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Ismét 10 milliót nyert Deszk!
Kiskerti útépítésre kerül sor őszre.

A nyertes pályázattal kapcsolatos
cikkünk a második oldalon olvasható.

70 éves

A BÁNÁT
TÁNCEGYÜTTES
Május 12-én ünnepelte a Bánát Néptáncegyüttes 70 éves születésnapját. Ugyanezen
a napon délelőtt került átadásra Szent Száva
Központ most beépített tetőtere is.

HAMAROSAN SZERB NYELVŰ UTCAFELIRATOK
IS LESZNEK DESZKEN
– hogy miből és hogyan, megtudhatják a 3. oldalon.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Megint nyert a településünk, mi lesz ebből a pénzből?

– Nos, igen! Ismét pályázati
sikernek örülünk, folytatódik
a nyerő szériánk, és örömmel
tájékoztathatom a deszkieket,
hogy 10 millió forintot nyert
önkormányzatunk, melyet a
kiskertek fejlesztésére fordíthatunk. A pénzből a Liliom
utcában építünk utat, megszüntetve egy újabb sártengert
a kiskertes övezetben, illetve a
Gerliczy majornál készül egy
rövidebb vadkerítés a gyümölcsfáink köré. Több cél volt
meghatározva a kiírásban, és
ezekből min. kettőt meg kellett

célozzon az, aki nyerni is akart.
Mi az útra koncentráltunk, és
ehhez választottunk egy kisebb
kiegészítést.

– A kerékpárutak országosan az állami közútkezelőhöz
kerültek. Milyen változásokra
számíthatunk?
– Sajnos szkeptikus vagyok
ezzel kapcsolatban is – ez is egy
újabb felelőtlen, értelmetlen központosítás. Ezzel az átszervezéssel
természetesen tovább csökkenti
a kormány a normatív támoga-

tásunkat, hiszen újabb feladatot
vontak el – most épp a kerékpárutak kezelését.
A fenntartást eddig a Deszki
Település-üzemeltetési Nkft-vel
el tudtuk végezni, rendezett volt
egész évben az út környezete.
Most látszik csak, hogy miért nem
tudtunk pályázni a felújítására. A
Deszk-Szőreg közötti kerékpárút
szakasz aszfaltozása kb. 74 millió
forintba kerülne, de nem sikerült rá pénzt pályázni évek óta.
Sok-sok településsel együtt hiába
vártuk az erre kiírt pályázatokat,
azok bizony nem jöttek. Most,
hogy állami kézbe került minden
kerékpárút, már hallani, hogy kerékpárút felújítási program indul
hamarosan.
Ez jósolható volt. Ezt az állami
kiírást várhatóan egy vállalkozó
fogja megnyerni egy csomagban,
sok-sok milliárdért, melyből az
összes utat fel fogja újítani az országban. Amire eddig nem adott

pénzt a kormány a kistelepüléseknek, most vélhetően felülárazva
készülhet el. Mi olcsóbban végezhettük volna el ezeket a felújításokat, de nyilván nem ez volt a cél.
A lakosok természetesen mit
sem tudva örülnek majd – „Lám,
felújították a kerékpárutunkat is,
milyen jó, hogy az állam kezébe
került!” Azt senki nem tudja majd,
hogy mennyiért, és talán már
nem is érdekel senkit. Az ár nem
számít…
Sajnos ezzel nem ér véget a
megmagyarázhatatlan átszervezés. Mi eddig évente 9-10-szer
vágtuk le a füvet a kerékpárút
mellett, mert ennyiszer kellett. A
közútkezelő évi 2-3 fűvágásra –
de minimum 1-szeri nyírásra kap
keretet az államtól. Ez elkeserítő.
Kértek ajánlatot a deszki kft-től
is a deszki közigazgatási területen
a fűnyírásra, de aki már kaszált
életében, az pontosan tudja, hogy
milyen különbség évi 9-10-szeri,

és 2-3 alkalmi vágás, és mi különbség van 30-40 centis, és egy
méteres fű levágása között. A
ledöntve elszáradt méteres szénát átnövő gaz kezelése vágásról
vágásra nagyobb feladatot jelent.
Ezzel olyan feltételeket támasztott
a közútkezelő, olyan tervet készült
elfogadtatni, amit a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft
nem tudott felelősséggel elvállalni.
Az eddigi tervszerű, átgondolt
fenntartást tűzoltásszerű, szakmaiatlan idénymunka vált majd fel,
aminek a kerékpárutat használók
számára látható következménye,
az elhanyagolt környezet, az állandóan nagy gaz lesz. Bizonyára keres majd a közútkezelő egy
vállalkozót, aki évente 2-3-szor
levágja a füvet, és az eddigi rendezett körülmények helyett majd ezt
is megszokják a deszkiek… Elszomorító, hogy hova tartunk.

– Nagyon sokan panaszkodnak a sok szúnyogra. Mit
tesz az önkormányzat az áldatlan állapotok és a korán
indult vérszívó invázió ellen?
– A legrövidebben megválaszolva a kérdését: MINDENT,
AMIT LEHET!
Tudnia kell mindenkinek,
hogy évek óta állami kezelésbe
került a szúnyogok gyérítése. A
Katasztrófavédelem irányítása
alatt, központilag rendelik meg
a légi és földi irtást. Az elmúlt
években nem is volt nagyobb
probléma, de idén az élővizekben és a vízállásos területeken
a biológiai irtás elmaradt, vagy

megkésett, ami miatt jóval több
lárva kelhetett ki, mint hasonló időszakban. Ez okozza a sok
viszketést. Mi az, amit önkormányzatunk tehet? Jelzi a problémát. Ezzel nem is volt gond,
ám minden településről
beérkeztek a segélyhívások, így a meglévő
kapacitással kaotikussá vált a szúnyog
invázió. Nem azon
múlik, hogy megrendeli-e valaki, mert egyszerűen
nincs azonnali kapacitása a vállalkozónak egy negyed országnyi területre!
Egyetlen szolgáltató van, aki

az itteni pár megyében, de még
az Agárdi tónál is kizárólagosan
végezheti az irtást. Nos, nem
irigyeltem őt sem. Elsődlegesen
a turisztikai célpontokat kapta
azonnali feladatként, majd ezek
után jöhetnek a települések.
Annyit sikerült elérni a
személyes ismeretségnek
köszönhetően, hogy a
majális előtt egy légi- és
földi gyérítést beiktasson,
ám a szegedi légi permetezés annyira megcsúszott, hogy
Deszk légterébe már nem jutott
ki a repülő. Ennek kompenzálására egy hét múlva újabb földi irtás nyugtathatta a deszkiek kedé-

lyeit. A rengeteg szúnyog miatt
ezt talán szó szerint kell érteni,
hiszen naponta hihetetlen men�nyiségű lárva kel ki a mai napig.
A tervszerű gyérítés aztán
végre május 12-én légi áldással is
ideért – sokak örömére permeteztek is Deszken. Nem rajtunk
múlik, és megvallom, hogy a
központosítás előtt ez is jobban
működött. Külön pályázhattunk
szúnyoggyérítésre, és a saját belátásunk, valamint a helyzetnek
leginkább megfelelően rendelhettük meg az áldásos szolgáltatást. Ez is csak rosszabb lett,
sajnos….

10 MILLIÓ!

Nyilvánvalóan az útépítésnek örülünk jobban, és még ha
nem is aszfalt burkolattal, de
rendes útalappal és egy finom
kiegyenlítő réteggel láthatjuk el
az épülő utat, ami a Kárász és a
Harcsa utcát összekötő szakaszon készülhet el még az idén.
Sajnos a kiírt pályázat felső
határa 10 millió forint volt, és
ebből most csak ennyire futja,
de ennek is örülünk, remélve,
hogy újabb kiírást követően
folytathatjuk a kiskertek fejlesztését!
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– A Szent Száva központ tetőtér átadásán felajánlást tett
a szerb közösség felé. Megtudhatnánk pontosan mi ez?
– A Szent Száva Oktatási és
Hitéleti Központ tetőtér beépítésénél társadalmi munkában közreműködtem tervezőként, amikor nem akadt senki, aki segített
volna Brczán Krisztifornak – aki
megálmodta ezt a projektet. Ezt
tettem akkor is, amikor a kivitelezést kellett előkészíteni, majd a
kivitelezéshez felkért a műszaki
ellenőri tevékenység elvégzésére. Soha nem kértem semmit a
deszki szerb közösségnek végzett
munkákért, mindig önzetlenül
próbáltam segíteni, ahol tud-
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tam. Ezután is így lesz ez. Ezért
a műszaki ellenőri munkámért
kapott teljes, adózatlan összeget,
276.000,- forintot felajánlottam a
közösségnek. Nem eszközre, nem
berendezésre, hanem egy maradandó célra, ami talán már eszébe
jutott a szerb anyanyelvűeknek,
de eddig senki sem kezdeményezte. A pénzből a deszki utcák
neveit szeretném szerb nyelven is
kihelyeztetni a közterületeinkre.
Emlékére a szerb és magyar
ajkúak békés, testvéri együttélésének, emlékére annak az időnek,
amikor Deszket az 1700-as évek
elején csak szerbek lakták, emlékére annak a hagyományőrzésnek, amiről az elmúlt 70 évben

