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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– A múltkori számban olvashattuk, 
hogy „Esély Otthon” címmel nyert az 
önkormányzat 63 millió forintot, mely-
ből többek között egy önkormányzati 
lakóépület is megújul. Melyik ez ponto-
san, mi lesz belőle, és kik használhatják 
majd?

– A projektből az önkormányzat Petőfi 
utca 36. sz. alatti, régi építésű vályogháza 
újul meg. Amikor megürült az eddig szoci-
ális bérházunk, néhányan megkerestek ben-
nünket vásárlási szándékkal, de ennek a pá-
lyázatnak a megjelenése adott egy reményt, 
hogy talán megtartva az ingatlant, másként 
is hasznosíthatjuk. Örömünkre sikerült 
nyerni 63 millió forintot.

Az átalakítás során alászigetelést kapnak 
a régi falak, egyes részeit visszabontjuk, új 
födém és tető kerül rá, ill. a legfontosabb, 
hogy három kicsi garzonlakást alakítunk ki 
benne.  A pályázat megvalósítása során telje-
sen bebútorozott lakások kerülnek átadásra 
olyan fiataloknak, akik két éven keresztül 
bérleti díj nélkül, csak a rezsi kifizetésével 
használhatják ezeket a garzonokat. 

Ennek természetesen ára van! Be kell csat-
lakozzanak a település életébe szervezőként. 

Önkéntes munkát, programszervezést vá-
runk tőlük, és olyan aktivitást, amivel egy-
részt segítik a település rendezvényeinek elő-
készítését, lebonyolítását, másrészt példát is 
mutatnak a korosztályukban élőknek. A két 
év leteltével újabb fiatalokat kell bevonjunk, 
akik a fenntartási időszakban szintén a fenti 
módon kapják majd meg a három kis lakást. 
Szeretnénk ezzel a programmal fiatalokat itt 
tartani, vagy idevonzani – a nívós, pezsgő 
közösségi életünkbe könnyen bekapcsolód-
hatnak, és valljuk be – el is kél a segítség. 

Most az előkészítés, majd az építkezés kö-
vetkezik, melybe saját erővel is be kell szálljon 
az önkormányzatunk mintegy 7-10 millió 
forinttal.  Építésre és a lakások berendezésére 
24 milliót fordíthatunk a nyert forintokból, a 
többi összeget programszervezésekre, bérre, 
tanácsadásokra, fórumokra és kiadványokra 
fordíthatjuk három éven keresztül. Az első 
ütem végén, idén decemberre tervezzük a 
lakások átadását. Mi is várjuk már nagyon!

– Meglehetősen gyakran ke-
rült ingerült lakossági panasz 
megosztásra az egyik inter-
netes közösségi fórum deszki 
oldalán, az utcán portyázó 
kutyákról. Polgármester úr is 
beszállt a kommentelésbe – 
mit kíván tenni a hivatal?

– Először is két dolgot le-
szegeznék: 1., Továbbra sem a 
hivatalos ügyintézés színtere a 
facebook. 2., Nem a kóbor ku-
tyákkal van jelenleg gond, azok 
száma mára már szinte elenyésző 
– a házakból rendszeresen kijáró 
kutyák borzolják az utcán közle-
kedők kedélyeit. Sokan jelezték, 
hogy esténként kiszökött kutyák 

randalírozásától nem tudnak pi-
henni, de rendszeresen előfordul, 
hogy az utcán sétálgató, gondo-
zott, nagytestű kutyáktól riadnak 
meg a járókelők. Egyik sem nor-
mális dolog, ezt leszögezhetjük.  

Jegyző asszony szórólapon és itt 
az újságban is tájékoztatott már a 
kutyák tartásának szabályairól, ezt 
mindenkinek be kell tartani. 

Mit kívánunk tenni? Azt, amit 
mindig is tettünk! Az elmúlt évek-
ben már sajnos tucatnyi ebtartó 
ellen kellett szabálysértési eljárást 
indítania a jegyzőnek, és megálla-
píthatjuk, hogy minden esetben a 
tulajdonosok hanyagsága miatt 
került sor nem kívánatos inci-
densre.

A jelenleg elindult internetes 
lakossági tere-fere kapcsán 
felhívtam mindenki figyel-
mét, hogy nem születhet 

megoldás a problémáikra, ha 
csak a Deszkiek oldalon, egy-

más között osztják meg a bosszú-
ságaikat, vagy éppen csak a kom-
menteléseikkel hergelik egymást. 

Csak és kizárólag a jegyzőhöz 

tett bejelentések alapján tud, és fog 
is eljárni a szabálysértő, a közössé-
gi együttélés szabályait semmibe 
vevő tulajdonosok ellen.   

A bejegyzésem után tett felje-
lentések nyomán két nagytestű 
kaukázusi, egy németjuhász- és 
puli kutya ügyében indult eljárás. 
Tyúkokat fojtogató tacskó és má-
sik három keverék eb folyamatos-
nak tűnő portyázása miatt már 
szintén megkeresték tanúk, illetve 
károsultak a hivatalunk jegyzőjét. 
Feljelentést még nem tettek, mert 
nem ez a céljuk. Ezeket a tulajdo-
nosokat első körben megkerestük, 
hogy haladéktalanul találjanak 
megoldást a problémára, de újabb 
bejelentés után eljárás indul elle-
nük. 

Ez a hivatalos és hathatós elin-
tézése az ügynek, de nem hiszem, 
hogy az egyetlen megoldás. Ké-
rem a kutyák tulajdonosait, hogy 
ne engedjék kedvenceiket se 
nappal, se éjjel az utcára! Zárják 
kennelbe, vagy erősítsék meg a ke-
rítéseiket, hogy azon ne tudjanak 
kiszökni, ez is része kell legyen a 

felelős állattartásnak! Néhányan 
elbagatellizálják ezeket az ügyeket, 
pedig higgyék el, elég, ha „csak” 
megijed valaki ezektől a nem egy-
szer hamis kutyáktól, és több mint 
elég, ha valakit megkergetnek. 
Nem menti ki a tulajdonost, ha 
azzal nyugtatja megrémült járó-
kelőt, hogy nem bánt a kutya. Ha 
megijed tőle, netán elesik, máris 
kész a tragédia… Az is mindegy, 
hogy egy nagytestű kutya, vagy 
csak egy tacskó riogatja mások in-
gatlanjára beszökve az ott lakókat, 
vagy a tyúkjaikat – EZEK NEM 
KÍVÁNATOS ESEMÉNYEK.  …
és büntethetők. 

Kérem, mindenki tartsa a saját 
ingatlanján házi kedvenceit, ke-
ressen olyan megoldást, amivel 
megakadályozhatja azok kiszöké-
sét! Nem teljesíthetetlen elvárás 
ez. Nekem is van kutyám, mindig 
is volt – de soha nem kellett a kör-
nyéken lakóknak elviselni a por-
tyázásait.

Tartsuk tiszteletben mások jo-
gait, jogos elvárásait is – akkor 
biztosan nyugalom lesz! 

Az épület jelenlegi utcaképe

A felújítás után kialakuló három garzon lakás alaprajza
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– A csapadékvíz elvezető projektek láthatóan jól ha-
ladnak. Adódnak-e problémák, sikerül-e minden pa-
naszra megoldást találni?

– Tudnia kell mindenkinek, hogy egy ilyen projekt vízjogi 
engedélyek alapján készülhet, szigorú feltételek és ellenőrzés 
mellett. Mi nem tehetjük meg azt, amit a kormány a saját beru-
házásainál - kontroll nélküli változtatások, többszörös bekerü-
lési költségek itt elképzelhetetlenek. A legkisebb indokolatlan, 
vagy nem alátámasztható eltérés szabálysértési eljárást vonhat 
maga után és büntetés, vagy akár a teljes támogatás visszafize-
tése lehet a tét. 

Nem akarom minősíteni a tervezőt, de sajnos a pályázat be-
adásának határideje miatt bevállalt sok munkának itt is volt 
böjtje. Kevés tervező van, munka pedig a kiírások miatt sok 
volt, örültünk, hogy el tudták vállalni a miénket is. Emiatt nem 
sikerült mindenben a valósághoz, és adott esetben jogos elvá-
rásokhoz igazítani a műszaki terveket - ez néha megbonyolítja 
a kivitelezést. 

