra. A Zoltánfyban így gondolkodnak a nevelők, remélhetőleg az ország többi iskolájában is.
Ennek a gondolkodásnak szerves
része az osztálykirándulások szervezése. A számvetést kedves olvasó
megtalálja a következő Deszki Tükör számában és természetesen a
zoltanfy.hu-n folyamatosan.
w Közös kirándulást szervezett az intézmény 5-7. osztályosoknak Egerbe és környékére.
Az „együtt kirándulás” a közösségépítés fontos eleme, egyik legfontosabb pedagógiai alapelve a
Zoltánfynak. Ezt a hagyományt
őrzi az iskola vezetése, így történt
ez az idén is. Igazgató helyettes as�szony, Kissné Molnár Zsuzsa nagy
energiát fektetett abba, hogy ez
idén is megvalósuljon. Az időjárás
változékonysága nagy kihívás elé
állította a szervezőket. Pillanatról
pillanatra kellett alkalmazkodni
a szeszélyes júniusi időjáráshoz.
Változatos kulturális és szabadidős
tevékenységekkel telt a rövidnek
tűnő három nap. Természetjárás

a Szalajka völgyben, István barlang 10 fokos hűsítő klímája után
a Barlangfürdő gyógyító ölelése jól
esett gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Eger gyönyörű virágos utcái
és történelmi levegője mindenkit
lenyűgözött. A kirándulás egyik
célja a sok közül a már említett
iskolai közösség összekovácsolása,
ami egyre nehezebb, de Deszken
még működik.
A történelmi és irodalmi vonatkozásokat a pedagógusok a kötetlen beszélgetésekbe a gyerekek
tudta nélkül becsempészték. Elnézést kedves tanulók, de mi tanárok
ilyenek vagyunk)

w Kirándulás Révbérpusztára
Az idei tanév végén alsó tagozaton közösen és önállóan is kirándultak az egyes osztályok. A
közös kirándulás (1-4 évfolyam)
a révbérpusztai látogatás volt. Bepillantást nyerhettek a gyerekek a
tájegység hagyományos népi hétköznapjaiba és ünnepeibe, megismerkedhettek őshonos állatokkal.
A programok lehetőséget biztosítottak arra, hogy felfedezzék, megtapasztalják, és mindezek révén
megértsék a természeti, gazdasági
és kulturális összefüggéseket, kapcsolatokat.
Megérkezéskor kemencében
sült tejfölös lángos, üdítő és jellegzetes népzene fogadta a nebulókat. Néhány tanuló jó deszkihez
híven táncra is perdült, megmutatva, hogy nem idegen tőlünk ez
a műfaj. A sportos életmódot a
rönkhajítás, patkó-tartás, pányvavetés, gyertyaütés karikás ostorral,
patkódobás, petrencerúdtartás,
talicskatolás kihívása biztosította.
Ezután következett egy igazi kiskun ételekből álló ebéd, amelyhez
citerazenekar biztosította a vidám
hangulatot. Ebéd után jött a csikósbemutató, amely lenyűgözte
az apróságokat. A bátrabbak kipróbálhatták a lovaglást, szamaragolást. Ezt követően különféle
kézműves bemutatókat láthattunk
(patkoló kovács, szőnyegszövő,
hímző, fazekas, stb.) A nap egyik
fénypontja a kincsvadászat volt. A
szóbeszéd azt tartja, hogy a solti
betyárok valahol itt rejtették el a
gazdag földesuraktól rabolt mesés kincsüket, amelyet a mai napig
nem találtak még meg. A deszki
gyerekeken természetesen ez sem
fogott ki, most azonban feltűnt
egy reménysugár, mert „találtak”
egy nyomot, amelyen elindulva
megfejtették ezen ősi legendát és
kiásták a kincset. A nap végén a
„Puszta olimpia” eredményhirdetése után következett a buszozás
haza, élményekkel gazdagon.
w A keményen végigdolgozott tanév utolsó napjai már
kötetlenebb, vidámabb hangulat-

