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„Magasan sétáló nap jő a 
hajnalra, majd fénye lassan 
erőt veszít, s alábukik, hogy 
jöjjön a sötétség.” 

Elment! Ha megkérded, 
ki volt Bánfi József – mint 
polgármester, azt mondom, 
megfontolt, bölcs képviselő 
társam, igazi diplomata és 
Deszk Község díszpolgára. 

Mint régi deszki diák, azt mondom – iskolánk volt 
igazgatója. Mint munkáltató, csak azt tudom mon-
dani, hogy talán az egyik legjobb vezető, akinek 

a szolgálati út és a kollégák egyformán fontosak 
voltak. Nem volt lehetetlen feladat vagy kérés, de 
magára hagyott kolléga sem!  Mint ismerőse csak 
azt mondhatom róla, hogy szerény, tisztességes, 
művelt emberfő, és igazi szürke eminenciás! 

A legtöbbünket megdöbbentett a hír a nyár vé-
gén, hogy nagyon beteg. A család óvta a férjet, az 
apát és a nagypapát a lelki tehertől, és nem en-
gedte szárnyra a híreket állapotáról. Többen csak 
a legvégén tudtuk meg, mekkora is a baj. Kora már 
tiszteletre méltó volt, de jó kedélye, szellemi és tes-
ti frissessége még sok-sok őszt, reggeli kávézást, 
baráti beszélgetést, higgadt politizálást és családi 

ünnepet ígérhetett volna Neki és családjának. A 
kór közbeszólt. Csendben ment el, ahogyan élt, de 
a csend nyomot hagyott mindannyiunkban, akik 
csak ismertük. Nyomott hagyott a példa, a tiszte-
let, amit mindenkinek megadott, és amit élete és 
munkája jogán magának kiérdemelt! Kívánom, a 
közösségünk javát és értékeit szem előtt tartva 
volt diákjainak, ismerőseinek, kollégáinak, és az 
őket követőknek, hogy annyi megbecsülést és ér-
demet tudhassanak maguknak, mikor majd nap-
juk fénye lassan erőt veszít – mint amennyit Bánfi 
Józsefnek tudhatunk!

Bennem is sok kép kering most – komoly mun-
káról, lelkes vitákról, küzdelmekről, odaadásról, 
közös utakról, jó ízű nevetésekről és megannyi 

eredményről, amit Vele élhettem meg. Betegsé-
gében a végről nem tudva, saját dolgaimba te-
metkezve voltam távol, temetése idején pedig 
Belgiumban vezettem küldöttséget, hogy folytas-
suk, amiért Ő is annyit dolgozott. Az emlékezés 
virágaival és hálás gondolataimmal lélekben le-
hettem csak jelen – megtisztelve érezve magam, 
hogy dolgozhattam Vele. Nem tudtam elbúcsúzni 
Tőle, megteszem most – fejet hajtva élete előtt, és 
tudva, hogy a legnagyobbjainknak emléket állító 
tablón és az iskola lelkébe zárva mindig velünk 
marad: ”Nyugodj békében, Józsi bácsi!”

Király László
polgármester

Elhunyt Bánfi József

A DSC futballistáink mind a felnőtt, mind pedig az ifi csapata dobogós a 2013-2014 évi szezon eddigi eredményei alapján. Látszik, hogy jó kezekben van a két korosztály  
Pranjko Zeljko a felnőttek, és Papp Endre az utánpótlás csapatok edzőinél! Egyre több a néző a meccseken, és egyre több gólnak is örvendhetünk. A tavalyi szezon gólkirálya 
is Deszkről került ki – Gallai Gábor személyében! Gratulálunk a fiúknak! Jó lenne, ha legalább ilyen biztonságban tudhatnánk a legkisebbeket is! A szakosztályvezetés másfél 
éve próbál megfelelő edzőt találni a kis focistáinknak, talán a mostani sokadik megoldás lesz a végleges. Úgy legyen! Ilyen szép sikerekhez  jó folytatás kell! Hajrá Deszk!

Jól szerepelnek az őszi szezonban a deszkiek!

A DSC felnőtt futball csapata:
Álló sor: Pranjko Zeljko - edző, Szabó László, Temesvári Norbert, Ferling Péter, Heves Ákos, György Béla, Kalász Tamás, Adamov Sreten, Brczán Nityifor, Fazekas Bálint,
Guggolnak: Gallai Gábor, Adamov Filip, Gémes Szabolcs, Király László – elnök, Holló Róbert, Tóth Zoltán

A DSC ifi futball csapata:
Álló sor:  Papp Endre - edző, Kovács Hegedűs Zsolt, László Gergő, Bozsó Martin, Bálint Péter, Török Ádám, Rusz Milos Vladimir, Csillik Balázs, Rácz Balázs, Adamov Ilija,
Guggoló sor: Sopsich Szabolcs, Benasnoun Ádám, Török Dávid, Király László – elnök, Varga Tamás, Huszti Richárd, Novkov Zsolt,
Fekvő sor:  Kopasz Dániel és Szalma Zoltán
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Megkérdeztük a polgármestert   
– A kerékpárút elég 

rossz állapotban van, 
nem csak Szeged és 
Szőreg között, hanem 
belterületen is. Van-e 
esély a javítási munká-
latokra? 

– Még ősszel el-
végezzük a tavalyi-
hoz hasonló tűzoltó 
munkákat a deszki 
szakaszon! Ez egészen 
pontosan a hossz és 
keresztirányú repedé-
sek betonnal történő 

kiékelését jelenti, ami akár fél évig is biztosíthatja 
a rendeltetésszerű használatot a Szőreg felé veze-
tő kerékpárút teljes hosszában. Jól tudjuk, hogy ez 
csak eseti kezelés, de csak erre van forrás, illetve 
ezt is valamely más területről kell elcsennünk!  A 
repedések megállítása, a teljes rendbehozatal 
csak pályázati pénzből lehetséges! Egy ilyen már 
benyújtott pályázatnak az eredményét várjuk 
jelenleg. Reményeink szerint a kisjavításoknak 
csak tavaszig kell segíteni a népszerű közlekedést 
kedvelőknek. A pályázatunkban terveztük a teljes 
útszakasz felújítását, szélesítését, a híd teljes felújí-
tását is. Tiszaszigetre is kerülne az aszfaltból egy 
kerékpárút erejéig, de magában foglalná még a 
szabadidőpark fejlesztését is.    

