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MAJÁLIS
2013. ÁPRILIS 27.

DESZKI

szombat
SZABADIDŐ PARK

SOMLÓ TAMÁSEgész nap büfé és sütemény árusítás!

10:00 Májusfa díszítés
 Főzőverseny civil szervezeteknek, baráti társaságoknak
 Aszfaltrajz-verseny
10:00-16:00 Kézműves foglalkozások, arcfestés
  Szabadtéri játszóház: ugrálóvárak,
  élő csocsó, dodgem, körhinta, szumó
10:30 IV. „Miki kupa” - foci bajnokság
  3+1 fős csapatok jelentkezését várjuk!
  (nevezési díj: 1000 Ft/csapat)
11:00-17:00 Népi játékok, ügyességi játékok, fa körhinta
13:00 Ebéd
14:00 Családi vetélkedő 
15:30 Mesevilág Bohócshow  - gyermekműsor 
16:00 MOVET SE akrobatikus bemutatója 
16:15 Motorverseny 
17:00 Kulturális műsor helyi és vendég csoportokkal 
18:30 Eredményhirdetések
19:00 Sztárvendég: Somló Tamás
19:45 Tom White és barátai 
  Rockabilly Show 
  (igazi jampi és rockabilly buli)
22:00 Egész estés Retro party 
   DJ Xandroval   

Felpörögtek az események a deszki néptánccsoportok háza táján. Március végén 
az Országos Gyermek- és Ifjúsági Antológián táncoltak a Belicések, áprilisban pedig 
a Százszorszép Néptáncfesztiválon szerepelt a Borbolya, a Belice és a Csicseri nép-
tánccsoport. Az eredményekről a 3. oldalon olvashatnak.

Néptáncos sikerek 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ROSSZ IDŐ ESETÉN HELYSZÍN: A SPORTCSARNOK
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Megkérdeztük a polgármestert   

Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelméről és kímé-

letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
tv. (továbbiakban: Ávtv.)  
42/B. §-a értelmében az 
eb tartási helye szerinti 
települési önkormány-
zat ebrendészeti felada-

tainak elvégzése érde-
kében, illetve a veszettség 

elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel 
három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást 

végez. Az önkormányzatok szá-
mára e kötelező feladatot legké-
sőbb 2014. december 31-ig el kell 
végezni.

A fentiekre tekintettel Deszk 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 54/2013. (III.25.) ön-
kormányzati határozata alapján 
elrendelte Deszk községben az 
ebek összeírását.

Az első ebösszeírásra 2013. május 
1-től kezdődően kerül sor az alábbi-
ak szerint:

– az ebösszeírás önbevallásos 
módszerű,

– az ebösszeíráshoz a lakossági 
adatszolgáltatás „Adatlap”-pal 
történik, melyből 1 példányt 
minden háztartásba eljutta-
tok, továbbá letölthető a www.
deszk.hu oldalról, valamint be-
szerezhető a Deszki Közös Ön-
kormányzati Hivatalnál is,

– az ebösszeíró adatlapot eben-
ként egy példányban kell ki-
tölteni, majd a Deszki Közös 
Önkormányzati Hivatal részére 
az alábbi módok valamelyike 
útján eljuttatni:

– levélben, postai úton (6772 
Deszk, Tempfli tér 7.)

– az Önkormányzati Hivatal elő-
terében található gyűjtőládába 

helyezve. 
– az ebösszeíró adatlapok leadá-

si, illetve postára adási határ-
ideje: 2013. július 31.

– az ebösszeírás során keletke-
zett adatokat az önkormányzat 
jogosult kezelni, illetőleg ezek-
ről elektronikus nyilvántartást 
vezet,

– az eb tulajdonosa, illetve az eb 
tartója az ebösszeíráskor köte-
les az ebösszeíró adatlapon fel-
tüntetett adatokat a települési  
önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. Az állampolgárokat 
ebtartással kapcsolatos adata-
ik tekintetében nyilatkozatté-
teli kötelezettség terheli, így 
akik nem tesznek eleget ezen 
kötelezettségüknek, állatvé-
delmi bírsággal sújthatók a 
hivatkozott törvény 43. § (1) 
bekezdése alapján. A bírságot 

egy éven belül az állatvédelmi 
hatóság szabja ki a 244/1998. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, 
illetve ebtulajdonosokat, hogy 2013. 
január 1. napjától a négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölve tartható, 
ezért kérem, hogy a még meg nem je-
lölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál 
megjelöltetni. Az eb mikrochippel tör-
ténő ellátásának díja magában foglalja 
a mikrochip árát, a beültetés díját, 
valamint az állatorvosi adat-
bázisba történő regisztrá-
ció díját is.  
  

   dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita

  jegyző

– Hogy állnak a tárgyalások a Tisza Volán-
nal? Várhatóan mikortól fog az új részre is 
bemenni a busz?

– A projekt előkészítés időszakában 
előrehaladott tárgyalásokat folytattunk 
a helyközi közlekedésért felelős Volán 
vezetéssel. Ezek akkor, abban a sza-
kaszban megakadtak, hiszen nem volt 

fordulónk, nem volt mire alapozva foly-
tatni, esetleg megállapodni a deszki buszok 

új útvonalát illetően. Feltétele volt a tárgyalások 
folytatásnak a projekt befejezése, a Marosmenti la-

kóterület mögötti, és a Szőregi sorra tervezett buszforduló műszaki 
átadása, és persze a használatbavételi engedély. A másik kívánalma a 
közlekedési társasságnak arra irányult, hogy az új buszfordulóhoz ve-
zető útszakaszt szélesítsük meg. A Semmelweis utcától az új fordulóig 
vezető út állapota teljesen jó, stabil – csupán a szélességéből hiányzik 
75 cm. Ezt a munkát, ezt a fejlesztést egy másik 150 milliós projekt tar-
talmazta, és ez sajnos nem nyert. Ezen tények adottak voltak, amikor 
a tárgyalásaink ennek ellenére sem szakadtak meg. Nyilvánvaló volt 
már akkor is, hogy ettől rosszabb utakon is működtet járatokat a Vo-
lán, ezért is volt biztató, hogy akár az útszélesítéstől is függetleníteni 
tudjuk a járat útvonalának módosítását. Természetesen az ezt célzó 
pályázatot újra és újra benyújtjuk majd.

Jelenleg a műszaki átadás-átvétel folyik. Ha mindent rendben talál 
a bonyolító és az irányító hatóság, akkor 1-2 hónapon belül meglehet 
minden engedély ahhoz, hogy tényleges használatba kerüljön az új 
létesítmény.

Ezen adatok birtokában a napokban újra felvesszük a kapcsolatot 
a Tisza Volán vezetésével, és az eddig elhangzottakat és ígéreteket 
megpróbáljuk konkrét tervvé erősíteni. Bízom benne, hogy a papír-
munka befejezéséig a mi tárgyalásaink is olyan fázisba kerülhetnek, 
hogy akár újabb jó hírről tud majd a testület beszámolni. Elöljáróban 
Szeri István úr már felhívta a figyelmemet, hogy országosan a járatok 
és a járathosszak szűkítését tűzte ki a kormány, valamint sokat szigo-
rodtak a járatútvonalakra vonatkozó előírások a legutóbbi - két évvel 
ezelőtti tárgyalásaink óta. Ezt lehetne rossz hírként is értékelni, de 
legalább is baljós jelként. Nem szegte kedvünket eddig sem a sok sö-
tét felhő – azért vagyunk, hogy megoldásokat találjunk! Én továbbra 
is optimista vagyok ez ügyben.

– A Déli Régió Nyugdíjasok és Civilek Képviselete egyesülettel közösen 
elnyert testvértelepülési pályázat keretein belül mikor, kik és hova utaz-
nak Deszkről? 

– A szegedi székhelyű egyesülettel az időskori aktivitások témakö-
rében sikerült közös pályázatot nyernünk a testvértelepülési kapcso-
latokra építve. A projektben rendezvényszervezésben is érintett part-
ner településünk lesz Oroszhegy, Wiesenbach, Ninove és a romániai 

Igazfalva. Az utóbbinál felmerülhet a kérdés többekben, hogy nem is 
testvértelepülése Deszknek. És ebben igazuk is van, azaz hogy csak 
volt! Tavaly ősszel hivatalos megkereséssel fordult a testületünkhöz 
Igazfalva község vezetése, miszerint a több közös rendezvényre, si-
keres projektre alapozva felajánlják, javasolják a testvértelepülési 
megállapodás előkészítését majd megkötését. Az élet, és a pályá-
zat úgy hozta, hogy az idei év majális ünnepségén, első akkordként 
fogjuk megkötni egymással a testvértelepülési együttműködésün-
ket rögzítő megállapodást – ünnepi testületi ülésen! Ezt követően a 
Faluházban az időskori aktivitásról lesz egész napos konferencia és 
előadás, a szabadidő parkban pedig gyermekprogramokkal minden 
eddiginél gazdagabban fűszerezett egész napos rendezvényre vár-
juk a deszkieket és persze a külföldi vendégeinket. A szakmai progra-
munkra közel 120 fő látogat hozzánk a Déli Régió szervezésében, ők is 
velünk töltik a késő délutánt és a szépnek ígérkező estét. 

Az első utazásunk június közepén lesz, amikor Igazfalvára látoga-
tunk vissza. A gyerekeink már kétszer táboroztak együtt, így remél-
hetőleg a Csicseri és Kerepetye csoportok otthonosan mozognak 
majd a félig magyarok lakta romániai településen. Ott is folytatódik 
az idősek aktivitásával foglalkozó programsorozat – a generációk 
közötti fenntartható szolidaritás témakörre koncentrálva. Kíváncsiak 
vagyunk, hogy az új „testvérünk” településének milyen szervezett 
formában sikerül megmozgatni az idősebb korosztályt. Erre az útra is 
ellátogat velünk a Déli Régi küldöttsége.

Oroszhegy és a Nárcisz fesztivál évek óta elképzelhetetlen a deszki 
csoportok nélkül. Most hatvanan készülünk kiutazni május 17-én. 
Nagy örömömre a DeszkaDöngetők szép műsorral készülnek a leg-
régebbi települési kapcsolatunk ünnepére és persze a Déli Régió által 
Oroszhegyre szervezett konferencia záró estjére. A Deszki Falunkért 
Egyesület vezetősége és delegációja ezen a látogatáson szeretné 
elkezdeni Bálint Elemér polgármester úrral és a kinti barátainkkal, a 
jövő évre tervezett, negyed évszázados múltra visszatekintő kapcso-
lat ünnepi megerősítését. Mindenki láthatja, hogy szép és tartalmas 
eseményeknek nézünk elébe a közösen megnyert pályázatnak kö-
szönhetően!