ban teltek. Június 14-én a másodikosokkal a Lombkorona sétány
tanösvényt látogattuk meg Makón.
Ez egy valóságos élő környezetóra volt, ahol közvetlenül megtapasztalhatták a gyerekek az órán
tanultakat: az erdő szintjeit, a Maros ártér növény- és állatvilágát.
A lombkorona sétányon átkeltek
a függőhídon, megpihentek a
hagymateraszon, felmentek a kilátótoronyba, ahonnan csodás panoráma tárult eléjük. A vállalkozó
kedvűek a lejutás gyorsabb módját
választották a 20 méter magas csőcsúszdán. Séta, fagyi és jókedvű
hazautazás zárta e napot.
w Kirándulás a Velencei –
tónál
Élményekben gazdag osztálykiránduláson vett részt a búcsúzó
nyolcadik június 12-14 – ig.
Zárják Ők a sort most búcsúzóul, osztályfőnökük tolmácsolásában.
„Már az előkészületek is nagy
izgalommal teltek, hiszen tudtuk,
hogy ezek az utolsó együtt töltött
napjaink lesznek. Nagy örömömre
mindenki vállalta a költségeket,
így teljes osztálylétszámmal indultunk útnak a Velencei – tóhoz.
Szerencsére nagyon jó időt fog-
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tunk ki, ez kiváló lehetőséget nyújtott a különböző programokhoz.
Természetesen az izzasztó melegben az első dolgunk a felfrissülés
volt, így a kipakolás után azonnal
a tópartra siettünk. A kirándulás
előtti napokon egy hidegfront
kissé lehűtötte ugyan a Velencei –
tavat, de ez nem lehetett akadálya
annak, hogy mindenki megmártózzon a 21 °C – os vízben. A fürdés a mindennapjaink része lett,
amit aztán még élvezetesebbé tett
az, hogy elég erős szél fújt mindhárom napon, így nagy hullámok
között élvezhettük a víz hűvösét.
A második napunk fő programja egy kerékpártúra volt. Helyi
kölcsönzőből béreltünk bicikliket
és ezekkel indultunk el a Velencei
– tó megkerülésére. Elkészült a tó
körüli kerékpárút, így ez nagyon jó
lehetőség volt egy kis kirándulásra.
A túra során többször megálltunk
pihenni, inni, enni, illetve láncot
szerelni. Megnéztük a Pákozdnál
lévő Doni emlékművet, amely a 2.
világháborúban a Don kanyarnál
elesettek emlékét őrzi. Ez egy hatalmas kápolna, amelyhez tartozik
egy harang is, amelyet bárki megkongathat emlékezésül. Mi is így
tettünk. Közben áthaladtunk az
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1848. szeptember 29 – i pákozdi
csata helyszínén is. A kerékpártúránk nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon élvezték, még ha el is
fáradtak. A nap folyamán 35 km –
t kerekeztünk mintegy 3 és fél óra
alatt. Ez mindenkinek felejthetetlen élmény volt.
A kirándulásunk befejező napjára szerveztünk egy kenutúrát a
Velencei tavi szigetekhez. A sűrű
nádas között haladva igazán izgalmas volt az utunk. Egyik ilyen
vadregényes résznél megálltunk,
a kísérőnk tartott egy kis előadást
a tóról és annak élővilágáról. A
másfél órás túránk során láttunk
közelről nagy kócsagot, szürke
gémet, barna rétihéját, kis vöcsököt és ráadásként vetési ludakat,
ahogy kint legelésznek a tóparton.
Kellemesen elfáradva még
egyszer megmártóztunk a tóban,
majd mindent összepakolva búcsút intettünk a szállásunknak
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és elindultunk a vasútállomásra.
Akkor még nem tudtuk, hogy a
hazautazásunk is tartogat meglepetéseket. Kiskunfélegyházára
érve közölték velünk, hogy baleset
történt az egyik vasúti átjáróban,
így bizonytalan ideig az állomáson maradunk. 1 óra várakozás
után vonatpótló buszra szálltunk
át, majd Kisteleken vonatpótló
buszpótló vonatra ültünk át. Így
érkeztünk Szegedre mintegy 2
órás késéssel.
Azt hiszem, erre a kirándulásra
mindenki sokáig fog emlékezni.
A felejthetetlen élmények, a közös
esti beszélgetések méltó lezárása
volt az együtt töltött csodálatos 4
évnek.
Kovács Attila osztályfőnök”
VERSENYEK
w A tanév utolsó hónapja is
eredményekben bővelkedett. A
másodikos tanulók két csapattal

neveztek be az országos Böngész
olvasás levelező versenybe. A verseny 4 fordulóból állt, melynek
mindegyikéhez irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó feladatokat
kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A két csapat holtversenyben
országos nyolcadik helyen végzett.
A csapatok tagjai voltak: Tirk Inez,
Simity Éva, Gera Nilla Bíborka, Takács Réka, Uti Hanna, Váradi Sára
(2. osztály). A SZTEJKI Kossuth
Lajos Általános Iskolája által kiírt
térségi rajzversenyen Konkoly Kitti
2. osztályos tanuló második helyezést ért el.
w A korábbi évekhez hasonlóan idén is szebbnél-szebb alkotásokat küldtünk a szőregi „Mesés
rózsák, rózsás mesék” című pályázatra, melyek közül Tirk Inez és Köteles Elizabet 2. osztályos, valamint
Tajti Milán 3. osztályos tanulók
munkáját a szakmai zsűri díjazásban részesítette. Az oklevelet a