Az ingatlanra történő bejutást biztosítani kell a közterület 
tulajdonosának, és ez ránk is igaz. Volt két olyan eset, ahol csak 
a garázsbejárót használták a tulajdonosok, a kertkapuhoz nem 
építettek ki bejárót, így nem került betervezésre ide a támfalak-
kal lezárt fedett bejáró sem. Módosításra kértünk engedélyt, 
ezeket elfogadta az irányító hatóság. Volt számunkra indoko-
latlannak tűnő árok szakasz is, ennek törlését azonban nem 
engedélyezték, mivel a pályázatban rögzített hossznak meg kell 
épülni. A József Attila utca végén annyira elkeskenyedik az utca, 
hogy a kiásott árkokon kialakított, szabványos, 4 m széles be-
járókon nem fér el egy autó a járda és az útburkolat között. Az 
utca első ingatlanjainál ezért egységesen kértük a módosítási 
engedélyt 4 db bejárónál, hogy az úttal párhuzamos beállást 
biztosítva, 7 méteres bejárókat, ezáltal fedett szakaszt építhes-
sünk a tervektől eltérően. Épp tegnap kaptunk engedélyt ezekre 
is, úgyhogy elmondhatom, minden jogos kérést eddig teljesí-
teni tudtunk. Minden esetben a műszaki ellenőrrel, a projekt-
menedzserrel és az irányító hatósággal egyeztetve lehet csak 
eltérést eszközölni a kivitelezés során. Ez nem gyors, és nem is 
egyszerű eljárás, de indokolt esetben megoldható. Remélem, a 
projektből még hátralévő utcákban is orvosolni tudjuk majd a 
felmerülő problémákat. 

– Szerbia nemzeti ünnepén Rade Drobac nagykövet úr által adott foga-
dásra meghívást kapott Ön is. Szép gesztus, de megtudhatjuk, miért fontos 
ez egy ilyen kis településnek?

– Megtiszteltetés a településünknek, hogy Rade Drobac nagykövet úr, fele-
sége, és Dusko Djekic védelmi attasé meghívott erre az ünnepélyes fogadásra. 
Bízom benne, hogy az általam is képviselt tisztelet nem csak hivatalos, de sze-
mélyes kötődéseket is jelent, és a településünk érdekeit is szolgálja. Nagy öröm 
mindannyiunk számára, amikor a falunapokra és az ajvár fesztiválra immár 
rendszeresen Deszkre látogat nagykövet úr, és ez bizony nagy megtiszteltetés 
is. Ezeket a kapcsolatokat ápolni kell, a már határokon túl is híres deszki ven-
dégszeretet mellett ez továbbra sem lesz nehéz.

Bízom benne, hogy ezek az alkalmak erősíthetik a deszki szerb közösség po-
zícióját és megítélését is. Amellett, hogy követségek képviselőivel is alkalom 
nyílik ilyenkor szót váltani, találkozhatok a szerb országos önkormányzat ve-
zetőivel, képviselőivel, akikkel szintén fontos a baráti kapcsolat ápolása, és a 
deszki szerb közösség által végzett munka elismertetése. Szutor Lászlóné elnök 
asszonnyal, és Alexov Lyubomírral, az országgyűlés szerb nemzetiségi szószó-
lójával is lehetőség volt találkozni, mindketten örömmel tájékoztatottak, hogy 
részükről minden támogatást megkapva, már csak miniszteri aláírásra vár a 
Bánát egyesület által benyújtott 12 millió forintos kérelem, melyből a Szent 
Száva központ tetőtér beépítésének berendezéseit szeretnék megvásárolni. 
Ezért a hírért is érdemes volt már felmenni! A kérdésre válaszolva: kellemes, 
megtisztelő és egyben hasznos is számunkra minden alkalom, ahol hírt adha-
tunk a deszki közösségről.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

Ismét 90 éves születésnapot kö-
szönthettünk Deszken! Papp Jánosné 
Ilonka néni 1928. január 30-án szü-
letett, így személyesen adhattam át 
a miniszterelnöki emléklapot és 
a deszki közösség virágcsokrát, 
egy ajándékcsomaggal. Fia és 
menye társaságában örülhet-
tünk a vendéglátásnak, és annak, 
hogy Ilonka néni – eltekintve az 
ilyenkor szinte kötelező megfázástól 
– jó egészségnek örvend. A kedves, jó ízű 
beszélgetést Ilonka néni által sütött nagyon finom süteménnyel koro-
náztuk meg, az emlékek sorolása közben. Megegyeztünk, hogy öt év 
múlva ismét találkozunk egy köszöntés erejéig. Szívből kívánom min-
den deszki nevében, hogy ez így is legyen!

Ilonka néninek ezúton is jó egészséget, a családjától és rokonságától 
kapott sok szeretetet kívánunk – Isten éltesse még sokáig! 

Király László polgármester

BOLDOG 90. SZÜLETÉSNAPOT, ILONKA NÉNI!
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Tisztelt Deszki Lakosok!
Felhívom a figyelmüket, hogy 

a kutyákat belterület közterü-
letén – kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet – csak pórázon 
lehet vezetni! Közterületen ebet 
csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes, továbbá 
az eb tulajdonosának biztosí-
tania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával 
ne veszélyeztethessen. Szájkosa-
rat használni – ha törvény, kor-
mányrendelet vagy miniszteri 
rendelet a szájkosár használatát 
nem írja elő – kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív magatartá-
sának ismerete esetén kell.

A szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről 
szóló  törvény szerint aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát a te-
lepülés belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja, szabály-
sértést követ el. A szabálysértési 
eljárás lefolytatására a CSMKH 
Szegedi Járási Hivatal mint Álta-
lános szabálysértési hatóság jo-

gosult (6722 Szeged, Rákóczi tér 
1.) Amennyiben a kutya az útes-
ten közlekedő járműre támad (pl. 
kerékpárosra), ebben az esetben 
már a közlekedés biztonságát is 
veszélyezteti, így magatartása a 
közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése sza-
bálysértésnek minősül és a sza-
bálysértés a rendőrség hatásköré-
be tartozik.

Amennyiben konkrét sza-
bálysértést tapasztalnak, kérem, 
tegyék meg feljelentésüket köz-
vetlenül a hatáskörrel rendelkező 
hatóságnak, vagy a Polgármesteri 
Hivatalnak jelezzék, mivel jegy-
zőkönyv felvétele után megte-
szem a feljelentést. A szabálysér-
tési hatóság a rendelkezésre álló 
bizonyítékok (pl. tanúvallomás, 
fénykép/video felvétel) alapján 
tud érdemben dönteni. 

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A 

névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 válasz-

tópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában 

korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig, a kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személye-

sen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópol-
gár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

– DESZKI SZÓDA –
DESZKI LOTTÓZÓ ÉS KÁVÉZÓ

Megkezdtük a helyi és helyközi bérletek 
és menetjegyek árusítását. 

SZERETETTEL VÁRJUK 
A KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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SÁRFELHORDÁS KÖZÚTRA 
Csapadékos időt követően 

a földutak és az aszfaltozott 
utak kereszteződésének köze-
lében, az építkezések környe-
zetében gyakran tapasztalunk 
sárfelhordást. A sárfelhordás 
azon túl, hogy csúnya látványt 
nyújt, fokozott veszélyt jelent a 
közúti közlekedés résztvevőire, 
mivel megnő a csúszásveszély 
kockázata. Hasonló problé-
mát jelenthet száraz időben a 
földrögök felhordása is, mivel 
kerékpárral vagy motorral való 
ráhajtás esetén balesetet okoz-
hat.

A közúti közlekedésről szó-
ló 1988. évi I. törvény 7. §-a az 
alábbiak szerint rendelkezik:

7. § (1) A közutat, a közúti jel-
zést megrongálni, beszennyezni, a 

közútra a közlekedés biztonságát 
vagy zavartalanságát hátrányo-
san befolyásoló tárgyat kitenni, 
kidobni nem szabad.

(2) Aki a közutat vagy a 
közúti jelzést megrongálta, 
beszennyezte vagy a közútra a 
közúti közlekedés biztonságát, 
zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat juttatott, 
köteles a keletkezett veszély 
elhárításáról gondoskodni, il-
letőleg ameddig az nem lehet-
séges, a veszélyről a közlekedés 
többi résztvevőjét tájékoztatni.

(3) Az a járművezető, aki a 
közúti jelzés olyan rongálását, be-
szennyezését észleli, vagy a közút-
ra került olyan akadályt lát, amely 
a közlekedés biztonságát súlyosan 
veszélyezteti, köteles erről a ren-
dőrséget vagy a közút kezelőjét 

értesíteni, és – amennyiben erre 
lehetősége van – a veszélyt a közle-
kedés többi résztvevőjének jelezni 
vagy azt elhárítani (mérsékelni).

A KRESZ szintén meghatá-
rozza az utak igénybevételének 
feltételeit:

63. § (1) Aki a közutat vagy 
a közúti jelzést megrongálta, 
beszennyezte vagy a közút-
ra a közlekedés biztonságát, 
zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat juttatott, 
köteles a keletkező veszély el-
hárításáról gondoskodni, ille-
tőleg ameddig az nem lehetsé-
ges, a veszélyről a közlekedés 
többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd bur-
kolatú útra való ráhajtás előtt 
a járműről a rátapadt sarat – 

amely a szilárd burkolatú utat 
beszennyezheti – el kell távo-
lítani.