A következő közös nyári program Wiesenbach testvértelepülésen 
vár bennünket, ahová „fűszerként” a Belice néptánccsoportunkat 
visszük. Ez lesz a máris komoly sikereket elérő kis táncosaink első 
nyugat-európai útja, ami reményeim szerint egy jól megérdemelt 
jutalomként tovább sarkallja majd őket ezen a szép pályán! Termé-
szetesen a kilátogatás szakmai programja itt is komoly hangsúlyt kap, 
hiszen már készülnek a városi kertészet és a kültéri közösségi tevé-
kenységek című előadássorozat nyomtatott és elektronikus anya-
gai. A wiesenbachi partnerünk szeretne ebbe a témában sok új, és 
számunkra még talán elérhetetlennek tűnő elképzelést bemutatni a 
több napos program ideje alatt.

A deszki falunapok rendezvénysorozata újabb teret ad majd a 
testvérvárosi kapcsolataink erősítésének. Szeretnénk meghívni 
oroszhegyi és igazfalvi barátaink mellett az ukrán, német, belga és 
francia delegációkat is. Már bejelentkezett erre a nagy rendezvény-
re a németországi Pirna város főpolgármestere, aki a régi baráttal, 
Hauke Haensel úrral szeretné első ízben bemutatni főzőtudományát. 
Remélem, hogy látogatása kapcsán a településszinten elhalni látszó 
königsteini partnerkapcsolat helyébe léphet a negyvenezres német 
város. A falunapok alatt is fut majd az időskorral és a testvértelepü-
lésekkel foglalkozó konferencia sorozatunk. Ez új színt hozhat a majd 
húsz éve működő rendezvényünkbe! Örülnénk, ha sok érdeklődőt 
vonzana.

Az ez évi záró rendezvénye a nyertes pályázatnak a belga testvér-
településen, Ninovéban kerül megrendezésre. Az időskor, önkéntes-
ség, aktív polgárság témakörében bizonyára sok olyan - számunkra 
újszerű aktivitásról hallhatunk, amit fel tudunk majd használni az itt-
honi programszervezéskor, új lehetőségeket nyitva ezen a területen 
is. A belga városban majd 10 éve már vendégszerepelt a Letye-petye 
néptánccsoportunk, most újra őket, azaz a Csicserivel kiegészített 
Kerepetyét szeretnénk elvinni a rendezvény gálájának meglepetés 
fellépőiként. 

– Hallottuk, hogy nyert a tájházas pályázat. Mikor kezdődik a beru-
házás? Ki lesz a gazdája az épületnek? 

– Egészen pontosan még nem nyert, de valószínűsíthető a győze-
lem, ugyanis nem érkezett be több pályázat, mint amennyi pénz ezen 
a projekt területen van. Egyetlen lépés választ el bennünket a pozitív 
választól. 

Ez a támogató döntés júniusig meg fog születni, ezt követően ter-

vezzük a munkák megkezdését. Ez a projekt egy olyan álmot válthat 
valóra, amely már majd húsz éve foglalkoztatja a településért aggódó 
deszkieket, legyen az az örökség csoport tagja, mesterember, népraj-
zos, vagy csak a helytörténetünk megörökítéséért aggódó deszki! A 
nyerhető összeg a maga 5 millió forintjával igen szerény, ami valószí-
nűsíti újabb pályázati alapok megcélozását, de mindenképpen sze-
retném bevonni a helyi mestereinket – a társadalmi munka újraélesz-
tésével. „Sok tennivaló, sok elképzelés – sok segítő kéz!” Ha ez a mottó 
betölti a lelkünket, csodát tehetünk Deszken! A fiatal vállalkozók mel-
lett szép számmal akadnak még idős, köztiszteletben álló mesterek, 
akik sokat tudnak ezeknek a házaknak a lelkéről. Számítok rájuk is! 

A tájházunk bejáratánál felállítunk majd egy emléktáblát, amely 
emberöltőkön át fogja hirdetni, ki mindenki járult hozzá munkájával 
a kétezres évek elején Deszk első helytörténeti kiállításának megszü-
letéséhez.

Gazdája csak is közösség lehet, a funkcióból és a helyszínből adó-
dóan valószínűnek tűnik, hogy valami módon a Faluház szervezetébe 
fog kapcsolódni. Ezt azonban még korai volna behatárolni. Előbb le-
gyen meg az első ötmillió!

– Problémát okozott-e az esőzés a településen?
– Eddig összesen három órát kellett szivattyúznunk az esőzések 

miatt az árkokban felgyülemlett csapadékvizet. Nem kellett elrendel-
ni készültséget, és nem veszélyeztetett lakóházat a belvíz. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy Deszken nem volt tetemes a lehullott csapa-
dék, ám a tavaly elkészített átemelő szivattyú a Móra utca sarkán jól 
vizsgázott, és a kitakarított átereszek, zárt szakaszok, és külterületi 
csatornáink is megfelelően tudták levezetni a szokásosnál több csa-
padékvizet.

A kft felszereltségén szeretnénk javítani a belvizes időkre gondol-
va. Újabb szivattyú beszerzését fontolgatjuk és a meglévő elhasználó-
dott, nagyrészt tönkrement tömlő állományt is szeretnénk jelentősen 
bővíteni. 

Azt hiszem, hogy jól vizsgáztunk az előző évi megelőző munkála-
tok során, így különösebb gondok nélkül átvészeltük a csapadékos 
tavasz első heteit. Köszönöm minden kollégánknak!

– Az adóbevételek tükrében, a helyi viszonyokat vizsgálva, a gazda-
sági válság mennyire nehezítette meg a deszki vállalkozók életét, meny-
nyire jellemző vállalkozások megszűnése?

– Annak ellenére, hogy az állami propaganda a fellendülésről be-
szél, elsősorban a helyi adók befizetésekor beérkező sok részletfizetési 
kérelem mutatja, hogy egyre nehezebb a helyzet. A szolgáltatásokkal 
foglalkozó vállalkozások az elmúlt egy-két év statisztikailag kimutat-
ható vesztesei. Azok, akik a korábbi években nem tudtak nagyobb 
tartalékokat felhalmozni, már régen csak a túlélésért küzdenek. Nem 
kell a szakmunka, újra szaporodni kezdenek az ügyes kontárok, és 
ez tovább rontja a helyzetet, de megértjük a lakosságot is – egyre 
nagyobb úr a pénz! Panaszkodik majd minden szakma, érezhetően 
kisebbek a bevételeik, és nem hogy a gép- és eszközállományuk fej-
lesztésére nincs pénz, de a meglévő karbantartása és állagmegóvása 
is komoly erőfeszítéseket jelent. Ez sajnos komoly visszaesés! 

Az adóbefizetések is csökkennek, ha kisebb a vállalkozások bevé-
tele, tehát mindannyian megérezzük az ő veszteségeiket. Ilyenkor jut 
mindig eszembe, bárcsak lenne egy KÖZGÉP-ünk Deszken, nem fájna 
a fejünk sem! Az ő munkájuk és a vérlázítóan felfelé ívelő gyarapo-
dásuk a biztos egyedül az országban! A végeken egyre nehezebb, és 
kilátástalanabb…

Vállalkozás megszűnése azért nem volt jellemző nálunk. Egy-két 
esettől eltekintve még tartják magukat – bár a jobb időkbe vetett hit 
már gyengülni látszik. Az a legelkeserítőbb, hogy nem látni azokat a 
három-négy éve még tucatjával megjelenő pályázatokat, amelyek 
mögé beállhatnának az év második felében a kisvállalkozások! Csak 
reménykedni tudunk, hogy lesz legalább egy pici előremozdulás! 

Köszönöm a helyi vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, hogyha 
nem is dalolva, néha részletfizetést is kérve, de tisztességgel eleget 
tesznek az adófizetési kötelezettségüknek! Tudom, hogy ez köteles-
ségük, de a nehéz helyzetre gondolva - akkor is el kívántam mondani! 
Azt hiszem, ezzel a magatartással látják be, hogy mi is – mint a helyi 
adótörvények megalkotói – velük együtt, kényszerpályán vagyunk.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

„Utas már lenne a Szőregi soron 

– de mikor jár erre a busz?” 
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2013. március 22-én különleges színházi él-
ményben volt részük azoknak, akik ellátogattak a 
Faluházba a Téli színházi esték utolsó darabjára. 
Szerbiából, egészen pontosan Topolyáról jött el 
hozzánk a Mara Amatőr Színház társulata, akik 
Eörsi István: Sírkő és kakaó című darabját adták 
elő. Különlegessége a darabnak az volt, hogy 
egy szerepet ugyanabban a darabban több szí-
nész is megformált. Emellett néha előbukkant 
1-1 színész a nézőtérről, bejöttek a vészkijáraton, 
leültek a színpad szélére... majd a végén minden 
nézőhöz odamentek. Egy szó, mint száz: egy in-
teraktív, humoros, ámde mondanivalótól sem 
mentes, nem mindennapi előadás volt ez, aki je-

len volt, garantáltan jól érezte magát. Az előadást 
követően volt szerencsénk néhány szót váltani 
a társulat tagjaival, s lehetőségeinkhez mérten 
ősszel újra meghívjuk őket, hisz úgy mentek el 
Deszkről, hogy szeretnének még visszatérni, mi 
pedig szeretnénk, ha visszatérnének. 

Varga Krisztina

faluház hírek

Néptánc sikerek

Téli Színházi Esték: Sírkő és kakaó

Olvasó Dél-Alföld

Februárban nagy öröm ért bennün-
ket. A Belice néptánccsoport bekerült 
a Gyermek- és Ifjúsági Antológia gála-
műsorába! Ebbe a műsorba az országos 
néptáncfesztiválokon kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó csoportok kerülhetnek 
be, így érthető, hogy mekkora megtisz-

teltetés ez a mi táncosainknak. Március 
végén Budapesten, a Hagyományok 
Házában került megrendezésre a műsor, 
ahol a deszki csapat ismét szépen szere-
pelt, oktatóik, Tóth Gábor és Goda Kata-
lin nagy örömére.