– Lesz-e ősszel lomtalanítás? 
– Már harmadik éve, hogy évente csak egyszer 

tartunk lomtalanítást, így az idei tavaszi után biz-
tosan nem lesz már. Sok jelentősége nincs, hiszen 
évek óta üzemel a hulladékudvar, ahová minden-
féle szelektált lakossági hulladékot el lehet helyez-
ni!  Megragadnám azért az alkalmat és felhívnám 
minden deszki lakos figyelmét, hogy a települé-
sen üzemelő hulladékudvar  - a szolgáltató dön-
tése alapján már csak heti három napon fogadja 
a kizárólag lakossági hulladékot lerakni kívánókat! 
A telep díja bele lett kalkulálva a hulladékelszállí-
tásért fizetett forintokba, tehát ugyanolyan lehe-
tőség mindannyiunk számára! Itt csak szelektív 
hulladékot helyezhetnek el azok a lakosok, akik 
a helyszínen a befizetést igazoló csekkel tudják 
igazolni a telepen dolgozó alkalmazottnak, hogy 
deszkiek, és jogosultak a hulladék elhelyezésére. 
A vegyes kommunális hulladékok mellett, papírt, 
fémet, zöldhulladékot, fanyesedéket és más anya-

got is kiszállíthat mindenki. Az építési törmeléke-
ket csak szelektálva tudják fogadni, és napi max. 
1 m3 mértékig. Ez nem a családi házat építőknek 
kedvez, de ők még nem is használják a kötelező 
szolgáltatást a településen. Kisebb átalakítások-
hoz teljes értékű segítséget nyújthat a telep ez 
irányú szolgáltatása, ugyanakkor a ház körül ke-
letkező bútor és más lomok kulturált lerakására is 
lehetőséget ad.

– A testvértelepülési projekten belül a Kerepetye 
és Csicseri néptánccsoport utazott Belgiumba. Mi-
lyen volt az út? Lesznek-e még a közeljövőben kül-
földi utak?

A DÉLI RÉGIÓ-val közös pályázatunk utolsó ál-
lomásként utazott a képviselőkkel és a szegedi 
projektcsapat delegációjával két tánccsopor-
tunk, a Csicseri és a Kerepetye Ninovéba. A belga 
testvértelepülésen a már megszokott szívélyes 
fogadtatásban és vendéglátásban volt részünk. 
Sok szakmai program mellett jutott idő brüsszeli 
sétára, a világszerte híres, és mára Brüsszel jelké-
pévé vált Mannaken Piss szoborra, egy fergete-
ges „unplugged” fellépésre Európa fővárosának 
főterén. Az Atomium is nagy élmény volt, nem 
mintha még mindig a legfejlettebb technikákat 
vonultatná fel, de mégis csak Brüsszel egyik büsz-
kesége!  A záró estén, az időskori aktivitásról szóló 
konferencia végére egy igazán szép színpadon fe-
lejthetetlen előadást adtunk belga barátainknak. 
Nem maradhatott el a magyar ízek bemutatása 
sem a „Plom Blom” névre hallgató kulturális köz-

pont halljában a vastaps után. A projektben részt-
vevő Igazfalva polgármestere, Ihász János is igazi 
deszkiként vendéglátóvá lépett elő Schultzné 
Vajas Klára, Arany Márta, Gyorgyev Vojiszláv kép-
viselőkkel és Dr. Ledniczky Ildikó alpolgármester 
asszonnyal összefogva. A Pick szalámi, főtt füs-
tölt tarja, pritamin paprika, lilahagyma mellett a 
libazsíros kenyér bizonyult e legnépszerűbb kuri-
ózumnak! A finom falatokat magyar borokkal öb-
líthették le a távoli testvéreink – mondanom sem 
kell, a siker majdnem akkora volt, mint a két rész-
ből álló, közel egyórás műsorunknak!

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, és a progra-
mok is szép emléket hagytak a majd ötvenfős cso-
port minden tagjában.  

Újabb utazás ebből a projektből már nem vár-
ható, ezzel a huszonegy órás úttal zártuk a teljes 
projektet. Szeretnénk jövőre is pályázni, talán az 
idei sikerekre alapozva esélyünk is lehet! Gyakorla-
tilag az összes idei utazásunkat ebből a projektből 
finanszíroztuk! Köszönettel tartozunk a pályázatot 
író Nagy Gábornak és stábjának és persze Boros 
Gyula úr lelkes csapatának, akikkel már a második 
sikeres projekten vagyunk túl!

– Itt a fűtésszezon, egyre többen kerülnek rossz 
anyagi helyzetbe. Felkészült-e az önkormányzat a 
szociálisan rászorulók megsegítésére? Jut-e idén is 
ingyen tűzifára?

– Természetesen az év folyamán tudatosan 
készültünk a fűtésszezonra. Minden favágáskor 
száraz depóniákba szállítottuk a felaprított fát, 
és gondoskodtunk kellő mennyiségű keményfa 
beszerzéséről is. A napokban nyújtottunk be pá-
lyázatot a kormány által kiírt alaphoz, szociális 
alapon adható tűzifa kedvezményes vásárlásá-
ra. Nem számítunk sok fára, hiszen biztosan sok 
igénylő lesz, de bármennyit is kapjunk, a készlete-
inkkel együtt sokakon tudunk majd segíteni. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy most is 
egyet értek a „Segíts magadon, isten is megse-
gít!” sokat emlegetett mottó üzenetével. Több 
vállalkozó kéri rajtunk számon a befizetett adó-
forintjaik igazságos és tisztességes elosztását, fel-
használását – joggal! Jogosan merülhet fel a kér-
dés sokakban, hogy ha valaki a fűtésszezon első 
hetében tűzifát kér a deszki közösségtől, akkor 
hogyan készült fel a télre, miért nem gyűjtött ma-
gának annyi tüzelőt, amivel legalább belevághat 
a télbe?! Azok a családok, akik a svájci hitelekben 
fuldokolva tisztességgel fizetik a gázszámlájukat, 
vásárolják a tűzrevalót, bizony megkérdik, hogy 
micsoda hozzáállás az októberben karjukat széttá-
rók részéről ez a nemtörődömség! Nem egy olyan 

családot ismerek, akik a nyarat, sőt már a tavaszt is 
arra használták, hogy téli tüzelőt gyűjtsenek. Van, 
aki asszony létére, férfiakat megszégyenítő erőfe-
szítéseket tesz a biztonságuk megteremtésére! Ez 
így is van rendjén, hiszen mindenkinek magáról 
kell gondoskodni! Ha mégsem bírja valaki a terhe-
ket, akkor kell a családhoz fordulni, majd legvégső 
esetben a község segítségét kérni. Ez a segítség a 
befizetett adókból, az itt lakók pénzéből tud meg-
valósulni. Nem tisztességes ezzel visszaélni!