Rózsaünnep keretei között megrendezett kiállítás megnyitóján,
június 24-én, Pataki Ferenc Prima-Díjas festőművésztől vehetik
át a gyerekek a szőregi iskolában,
ahol az érdeklődők megtekinthetik a gyerekek alkotásait.
w A 7. osztályosok angol
nyelvi próbanyelvvizsgán az alábbi eredmények születtek:
6 tanuló sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tett
2 tanuló sikeres írásbelit
1 tanulónak pedig a szóbeli
vizsga sikerült.
Gratulálunk a tanév során elért
eredményekhez, a sikeres továbbtanuláshoz és az eredményes próba nyelvvizsgához!
Összeállította:
Vid György igazgató

Nyolcadikos diákjaink továbbtanulása az alábbiak szerint alakult e tanévben:

2016-17.
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Gimnázium:
Deák Ferenc Gimnázium:
            

Juhász Gyula Református Gimnázium:
SZTEJKI Eötvös József Egységes Gimnázium:
Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola:
Szakgimnázium
Szegedi SzC Déri Miksa Szakgimnázium:
Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnázium:
Juhász Gyula Református Gimnázium és Szk.:

FŐ

általános

2 fő

speciális angol

1 fő

matematika-angol

1 fő

emelt nyelvi
általános
média-informatika
humán
spanyol kéttannyelvű

1 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő

gépészet
informatika
sport
szociális

2 fő
3 fő
1 fő
1 fő

Összesen 12 fő

Összesen: 7 fő

Hírek a Bánát háza tájáról

Könyvhét
88. alkalommal rendezték
meg az Ünnepi Könyhetet és 16.
Gyermekkönynapokat Szegeden,
a Dugonics téren június 8-12.

között. A sok új kiadvány mellett
természetesen sok volt a régi is.
Mindenki törekedett a kiadók
és könyvterjesztők közül, hogy
a legjobbat nyújtsa. A Somogyi

könytár, mint főszervező mindent megtett, hogy a kísérő programok is színvonalasak legyenek
nemcsak a téren, hanem a könytárban és fiókkönyvtáraiban is. Ez
évben is egy napra, június 11-re
biztosítottak helyet a hagyományokhoz híven a szerb kiadványok bemutatására. A szervező
munkát e téren a Szegedi Helyi
Szerb Közösség végezte a Szerb
Kulturális és Dokumentációs
Központ segítségével. Bemutatták
a Magyarországon kiadott szerb
nyelvű könyveket, kiadványokat,
CD-ket, újságot és kalendáriumot. Ezek között szerepeltek a

„Deszki füzetek“ és a CD a „Banatski Sabor“
népzenei programjairól is, de volt
egy újdonság is, ami deszki vonatkozású: bemutatták a deszki
szerb kézműves műhely munkáját, ami nagy érdeklődést váltott
ki. Hagyomány a Bánát néptáncegyüttes szereplése is a könyvhéten, a Dugonics téren, így volt ez
ezévben is, ahol az utánpótlás és
felnőtt csoport mutatkozott be és
egy fergeteges táncház követte a
fellépést, amiben sokan részt vettek a nézők soraiból.
Rusz Borivoj
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Hírek az idősek klub életéről
Május hónap bővelkedett a házon kívüli programokban.
Május 3-án Ferencszálláson láttak vendégül bennünket a kártyapartnereink, akikkel rendszeresen
hétről-hétre összejövünk Deszken
egy-egy kártyacsatára. Sütöttek
nekünk ebédre hurkát, kolbászt,
különböző süteményeket. Nagyon
kellemes délutánt töltöttünk ismét
együtt a kártyaasztaloknál.
Május 8-án ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Kiskundorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub. Ez alkalomból a Deszki
Nyugdíjas klub tagjai is köszöntötték a szervezetet, akikkel már
több évtizedes baráti kapcsolatot
ápolunk. Jó volt újra találkozni a
régi kedves ismerősökkel és örülni
a sikeres működésüknek, felidézni
közös emlékeinket.
Május 12-én a filmvetítésünkön
Clint Eastwood és Meryl Streep
főszereplésével nézhettük meg a
Szív hídjai c. romantikus filmet,
amelyben egy szívszorító történetre derült fény, amiben egy férfi
és egy nő, aki már lemondott az