Még fel sem lélegeztünk a műsor 
után, máris gőzerővel kezdtünk készülni 

a Százszorszép Gyermek- és Ifjú-

sági Néptáncfesztiválra, amelyet április 
közepén rendeztek meg. Egy héttel a 
verseny előtt elkészült a Belice és a Bor-
bolya csoport új koreográfiája, Furik Rita 
koreográfus által, akit lassan tiszteletbe-
li deszkiként fogunk emlegetni, olyan 
sokszor jár hozzánk tanítani, segíteni 
munkánkat. Péntek este még próbál-
tunk, hogy minden jól sikerüljön, majd 
szombat reggel 8 órától elindult a „verk-
li”. Először Gáborék szegedi csoportja, az 
Ördögbordások szerepeltek, hatalmas 
sikerrel. Délután a mi Belicénk követ-
kezett, este pedig a Csicseri. A szakmai 
zsűrizésen mindhárom csoportot ki-
emelték, szinte csak dicséretet kaptunk. 
Vasárnap folytatódott a fesztivál a Bor-
bolya csoporttal, akik megint csak elva-
rázsolták a közönséget és hálistennek’ a 
zsűrit is. Az eredmény: a Csicseri csoport 
kivételével minden néptánccsoportunk 
bejutott a vasárnap délutáni gá-
laműsorba, amely a Nagyszín-
házban került megrendezésre. 
De az örömnek itt még nem volt 
vége… Ahogy a Belice csoport 
letáncolta a koreográfiáját, 
megjelent a színpadon Orbán 
Hédi, a fesztivál főszervezője 
és átadta a csongrád me-
gyei vándorserleget. Igen! 
Megint a Gábor és Kata által 
vezetett csapatok vitték el a 
fődíjat!! A gyerekek boldogsá-
ga határtalan volt, ahogy az okta-

tóik és a szülők is meghatódva fogadták 
ezt a szép eredményt. 

Rengeteg munka van ebben úgy az 
oktatók részéről, mint a gyerekek és a 
szülők részéről. De most is bebizonyoso-

dott: a kitartó munkának meg van 
az eredménye!

A műsor után a színház au-
lájában gyülekeztünk, ahol Ki-

rály László polgármester várta a 
gyerekeket gratulációjával és 

isteni finom süteményekkel. 
Köszönjük a támoga-

tását! Ahogy köszönet 
illeti Tóth Gábort és Goda 
Katalint, Furik Rita ko-

reográfust és kedvenc 
bandánkat, a Juhász 

zenekart is!!

És végül Furik Rita gondolataival zár-
nám a cikkemet, még egyszer gratulálva 
Gábornak,  Katának és tanítványaiknak! 
Jövőre ismét ott leszünk!

„....Szeretetem küldöm Nektek és 
gratulálok....a névteleneknek...azaz a mi 
„Szeretetbandánknak”....Érzem, most is 
érdemes volt, megint emelkedtem felfelé 
Veletek....”

Bene Ildikó

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár együttműködő partnereivel regionális 
olvasási/irodalmi vetélkedőt hirdet felnőttek és 
gyerekek részére Békés, Csongrád és Bács-Kiskun 
megyében.

A vetélkedő időtartama: 
2013. február 1 – július 31.
A játék menete:
A vetélkedőben a régió településeinek lakói 

vehetnek részt. A játékban résztvevők egy könyv-
ajánló listából választhatnak művet, amelynek 
elolvasása után egy 3 kérdésből álló tesztet kell 
kitölteniük, amellyel igazolják a könyv elolvasását. 
Minden helyesen kitöltött teszt után 1 pontot kap 
a település.

A cél az, hogy minél több pontot összegyűjtse-
nek a résztvevők településük számára.

A nyertes, vagyis a “Dél-Alföld legtöbbet olvasó 
települése” az lesz, amelynek lakói (1 lakosra szá-
mítva) a legtöbb könyvet olvassák el a vetélkedő 
időtartama alatt. A település könyvtára pedig 
150.000 Ft értékű könyvvásárlási utalványt kap 
jutalmul.

További részletek: 
http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/
Keresse a könyvlistát a deszki könyvtárban is!

Tóth Erzsébet könyvtáros

A következő újdonságokkal várjuk régi és új ol-
vasóinkat a deszki könyvtárban!

Charles Martin: A szentjánosbogarak fénye 
(Egy nap a rendőrök egy brutális bántalmazások 
nyomait magán viselő kisfiút találnak az út men-
tén. A gyermek nem beszél, viszont rajzol, olyan 
kifinomultan és olyan precizitással, hogy a képei 
mindent elmondanak helyette.)

Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél (Ellie szá-
zadunk tipikus szinglije, aki az újságírói karrierje 
nyújtotta biztos jövedelmének köszönhetően él-
vezi független életét. Jó kedélyét egyetlen dolog 
árnyékolja be: egy nős, családos férfiba szerelmes. 
A szerkesztőség archívumában véletlenül rábuk-
kan egy levélre, melyben egy szerelmes férfi arra 
kéri kedvesét, Jennifert, hagyja ott a férjét, és utaz-
zon el vele.)

Vámos Miklós: Szitakötő („Nyolc főhősöm (és 
néhány „kültag”) a keményvonalas szocializmus 
éveiben volt gyerek. A puhább diktatúrában ka-
masz és ifjú felnőtt. Életük közepét találta telibe a 
rendszerváltozás. Már a (fapados) magyar kapita-
lizmusban is éltek huszonkét évet. Mire elég hat 
évtized? Mit értünk el, s miről maradtunk le?”

Julie Garwood: Szép szavak (Olivia MacKenzie 
egy bonyolult piramisjáték ügyében nyomoz, 
amely azzal fenyeget, hogy sok naiv és gyanútlan 
áldozat életét dönti romba, ráadásul Olivia szemé-
lyesen is érdekelt az ügyben. De élete veszélybe 
kerül, amikor rossz embereknek teszi fel a kérdé-
seit…)

Karen Rose: Számolj tízig (Egy gyújtogató. Két 
kisfiú, akiket magukra hagytak az állami gondozói 
rendszerben. Egy tűzvizsgáló, Reed Solliday, a Chi-
cagói Tűzoltóság elismert tagja. Egy gyilkossági 
nyomozó, Mia Mitchell, akit rögtön az első napon 
megbízzák nyomozói pályafutása legnehezebb 

feladatával: el kell kapnia egy pszichopatát, aki 
gyújtogatással kezdte, de végül nemi erőszakig és 
gyilkosságig jutott.)

Nora Roberts: A tanú (Elizabeth, egy rideg, ural-
kodó típusú anya leánya fellázad, és egy éjszaka 
kirúg a hámból: hamis igazolvánnyal bejut egy 
éjszakai klubba, koktélt iszik, és hagyja, hogy egy 
vadidegen férfi orosz akcentusa elcsábítsa egy 
Lake Shore Drive-on lévő házba.)

Maggie O’Farrell: A kéz, amely először fogta 
meg az enyémet (Lenyűgöző történet szerelem-
ről és anyaságról, amelyben rendkívüli képet ka-
punk arról, miként köthet össze bennünket a leg-
véletlenebb örökség is.)

Joanne Harris: Csokoládés barack („A Csoko-
ládéhoz hasonlóan, ez a könyv is igazi csemege. 
Minden oldalát átitatják az illatok, színek és ízek 
anélkül, hogy túlcsordulna. A szavak elragadóak, a 
varázslat természetes és magától értetődő, hiszen 
a varázslat vagy a vallás nem más, mint az emberi 
lélek megértésének képessége.”)

Joanne Fluke: Egzotikus csók és gyilkosság (A 
főhős, Hannah Swensen, a Miss Marple-féle lele-
ményességgel megáldott süteménybolt-tulajdo-
nos. Az álmos amerikai kisváros, Lake Eden életét 
egy nap gyilkosság rázza fel. A helyi ex-futball-
sztárt és ügyeletes álompasit, a tejtermék fuvaro-
zással foglalkozó Ron LaSalle-t saját furgonjában 
szíven lövik.)

Thomas Steinbeck: Ezüst Lótusz (Az Ezüst Ló-
tusz elbűvölő történet szerelemről, utazásról, ka-
landokról. Hammond hajóskapitány távolkeleti 
útja során beleszeret egy gazdag kínai kereskedő 
lányába. A fiatalok között eltérő kultúrájuk, nevel-
tetésük és szokásaik ellenére mindent elsöprő sze-
relem születik.)

összeállította: Tóth Erzsébet könyvtáros

Új könyvek a könyvtárban!
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A Hírnök hasábjain, és néha 
beszélgetve is sokat hallani ar-
ról, hogy a megváltozott finan-
szírozási feltételek miatt nehéz 
helyzetben van az önkormány-
zatunk. Kevesebb emberrel kell 
megoldanunk ugyanakkora 
feladatot, ami nyilvánvalóan 
nem sikerül. Ilyen helyzetben 
jól jön a legkisebb segítség is! 
Ezért köszönöm meg nagy tisz-
telettel Dr. Savanya Imre ked-
ves lakosunknak, hogy a saját 
sarki telke melletti közterület 
kötelező gondozása mellett 
felajánlotta a Kossuth köz két 
szervizútja közötti zöldfelület 

fűnyírását a Péró és a Maros 
utcák közötti szakaszon. Nem 
egyszeri, hanem egész éves 
segítség már forintban is nagy 
összegre rúg, nem beszélve a 
tetemes saját munkáról – és 
mindezt nem a saját örömére! 
Hogy ez-e a más országokban 
igencsak elterjedt önkéntesség 
megnyilvánulása, vagy csak 
egy nagylelkű nyugdíjas, szép 
felajánlása… Szinte mindegy! 
Azt mondják: „Ahol a szükség 
ott a segítség!” Nagyon köszö-
nöm a közösség nevében!    

Király László 
polgármester

Sok kicsi sokra megy

azaz mire költjük a pénzüket?” 
Mit? Miből? Mennyiért?... 

Az elmúlt év végétől egészen a tavasz beköszöntéig fenekestül forgatták fel a buszmegállóinkat 

a DÉLÚT alvállalkozói. A kistérséggel közösen megnyert pályázaton új buszfordulót alakítottunk 

ki a benzinkútnál, és az új lakórész szélén, a Szőregi soron. Emellett megújult az összes buszmeg-

állónk, és gondolva a sok kerékpárosra – 141 kerékpártámaszt telepítettünk le a buszmegállók 

környékén. Önkormányzatunk a projekten felül plusz költséget vállalva, a régi kék buszmegálló 

felépítményeket újrafestette – a közterületi bútorainkkal egységes barna színre. Az felújítási mun-

kák önrésze 8,7 millió forint volt, az önként vállalt újramázolási munkák újabb 1,1 millióba 

kerültek – az Önök pénzéből!

Piros pOnt!
A Jakabb Gyula és a Szőregi sor sarkán lakik egy 

önkéntes közterület-szobrász. A ház környéke, a gon-
dosan beültetett, és rendezett közterület egész évben 
jóérzéssel tölti el az arra járókat. Az utcára kiültetett 

válogatott növények, a példásan kezelt sövények bár-
melyikünk kertjének ékkövei lehetnének, pedig „csak” 
az utcához tartoznak! A gondoskodással, szeretettel 

ápolt közkincset úgy látszik a „romboló brigád” is elis-
merően nyugtázza – még nem tettek benne kárt. 