Az én feladatom s kötelességem a kérelmek 
elbírálása és szükség esetén az azonnali segítség 
biztosítása.  Nem fogok olyan kérelmeket enge-
délyezni, ahol otthon ülő életerős férfiak ölbe tett 
kézzel várják az ingyen fát! Nem fogom elnézni, 
hogy teljes foglalkoztatásban az önkormányzatnál 
dolgozók, közpénzből fizetett kollégák is várják az 
égi mannát! Ha valakinek több autója, vagy olyan 
életvitele van, mely nem teszi indokolttá a közös-
ség felelősségvállalását, akkor nem fogom aláírni 
a kiszállítás engedélyezését! Ez nem lehet harag 
kérdése! Ez tisztesség kérdése, és abban nincs 
alku. Tavalyi szezonban is kaptak tűzifát olyanok, 
akiknek megszóltak volna érte, de ezekben az 
esetekben elvártam az ellenérték ledolgozását a 
község javára! Ezen álláspontom idén sem válto-
zott – a képviselő testület ebben a kérdésben is 
egységes! Ez nem csak kötelesség, de felelősség 
is! Meg fogunk felelni az elvárásoknak, úgy, hogy 
közben segítünk a rászorulókon! Kérem mindenki 
megértését, és felelősségteljes hozzáállását!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

HIVATALI  ÜGYINTÉZÉS

Michel Casteur polgármester úr 
is megpróbált egy-két  lépést megtanulni

A deszki delegáció, Casteur polgármesterrel 
a ninovei óriások előtt a városházán.

„Itt vagyunk hát, hol minden véget ér.
Nincs többé harc, nincs több szenvedély.
Egy messze szállt élettől búcsúzunk,
Könny futja szemünk, elakad a szavunk.”
Immáron 60 éve, hogy egy fiatalember átvet-

te tanítói oklevelét, a kunszentmártoni iskolába 
indult, hogy élethívatásának választott pályáját 
elkezdje. Ezt az elhatározást akkor az az ifjú tette, 
akitől most pályatársai, volt munkatársai nevé-
ben búcsúzom: Bánfi József. A búcsúzás akkor is 
nehéz, amikor van még remény a közeli viszont-
látásra, de sokkal nagyobb teher, ha tudjuk, hogy 
akitől búcsúzunk, azzal e világban már nem ta-
lálkozunk. 6 évtizedes pályáját mindvégig a gyer-
mekek iránti alázat jellemezte. Nemcsak tanított, 
ő maga is folyamatosan tanult. Végigjárta a pe-
dagógusi rangsort: volt tanító, tanár, igazgatóhe-
lyettes, igazgató. Évekig irányította az igazgatói 
munkaközösséget. 

49 éve ismerem őt. Milyen ember volt? Aktív 
éveiben híres volt jó kedélyéről, szerénységéről, 
szívből jövő baráti érdeklődéséről, gyermekköz-
pontúságáról, következetességéről, sokoldalú 
szakmai tevékenységéről. Bárhova is vezette éle-
te útja, mindenhol tisztelet övezte. Lámpás volt, 
ki fényével szolgálati helyein mindvégig a neve-
lés, az oktatás, a helyi kultúra, az emberek látókö-
rét, szellemiségét világította meg. Életének csak-

nem felét Deszken töltötte. 1978 szeptemberétől 
a deszki oktatási intézmények vezetőjeként min-
dent megtett az ott folyó munka színvonalának 
emeléséért. Emberséges emberként ismertük. 
Munkatársai mellett mindig következetesen ki-
állt. Nem volt olyan eset, hogy ne segített volna 
gondjaikkal hozzáforduló kollegáknak, szülők-
nek, - hol tette, hol jó szóval, hol mindkettővel. 
Sokunk számára adott tanulságos példát a hét-
köznapok pedagógiájából. A korszerű pedagógi-
ai, nevelési módszerek követője volt, melyet be-
osztottjaitól is elvárt. Igen sokat tett azért, hogy a 
deszki oktatási- nevelési intézményekben minél 
jobb körülményeket biztosítson. Levezényelte 
az új iskola- óvoda építését. Mindig sokat vál-
lalt a község közművelődésének irányításában. 
Gárdonyi Géza fogalmazta meg, hogy a tanítók 
a nemzet napszámosai, Jóska ízig-vérig az volt! 
Megcsendesedve és emlékeinkbe menekülve 
vegyünk búcsút Jóskától. 

Búcsúzzunk tőle a költő szavaival:
„Földi életed immár véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi honodba.”
Isten veled Jóska, nyugodj békében!

Takács Péterné
nyugdíjas címzetes igazgató

BÚCSÚZUNK

ADÓIGAZGATÁS
Felhívom szíves figyelmüket, hogy helyi iparűzési adó esetében bármely változást (tulajdonos 

neve, vállalkozás székhelye, telephelye, átalakulás, megszűnés, költözés stb.)    jelenteni adóhatósá-
gomnál ún.  „Bejelentkezés nyomtatvány”-on.

Az ingatlant érintő (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) adókötelezett-
ség esetében bármely változást (tulajdonos változás, öröklés….stb.)  az adókötelezettség keletkezé-
sét  követő 15 napon belül kell  jelenteni adóhatóságomnál a  „Bevallási nyomtatvány”-on.

Közeledik az év vége. Felhívom azon Tisztelt Adózók figyelmét, akik gépjárművüket év közben elad-
ták, hogy az eladó törvényi kötelessége a változástól számított 8 napon belül az adásvétel bejelentése 
a Szegedi Járási Hivatal Okmányirodájához (Szeged, Huszár u. 1.). 