ujjongó érzelmekről, egymásra
talált.
Május 16-án a Hagymatikum
Fürdő szolgáltatásait élvezhettük
a Nyugdíjas Találkozós napon.
Sztárvendég Peller Károly volt. Ez
alkalommal is igénybe vettük a
strand kényeztető elemeit.
Május 18-án Budapestre kirándultunk az Újszentiváni, Ferencszállási Nyugdíjas Klub tagjaival
közösen. A külön buszos utazáson
az Országházat szerettük volna
megtekinteni, de a jármű műszaki
problémái miatt lekéstük a csoportnak fenntartott időpontot. Így
csak kívülről csodálhattuk meg
Steindl Imre építészeti remekét. A
kiruccanás emlékezetes volt számunkra.
Május 25-én névnapjukat, születésnapjukat ünneplő klubtársakat köszöntöttük. A csoporttagokat foszlós kaláccsal és közösen
főzött egyszerű, de ízletes ebéddel
várták. Király László Polgármester
úr röviditalokkal és süteményekkel kínálta a csapatot. Akiknek
köszönjük a meghívást: Csonka

Ferencné, Temesvári Antalné,
Király Ferencné, Kiss Györgyné,
Álmosdi Antalné, Kiss Istvánné,
Fülöp Istvánné, Börcsök Imréné, Szász Lászlóné, Muskó Pálné,
Szűcs Antal, Vígh Ferenc, Radics
Béla, Cserháti György, Tari János.
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Május hónapban végső búcsút
vettünk Mészáros Ferenc klubtársunktól, akit emlékeinkben őrzünk.
DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

Süli József

Személyszállítást vállalok
KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 70/772-7897
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A Deszki Sport Club évértékelése
Nehéz, de sikeres éven van
túl a Deszki Sport Club. Szakosztályaink működnek, több
mint száz sportoló küzd, versenyez heti rendszereséggel
az egyesület színeiben.
Pénzügyi helyzetünk stabil.
TAO pályázatot adott be a
kézilabda, illetve a labdarúgó
szakosztályunk is. Emellett az
önkormányzat is kiemelten
támogatja anyagilag, létesítményileg (sportpálya, csarnok) az egyesületet.
Pár szó szakosztályainkról:
Kerékpár szakosztály: idén
újra részt vettünk a „Hármas
határnyitáson”. Átkerékpároztunk Romániába, Szerbiába, eltöltöttünk egy kellemes
szombati napot. Célok között
szerepel még idén egy igazfalvi túra is.
Kézilabda szakosztály: lányaink küzdöttek a megyei
bajnokságban. Voltak szép
győzelmek, sajnos vereségek
is becsúsztak. Csapatunk végül a harmadik helyen zárt.
Gera Norbert vezetésével
a következő bajnoki évben
szeretnénk ezt a szakosztályt
is sikeresebben működtetni,
utánpótlással foglalkozni, női
NBII-es lánycsapatot szerepeltetni. Ennek alapfeltétele
lenne a sikeres TAO pályázat.
Reménykedünk.
Judo szakosztály: frissen
alakult
kezdeményezésről
van szó. A szakmai vezető,
Huszár László remekül fog-

ja össze a munkát. Ezek az
évek még jelenleg a gyerekek
bevonzásáról szólnak, hogy
minél többen válasszák ezt a
sportot. A gyerekek bemutatókon vesznek részt, ilyen volt
a majálisi szőregi fellépés is.
Domaszéki kupáról érmeket
hoztak el gyerekeink.
Labdarúgó szakosztály: a
legnépesebb szakosztályunk
sikeres évet tud maga mögött.
Lassan 100 labdarúgóval szerepelünk heti rendszereséggel
a megyei bajnokságokban.
EREDMÉNYEK:
 U7, U9, U11: csapataink
eredményesen szerepelnek
a Bozsikos tornákon. Felkészítő edzők: Király Csaba,
Huszti Richárd remek munkát végeznek. Szeretik őket a
gyerekek, majdnem 100%-os
edzéslátogatottság
mellett
szépen fejlődnek.
 U14-es csapatunk 6. helyen ért célba első bajnoki
évében. Egy kis szerencsével
előrébb is végezhetett volna.
 U19-es csapatunk 12. helyen végzett a megyei ifjúsági
bajnokság „elit” osztályában.
Az „ezer sebből vérző” gárda
köszönhetően a túlkoros játékosok hozzáállásának meg
tudta őrizni tagságát. Jövőre
ennél sokkal, de sokkal többre lesz szükség.
 Felnőtt csapatunk a megyei II. osztályban ezüstérmet
szerzett. A következő szezont
az első osztályban fogja kez-

