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1. sor: Novkov Míra, Balassa Adrienn, Sandra Nikolett, Széllné Takács Tünde, Vid György (ig.),
Felföldi Hajnalka (of.), Csondor Bianka, László Berill, Dimovics Dzsenifer
2. sor: Tóth Márk, Vikor Attila, Horváth Ádám, Koncz Patrik, Váradi Bori, Ágoston Lóránt (of.), Jankó Dávid, Kelemen Mihály Gergő, Frank Kristóf
3. sor: Legény Marianna, Deákné Bátky Judit, Dencs Mátyásné, Kissné Molnár Zsuzsanna,
Kovács Attila, Sipos Lili, Nagy Gergő, Vujcsin Eszter, Budainé Bancsi Ágnes, Gera Norbert

5,7 milliót
nyerünk

szemléletformálásra!
Részletekről a 2. oldalon, a
polgármesteri kérdésekben olvashatnak.

Pedagógusnap
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
Kiadványokat, szórólapokat tudunk majd
eljuttatni a lakossághoz, és a gyermekeinket
ösztönző játékok, színes programok keretében tudjuk megszólítani az emberiség egyik
legkomolyabb kihívására felhívva a figyelmet. Internetes projektoldalt hozunk létre,
tanulmányi versenyeket, szakmai kirándulásokat szervezünk, előadások lesznek a lakosság, az intézményvezetők, és a civilszer-

vezeteink részére.
A téma nehéz, nem népszerű, hiszen ki
kell mozdulnunk a komfortzónánkból, ám
hiszek benne, hogy nincs sem időnk, sem
más lehetőségünk, minthogy az utolsó pillanatban egyre többek figyelmét próbáljuk
meg felhívni – minden apró lépés segíthet az
emberiség megmentésében.

– Polgármester Úr! A régi temető 9-10
év után most először hatalmas gazban
áll, megkérdezhetjük mi az oka?
– Először is szeretném leszögezni – a régi
temető továbbra is a római katolikus egyház
tulajdonában áll, ami azt jelenti, hogy –
ahogy a lakosoknak a saját – úgy az egyháznak is a saját ingatlanát kötelessége rendben
tartani.
Sajnos önkormányzatunk nagyon komoly
gondokkal küzd a munkaerő és a pénzügyi
források terén. Mindenki pontosan tudja
a saját kertjét, előkertjét gondozva, hogy
mennyi fejtörést és izzadtságos munkát jelent azokat gyommentesíteni, a füvet mindig
időben levágni – pedig ez családonként csak
egyetlen kertet, és pici utcaszakaszt jelent.
A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit
Kft. jelenleg négy kollégája vágja folyamatosan a 38.000 m2 közterületet, végzi az összes
utca, a külterületi utak és csatornák tisztántartását. Nyilván könnyedén el tudják képzelni, hogy mit jelent ilyen hatalmas terület
gondozása, mennyi pénzt, mennyi időt és
mennyi munkát igényel.
Amióta polgármester vagyok, immár
kilenc éve önkéntes alapon, felajánlásból
takarítjuk a régi temető teljes területét. Kitakaríttattam a végeláthatatlan, elburjánzott
fa- és bokortengert, évente tucatszor levágtuk a gazt, újraraktuk a téglajárdát, felújítottunk sírokat, új fákat ültettünk, a régi fákat
rendbe tetettük, a temető kapuját, kerítését
kijavítottuk – díjat nem kérve, azaz ingyen!
Tekintettel az embert próbálóan nehéz

helyzetünkre, év elején levélben kerestem
meg Dr. Kiss-Rigó László püspök urat, hogy
a régi temető sorsáról próbáljunk meg közösen gondolkodni. Jeleztem neki, hogy segíteni akarunk, de a dolgos kéz hiánya, és a pénz
is egyre nagyobb probléma a számunkra.
Látva, hogy hamarosan körben új kerítést
kell építeni –
 ami milliós tétel, tudva, hogy
az éves fenntartás, a fűnyírás és a permetezés önkormányzatunknak 500-570 ezer
forintjába kerül, felajánlottam, hogy adja
nekünk vagyonkezelésbe, vagy tulajdonba –
és mi gazdaként kezeljük, örökre megtartva
a jelenlegi temető funkcióját. Felajánlottam,
ha az előzőek közül az egyház, mint tulajdonos egyikben sem gondolkozna, akkor az
együttműködési és támogatási szándékunkat továbbra is megerősítve, az éves fenntartás költségeinek felét felajánlaná önkormányzatunk, és a másik felének átutalásával
az eddigi szinten karbantartva gondoznánk
a hatalmas, és a sírok, növények miatt nehezen kezelhető területet. Természetesen ezek
csak javaslatok voltak, hiszen ahogy a deszki
ingatlantulajdonosoknak, így az egyháznak
is önmagának kell gondoskodnia az ingatlanjainak tisztántartásáról – tehát dönthet
úgy püspök úr, hogy jó gazdaként saját berkein belül megoldja az eddig egyetlen fillérjébe sem kerülő munkákat.
Kértem püspök urat ebben a levélben arra
is, hogy személyes ismeretségét latba vetve
próbálja meg segíteni a régió egyik legszebb
templomának, a Deszki Magyarok Nagyas�szonya Templom homlokzatának felújítását,

– Mindenki azt gondolná, hogy itt az
uborkaszezon a pályázatokban, mégis
ismét nyertes pályázatról kaptunk hírt.
Mire nyertünk most?
– A helyi klímastratégia kidolgozására,
valamint klímatudatosságot elősegítő szemléletformálásra nyertünk 5.722.780,- forintot a KEHOP-1.2.1. sz. pályázaton. Ebből
rendezvényekre, és főként az iskolás korú
deszki gyerekek szemléletformálására tudunk fordítani – ami a klímaváltozásokra,
és az egyre szélsőségesebb időjárásra tekintettel, nagyon fontos része kell legyen a preventív nevelő munkának.
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– Ha már a fűnyírásnál tartunk – a sok eső
miatt hetekig kezelhetetlen volt a házaink előtt
a közterület. Figyelembe
veszi az önkormányzat
ezt a nem várt időjárást a
büntetések kiszabásánál?
– Ahogy a lakosok, úgy
mi sem tudtunk hetekig
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géppel rámenni a közterületekre, melyek karbantartása, nyírása a mi feladatunk.
Nekünk is hatalmas teher
ezek tisztántartása, hiszen
a kft négy dolgozójának a
község teljes területét kell
évente 8-10-szeri gyakorisággal levágni géppel és
a kézi fűkaszákkal. Ter-

melyhez felajánlottam önkormányzatunk
ingyenes pályázatíró és lebonyolítói munkáját is. Jeleztem, hogy a Gerliczy család és
önkormányzatunk is szívesen beszállna a
Gruber atya idején szakszerűtlenül felújított, és azóta is folyamatosan beázó altemplom rendbetételébe.
A februárban írt levelemre válasz nem
érkezvén, azt májusban megismételtem,
újabb együttműködéseket is vázolva – ám
tőle a mai napig választ ezekre a levelekre
nem kaptam. Ebből csak arra tudok következtetni, hogy az egyház egyedül kívánja
megoldani az eddig segítségből általunk
elvégzett munkákat. Sajnálom, hogy a
kommunikáció nem tudott eddig együttműködéssé kiteljesedni, ám látva a püspökség hatalmas beruházásait, lehetséges, hogy
úgy látják, meg sem kottyan egy ekkora terület gondozása, ezért nem kíván számítani ránk.
Bízom benne, hogy a püspökség tettekben testet öltő gondoskodásának köszönhetően hamarosan újra abban az állapotában
láthatják a deszkiek, és az elhunytjaihoz ma
is idelátogató rokonok a régi temetőt, amilyenben az önkormányzatunk áldozatos és
gondos munkájának köszönhetően immár
10 éve megszokták.

mészetesen a közterület
felügyelő az eddigiekhez
hasonlóan, a helyi rendeletek szerint felkereste és felszólította a tulajdonosokat
az előttük lévő közterületek
tisztán tartására, de egyetlen esetben sem éltünk a
pénzbüntetés kiszabásának
lehetőségével.
Úgy, ahogy érezzük a saját bőrünkön ennek a rendkívül csapadékos időjárásnak minden hátrányát, úgy
toleráljuk a lakosok hasonló
gondjait. Ettől függetlenül
ezúton is arra kérem a tisztelt deszkieket, hogy ahogy
idejük engedi, vágják le az
ingatlanjaik előtt a füvet, és
törekedjünk annak az arculatnak a megőrzésére, ami
miatt Deszket az egyik legrendezettebb településként
tartják számon a régiónkban.
Köszönöm mindenkinek!