FAKIVÁGÁS KÖZTERÜLETEN
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növénye-

ket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni. A közterületen lévő fa kivágásának 
engedélyezése iránt – formanyomtatványon - kérelmet kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalban. 
A kérelem nyomtatványhoz 3.000,-Ft összegű illetékbélyeget kell csatolni. A kérelem be-
nyújtását követően minden esetben meggyőződöm a kérelem indokoltságáról, és ezt 
követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási enge-
dély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezem.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
         jegyző
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Az idei Falunapokon nagy tettre szántuk el ma-
gunkat a barátommal, Bencével. Beneveztünk a II. 
Tortaparádé tortadíszítő versenyre! Igazából már 
tavaly is szerettük volna kipróbálni magunkat, de 
a nagy elhatározás eddig még váratott magára. 
Úgy döntöttünk, hogy pingvines tortát ké-
szítünk, mert a pingvin a kedvenc közös ál-
latunk, és szerencsére úgy tűnt, hogy min-
denkinek tetszett az ötlet! Első helyezést 
értünk el, ami hatalmas öröm és meg-
lepetés volt számunkra, főleg, hogy a 
sok hasznos ajándék egyike egy For-
matorta és airbrush tanfolyam 
volt Farkas Vilmossal, egy 
neves budapesti forma-
torta készítő mesterrel! 
Alig vártuk a szeptem-
ber 24-ét, így már fél 
10-kor Andi tortakészí-
tő szalonja körül sétál-
gattunk, hogy egészen 
biztosan időben ott 
legyünk! A tanfolyam 
témája egy gyönyörű 
sárkány volt, és habár mi 
biztosak voltunk benne, 
hogy a miénknek leesik 

majd a feje, (hiszen még tortát sem sütöttünk 
soha…), már alig vártuk, hogy nekikezdhessünk! 
A tanfolyam több mint 8 órán át tartott, és fárasz-
tó volt ugyan, de nagyon jó hangulatban telt, a 
végeredmény pedig hihetetlen volt! Azon kívül, 

hogy a nyaka tökéletesen megtartotta a fejét, 
az airbrush technikának köszönhetően gyö-
nyörű színeket kapott! Miután Haluska Zsolti 

megörökítette a végeredményt velünk, el-
indultunk haza, hiszen másnapra 

megígértük a barátainknak, 
hogy együtt fogyasztjuk el, bár-

mi is lesz az eredmény... Mivel 
aznap csak annyit mondtunk 
nekik, hogy nem lett az igazi, 

de talán legalább finom, nagy 
volt a meglepetés, amikor 
előjöttünk a tűzokádó sárká-

nyunkkal! Nagyon jól sikerült 
az este, a torta finom volt, a ba-

rátaink lelkesek, mi pedig büsz-
kék magunkra! 

Kedves Andi, még egyszer: 
NAGYON KÖSZÖNJÜK! 

Bondor Hanna
 és Pászti Bence

Már régóta nem múlhat el úgy az 
ősz, hogy ne gyalogolnánk egyet! Na, 
nem csak úgy, hanem sokan (legalább 
180-an), a hátizsákban szendviccsel, 
vízzel, esetleg házi kedvencünket a 
hónunk alá csapva!

Most is így volt ez, amikor szept-
ember 28-án (szombaton) Gyorgyev 
Vojiszláv vezetésével elindult a lelkes 
csapat túrázni. Minden évben írok 
róla, mert megérdemli ez az esemény, 
hogy elmeséljem… Idén kicsit válto-
zott az útvonal. A horgásztónál kezd-
tük a reggelt, ahol lelkes szülők zsíros 
és lekváros kenyérrel vártak bennün-
ket. Bevallom, én személy szerint úgy 
gondoltam, nem pont evéssel kellene 
rögtön kezdenünk így reggeli után, 
de hát milyen a magyar? Megérzi a li-
lahagyma illatát, és már falja is! (Mint 
ahogy persze én is tettem…) Csapa-
tunk nagy része a szegedi Arany János 
Általános Iskolából érkezett, és öröm 
volt hallgatni a tanító nénik „ájuldozá-
sait”, ahogy tömték befelé a friss, puha 
kenyeret… Végiggyalogoltunk a fél 
falun, aztán a szántáson keresztül el-
értük a Maros parti töltést. Újításként 
Vojszika kihirdette: aki a legszebb 
vadvirág csokrot készíti, az remény-
kedhet…

A töltésnél ismét jó hangulatú fu-
tóverseny szórakoztatott mindenkit. 
Megint estek el tanító nénik, megint 
százfelé futott az a néhány kutya, akik-
kel kis gazdáik beneveztek! Vojszikánk 
is kiélhette magát: eddig nem tudta 
igazán kihasználni hihetetlen kiné-
zetű hangosító berendezését, na, itt 
aztán sikerült, a tanító nénik legna-
gyobb derültségére! Nagy nehezen 
indulásra ösztökéltük a csapatot. Gyö-
nyörű idő volt, ilyenkor jókat lehet be-
szélgetni, tényleg jó volt sétálni, bár az 
„első bálozók” a vége felé igen sűrűn 
feltették a már klasszikusnak számító 
kérdést: „Ott vagyunk már?”

A Szabadidő Parkban volt a végál-
lomás, bár nem ért véget a gyerekek 
„nyúzása”: hullahopp verseny és zsák-
ban futás biztosította, hogy legyen 
hely az ebédnek. Lehetett lovagolni, 
lovas kocsival a falut járni, ráadásul 
aznap volt egy nagyszabású kutyaver-
seny is, úgyhogy mindenki kedvére 
választhatott. Az ebéd megint fensé-
ges volt: Minyó Józsi bácsi olyan finom 
bográcsossal várt bennünket, hogy a 
tanító nénik javasolták, Ő is kapjon ok-
levelet! (A résztvevők ugyanis egy em-
léklappal gazdagodtak idén is, amit 
nagyon köszönünk Bene Ildinek és 
Varga Krisztának.) Annak meg külön 
nagyon örültem, hogy végre kényel-
mesen, kulturált körülmények között 
tudtunk ebédelni, köszönhetően a Kft. 
vezetőjének és dolgozóinak!