deni, utoljára erre
több mint 10 éve volt
lehetőség. Gratulálok a gárda
összes tagjának, edzőjének:
Lehota Istvánnak. A kezdeti
őszi rossz széria után belendültek a srácok, és meg sem
álltak a dobogóig.
Emellett a szép eredményeken kívül közösség építésben
is kivettük a részünk. Gondolok itt a „Sport Bál”, illetve a
majálisi „Miki kupa” szervezésére.
Nem maradt más hátra,
minthogy
megköszönjem
azon emberek segítségét, akik
nagyban hozzájárultak a sikereinkhez.
Elsőnek Király Lászlónak,
Deszk polgármesterének, aki
mindig segített, tanácsot osztott, javasolt.
Köszönöm Szabóné Sarkadi Szilviának, a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit
Kft vezetőjének konstruktív,
segítőkész munkáját.
Tóth Tibornak, Adamov
Cedomirnak, Zika Lászlónak,
Mészáros Ferencnek, Buzdorján Gábornak, Zombori
Ildikónak és mindazoknak,
akik segítettek bármilyen
formában is a Deszki Sport
Clubnak.
Köszönöm sportolóinknak ez egész éves hozzáállást,
munkát, szülőknek a biztatást.

Hajrá DSC!!!

Szabó László DSC elnök

Elnök: Szabó László, szakosztályvezető: Adamov Csedomír, edző: Lehota István
A csapat tagjai: Adamov Filip, Adamov Szreten, Balogh Tibor, Barta Ottó, Bata Nathaniel, Békési Róbert, Bürgés Ferenc, Fazekas Bálint, Fekete Ádám, Gallai Gábor, Gyenes János, Győri András, Haskó Norbert, 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, Szentmártoni Csaba, Tóth Attila, Vér Ádám

Görkoris hírek
A deszki iskolások először képviseltették
magukat az Országos Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpián 2017. május 2-án. Az
iskolát Égető Kiara, Krizsán Levente, Sziveri
Roberta, Tajti Milán és Vikor Dániel képviselte. A több, mint 350 fő induló közt nagyon
rutinosan, az elő- és középdöntőbe jutások
után a legjobb 15-ben végeztek a gyerekek
a korcsoportonkénti versenyben. Terveink
közt szerepel a jövő évben az iskolában korcsolyázó összes gyermeket indítani, és egyre
több létszámmal képviseltetni magunkat az
országos versenyen.
Óvodás görkoris hírek: a tavasz folyamán
az óvodában is elindult a görkori oktatás. 22
ovis sajátította el az alapokat. Jókat nevettünk,
és játszottunk.
Köszönöm szépen a szülők és az óvoda támogatását.
Nyári sporttáborainkban várjuk sok szeretettel azokat a gyermekeket, akik szeretnének
velünk görkorizni, rollerezni és a gördülő
sportokkal megismerkednének.
Kiss Márta
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Kossuth utcai futóverseny
22. alkalommal rendezték meg
a Kossuth utcai futóversenyt. A
főszervező idén is „mindenki Vojszi bácsija” volt, aki fáradhatatlanul
szervezi ezeket a sporteseményeket.
Külön köszönet illeti az iskola és
óvoda pedagógusait, élükön Gera
Norbert testnevelő tanárral. Köszönet az önkormányzatnak és a kftnek a támogatásért, valamint egy
„anonim” támogatónak, akinek jóvoltából minden résztvevő gyermek
kapott egy csokit.
A VERSENY EREDMÉNYE:
Óvodás Nagycsoport lány kategória:
1. Papp Dorottya
2. Orvos Maja
Óvodás Nagycsoport fiú kategória:
1. Kovács Kende
2. Szécsi Dániel
3.Baranyi Zsombor István
Óvodás Kiscsoport lány kategória:
1. Vörös Noémi
2. Terjék Mira
3.Széklely Nikolett