– Ne haragudjon, polgármester úr, de
a temető állapota már most elkeserítő, és
a hetek múlásával ez csak rosszabb lesz.
Mi lesz, ha nem vágatják le? Újra az enyészeté lesz a fél éve még rendezett temető?
– Engem is elszomorít ez a látvány, de
mégis úgy gondolom, nagyon nagy kár lenne nekünk találgatásokba bocsátkozni bárki
más szándékait illetően. Sőt, bizalommal feltételezni kell, hogy mindenki a legjobb szándéka és tudása szerint teljesíti a reá rótt kötelezettségeket. Nincs okunk feltételezni, hogy
nem kívánja a püspökség rendben tartani ezt
a frekventált területet – bizonyára csak ők is
megcsúsztak a sok esőzés miatt, ahogyan a lakosok is, és ahogyan az önkormányzatunk is.
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– Hagy kérdezzük a
csapadékos nyárkezdés
miatt kialakult kellemetlen helyzet okán a szúnyogirtásról. Ki fizeti, ki dönti el az ütemezését, és mit tehet Deszk, hogy túléljük
ezt az inváziót?
– A katasztrófavédelem, állami megrendelőként írt ki országos pályázatot a szúnyoggyérítésre. A nyertes vállalkozásokkal,
három alkalommal végeztet légi- és földi,
meleg-ködös szúnyogirtást. Ezek beosztását kizárólagosan a katasztrófavédelem
döntheti el a vállalkozóval közösen – az
optimális területlefedést szem előtt tartva.
Sajnos múlt hetekben elrendelt hőségriadó felborította az ütemezést, amikor az
állami gyérítéseket letiltották – ez azonban
csak a katasztrófavédelem által finanszírozott beavatkozásokra vonatkozott. Ebben
a helyzetben rendeltünk meg önköltségi
alapon, Deszk költségvetéséből finanszírozva légi és földi szúnyogirtásokat. Jogosan merül fel a kérdés a lakosokban, hogy
amennyiben lehet privát alapon írtatni a
szúnyogokat, akkor miért tiltják le az állami költségen betervezetteket. A kérdés jó…
Mivel a megyénkben nyertes SZEMPAIR Kft vállalkozás az ország közel egy
harmadában végez hasonló feladatokat,
így nem egyszerű időpontot találni, hogy
a saját költségen megrendelt irtással tudjuk
enyhíteni ezt az inváziót. Ez nagyon drága
mulatság, így az indokoltságot is mérlegelnünk kell.
Elképedve olvastam, hogy egy hordónyi vízben 1000-1200 lárva képes kikelni,
ez szinte hihetetlen szám. Az elmúlt egy
havi esőkre és a mostani nagy melegre, a
hatalmas vízállásos, pocsolyás területekre
gondolva, kemény nyárnak nézünk elébe
sajnos - az egész ország szenved az időjárás
miatt a szúnyoginváziótól.
Szeretnénk, ha tudnák, megpróbáljuk
a lehető legtöbbet megtenni a központi
megrendeléseken messze túl, de kérek mindenkit, hogy értse meg azt is, hogy most
minden település épp ezt akarhatja, épp ezt
próbálja a saját érdekében kicsikarni - vállalkozó meg csak egy van. A kapcsolatunk
jó vele, ígéret és szándék is van - pénzt pedig a képviselő testülettel – észszerű keretek között rendelni fogunk hozzá. Bízzunk
benne, hogy eredménye is lesz – bár pár tízezer szúnyog elpusztítása után naponta kel
majd ki ugyanennyi!
A probléma, és a mérlegelés szempontjai adottak - lássák a jobbító szándékot, de
egyben kérjük a megértést és a türelmet is!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Pedagógusnap 2019.
Ahogy minden évben szoktuk, idén is meghívtuk a jelenlegi és a már
nem aktív tanárainkat, iskolai dolgozókat és óvónőket, hogy megköszönjük minden deszki nevében az áldozatos munkájukat.
A megjelent nyugdíjas és fiatal óvoda- és iskolapedagógusok „be lettek oltva” a ragaszkodás és adni akarás szérumával. Jó érzés volt együtt
látni az oktató-nevelő korosztályokat.
Örömünkre a régiek közül a mai napig sokan járnak erre a megemlékezésre, melynek a legnagyobb kedvezményezettjei talán bizony épp
mi vagyunk. Újra fiatalodunk az egykori tanárainkkal beszélgetve, újra
együtt láthatjuk azokat a személyeket, akinek köszönhetjük a jelenünket. Felelevenednek a régi történetek, nevetésekkel anekdotázunk, vagy
éppen szomorú szívvel mondjuk el a szeretett emlékekbe csomagolt kis
sztorikat, melyekkel azokra emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk pedagógus napon. Tanárainkra, és diákokra is...
Reméljük, évről évre egyre többen tartanak majd ki a program végéig, amikor egyre nehezebb kimondani a búcsút: VISZONTLÁTÁSRA! Mert az idő bizony halad mindannyiunk felett, így ez az elköszönés

mindig egy szívből jövő kívánság is, hogy legyen lehetőség mindenkivel
újra találkozni jövőre.
Jó volt együtt lenni Önökkel – Veletek!
Brczán Krisztifor - alpolgármester

Német adományok
a házi beteggondozásért

Ezüstérmes lett a DSC felnőtt
és U14-es futball csapata

Ebben az évben is vendégünk volt a Deszki Helyi Értékek Napján a hatvanas években
Németországba költözött Ács
József, Deszk Községért kitüntetett barátunk és Jörg Bernhardt.
Jörg barátságának köszönhetően évek óta kapunk olyan
elektromos mozgatású kórházi
ágyakat, kerekes járókereteket,
tolószékeket, és egyéb gyógyászati eszközöket, mellyel önkormányzatunk nagyon sokat
tud segíteni az idős betegeket,
hozzátartozóikat otthon ápoló
családoknak.
A mostani, júniusi látogatáskor is ágyakat, és járókereteket

hoztak ajándékba, melyeket leltárba véve akár máris ki tudunk
utalni az arra rászorulóknak, de
adtunk, és adunk is más szomszédos települések önkormányzatainak, az ő gondjaik enyhítésére. A legújabb szállítmányban
volt egy – teljesen magatehetetlen betegek ápolását elősegítő
emelő nagyon drága szerkezet
is, melyet egyeztetés után valószínűleg a szegedi Agyagos utcai
Dr. Waltner Károly Otthonnak
adományozunk, ahol mentálisan és testileg is fogyatékkal élő
gyermekeket, és idősebb korúakat gondoznak, bentlakásos
rendszerben.
Minden deszki család nevében nagyon szépen köszönjük
Jörg Bernhardt felajánlását, és
Ács Józsi barátunk közreműködését! Jó szolgálatot fognak
tenni a most kapott eszközök,
ahogy az eddigi nagylelkű adományok is!
Sillóné Varga Anikó
- képviselő

Hétvégén a DSC felnőtt futball
csapat szezonzáró meccsének végén kettős ezüst díjátadóra is került sor. A Megye II. osztály második helyén végzett a felnőtt és az
U14-es csapatunk is. Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád Megyei
Igazgatóságának igazgatója, adta
át a számunka aranyként csillogó
ezüstérmeket a két remekül szereplő deszki csapatnak!
Ezúton is szeretnék gratulálni
a két csapat játékosainak, edzőiknek, és a klub vezetőségének a
kimagasló, és Deszk jó hírét öregbítő eredményekért!! Külön is
kiemelt dicséret és köszönet illeti
Papp Endrét a felnőttek edzőjét és
Gémes Szabolcs csapatkapitányát,
Király Csabát és Kocsis Tamást az
U14 edzőit, és Varga Ádám csapatkapitányt – Tóth Tibort a DSC lelkét, és Szabó László egyesületi elnököt ezért a mesés eredményért.
Köszönöm minden szülőnek és
minden törzsszurkolónak, támogatónak, akiknek elvitathatatlan
része van az eredményeinkben!
Köszönöm a többi csapat játékosainak is a derekas helytállást!