Amikor egy ilyen „melós” szomba-
ton korán kell kelnem, mert program 
van, néha megfordul a fejemben: „De 
tényleg, kell ez nekem?” És mi a vége? 
Igen, kell, de még mennyire! És tudják, 
miért? Az egyik tanító néni, miután 
jóllakottan süttette arcát a ragyogó 
őszi napsütésben, egyszer csak meg-
szólalt: „Hihetetlen, milyen jól érezzük 
magunkat minden évben itt Deszken! 
Nincs véletlen szabad állás nálatok?” 
Hát ezért érdemes!

Kedves deszki és szegedi tanító né-
nik, felnőttek, gyerekek, (és kutyák)! 
Köszönjük Nektek a részvételt, remél-
jük, jól éreztétek magatokat (még ha 
idén el is maradt a tombolasorsolás…) 
Várunk Benneteket jövőre is! 

És akiknek külön köszönjük a segít-
séget: Bondor Hanna, Gonda Istvánné, 
Mellár Istvánné és testvére, Mucsiné 
Gonda Gyöngyi, Ráczné Gonda Ildikó, 
Szabó Zoltán, Bán Dorina, Bajusz Dóri 
és Kovács Attila.

Sillóné Varga Anikó   

Egy szuper kezdeményezésben tölthettünk be úttörő 
szerepet az idén Deszken megrendezett Kutyakiállításon, 
ugyanis általános iskolások számára vetélkedőt hirdetett az 
Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete. A 
deszki általános iskolából 2 csapat indult pár kutyamániás 
szülő indíttatásával; az első osztályosok Marosmenti Csibé-
szekként, a harmadik osztályosok pedig Cuki Tappancsok 
csapatnévvel versenyeztek. A kezdeményezés célja a gyere-
kek kutyákkal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, illetve 
a kutyák iránti szeretet megalapozása/megerősítése volt az 
elnök elmondása szerint.

A vetélkedő a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
jóvoltából a beígért rossz időjárás miatt a Sportpálya öltöző-
jének emeletén zajlott szendvicsek, meleg tea és kutyacsont 
alakú kekszek fogyasztása közben. A korcsoportonként kü-

lönböző, több feladattípust felölelő csapatjáték során „terep-
feladatok” is akadtak, így a gyerekek a kutyák és a tenyésztők 
között a legnagyobb tisztelettel és ámulattal ismerkedtek 
élőben is a kutyafajtákkal. Pár fontos szabályt betartva be-
szélgethettek a tenyésztőkkel és simogathatták a kutyu-
sokat. Láthatták a kutyás ügyességi feladatokat (agility-t), 
megismerhették az ősi magyar kutyafajtákat, és nem utolsó 
sorban megmérhették magukat.

Az egyik csapat kísérőjeként azt gondolom, ez, az Állatok 
Világnapján megrendezett játékos vetélkedő sok gyereket 
bevonz a kutyások közé. Amennyiben lesznek „Szimat Őr-
mester”-nek további csapatjátékai, a deszki Tappancsokra 
és Csibészekre mindenképpen számíthatnak, mint résztvevő 
csapatokra!

Kardos Ditke

A Falunapok rendezvénysorozatának szerves 
részeként egyesületünk 2013-ban is megren-
dezte hagyományos horgászversenyét. Remek 
horgászidő, rendezett környezet, finom reggeli 
és nem utolsó sorban halbőség fogadta a részt 
vevő csapatokat. A nevezéseket csak korlátozott 
számban tudtuk elfogadni, így végül 31 csapatot 
– 93 fő – tudtunk kényelmesen elhelyezni a víz-
parton. A remekül sikerült versenyt egy jó han-
gulatú eredményhirdetés, és egy nagyon finom 
ebéd zárta. Mind a 31 csapat ajándékot kapott, 
de lehet, hogy a jövőben ezen változtatni kell, 
mivel a támogató kör fokozatosan csökken.

Csapatverseny végeredménye:

I. Ficánka 
Kolompár István, Márki Árpád,  Bálint János 

Helyezési szám:  14 
Kifogott halmennyiség 11,65 kg
II. Tiszavirág 
Kovács Antal, Kovács Attila, Kassai Szabolcs 
Helyezési szám:  14 
Kifogott halmennyiség 11,05 kg
III. Fakukacok 
Prónai András, Márta Menyhért, Rigó István, 
Helyezési szám: 26 
Kifogott halmennyiség 11,8 kg
Egyéni verseny végeredménye:
I. Kaczúr Lajos   9,1 kg
II. Márta Menyhért  6,15 kg
III. Szűcs Ferenc és Rigó István 5,6 kg
Összesen 134 kg halat zsákmányoltak a részt-

vevők.
Támogatóink:
Deszk Község Önkormányzata
Berni kisállatkereskedés és horgászbolt
Czéró horgászbolt
TMV Tisza-Maros Kft.
Lévai István
Fodor Béla
Felajánlásaikat köszönjük, és a jövőben is szá-

mítunk segítségükre, mellyel nagyban hozzájá-
rulnak a sikeres lebonyolításhoz.

Maros Ponty Horgászegyesület

Egy cukrász-karrier kezdete?!

Gyalogtúra deszki módra! Tappancsok és Csibészek a pályán

Horgászverseny

 

Programajánló
• Október 25. péntek 19 óra

Téli színházi esték
A Deszki DeszkaSzínház bemutatja:
Egressy Zoltán: 
Sóska, sültkrumpli
Belépőjegy: 500 Ft
Helyszín: Deszki Faluház

• November 11-15. hétfőtől péntekig
Egészséghét

• November 16. szombat 15 óra
Banatski Sabor 
- Szerb Népzenei Találkozó
Helyszín: Deszki Faluház

• November 16. szombat 19 óra
Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány jótékonysági bálja
Belépőjegy: 3500,- Ft
Helyszín: Deszki Sportcsarnok

• November 19. kedd 18.30
Nemzeti est: Hawai
Előadó: Bardócz Attila
Belépő: felnőtt: 500,-Ft, diák: 300,-Ft

A programváltoztatás
 jogát fenntartjuk!

AUTÓSZERVÍZ DESZK
Alkotmány u. 101. (Footmark telephelyén)

• ingyenes tél előtti átvizsgálás
• fagyálló mérés
• nálunk vásárolt szervízanyagok 
 (olaj, olajszűrő, levegőszűrő) ingyenes cseréje
• teljes körű autójavítás személygépkocsira 
 és kistehergépjárműre alkatrész-ellátással
• hibakód olvasás, törlés
• műszaki vizsgáztatás
• karosszéria javítás
• olajak, akkumulátorok, fagyálló, stb. 
• felszerelési cikkek

Akció!