A fentiek alapján az útszeny-
nyeződést okozó mezőgazda-
sági - vagy egyéb gépjárművet 
vezető sofőr köteles az utat 
megtisztítani, ez számára a 
jogszabályok által előírt kö-
telezettség!! Az előzőekben 
meghatározott cselekményt 
elkövető személy - ha a ma-
gatartásával más személynek 
sérülést nem okozott- szabály-
sértést követ el, melyet a hely-
színen intézkedő rendőr hely-
színi bírsággal szankcionálhat.

dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

jegyző

A környezetünkben egyetlen kistelepülésen 
sem született annyi baba, mint Deszken 2017-
ben. Január 23-án köszöntöttük a legifjabb 

deszkieket a Faluházban, a már hagyomá-
nyos újszülött köszöntő programunkon, és 
legnagyobb örömünkre 39 babát és a szüleit 
hívhattuk meg, a szokásosan év elején tartott 
rendezvényre. Ez tulajdonképpen az első osz-
tálytalálkozója is volt az apróságoknak, így 
természetesen dukált egy tablókép (az újság 
hátulján megtekinthető) is, no, meg egy szoká-
sos személyre szóló emléklap. Nem is beszélve 
az alsós iskolásaink kis műsoráról... Köszönet 
érte a gyerekeknek és Arany Márti tanító né-
ninek!

Ragyogott az arcunk a sok ifjú deszkit látva, 
akik benépesítették a Faluház kupolatermét. 
Mosolygó, beszélgető anyukák, apukák, nagy-

mamák, a parketten „bandázó” csöppségek... 
egy kis vendéglátás zárta a szép délutánt. 

Király László polgármester

Újszülöttek köszöntése

Kérjük, adója 1%-ával 
támogassa alapítványunkat!

Deszk Község 
Népművészetéért Alapítvány

18475623-1-06
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Polgármester úr a Te szava-
iddal kezdeném élménybeszá-
molómat: „Kedves ismerősök, 
Ti mind, akik nem jöttetek el a 
Magyar Kultúra Napján rende-
zett kiállításra és előadó estre a 
Faluházba!”… és folytatnám is: 
sajnálhatják, sajnálhatjátok, de 
tényleg!!! Január 22-én minden 
évben ott vagyok, és viszem a 
(most már) 8. osztályos gyere-
kemet is, aki idén meglepett, 
de nagyon! Kérdésemre, hogy 
„Jössz velem?”, a válasz az volt: 
„Anya! Még szép! És nem azért, 
mert Julika néni ötöst ígért, ha-

nem mert az a Péter fog verseket 
mondani, aki tartotta nekünk 
múltkor a rendhagyó iroda-
lom órát!” Szántó Cecília Mária 
akvarelljeit csodálhattuk meg 
először, aki férjével és 3 kisfiá-
val érkezett Deszkre. Amikor 
énekelni kezdett Török Noémi 
népdalénekes, akkor már bizto-
san tudtam, hogy tökéletes prog-
ramot választottam magunknak 
aznap estére! Aztán jött Tóth 
Péter Lóránt, de most nem egye-
dül, hanem Hajvert Ákossal, akik 
Arany János verseit szavalták, de 
úgy, ahogy még sosem hallottam 

senkitől!! Hihetetlen átéléssel, 
teljesen újraértelmezve minden 
sort! Valljuk be őszintén, Arany 
János versei nem igazán tartoz-
nak a „könnyű versek” közé, most 
viszont Péternek és Ákosnak 
köszönhetően pontosan értette 
mindenki, miről is szólnak.  És 
közben Noémi csodálatos hang-
ja… az egy órás műsor alatt csak 
ült mindenki csendben és ámul-
va, és a végén nem győztük visz-
szatapsolni őket, amit a három 
művész hihetetlen szerénységgel 
fogadott. Nehéz volt megszó-
lalni utána, még hallgattuk vol-

na őket! A műsor után volt idő 
még egyszer végignézni a kiállí-
tást, de legjobban az fogott meg, 
mennyire kedves és nyitott volt a 
fiatal festőművésznő! Mosolyog-
va válaszolt minden kérdésre, 
láthatóan meghatódva a deszki 
fogadtatástól. Szívből köszönöm 
magam és minden résztvevő ne-
vében Szántó Cecília Máriának, 
Török Noéminek, Tóth Péter Ló-
rántnak és Hajvert Ákosnak ezt a 
felejthetetlen estét!!

Sillóné Varga Anikó

Magyar Kultúra Napja
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Ahogy minden évben, az óvoda nagycso-
portos korú gyermekei idén is ellátogattak a 
Móra Ferenc Múzeumba. Egyrészt, hogy óvo-
dánk névadójával, és a Móra Ferenc Versmon-
dó Találkozó „arcával” közelebbről is megis-
merkedhessenek, másrészt, hogy felejthetetlen 
kulturális élményben legyen részük. Szegedre 
busszal jutottunk el, majd a Katica csoport és a 
Kolo csoport nagycsoportos óvodásaival gya-
log folytattuk utunkat, egészen a múzeumig. 
Eközben a heti témánkhoz – közlekedéshez 
- kapcsolódóan is rengeteg ismeretet szerez-
hettek a gyerekek. Megfigyeltük a járművek 
hangját, hogy milyen járművön mennyien 
utazhatnak, milyen közlekedés táblákra kell 
odafigyelnünk, és mi micsodát jelent, és még 
számos, a mindennapi életben elengedhetet-

len tudással gazdagodhattak a gyerekek – és 
ez még csak az odafelé vezető út volt. Amikor 
odaértünk, megbeszéltük, hogyan illik visel-
kedni a múzeumban, majd bementünk, és 
miután levetettük kabátjainkat, egyből útra 
keltünk. Először a természettudományi, állan-
dó kiállítást tekintettük meg, ahol a gyerekek 
ámulva figyelték a gyűjteményt. Sokan nem 
jártak még sohasem a múzeumban, így ámul-
dozva látták, mi minden található itt. Majd egy 
másik kiállításra mentünk át, ahol a hagyo-
mányos mesterségekről tanulhattunk érde-
kes dolgokat, végül pedig Móra Ferenc bácsi 
emlékszobájába vezetett utunk. Itt megismer-
hettük a híres költő munkásságát, megtudtuk, 
hogy nem csak újságíró volt, hanem ásatásve-
zető, sőt, tankönyv és gyermekíró is.

Mivel az idő gyorsan elröppent az izgalmas 
ismeretszerzés közben, indultunk is vissza az 
óvodába, ahol a fáradt gyerekeket meleg ebéd 
várta, és utána meleg ágy. 

Délután élményekkel gazdagon térhettek 
haza a gyerekek, reméljük, maradandó emlé-
kekkel gazdagodott mindenki.

Gyukinné Brczán Szpomenka 
óvoda vezető

Idén is megrendeztük óvodánkban a Móra 
Ferenc Versmondó Találkozót 2018. febru-
ár 9-én, szám szerint a XIII.- at, ahol a helyi 
deszki óvodásokon kívül megmutathatták 
verstudásukat a szatymazi, sándorfalvi, új-
szentiváni kis óvodások is. A rendezvény 
célja, hogy már ebben az életkorban is szere-
tessük meg a verseket és a versmondást a gye-
rekekkel, méltó emléket állítva névadónknak, 
Móra Ferencnek. A legügyesebbek könyvju-
talomban részesültek, de egy gyermek sem 
ment haza üres kézzel. Mindenki egy ked-
vesen mosolygó bohóccal gazdagodott, ami-
nek a pocakja egy finom nyalókát is rejtett. 
Köszönjük Deákné Bátky Judit (tanító néni), 
Bene Ildikó és Tanács Zsuzsanna aktív rész-
vételét a zsűrizésben.