Ezen a fórumon is szeretnék
gratulálni Mórahalom csapatának, akik bajnokként utazhattak
haza Deszkről ezen az estén!!!!
A kupameccsre és rendezvényre több tucat szülő érkezett
ki a szabadidőparkba, ahol egész
délutános családi nap, majd Zika
Laci barátunk finom főztjével közös vacsora és jó ízű beszélgetés
adott igazi koronát a szépen csillogó ezüst medálokra.
Reméljük, kitartó edzések és
komoly munka után jövőre is lesz
alkalmunk ilyen ünneplésre.
Köszönjük fiúk, HAJRÁ DSC!!!
Sztán László - képviselő
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. a május 23-i rendkívüli
valamint május 28-i ülésén a következő határozatokat hozta:
A május 23-i ülésen a szerb óvodával és iskolával kapcsolatban több döntés is született,
mely szerint a Széchenyi István utca 41. szám
alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződés megszüntetésre kerül a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével. A testület úgy határozott,
hogy az óvodások és nappali tagozatos tanulók
számára iskola-védőnői feladatok ellátására
feladat-ellátási szerződést köt a Nikola Tesla
Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtárral. A
testület úgy határozott, hogy együttműködési
megállapodást köt a Szerb Országos Önkormányzattal a Deszk, Móra F. u. 2. szám alatt található általános iskola, sportcsarnok és kerékpártároló megnevezésű ingatlan térítésmentes
használatára vonatkozóan, illetve a Széchenyi
utca 41. szám alatti ingatlanban található, az
iskola és az óvoda működtetését elősegítő,
az önkormányzat tulajdonában álló ingó vagyontárgyak térítésmentes tulajdonba adására
vonatkozóan. Döntést született a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban. A
május 28-i ülésen a Képviselő-testület elfogadta
a polgármester tájékoztatóját a két ülés között
végzett munkáról, a községet érintő fontosabb
eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, a 2018. évről szóló belső ellenőrzési
jelentést, az oktatási intézmények és a Faluház
által a szünidőben szervezett nyári programokról szóló tájékoztatót, a „Deszki Falunapok”
rendezvény programtervezetét, valamint a
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018-2019. évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
szóló tájékoztatót. Elfogadásra került a 2018.
évi zárszámadási rendelet-tervezet, illetve módosításra került a közterület használatáról és
a közterület-használati díjról szóló rendelet.
Módosításra került a Deszki Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítása. A testület tudomásul vette a CSMKH TKR rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívását. A
képviselő- testület gyakorolta egyetértési jogát
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatban. Döntés született a Deszk
085/16 hrsz.-ú ingatlan adás-vételéhez kapcsolódó ingatlan forgalmi értékére vonatkozóan. A
képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a Maros Ponty Horgászegyesületet. A testület elfogadta a Mihály-Ép ’98 Kft csapadékvíz
elvezetés, padkafolyóka kiépítési munkálatokkal kapcsolatos illetve csapadék csatorna nyílt
árok burkolási és áteresz átépítési munkáival
kapcsolatos árajánlatát. Elfogadta a testület a
község közrendjének, közbiztonságának a helyzetéről szóló tájékoztatót valamint a kistérségi
szervezetek 2018. évi munkájáról és a 2019. évi

tervekről szóló tájékoztatóját. Képviselő-testület módosította az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletét. A testület megtárgyalta és elfogadta a „Helyi értékek napja” rendezvény programtervezetét. Elfogadásra került
a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
közhasznúsági szerződése. A testület megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait.
A képviselő-testület módosította a Sportpark
telepítéssel kapcsolatos 112/2016. (VIII. 10.)
önkormányzati határozatát. A testület pályázatok tekintetében döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése” című pályázati kiírásra, a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett ”Orvosi
rendelő” című pályázati felhívásra valamint az

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című kiírásra. A testület
úgy határozott, hogy településfejlesztés tekintetében, valamint a pályázatok megvalósítása
érdekében kiegészíti a hosszú távú településfejlesztési koncepciót és a településfejlesztési eszközöket. Elfogadásra került a bölcsőde tervezői
munkájával megbízott tervező vállalkozási
szerződése. A Képviselő-testület úgy döntött,
hogy támogatja a Deszki Sport Clubot, a Tiszavirág Néptáncegyesületet, valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítványt. A testület elfogadta a Deszki Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

15 éves értékesítési

Otthon Centrum

tapasztalattal egy

országos hálózat

az otthon centrum magyarország legtöbb irodával és legszélesebb
ingatlankínálatával* rendelkező hálózata
*2018 márciusi adatok szerint

kötelékében, helyi
lakosként vállalom

ingatlana
értékesítését
fix jutalékért!

Amiben tudok még segíteni:
Várom megtisztelő érdeklődésüket!

Süle Erika
06-70/454-2093
sule.erika@oc.hu

A szegedi Otthon Centrum év értékesítője: 2015’16’17’18

ügyvéd
energetikai tanúsítvány
ingyenes lakáshitel ügyintézés
értékbecslés
napelem rendszerek kiépítése 0%-os THM hitellel
- takarítsa meg rezsiköltségét!
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Rágcsálókkal kapcsolatos
tájékoztató
A hatályos jogszabályok (1997.
évi CLV. törvény 73. §, 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 36. §) alapján az egészségügyi kártevők elleni védekezés kötelezettsége lakott
területen áll fenn.
– Az egészségügyi kártevők
elleni védekezésről, a költségek
fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások
végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa
(bérlője, használója, kezelője),
illetőleg a gazdálkodó szerv
vezetője vagy üzemeltetője (a
továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
– Védekezésre
alkalmas
módszer egyrészt az ártalom
megelőzése, másrészt az irtás
elvégzése/elvégeztetése:
Ártalom megelőzése:
1. rágcsálók behatolásának
megakadályozása (pl. betört pinceablak megjavítása)
2. táplálék megvonása (pl.
rendszeres hulladék elszállítás,
tisztaság)
3. fészkelő és búvóhelyek
megszüntetése (pl. ingatlan környezetének rendbetétele
4. csapdák alkalmazása, riasz-

tószerek alkalmazása
5. megelőző jellegű rágcsálóirtás (pl. lakott területen lévő istállók, ólak esetében)

Rágcsálóirtás
elvégzése/elvégeztetése
1. Magánszemély az irtást saját kivitelezésben is elvégezheti a
kereskedelmi forgalomban kapható csalétkes rágcsálóirtó szerek
kihelyezésével.
2. Egészségügyi
kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó
egyéni/társas vállalkozó megbízása.
– Amennyiben a fenntartó (ingatlan tulajdonos, bérlő,
használó, kezelő) a kötelezettségének nem tesz eleget,
a járási hivatal kötelezheti az
egészségügyi kártevők elleni
védekezésre. (CSMKH Szegedi
Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. Népegészségügyi Osztály
(Szeged, Derkovits fasor 7-11.
e-mail: 62/681-760)
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző

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 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
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita
jegyző
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FALUHÁZ HÍREK

Deszki Helyi Értékek Napja

Májusban volt részünk hidegben és melegben is. Napokig
szakadt az eső, aztán jött a 30 fok.
Nem csoda, ha némi aggodalommal szemléltük az égboltot
június 1-jén (szombaton), hiszen
aznapra szerveztük meg helyi
értékeinket is bemutató, fergetegesnek ígérkező juniálisunkat.
Sajnos a félelmünk beigazoló-

dott, az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk aznap. Állt a sátor,
szólt a zene, sültek a palacsinták,
de a megszokottnál kisebb volt az
érdeklődés a délelőtt folyamán.
A „Miki” Kupa focibajnokságot
már előző nap „lefújták” a pályán
álló víz miatt, amit persze a vérbeli focistáink nagyon sajnáltak!
Szerencsére a civil szervezetek

kedvét nem vette el a borongós
időjárás, rotyogtak a bográcsokban a finomabbnál finomabb
ételek, ami aztán igen jó hangulatban pillanatokon belül el is fogyott. Személy szerint én nagyon
jól éreztem magam, mert munka
hiányában végre kipróbálhattam
az íjászkodást, kaptam igazi csillámtetkót, és olyan (számomra
kedves) emberekkel tudtam végre beszélgetni, akikkel ez eddig
idő hiányában sosem sikerült.
Délután már jóval többen kimerészkedtek a Szabadidő Parkba,
ahol nagy sikere volt a Hungarikum játszóháznak, az óriás
buborékfújás is sok gyereket
(és felnőttet!) megmozgatott, a
Csibész kutyaiskola „növendékei” pedig lelkesen produkálták
magukat! A DSC judosai és a
KDE Görkorcsolya tagjai megint
megkapták megérdemelt tapsukat, közben lehetett lovagolni és
lovaskocsikázni is. Köszönet érte
Buzdorján Gábornak!
17 órától került sor a „Miénk
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a színpad!” hagyományosnak
számító műsorára, na, itt már telt
ház/sátor volt…és persze pont
akkorra leszakadt az ég is, de ki
bánta! Fergeteges táncok, énekek, a helyi és vendég művészeti
csoportjainktól a megszokott lelkesedéssel és színvonallal előadott produkciók… ahogy az már
lenni szokott! Az esti táncházban
pillanatok alatt lefárasztott bennünket Tóth Gábor, de pihenésre
nem volt idő, mert Oláh Gergő a
maga közvetlen és végtelenül barátságos stílusával további éneklésre és táncra bíztatta a lelkes
közönséget. Bevallom őszintén,
az utcabálat DJ Sindellel a magam részéről már kihagytam…
talán legközelebb kitartóbb leszek. Szavak helyett beszéljenek
Kukucska András szuper fotói,
megnézhetik a Faluház honlapján és facebook oldalán. Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!
Sillóné Varga Anikó