Deszken háztól házig szolgáltatás
Nyitva: H-P 8:00-16:00

Telefon: 30/479-08-98
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Már a korai középkorban is az alföl-
di mezővárosok egyik legfontosabb 
kiváltsága a vásártartási jog volt. Fe-
hérvári jog, majd később Budai jog 
néven épült be jogforrásaink közé a 
városok szabadságjogait szabályozó 
rendelethalmaz, a vámmentesség, az 
árumegállítási jog és az országos és 
heti vásártartási jog többek között. 
Számos irodalmi alkotásban is talál-
kozhatunk vele, emlékezzünk csak 
például Fazekas Mihály Lúdas Matyijá-
ra, ahol Döbrögi Dániel nem átallotta 
a vásáron beszedni a dézsmát, s amely 
utolsó megveretése helyszínéül is 
szolgált. Csongrád megyében is máig 
ható hagyományai vannak a vásárok-
nak. Minden vasárnapra jut egy nagy 
országos állat-és kirakodó vásár. A hó 

első vasárnapja Kisteleké, a második 
vasárnapon Kiskundorozsmán tarta-
nak vásárnapot, a harmadik vasárna-
pon Mórahalomra özönlik a nép, és a 
negyedik hétvégén Ruzsa tart orszá-
gos állat és kirakodó vásárt. Ebbe a 
sorba próbál immár hatodik alkalom-
mal beilleszkedni Deszk is, amely min-
dig a hó utolsó vasárnapján tartja ki-
rakodóvásárát. Ez rendszerint a ruzsai 
vásárral párhuzamosan fut, amennyi-
ben négy hétvége van egy hónapban, 
s ekkor reális versenytársa is lehet, ha 
egy bizonyos kritikus tömegen át tud 
lendülni az árusok és a vásárolni szán-
dékozók száma. Amennyiben öt hét-
vége van egy hónapban, Deszk akkor 
is az utolsó hétvégén tartja a maga 
vásárát, így elválnak egymástól a kon-

kurensek. Sajnos technikai okok miatt, 
bár a szándék meg volna rá, állatvásárt 
még nem lehetséges tartani nálunk. 
Az igazsághoz az is hozzátartozik, az 
eddigi hat alkalomból háromszor az 
esőé volt a főszerep, ami érthetően 
nem segítette azt a bizonyos kritikus 
tömeg elérését. Pedig egyre többen 
ismerik fel, bizony komoly jövedelem-
kiegészítésre tehetnek szert a kinőtt, 
megunt ruhák értékesítésével, vagy 
a garázsban évek óta tárolgatott „kin-
csek” kiárusításával. Alig pár száz forint 
megfizetése mellett bérelhetünk ma-
gunknak árusító helyet, az árakban az 
öt helyszín tekintetében nincs komoly 
eltérés. Én magam ezt tapasztalatból 
is állítom, pedig eleinte kifejezetten 
nem szerettem ilyen okból elindulni. 

A kisebbik lányom hathatós közremű-
ködésével mára mind a gardróbban, 
mind a garázsban sikerült átlátható 
rendet varázsolnunk, s közben némi 
bevételre is szert tenni. Mindenkit arra 
bíztatok, hozza el otthonról a felesle-
ges ruhákat, cipőket egyéb dolgokat, 
ne feledjük, ami számunkra értékte-
len, vagy használhatatlan kacat, egy 
másik embernek épp megfelelő mé-
retű ruha, vagy felfedezett kincs, azaz 
számára még értéket képvisel. Szóval 
vásárra magyar, vásárra Deszk! Talál-
kozzunk minden hó utolsó vasárnap-
ján a Szabadidő parkban, a deszki kira-
kodóvásárban!

Magony István

Ez év őszén harmadszor rendezték meg a Fel-
ső-Tisza vidéki szórvány magyarság találkozóját. 
Ezúttal Técső adott otthont a rendezvénynek. 
Sajnálkozzak vagy örüljek annak, hogy ismét volt 
lehetőségünk Stumpf Emil bácsival a találkozón 
részt venni, ugyanis a Hollósy Simon festőről elne-
vezett magyar líceum igazgatója,  Ambrus Pál volt 
szíves meghívni bennünket. Lehetséges lenne, 
hogy Szegedről és Deszkről mindösszesen ketten 
vettünk részt? A találkozót bizonyos titokzatosko-
dás övezte, ki tudja miért? 

A résztvevők piros-fehér-zöld zászlókkal és 
magyar népviseletben érkeztek a város főteré-
re, az ünnepség helyszínére. A felvonulást az 
aknaszlatinai majd a rahói fúvószenekar kísérte. A 
résztvevőket a técsői polgármester és a beregszá-
szi konzul üdvözölte. A szokásos közhelyek hang-
zottak el, ha megengedi  a tisztelt olvasó, ezeket 
nem részletezném.  

No de vágjunk bele a részt vevők felsorolásá-
ba. Megérdemlik, hiszen készültek étellel, itallal, 
táncosokkal és végtelen nagy vendégszeretettel. 
Técső,  Aknaszlatina,  Nagybocskó, Gyertyánli-
get Kőrösmező, Bustyaháza, Rahó, Huszt,  Visk 
ifjúsága mutatta be elkötelezettségét a magyar 
kultúra iránt. Az általunk legkedvesebb helyen, a 
rahóiaknál kezdtük az üdvözlést. Lapszélen meg-
jegyzem, hogy Emil bácsit a szokásos szeretettel 
fogadták.” Fogadott unokája” a polgármester, a 
polgármester édesapja,  a rahói zenekar tagjai és 
még sok-sok ismerős.  Egy helyi szokással, vod-
kapusztítással kezdtünk, majd végigjárva a részt 
vevők sátrait végigettük az étlapot, megkóstolva a 
hüvelykujjnyi töltött káposztát, birkasajtot, túrót, 
gulyáslevest, tojásos gombát, rántott gombát, sü-
teményeket és még sok minden finomságot. 