tett tanúbizonyságot
ez a közösség, és emlékére a 70
éves deszki szerb néptánc oktatásnak. Nem hiszek az eleve elrendeltségben, de mégis sorsszerű,
hogy a ma 70 éves szerb néptánc
ünnepén, 2-3 ezer forint híján
épp 70 db utcanév táblát tudok
megrendelni ebből a pénzből.
Úgy tervezem, hogy a táblák a
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magyar feliratok alá kerülnének,
és rákerülne az utcák régi neve
is. Ez egyfajta tisztelgés szeretett
Deszkünk történelme iránt.
Tisztelettel ajánlom fel ezt a
kezdő lépést – kívánva, hogy
folytassa és tegye teljessé maga a
szerbajkú közösség minél előbb
az egész település területén.

Polgármester Úr! Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Elkészült a Szent Száva Központ tetőtere

Május 12-én délután átadásra került a Magyar-Szerb Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében elkészült 30 milliós beruházás - a Szent Száva központ tetőtér beépítése. A főépület ezzel megkapta a teljes, neki és a
szerb közösségnek kijáró rangot, és funkcionálisan képes lesz ellátni azt, amire életre hívták
pár évvel ezelőtt.
A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően szálláshelyek, közösségi- és próbaterem, szociális
blokkok kerültek kialakításra valamivel több,
mint egy hónap leforgása alatt. Nagy próbatétel volt a kivitelezőnek, Adamov Csedomír csapatának, de az intézménynek is. Azt nem lehet
mondani, hogy idegeskedés, aggódás és kön�nyek nélkül készült el ez a hatalmas munka,
de ahogy az értékes és aggódó könnyek is csak
megszépítik az arcot, úgy ez a sok megpróbáltatás is csak még értékesebbé tette az elkészült
beruházást.
Az átadó ünnepségen részt vett Rade Drabac úr, Szerbia magyarországi nagykövete, Al-

ekszov Lyubomír magyarországi szerb nemzetiségi parlamenti szószóló, Krunity Péter
az Országos Szerb Önkormányzat tagja, Rusz
Boriszláv a Budapesti Szerb Önkormányzat
elnöke, Svetomír Milicici deszki, Pavle Kaplan
szegedi és Ilia Gality battonyai atyák, a Bánáttal
közösen pályázó határon túli társszervezetek
vezetői, és a lebonyolító szervezet tagjai mellett
50-60 érdeklődő és meghívott is.
Rádity Milenkó műsorvezető és Brczán
Krisztifor egyesületi elnök köszöntője után
Svetomír atya és Alekszov Lyubomír vágták
át a tetőtérbe és egy kulturáltabb közösségi
élettérbe vezető lépcsőnél a nemzeti színű szalagokat. Hatalmas lépés volt ez a deszki szerb
közösség életében. Pontosan emlékszem, amikor a 2000-es évek elején elődöm, Simicz József polgármesterként a szerb iskola és óvoda
bezárását vetette fel, tekintettel a kis létszámra
és a gazdaságtalan működtetésre. Akkor is azt
mondtam, amit ma is gondolok – remélem,
soha nem lesz Deszken olyan képviselő, településvezető, aki bármire is hivatkozva, bármilyen

módon csorbítani akarná a szerb nemzetiség
identitás megőrzésének lehetőségeit. Lám, ezeket az akkori elhamarkodott, torz elképzeléseket egy régi iskolaépület lebontása, helyére egy
modern épület felhúzása, most pedig létjogosultságát bebizonyító újabb fejlesztés követett.
Igényes, gyönyörű környezet, amit megan�nyi emléklap, kitüntetés és relikvia ékesít az
újonnan birtokba vett 215 négyzetméteren.
Szívből gratulálok a deszki szerb közösségnek, Brczán Krisztifornak, aki a legtöbbet tette
ezen álom megvalósulásáért, és azoknak, akik
a befejező munkáknál napokon át segítettek,
takarítottak és munkájuk révén megteremtették a lehetőségét az ünnepélyes átadásnak
– közöttük kiemelten Puskás Pistának, aki
ezermesterként vetette bele magát a befejező
munkákba, szabadságát is beáldozva a célért!
Természetesen önkormányzatunk is kivette részét a befejezésnél. Intézményeink minden takarító kollégája, a kft munkatársai, mind azon
dolgoztunk, hogy méltó körülmények között
ünnepelhessen a – biztosan jól elfáradt – kis
csapat ezen a szombaton.
Örülök, hogy építészként segíthettem a projekt előkészítésében műszaki ellenőrként és az
előfinanszírozás biztosításával pedig a megvalósításban.
Szívből kívánom Nektek kedves Bánátosok,
hogy mielőbb lakjátok be az épületet, éljetek
meg a falai között még sok ezernyi értékes,
együtt töltött órát, sok értékteremtő munkát és
még több örömöt, ami még nagyon sokáig ös�szekovácsolja majd a deszki szerb közösséget!
Önkormányzatunk és minden deszki nevében gratulálok a fejlesztéshez, mely nem csak a
ti büszkeségetek, de Deszk község egyik ékköve is lett mára!
Király László polgármester
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70 éves

a szerb néptánc Deszken

Különleges évfordulóra kapott
meghívót mintegy négyszáz vendég - egykori táncosok, zenészek,
régi Bánátosok és ismerősök, és
a teljes deszki szerb közösség. A
Bánát Szerb Néptáncegyüttes
a deszki szerb néptánc 70 éves
évfordulóját ünnepelte a deszki
sportcsarnokban május 12-én.
Nagy készülődés, a csoportok
minden estés próbái, és hatalmas
izgalom előzte meg az este hat
órára hirdetett rendezvényt, ami
annál inkább igaz, merthogy aki
élt és mozgott közben a Szent Száva Központban is segédkezett a
programot megelőző napokban.
70 év, még kimondani is sok –
ám megélni, generációknak végig
táncolni, emlékezetes fellépéseket
és sikereket megélve ez még többnek és főként értékesebbnek tűnhet azoknak, akik részesei voltak.
Nézzünk egy kis történelmet!
1948-ban alakult az első tánccsoport, Deszki Szerb Kultúrcsoport néven Rádity Velimír és
Gyukin György kezdeményezésére. Tulajdonképpen kettejük
munkájának és szakmai irányí-

tásának köszönhető a csoport
megalakulása és 1963-ig tartó
működése, ám Velimír tanár úr
lett a kinevezett vezetőjük. Hét év
kihagyás után 1970-ben Móricz
Jenőné, Sévity Máró próbált újra
lelket verni a táncolni akaró fiatalokba, és három év munkájával sikerült újraéleszteni a deszki szerb
néptáncot. Őt követte Gyorgyev
Milivoj, akinek 1973 és 1986 között végzett elhivatott munkája
igazi felvirágzást hozott a csoportnak, és nevéhez kötve, 1973.
szeptember 15-től ismerik Bánát
Szerb Néptáncegyüttes néven a
deszki szerb táncosokat. A maroknyi táncosból 30-40 főre duzzadt
csoport Deszk egyik legelismertebb, és legeladhatóbb „kulturális
terméke” lett – a deszki szerb közösség legnagyobb büszkeségére.
Minden okuk meg is volt rá – már
országosan is jegyezték az itt folyó
munkát!
Adamov Csedomír vette át a
stafétát Milivoj után, aki 1986 és
1988 között fogta össze az akkorra már 10 koreográfiával büszkélkedő táncosokat. 1988 –tól

a mai napig vezeti a csoportot
Brczán Krisztifor. Az elmúlt 30
évben Európa szerte ismertté, és
elismertté tették a Bánát nevet, és
olyan helyezéseket, díjakat szereztek, mellyel Európa legjobb szerb
néptánccsoportjai közé küzdötték
fel magukat.
A tánccsoport szakmai és adminisztrációs hátterét a Rusz
Borivoj elnökletével 1991-ben
megalakult Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület adja. Második elnöke Adamov Csedomír
volt, akit 2004-ben ezen a poszton
is Brczán Krisztifor váltott.
Ezt a hetven évet, a sikereket,
a küzdelmeket ünnepelték meg,
és a már közülük eltávozókra
emlékeztek a sportcsarnokban,
ahol Rádity Milenkó és Mándity
Predrág voltak a házigazdák. Az ő
konferálásukkal ölelhették át a jelenlévők ezt az emberöltőnyi időt.
Az emlékműsorban fellépett
minden jelenlegi csoportjuk. Külön meglepetést jelentett a senior
csoport fellépése, ami egyben a
nézők legnagyobb elismerését is
kapta.
A műsor utolsó számaként minden csoport egy közös táncban, és
végül egy színpadképpel köszöntötte a vendégeket és az egykori
táncosokat. Ez a színpadkép adott
méltó hátteret a köszöntéseknek,
melyek közül elsőként az aktív
táncosok egy tortával ismerték el
Brczán Krisztifornak a csoport
élén eltöltött eredményes 30 évet.
Vendégcsoportok, egyesületek
ajándékcsomagokkal és virágokkal halmozták el a csoport tagjait,
majd Deszk Község Önkormányzata nevében Király László polgármester és a képviselő-testület
tagjai adtak át üveg díszplaketteket
az egykori és jelenlegi vezetőknek.