Óvodás Kiscsoport fiú kategória:
3.-4. osztály fiú kategória:
1. Sebesi Milán
1. Szügyi Olivér
2. Szabadai Péter
2. Varga Dániel
3. Lehotai Dávid
3. Dávid Gergő
Óvodás Középső csoport lány kate- 5.-6. osztály lány kategória:
Dobó Viki
gória:
1. Mészáros Zsófia
korcsoportjában második lett
1. Kocsis Virág Eszter
2. Vas Maja
2. Németh Maja
3. Szabó Judit
30 év feletti férfi kategória:
3. Vass-Nagy Lilla
5.-6. osztály fiú kategória:
1. Vass László
Óvodás Középső csoport fiú kategó- 1.Varga Ádám
2. Vörös András
ria:
2. Hüvös Gergely
3. Koncz Tamás
1. Dékány Péter
3. Vikor Attila
Nyugdíjas Szőreg női kategória:
2. Kovács Tamás
7.-8. osztály lány kategória:
1. Sajó Dánielné
3.Karagity Márk
1. Bajusz Henriett
2. Kovács Ferencné
1.-2. osztály lány kategória:
2. Varró Ágnes
3. Kele Istvánné
1. Konkoly Kitti
3. Bársony Réka
Nyugdíjas Szőreg férfi kategória:
2. Váradi Sára
7.-8. osztály fiú kategória:
1. Kele István
3. Kovács Regina
1. Tóth Zoltán
2. Bárdos László
1.-2. osztály fiú kategória:
2. Mészáros Ákos
3. Tóth József
1. Tóth Justin
3. Kis Vilmos
Nyugdíjas Deszk női kategória:
2. Sztanojev Branimír
30 év alatti férfi kategória:
1. Marócsikné Márta
3. Tóth Dominik
1. Nacsa Gábor
2. Igaz Istvánné
3.-4. osztály lány kategória:
30 év feletti női kategória:
Nyugdíjas Deszk férfi kategória:
1. Kovács Kámea
1. Konkolyné Vass Olga
1. Tóth Ferenc
2. Dobó Viktória
2. Vass Anita
2. Fülöp István
3. Schauer Viktória
3. Kardos Ditke
Vándorserleg alapítók: Kiss-Beck Regina, Kiss-Beck Tamara, Mészáros Zsófia és Mészáros Marcell, Mészáros Luca és Mészáros Réka, Kardos Dorina és
Kardos Edina, Kiss Hanna Lara és Kiss Zalán Áron, Révész Petra és Révész Villő, Beszédes Viktor, Terhes Éva, Bertók Péter, Németh Maja és Németh Míra,
Terhes Zoltán, Krizsán Pál, Kócsóné Zsuzsa, Tóth Ferenc és Kovács Kámea, Romcsicsné Kovács Ilona, Kovács Dániel Csaba, Király László, Vörös Eszter és
László Levente, Baranyi József, Farkas Péter, Révész István, Majzik Andrea és Kacsa József, Vörös Eszter-László Levente.