Márki Anett (Netti néni)

Múzeumlátogatás

Versmondó verseny az oviban
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 s Február 13-án az Eötvös 
József Gimnáziumban 32 felsős 
(5.-8. osztály) tanuló méri ösz-
sze matematikai tudását, logikus 
gondolkodását a térségi verseny 
fináléjában. Iskolánkból három 
tanuló jutott a döntőbe, ahol Sza-
bó Judit 6. o. 4. helyezést, Bársony 
Réka és Stafinski Petra 8. b osztá-
lyos tanulók 5., illetve 7. helyezést 
értek el. 

s Ebben a tanévben is jelent-
keztek alsó tagozatos tanulóink 
a K&H Vigyázz Készpénz! ve-
télkedőre. A három csapat: Mil-
liárdosok (3.o.Tirk Inez, Konkoly 
Kitti, Uti Hanna, Simity Éva, Vi-
kor Attila ),  Okoskák (3.o.Takács 
Réka, Révész Anna, Váradi Sári, 
Zsurkán Zoé Flóra, Dávid Márk), 
Pénzgyűjtők (4.o.Tajti Milán, 
Somorjai Márk, Huszta Zsuzsan-
na, Tóth Ákos, Balogh Kira).  A 
verseny célja, hogy a gyerekek a 
korosztályuknak megfelelő játé-
kos feladatokon keresztül a meg-
adott ismeretanyagot elsajátítsák, 
így a pénzhez való hozzáállásuk, 
gondolkodásmódjuk fejlődjön, 
hozzásegítve őket ahhoz, hogy 
felnőttként majd okos pénzügyi 
döntéseket hozhassanak.  A ver-
senynek emellett minden évben 
van egy kiemelt témája: idén első-
sorban a digitalizáció és az online 
vásárlás tematikája köré szerve-
ződnek a feladatok. A 2. fordu-
lóba továbbjutott a Pénzgyűjtők 
csapata.

s Curie Tehetséggondozó és 
Oktatásfejlesztő Alapítvány eb-
ben a tanévben is meghirdette 
a Curie Matematika Emlékver-
senyt, amelyre két tanuló jelent-
kezett: Tirk Inez,  Simity  Éva.  
Három fordulón keresztül ki-
emelkedő eredményt értek el, és 
bejutottak a szegedi területi dön-
tőbe, amit február 2-án rendez-
tek Szegeden a Gedói Általános 
Iskolában. A népes mezőnyben 
helyezést ugyan nem értek el, de 
nagyon szépen teljesített mindkét 
leányzó.

s 2018. január 10-én a har-
madik osztályosok rendhagyó 
órán vettek részt Szegeden a 
Fekete házban. „Ahol úrikisasz-
szonyok élnek” címmel a Móra 
Ferenc Múzeum állandó kiállí-
tásának keretében várostörténeti 
és enteriőr kiállítást tekintettek 
meg.  Szunyog Erzsébet kolléga-
nő megismertette a gyerekekkel 

a korabeli bútorokat, festmé-
nyeket, szőnyegeket. A kiállított 
tárgyakon és a hozzájuk tartozó 
érdekes történeteken keresztül 
betekintést nyertek a XIX. század 
polgári életébe. Ezután megnéz-
ték Dél-Alföld legismertebb és 
az ország negyedik legnagyobb 
templomát, Szeged jelképét, a 
neoromán stílusú Fogadalmi 
Templomot. Útközben megálltak 
a jelentősebb köztéri szobroknál 
is, ahol egy kis előadást hallhattak 
a megformázott hírességekről. 
Sok érdekes és új ismerettel, él-
ménnyel gazdagodva tértek visz-
sza az iskolába. 

s Február 16-án, szombaton 
iskolánk 6 tanulója részt vett az 
Agórában rendezett regionális 
mesegyűrűn. Nagy volt az érdek-
lődés a mesemondás iránt. Közel 
200 tanuló versengett a legjobb 
mesemondó címért. Gratulálunk: 
Farkas Katinka, 1.o. Lévai-Radics 
Lujza, 1.o Simity Anna 1.o., Simity 
Éva 3.o., Konkoly Kitti 3.o., Révész 
Anna 3.o tanulóknak a szereplé-
séért. Tanulóinkra nagyon büsz-
kék vagyunk, mert ügyesen, talp-
raesetten mondták el a meséiket.

s Az idei tanévtől ismét lehe-
tőséget teremtett iskolánk, hogy 
zeneoktatásban részesüljenek 
tanulóink. A Lieto Alapfokú Mű-
vészeti Iskola félévi zongoravizsgá-
jára 2018. január 19-én került sor, 
ahol a gyerekek bemutatták, hogy 
mit tanultak a félév során.  Taná-
raik: Simon Bálint és Túri Péter.

s Január 23-án a harmadikos 
tanulók Janikovszky Éva: Kire 
ütött ez a gyerek? című vidám iro-
dalmi összeállításukkal köszön-
tötték Deszk legifjabb lakóit és 
szüleiket az önkormányzat újszü-
lött köszöntő rendezvényén.

s Kultúra napja
Iskolánkban is megünnepeltük 

a magyar kultúra napját január 
23-án. A művészet különböző 
ágaival ünnepeltünk. Prózai előa-

dás ismertette ezen nap jelentő-
ségét az egybegyűltekkel. Versek, 
énekek és egy kis könnyűzenei 
koncert színesítette az előadást. A 
tanulók nagy figyelemmel, érdek-
lődéssel követték a műsort.

s Január 27-e nemzetközi 
holokauszt emléknap. Hagyomá-
nyosan iskolánk minden évben 
megemlékezik a huszadik század 
egyik legszörnyűbb eseményé-
ről, az „egészben elégő áldozat” 
napján.  Felső tagozatosok szá-
mára tanórán kívüli tevékenység 
formájában előadást tartottak 8. 
osztályos tanulóink. A jól meg-
válogatott prózai előadás, versek, 
idézetek nagy hatással voltak a fi-
atalokra.  A méltóságteljes csend, 
amely a műsor alatt uralkodott, 
jelezte, hogy átért az üzenet min-
den gyermekhez.

s Színház Arany-óra
Január 29-én délután a szege-

di Nagyszínházban rendhagyó 
irodalomórán vettek részt felső 
tagozatos tanulóink közül az ér-
deklődők.  A gyönyörű környe-
zetben Arany János balladáié volt 
a főszerep. Az előadás látványos 
volt, a balladákat ének változat-
ban zenei kísérettel adták elő, 
közben a kivetítőn az irodalmi 
alkotásokkal összefüggő rajzokat 
láthattak a nézők. A legnagyobb 
örömet az adta, amikor „A walesi 
bárdok” című ballada felcsendült, 
hiszen ezt az általános iskolások 
is ismerik, sőt, meg lehet koc-
káztatni, tudják. Külön öröm az, 
hogy a 86 felsős tanulógárdából 
24-en voltak kíváncsiak a rend-
hagyó Arany-órára. Külön köszö-
net Stadlerné Évának, aki kedvez-
ményes, 100 Ft-os belépőjegyeket 
ajánlott iskolásainknak.

s I. félév eredményei röviden:
Január hónap az első félév lezá-

rását is jelenti egy oktatási intéz-
ményben.

176 gyermek kapott értesítőt 
teljesítményéről. Egy kis statiszti-
kai adat a félév lezárásáról. Kitű-

nő tanulók alsó tagozaton 18 fő, 
szerb iskola 3 fő, felső tagozat 2 fő. 

Bukás felső tagozaton volt, 4 fő. 
Megtörténtek a központi írásbeli 
felvételik, a 30 nyolcadikosból 
26-an írtak magyarból és mate-
matikából. Három pedagógus 
jelenleg minősítő eljárás alatt áll, 
PED II fokozat elérése a cél.Az 
intézmény ebben a naptári évben 
mind vezetői, mind intézményi 
tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül, 
ennek folyamata is zajlik.

 s Szt. Száva ünnepe
A hagyományokhoz híven 

2018. január 27-én megünne-
peltük Szent Száva ünnepét.  Az 
ünnepség a szerb templomban 
istentisztelettel kezdődött, majd 
az iskolások segítségével, ahogy 
minden évben, a lobogókat és a 
Szent Szávát ábrázoló ikon átvi-
telre került a Szent Száva’ Oktatá-
si, Kulturális és Hitéleti Központ 
nagytermébe. Szvetomir atya ün-
nepélyes megnyitó beszéde után 
helyi szerb óvodások szavalata-
it, valamint a szőregi iskolások 
énekprodukcióját és a helyi alsós 
szerb tagozatosok verseit és pró-
zai előadásit hallgathatta meg az 
összegyűlt közönség. Az ünnep 
házigazdája, ’komája’ ebben az év-
ben a nagycsoportos Fridmann 
Ruven volt, aki szülei, nagyszülei 
segítségével hozzájárult az ünne-
pi kellékek, a búza (kolyívó) és a 
kalács elkészítéséhez. A szereplő 
gyerekek produkcióját csokival 
díjazta az egyházközösség veze-
tősége.

Összeállította: 
Vid György igazgató
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Az idei farsangi mulatság is sok örömet, és 
nevetést hozott az alsó tagozatos csimotáknak.

Érkezésünkkor már reményteljesen, izgulva 
álltak kígyózó sorokban a „régi” iskola lépcső-
jén várva, hogy egyesével, vagy kisebb-nagyobb 
csapatokban bemutathassák a jobbnál jobb, ál-
taluk, vagy szorgos, kreatív szüleik segítségével 
elkészített jelmezeiket.