Mesebeli csigaházak gyermekrajzpályázat

2019. június 13-án került sor a Faluházban a
Révész Anna ötlete alapján megvalósult rajzpályázat eredményhirdetésére. 58 alkotásból,
3 kategóriában (óvodások, 1-2. osztályosok,
3-4. osztályosok) választotta a zsűri a legjobbra értékelt műveket. Köszönjük az óvónők és
tanítónők segítségét a rajzok elkészülésében.
Révész Annának az ötletet, a Révész családnak pedig a sok ajándékot, süteményt és a lebonyolításban nyújtott segítséget.

Óvodások
Miksi Vivien (Tücsök Óvoda) 1. helyezett
Katona Lilla (Tücsök óvoda) 2. helyezett
Terjék Mira (Móra Ferenc Csicsergő Óvoda) 3.
helyezett
Világos Luca különdíj (legfiatalabb pályázó)
1-2. osztály
Tajti Zoé 1. helyezett
Révész Boglárka - Tirk Aliz 2. helyezett
Nagy Dávid 3. helyezett
Süvegh Bianka 3. helyezett
Vikor Benjámin különdíj
3-4. osztály
Kalmár Hanna Rebeka 1. helyezett
Takács Réka 1. helyezett
Miczura Erika 2. helyezett
Konkoly Kitti 2. helyezett
Ördög Nóra 3. helyezett
Sziveri Roberta 3. helyzett

Gratulálunk a díjazottaknak!
Tóth Erzsébet könyvtáros
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Ballagás

2019. május 24-én elbúcsúztak az óvodától és a társaiktól a nagycsoportosok. A ballagás és a műsor után közösen megnéztünk egy
összeállítást a 3 év élményeiből. A képek a kiscsoporttól kezdve végig
vezettek minket az óvoda mindennapjain és fontosabb eseményein,
amiket együtt éltünk át. A szülőkkel sírva-nevetve néztük végig a vetítést. Délután kerti partira vártuk vissza a gyerekeket és családjukat.

Az időjárás miatt benti partira módosultak a programok, de így sem
csüggedtünk. Aranka néni emeletes szivárványos tortája volt a nap
fénypontja, de nagy sikere volt a főzött gyurmának, buborékfújónak,
és a csillámtetoválásnak is.
Márki Anett

Egy óvodai ballagás margójára

Amikor leültem, hogy írjak a
Kolo csoport ballagási ünnepségéről, hosszasan gondolkodtam,
hogyan is kezdhetném. "Búcsúzunk... Búcsúzunk?" " Kissé
borongós napra virradtunk.
(Mint az Anyák-napi köszöntőn. Akkor is esett.) Erősen fújt
a szél. (Folyton lepotyogtak a
virágok.) Féltem, hogy esni fog.
Pedig nekünk napsütésre voltszükségünk, mint előző nap,
hogy a gyerekek mosolya és
szeme mellett még szebben csillogjanak a szappanbuborékok

szivárványos gömbjei, a táncoló
csillag szaténszalag sugarai, melyet apró gyermekkezek lebegtetnek és a katicabogarak szárnyai...
" - kezdtem írni. Ekkor eszembe
villant az általános iskolai osztályfőnököm derűs mosolya, aki
tegnap az egyik közösségi oldalon nézett vissza rám, ugyanúgy,
mint huszonöt éve. A kép alatt
néhány sor egy szülőtől: " Megint
búcsúzol! Gratulálok!" Mire
ő: - Köszönjük, útra engedés...
Igen! Igaza van. Búcsúzunk, de
mégsem. Igyekszünk teli rakni a

gyerekek tarisznyáját, mindenféle jóval, amelyből akkor vesznek
ki ezt, azt, amikor arra szükségük
lesz. Tettünk bele mesét, verset,
játékot, tudást a világról, egyegy csipetnyi varázslatot, egy kis
huncutságot, nevetést és kön�nyeket, bátorságot, barátságot
szerb és magyar nyelven. Azután
eszembe jutott a fiam. Ő is most
ballagott. De még hogy! Büszkén
néztük, a kisszéken, elengedve
minden félelmünket. Eltelt négy
év. Négy éve még az anyák napi
köszöntőn sem akart részt venni,
most pedig büszkén állt a többi
büszke, komoly óvodás között,
teli vággyal, hogy megmutassa,
mit tud. Egyszer csak elérzékenyült. Megérezte, átérezte... Vele
együtt mi is... Az apja könnyes
szemmel suttogta: "Soha többet nem megyek ballagásra!
– Dehogynem!" – mondtam
sírva-nevetve, miközben eszembe jutott, hogy a születésénél is
ott volt. "– Ott leszel. Mindig ott
leszel. „Ahogyan Árpi bátyám
írta: Útra engedés...Sok mindent

visznek magukkal, mit hat-hét év
alatt bepakoltunk nekik mi szülők, pedagógusok és mind-mind,
kik találkoztunk velük életük során. Lehet, hogy csak egy illat,
egy gesztus, egy-egy emlék villan
be óvodás emlékeiből, de mindmind meghatározó lehet. Tovább
engedjük őket egy úton, mely
újabbnál újabb mozaikokkal
van kikövezve és amelyeket már
a tanítónénikkel, tanárbácsikkal
illesztenek össze. Hiányozni fognak mindannyiunknak! Nehéz
búcsúzni, de nem is teszem, most
sem. Hiszen találkozunk. Találkozunk az iskolában, az utcán, a
Faluházban, egy-egy rendezvényen és közösen lakmározunk
abból a bizonyos tarisznyából,
adunk egymásnak egy-egy falatot, csere-berélünk, együtt
élünk.... Nem tudok cikket írni...
Jönnek a képek... az érzelmek...
egyre kesze-kuszább lesz... miközben a helyére kerül minden...
teli szeretettel.
Gyihor Gabriella

Gyereknap az óvodában
Május 31-én a gyerekeket ünnepeltük az
óvodában. Természetesen minden nap róluk
szól, értük tesszük a dolgunkat, ám gyereknap
alkalmából, ezen a szép – és esős időjárású –
napon, különleges programokkal készültünk
számukra. Ezúttal szabad ki- és bejárásuk
lehetett az összes csoportszobába, illetve a
zsibongóba, ahol különleges játékokkal, feladatokkal vártuk őket.
A Szivárvány csoportban mozgáskot-

ta-ügyességi pályán mutathatták meg, ki
milyen sokat fejlődött év eleje óta, a Katica
csoportban lufis játékokkal és pingponglabda-fújó pályával készültünk nekik, a Süni
csoportban pedig pókháló alatt bujkálhattak, fogócskázhattak, majd „bunkikat” építve,
azokban megpihenve fújhatták ki magukat, a
játékok fáradalmai után.
A zsibongóban különleges útvesztőt járhattak be, valamint kipróbálhatták, milyen

zsákokban ugrálni, vagy éppen füles labdákkal múlathatták az időt. Különösen élvezték,
hogy az egyes „állomásokra”, a csoportszobákba kanyargós utat követve tudtak bejutni.
Az esemény után mindenki nagyon elfáradt, jól esett a finom ebéd és a pihenő a gyerekeknek, és nagyon örültek a színes szélforgóknak, melyekkel megajándékoztuk őket.
Szentesi-Nagy Ági
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Vadaspark

Iskolai hírek

2019. május 17-én a Szivárvány csoport buszra szállt és a Vadasparkig meg sem állt. Szerencsére az időjárás is nekünk kedvezett, igazi
kiránduló időt kaptunk az égiektől. Reggelinket a cirkófokkal együtt
fogyasztottuk el, akiket éppen kedvenc gyümölcseikkel etettek a gondozóik. Így mi is jobb étvággyal fogtunk hozzá az otthonról hozott finomságoknak. Ebédünket az elefántok kilátójánál fogyasztottuk el, az
uzsonnánkat a medvék társaságában ettük meg. Közben természetesen
minden állatot megnéztünk és megismertünk. Örök nagy kedvenceink
a szurikáták és a zsiráfok. A hazaútra mindenki kellőképpen elfáradt,
jól éreztük magunkat együtt.