A színpadon az iskolák magyar kisdiákjai mutat-
ták be, hogyan is őrzik a szórványban élők anya-
nyelvüket, a magyar kultúrát. A rahói asztalnál 
ismerkedtem meg egy técsői párral és egy Nagy-
bányáról érkezett hölggyel, akik segítettek a szín-
padon elhangzó dalok tolmácsolásában. „Mert a 
haza nem eladó ezüstpénzre sem váltható.” Hoz-
záfűzni való? Eljöttünk Técsőre magyarságot ta-
nulni?

Nem az a szegény, akinek kevese van, hanem 
aki sokra vágyik, tartja egy mondás. Beszélgettem 
egy Técsőn élő höggyel. Azt mondta, hogy Ők 
-kárpátaljaiak- szegényebbek, mint mi, a magyar-
országi magyarok. Valóban? Szegényebb lenne az, 
aki ilyen felkészültséggel és tudással engedi az if-
júságát a színpadra? Aki ennyi öntudattal neveli a 
következő nemzedéket? Aki ennyi nemzeti érzést 
olt gyermekébe? Nem, azok nem szegényebbek. 
Azok nem lehetnek szegények. 

Szóvá tették, hogy miért van különbség magyar 
és magyar között. Nem tudom megállni, most el-
mondom. Mert a politika ezt teszi velünk. Három 
évvel ezelőtt először Rahó adott otthont ennek a 
rendezvénynek. Az ötlet a plébánostól származik. 
Mára már a találkozóra rátelepedett a politika. 
Meg is lett az eredménye. Egy kulturális sereg-
szemléből szépen lassan kampányrendezvény 
lesz. Gratulálok. Sikerült éket verni magyar és ma-
gyar közé.

De, hogy ne megint a szokásos magyaros bo-
rúlátással zárjam soraimat megígérem, ha lehető-
ségünk lesz a következő találkozóra is elmegyünk 
és beszámolok a szép magyaros ruhákról az ügyes 
táncosokról, versmondókról, az ügyes háziasszo-
nyokról, a megmosolyogtató kisiskolásokról.

Koszó László               

Hosszas várakozás után szeptember 27-én 
megnyitott a Molnár Pékség deszki mintaboltja a 
Semmelweis utca és az Alkotmány utca sarkán. Az 
eltelt alig egy hónap alatt sokak kedvence lett az 
üzlet. Kenyérből a hagyományos kovásszal, nyolc 
órás érleléssel készült fehér kenyér a legnagyobb 
kedvenc, de sokan vásárolják a klasszikus rozs-
kenyeret is. A palettán találunk még tönkölyös 
rusztikus rozsos, rozsos-magvas, és köleses-rozsos 
kenyeret is. Kérésre természetesen akár szeletelt 
formában is kaphatjuk. Kalácsfélékből is nagy a 
választék, foszlós forma, fonott, és kakaós kalács 
is kapható. Sós péksüteményekből is kedvünkre 

válogathatunk, akár virslis, sajtos, baconos ízesí-
tésűt is. Sajtos, szezámmagos pogácsákat is vásá-
rolhatunk. Édes péksüteményekből is zavarba ejtő 
a kínálat, fánkok, rétesek, kelt és búrkiflik, túrós 
batyuk és akár szilvás falatkák közül csemegézhe-
tünk. Aranygaluska, krémeslap, és zsemlemorzsa 
is megvásárolható a boltban. Hétköznap reggel 
hattól este hétig, szombaton hattól tizenhárom 
óráig tart az üzlet nyitva, vasárnap zárva. Minden 
kedves vásárlót nagy szeretettel várnak. Én pedig 
jó szívvel ajánlom a személyes kedvencemet a fok-
hagymás kiflit, azt mindenképpen próbálják ki!

Magony István

Vásárra magyar!

Magyarságot tanulni

Megnyitott a Molnár pékség

A legillatosabb, legzamatosabb őszi hónap. 
A legtöbb olyan kerti munkát kínálja, melyet, 
úgymond tavaszra is áttehetünk, de időt spórol-
hatunk meg, ha ebben a hónapban elvégezzük 
őket, hiszen egy hosszúra sikeredett tél miatt na-
gyon bosszantó lehet a tavaszi kapkodás.

Ilyen munkák a gyümölcsösben az új gyü-
mölcsfák és cserjék telepítése, a meglevők karó-
zásának ellenőrzése, cseréje a nagy és hideg sze-
lek beköszönte előtt. Amíg a nagy fagyok nem 
állnak be, javíthatjuk a lugasok/kerítések festését 
is.

Ásni senki sem szeret, de a fagyok sokat segí-
tenek a talaj morzsalékossá tételében, ha ásóval 
fellazítottuk előtte.

A legtöbb fa ebben a hónapban megszabadul 
lombkoronájától, amit jobb nem összevárni; fá-
rasztó és hosszas gereblyézést eredményezhet, 
ha a több hetes, megázott leveket próbáljuk ösz-
szeszedni. Az avar jó szolgálatot tehet az olyan 
növények tövének takarásánál, melyek töve fagy-
érzékeny; a fügefa, amit most szedhetünk le egy 
szép indián nyarat követően, majdan korai kihaj-
tással hálálja meg tavasszal, ha tövét most 60-80 
cm magasságban lombbal fedjük és rögzítjük.

Az avartól megszabadított gyepet e hónap ele-
jén érdemes utoljára lenyírni, majd a kerti szer-
számokat is megfelelően téliesíteni.

A virágoskert táján is sok lehet a tennivaló; az 
utolsó rózsás hónap a november; a még meleg 
őszi földbe ültetett gyökeres rózsák szépen meg-
erősödnek tavasszal, és korábban virágoznak, 
mint a tavasszal kiültetettek. A meglevő rózsákat 

is ekkor érdemes kb. 40 cm-re megmetszeni, és 
az érzékenyebb fajták tövét takarni földdel és 
lombbal/mulccsal. A dáliák gumóját elvirágzás 
után szárítsuk ki és tegyük hideg, sötét helyre 
tavaszig.

A tulipán, hóvirág, krókusz, és egyéb tavaszi 
hagymások elültetését is meg lehet tenni még 
ebben a hónapban. Viszont a fagyérzékeny fű-
szereket (babérlevél, rozmaring, bazsalikom, 
borsikafű, stb.) ekkorra már vigyük melegház-
ba, vagy, ha nem akarjuk átteleltetni, metszés 
után szárítsuk ki a kamrában őket, majd tegyük 
fűszeresdobozba. A metélőhagyma, a petrezse-
lyem és a kakukkfű a hó alól kikotorva is frisses-
séget csempészhet a konyhánkba télen. A pó-
réhagymát, káposztát és zellert is menekítsük a 
kamrába, ahol folyton ellenőriznünk kell őket; a 
hibás, fertőzésre hajlamosító darabokat vegyük 
ki a többi közül.