A tavalyihoz hasonlóan idén is láthattunk 
balerinákat, spanyol táncos lányokat, de a sort 
tarkító cowboyok, és kommandósok mesehő-
sökkel, szuperhősökkel kiegészülve Minionnal, 
Elzával, boszorkányokkal és zombikkal egészen 
érdekes kavalkádot varázsolt a kíváncsi tekin-
tetek elé. Velünk voltak házi kedvenceink is, a 
cicák, kutyusok, mókusok.

A maskarákat az iskolai hagyományokhoz 
híven Széllné Takács Tünde, örökös tanító néni 
konferálta fel sokéves rutinjával. Az időből még 
egy-egy villám-interjúra is jutott, így Tünde 
tanító néninek sikerült minden, torokban „ra-
gadt” gombócot eltűntetni az izguló gyerekek-

ben. Szellemes kommentárjai mosolyt csaltak 
még az izgulós orcákra is. A több körös, tapssal 
kísért felvonulást Prónai Mónika tanító néni 
„videó-diszkója” követte, mely rögtön a vászon 
elé vonzotta a mozogni, táncolni vágyókat. 

Az éhes szájakat, és bendőket a  szülők által 
előkészített szendvicsek, és üdítők terülj-terülj 
asztalkája várta. Áldozatos munkájukért ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani!

A gyors felfrissülés után most is játékos, zenés 
vetélkedők sora biztosította a jó, és vidám han-
gulatot. Volt itt lufi durrogtatás, lekváros fánk 
evő verseny, no meg toalett papír ügyességi kör-
betekerő vetélkedő is. Móka, kacagás zaja har-
sogta túl Schultzné Klárika tanárnő instrukci-
óit, aki idén stüszi vadásznak öltözve vezényelte 
le a délutánt kettő és négy óra között.

Ezután örömtánc, diszkó következett, mely 
hatásos levezetője volt az eseményekkel, és él-
ményekkel teli, farsangi kavalkádnak.

Egy szülő

Kivételes alkalmak egyike volt 
február 10-én, hiszen végre nem 
szervezőként, hanem vendég-
ként vettem részt a Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítvány 
bálján. Szokás szerint a 19 órás 
kezdéskor még lézengtek csak a 
vendégek, de mire Sós Réka rocky 
csapata beindította a hangulatot, 
már egész sokan voltak a Sport-
csarnokban. Az est főszervezője, a 
közalapítvány elnöke, Bertók Pé-
terné Zsóka nyitotta meg az estét, 
majd Király László polgármester 
pár mondatos köszöntője után 
a Bástya Étterem által prezentált 
finom vacsorával lakhattunk jól. 
És indulhatott is a buli, a Party 
Art’s OK zenekar a húrokba csa-
pott remek hangulatot varázsol-
va a bálteremmé alakult Sport-
csarnokba. Az a 140 fő, aki eljött, 
igazán jól érezhette magát, hiszen 
a svédasztal egész éjszaka rendel-
kezésre állt, a zenekar mindenféle 
stílust játszott, a társaság pedig re-

mek volt, ahogy látható a Katona 
Krisztián által készített fotókon is. 
Köszönjük neki ezúton is!

Mi hajnal 2 óra után hagytuk el 
a „táncparkettet”, otthagyva még 
a „kemény, bulizós magot”, akik 
ahogy Zsókától hallottam, 3 óráig 
bírták szusszal. 

Tudom, milyen nehéz és nagy 
munka egy ilyen rendezvényt 
összehozni és ezúton is szeret-
ném megköszönni Bertókné 
Zsókának és segítőinek a sok 
munkát, amivel széppé varázsol-
ták a szombat esténket! A magam 
részéről csak azt ígérhetem, hogy 
jövőre is ott leszünk és segítünk, 
amiben csak tudunk! Bízom 
benne, hogy még többen kedvet 
kapnak és 2019-ben már lega-
lább 200 fővel bulizunk együtt, 
ezzel is támogatva a deszki isko-
lát és óvodát. A bál bevétele végül 
270.000,-Ft lett, ami nagyon szép 
eredmény. Köszönet érte min-
denkinek, aki belépőjegyet, tá-

mogatójegyet vásárolt, vagy tom-
bolával támogatta a rendezvényt!

Bene Ildikó

A végén pedig álljon itt a há-
listennek’ igen hosszú támogatói 
lista: 576 Kbyte, Arany Márta, As-
sist-Trend Kft., Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park, Bárdos Adrienn, 
Bene Ildikó, Bertók Péter, Bódi 
Sándor, Büky Zita & Zsurkán 
Ferenc, Czene Ildikó (Oriflame), 
Csabainé Mihók Hedvig, Dé-
kányné Lakatos Krisztina, Deszk 
Község Önkormányzata, Desz-
ki Művelődési Ház és Könyvtár, 
Deszki Sport Club, Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit 
Kft., Dobó Katalin & Huszti 
Mihály, Domonkos Nóra, Égető 
Zsolt, Felföldi Hajnalka, Gonda 
Gabriella (Oriflame), Harcsás-
né Kasza Éva, Horváth Szandra, 
Juhász Gabriella Éva, Karácso-
nyi Szilvia, Kardos Ditke, Király 
László, Kiskosár Élelmiszerbolt, 

Kormányos Erika, Lakatos And-
rea, Libri-Bookline Zrt., Lujzi 
Apartman, Merczel-Pénzes Ildi-
kó, Molnár Katalin, Nagy Anita, 
Novák Katalin, Novkovné Hevesi 
Andrea, Petró Judit, Pick Szeged 
Zrt., Pocsainé Török Andrea, 
Rozsnyai János, Savanya-Molnár 
Éva, Schindler Kriszitán, Sepsi 
Éva & Koncz Tamás, Sillóné Var-
ga Anikó, Sly Szalon, Sly Szer-
viz, Sly-Vill Kft., Stadler Ferenc, 
Subway, Szabó Sándor országy-
gyűlési képviselő, Szarvasi Arbo-
rétum, Szegedi Nemzeti Színház, 
Szegedi Vadaspark, Széllné Ta-
kács Tünde, Sziveri Zsolt, Szöllősi 
István, Tanács Zsuzsanna, Tóth 
Enikő (Tupperware tanácsadó), 
Tóth Erzsébet, Vacskamati Var-
rodája, Vass László, Vid György, 
Vikorné Nádasdi Ilona (Tupper-
ware tanácsadó), Vörös Szekfű 
Cukrászda, Vörösné Csabai Lívia, 
Zsolnay Kulturális Negyed

Iskolai farsang az alsó tagozatos osztályokban

Báloztunk

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897
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A Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai 2018. január 2-án a ha-
gyományokhoz híven pezsgővel 
koccintva kívántak egymásnak 
Boldog Új Évet.

A szokásos programokon kí-
vül elkezdődtek a táncórák is, 
heti rendszerességgel Horváth 
Dániel és Bertók Roberta oktatja 
a lépéseket a klubtagoknak.

Január 10-én tartottuk az év 
első sütő-főző napját, melyen 

húslevest és sült hurkát valamint 
sült kolbászt készítettek a klub-
társak.

Január 18-án Pótszilvesztert 
tartottunk, melyre meghívtuk 
az Újszentiváni és a Ferencszál-
lási Nyugdíjas Egyesületet is. Az 

ebéd elfogyasztása után táncra 
perdültünk. A tombolaszelvé-
nyek húzása során kiderült, ki 
milyen szerencsés az év első bál-
ján.

Januárban volt egy író-olvasó  
találkozó délutánunk, Kálmán 
Annaróza írónő Az időskor fel-
szabadít című könyvét ismer-
hettük meg. A könyvvel kapcso-
latban Széll Jánosné klubtársunk 
gondolatatit osztjuk meg Önök-

kel. A blogkönyvről a következő-
ket fogalmazta meg:

„Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra,
 hogy eljön az ősz, s elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, nincsen semmi gondod,
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell azon sok emberre,
akik annyit tettek, és jártak a kedvedre.
Legalább e napon jussanak eszedbe,
legyél hálás nekik, s ne legyen feledve.
Szüleid, akik az életedet adták,
Nagymamák, nagypapák ne legyenek 

árvák.
Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad,
Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress, mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz, annyit kapsz 

majd vissza.”

Ez a könyv bemutatja, hogy 
ötven felett, sőt nyugdíjasan is 
lehet új értelmet, örömteli te-
vékenységet találni, régóta dé-
delgetett álmot megvalósítani 
a kötöttségek alól felszabadult 
„Régiségeknek”.

Ugyanakkor szól utazások-
ról, a múlt és jelen ösvényén, a 
családi színtéren éppúgy, mint a 
természet szépségeit felfedezve, 

mindezt könnyen emészthető 
humorral és fotókkal tarkított 
írásokban.