 2019. május 16-án megrendezésre került Deszken a már hagyománnyá vált térségi szerb iskolák szép kiejtési versenye. A versenyen 29
tanuló vett részt: 15 alsós valamint 14 felső tagozatos diák. Az ünnepi
megnyitó után a tanulók korosztályoknak megfelelően 3 kategóriában
versenyezhettek. Első körben bemutathatták tudásukat a hozott, ismert
szöveg alapján, majd a második körben a korosztályuknak megfelelő
nehézségű ismeretlen szöveget kaptak, melyet 3 tagú zsűri előtt olvashattak fel.. Az alsó tagozatosok helyezettjei: 1. helyen Marosin Bella 4.
osztályos battonyai tanuló, 2. helyen Körösi Anna 3. osztályos battonyai tanuló, 3. helyen Dragic Sergej deszki 3. osztályos tanuló végzett.
A felsősök 5-6. osztályos kategóriájában: az 1. helyen Dragic Sara 6.
osztályos deszki tanuló, 2. helyen Gruncsity Alekszandra, battonyai 6.
osztályos tanuló, 3. helyen Simon Predrág 5. osztályos battonyai tanulónk végzett. A felsősök 7-8. osztályos kategóriájában: az 1. helyen
Kovácsvity Szára 7. osztályos battonyai tanuló, 2. helyen Nádasdi Lili,
battonyai 7. osztályos tanuló, 3. helyen Simon Milován 8. osztályos
battonyai tanulónk végzett. A zsűri elnökei a deszki szerb pap Milicici
Svetomir, illetve Rusz Borivoj volt.

Márki Anett

 Az EFOP 3.3.2-16 pályázat keretében a 7. évfolyamos diákok a
Móra Ferenc Múzeum raktárbázisára látogattak el az I. világháborús
„Gyűjteményének kialakulása és fejlődése napjainkig” című téma kapcsán. A 997 tételből megnézhettek és kézbe is vehettek magyar és német
katonai felszereléseket, szuronyt, tüzérségi lövedéket, jelzőrakéta-pisztolyt, korabeli egészségügyi készletet. Szemrevételezhették a Fakatonát,
ami az áldozatkészség jelképe lett a világon mindenhol. Megtudhatták,
hogy a rézmozsarat miért nevezték szégyenmozsárnak. A raktárlátogatás után a Belvárosi temető I. világháborús emlékhelyét tekintették
meg, ahol előadást is hallhattak a világháborúról.
 Május 21-én vettek át diákjaink az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
alkotói pályázatának megyei fordulóján a díjakat. Révész Boglárka 2. oszt.
tanuló 1. helyezést, Tirk Inez és Uti Hanna 4. osztályos tanulók 3. helyezést értek el rajzaikkal, Sandra Nikolett 8. o. tanuló pedig költeményével
szerzett első helyezést. A „Legkreatívabb iskola 2019” címet is a Zoltánfy Iskola kapta, amihez egy tűzoltó bemutató párosult. A gyermeknapon sajnos az időjárás, az eső nem kedvezett az említett programnak,
de ennek ellenére elérte célját a látványos és izgalmas bemutató.
A negyedikesek június 12-én rendkívüli testnevelés, rajz- és környezetórán vettek részt. Egy szegedi kirándulás keretében tekéztek, majd kisvonattal járták körbe a várost és ismerkedhettek nevezetes épületeivel,
szobraival, Természetesen maradt idő játékra, pizzára és fagyizásra is.
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Ballagás
Június 15-én búcsúztak iskolájuktól a nyolcadikosok. Hetekkel a nagy nap előtt lelkesen
készültek nemcsak ők, hanem
a búcsúztató hetedikesek is. Az
iskolát ez évben is gyönyörűen
feldíszítették a felsősök pedagógusaikkal és néhány segítőkész
szülővel. Köszönjük ezúton is
nekik! Ballagóink körbejárták a
virágdíszben pompázó termeket, elbúcsúztak társaiktól. Az
ünnepség helyszíne a szintén
ünnepi köntösbe öltöztetett Faluház volt.
A hetedikesek, az énekkar, a
néptáncosok, szerb táncosok,
majd a nyolcadikosok néhol vidám, mégis megható búcsúja
tette feledhetetlenné az ünnepséget. Igazgató Úr egyesével név
szerint, egy pár rájuk jellemző
mondattal búcsúzott a távozóktól. A meghívott vendégek közül
Király László Polgármester Úr

szólt a ballagókhoz és a megjelentekhez. Ezt követően díjakat,
könyvjutalmakat osztottunk ki
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ballagó diákoknak. A Deszk
Község Közoktatásáért Közalapítvány az idén is a fő támogatója
volt az eseménynek, rendkívüli
pénz és tárgybeli adományaival.
Köszönet a Faluház dolgozóinak
a helyszín biztosításáért, a hangosításért és a segítségért.
DÍJAZOTTJAINK:
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány által alapított
„Kiváló tanulmányi munkáért”
kitüntetésben részesült Balassa
Adrienn: nyolc éven keresztül
végzett kimagasló tanulmányi
munkájáért,
eredményeiért,
magatartásáért és szorgalmáért,
tanulmányai mellett az iskolai
rendezvények és versenyek aktív
résztvevője volt, 7. osztályban sikeres próbanyelvvizsgát tett.

„Kimagasló közösségi munkáért” kitüntetésben Váradi Bori
részesült: aki meghatározó tagja
az osztály és az iskolai közösségnek; az ünnepségek, megemlékezések aktív szereplője volt; 8 éve
a Borbolya néptánc csoport tagjaként számos hazai és nemzetközi versenyen képviselte a községet. Tanulmányi eredménye
is kimagasló, rendszeresen vett
részt a Maros-menti fesztiválon
és egyéb megmérettetéseken. Az
iskolai kézilabda csapat lelkes
tagja, amellyel tavaly és idén is
bejutott a Diákolimpia Országos
Döntőjébe. Magatartása, szorgalma példaértékű.
Dr. Ujhelyi István által alapított „Pro Bono Publico” díjat:
Koncz Patrik kapta, aki a község
kulturális életének aktív tagja.
A Borbolya néptánc csoporttal
2015-ben a Fölszállott a páva
című tévéműsorban az év leg-

jobb közössége különdíjában
ő is részesült. Emellett számos
hazai és nemzetközi versenyen
képviselte a csoport tagjaként a
községet, így hozzájárult ahhoz,
hogy ne csak itthon, hanem külföldön is megismerjék a táncegyüttest. A 8 év alatt többször
számíthattunk rá tanulmányi és
sportversenyeken. Magatartása,
szorgalma példaértékű.
Könyvjutalomban
részesült
nyolc éven át végzett tanulmányi
munkájáért, szorgalmáért: Vikor
Attila, Sandra Nikolett, Novkov
Míra. Sportteljesítményéért, illetve a település közösségi életében
nyújtott tevékenységéért: Jankó
Dávid. Gratulálunk a díjazottaknak!
Továbbtanulás: Gimnáziumban tanul tovább 1 fő; szakgimnáziumban: 10 fő; szakközépiskolában 4 fő.

egy tanuló pedig a szerb komplex
vizsga követelményeit.
Kitűnő eredményt elért tanulóink: 1. osztály: Balázs Zétény,
Szilágyi Balázs, Vikor Benjamin,
Vincze Noémi, Zika Bence; 2. osztály: Farkas Katinka, Lévai-Radics
Lujza, Révész Boglárka, Simity
Anna, Szabó Kende, Tirk Alíz; 3.
osztály: Kardos Edina, Koncz Olivér, László Benett; 4. osztály: Simity Éva, Takács Réka, Tirk Inez;
Szerb iskola: 1. o.: Dévits Márk;
2. o.: Lehotai Gergő, Vikor Máté;
3.o.: Sztán Hermina; 4. osztály:
Széll Panna; 5. osztály: Somorjai
Márk; 6. osztály: Karagity Anna;
7. osztály: Szabó Judit.
A kitűnők mellett könyvjutalomban részesültek azok a tanulók is, akik jeles eredményt

értek el, valamint tanulmányi- és
sportversenyeken sikerrel szerepeltek, az iskola, az osztály közösségi életének aktív tagjai voltak a
tanév során.
Franczia Péter ásványgyűjtő
által 2010-ben alapított „Kis és
nagy természetbúvár” díjat ez évben: Révész Boglárka 2. osztályos,
illetve Kardos Dorina 6. osztályos
tanuló nyerte el. A díjat az alapító
személyesen adta át a gyerekeknek.

dázó kapta, aki tanulmányait a
dunaújvárosi kézilabda akadémián folytatja. A díjazott Vas Maja
7. osztályos tanuló több éven
keresztül atlétika, többpróba
megyei és országos versenyeken
eredményesen szerepelt. Az iskola kézilabda csapatának tagjaként
a tavalyi és az idei tanévben is az
országos diákolimpiai döntőbe
jutott. Sporthoz való hozzáállása, sportemberi magatartása
példaértékű, sportteljesítménye
húzóerőként hatott csapattársai
teljesítményére.