Ha a Tömböly család példáját sokan követik, több 
mosolygó emberrel találkozunk majd az utcákon! 

Gratulálunk nekik és köszönjük!

Bertók Péter és leánya, Adri, valamint az ő barát-
ja, Horváth Dani teljesítették a fekete kontinensen 
szervezett kalandtúrát. Az autóban töltött négy hét 
alatt megismerték Marrakesh csodaszép látnivalóit, 
kocsikáztak Nyugat-Szahara kies tájain, és jártak a 
legfeketébb Gambia útjain is. Mosolygó szemekkel, 
lázasan meséltek kalandos kirándulásukról.

– Hogyan kerültetek a sokak által csak „Flúgos 
Futam”-nak becézett kaland rally indulói közé?

– A Budapest-Bamako rally-t nyolc éve szerve-
zik. Én a kezdetektől követem az eseményeket, de 
intenzíven három évet készültünk az idei túrára – 
kezdi Péter. – Európát már széltében-hosszában 
körbeautóztuk a családdal, szerettem volna a kört 
szélesíteni. Pár évvel ezelőtt jártunk Tunéziában, 
de ez most egészen más volt.

– Mit kell tudni az idei futamról?
– Idén január 25-től február 

9-ig tartott az odaút. Budapestről 
indultunk és három nap alatt kel-
lett leérni Marokkóba, onnan pe-
dig idén Bissau-ig kellett eljutni. A 
jelenleg is tartó háború miatt nem 
Bamako volt most a végcél.

– Mi segítette a tájékozódásoto-
kat?

– Az induláskor minden csapat 
kapott egy úti naplót, mely tartal-
mazta a szálláshelyek, valamint a találkozási pon-
tok koordinátáit. Így találtuk meg a kempingeket, 
szállodákat, de előfordult, hogy vadkempingezést 
is be kellett iktatni.

– Nem volt ez veszélyes egy kicsit?
– Igazából csak annak hangzik. Ha csoportban 

vagy, akkor veszélytelen – mondja Adri. – Nem-
igen járnak az utakon, így nem féltünk.

– Sok híradást lehetett hallani arról, hogy milyen 
veszélyek fenyegették a résztvevőket. Benneteket 
nem ért semmi incidens? 

– Szerencsére nem – mondja Péter. – De nem is 
hallottunk szerencsétlenségről. Talán, mikor Gam-
biában lerövidítettük utunkat, akkor keveredtünk 
olyan vidékre, amely nem volt túl biztonságos. 
Természetesen lehet tapasztalni a lázongás jeleit 
az országokban, láttuk a francia hadsereg oszta-
gait is. De azok az emberek, akikkel találkoztunk, 
beszélgettünk, azok rendkívül barátságosak, se-
gítőkészek voltak. Érdekesek a határátlépések is, 
de néhány euró mindig meggyorsította a papírok 
ellenőrzését.   

– Milyen a benyomásotok Afrikáról?
– Rendkívül gyönyörű és sokszínű. Csodás a 

sivatag, a tengerparti naplemente – meséli Adri.
De a legszebb, az Atlas-hegység. Lenn a völgy-

ben pálmafák, fenn a hófödte 
csúcsok. – mondja Dani. 
Munkámból adó-
dóan, akárhová 
megyek, min-

denhol fokozottan figyelem a mezőgazdaságot- 
mesél Péter. - Azokban az afrikai országokban, 
ahol jártunk, nagyon kettős a kép. Marokkó látja 
el Európát zöldséggel, gyümölccsel, mindennel, 
ami megtermelése magas fokú kézi munkaerőt 
igényel. Minden öntözött, mindenhol víztározók 
épülnek. A mienknél sokkal rosszabb adottsá-
gokkal rendelkeznek, de töretlenül küzdenek. A 
sivatagosodás Afrika északi részén is tapasztal-
ható, sok helyen a megépített víztározók teljesen 
üresek. Borzasztó nagy a szegénység, de amijük 
van, azt teljes mértékben kihasználják. Hihetetlen 
továbbá az is, hogy az ember utazik egy álló nap 
és annyira kietlen a táj, hogy emberi élet nyomait 
sem látod órákon át.

– Visszatérve a rallyhoz… Mit lehet tudni a futam 
résztvevőiről?

– Idén kb. 135 autó vágott neki 
a távnak. Ezek közül hozzávetőle-
gesen 40%, aki visszatérő verseny-
ző, másik 40% külföldi, és kb. 20%, 
- ide tartoztunk mi is - aki először 
állt rajthoz. Érdekes, ahogy emlí-
tettük, rengetegen csatlakoznak 
külföldről – Havaiiról, Máltáról. A 
máltaiakkal például nagyon jól 
összebarátkoztunk – teszi hozzá 
Dani. – De néhány magyar csa-

pattal is összeismerkedtünk, esténként 
együtt vacsoráztunk, beszélgettünk.

– Volt valamilyen műszaki problémátok az út so-
rán? 

– Szerencsére, csak egy-két kisebb fennakadá-
sunk volt, amit gyorsan tudtunk kezelni. Itt kell 
megemlítenem – meséli Péter -, hogy magyar 
versenytársainktól kaptunk nagyon gyors és ön-
zetlen segítséget. 

– Szóval február 9-én ti is szerencsésen megér-
keztetek a célhoz, a versenynek vége. Mi történt ez-
után?

– Nagyon sok csapat úgy indul el, hogy a ver-
seny után ott helyben eladja az autóját az összes 
felszereléssel és repülővel hazautazik. Mi odafelé 
is szerettünk volna minél többet látni, így vissza-
felé is autóztunk. Összesen kb. 18500 km-t tettünk 
meg. Február 22-re értünk haza úgy, hogy bejár-
tuk Spanyolországot, megnéztük Andorrát és vé-
gigautóztunk a francia Riviérán. Csodaszép volt!

– Esetleg tervben van egy ismétlőtúra a közeljö-
vőben?

– Nem hinném. Feledhetetlen élmény volt, de 
még annyi ország van ahol nem jártunk. Termé-
szetesen, ha lenne egy nagyobb csapat az isme-
rőseink közül, akik vállalkoznának az útra, akkor 
szívesen végigcsinálnám még egyszer – mondja 
Péter. 

– Gratulálok a nem mindennapi teljesítmé-
nyetekhez! 

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Budapest-Bamako. Teljesítve!!!
Deszkiek a „Flúgos Futamon”

Április folyamán aktív tevé-
kenységek folytak az Önkéntes 
Pontnál. Az előző havi deszki 
ruhabörzénk sikerétől kedvet 
kapva Újszentiván Civil Házának 
vezetése is felkért minket, hogy 
segítsünk ilyen lehetőséget biz-
tosítani az ottani lakosok szá-
mára. Természetesen örömmel 
vettünk részt az eseményen, jó 
volt látni a sok érdeklődőt, és 
segítséget nyújtani. A deszki 
lakosokról sem „feledkezünk” 
meg, helyben is tervezzük már a 
következő alkalmakat.

Az időskori digitális írástudás 

fejlesztését megcélzó progra-
munk is nagy sikernek örvend. 
Lelkes oktatónk „növendékei” 
eleinte kissé bizonytalanul, de 
már egyre nagyobb önálló-
sággal és magabiztossággal 
használják az egeret és a billen-
tyűzetet, kezelik a dokumentu-
mokat és mappákat. Pár héten 
belül már az internet világát is 
meg fogják hódítani.

Továbbra is nagy szeretettel 
várunk minden önkénteskedni 
vágyót a Deszk, Tempfli tér 10. 
szám alatt található Önkéntes 
Ponton. Csatlakozási szándé-

kukkal, kérdéseikkel, javasla-
taikkal, személyesen hétfőtől-
péntekig 12-16 óráig, valamint 
telefonon és e-mailben is ke-
reshetnek minket a 06 20/852-
2827-es telefonszámon, illetve 
az onkentes@dartke.eu címen!

Papp Krisztina

Deszki Önkéntes Pont

 

A TAUGÉP-pel szemben végre rend lett!

A posta előtt is megszépült a közterület

A Tempfli téren is sokat változott a kép 

Felszabadulás utcai megálló

A Szakkórházzal szemben volt a 
legnagyobb szükség a kerékpártámaszokra!



2013. április 5dESZKI HÍRNÖK

 Április hónapban megpezsdült az 
élet az öreg iskola falai között. A kistér-
ségi iskolák részvételével zajló területi 
tanulmányi versenyek a végéhez köze-
lednek. Az iskolai forduló után a térségi 
megmérettetésen a megyei versenye-
kig lehet eljutni. Ezúton köszönjük a 
kollégáknak, szülőknek a szervezést és 
a tanulók utazásának segítését.

 Április 8-án a területi szavalóver-
senyt a Sólyom utcai iskola rendezte 
Szegeden. Iskolánkat az 1-2. osztályo-
sok közül Haska Lilla, Mészáros Zsófia, 
Váradi Bori, a 3-4. osztályos korcsoport-
ból Prónai Adél, Vörös Klaudia, Tálász 
Boglárka és Ugrai Andrea képviselték. 
Tanulóink nagyon szépen szerepeltek, 
hisz mindkét csoportból volt tovább-
jutó tanulónk: Mészáros Zsófia 2.o. és 
Vörös Klaudia 4. osztályos tanulók utaz-
hattak Szentesre, a megyei versenyre. 
Felkészítő tanáruk: Széllné Takács Tünde 
és Schultzné Vajas Klára.

 Április 11-én a területi 4. osztá-
lyos matematika versenynek iskolánk 
adott otthont.  Minden tanító néni de-
rekasan kivette részét a munkából, hisz 
a korosztálynak megfelelő feladatlap 
elkészítése igen körültekintő munkát 
igényelt. Az ajándékkészítés és ven-
déglátás megmozgatott minden tanárt 
és gyermeket egyaránt. A javítás ideje 

alatt színjátszóink szórakoztatták a ven-
dégeket. Tanulóink közül Csillik Ditta a 
4. helyen, Tóth Kevin a 6. helyen végzett.

Április 12-én a megyei Bendegúz 
anyanyelvi verseny az Arany János Ál-
talános Iskolában került megrendezés-
re. Az iskolai fordulóból Németh Janka, 
Papp Bence és Tóth Henriett 4.osztályos, 
Reményik Fanni 3. osztályos és Erdélyi 
Zita 7. osztályos tanuló képviselte isko-
lánkat. 