Rádity Velimír nevében felesége, Mirjana néni vette át a megtisztelő ajándékot. Díszplakettet
kapott Móricz Jenőné, Gyorgyev
Milivoj, Adamov Csedomír és
Brczán Krisztifo r, valamint az
első egyesületi elnök, Rusz Borivoj. Ugyancsak emlékplakettel
köszönte meg az önkormányzat a
tánccsoport munkájának és működési feltételeinek elősegítéséért
tett erőfeszítéseket az ünnepségen
jelenlévő Rade Drobac úrnak,
Szerbia magyarországi nagykövetének, Alekszov Lyubomírnak,
a magyarországi szerb nemzetiség
parlamenti szószólójának, Szutor
Lászlónénak, az Országos Szerb
Önkormányzat elnökének, Krunity Péternek, az Országos Szerb
Önkormányzat tagjának és Rusz
Boriszlávnak, a budapesti szerb
önkormányzat elnökének.
Az ünnepi műsort svédasztalos
vacsora, majd pedig az elmaradhatatlan bál követte, ami – talán a
sok és fáradtságos előkészületnek
köszönhetően – most kivételesen
nem reggelig tartott.
Hogy mi marad meg emlékül
egy ilyen rendhagyó születésnap
után? Talán az üzenet a következő
generációknak, hogy nem szabad
feladni, hogy van miért folytatni,
és hogy a hagyományok tisztelete
nem csak lehetőséget, de felelősséget és kötelezettséget is rónak
minden, magát szerbnek valló
deszkire. Látva a régi táncosok között sok-sok olyan arcot, akik
magyar anyanyelvűként váltak
igazi Bánátossá – még egy üzenet
fogalmazódott meg ezen az estén
mindannyiunkban:
EGYÜTT
NEM CSAK TÖBBEN, DE TÖBBEK IS VAGYUNK - EGYÜTT
KÖNNYEBB ÉS JOBB!!
A szerkesztőség
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Wiesenbach-ban ünnepeltünk

Az elmúlt sok-sok év gyakorlatától eltérően ebben az évben a
Majális számomra, mint a Deszki
Magyar-Német-Flamand Baráti
Kör elnöke számára, nem a vendéglátásról és közös főzésről szólt,
hanem egy nagyszerű kirándulásról német testvértelepülésünkre,
Wiesenbach-ba.
Április 28–tól 4 napon keresztül,
Deszk községet képviselve, hárman
(Bánfi Józsefné Joli néni, Farkasné
Bölöni Katalin és jómagam) együtt
ünnepelhettük Wiesenbach és
Donnery polgáraival a két község

testvérkapcsolatának 30 éves évfordulóját. Rajtunk kívül az ünnepi
hétvégén természetesen részt vett
még Wiesenbach lett nemzetiségű
testvértelepüléséről, Smiltene-ből
érkezett delegáció is.
A hivatalos program 29-én koradélután kezdődött. Az évfordulós
ünnepség első részében Wiesenbach és Donnery Polgármesterei
beszédükben felelevenítették az elmúlt 30 év emlékeit, közösen megélt eseményeit, melyekről később
kivetített fényképeket is láthattunk.
Rövid beszédem után, melyben a

barátság és a találkozások fontosságát emeltem ki, átadtam Deszk
Község Önkormányzatának hivatalos ajándékait és Király László
Polgármester Úr személyes üdvözletét és ajándékát is a jubiláló
községek polgármestereinek, akik
mindezeket örömmel fogadták.
Az ünnepséget állófogadás, majd
egy festményekből, képekből álló
művészeti kiállítás követte. Az estét a családokkal tölthettük. Ekkor
volt lehetőség arra, hogy a wiesenbach-i Deszki Baráti Kör elnökével,
Ludwig Nöllenburg-gal és helyettesével, egyben vendéglátónkkal,
Agnes Krauss-szal beszélgessünk a
jövőről, illetve átadhassuk a nekik
szánt ajándékcsomagot.
Hétfőn gyönyörű helyre kirándultunk, ahol megtekintettük a Német Birodalom alapításának emlékére, 1871 – 1883 között épített
Niederwalddenkmal emlékművet.
A dombról, melyen a hatalmas, 38
m magas emlékmű áll, káprázatos kilátás tárult elénk. A kanyargó Rajna folyó a partján elterülő
szőlő ültetvényekkel lenyűgöző
képet festett. Ezután az Eberba-

ch-i kolostorhoz utaztunk. Ebben,
a Wiesbadentől nem messze eső
kolostorban forgatták 1985-86 telén Umberto Eco „A rózsa neve”
című világhírű regénye alapján
Sean Connery és Christian Slater
főszereplésével készült film szinte
valamennyi belső jelenetét. Érdekesség még, hogy 200 ha szőlőtermő területével ez a kolostor volt
Németország legnagyobb gazdasága 1998-ig.
Koraesti hazaérkezésünk után
került felállításra a Májusfa a Városháza előtti téren. Ez volt a Majális első és legfontosabb eseménye, a
második pedig a másnapi Májusi
barangolás, amikor Wiesenbach
környékén tettünk egy kellemes
körtúrát a német és francia barátainkkal. Az ebéd elfogyasztása után
szomorúan búcsúztunk vendéglátóinktól és barátainktól, akikkel
együtt tölthettük és élvezhettük ezt
a fantasztikus hosszú hétvégét.
Nagyon örültünk és köszönjük,
hogy részesei lehettünk ennek az
ünnepi hétvégének Wiesenbachban.
Farkas Péter

Közterületek tisztán tartása
Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmüket a közterületek
tisztán tartásával kapcsolatos legmindennapibb feladatokra és kötelezettségekre,
melyet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2004.
(IV. 29.) Ör. előír:
1. Az ingatlan előtti járda tisztántartása az
ingatlan tényleges használójának kötelessége.
Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét
üzleti tevékenységből származik-e.
2. Az ingatlan tényleges használójának kötelessége:
a) az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, azaz a járda mellett növő, a zöld
sávban, a csapadékvíz - elvezető árokban
egészen az aszfaltos út széléig terjedő
területen lévő, 25 cm magasságot meghaladó gyom, fű nyírása; Azon az ingatlanhoz csatlakozó közterületen, ahol
a zöld sávban kerékpárút halad, csak
a kerékpárút telekhatár felőli oldaláig terjed az ingatlan tényleges
használójának illetve tulajdonosának a növényzet nyírási
- és tisztántartási kötelezettsége;

b) a kinyúló ágak és bokrok nyesése
oly módon, hogy a kialakított, burkolt
járda függőleges vetületébe 2,3 m-en belül, továbbá a burkolt út szélétől mért 50
cm-es sáv függőleges vetületébe 3,5 m –
en belül növényzet ne nyúljon.
3. A közterületen – kivéve az Alkotmány
utca páratlan oldalán, az 1-39. faliszámú ingatlanig bezárólag- lévő csapadékvíz szikkasztó
és elvezető árkok, a folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra
terjedően- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz-elvezető rendszer (árkok, átereszek,
folyókák) tisztántartása során kitermelt iszap,
az erózió által sérült árokrézsű helyreállítására
(eredeti állapot visszaállítására) felhasználható. Az árokparton kotrási hulladék nem halmozható fel.
4. Járműbehajtók átereszeinek engedél�lyel történő építése, jókarban és tisztántartása
minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
5. A csapadékelvezető árokba szennyezett
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket,
tűz- és robbanásveszélyes anyagot) beleszórni,
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

6. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen)
az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani
a tisztaságot. A munkálatokat úgy kell végezni,
az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet
úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
7. Közterületen építési, bontási anyagot a
polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az
engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély
nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad
tárolni, amely közegészségügyi szempontból
veszélytelen.
8. Tilos közútra, útpadkára salakot, építési
törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni.
9. A közterület gyom- és növényirtásra alkalmas szerrel vagy anyaggal való permetezése, locsolása, felszórása tilos, kivéve: kaviccsal,
kőzúzalékkal felszórt bejáró, járda-és kerítés
közötti terület, valamint a járdaidomok közötti rés. Tilos a közterületen lévő növényzet oly
módon történő lefedése, takarása (pl. fóliával,
geotextillel..stb.) mely alkalmas a növényzet
kipusztítására.
dr. Altmayeyerné
dr. Kocsis Anita
jegyző
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 2 db
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására
– 1 db 59 m2-es emeleti 2 szobás
Pályázatok benyújtási határideje:
2018. június 15.
Elbírálási határidő:
2018. június 22.
1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos
nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 59 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
59 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 44.250,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által
meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk,
Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2018. június 15-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.
deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget
is kérnénk megadni!
Érdeklődni:
62/571-585-ös
telefonszámon

VAKCINÁZOTT
ELŐNEVELT CSIRKE KAPHATÓ.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
INGYENES.
TEL: 0630/360-6662

2018. MÁJUS

Felhívás
parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy
a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű
kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben,
aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztály közérdekű védekezést rendel el, melynek
költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni.
Ezzel egyidejűleg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírságot
szab ki. Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi számokon tehetnek:
Belterületre vonatkozóan:
Iványi Levente közterület felügyelő:
20/481-6275
Polgármesteri Hivatal/Titkárság:
62/571-580
Külterületre vonatkozóan:
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Földhivatali Osztály
62/680-170
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XX. Deszki Maros Menti Fesztivál
20 éve rendezzük meg Deszken a Maros
Menti Fesztivált. A fesztivál célja, hogy a tehetséges gyermekeknek, csoportoknak fellépési lehetőséget biztosítsunk és a szakmai zsűri közreműködésével segítsük a felkészítő pedagógusok
munkáját. Kezdetben csak a környező községek
általános iskolásainak volt meghirdetve a verseny, a következő kategóriákban: vers- és prózamondás, színjátszás, szólóhangszer, népdal,
néptánc és egyéb tánc. Ahogy teltek az évek,
egyre népszerűbbé vált a fesztivál és már nem
csak a környező településekről, hanem egész
Csongrád megyéből érkeznek a versenyzők. A
kategóriák száma is bővült, mégpedig a népzene
és a szólóének kategóriával.
Az elmúlt évek alatt több ezer általános iskolás fordult meg fesztiválunkon, s reméljük, így
lesz ez a jövőben is.
2018-ban a következő eredmények születtek
a fesztiválon:

Felső tagozat:
1. Varga Zsombor
Kamarazene kategória:
2. Maczelka Barnabás
Arany: „Harmónia” gitárkvintett
Zsűri: Bene Zoltán, Kisimre Ferenc, Szabó
Ezüst: Gárgyán Fanni, Horváth Mónika, TorSzilvia
ma Bodza
Zsűri: Varga Laura, Kuzma Levente
SZÓLÓHANGSZER, NÉPDAL,
KAMARAZENE, SZÓLÓÉNEK
Szólóhangszer kategória:
Szóló népdaléneklés kategória:
Alsó tagozat:
Alsó tagozat:
Arany: Szigeti Jolánta
1. Bartók Miklós Dániel
Ezüst: Nagy Csanád, Sárszegi Gréta
2. Fazekas Áron
Bronz: Sisa Nikoletta, Nagy Kevin László
3. Farkas Gréta
Különdíj: Nemes Luca Borka, Leczki Lili
Felső tagozat:
Arany: Juhász Kornélia
Felső tagozat:
Ezüst: Nagy Levente, Gera Bazsó, Szalóky
1. Kormányos Viktor
Mercédesz Lara, Ruzsics Szilárd, Krátky Lili
2. Guti Kíra
Noémi
Zsűri: Tari Dorottya, Mélykútiné Németh
Bronz: Tóth Bojtorján András, Tóth Elizabet,
Kornélia, Szűcsné Molnár Erzsébet
Katona Jázmin
Zsűri: Vizsolyi Lívia, Szabó Norbert, Pleskó
Lajos
NÉPTÁNC
Arany minősítés: Bóbita csoport, Kiscsillag
csoport, Cibere csoport, Borbolya csoport

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
Versmondás kategória:
Alsó tagozat:
1. Gyarmati Erik
2. Czene Zsófi
3. Kecskeméti Bence Odin
3. Kiss Regina Panna
Különdíj: Pap Gábor Brendon
Felső tagozat:
1. Török Beáta
2. Gera Gellért
3. László Levente
Zsűri: Büky Bea, Szívós László, Barnák László
Prózamondás kategória:
Alsó tagozat:
1. Arany Bence
2. Jani Boglárka
3. Kecskeméti Bence Odin
Különdíj: Gergulics Bence

Ezüst minősítés: Kistiszai Liliom csoport,
Gyöngyvirág csoport, Tűzliliom Csoport, Rece-fice csoport, Margaréta csoport, Tündérrózsa csoport, Kisgömböc csoport, Hóvirág csoport, Csillagfürt csoport

Szóló ének kategória:
Alsó tagozat:
1. Pigler Hanna Léna
2. Borsi Janka
3. Tirk Inez
Felső tagozat:
1. Simon Vivien
2. Meixner Lili
3. Hekkel Zita
Különdíj: Gera Bazsó
Zsűri: Laczák Boglárka, Taletovics Milán

Bronz minősítés:
Topogók csoport
Zsűri: Dr. Felföldi László, Farkas Tamás, Farkas Ágnes
Gratulálunk a helyezetteknek!
A fesztivál fő támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap
Köszönjük a támogatást Deszk Község Önkormányzatának és a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek!
Bene Ildikó igazgató
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Helyi Értékek Napja

Április 27-én egy nyertes TOP
pályázatnak köszönhetően programok sokasága várta a Helyi
Értékek Napjára kilátogatókat:
helyi értékek bemutatója, kézműves vásár, foci-kupa, főzőverseny,
játszóház, ugráló vár, kézműves
foglalkozások, solymász bemutató és még sok-sok minden… azt
hiszem, minden korosztály megtalálhatta a számára kedvelt időtöltést. Talán a legtöbb vendéget
a „Miénk a színpad!” című program vonzotta, hiszen ilyenkor az
összes művészeti csoportunk felvonul. Idén ez is rendhagyó volt,
hiszen érkeztek fellépő csoportok
Ferencszállásról, Klárafalváról és
Tiszaszigetről, még inkább színesítve a programot! Nagy sikere
volt Kiszely Zoltán és Merényi
Nicolette operett műsorának is,
akik közvetlen stílusukkal (na,
meg az ismert és kedvelt dallamokkal) gyorsan belopták magukat mindenki szívébe! A táncház
után az Irigy Hónaljmirigy 4 tagja csalt könnyeket mindenki szemébe… (és gondolhatják, hogy
nem azért, mert annyira szomorú
volt…), szétnevettük magunkat
a jelmezeiken, beszólásaikon és
persze mindenki énekelt kifulladásig! Az utcabálon meglepően

sokan gondolták úgy, hogy még
bírják bőven (és még a szúnyogok
sem tudták őket megingatni).
Májusban és a Falunapokon
mindig jönnek vendégek külföldi testvértelepüléseinkről is,
és ez most sem volt másként. A
már jól ismert arcokon kívül idén
Rahóról, (ukrajnai testvértelepülésünkről) Mikulyák László
atya vezetésével egy 36 fős, főként gyerekekből álló csoportot
is vendégül láthattunk. Szeretném megosztani Önökkel László
atya sorait, amit hazautazásuk
után küldött: „Kedves Deszki
Barátaink! Nagyon nagy szeretetet és gondoskodást tapasztaltunk Deszken, amit ezúton is
köszönünk! Volt olyan gyermek
a csoportunkban, aki első alkalommal volt Magyarországon, s
így számára, de talán nyugodtan
mondhatom, hogy mindnyájunk
számára nagyon fontos volt ez a
szeretetteljes légkör. Sok élmén�nyel gazdagodva és feltöltődötten tértünk haza, s ezt köszönjük
deszki barátainknak!” Mit is lehet ehhez hozzátenni? Reméljük,
mindenki ilyen jól érezte magát,
(aki pedig lemaradt a programokról, szeptember első hétvégéjén, a Falunapokon bepótolhatja.
Legjobb játékos Mészáros Ákos