Tanévzárás
Ballagási ünnepségünk után
zártuk a 2018/19-es tanévet.
Ezek azok a fórumok, ahol
számot adunk egész éves tevékenységünkről, az elért eredményekről. A sikeres továbbtanulás,
próbanyelvvizsgák, ECDL vizsgák, a kitűnő tanulmányi és a versenyeken elért eredmények támasztják alá az elvégzett munkát.
„Számítógépes alapismeretekből” 8 tanuló 8 modulra jelentkezett és végzett el sikeresen a
tanév során.
Az angol próbanyelvvizsgára
jelentkezett tanulók közül: A 7.
évfolyam az idén rendhagyó módon B1 szintű nyelvvizsgát tett
angol nyelvből. Négy tanuló teljesítette a komplex (írásbeli, szóbeli), két tanuló a szóbeli angol,

Figyelemfelhívás!
A 2019/20-as tanévtől Deszken megkezdi egy önállóan
működő szerb iskola a tevékenységét.
A SZTEJKI Zoltánfy István
Általános Iskola ettől függetlenül továbbra is folytatja a szerb
nyelv tanítását az érdeklődő
tanulók számára 1-8. évfolyamon.

Rendhagyó díj átadására is sor
került az idei tanévzáron. A Deszk
Község Közoktatásáért Közalapítvány által alapított KIVÁLÓ
SPORTOLÓ kitüntetésben részesül minden évben egy tanuló.
Az idén egy tehetséges kézilab-

Sok sikert és eredményes
sportkarriert!

Versenyek eredményeinek összesítése
(1-3. helyezést elérők száma):
Tanulmányi
Országos
1-3.

2

Megyei
1-3.

2

Sport
Regionális,
területi
1-3. hely
15

Országos
1-3.

1

Megyei
1-3.

2

Művészeti
Regionális,
területi
1-3. hely
3

Országos
1-3.

5

Megyei
1-3.

4

Regionális,
területi
1-3. hely
23

Gratulálunk a tanév során elért eredményekhez, a sikeres továbbtanuláshoz és az eredményes próba
nyelvvizsgához!
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Mi újság a Bánát háza táján?
Részvétel Őszentsége Irinej szerb ortodox pátriárka látogatásán, Szentendrén
Május 25-én rendezték meg Szentendrén a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye szervezésében a Szerb Egyházi Múzeum felújított épületének és az új állandó kiállításának ünnepélyes megnyitóját. A létesítmény felújítása és a kiállítás Magyarország kormánya és a Szerbiai
Kulturális Minisztérium támogatásával valósult meg. A megnyitón
Őszentsége Irinej szerb ortodox pátriárka vezette egyházi méltóságok
mellett, a két ország, Szerbia és Magyarország kormányának képviselői
is jelen voltak. Másnap a Szentendrei Preobrazеnјe székesegyházban
volt az ünnepi szent liturgia, amit Őszentsége Irinej pátriárka cerebrált
Lukian Pantelic Szentendrei megyés püspök és nagy számú tisztelendő jelenlétében. Mivel ez egy történelmi esemény volt az országban élő
szerbek számára, Deszkről is sokan elutaztak Szentendrére.

Mégis lesznek továbbvivői
a hagyománynak
Ha Szeged, akkor Pick szalámi, Szegedi paprika, Szabadtéri és a „Szegedi papucs”. Sajnos a papucskészítés mesterségét csak kevesen tudják és
a város szegényebb e papucs készítői nélkül. A Szegedi Papucsért Alapítvány, a Szent-Györgyi Albert Agóra és a Hagyományok Háza közös
tanfolyamot indított a szegedi papucsfejen lévő hímzés elsajátítására.
Brczán Éva, a Deszki Kézműves Műhely vezetője is részt vett a képzésen, ezzel is bővítve tudását. Ha lesz, aki elkészíti a papucsot, a kurzus
tagjai bevállalják szívesen a hímzést.

egyórás műsorát Zoran Bugarski –Brica koncertmester vezetésével. A
siker nem maradt el Mohácson sem, amit a késő éjszakába nyúló közös zenélés is bizonyított. És hogy halmozzuk a programokat, e napon a
Mórahalmi Kolo Centrumban „Vásári ricsaj” tradicionális mesterségek
bemutatkozását rendezték meg. E különleges vásári és kézműves manufaktúrán a Deszki Szerb Műhely is képviseltette magát nagy sikerrel.
Június 1-jén, a deszki Juniálison is szerepeltek a Bánát csoportjai.

Borest
Folytatódott a sikeres borest programsorozat a Szent Száva központban. Most a Tököli borvidék Bednovics borászata mutatkozott be
boraival. Természetesen nem maradhatott el a jó hangulat sem, amit a
deszkiek régi ismerősei és barátai, a Tököli Rác kórus tagjai biztosítottak, Halász Laci ismert harmonikás vezetésével.

Sikeres táncházak és fellépések
A Szegedi Dugonics teret a táncok terének is nevezik, hisz itt rendezték a Borfesztivál táncházait, amin a deszki Bánátosok is részt vettek. A
Nemzetiségek Napját május 25-én a Városnapok keretén belül tartották, ahol a Bánát ifjúsági csoport két koreográfiát mutatott be „Levac”
és „Sumadija” címmel, nagy sikerrel. E két koreográfia mellett „Belgrád
környéki” és „Leszkováci táncok” koreográfiákkal szerepeltek a téren
az Ünnepi Könyvhét programján, június 15-én. E napon a hagyományokhoz híven a Szegedi Helyi Szerb Közösség és a Szegedi Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat az országban kiadott szerb könyveket, kiadványokat (Deszki füzetek), újságokat, Cd-ket, valamint a deszki szerb
kiállítás népviseleteiből és szőtteseiből mutatott be. А tаmburazenekar
ugyanezen a napon Mohácson vett részt az ottani Tamburaesten. A
helyi tamburazenekarok, a deszki tamburások és Vujcsin Eszter éneke
után a Novi Sadi Városi Paja Jovanovic Tamburazenekar mutatta be

Befejeződtek a táncházak, de a nagy érdeklődésre való tekintettel a
Nemzetiségek Házában ráadásként egy görög-szerb estet rendeztek
július 5-én. Ez a legnépszerűbb táncok táncestje volt sok résztvevővel.