Április 15-én a térségi Kazinczy 
szépkiejtési versenyen Szőregen, a 
Kossuth Lajos Iskolában Bakacsi Do-
rottya, Balogh Vanessza 3. osztályos, 
Papp Bence, Krizsán Bálint, Tóth Henri-
ett 4. osztályos tanuló mutatta meg mi-
lyen szöveghűen, olvasnak fel ismeret-
terjesztő szöveget. A verseny nagyon 
jól sikerült: Balogh Vanessza 3. helyet 
szerezte meg. Felkészítője: Harcsásné 
Kasza Éva. Papp Bence különdíjat ka-
pott, Krizsán Bálint pedig az első helyen 
végzett, és továbbjutott a Makón meg-
rendezésre kerülő a megyei versenyre. 
Felkészítőjük: Schultzné Vajas Klára

 Április 17-én térségi matematika 
versenyt rendezett a Weöres Sándor 
Általános Iskola 2-3. osztályos tanu-
lóknak. Iskolánkból Vikor Attila, Kócsó 
László 2. osztályos , Silló Zénó, Szremkó 
Zoltán 3. osztályos tanuló mérte össze 
tudását a többi „kis” matematikussal.

 Április 20-án Csongrádon került 
megrendezésre a Sudoku megyei for-
dulója, melyre az előző fordulók pont-
számai alapján Vikor Attila, Haska Lilla, 
Csorba Annamária 2.osztályos, Görbe 
Péter 3. o., Szűcs Hanna, Csillik Ditta  4. 
osztályos tanulók utazhattak.

A fent említett versenyek eredmé-
nyeiről a következő számban tájékoz-
tatjuk Önöket.

 A levelezős versenyeken szép ered-
mények születtek. Az országos komp-
lex tanulmányi versenyen, Budapes-
ten, az Apáczai Kiadó Székházában 
mérhette össze tudását iskolánk két 
csapata. A 3 forduló összesített pontjai 
alapján több száz csapatból a legered-
ményesebb 50 csapat közé verekedték 
be magukat a mieink. A 2. osztály Del-

fin csapata: Mészáros Zsófi, Haska Lilla, 
Csorba Annamária a 31. helyen végzett.  
Felkészítőjük: Széllné Takács Tünde. A 4. 
osztály Farkasfalka csapata: Papp Bence, 
Krizsán Bálint, Prónai Adél a 11. helyet 
szerezte meg. Felkészítőjük: Schultzné 
Vajas Klára. A szoros küzdelmet, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az első 
helyezett és csapatunk ponteredmé-
nye között minimális volt a különbség. 

 Három hónappal ezelőtt iskolánk 
felajánlást kapott, hogy egy kínai diák-
lány heti rendszerességgel órákat tart-
son angol nyelven diákjainknak. Éltünk 
a lehetőséggel és Yan Xinqi személyé-
ben egy nagyon aranyos és kedves höl-
gyet ismerhettünk meg. Diákjaink ha-
mar elfogadták és nagy érdeklődéssel 
látogatták az órákat. Megismerkedtek 
a kínai írásjelekkel, Xinqi bemutatta ha-
zája képzőművészetének, zenéjének, 
táncművészetének csodáit. Az írásje-
leket volt szerencsém nekem is meg-

ismernem, ennek ellenére úgy érzem, 
én már a hátralévő időmre maradok a 
latin betűknél és a gyönyörű magyar 
nyelvnél.  Nagyon rövid volt ez a három 
hónap, április 14-én már haza is uta-
zott. Az utolsó héten fájó búcsút vet-
tek a gyerekek a „tanárnőtől”, volt nagy 
„sírás-rívás” mindkét fél részéről.  Az 
autóban, miközben vittem vissza Sze-
gedre Xinqit, megkért, hogy álljak meg 
a Deszk határjelző táblánál, hogy azt le-
fényképezhesse.  Útközben elmondta, 
hogy most itt hagyja Magyarországot, 
de ha lehetősége adódik visszatérni 
Európába, ezt a települést biztosan 
meglátogatja. Elmondása szerint na-
gyon meghatotta a deszki gyerekek és 
emberek kedvessége, közvetlensége, 
emberszeretete és befogadó, elfogadó 
hozzáállása. Nem kételkedtem őszin-
teségében, de ha némi udvariasságot 
még véltem volna feltételezni is szavai 
mögött, ezt az arcán ekkor legördülő 
könnycsepp végleg elmosta volna. See 
you later Yan Xinqi!

 Április 8-9–én megtörtént az első 
osztályosok beiratkozása. Az előze-
tes várakozásnak megfelelően alakult 
a létszám. 22 gyermek kezdi meg az 
”élethosszig tartó tanulást” a Zoltánfy 
István Általános Iskolában Deszken, 
2013. szeptember  1-el. 

 Az alapítvány számára fémhulla-
dék gyűjtést koordinált le az iskola. 
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik 
vették a fáradtságot és összegyűjtöt-
ték a számunkra értékes „hulladékot”. 
Ezt a gyűjtést egész évben szeretnénk 
folytatni, ezért továbbra is várjuk a fel-
ajánlásokat.

Költészet napja
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a 

tanulás mellett a nevelésre is. Ennek 
egyik színtere az úgynevezett jeles na-
pok megtartása, megünneplése. Április 
11-e a Magyar Költészet Napja - kiemel-
kedő esemény a jeles napok sorában. A 
tanulók és tanárok az idén rendhagyó 
módon ünnepeltek. A vállalkozó kedvű 
diákok, minden óra elején elmondtak 
egy-egy általuk választott szép magyar 
verset. Ezen a napon, ha egy kis időre 
is, de az iskolánk „lakója” lett József At-
tila, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Arany 
János. Rajtunk ne múljon, maradjanak 
is itt 2014. április 11-ig, hogy újra kö-
szönthessük Őket!

Délben, a Faluházban Fazekas Mi-
hály: Lúdas Matyi című művét Janik 
László és Megyeri Zoltán feldolgozásá-
ban tekinthették meg a felső tagoza-
tos tanulók és tanáraik. A formabontó, 

provokatív, dinamikus előadás rendkí-
vüli hatással volt a közönségre. A szí-
nészek a színpad két ellentétes szélén 
helyezkedtek el. Megyeri Zoltán korhű 
öltözetben, kényelmes karosszékből az 
eredeti mű részleteit olvasta fel. Janik 
László pedig a fiatalok nyelvhaszná-
latában, zenei kísérettel „fordított” és 
egészítette ki a hallottakat. A mai kor-
nak „megfelelő” szöveg és a hozzá jól 
megválogatott képi aláfestés, a humor 
mellett, komolyabb tartalmat közvetí-
tett az arra érzékeny hallgatóságnak. 
Köszönöm a Faluháznak, hogy ezt a 
szenzációs előadást elhozta Nekünk.

Március 22-én részt vettünk Szőre-
gen, a kistérségi közlekedési és az 
ÖKO versenyen. A közlekedési ver-
seny elméleti (KRESZ-teszt) és gyakor-
lati részből állt. A teszt és az ügyességi 
pálya elkészítői a Szegedi Rendőrkapi-
tányság munkatársai voltak. Az elmé-
leti rész nem csak a gyalogos vagy a 
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos 
feladatokat tartalmazta, hanem egyéb 
közlekedéssel összefüggő tudnivalókat 
is. Mind az elmélet, mind az ügyességi 
pálya teljesítése kiválóan sikerült csa-
patunknak, akik így az 1. helyen végez-
tek. A csapat tagjai: Barcsai Olivér, Orvos 
Alexa 5. o., Bende Bence és Rácz Viktória 
6. osztályos tanulók. Bende Bence külön-
díjban is részesült.

Az ÖKO versenyen elméleti felada-
tokat kellett megoldani, de ez sem 
okozott gondot a felkészült csapatta-
goknak, akik a következők voltak: Sztán 
Lili, Pap Róbert 6. o., Kis Gellért és Révész 
Balázs 7.osztályos tanulók. Ők szintén 
az 1. helyen végeztek.

Április 12-én a Szegedi Rendőrkapi-
tányság rendezte a Kerékpáros Iskolai 
Kupa városi fordulóját. Iskolánkat Rácz 
Viktória 6. osztályos tanuló képviselte. 
Itt szintén elméleti és ügyességi felada-
tok megoldásával kellett felkészültsé-
güket bizonyítaniuk a versenyzőknek.  
A közel 60 diák közül Viki a 3. helyet 
szerezte meg.

Erdélyi Zita 7. osztályos tanuló részt 
vett az Országos Anyanyelvi Tanul-
mányi Verseny megyei fordulóján, 
kis nyelvészként.

Gratulálok minden versenyzőnek! 
Vid György ig.

óvodai és iskolai hírek

Iskolai hírek

Április 8-án és 9-én megtörtént az óvodai beiratkozás. A 2013-
2014-es tanévre 26 kisgyermeket írattak be szülei óvodánkba.

Felkészülve a beiratkozásra, a csoportjainkban nyílt napokat szer-
veztünk az érdeklődő szülők részére. Örülünk, hogy minden évben 
sokan élnek a lehetőséggel, és eljönnek, megnézik mit is csinálunk 
itt az óvodában, milyen körülmények fogadhatják majd a piciket. Az 
idén is nagy volt az érdeklődés, elmondhatjuk, hogy 10-12-en min-
den csoportunkban voltak. A legnagyobb érdeklődés a Zsebi baba 
csoport foglalkozásai iránt volt, ahová tizenheten látogattak el ezen 
a nyüzsgősre sikeredett napon.

Köszönjük, hogy ilyen sokan voltak kíváncsiak a munkánkra!

Április 17-én papír-, és pet-palackgyűjtés volt óvodánkban. Na-
gyon fontosnak érezzük ezeket az akciókat, és a hozzájuk kapcsoló-
dó foglalkozásokat, beszélgetéseket! A gyerekek már ebben a kor-
ban megismerkedhetnek a környezettudatos életmóddal, és azzal, 
hogy mi történik az összegyűjtött, haszontalannak tűnő háztartási 
hulladékokkal.

Április 18-án Kistérségi bemutató foglalkozásra vártuk az óvónő-
ket a Zsebi baba csoportba. Hasznosak az ilyen szakmai találkozók, 
hiszen sokat tanulhatunk egymástól, olyan apró fortélyokat leshe-
tünk el, amit örömmel építhetünk be a pedagógiai munkánkba!

Április 19-én Budapestre kirándult az óvoda nagycsoportja Mes-
terségünk címere című foglalkozásra, a Hagyományok Házába. Az 
utazás már önmagában is lelkesítő dolog a gyerekek számára, ám a 
sok új információ, az érdekes látnivalók, és a közös utazás összeko-
vácsoló ereje mindenképpen pozitív emlékeket hagy a gyermekek-
ben. Köszönet a szervezésért a Faluháznak!