A könyv címe arra utal, hogy 
a munkahelyi kötöttségektől, a 
gyermeknevelés feladataitól fel-
szabadult időt töltsük úgy, hogy 
azt örömszerző tevékenység egy 
régóta dédelgetett álom, például 
festegetés, zenélés, írás megvaló-
sítása legyen.

Az idős korunk legyen egy 
lehetőség életünk még boldog 
szakaszára, vagyis öregedjünk 
sikeresen.

Az örömszerzésnek táptere 
van ebben a korban is és bármi-
féle kreativitás kiélése jó gyógy-
szere lehet a feleslegessé válástól 
való félelemnek, depressziónak.

A DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klub életéről

Sorozatunkban a deszki értéke-
ket mutatjuk be Önöknek, ezúttal 
Az ország legnagyobb egybefüggő 
rózsakertjét

Az ország  
legnagyobb  
egybefüggő  
rózsakertje

Az Európai Bizottság 2012. jú-
lius 16-án jegyezte be az oltalom 
alatt álló eredet-megjelölések 

és földrajzi jelzések nyilvántar-
tásába a Szőregi rózsatő elne-
vezést (678/2012/EU rendelet). 
A Szőregi rózsatő oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel védett ne-
mes rózsatövet Magyarország 
területén a következő, Csongrád 
megyei települések közigazga-
tási határain belül állítják elő: 
Szeged-Szőreg, Szeged-Mihály-
telek, Szeged-Gyálarét, Algyő, 
Deszk, Újszentiván, Kübekháza, 
Tiszasziget. A szőregi rózsatő egy 
különleges magyar tájon, a Ti-
sza-Maros szögben nevelkedik. 

Csak ezen a magas humusztar-
talmú helyen lehet ilyen kiváló 
minőségű rózsatövet termelni. A 
talaj vízháztartása, vízmegtartó 
képessége itt a legjobb, a folyók 
közelsége miatt kedvező az ön-
tözési lehetőség, továbbá megfe-
lelő a páratartalom, ami szintén 
feltétele az „extra” áru megterme-
lésének. Megfelelő az éghajlat, itt 
legkedvezőbb hosszúságú a te-
nyészidőszak az egész országban. 
Mindezek befolyásolják a rózsa-
tövek gyökérzetének fejlődését, 
az intenzív tőhajtásképződést, a 
virág élénkebb színének kialaku-
lását, a vastagabb, érettebb ágak 
képződését, amelyek biztosítják a 

megbízhatóbb, hosszabb tárolási 
időt, a telepítés utáni biztonságos 
eredést. Magyarországon ez az 
egyetlen szervezett, nagy kiter-
jedésű rózsatő termesztő körzet. 
Deszk közigazgatási területén 
mintegy tucatnyi család, vagy 
családi vállalkozásból kinőtt cég 
termeszt rózsatöveket. Közöttük 
a legnagyobb a Tóth család által 
alapított AGRIROSE Kft., mely 
40 hektáros területen termeszti 
e csodálatos virágot.  Deszk ha-
tárában virágzás idején illatos 
színes, egybefüggő rózsaszőnyeg 
uralja a látómezőt, mely egyaránt 
kellemes a testnek és a léleknek is. 

Forrás: agrirose.hu

Helyi értékeink  10 . 
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Rastko Nemanic azaz Szent 
Száva a szerb egyház önnálóságá-
nak és törvényeinek megteremtő-
je, szerb kolostorok építtetője és a 
szerb oktatás alapjainak lerakója. 
A Nemanic dinastia gyermeke-
ként 1174 körül született és gaz-
dag egyházi és világi munkáját 
1235-ig, haláláig folytatta Európa 
szerte. Ma, mint szentet ünneplik 
szerte a világban a szerbek, így a 
Deszken és környékén élők  is, ja-
nuár 27-én. 

Ez évben sok rendezvény volt, 
ahol deszkiek is részt vettek. Az 
első január 25-én a szegedi egye-
temen, ahol a tradíciók szerint a 
szerb szakos hallgatókkal együtt 
ünnepeltek a szegedi szerb nyel-
vet tanuló óvodások, iskolások 
és szerb közösség tagjai. A hagyo-
mány szerint az ünnepség kalács- 
és búzaszenteléssel kezdődött, 
majd Milicsity Szvetomír deszki 
parókus ünnepi beszéde után az 
egyetemisták és a gyerekek verses 
műsora következett. E program-
ban több deszki gyerek is részt 
vett, akiket a többi résztvevővel 
együtt a végén a szervezők cso-
kival ajándékoztak meg. A mű-
sor befejezése után a nagy számú 

résztvevő baráti beszélgetése so-
káig eltartott, hisz sokan Szeged 
környéki településekről érkeztek, 
hogy ne csak a programot nézzék 
meg, hanem találkozzanak isme-
rősökkel is.    

A folytatás 27-én, Deszken a 
szerb templomban ünnepi litur-
giával kezdődött, ahol most a régi 
hagyományokhoz híven gyere-
kek olvasták az apostolt: Brczán 
Lázó és Friedmann Ruven, aki ez 
évben a „Kum“ Koma-házigazda 
szerepét is betöltötte. A liturgia 
után átvonultak a szomszédos 
Szent Száva Oktatási Kulturális és 
Hitéleti központba, ahol a kalács 
és búza (kolyivó) szentelés után a 
deszki szerb óvodások és iskolá-
sok mellett a szőregi szerb nyelvet 
tanuló gyerekek adtak műsort. 
Természetesen itt sem maradt el 
az ajándékcsoki és a baráti beszél-
getés. Este a Központban „batyus-
bál“ volt, ami már hagyományos 
és nagyon fontos a baráti kap-
csolatok, a nyelv és kultúra ápo-
lása céljából. Ezévben a központi 
rendezvényen Budapesten csak 
néhány deszki vett részt, köztük a 
Szent Száva Akadémia műsorve-
zetője, Gyorgyev Bránimír.   

Másnap, 28-án hajnajban in-
dultak a Bánátosok Belgrádba, 
ahol egy délelőtti televíziós mű-
sorban vettek részt. A „Zsikina 
sárenica“ egy kétórás szórakoz-
tató információs műsor, mely-
nek nagy a nézettsége nemcsak 
Szerbiában, de Európa sok orszá-
gában, illetve a tengerentúlon is, 
ahol szerbek élnek. Az adás témá-
ja a magyarországi szerbek élete, 
kultúrája és tevékenysége. Előre 
elkészült riportok voltak a szerb 
közösségről és intézményeiről, 
valamint néhány programról. A 
stúdióban Alekszov Lyubomír 
országgyűlési képviselő (aki a 
szervező és házigazda volt) és Dr 
Lásztity Jovánka, a Nikola Teszla 
szerb oktatási központ igazga-
tónője voltak, akik beszélgetve a 
műsorvezetővel, Zsivorád Mi-
lénkovity úrral, részletesen be-
mutatták a szerbség mai helyzetét 
Magyarországon. A kulturális 
programban először a Bánátosok 
„Bánáti táncokat„ mutattak be, 
majd a tamburazenekar szintén 
Bánáti szerb dallamokat játszott 
,az utánpótlás csoport pedig a 
„Dimitrovgrád“ c. koreográfiát 
táncolta el nagyon sikeresen. Be-

mutatkozott a deszki szerb mű-
hely is, a híres aranyhímzésekről 
Gyukinné Brczán Szpomenka 
beszélt. Básity Bránká szerb nép-
dalénekes Szigetcsápról régi szerb 
népdalokat énekelt Vertetics 
Szlobodán pesti harmonikás kí-
séretében, aki maga is eljátszott 
egy kólót Vujicsity Tihamér gyűj-
teményéből. Büszkék lehetünk a 
deszki Bánátosokra, hisz most is 
nagyon szépen és kulturáltan mu-
tatták be munkájukat, nemcsak a 
magyarországi szerbek kultúráját, 
de a Deszken folyó példamutató 
kultúra ápolást is, ezzel öregbítve 
Deszk hírnevét. 

28-án még egy fontos egy-
házi program volt régiónkban, 
Újszentiván község szerb temp-
lomában Lukián Pantelity, a 
Szentedrei Szerb Egyházmegye 
püspöke celebrált szent liturgiát 
a környék szerb pravoszláv tisz-
telendőivel. Természetesen nem 
maradt el a kalács- és búzaszen-
telés és a gyerekek versmondó 
programja. A résztvevő hívek kö-
zött sok deszki is volt.