Kert és konyha
Körömvirág – csípős és ápol. Rizs, hal, húsleves, krémsajt, joghurt, vaj, omlettek, tejes ételek, édes sütemények fűszerezésére, színezésére használhatjuk. Ételeknek sáfrány színt és enyhén csípős ízt ad.
Virágának forrázata megkönnyíti az emésztést, fogíny ápolására szájvízként is használják.
A körömvirág enyhítő és viszketéscsillapító hatásának köszönhetően külsőleg kiegészítő kezeléseknél használatos.
Zsálya - Az ókori görögök és rómaiak a zsályát – a rozmaringhoz hasonlóan –kezdetben húsok tartósítására használták, de hamarosan a gyógyászatban is igen rangos helyet szerzett.
Antimikrobiális hatású (baktérium-, gomba-, és vírusellenes), erősen antioxidáns (tartósítás), emésztésserkentő, magas tannintartalmú, emiatt fogínyvérzésre, torokfájásra használható. Vértisztító hatású, agy-, és
idegerősítő. Friss, vagy szárított levelét húsok, pástétomok, tésztafélék ízesítésére használják. Segíti a zsíros
ételek emésztését. Szaga jellegzetes, íze fanyar, kesernyés. Kismamáknak, időseknek, kisgyerekeknek a zsálya
alkoholos kivonata (=nagy dózis) nem ajánlott!
Zeller - Világszerte három változata terjedt el, Magyarországon a gumós változatot termelik. A halványított (termesztése közben árnyékolják) vagy szárzeller és metélő zeller levélnyelében 30–50 mg/100g C-vitamint is tartalmaz, míg a gumós változat csak elenyésző mennyiséget. Ennek levele és gumója adja az illatos,
aromás, édeskésen fanyar ízű fűszert. Kiváló idegerősítő és nemihormon-képző hatása van. Jelentős a mész- és
foszfortartalma, de inkább ízanyagai teszik közkedveltté. Felhasználható nyersen salátákhoz, jól fűszerezi a
főzelékeket, mártásokat, hús- és tojásételeket, de a diétás étkeztetésben is fontos szerepe lehet. Csökkenti a vér
cukorszintjét.
Borsika - Jellegzetes, borsra emlékeztető, fűszeres illatú és ízű növény. Kedvelt aromája miatt általánosan elterjedt. Diétás ételek, saláták, fűszerezésére kiváló. Felhasználható burgonya-, káposzta-, gombás ételek,
kolbászáruk, vadpácok, mártások, majonéz, ecetes és vizesuborka készítésekor. Mivel csökkenti a felfúvódást,
előszeretettel ízesítenek vele babos ételeket.
Teáját alacsony vérnyomás, bélhurut, felfúvódás és köhögés ellen isszák.
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Tiszavirág hírek
Első születésnapját ünnepelte a Tiszavirág
Néptáncegyesület Deszk június 11-én, vasárnap. Az ünnepség, amely egyben az egész
éves munka lezárása is volt, a Szegedi Nemzeti
Színházban került megrendezésre. A közel
300 táncos Deszkről, Röszkéről és Szegedről
egy két és fél órás gyönyörű műsorral örvendeztette meg a nézőket. Fellépett az egyesület
összes csoportja, káprázatos ruhákat és táncokat vonultatva fel a színpadon. Az est rende-

zője Farkas Tamás koreográfus volt, ezúton is
köszönjük, hogy ismét együtt dolgozhattunk.
Köszönet a Juhász zenekarnak, hogy sosem
csalódunk bennük, mindig profin húzzák a
talpalávalót táncosainknak. Ha szülinap, akkor nem hiányozhatott a torta sem. Vámos
Zoltán a tőle már megszokott isteni tortát varázsolt a színpadra, hálás köszönet érte.
Nem győzzük elégszer megköszönni azt
a hatalmas segítséget, amit támogatóinktól

kapunk. Nélkülük az egy éves szülinapunkat
nem ünnepelhetnénk. Ahogy nem ünnepelhetnénk táncosaink és szüleik nélkül sem,
akik fáradtságot nem kímélve minden helyzetben helytállnak. Köszönet érte!
A gálaműsorunk fő támogatója a Nemzeti
Együttműködési Alap volt.
Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk
vezetősége

Amitől mindig összeragad a méhész kesztyűje:
a Pro-polis = "Elő-város" - a kaptár védelmezője

A méhészek egy úgynevezett propolisz szedő
rácsot tesznek be a kaptárba. A méhek betömik
a réseket, és így szednek propoliszt a méhészek
A méhszurok a méhek tömítő és fertőtlenítő anyaga. A kaptár kis réseit, hézagokat vonnak be vele, és az illetéktelen behatolókat (pl.:
egér, cickány, darázs, stb) leszúrják, majd propolisszal bevonják, így fertőtlenítik.
Egy legenda szerint Arisztotelészt nagyon
érdekelték a méhek főleg amiatt, hogy hogyan
is készítik a mézet, így egy átlátszó kaptárba
tette őket, hogy megfigyelhesse munkájukat.
A méhek azonban furfangos módon bevonták
a kaptár oldalát propolisszal, ezzel megóvva
magukat a kíváncsiskodó Arisztotelésztől.
Oroszországban már a XII. században gyógyították propolisszal a különböző szájüregi
gyulladásokat és a fogfájást. Az inkák lázas
fertőzések kezelésére, míg az egyiptomi papok
ezt az anyagot használták fel a mumifikálásnál.
Igen elterjedt volt Európában is egészen
addig, míg meg nem jelentek a tabletták. Így,
mint minden természetes gyógymód, a propolisz is háttérbe szorult.
A méhszurok tartalmaz gyantát, viaszt, illóolajokat, virágport, vitaminokat, ásványi
anyagokat, flavonoidokat. Ennyi jótékony ös�-