Április 22-én a Föld napjáról emlékeznek a csoportok. Egyik prog-
ramunk, hogy felkeltve az érdeklődést a gyerekekben a ház körüli 
növényekre, azok gondozására, az igényes környezet kialakítására 
– közösen tavaszi nagytakarítást rendezünk az óvodaudvarunkon.

Áprilisban vendégünk volt Tengeri Attila zenész és doboktató, aki 
teljesen elvarázsolta a gyerekeket zenés interaktív gyermekműsorá-
val. Az előadás után a sokféle hangszert mind ki lehetett próbálni. 
Nagyon szép délelőtt volt!

Őzéné Szilágyi Tünde óvodavezető

Óvodai hírek
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A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 
a ’MUTHER-2/ Mutual Heritages saving common 
values and serving common purpose through 
borders’ ‘Közös Örökség – közös értékeink védel-
me a közös cél szolgálatában határokon át’ című 
projekt keretében szövő és hímző foglalkozásokat 
szervez. A foglalkozások lényege a hagyományok 
megőrzése oly módon, hogy az elfeledett techni-
kákat és eszközöket felkutatjuk, és visszahozzuk a 
mai használatba Magyarország elismert, a hagyo-
mányápolásban vezető szerepet betöltő szakem-
bereinek bevonásával. A megvalósítás során köz-
ponti szerepet töltenek be az egyesület múzeumi 
darabjai, melyeket igyekszünk a lehető legponto-
sabban rekonstruálni. De ezáltal nemcsak a népi 
öltözetek készülnek el, hanem a téma iránt érdek-
lődők megtanulják ezeket a technikákat, módsze-
reket, biztosítva a hagyományok fennmaradását.

Szövő foglalkozások keretében ruházati és ház-
tartási textilek készítését tűztük ki célul, ahol is 
központi szerepet tölt be a 90 éve nem szőtt szerb 

vászon, mely majd a női blúzok és férfiingek alap-
anyaga lesz az augusztusban megrendezendő ha-
gyományos szerb lakodalom alkalmával. A szerb 
vászon szövése során a múzeumban található ru-
hadarabokat vettük alapul, a célunk az volt, hogy 
a ma elérhető eszközök és alapanyagok segítségé-
vel az eredetire leginkább hasonlító vásznat tud-
juk elkészíteni. A foglalkozások vezető oktatója 
Csapó Angéla, a terület elismert szakembere, va-
lamint a foglalkozások technikai hátterét Lőrincz 
Péter biztosította az általa készített szövőszékek 
formájában, és a szükséges szövőfonalak beszer-
zésében. A két szakember számára is komoly 
kihívást és alapos felkészülési munkát jelentett 
az eredetire leginkább hasonlító vászon elkészí-
tése. Különböző próbaszövéseket készítettek, és 
ez alapján választották ki a megfelelő technikát, 
határozták meg a megfelelő felvetést, valamint 
kézi szövésre alkalmas, és egyben az eredetire leg-
inkább hasonlító alapanyagot. A hagyományos 
szerb vászon ugyanis egy mára szinte teljesen 

elfeledett területe a népművészetnek. A foglal-
kozások megvalósítása során a múzeumi darabok 
rekonstrukciója volt az elsődleges feladat, az ing-
anyag szövése mellett más népviseleti és egyéb 
használati textilek is készültek. A résztvevők a 
népviseletek készítése során a bánáti jellegzetes-
ségeket szem előtt tartva, de a legkülönfélébb szí-
nű és fajtájú fonalakból készíthettek anyagokat, és 
csak a fantáziájuk szabhatott határt. Így készültek 
terítők, törülközők, szoknyák, blúzok, övek alap-
anyagai, melyek nagy részét majd a táncegyüttes 
népviseletein láthatjuk viszont.

A foglalkozássorozat egy új ajtót nyitott az egye-
sület életében, mivel maga készítheti el a népvise-
letek alapanyagait, mindemellett egy teljesen új 
tevékenységet alapozott meg a hagyományőrzés 
és hagyományápolás területén végzett munkájá-
ban.

A project kódja: HU-SRB/1002/212/157
A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program által támogatott pro-

jekt.
Vezető kedvezményezett:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Partnerek:
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
Tiszasziget Község Önkormányzat
Törökkanizsa (Novi Knezevac) Önkormányzata
Vrbas Önkormányzata
Projekt összköltsége: 275.199 euró
A projekt időtartama: 2012. január 1. – 2013. 

október 31.

Brczán Krisztifor

Az elmúlt évben egyesületünk a hagyomá-
nyoknak megfelelően végezte munkáját. Sikere-
sen megtartottuk a gyereknapot, ahol sok-sok 
gyerek a szüleivel vagy a nagyszüleivel jött el. 

Két nagy bográcsban főzték az apukák a pap-
rikás krumplit, a gyerekek pedig szorgalmasan 
hozták a belevalót. Volt aszfaltrajzverseny is, amit 
Harczel Erika vezetett le, az önkéntesek segítsé-
gével pedig gyöngyfűzés és vetélkedők várták az 
érdeklődőket.

Szívos Sándor apuka minden résztvevőnek - le-
gyen az pici gyerek, vagy szülő - csillámos tetová-
lást csinált, és mindenki oda rajzoltatta elképze-
lését, ahová csak akarta.

Délben elfogyasztottuk az ebédet, ami olyan 
finom volt, hogy rögtön el is fogyott. Dicséret 
Kókai Sándornak, Harczel Pistinek és Fehér And-
rásnak.

Ebéd után fagyiosztás volt, majd minden gye-
rek a sok játék közül azt választott, amit akart.

Délután 3-ig tartott rendezvény, sokat beszél-
gettünk, nevettünk, és természetesen pihentünk. 

A nyári kirándulás sajnos nem sikerült, mert az 
utazási iroda, aki bennünket 8 éven át utaztatott, 
és rengeteget segített rajtunk, csődbe ment.

Év végén élelmiszer adományt osztottunk, de 
nem csak nagycsaládosoknak, hanem a faluban 
élő rászorulóknak is. 

A karácsonyi ünnep is sikeres volt, tele volt a 
faluház színház terme, szép műsorral kedvesked-
tünk a megjelenteknek. A gyerekek a télapótól 
csoki mikulást kaptak, a családok pedig élelmi-
szer csomagot.

Év közben a felajánlásokat / bútor, ruha, TV 
stb./ a rászoruló családoknak eljuttattuk.

Nagy hír, hogy a 3 éve megigényelt háztartá-

si gép csere után megkaptuk a megelőlegezett 
10%-ot. Nagyon vártuk, de igazán mi nem tehe-
tünk róla- a másik oldal húzta az időt, különböző 
kifogásokkal.

Volt egy pár problémázó szülő, aki feltételez-
te, hogy feléltük a pénzt. Üzenem annak a pár 
embernek, hogy mi azért dolgoztunk, hogy min-
denki kicserélhesse az energiafaló gépeit ener-
giatakarékosra, a pályázat nyújtotta 60.000 Ft 
segítségével /gépenként/.

Minden más család boldog volt, hogy élhetett 
ezzel a lehetőséggel. 

Köszönöm annak a hat családnak, aki felaján-
lotta az egyesületnek az ő 10% részét.

Idén nyáron egy másik utazási irodával me-
gyünk Görögországba, Nei Poriba nyaralni, egy 
busszal; aki kedvező árat biztosít egyesületünk-
nek.

Az egyesület legfontosabb eseménye május-
ban a tisztújító közgyűlés lesz, ahol új vezetősé-
get kell választani. Én már 14 éve vagyok elnöke 
az egyesületnek, lejárt a mandátumom, és az iga-
zat megvallva elfáradtam. A Közgyűlésen lesz az 
elmúlt 14 évről egy bővebb beszámoló.

Nem akarom tovább vinni a vezetést, a csalá-
domnak akarok élni, és ami a legkedvesebb szá-
momra, a kézi csomózású perzsaszőnyeg készíté-
sét fogom csinálni.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki valami-
lyen úton segítette a munkámat, köszönöm a ve-
zetőségnek a segítségét.

A Deszki Hírnök munkatársainak kívánok jó 
egészséget, és még sok-sok színes beszámolót 
Deszk életéről.

Stadler Ferencné
elnök

Beszélgetés Hegedűs AnnávAl

– Azt hallottam, hogy orgonistaként 
felléptél több helyen is. Ez elég különös 
hangszer, nem sokan játszanak rajta. Azt 
gondoltam, érdekelné olvasóinkat is a 
személyed. Mit kell rólad tudni?

– 19 éves vagyok, Békéscsabán a 
Bartók Béla Művészeti Szakközépisko-
lában tanulok. Idén fogok érettségizni. 
Ez egy kis konzi, kb. 90 tanulója van, 
így nagyon családias is, a tanárok ked-
vesek, odafigyelőek. A tanulók közül a 
többség mára néptáncos. Az osztály-

társaim közt vannak zongoristák, hege-
dűsök, fuvolások, fagottosok, népi éne-
kesek is és még sok táncos. Az orgona 
tanszakon jelenleg ketten vagyunk.

– Milyen a napirendetek?
– Mivel kollégista vagyok, elég kö-

tött. Reggel 7-től este 7-ig, de néha ½ 
8-ig is vannak óráink, illetve gyakor-
lunk a hangszerünkön fél 9-ig. Reggelit, 
vacsorát a kollégiumban, ebédet egy 
másik középiskolában kapunk. Nekünk 
szerencsére csak az étkezésért kell fi-
zetnünk, illetve félévente hangszer- és 
viselethasználati díjat, ami változó.

– Tudom, hogy nagyon ügyesen raj-
zoltál, már ovisként is hallottam a neved 
a győztesek közt. Rajzolsz-e még?

– Csak hobbi szinten. Sajnos, nincs 
rá időm, de nem tettem le végleg a ce-
ruzát. Ha módom lesz rá, folytatni sze-
retném a képi ábrázolást.

– Hogyan kerültél közelebbi ismeret-
ségbe az orgonával?

– Kuzma Levente tanár úr tanított 
az itteni általános iskolában szinteti-
zátorozni, s ő ajánlotta, hogy érdemes 
lenne orgonán játszanom. Ő javasolta a 
csabai konzit is, mert ő ott tanít orgo-
nát.

– S ezek szerint oda jelentkeztél, s fel 
is vettek.