A hangulatról pedig meséljenek
Kukucska András szenzációs fotói, melyek megtekinthetők a Faluház facebook oldalán.)
Sillóné Varga Anikó
Helyi Értékek Napi főzőverseny
eredménye:
I. Régi-Új csapat
II. Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.
III. Deszki Falunkért Egyesület
Különdíj: Deszk Község Népművészetéért Alapítvány, Tiszavirág
Néptáncegyesület
(Zika László főszakács)

MiKiKupa eredménye:
I. Alcoholic Bilbao
II. Dóc
III. Gerappa
IV. Deszki Flamingók
V. Vigyázz a lábunkra team
Legtöbb gólt lövő: Iványi Zalán
Legjobb játékos: Mészáros Ákos
Legjobb kapus: Mihalecz István
Köszönjük Szabó László vezetésével a Deszki Sport Club segítségét a kupa megszervezéséhez és
lebonyolításához!
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Bozsik torna

Május 11-én a nagycsoportos
óvodásoknak ismét lehetősége
nyílt részt venni a Bozsik tornán. A program egyik célja, hogy
a gyerekek egy órán keresztül,
„megállás nélkül” mozogjanak és
élvezzék a testmozgást. Ez maximálisan teljesült is. Ezen a szép,
napsütéses péntek délelőttön
deszki, ferencszállási, újszentiváni
és szatymazi ovisok vették birto-
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Biztonságos óvoda

kukba a deszki nagy, füves sportpályát.
Több állomást állítottunk össze
számukra, melyeken csapatokba
osztva haladhattak végig, és gyakorolhatták a labdapasszolást,
célba dobást, célba rúgást, a foci
szabályait, a labdavezetést és még
sok más olyan készséget, melyeknek hála, remek kis sportember
válhat belőlük a későbbiekben.
A torna bemelegítéssel kezdődött, és az aktív szórakozást „kupaosztás” zárta. Minden csoport
kapott egy „Fair play” kupát, az
egész éves, Bozsik tornán nyújtott
teljesítményéért.
Remek délelőttünk volt, a délutáni altatásnál nem kellett senkit
sem „ringatni”. 
Szentesi-Nagy Ágnes
(Ági néni)

Óvodánk dolgozói úgy döntöttek, szeretnének csatlakozni a
„biztonságos óvoda” elnevezésű
projekthez. Ez egy remek program, melynek köszönhetően a
gyermekek megtanulják a biztonságos közlekedés alapjait, a
fő közlekedési szabályokat, ezért
úgy gondoltuk, ez csak hasznukra
válhat.
A program keretében két
kedves polgárőr látogatott el
hozzánk, és csupa, a témával
kapcsolatos, érdekes játékkal
örvendeztették meg a nagycsoportot. A főbb közlekedési táblák
elnevezését, alapvető fogalmakat
(mint a járda, járdaszegély, zebra,
stb.) tanítottak a gyerekeknek.

Anyák napi ünnepségek az óvodában
Május első vasárnapján az édesanyákat
köszöntjük. Óvodánkban az idén is lelkesen
készültek a csoportok e jeles ünnepre. A gyerekek megható műsorral, szebbnél szebb aján-

dékokkal és dalokkal köszöntötték az anyukákat és a nagymamákat.
Ildikó néni

Persze ez már számukra nem volt
ismeretlen „terep”, hiszen a mindennapok során, amikor például
színházba, múzeumba, vagy valamelyik gyermekhez látogatunk
el, sokat foglalkozunk a témával. A gyerekek nagyon élvezték
a játékos tanulást, tevékenyen
mélyíthették, rendszerezhették a
már meglevő tudásukat, és új ismereteket is szerezhettek. Mivel
nagyon ügyesen szerepeltek, így
megkapták „ovi-jogsi”-jukat, és
még a polgárőrök autójába is beülhettek, ami még szirénázott is.
Persze mondani sem kell, mekkora élményt jelentett ez számukra.
Ági néni

Oviba csalogató
nyílt nap
A nagycsoportos Katicák élete egy napra
kicsit a feje tetejére állt, amikor ellátogattak
hozzánk a leendő kiscsoportosok. Nagyon
nagy szeretettel vártuk őket, öröm volt nézni, ahogy a nagyok – akik nem is olyan régen
még maguk is alig látszottak ki az asztalok közül, kézen fogva vezetgették a picúrokat. Izgatottság fogott el bennünket is, vajon mit hoz
a szeptember. A kicsik között volt, aki egyből
otthon érezte magát, volt, aki a nagy katicalányok gyűrűjében elfeledkezett minden
másról, és persze volt, aki nehezebben oldódott fel. Ez persze természetes, hiszen ahány
gyerek, annyi egyéniség. És mi már nagyon
várjuk ezeket a kis egyéniségeket, hogy aztán csapattá kovácsolódva, hasonlóan remek
nagy Katicákká fejlődjenek, mint azok, akiket
most olyan nehéz szívvel fogunk elengedni…
Ági néni
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Hírek a Tücsök Óvoda életéből
Lassan itt a nyár, megkezdődik
az oviban a nyári élet. Egy tartalmas, mozgalmas, sikerekben, örömökben gazdag évet tudhatunk
magunk mögött. Voltak azonban
erőt próbáló események is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
tovább folytatódott óvodánkban
a rendszeres úszás és Laci bácsi
judo edzéseire is jártunk. Újdonságként bevállaltunk délutáni
elfoglaltságként gyerekjóga foglalkozást, melyet Annus Rózsa
tartott az óvodásainknak. Kutyaterápiás foglalkozással Török
Eszter örvendeztette meg a gyermekeinket. Németül továbbra is
Ági néni okosította az ovisokat,
változatos mozgásformákkal kísért dalokat, mondókákat "tanított" nekik. Sőt a mindennapokba
is beleszőtte a kifejezéseket, játék
közben és étkezéseknél is használta azokat. Miklós és az általa
tartott hittan az egyik legkedveltebb elfoglaltságunk. Miklós
kedves, nyugodt természete és
főleg a mondanivalója rabul ejti a
gyerekeket.
Tavaszra kijutott a kirándulásokból is. Áprilisban Kecskemétre látogattunk el az óvodásokkal,
szülőkkel és az elmúlt évben
elballagott nagyokkal. Először
Kecskeméten a Ciróka Bábszínház előadását néztük meg, melynek alapítója Báron László az én
főiskolai tanárom volt és akkoriban alapította a színházat, amikor
mi a tanítványai voltunk. Az előadás zártkörű volt, csak nekünk
játszotta a bábművész az egyik
legismertebb mesét, az Aranyszőrű bárányt. Ezután a Planetáriumban tettünk látogatást. A

gyerekek nagy élvezettel hallgatták az előadást és gyönyörködtek
a kupolára kivetített csillagokkal
és bolygókkal teli égboltban. Egy
igazi rakétakilövést is láthattunk.
A Leskowsky hangszergyűjtemény volt a következő állomás,
ismerős és ismeretlen hangszereket láthattunk. Nagy élvezettel
próbáltuk ki a hangszereket és
egy rövid hangfürdőn is részt
vettünk. A nap végére a felnőttek
kicsit, a gyerekek egy csöppet sem
fáradtan szálltak fel a buszra és indultunk hazafelé.
Szinte ugyanazzal a csapattal
indultunk május 12-én Szarvasra. Még én sem jártam az Arborétumban és a benne lévő Mini
Magyarország Parkban. A gyerekekkel közösen fedeztük fel a
sok látnivalót, egy-egy állomásnál történeteket meséltem a régi
épületekről, hagyományokról. És
a legcsodálatosabb, hogy a gyerekek a látványosságok között
felismerték a kecskeméti Cifra
Palotát, amit egy hónappal ezelőtt Kecskeméten láttunk és a
szegedi Dómot is ismerősként
üdvözölték. A parkot szebbnél
szebb növényekkel ültették be.
A Nagy Magyarország területén
lévő várak, épületek kicsinyített
másai az adott hely sajátosságait
figyelembe véve lettek kialakítva, a patakokban, a Balatonban
és a Dunán halak úszkáltak és az
egész területet vasútvonal hálózta
be. A vonatokat interaktív táblákkal a gyerekek irányíthatták. Aki
még nem járt itt, nagyon ajánlom, hogy egyszer eljusson ide,
felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt maradandó élményt nyújt