20 éves a szegedi 
Nemzetiségek háza
Folytatódik a jól bevált kap-

csolat a szegedi Nemzetiségek 
Házával, amely ebben az évben 
ünnepli tevékenységének 20 éves 
jubileumát. Ezt egy fotókiállítá-
son is bemutatták egy ünnepség 
keretén belül. A fotók díszítette 
teremben tartják a rendezvénye-
ket, így a nagysikerű táncházakat 
is. E táncházak résztvevői a deszki 
Bánátosok is Dunai Peti vezeté-
sével. A legutóbbit január 31-én 
tartották nagy sikerrel és termé-
szetesen folytatódik egész évben.  

Аhogy a táncházak a szerb 
tánc, ének és zene népszerűsítése 
mellett a tagtoborzásban is fon-
tos, úgy a nyílt napok is. A deszki 
Bánát utánpótlásnál ez február 
3-án volt. A rossz időjárás befo-
lyásolta a program sikerességét, 
de így is sikeres volt, ahogy ezt 
Dunai Peti, a csoport vezetője 
mondta, mert sok olyan gyerek 
jelezte részvételét a következő 
időszakban a munkában, akik 
nem tudtak a nyílt napon részt 
venni. Ez biztosíték a Bánát részé-
re az utánpótlás biztosításáról.

Szent Trifón napja 
Deszken
A deszki szerbek is Szent  

Trifónt – ludas Szent Trifónnak  
nevezik mivel a legenda szerint 
ő egy igen értelmes, szegény fi-
úcska volt, aki libákat őrzött. Az 
ikonokon is, mint szentet, libá-
val ábrázolják. A nép gyógyító 
tevékenysége és a kereszténység 
hirdetésével vált ismertté, ami 
miatt lefejezték. E napon ültették 
régen a libákat kotlani, amikor 
még Deszken is volt szőlő, a tisz-
telendő megszentelte, hogy jó 
termés legyen. Egyébként Szent 
Trifón a kisiparosok és mester-
ségek védőszentje, egyebek mel-
lett a borászok, vendéglátósok, 
kocsmárosok, étterem- és panzi-
ótulajdonosoké. Deszken ma már 
hagyomány, hogy Szent Trifónt 
Brczán Krisztifor szőlőjében tar-
tott szenteléssel ünneplik meg, 
amit ezévben február 11-én dél-
után tartottak. A szőlőszentelést 
Milicsity Szvetomír deszki szerb 
parókus végezte és Ő beszélt az 
ünnepről és a szentelés jelentősé-
géről a terméshozamban, amihez 
természetesen sok és szakszerű 

munka szükséges. A folytatás a 
Szent Száva központban volt, ahol 
a deszki Brczán és Borka „borá-
szatok“ nedüjét kóstolhatták meg 
az érdeklődök. A Deszken jól is-
mert Dr Mód László néprajzku-
tató a bolgár kertészetről és ker-
tészekről tartott előadást három 

részben, melynek szüneteiben 
folytatódott a borkóstolás és köz-
ben kisült a „Petres“ műhely brza 
gibanicája is, amit természetesen 
gyorsan el is fogyasztottak a je-
lenlévők. A jó hangulatú program 
résztvevői voltak a Bánát tam-
burásai, akik most is brillíroztak 
a szerb és magyar népzene előa-
dásáival. A nagyszámú résztvevő 
egy nagyon kellemes és hasznos 
éjszakába nyúló programon ve-
hetett részt, mely része a bores-
téknek, ami természetesen folyta-
tódik további programokkal.  

Összeállította: 
Rusz Borivoj

Szent Száva megünneplése
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XXII. alkalommal került meg-
rendezésre a TISZA-MAROS 
SZÖG KUPA NEMZETKÖZI 
NYÍLT SAKK CSAPATVER-
SENY. Az idei esztendőben is 
szépszámú nevezés érkezett, hi-
szen 19 csapat vett részt hagyo-
mányos téli tornán. A hétfordulós 
svájci rendszerben (2x15perces 

játékidővel) lebonyolított torna 
izgalmas csatákat hozott, a végső 
győzelmet végül a nemzetközi 
mestert is soraiban tudó Kecske-
mét gárdája szerezte meg.

A tornát Zámbó László ver-
senybíró vezette. Kijár a dicséret a 
Johan Zsolt vezette faluház mun-
katársainak, akik hétvégéjüket 

feláldozva mindent megtettek 
azért, hogy sikeres és emlékezetes 
torna házigazdája lehessen Tisza-
sziget. A versenyzők visszajelzései 
alapján ez maradéktalanul sike-
rült!

Helyezések:
1. Kecskemét Tóth László SE
Csala Imre, Ábel Lajos, Dr. Lo-

vas Dávid
2. Orompart (Szerbia)
Farkas Sándor, Vranity Lyubo-

mir, Molnár Gábor Roland, Ősz 
Szabó Ferenc

3. Beograd (Szerbia)
Ruzsicsity Szinisa, Vukovity 

Dusan, Lisavac Dragan
4. Makó
5. Ada (Szerbia)
Tisza-Maros szög települések 

bajnokcsapata ezúttal Tiszasziget 
II. (Antal Tibor Kende, Lőrik Vik-

tor, Világos Emil) csapata lett. A 
térség következő sakkversenye a 
Nemzetközi Egyéni Falubajnok-
ság február 24-én, 9 órai kezdet-
tel kerül megrendezésre a helyi 
Bástya étteremben. Érdeklődni 
és nevezni a 70/94-19-049-es te-
lefonszámon lehet Gyorgyev Vo-
jiszláv szervezőnél.

Fekete küzdött a fehérrel, 
de a vége mindig egy baráti kézfogás
Sakk bajnokság Tiszaszigeten és Deszken

Forduló Dátum Idő Hazai Vendég Mérkőzés
16 2018.02.24 14:00 DESZK SC HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC II Felnőtt
16 2018.02.25 12:00 DESZK SC HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC U19
17 2018.03.03 12:30 TISZASZIGET SE DESZK SC U19
17 2018.03.03 14:30 TISZASZIGET SE DESZK SC Felnőtt
18 2018.03.10 14:30 DESZK SC KISKUNDOROZSMAI ESK Felnőtt
18 2018.03.11 12:30 DESZK SC KISKUNDOROZSMAI ESK U19
12 2018.03.17 10:00 DESZK SC RUZSA KSE U16
13 2018.03.25 10:00 ST. MIHÁLY FC SE DESZK SC U16
20 2018.03.24 13:00 ÁSOTTHALMI TE DESZK SC U19
20 2018.03.24 15:00 ÁSOTTHALMI TE DESZK SC Felnőtt
14 2018.03.30 16:00 DESZK SC CSONGRÁD TSE II U16
21 2018.03.31 16:00 DESZK SC SZŐREGI RSE Felnőtt
21 2018.04.01 14:00 DESZK SC ÜLLÉSI ISE U19
15 2018.04.08 10:00 ZSOMBÓ SE DESZK SC U16
22 2018.04.08 14:30 MINDSZENTI SPORT CLUB SE DESZK SC U19
22 2018.04.08 16:30 FOLIAPLAST-BORDÁNY SK DESZK SC Felnőtt
16 2018.04.14 10:00 DESZK SC APÁTFALVA SC U16
23 2018.04.14 16:30 DESZK SC UTC 1913 LABDARÚGÓ KFT. Felnőtt
23 2018.04.15 14:30 DESZK SC UTC 1913 LABDARÚGÓ KFT. U19
24 2018.04.21 17:00 SZEGEDI VSE DESZK SC Felnőtt
17 2018.04.22 10:00 ÁSOTTHALMI TE DESZK SC U16
24 2018.04.22 15:00 KISTELEKI TE DESZK SC U19
18 2018.04.28 10:00 DESZK SC CSENGELE KSE U16
25 2018.04.28 17:00 DESZK SC CSONGRÁD TSE Felnőtt
25 2018.04.29 15:00 DESZK SC CSONGRÁD TSE U19
26 2018.05.04 19:00 FK 1899 SZEGED DESZK SC Felnőtt
26 2018.05.05 15:00 FK 1899 SZEGED DESZK SC U19
27 2018.05.12 17:00 DESZK SC ZSOMBÓ SE Felnőtt
27 2018.05.13 15:00 DESZK SC ZSOMBÓ SE U19
28 2018.05.19 15:00 SZENTESI KINIZSI SZITE DESZK SC U19
28 2018.05.19 17:00 SZENTESI KINIZSI SZITE DESZK SC Felnőtt
29 2018.05.26 17:00 DESZK SC ALGYŐ SK Felnőtt
29 2018.05.27 15:00 DESZK SC ALGYŐ SK U19
30 2018.06.02 15:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC DESZK SC U19
30 2018.06.02 17:00 SÁNDORFALVA SK DESZK SC Felnőtt

DSC hírei
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A múlt év végén megkezdett munkák jól 
haladnak, már csak a Széchenyi utca van hát-
ra, és a József Attila utcában vannak befejező 
munkák. 