A Szentlélek kiáradása, Pünkösd ünnepe
a deszki szerbeknél

A Szentlélek kiáradása vagy, ahogy szerbül nevezik: Duhovi, a Karácsony és Húsvét mellett a legfontosabb ünnepek közé tartozik a keresztényeknél (amit Húsvét után hét héttel ünnepelünk), így a deszki
pravoszláv szerbeknél is. A deszki szerbek számára nagy ünnep, de fontos szerepe van az egyházi szertartás mellett a népszokásoknak, hagyományoknak. Nagy szerepe van, illetve volt a halotti kultusznak, ezért
fontos kimenni a temetőbe és megemlékezni a halottainkról, megadni
ezzel a tiszteletet. Régen ez körmenet formájában történt, ma családi
körben. Fontos szerepe van a zöldnek, hisz e napon néhány helyen a
házakat is feldíszítették ágakkal és virágokkal, a templomba is és füvet
vittek be, amiből kis koszorút fontak. Hagyomány volt a falun keresztül
menő körmenet a mezőkre, ahol megszentelte a tisztelendő a vetéseket, de főként a szőlőszentelés volt a fontos. Este a sarkokon (ragalj) és
a lányos házaknál voltak a találkozók, ahol énekeltek, táncoltak és ami
a legfontosabb volt, ismerkedtek a fiatal lányok és fiúk. E hagyomány
is, mint a többi (a fű bevitele a templomba kivételével) mind kihalt. Kiemelkedően fontos, hogy a templomban ma is megünneplik Pünkösd
ünnepét, amin sokan részt vesznek. A templomban fűből font koszorút
mindenki hazaviszi és a ház védőszentjének ikonja fölé akasztják, ami
védelmet nyújt a ház lakóinak a jövő évi Pünkösdig.
Rusz Borivoj
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Hírek az idősek klub életéről
Ebben a hónapban Praxis közösségi színtér alkalmával Dr. Balla
Beáta és Dr. Marusin Ildikó háziorvosok tartottak előadást a mentális
egészségről. Felvetődött a kérdés: mi okozza az időskori mentális problémákat?
Az öregedéssel az agyban is olyan változások következnek be, melyek
a normális idősödés velejárói. Az agy sejtjeiben a lerakódások lassítják,
akadályozzák a sejtek működését. Az idegsejtek száma életünk során
fogyatkozik, működésük romlik, az információáramlás lassabb egyik
sejttől a másikig. Mindezek ellenére az idősödés nem jár feltétlenül a
mentális állapot hanyatlásával, hiszen mi magunk is sokat tehetünk
mentális egészségünkért. A szellemileg serkentő elfoglaltságok segítik
megőrizni a sejtek működését és védelmet nyújtanak a sejtpusztulással szemben, ilyen például az olvasás, a keresztrejtvényfejtés, rajzolás,
kézművesség. A fizikai aktivitás fontos, hiszen az izmok munkája serkentőleg hat az agyra. A rendszeres testmozgás következtében jobb
lesz az agy vérellátása. Az aktív életmód serkentőleg hat új idegsejtek
képződésére. A fizikai aktivitás csökkenti a vérnyomást, javítja a koleszterinszintet, segít a vércukor egyensúly fenntartásában, enyhíti a
mentális stresszt. Az egészséges étrendnek is fontos szerep jut, zöldség-,
gyümölcsfogyasztás mellett az omega-3 zsírsavak különösen fontosak.
Kerüljük az alkoholfogyasztást, a dohányzást mellőzzük, de a gyógyszerfüggőségek is káros hatással lehetnek mentális állapotunkra. Figyeljünk érzéseinkre, hiszen ezek az agyi funkcióinkat befolyásolják,
a szorongás, a depresszió, az alvászavar, kimerültség, amelyek tartósan
élethelyzettől függetlenül állnak fenn. A magányosság, az elszigeteltség
is rontja a mentális egészséget, ezért fontos a kapcsolattartás az ismerősökkel, barátokkal. Tartsa a kapcsolatot azokkal, akikkel szívesen van
együtt. Ezt személyesen tegye, beszélgessenek, kiránduljanak vagy más
közös programokon vegyenek részt.
Felvethettük személyes tapasztalatinkat, problémáinkat, ezáltal
interaktív előadáson vehettünk részt, mely igen tanulságos volt számunkra.
A Deszki Nyugdíjas Klub tagjai tesznek csoportosan is a mentális
egészségük megőrzéséért, hiszen szívesen vagyunk együtt társainkkal
és számos kirándulást szervezünk, vannak közös tevékenységeink,
beszélgetős napjaink, játszunk, olvasunk és rendszeresen cseréljük a
könyveket, újságokat egymás között, hetente kétszer tornázunk, fizikai
aktivitásunkat ezzel is fokozva, valamint rejtvényeket is rendszeresen
fejt több tagunk. Ennek apropóján ebben a hónapban is tartottunk rejtvényfejtő versenyt, melyen a feladványok kicsit nehezebbek voltak, így
egyetlen tagunk sem nyújtott kiugróan magas teljesítményt a versenytársakhoz képest.
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai
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Évzáró, FOLKID, szabadtéri
gyermek és 24 felnőtt táncosunkat
láthatják a nézők ebben a gyönyörű táncjátékban június 2122-én.

Ahogy azt már megszokhattuk, az utóbbi hónap sem volt
eseménytelen egyesületünk életében. Június 1-jén Deszken léptünk fel, a Juniális rendezvényen,
ahol a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány palacsintát
is árult, táncosaink támogatása érdekében. A befolyt összeg
50.000,-Ft volt, amit ezúton is
köszönünk minden vásárlónknak, valamint köszönettel tartozunk Netye Orsinak, aki minden
alkalommal szervezője ennek a
megmozdulásnak.
Másnap, június 2-án elfoglaltuk a Szegedi Nemzeti Színházat,
hiszen idén is ott tartottuk évzáró gálaműsorunkat. 16 csoport,
több mint 320 táncos és kétszer 3
órás műsor a nap mérlege. Hihetetlen öröm, hogy két előadást is
meg tudunk tölteni a Nagyszínházban. A műsorban az összes
csoportunk fellépett, a kicsiktől a
nagyokig és a felnőttek minősítő
versenyre készült koreográfiájából is láthattak részeket a kedves
nézők. Természetesen nem ma-

radt el a Vámos Zoli-féle torta
sem az est végén, ami megint isteni finom volt. Köszönjük Zoli,
köszönjük Vámos Cukrászda! És
ha már a köszönetnyilvánításnál
tartunk, itt szeretnénk hálás köszönetet mondani egész éves támogatásukért Deszk Község Önkormányzatának, Szeged Város
Önkormányzatának és Röszke
Község Önkormányzatának is.
Alig eszméltünk fel az évzáró
műsor után, máris jött a következő megmérettetés. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
a CIOFF Folklórfesztiválok Szövetsége és az Örökség Gyermek
Népművészeti Egyesület a Tiszavirág Néptáncegyesületet választotta partnernek az I. FOLKID
fesztivál megrendezéséhez. A
fesztivál résztvevői: lengyel, bolgár, török és szerb csoportok voltak. Június 12-én Deszken a Faluházban, 13-án pedig Szegeden,
a Dugonics téren, a Könyvhét
rendezvényen adtak fergeteges
műsort a külföldi csoportok és a
Tiszavirág táncosai. Deszken egy

finom vacsorával láttuk vendégül a külföldieket, amit ezúton is
köszönünk Csanádi Lászlónak.
Köszönet a deszki önkormányzatnak és a Település-üzemeltetési Kft-nek is a rendezvény
lebonyolításához nyújtott segítségükért.
Véget ért a FOLKID, véget ért
az iskola is, de a nyári szünet még
nem kezdődött el számunkra,
hiszen egyesületünk felkérést
kapott, hogy gyerek- és felnőtt
táncosokat biztosítson a Szegedi Szabadtéri Játékok Hullámzó
világ című produkciójához. 55

Június 25-én este a Borbolya
és az Ördögborda csoportjaink
indulnak útnak Horvátországba,
egy folklór fesztiválra. Június 2829-én pedig a Cibere néptánc�csoport vesz részt a Gyulai sokadalom nevű néptáncfesztiválon.
Július 8-14-ig az egész együttes
kivonul Békés-Dánfokra, egy
hetes táborozásra. Már nagyon
várjuk!
Július végén a Deszkadöngetők németországi testvértelepülésünkön, Wiesenbachban döngetik majd a deszkákat.
Augusztus 11-19-ig a felnőtt
csoportunk Franciaországba kapott meghívást, egy CIOFF folklórfesztiválra.
Ígérjük, beszámolunk minden
utazásunkról.
Ezúton szeretnénk mindenkinek szép nyarat, jó pihenést
kívánni!
Tiszavirág
Néptáncegyesület
vezetősége
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Házon kívül