e csodás látványosság. Talán egy
egész napot is el lehetne itt tölteni,
de várt ránk az Arborétum-Pepi
kert gyönyörű növényvilága, a
szabadon sétáló pávák és a madarak vég nélküli csivitelése. Egy
kicsit megpihentünk a beszélő
kövek közt, megettük a maradék
elemózsiánkat. Ezután következett a hajókirándulás a Körösön.
Egyik oldalon az Arborétum víz
fölé hajló fái, fa-uszadékokon pihenő teknősök, kacsák, a másik
oldalon a nyaralók végeláthatatlan sora övezte utunkat. Távolról
láthattuk a folyó fölé ívelő fahidat,

ahol a vízi színház működik. A
buszra való felszállás előtt arborétumi környezetben köszöntöttük
az Édesanyákat. Hazafelé úton
tervezgettük a következő kirándulást.
Ezt a két hétvégét mi, a Tücsök
Óvoda dolgozói terveztük meg és
kiviteleztük, de ez nem jöhetett
volna létre a deszki Faluház sikeres csapata nélkül, akik pályázati
forrásból gyermekeinknek élményekben gazdag hétvégéket szereztek. Köszönjük Bene Ildikónak
és mindazoknak, akik részesei
örömünknek.
És végül essék szó egy szomorú
történetről is. Ősz óta rendőrségi
feljelentés alapján eljárás indult az
óvoda és közvetlenül személyem
ellen. Az ügyben a feljelentőket
elmarasztalta a rendőrség, de ők
ebbe nem nyugodtak bele, tovább
folytatják a rágalom hadjáratot.
A nyomozóhatóság megerősített
abban, hogy jól végzem a munkámat, megalapozatlanok a vádak.
Köszönöm mindazoknak, akik
kitartottak mellettem, biztosítottak arról, hogy a gyerekeiket jó
kezekbe adták. Megerősödve, 42
év feddhetetlen múlttal a hátam
mögött tovább folytatom a munkámat a legjobb tudásom szerint.
Emelt fővel járok, nem nekem kell
bocsánatot kérni.
Imri Miklósné
Tücsök Óvoda

Süli József

Személyszállítást vállalok
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Iskolai hírözön
s Fenntarthatósági témahét
A környezet védelme és a fenntarthatóság
érdekében egyre több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. A
globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő
energiakészlet és a klímaváltozás; ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem
változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a
legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már
iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre,
hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a
Föld védelméért.Ehhez a programhoz csatlakozott immár két éve iskolánk is. Április utolsó
hetén a fenntarthatósági hét keretében az alsó
tagozat minden évfolyama kihelyezett természetismereti foglalkozáson vett részt a Füvészkertben, a közvetlen tapasztalás és megismerés
jegyében. A felső tagozaton interdiszciplinális
megközelítés jellemezte a hét tanóráit. A földrajz, a fizika, a biológia, a magyar és a rajzórák
heti témája mind ezen témakört érintették. A
hetet egy interaktív előadás zárta az aulában,
mely rámutatott, hogy nemcsak egy hétig kell
ezzel a témával foglalkozni, hanem nagy valószínűséggel az elkövetkezendő évtizedekben,
ne "adj Isten" évszázadokban is.
s Április 24-én a Szegedi Nemzeti Színházban a Félőlény című előadást tekintették
meg az alsós tanulók. Egy mesebeli kiserdőben
játszódott a történet, ahol még hírét sem hallották a szörnyeknek. A főszereplő Félőlényt
nagyon szerették az erdőlakók és ő is szerette
az erdőt és lakóit, de legjobban a könyveket
kedvelte. Pompás könyvtárának híre eljutott
mindenfelé. A főhős elindult, hogy megvédje
az erdő lakóit, amelyhez a mesék adtak neki
erőt. A történet végén győzött a jó és a mesék
szeretete, ami megmentette a főhőst és az erdő
lakóit. A jó legyőzte a rosszat, ahogyan illik és
kell.
s Versenyeredmények:
Április 10-én Sándorfalván a 4. osztályos
tanulók: Tajti Milán és Somorjai Márk helyesírási versenyen vettek részt. Tajti Milán II. helyezést ért el.
Április 26-án Szőregen a Kazinczy versenyen
szerepelt Somorjai Márk és Huszta Zsuzsanna.
Somorjai Márk területi III. helyezést ért el.
NyelvÉsz verseny
megyei fordulójának eredményei:
Tirk Alíz (1.o.) 18. hely
Tajti Milán (4.o.) 10. hely
Somorjai Márk (4.o.) 11. helyezést értek el
Április 21-én Tajti Milán (4.o.) és Tirk Inez
(3.o.) képviselte az iskolát Mórahalmon a
megyei helyesírás versenyen. Tirk Inez (3.o.)
holtversenyben a második legtöbb pontszámot szerezte.

ISKOLAI HÍREK
Tudásbajnokság megyei fordulóján anyanyelvből és szövegértésből megmérettette
magát Tirk Inez, ahol szövegértésből 2. helyezést ért el.
Herman Ottó természetismereti verseny
2. fordulójába két tanuló vett részt: Takács
Réka és Tirk Inez. Tirk Inez bejutott az országos
döntőbe, amit május 27-én rendeznek Budapesten.
Április 25-én Szegeden kistérségi matematika versenyen 5 tanuló vett részt:
4.o.: Somorjai Márk (IV.helyezett), Huszta
Zsuzsanna (V.), Tajti Milán (VI.)
3.o.: Tirk Inez (II. helyezett-megyei döntőbe
jutott ) és Révész Anna
Tirk Inez a megyei döntőben a középmezőnyben végzett, amit május 8-án Szentesen
rendeztek.
Varázsecset csendéletfestő verseny megyei fordulójára, melyet a Gedói Ált. Iskola
szervezett, bejutott iskolánk 3 tanulója: Papp
Lili (2.o.), Sziveri Roberta (2.o.), Váradi Sára
(3.o.).

Kistérségi szépkiejtési verseny: Széll Panna 3.o. szerb iskolás tanuló 3.helyen végzett.
Május 10-én iskolánk rendezte a Szerb
Szépkiejtési Versenyt, ahol 30 tanuló, két kategóriában szerepelt Battonyáról, Szőregről és
Deszkről. 15 fő 3. és 4. osztályos és szintén 15
fő 5-8. osztályos. Eredmények:
Alsós csoport:
1. Pásztor Dániel 4. o. Deszk
2. Simon Predrág 4. o. Battonya
3. Marosin Bella 3. o. Battonya
3. Pataki Balázs 4. o. Deszk
Felsős csoport:
1. Dragic Sara 5. o. Deszk
2. Simon Milován 7. o. Battonya
3. Bozóki Gabriella 5. o. Deszk
3. Besenyei Zsófia 5. o. Battonya
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s Április 21-én, szombaton iskolánk fabatka vásárt rendezett, ahol a szülők, a nevelők és a gyerekek együtt tevékenykedtek. A
fabatka vásáron volt minden, amit csak el lehet
képzelni: lovaglás, íjászat, tenisz, zsákbamacska, virágvásár, lovaskocsikázás, minden fajta
kézműves foglalkozás, szépségszalon, büfé stb.
Rengeteg játék, és az édességek teljes tárháza
várta a gyerekeket. A hangulatos és tartalmas
nap bevétele az alapítvány egyik legfontosabb
támogatási forrása. Köszönjük a szülők segítségét és a gyermekek lelkesedését, kreativitását!
s Tavaszi Pedagógiai Napok 2018.
Az iskola aktív résztvevője az országos szakmai életnek. Ennek egyik szelete, az Oktatási
Hivatal idén tavasszal második alkalommal
megrendezett szakmai előadássorozata és
szakmai műhely bemutatója. A programok
között szerepelt a SZTEJKI Zoltánfy István
Ált. Iskola bemutató órája is, melyet Schultz
Józsefné tartott az első osztályban: szövegértés, szóalkotás, írásfejlesztés témakörben.
Az érdeklődők pörgős kis órát láthattak
sok érdekes feladattal, változatos munkaformában, interaktív feladatokkal megtűzdelve.
A mindig nyüzsgő elsős gyerekek, nagyon
ügyesen dolgoztak, ki-ki a maga tempójában
haladva. Jó volt látni, hogy mennyit fejlődtek
az elmúlt hét hónap alatt. A játékos feladatok a
felnőtteket is lekötötték, egy percig sem unatkoztak.
s Szakma Sztár Fesztivál
Éppen hogy lezárult a nyolcadikosok felvételi eljárása, ezzel párhuzamosan már zajlik a
hetedikesek felkészítése a továbbtanulásra. A
folyamat egy jól felépített rendszerben zajlik a
Zoltánfyban évek óta. Pályaorientációs tanulói és szülői elbeszélgetések, előadások, üzemlátogatások színesítik a programot. A Budapesten megrendezésre kerülő Szakma Sztár
Fesztivál rendszeres vendégei a deszki nebulók. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
való jó együttműködés eredménye, hogy ezen
lehetőséggel az idén is élhettünk. A hasznosságáról csak annyit, hogy többen konkrétan
megfogalmazódó elképzeléssel tértek haza a
továbbtanulásukat illetően.
Összeállította:
Vid György igazgató
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Hírek az idősek klubjának életéről

Április hónapban folytattuk a
szokásos napi programjainkat.
Rendszeresen tornáztunk, játszottunk, kártyáztunk. Nagyon
örültünk a lehetőségnek, hogy
továbbra is tanulhatunk táncolni
Horváth Dániel vezetésével.