– Igen. S be kell vallanom, az első 
évben nagyon sok gondom volt. Zenei 
előképzettség nélkül rengeteget kel-
lett pótolnom. Abba is akartam hagyni 
a konzit, de anyuék nem engedték. Azt 
mondták, én választottam, ezt végig 
kell csinálnom. Ma már be kell ismer-
nem, nem bánom, hogy így alakult. A 
komolyzenét nagyon szeretem, renge-
teg koncertre eljutottam, hallhattam a 
kortársaimat zenélni, s én is jó néhány 
fellépést tudhatok magam mögött. Ját-
szottam Budapesten, Balatonbogláron, 
Békéscsabán, Szegeden. Nagyon sok 
Bach és más művet adhattam elő, él-
vezhettem a muzsikát. Találkozhattam 
az iskolánk társintézményének tanuló-
ival, a wittenbergi zenészekkel is.

– Mit szeretnél jövőre csinálni? Hova 
készülsz?

– Szegedre, a Juhász Gyula Pedagó-
gusképző Karra jelentkeztem ének-ze-
ne szakra. Szívesen lennék zenetanár. 
De a rajzolásról sem mondtam le, azt 
is folytatnám egykor. S távoli tervként 
lebeg a szemem előtt még a kántor-
képző is.

– Sok sikert, kitartást kívánok neked, 
s hogy legyen szerencsénk hallani Téged 
orgonálni! Köszönöm a beszélgetést.

Fehérvári Györgyné

A Deszki Falunkért Egyesület 2013. 
május 11-én, szombaton kirándulást 
szervez Gödöllőre, megtekintjük a Kirá-
lyi Kastélyt, amit mindenki Sissy Kastély-
ként ismer. Bárki csatlakozhat hozzánk, 
aki reggel 8-tól este 8-ig ráér, s van kedve 
megnézni a gyönyörűen felújított épüle-
tet, ill. parkot! Jelentkezni a Faluházban 
vagy a 271-451 telefonszámon / Fehér-

váriné/ lehet, míg be nem telik a busz! 
Szeptember 21-29 közt Dél-Olaszor-

szágba és Szicíliába utazunk Deszkről a 
Z(s)eppelin Utazási Irodával. Bárki csat-
lakozhat hozzánk! Aki többet szeretne 
tudni az útról, írjon az f-nora@freemail.
hu-ra, vagy hívja a 271-451 telefonszá-
mot / Fehérváriné/ délután 4 és este 9 
óra között.

Strifler Györgyné (Schneider Mária) 6772 Deszk, Alkotmány u. 106. szám alatti la-
kos szépkorú nénit 90. születésnapján családja körében köszöntötte Király László 
polgármester és Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző 2013. április 09-én.

Népi kismesterségek foglalkozássorozat Deszken

Deszki Nagycsaládosok Egyesületének életéből

„Nem bántam meg, jó ezt csinálni…”  
– avagy fiatal deszki tehetségek bemutatkozása

Felhívás

Gratulálunk!
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Március 2-án a helyi nyugdíjas klubban került 
megrendezésre 11 csapat részvételével az immár 
hagyományos sakkverseny. Szerbiát belgrádi és 
zentai csapatok képviselték.

Helyezések: 
1. Esztike Büfé (Szeged)
2. Royal Étterem (Zenta-Szerbia)
3. Zenész Büfé (Szeged)
4. Szamos kocsma (Szeged)

5. Fehér Szarvas disco bár 
 (Bácska Topolya, Feketics, Gunaras, Szerbia)
6. Ljubó kocsma (Deszk)
Az idei sakkversenyek fő szponzora Stefán József volt. 

További támogatók és segítők voltak: Szilágyi Attila, Kovács 
Csaba, Varga László, Gyorgyev Milivoj, Csúzdi Mária, Vincze 
Dóra, Gilicze István, Bajusz Henriett, Kószóné Kovács Ildikó.

Deszki csapatot szervezte: Farkas Sándor.
Gyorgyev Vojiszláv szervező

Örömmel szeretnék mindenkit tájékoztatni, 
hogy mórahalmi mintára első alkalommal meg-
rendezzük a 

Deszki Kirakodóvásárt, 2013. 
május 26-án, vasárnap, a szabad-
idő parkban. 

Ezt követően minden hónap 4. hétvégéjén 
tartjuk ezt a vásárt. Hozza ki megunt, szükségte-
lenné vált dolgait, biztosan gazdára talál! Hely-
pénz: 500,- Ft/2 m2-nyi területet (max 1 autó 
szélesség)

A kft. tavaszi szolgáltatási 
ajánlata:

Fűnyírás: 
9-12,- Ft/m2, 
rotátorozás, utcai előkertek teljekörű gondozá-

sa, sírhelyek gondozása.
Továbbra is állunk rendelkezésükre sátor, és esz-

köz bérbeadással, valamint rendezvényre pogá-
csa, és sütemény házhozszállítással.

Szabóné Sarkadi Szilvia

2013. március 19-én állampolgársági esküt tettek:  
Petrovic Mladen, Petrovic Slavica, Petrovic Dijana, Petrovic Mladen, Kovács Mátyás, Baltic Dejan

Csütörtökönként különösen szeretek belépni a Fa-
luház ajtaján, hisz legtöbbször tündéri babák hang-
ja fogad. S hogy miért? Mert csütörtök reggelente 
vannak a Deszki Babaklub találkozói/foglalkozásai 
a Faluházban. A Babaklub vezetőjét, Pajcsin Szilviát 
kérdeztem a történetükről, életükről.

– Én akkor kezdtem el járni a Babaklubba, ami-
kor a lányom, Kamilla 3 hónapos volt, de nem én 
kezdtem el a babaklubot, hanem Dobrovitsné 
Ágoston Éva. A helyszíne akkor még a paplakban 
volt, tehát Római-Katolikus Babaklub voltunk, 
csak nagyon hideg volt a paplak - pedig plébá-
nos úr (Gruber László) nagyon szépen befűtött, és 
nagyon kulturált körülmények voltak-, de fáztak 
a babák. Így a szülők nyomására, és Kószó Aran-
kával, az akkori Faluház vezetőjével egyeztetve 
megbeszéltük, hogy áthozzuk ide a babaklubot, 
ahol tárt karokkal fogadtak bennünket. Kicsit ag-
gódtunk, mert ez mégis csak római katolikus ba-
baklub volt, de nem volt belőle gond, már csak 
azért sem, mert nem is ragaszkodunk ahhoz, hogy 
mindenki római katolikus legyen, bárki jöhet. Oda 
is jöttek olyanok is, akik nem hívők, vagy nem a mi 
felekezetünk tagjai, de a mai napig is az egyház-
megyének a családpasztorációjában szereplünk, 
mint a Római-Katolikus Babaklub. Én negyed-
évente járok a családpasztoráció babaklub-ve-
zetők találkozójára, ahol kiokítanak bennünket, 
hogy hogyan kell babaklubot vezetni. Tehát én 
akkor vettem át Ágoston Évától, aki mondta, hogy 
nagyon jó volt, csak már elfáradt - belefáradt, és 
kérte, hogy vegyem át én, hiszen ő egy nálam jó-
val idősebb hölgy, nekem pedig mégiscsak kisebb 
a gyerekem, és így rajtam maradt a babaklub-ve-
zetés. 

– Miért kezdted el csinálni, miért vállaltad el?
– Van egy 16 éves nagy fiam az 5 éves kislá-

nyom mellett, és amikor idekerültem Deszkre, már 
félidős terhes voltam a fiammal. És semmi isme-
rős, semmi barát… Ráadásul veszélyeztetett ter-
hes voltam, így végigfeküdtem a terhességemet. 
Amikor pedig megszületett a fiam, szülés utáni 
depresszióba estem, és nagyon hosszú időbe tel-
lett, mire sikerült leküzdenem, mert nem mertem 
segítséget kérni. És én akkor megfogadtam, hogy 
amíg egy embernek szüksége van rá, mert van 
ilyen anyuka, addig én babaklubot fogok vezet-
ni. Amíg az időmből kitelik, addig nem adom fel, 
mert mindig van a csoportban olyan anyuka, aki-
nek segítségre van szüksége, és ahhoz nagyon jó 
a Klubnak a közösség megtartó ereje, hogy ne for-
duljon önmagába, hisz nagyon nehéz bezárkózva 
élni, főleg pici gyerekkel. Azért is kezdtem el, hogy 
lehetőséget adjak ismerkedni, mert sokan kiköl-
töznek Szegedről úgy, hogy nem ismernek senkit, 
első pici gyerekkel nem is tudja, mit, hogyan csi-
náljon, köztünk pedig érzi, hogy nincs egyedül, és 
minden anyuka követ el apró hibákat… erre kell 
a Babaklub.

– Egyedül vezeted a Babaklubot, vagy van segít-
séged?

– Vikorné Marcsival vezetem együtt a Babaklu-
bot. Amikor 3 éves volt Kamilla visszamentem dol-
gozni, és most már nem mindig tudok ide jönni 

csütörtökönként, és mivel neki is van 
2 gyermeke, arra gondoltunk, hogy 
megosztjuk a babaklub vezetését.

– Miket szoktatok csinálni, mi a program?
– Nem mindig van megszabott program, sze-

zonálisan szoktunk programokat szervezni, hús-
vét előtt tojásdíszítést, karácsony előtt koszorú 
készítést, most anyák napjára is fogunk készíteni 
valamit, sőt már gyereknapra is gondolkodtam, 
hogy mi lesz a program. Nyáron pedig „batyubál 
szerűen” körbejárjuk egymást, elmegyünk a gye-
rekekkel, mindenki hoz egy kis sütit és a kertben 
játszogatunk, hogy nyáron se maradjunk ki a fog-
lalkozásokból. Ősszel elő szokott fordulni, hogy 
különböző témák köré csoportosul a foglalkozás, 
vagy fölvetek egy témát és arról beszélgetünk, 
vagy akár spontán alakul ki, például most is a 
munkaerőpiacra való visszajutásról folyt beszél-
getés, próbálunk egymásnak segíteni. De például 
szoktak jönni hozzánk és tartanak egy kis babaze-
nét, ez a ringató módszer, amit Babazene-foglal-
kozásként szoktunk hirdetni a facebookon. Próbá-
lunk nagyon érdekesek és változatosak lenni. 

– Mik a jövőbeli terveid?
– Van a tarsolyomban egy olyan ötlet, hogy 

másik babaklubokat is elmegyünk meglátogat-
ni, hisz nem csak egy babaklub létezik, sőt, a 
családpasztoráció számon tartja Csongrád megye 
összes babaklubját, és gondoltam már arra, hogy 
a deszki kisbusszal elmegyünk a gyerekekkel és 
meglátogatjuk mondjuk a bordányi Babaklubot, 
vagy a Zöldfás templom babaklubját, és akkor így 
„összehozzuk a nagyobb családot is”. 