Konyhán belül

Nacsa József családjához
kopogtattunk be
A Rákóczi utcában kopogtattunk be Nacsa
Józsefhez és feleségéhez, Marika nénihez. Józsi bácsi, nem tősgyökeres deszki, bár ő már
Deszken született. Nagyszülei és édesapja
Makón éltek, édesanyja püspöklelei – ez a
mai Maroslele. Nagyapja is ott volt előfogatos,
az akkori temesvári központú püspökségnek
dolgozott, ő hordta fiákerrel a püspököt. A
nagyszülők és a szülei is földet műveltek – talán innen a kert szeretete.
Józsi bácsi 16 évesen kezdett dolgozni,
1956-ban, akkor, amikor bevonultak az orosz tankok. Traktorosként
és kombájnosként dolgozott a deszki Táncsics TSZ-ben, onnan is ment
nyugdíjba a tsz széthullása előtt. „A nagy régiekkel kezdtem, akik közül
már sokan nincsenek. Csanádi Feri bácsi, Török Misi bácsi, Minyó Jóska és
még sok deszki között. Szerettem azt a munkát, és szerettem dolgozni. Ilyen
talán már nincs is.” – meséli mosolyogva Józsi bácsi. Két gyerekük van,
Józsi és Erika, meg persze unokák is - négy. Most már nekik is terem a
kert
Közben oda is érünk a kertajtóba, ahol kérésemre a 150 négyszögölös
gazdaságát mutogatja. – Mi a teendő a kertben ilyenkor?
„Hát, a borsót most szedtük fel, tövestül, eztán jön a bab. Van zöldbab
és száraz- fehérbab. Zika Laci féle. Paradicsom, paprika, és uborka is van,

mert szeretjük abból is a házit. Savanyúság is ezekből lesz. Van a kertben
tök – ludájtök és cukkini is, zöldségek – ami kell egy háznál. A paradicsomot folyamatosan kacsolni kell, a többit csak a gaztól tisztán tartani - a kert
mindig ad munkát a gazdának.
Szőlő van több féle is. Enni is, meg mustnak is. A mustból meg bor lesz
– a saját eszétől kiforr. Van szőlőprés, vannak edények – minden, ami egy
háznál a borkészítéshez kellhet. A szőlővel van ilyenkor a legtöbb tennivaló,
a sok eső miatt 10-12 naponta permetezem. És nem csak a gomba a baj, de
a moly is. Kombinált szert használok most, és aránylag rendben vannak a
növények.
Régebben malacokkal is foglalkoztam, 20-22 is volt néha, de már csak
tyúkok vannak. Ötven minden évben, elég az is már nekünk. Venni szoktam minden évben két sonkát, és ennyi maradt a disznólkodásból – megöregedtünk.”
Közben hatalmas, gyümölccsel teli sárgabarackfák közé érünk. Van
korai termésű, és mellette a Szegedi mamut. Mindkettőnek jó a lekvárja,
de a pálinkájuk kiváló – a gazda elmondása szerint. Fából kajszi is van,
meg szilva és meggy. Ezeket az alattuk lévő borsó miatt nem permetezi
már ilyenkor, mert hamarabb beérnek, és így a permettel csak magukat
mérgezné. A korai lemosó-, meg az utána lévő rendszeres permetezés
egyébként is megvédi már a fákat.
Ekkora kerthez terményes is, meg gép is kell – és itt van mind. Kikandikál a gépek mellől egy eredeti, régi mázsa is, az összes súllyal együtt,
ami még most is pontosan mér – és csak négy kakas ára. Hogy miért?
Ezt az egyik nászától kapta, két kakast adott érte ajándékba, és másik
kettőt a rendbehozataláért. Na, így jön ki!

Marika néni túrósbuktája

Közben hazaért
Marika néni, akit arról faggattuk, hogy ő
deszki-e. Elmondja,
hogy a szülei és azok
szülei is deszkiek
voltak. A nagyapja odamaradt a
háborúban, így a
nagymamája magára maradt a gyerekekkel. A IV-es utcában, a
mostani Széchenyi utcában, Dr. Lamper Elek
állatorvos háza helyén állt egy kis parasztház
trafikkal, hát azt kapta a család kárpótlásként.
Csak dohányt árultak ott, Sellő, Fecske és Tulipán cigarettát, meg pipadohányt, gyufát, no
meg tűzkövet. Rég volt – és sajnos kép se maradt a házról.

Amikor Marika néni munkájáról érdeklődtünk, furcsa választ kaptunk – „Én sokat
áztam. Amikor a Kossuth TSZ-ben dolgoztam
jó tízen évig, a földeken – sokat áztam. Amikor
aztán szociális gondozónő lettem, megint sokat
megáztam, mert biciklin hordtam az ebédet
alumínium ételhordóban, amitől mindig fekete
volt a kezünk. Azóta is azt mondom, ha esni
akar az eső, akkor éjszaka essen!”
A jó ízű emlékezés és nevetgélés után megkérdeztük, mi az az étel, amit szívesen tesz az
asztalra, és aminek a receptjét megosztaná a
deszkiekkel. Az édességek felé terelődtünk,
ahol a darázsfészek és a túrósbukta került a
sor elejére, – végül a kelt tésztás túrósbukta
mellett maradtunk.!

TÚRÓS BUKTA

HOZZÁVALÓK
1 kg liszt; 1 tojás sárgája; 1 cs. élesztő;
2,5 ek. cukor; 2 csipetnyi só; 2 ek zsír;
1 ek. tejföl; 1 db teavaj; 1,5 dl tej. A
töltelékbe: 50-60 dkg túró (házi tejből
annyi, amennyit 3 l tej ad); 2 ek. cukor;
ízlés szerint vaníliás cukor, mazsola,
reszelt citrom héja, 1 csipet só; 1 tojás
sárgája. Bolti túróhoz egy 330 g-os tejfölt adunk, hogy elég zsíros legyen.
ELKÉSZÍTÉS:
1,5 dl langyos tejbe belemorzsoljuk az
élesztőt, és egy teáskanál cukorral felfuttatjuk
kovásszá. A tojássárgáját a maradék cukorral
elkeverjük, hozzáöntjük a tejet, amiben a sót
feloldottuk. Ezt a liszt közepében készített
lyukba öntjük a kovásszal együtt. Fakanállal jó
összekeverjük, hogy „hólyagos” legyen. Hozzáöntjük a langyosra olvasztott vajat és szintén
jól eldolgozzuk. Langyos helyen egy órán át
kelesztjük. Listezett deszkára kiborítjuk, gyengén átgyúrjuk és kb. 1 cm vastagra kinyújtjuk,
8-10 cm-es négyszögekre vágjuk.
Kikeverjük a túrót a tojás sárgájával, a cukorral, vaníliás cukorral, a belevalókkal, a pici
sóval és a tésztakockák közepébe egy nagy
kanállal teszünk. Középen összefogva, batyukat készítünk. Kizsírozott tepsibe tesszük és a
sütés előtt újabb fél órát kelesztjük. Tojás sárgájával megkenjük sütés előtt, majd pirosra
sütjük, és porcukorral meghintjük. Kihűlés
után tálaljuk a családnak.
"Jó étvágyat kívánok hozzá!"

2019. JÚNIUS

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
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Deszki Posta nyitva tartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök:
		
8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.30
Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30

FALUGAZDÁSZ

Mátóné dr. Antal Júlia
70/489-3856, antal.julia@nak.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-16 óráig
(ebédidő: 12:00-12:30)

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

JÓ TUDNI

IVÓVÍZZEL KAPCSOLATOS
BEJELENTÉS

Alföldvíz Zrt. 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 10.
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.
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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
Várandós tanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Halász-Kordik Adrienn
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
péntek: 08.00-09.00
Várandós tanácsadás: 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.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Telefon: 06 62/271-178
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Telefon: 62/ 571-598
Email: drballa.praxis@gmail.com
Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.00;
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Péntek: 8.00–11.00.
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
NAPPALI ELLÁTÁS
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
- IDŐSEK KLUBJA
Kedd:
10-12
6772 Deszk, Tempfli tér 10., tel.: 271-458
Fiziotherápia: Rheumatologus szakorvosok Hétfőtől –péntekig: 8.00-16.00
elrendelő lelete alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden munkanapon, előzetes
SZELEKTÍV
bejelentkezés után.
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
július 3., 17., 31.
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján

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

NKM Áramszolgáltató telefonszám:
+3662/565-881

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

HÁZASSÁG

Márki Adrienn Kitti
és Markella Tamás
2019.06.08. napján házasságot kötöttek.

MEGÉRKEZTÜNK!

Juhász Orsolyának és Juhos Jánosnak 2019.06.12-én Dániel,
Révész Katalinnak és Savanya Lászlónak 2019.06.07-én Márk,
Temesvári Tünde Olgának és Kátai-Tóth Józsefnek 2019.04.24-én
Luca Léna,
Varga Krisztinának és Orbán Kristófnak 2019.05.24-én Barnabás,
Matuszka Hajnalkának és Tóth Tamásnak 2019.06.15-én Fanni nevű
gyermeke született.
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