Ebben az évben is megtartjuk
tagjaink önszerveződésével a közös születésnapokat, az idei év első
ilyen alkalma április 18-án volt.
Január szülöttei: Pósa Lászlóné,
Radics Béláné, Cserháti Györgyné, Batyik Andrásné, Gárgyán

Zoltán, Kószó Aranka, Naszradi
Miklósné, Papdi Géza. Februárban születtek: Sódar Istvánné, Somogyi Lászlóné, Csonka Ferenc,
Piti Elek, Matkócsik János. Márciusban született: Juhász Ferencné,
Cserháti György. Április ünnepeltjei: Bérczesi Györgyné, Álmosdi
Antalné, Király Ferencné. Boldog
születésnapot kívánunk nekik! A
klubtársaknak az ünneplők marhapörköltet sósburgonya körettel és uborkasalátával készítettek
Cserháti György irányításával. A
finom sütemény sem maradhatott
el, a zenés délutánt pedig tánccal
fejeztük be.
Április 20-án a megújult Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben csobbantunk, az idei első

kirándulásunkon csodálatos idő
volt. Nagy örömünkre nem volt
zsúfoltság a strandon, jól éreztük
magunkat.
Április 21-én a Föld napja alkalmából a Füvészkertben jártunk,
ahol csodálatos növényeket láthattunk, és gyönyörködhettünk a
színpompás tulipán ágyásokban.
Az április végén településünkön megrendezett közösségi eseményről élményekben gazdagon
tértek haza klubtársaink. Szívesen
meséltek a színes forgatagban átélt
élményeikről, a régi idők majális
ünnepségeit is felidézték.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai

Fontos események a „Bánát” háza táján
„Biztató a jövő”
- a Bánát Néptáncegyüttes
Utánpótláscsoportjának sikerei
Az elmúlt időszakban a Dunai Péter vezette utánpótlás csoport volt a legaktívabb a Bánát Néptáncegyüttesen belül. A szegedi Ifjúsági Házban, április 21-én közönségsikerrel
zárult a budakalászi „Rozmaring” Néptáncegyüttes Utánpótláscsoport tagjaival, a tavaly
nyáron, a battonyai szerb néptánc táborban
begyakorolt Nis környéki és Dimitrovgrádi
táncok című koreográfiák közös bemutatása,
melyeket Vujcsin Lyubomír - Mile, verbászi
(Szerbia) koreográfus állított színpadra.
Nemzetiségek kispályás
labdarúgó tornája Szegeden
A Nemzetiségek Háza szervezésében, szintén április 28-án rendezték meg a hagyományos kispályás nemzetiségi labdarúgó tornát.
A szerb nemzetiséget, mint minden évben, a

deszki „Bánátos” fiúk képviselték. Mivel tavaly ők bizonyultak a legjobbnak, az idei tornán rájuk várt az a nemes feladat, hogy, mint
házigazdák, a mérkőzések után megvendégeljék a résztvevőket. A főzést – Gyorgyevics
Márkó irányításával – a „lányok” csapata vállalta magára, akik „Lakodalmas káposztát”
főztek.
Idén összesen négy csapat nevezett a tornára, amelyen a szerbeknek sikerült megvédeni bajnoki címüket, így továbbra is - a
serleg a vitrinjükben, a fakanál pedig a kezükben marad!
„Đurđevdan” - Szent György napja
Május 6. /a Julianus – naptár szerint/, Sárkányölő Szent György vértanú napja, egyike
a legelterjedtebb és legfontosabb ünnepeknek a keresztény és a muzulmán világban. Az
egyházi események mellett sok hagyomány is
fűződik e naphoz. A deszki szerb közösségen

belül – mint védőszent - fontos szerepet tölt
be (amiről a Deszki füzetek 15. számában
részletesen írtam) a Markovlyev, Gyorgyevics, Rádity, Vukoszávlyev és Belájszki családoknál. /a hagyomány szerint ezek a családok, a kereszténység felvételekor ezt a szentet
választották családjuk védelmezőjének, ami
fiú ágon öröklődik/.
De négy hazai szerb pravoszláv templom
felszentelésének ünnepe is egyben, többek
között a Maros mentén a magyarcsanádi,
Baranyában a sombereki, Pest megyében a
pomázi, illetve a budapesti templom is Szent
György oltalma alatt áll. Pomázon május
5-én rendezték meg a Szent György napi bált,
amely kulturális programmal kezdődött: többek között fellépett a Bánát Néptáncegyüttes
Utánpótlás csoportja is.
Összeállította:
Rusz Borivoj

GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY
A Maros Ponty Horgászegyesület és a Deszki Nagycsaládosok Egyesülete közös
szervezésében Gyermeknapi
horgászverseny kerül megrendezésre.
Azon gyermekeket és
szüleiket is
szeretettel
várjuk, akik
a horgászve rs e nye n
nem kívánnak részt

venni, de szeretnének a természetben, a megújult horgásztavak
környékén egy kellemes délelőttöt eltölteni.
A rendezvény 2018. május
26-án (szombat) kerül megszervezésre.
Gyülekező szombat reggel
7.30 órától az I. Tónál lévő sátornál.
(A verseny kezdete: 8 óra)
A horgászversenyre nevezhet
minden gyermek, 4 éves kortól
– 14 éves korig – (max., aki az általános iskola nyolcadik osztályos
tanulója). Kérem, hogy a nevezett

gyermekeket szülő, vagy segíteni
tudó idősebb testvér kísérje el és a
verseny alatt felügyelje.
Kérem, hogy a kifogott halak
életben tartása és kíméletes kezelése érdekében minden versenyző „haltartó edényt” hozzon
magával.
A verseny időtartamáról, a
lebonyolítás módjáról: a helyszínen kapnak bővebb tájékoztatást.
A horgászversenyt követően
játékos versenyek, arcfestés, zene,
ugrálóvár, csónakázási lehetőség,

meglepetés és reményeink szerint
ragyogó szép idő várja majd a
résztvevőket.
Minden érdeklődő és horgászni szerető gyermekre
és kísérőire
számítunk és
szeretettel várunk!
A rendezvény
ideje
alatt a sátorban büfé üzemel.
Prónainé Kiss Éva
Tari János
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A „Balaton Open” deszki aranyérmes pálinkája
Aradi Péter, Dr Zámbó Anita Gong
Pálinka, Csákovics Gyula

Áprilisban rendezték meg Zamárdiban az első Balaton Open
Pálinkaversenyt, ahol a szervezők
új bírálati rendszert vezettek be,
és a mintákat kizárólag nők értékelték. Aranyérmes lett a deszki
GonG Pálinkaház cseresznyepálinkája. Dr. Zámbó Anita ügyvezetőt vallatták a szervezők:
– A deszki székhelyű Gong Pálinka 2017 júniusában kezdte meg
termelő tevékenységét, tehát mindössze 9 hónapja működik aktívan.
A főzeteket Csóka Ferenc készíti,
aki vajdasági magyarként szinte az

anyatejjel szívta magába a pálinka
és a párlatok szeretetét. Kereskedelmi forgalomban egyelőre tizenhatféle pálinkájuk kapható az almatermésűektől a szőlőkig, de már
érlelődnek és hamarosan piacra
kerülnek az újdonságok: a szeder-,
a málna- és az áfonyapálinka is.
– Szerintetek mi adta a verseny
különlegességét?
– „Nálunk én vagyok a cégvezető, ezért számomra nagyon
szimpatikus volt, hogy Gábor
női bírálókat kért fel. Tudom,

hogy a kóstolásnak vannak objektív paraméterei, de ugyanakkor a szubjektum se zárható ki
teljesen. Sokszor kóstolok együtt
férfiakkal, és látom, hogy nem
értékelünk egyformán. Bevallom,
nagyon kíváncsi voltam, hogyan
látja a munkánkat egy női zsűri,
és számomra nagyon sokat jelent
az, hogy sikerült egy aranyérmet
kapnunk.”
– Hány érmet vittetek haza?
– „Összesen hármat. Ugyanazt a cseresznyepálinkát hoztuk,
két különböző alkoholfokra beállítva, és mindkettő bronzérmet
kapott, a törkölyünk viszont a
számomra rendkívül szépen csillogó aranyat érdemelte ki. Hallottam, hogy a hölgyek szigorúan
pontoznak, szinte biztos voltam
benne, hogy üres kézzel megyünk
haza. Az eredményhirdetéskor
annyira izgultam, hogy majdnem
el is sírtam magam. Számunkra
rendkívül becses ez az elismerés,
mert tudjuk, hogy szigorú bírálat
eredménye.”