– Hány fős a klub, milyen idős gyerekeket vártok 
és hogyan tud valaki csatlakozni hozzátok?

– Kb. 10 fős a mag, nagyon jó kis csapat. Saj-
nos volt sok anyuka régebben, aki azért nem mert 
jönni, mert azt hitte, hogy ide csak olyanok járnak, 
akiknek jobbak az anyagi körülményeik. Mondtuk, 
hogy nem a ruházatát fogjuk nézni a gyereknek, 
ez nem erről szól. Bárki eljöhet, hiszen mi ruhákat 
is cserélünk, vannak bababörzék negyedévente, 
segítünk egymásnak.

Születéstől akármeddig várjuk a gyerekeket… A 
foglalkozásokra az 5 éves lányomat is elhozom, ha 
van kedve; a nagytesótól a kistesóig bárki jöhet. 

Csatlakozni úgy lehet, hogy valaki eljön és be-
jön és mi szeretettel várjuk! Azt szeretnénk elérni, 
hogy egymást keressék a szülők, ezért is van egy 
levelezési rendszerünk, és azt szeretnénk, ha a 
szűkebb kis környezetükben, egymás között tud-
nának találni maguknak olyan anyukát, akivel sé-
tálni mennek, vagy hogy legyen, aki vigyáz a gyer-
mekre. Az a cél, hogy egymás között tudjanak jól 
kommunikálni, hiszen nem rólam szól ez a dolog, 
hogy én szervezek programokat, hanem, hogy ők 
összejönnek egy kis csapatban, és egymást keres-
sék. Amióta fent vagyunk a facebookon, nagyon 
beindult a Babaklub, Deszki Babaklubként va-
gyunk megtalálhatóak. Mindenkit várunk, és sze-
retnénk is, ha minél többen lennének.

Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok a Ba-
baklub további sikeres működéshez!

Varga Krisztina

Nemzetközi, Kocsmák közötti 
sakk csapatverseny

Deszki Település-üzemeltetési  
Nonprofit Kft hírei

Állampolgársági eskü Deszken

Babaklub Deszken

A tűz tudatos felhasználásának kiemelkedő 
szerepe volt az emberiség felemelkedésében. 
De ugyancsak kitörölhetetlen nyomokat hagyott 
történelmünkben a féktelen tűz pusztítása is.  
Természetes, hogy az emberek egyre nagyobb 
gondot fordítottak a tűzvédelem hathatós meg-
szervezésére, amelynek nyomait már a Római Bi-
rodalomban is megtalálhatjuk.  Évezredes a felis-
merés, hogy egyedül nem lehet szembeszállni a 
tűz pusztításával. Ez hozta létre, a falvak, városok 
védelmét szolgáló kisebb-nagyobb közössége-
ket, a tűzoltóságokat.

1882-ben Jankovich Sándort választották meg 
jegyzőnek Deszken, aki posta és telefonállomást 
állíttatott, kutakat fúratott, megépíttette a köz-
ségházát és a vasúthoz vezető utat, valamint 
tűzoltóságot szervezett. Egy tűzvizsgálati jegy-
zőkönyv bizonyította, hogy Deszk községnek 
már 1890-ben volt önkéntes tűzoltósága. Jelen-
leg egy zászlóval lehet bizonyítani az egyesület 
alakulásának évét, melyet 1960-ban kapott az 
egyesület a Csongrád Megyei Tűzoltó-osztály-
parancsnokságtól. A II. Világháború időszakában 
dr. Réday István községi főjegyző, Szeles László, 
Kubai Antal és Mezei Sándor szervezték és irá-
nyították a deszki tűzoltóság munkáját. Rendez-
vényeket tűzoltói engedéllyel lehetett szervezni, 
sőt akkoriban egy mozielőadáson is jelen voltak 
a tűzoltók, a nézőtéren kötelező volt a bejárati 
ajtó mellett ülőhelyet biztosítani egy tűzoltónak, 
csendőrnek, orvosnak. 1944. októberének má-
sodik vasárnapján Deszk községet elfoglalták az 
orosz csapatok. Néhány nap elteltével megkez-
dődött a tűzoltóság vagyonának ellopása; min-
dent elloptak, amit csak lehetett. A tűzoltóság 
újjászervezése szempontjából nagy jelentőségű 
volt az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. ok-
tóber 30-án kiadott 10280/1945 ME. rendelete. 
A jogszabály megszűntette a Magyar Országos 
Tűzoltó Szövetséget és a Megyei Tűzoltó Szövet-
ségeket, egyben rendelkezett az egységes de-
mokratikus magyar tűzoltóság szervezetéről, s 
meghatározta a tűzrendészeti igazgatás legfőbb 
alapelveit. A kormányrendelet minden községet, 
továbbá megyei és törvényhatósági jogú várost 

tűzoltóság fenntartására kötelezett. 
Az 1956-os Forradalom idején ki-
fosztották a szertárat, minden moz-
dítható felszerelés elvittek. 1957-ben kezdődött 
Deszken az önkéntes tűzoltóság újjászervezése. 
1957-től 8 önkéntes került a szegedi tűzoltóság 
hivatalos állományába. Ez időben Juhász István 
volt az egyesület parancsnoka. Az egyesület fo-
kozatosan tönkre ment, majd megszűnt, mivel 
nem voltak megfelelően képzett vezetők. Deszk 
önkéntes tűzoltósága 1995. november 11-én 
10 fővel alakult meg, és a Deszk Község Önkor-
mányzat Tűzoltó Egyesület nevet kapta.1996. 
május 4-én Észak-Rajna-Westfália tartományi 
minisztériumától MAGIRUS terepjáró gépkocsit 
kapott felszerelve. 1996. július 30-án a képvise-
lő-testület elfogadta a Köztestület létrehozását, 
a kormány 199-1996. VII.24. rendelete alapján. 
Az egyesület elnökévé Borka Andrást választot-
ták.  Az egyesület létszáma 24 főre növekedett. 
A tűzoltók valamennyi beadott pályázatán nyert. 
Nyolc fő kapott szolgálati érmet. Az egyesület 
később összeolvadt a polgárőr egyesülettel. 
Az önkormányzat minden évben támogatta az 
egyesületet, a Falunapon minden évben Kiváló 
Tűzoltó és Kiváló Polgárőr díjakat osztott ki a 
Képviselő-testület. A belgiumi Ninove városától 
kapott az egyesület egy modern tűzoltó gépko-
csit, a régit az önkormányzat az erdélyi Orosz-
hegy községnek adományozta. 2005-ben Borka 
Andrást Gonda József váltotta a szervezet élén. 
Pár éves aktív tűzoltói működés után, a polgár-
őri feladatok ellátása került előtérbe, és kapott 
egyre nagyobb szerepet. A taglétszám csökkent, 
a tagság nem volt képes megfiatalodni, így a 
kezdeti lendület fokozatosan megszűnt. A veze-
tőség nem volt képes összefogni a kis csapatot, a 
váltásról sem tudtak megegyezni, így 2011-ben 
gyakorlatilag megszűnt a polgárőr és tűzoltó 
egyesület. 2013 év elején az ügyészség jogutód 
nélkül megszüntette az 1995-ben nagy remé-
nyekkel megszületett egyesületet. Azt hiszem, 
sokunk kudarca ez a szomorúan végződött tör-
ténet… 

Borka András

Deszk Község Önkéntes Tűzoltósága
Borka András 
rovata
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Körkérdés: 
Okozott-e Önnek gondot az idei hosszú, csapadékos tél?  

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket.

A falu újabb részén lakunk, 
ami magasan fekszik, így ná-
lunk szerencsénkre nincs bel-
víz. A hó sok gondot okozott, 
de ellapátoltuk. Nem volt túl 

fagyos az idő, a fák szépen rügyeznek, talán meg-
úsztuk.

Számomra nagyon lehan-
goló volt az idei tél. Hosszú 
volt és hideg! Különösen hús-
vétkor hiányoltuk a tavaszt, 
mert nem tudtunk sétálni, 

mint máskor ilyenkor. Nagyon örülünk, hogy túl 
vagyunk rajta!

Leginkább a fűtés szem-
pontjából volt hosszú ez a 
tél! Nagy károkat nem oko-
zott, de húsvétkor már na-
gyon vártam a jó időt. Saj-

náltam, hogy nem lehetett kerti partit rendezni a 
hosszú hétvégén! 

Ambrus 
Ferenc    
nyugdíjas áramellátó gépész

Kiszeli 
Dóra    
bolti eladó

Rúzsa B. 
Anikó   
boltvezető

Igen, okozott gondot, mert 
nem tudtunk időben elve-
teményezni! A fűtés szezon 
is sokáig tartott, és a késői 
havazáshoz sem vagyunk 

hozzászokva. Most már nagyon örülünk, hogy itt 
a tavasz!

Görbéné 
Gombos Anita  
bolti eladó
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Címek, telefonszámok
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Újszent-
iváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu, 
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati 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 (FALUHÁz)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SzTEJKI zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
  62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta
6772 Deszk, Tempfli tér 5.
 Telefon: 62/271-209
Rendőrség
6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig 
körzeti megbízottak
Csányi Balázs főtörzsőrmester tel: 20/852-0675
Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.
HÁzI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek  20/542-2116 
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00
közvilágítással kapCsolatos
hibabejelentés
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.
hulladékudvar
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)
 Hétfő: 8-16 óráig Kedd: szünnap
 Szerda: 8-16 óráig Csütörtök: szünnap
 Péntek-szombat-vasárnap: 8-16 óráig

orvosi rendelések 
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269 
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 14-15 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:  07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:  07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:  13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:  10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alap-
ján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden 
munkanapon, előzetes bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő:  11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: védőnői tanács-
adóban:
Kedd:     07.30-10.00

ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 OMSz központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
 sürgősség: 104
védőnői szolgálat 
Kothencz Ágnes 
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
 Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
 Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
 Péntek 8-9 óra
fogászat 
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
 Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
 Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
 Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837
gyógyszertár 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Nyitva tartás:
 Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
 Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
 Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
gyermekjóléti szolgálat 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Ügyfélfogadási idő:
 Hétfő: 8.00–16.00;
 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Péntek: 8.00–12.00.

szelektív hulladék
Szelektív hulladék szállítás: 

május 8. 
május. 22.

A ház elé reggel 6-ig ki-
helyezett bármilyen saját 

zsákban vegyesen lehet papír és 
műanyag hulladékot, fém üdítős és 
sörösdobozokat kihelyezni!!!