szetevőnek köszönhetően igen széles körben
alkalmazhatjuk többek között sebgyógyításra,
immunerősítésre, prosztata gyulladásra, bélés emésztőrendszer problémáira, fogfájásra,
fájdalomcsillapításra. Érdekesség, hogy a biogazdálkodásban rovar- és gombaölő szerként
fordul elő. A kozmetikai iparban is megjelent:
balzsamok, szájvizek, krémek összetevője,
azonban igen csekély mennyiségben (1-5%)
tartalmaznak propoliszt. Használat előtt
mindig győződjünk meg arról, hogy nem vagyunk-e allergiásak rá.
Leggyakrabban propolisz-tinktúraként találkozhatunk vele, de lehet fogyasztani szárítva, tablettaként, illetve nyersen, vagy mézzel
elkeverve.
Propolisz- tinktúra készítése: egy üvegbe an�nyi alkoholt (80-96%-os) öntünk a feldarabolt propoliszra, hogy ellepje, majd lezárjuk,
sötét helyre tesszük. Naponta felrázva hagyjuk oldódni, körülbelül egy 1-2 hétig. Akkor
van készen az oldatunk, ha a propolisz az alján
kivilágosodott, a folyadék színe pedig barnássá vált. Leszűrés után szobahőmérsékleten kell
tárolni, sötét üvegben.
Tinktúra alkalmazása:
Nem csak kezelésként, hanem megelőzésként, általános immunerősítés céljából érdemes étkezés előtt negyedórával kis vízbe tenni,
így meginni. Javasolt napi adag, 2x20 csepp.
Propoliszos mézet ugyanígy fogyasszuk, 1 teáskanállal.
Vigyázzunk, nehogy hirtelen túladagoljuk,
érdemes fokozatosan növelni.
Őszi, influenzás időszakokban nagyon

hasznos lehet, ha párologtatóba
cseppentünk, mert így csírátlanítja, fertőtleníti
a levegőt.
Prosztata gyulladásnál napi 1x30 cseppet,
gyomor- és nyombélfekélyeknél 1 dl meleg
tejben 40 csepp propolisz tinktúrát adunk és
éhgyomorra megisszuk. 1 dl meleg vízbe 40-50
csepp propolisz tinktúrát csepegtetünk és ezzel
az oldattal borotválás után arcunkat megmoshatjuk. Gyomorfájdalmaknál megiszunk 1 dl
meleg vizet, melybe 50 csepp tinktúrát csepegtetünk. Vattára csepegtetünk, majd a fájós fogra tesszük, mellyel csillapítani tudjuk a fájdalmat és a gyulladást. A propolisz tinktúra első
fokú égési sebekre is használható.
Lehet még mézbe (0,5 kg) cseppentve (10
ml) fogyasztani, hiszen a mézzel együtt hatása
erősebb. Gyermekeknek finom és egészséges
csemege, azonban 14 éves kor alatt nem ajánlatos rendszeresen használni.
Propoliszos kenőcs:
75% disznózsír, 10% propolisz, amit 20%-os
alkoholos oldatban tárolnak, 10% lanolin, 5%
méhviasz.
Vízfürdőn olvasszuk fel a disznózsírt és a
méhviaszt, majd adjuk hozzá a lanolint és a
propoliszt. Keverjük jól össze. Sötét üvegekbe
téve hűvös helyen tároljuk.
Egyéb felhasználása:
Füstölőként égetve illatosítja a levegőt, vagy
vízben oldva lakként használhatjuk, illetve
védhetjük a fémet a rozsdásodástól.
Az apiterápiás terméket mindig biztos forrásból szerezzük be!
Kisuczky Éva
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca,
Móra utca sarok
Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Széchenyi István utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (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.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Beszédes Viktor r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni az állatorvosnak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
után.

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Király Kinga Zsófiának és Doffkay
Zsoltnak (Deszk, Kertész u. 19/a) Balázs Péter,
Farkas Juditnak és Henn Lászlónak (Deszk,
Széchenyi I. u. 33/a) Bertalan nevű gyermeke
született.

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

6772 Deszk Tempfli tér 10.
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás:
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT

Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421,
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.30;
Péntek: 8.00–12.00.
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

július 5. és 19.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Majorosi Ferenc – Deszk, Május 1. utca
47. szám alatti lakos 67 éves korában,
Sisák József Emil – Damjanich utca 10. szám
alatti lakos 71 éves korában,
Radity Velimir – Deszk, Alkotmány utca 62.
szám alatti lakos 84 éves korában elhunyt.

Marjanucz Bianka és Bakos Imre Attila 2017. május 30-án,
Rácz Noémi Eszter és Szabó Gábor 2017. június 12-én házasságot kötöttek Deszken.
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