– Mi is gratulálunk a deszki
sikernek, Dr. Zámbó Anitának és
László Sándornak, akik az egykori
drogcentrum helyén működő pálinkafőzdében és pihenőcentrumban öregbítik Deszk hírnevét, és
családi programokkal, horgásztóval várják a pihenni vágyókat, de
akár csapatépítő programok résztvevőit is! Hajrá GonG!
A szerkesztőség
Forrás: www.borsmenta.hu
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E´vzáro´
Gálaműsor
a Szegedi Nemzeti Színházban

FELLÉP
A TISZAVIRÁG NÉPTÁNCEGYESÜLET
ÖSSZES CSOPORTJA:
Kacabajka
Felleghajtók
Rózsabimbó
Ezüstfás
Csöpörke
Cibere
Borbolya
Ördögborda
Belice
Babszem
Borvirág
Kerepetye
Deszkadöngetők
MŰVÉSZETI VEZETŐK:
Tóth Gábor és Goda Katalin
OKTATÓINK:
Adorjányi-Szabó Nóra, Borda Sára, Farkas Viola, Goda Katalin, Kolonics Erika,
Mátó Réka, Horváth Dániel, Horváth Máté, Simoncsics Pál, Tímár Attila, Tóth Gábor
Jegyek megvásárolhatók a színház jegyirodájában, vagy a következő linken: szinhaz.szeged.hu/jegyvasarlas/
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Kert és konyha

Hello Tavasz! Hova szaladtál?
Jöttél-mentél, sebtében elolvasztottad a hótakarót, felcsörtetted a
napot, felmelengetted a kémények
tetején vacogó gólyapárt, de mire
a tulipánok köszönni tudtak volna
bársonyos szirmaikkal, tovatűntél.
Nem láttad a cseresznyefa virágszirmainak hullását, nem hallottad
a rügyeket kipattanni, nem érezhetted az ébredő sünik poszogását
a tujabokrok alatt. Meghagytad
mindezt a Nyárnak, aki pompásan érzi magát korábban elfoglalt
trónusán. Pedig nekem, Tavasz, Te
vagy a kedvencem, a didergős márciusoddal, az esőillatú áprilisoddal
és az orgonaszirmú májusoddal.
Jövőre jobban figyelek, hogy ne
szalasszam el jöttödet meglesni…
Bár a zöld korántsem kedvenc
színem, a tavaszban ennek pompája a legcsodásabb számomra. Félelmetesen rengeteg árnyalata van,
és van sok zöld, amely az év során
megismételhetetlen: a zsendülő fű
vagy a hagymából előbukkanó tulipán zöldje, a szőlőrügyek halvány
tánca, az őszi búza zöld-ezüstje…
Talán emiatt is kaptam le oly lelkesen a zöldségesnél egy csokor zöld
spárgát a polcról. Toronyegyenest
más íze van, mint a fehérnek, s bár
én mindkettőt kedvelem, a zöld
spárga mellett az szól, hogy nem
fásodik. Illetve, ezt hittem eddig.
Helyesen: nehezebben fásodik. Én
most beleszaladtam egy csokor
fás szárú zöld spárgába, ami akár
annak is betudható, hogy tényleg
elég bizarr tavaszunknak sikeredett
lenni.
A spárga mellé került a kosárba
batáta is, amely a család új kedvence lett – Ircsi néninek köszönhetően, aki folyton válogatós gyermekemmel meg tudta kóstoltatni ezt a

csupa egészséges, nagyon ízletes és
roppant sokféleképpen elkészíthető karotinbombát.
„Az édesburgonya (Ipomoea
batatas) vagy batáta a szulákfélék
családjába és a hajnalka nemzetségbe tartozó növény, melyet főként
gyökérgumójáért termesztenek, de
fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve
ellenére rendszertanilag nem rokona
a burgonyának, csak a gumói alakja
hasonlít rá.
Az édesburgonya a fejlődő országokban igen gyakori táplálék,
magas a C-, B2-, B6-, valamint
E-vitamin tartalma, gazdag olyan
ásványi anyagokban mint kálium, a
réz és a mangán, alacsony a zsír- és
koleszterintartalma és neve ellenére
cukorbetegek is fogyaszthatják. A
gyökérgumó húsának színe fajtától
függően lehet fehér, narancssárga,
sárga, lila, rózsaszín vagy vörös is.
Készítenek belőle lisztet, keményítőt
és szeszes italt is. Felhasználható köretnek, süthető, főzhető, grillezhető, de
akár édes süteményt is lehet készíteni
belőle. Száz gramm energiatartalma
117 kalória.” /Forrás: Wikipedia/

SPÁRGÁS-BATÁTÁS
RAKOTTAS
HOZZÁVALÓK
 egy csokor zöld spárga
 2 közepes batáta (narancssárga jelen esetben)
 50 dkg darált hús (sertés-marhahús keverék, a
markáns íz a spárga zöldjét
szolgál finom hangolni)
 2 kis pohár tejföl
 15 dkg sajt (trappista, edami)
 kevés olaj
 só

ELKÉSZÍTÉS:
1. a spárgákról – ha szükséges,
– távolítsuk el a fás részeket, majd
sós, bő vízben főzzük 6-8 percig.
Nem szükséges feldarabolni őket,
ha mégis ezt tesszük, érdemes még
teljesen nyers állapotban ezt megtenni. Annak érdekében, hogy ne
ázzanak ki az értékes ásványi anyagok a főzőlébe, szedjük ki a spárgákat és csepegtessük le őket.
2. a batátákat hámozzuk meg
és szeljük fél cm-es karikákra/félkarikákra, a batáták méretének, és
kezünk erősségének függvényében.
3. a darált húst kevés olajon
forgassuk át, és enyhén pirítsuk át.
Fontos, hogy kevés szaftja maradjon, ne süssük szárazra. Sózzuk, és
keverjük hozzá az egyik tejfölt. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra.
4. egy 20x30-as tepsi alját fedjünk le (akár több rétegben) a batá-

taszeletekkel. Terítsük rá
a darált húsos ragut, majd
fedjük le a spárgákkal. A másik
pohár tejfölt simítsuk rá. Tetejére
reszeljük rá a sajtot. Tegyük be a
sütőbe, és a sajtréteg enyhe barnulásáig süssük (kb. 15 perc).
Jó étvágyat kívánok hozzá! 
Kardos Ditke

ELADÓ INGATLANJA VAN?
Ingatlanjával kapcsolatos ügyintézését,
kedvező feltételekkel átvállalom!
Eladás, kiadás, energetikai tanúsítvány,
hitelügyintézés, vagy ügyvédre van szüksége,
hívjon bizalommal.

BERTA JÓZSEF PÉTERNÉ
+3620/492-0487
info.unio@gmail.com
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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
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Kedd: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

JÓ TUDNI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Kft. Tel: 80/922-333,
muszakihiba@alfoldviz.hu

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 1-től szeptember 30-ig):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő:
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig,
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
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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: Kothencz Ágnes
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

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FALUGAZDÁSZ
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Szerda 16-17 óráig
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
Telefon: 62/ 571-598
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, Munkatárs: Tóth Ágnes
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Péntek: 8.00–11.00.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Email: drballa.praxis@gmail.com
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
lehet jelezni az állatorvosnak:
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
SZELEKTÍV
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
június 6., 20.
Kóbor kutyák bejelentése:
Kedd:
10-12
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármihétfőtől-péntekig 62/271-852
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli pácienlyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
Temető nyitva tartása
sek számára is. Minden munkanapon, előzetes műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
bejelentkezés után.
kihelyezni!!!

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!

Bartus Réka Boglárkának és Hegedűs
Csabának (Deszk, Mikszáth K. u.6.) április 17-én Csaba,
Gémes Adrienn Eszternek és Fődi Jánosnak (Deszk, Széchenyi I. u 7.) május 11-én Dominik Károly nevű gyermeke született.

HÁZASSÁG
Dr. Szabó Kitti Marina és Kiss László
(Deszk, Maros u. 23.) május 12-én,
Szilágyi Mónika – Sévity Drágán 2018. május 19-én
házasságot kötöttek.
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