Az elmúlt időszakokban még soha nem 
épült vasbeton mederelemekkel kiépített csa-
padékvíz elvezető csatorna a településen. Ezzel 
a megoldással sokkal könnyebben tisztán tart-
hatják majd a lakosok az előttük fekvő árkokat, 
míg az elemek csatlakozásainál, a toldásoknál 
kialakított csomópontoknak köszönhetően, 
nem csak az elfolyást, de egyben a szikkasztást 

is lehetővé teszi a most épülő négy szakasz. A 
csapadékvíz helyben tartása pedig igen fontos 
szempont volt a tervezés során. A 2005-ben 
átadott szennyvíz rendszernek köszönhetően, 
a szennyvízszikkasztás megszüntetése után 
évente mintegy 170 ezer m3 vizet vezetünk el 
el Deszkről, és ezáltal ugyanennyi hiányzik is a 
településünk alatti, első vízzáró réteggel elha-
tárolt földrétegből.  

A kivitelezés a tervezettnek megfelelően 
jól halad, biztosan át tudjuk adni határidőre. 
Az irányító hatóság szigorú ellenőrzése alatt 

végzik a munkát a kivitelezők, és 
meglehetősen nehéz műszaki változtatásokat 
eszközölni. Néhány esetben sikerült a lakosok 
műszakilag is alátámasztható kéréseit figye-
lembe venni, ezáltal mindenkinek tetsző meg-
oldásokat beiktatni a megvalósításba. 

Pár képpel számolunk be a munkálatok ál-
lásáról.   

Schultzné Vajas Klára
képviselő

TOP Csapadék-és belvízelvezető 
csatornarendszer fejlesztése Deszken

József Attila utca eleje Ilyen mederelemek 
nincsenek máshol Deszken

Sikerült több fát megmenteni Kertész utcai új árok A Móra utcán is végre rend van
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Kert és konyha

Itt a tavasz?
Meghiszem azt!
Ágak alatt
átsüt a nap.
 
Sárga virág
nyújtja magát,
fényre kinő.
Télike ő,
téltemető!
 
Csöppnyi e kincs,
párja ma nincs!
Csöpp üde fény
fagy peremén.
 
Győz a havon,
küzd konokon.
Még alig él,
s már fut a tél!
 
Enyhe idő,
életerő,
télike ő,
téltemető!
(Pataki Edit: Téltemető)
A hóvirágon innen, a téltemetőn 

túl, a tél ezernyi arcát mutatta - ed-
dig. Az ezeregyediket, a mínusz 25 
fokon északi szelekkel tomboló 
arca elmaradt, s talán vele együtt a 
nagy havazások és az ónos esők is 

elkerülték a Maros-szög térségét. 
Az őszi vetések zöldellenek, a fák 
rügyei pattanásig feszülnek, a cser-
jék – így a rózsák is – bíbor hajtá-
sokkal kapaszkodnak a nap melen- 
gető sugaraiba. Egyik nap havat 
hord a szél a sapkás fejünkre, másik 
nap tavaszi szél kap a hajunkba. De 
egyszer tavasz lesz, úgy igazából. 
Minden illatával, minden rezdü-
lésével a szabadba hívja a jónépet, 
gyereket és felnőttet egyaránt, mert 
a szabadban lenni jó.

Azt szoktam mondani, hogy 
azért utálom a telet, mert akkor 
csak punnyadni lehet és nem lehet 
csavarogni. Későn kel a nap, és ko-
rán fekszik, mit lehet ilyenkor csi-
nálni? Pocakot növeszteni .

Idén kipróbáltam, milyen, ha 
nem. Bevallom, tekertem és futot-
tam, esőben, hóban és szélben is. 
Ennek is megvan a maga szépsége, 
de megvan a maga kalóriaigénye 
is. Ugyanakkor szellemi munka 
mellett megvannak a pozitív mel-
lékhatásai is. Fáradtabb, mégis kipi-
hentebb az ember, jobb az étvágya, 
mégsem szorosak a ruhái, és sorol-
hatnám.

Ennek fényében hoztam egy sa-
ját igénytől vezérelt, fehérjedús, és 

kevés szénhidrátot tartalmazó tes-
tesebb ételt, amely fedezi a szabad-
ban, mozgással elhasznált energia-
igényünket a hűvösebb napokon.

MARHARAGUS
-RAKOTTAS

HOZZÁVALÓK:
 50 dkg vegyes darált marha- 

és sertéshús
 2 nagyobb burgonya (vagy 

batáta)
 100 g zöldborsó
 100 g reszelt trappista
 4 nagy evőkanál tejföl
 2 marok rukkola
 2 dl paradicsomlé
 2 ek olaj
 3 ek pecsenyezsír (esetleg 

olaj)
 1 kis fej vöröshagyma
 1 marhahúsleves kocka
 só

ELKÉSZÍTÉS:
1. a hagymát aprítsuk fel nagyon 

apróra, és a darált hússal együtt a 2 
ek olajjal serpenyőben forgassuk 
alacsony tűzön addig, míg a hús 
leve elpárolog. Ekkor öntsük fel a 
paradicsomlével, és tegyük bele a 
húsleveskockát.

2. a rukkolát vágjuk fel finomra, 
és keverjük a raguhoz a zöldborsó-
val együtt, majd főzzük 5-6 percig. 
Vegyük le a tűzről, és fedjük le.

3. a sütőt melegítsük elő 170 
fokra. A burgonyát (batátát) há-
mozzuk meg, és szeljük fel uborka-
szeletelőn.

4. egy kb 20x30 cm-es hőálló 
edényt kenjünk ki a pecsenyezsír-
ral (vagy olajjal), és fektessük a bur-
gonyaszeleteket az edénybe úgy, 
hogy 2-3 rétegben befedje az edény 
alját. A rétegeket finoman sózzuk. 
A burgonyaréteget 2 ek tejföllel 
vonjuk be, majd simítsuk rá a ra-
gut. Ennek tetejére újabb 2 evőka-
nál tejföl kerüljön, majd oszlassuk 
el a reszelt sajtot rajta.

5. az előmelegített 170 fokos sü-
tőben 30 percig süssük, majd a leg-
magasabb fokozaton pirítsuk meg 
a tetejét pár percig.

6. a sütőből kivéve 5-8 percig 
hagyjuk hűlni, hogy könnyebben 
szelhető legyen. Friss salátával tá-
lalva kínáljuk.

 
Jó étvágyat! 

Kardos Ditke

 FITNESZ 

TÁNC NŐKNEK
Érd: Szommer Csillánál 0670/4309338

szommercs@gmail.com

INGYENES PRÓBAÓRA!

Felszabadult mozgás, latin ritmusok, fittség egy helyen.
Keddenként 19 órától a Sly Szalonban!
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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
 Hétfő: Zárva, 
 Kedd-péntek 10-12, 13-18,
 Szombat: 9-13
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
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).

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)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
 Szerda: 9-15-ig,  Péntek: 11-17-ig
 Szombat: 9-17.20-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: 8.00–17.00;
 Péntek: 8.00–11.00.
 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 

március 14. és 28.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események

HALÁLOZÁS
Nagy Mihály - 6772 Deszk, Rá-

kóczi utca 18/b szám alatti lakos - 74 éves 
korában,

Kovács Béla Mihályné – 6772 Deszk, 
Május 1. utca 64. szám alatti lakos - 67 
éves korában elhunyt.

MEGÉRKEZTÜNK!
Fülöp Barbarának és Vörös Gábornak 

(Deszk, Petőfi u. 28/b), 2018. február 13-
án Botond,

Kókai Annamáriának és Német Zsolt-
nak (Deszk, Kossuth u. 43.) 2018. február 3-án Erik 
Zsolt nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Nyers László és Kószó Viktória 
2018. február 17. napján házasságot kötöttek Deszken.
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Lovász Dávid

Dékány Blanka Friedmann LénaDoffkay Balázs Péter Gulyás NadinFekete Jázmin Guta Csenge

Győri Botond Horváth DánielHajdú Marcell Ifj. Mellár IstvánHenn Bertalan Khandan-Dezfully Abigél

Lázár Hajna Rézi Molnár Amadea MiaLőrincz Koppány Nagy BoglárkaMayer EvoletKócsó Zoltán

Nagy Kata Dorka Nógrádi Bella Sándor DorkaOsvald Zalán Savanya ZenteRévész Csilla

Szél Szófia Tálas MátéSzirovicza Linett Tóth Nándor RóbertSzűcs MarcellSuba Szonja

Tölgyesi Hunor Varga Áron

Almási Kornél Bodré BenceBalogh Benedek László Brczán VladimírBarna Bálint Alex Csikota Leó

2017-ben Deszken született babák
2017-ben Deszken született babák