Ha még maradt időnk és erőnk, ebben a hó-
napban a konyhában is remekelhetünk az őszi 
kincsekből; a sütőtök és a csíramále szezonja a 
fűtési időszakkal beindul. Ha friss vitaminforrásra 
van szükségünk, a csíráztató edényeket előve-
hetjük; nem feltétlenül szükséges gasztronómiai 
csúcsmodelleket kreálnunk, ha egy kis lucerna-
csírával szeretnénk például feldobni az ételt. Ez 
a hónap az újbor hónapja is; a hideg beálltával 
szervezetünk is megkívánhatja a testesebb étele-
ket, melyeket az újbor köré szervezhetünk Már-
ton-nap alkalmával.

Kardos Ditke

Konyha és kert 

Az október hónap tevékenyen telt önkéntese-
ink életében. Kitüntetett figyelmet szenteltünk a 
deszki általános iskolás gyerekeknek meghirde-
tett rajzpályázatunknak, melynek témája az volt, 
hogy a gyerekek lerajzolják, ők hogyan látják, il-
letve milyennek képzelik el az önkéntességet. A 
meghirdetett három kategóriában sok szép, öt-
letes mű született, a zsűrinek nehéz dolga lesz a 
döntéskor.

Önkénteseink Szegeden is tevékenyen töltik el 
szabad idejüket. Mentoraink hetente több alka-
lommal is foglalkoznak hátrányos helyzetű gye-
rekek korrepetálásával, kézműves foglalkozásokat 
tartanak nekik, meghallgatják gondjaikat és se-
gítenek, ha tudnak, játszanak és tanulnak velük. 
Minden alkalommal egyre inkább az elkötelezett-
ség érződik rajtuk. Emellett több önkéntesünk is 
tart angol nyelvi oktatást a munkaerőpiacról ki-
szorultak számára, ezzel is elősegítve, hogy minél 

több lehetőségük legyen a visszatérésre.
Október havi ruhabörzénknek is nagy sikere 

volt, nagyon sok érdeklődő jött el, és vitte magá-
val a szép, önkénteseink által igényesen átváloga-
tott darabokat. Több önkéntesünk összefogásával 
tűzifát gyűjtöttünk rászoruló családok számára, 
melynek biztosan nagy hasznát veszik majd az 
előre láthatóan hosszú, hideg téli időszakban.

Továbbra is nagy szeretettel várunk minden 
önkénteskedni vágyót a Deszk, Tempfli tér 10. 
szám alatt található Önkéntes Ponton. Csatlako-
zási szándékukkal, kérdéseikkel, javaslataikkal, 
személyesen hétfőtől-csütörtökig 12-16 óráig, 
péntekenként 11-15 óráig, valamint telefonon 
és e-mailben is kereshetnek minket a 06 20/852-
2827-es telefonszámon, illetve az onkentes@
dartke.eu címen!

Papp Krisztina

Deszki Önkéntes Pont  



2013. október 5DESZKI HÍRNÖK

Ha valaki joggal állíthatja magáról, 
hogy „újdonsült” deszki lakos, az min-
den bizonnyal az én kis családom, hi-
szen szeptember első napjaiban roham 
menetben költöztünk, iratkoztunk be 
az oviba két kislányunkkal és kezdtük 
meg deszki életünket. Igaz, hogy csak 
1 hónap telt el azóta, de máris tele 
vagyunk élményekkel. Kezdve a „falu-
napokkal”, folytatva az óvodai „szüreti 
mulatsággal”, majd a családi nappal és 
még sorolhatnám...

A városi oviból kikerülve újszerű 
élmény volt, hogy részt vehettünk a 
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda által 
megszervezett „szüreti mulatságon” 
melynek keretein belül a gyerekek játé-
kos formában ismerkedhettek meg az 
őszi néphagyományok egyik legjelen-
tősebb eseményével, a szőlőszüretelés-
sel és az ahhoz kapcsolódó tevékenysé-
gekkel.

A műsor a „Bölcs bagoly” csoport 
népi játékával indult, ahol a gyerekek 

találós-kérdéseken keresztül mutatták 
be az ősszel jellemzően termő zöldség-
gyümölcs fajtákat. Mindenkinek még a 
legújabbaknak is jutott a szereplésből a 
szülők nagy büszkeségére.

Ezt követően az ovi udvarának egész 
területén megindult a nyüzsgés. A gye-
rekek színes kreatív ügyességi játéko-
kon vehettek részt, és egy-egy feladat 
sikeres megoldásáért tallérokat gyűjt-
hettek. A tallérokat aztán finomabbnál 
finomabb falatokra költhették, amiket 
az óvodai csoportok készítettek. Volt 
ott kókuszgolyó, szív alakú tea süti, 
szendvicsek, gyümölcsök, pattogatott 
kukorica... ki-ki válogathatott kedve 
szerint.

Természetesen az apukák sem tét-
lenkedtek. Hagyományos szőlőprésen 
mutatták be a gyerekeknek a must ké-
szítés fortélyait, amit aztán szűrés után 
a résztvevők apraja nagyja meg is kós-
tolhatott.

A tökfaragó verseny sem hiányozha-
tott, ahol a vállalkozó szellemű anyukák 
ötletesebbnél ötletesebb „tökfejeket” 
faragtak.

Nem kis derültségre adott okot és 
nagy népszerűségnek örvendett a 
csoportok között zajló „Madárijesztő-
állítás” versenye. Mindegyik csoport 
nagyon fantáziadúsan, ötletesen oldot-
ta meg a feladatot, végül a rendezvény 
záró akkordjaként a zsűri az első helyet 

a „Micimackó” csoport élő madárijesz-
tőjének ítélte oda, aki történetesen az 
általános iskola új testnevelő tanár bá-
csija volt.

Azt hiszem bármelyik szülő és gyer-
mek nevében bátran elmondhatom, 
hogy egy nagyon kellemes színvona-
las, jól megszervezett rendezvényen 
vehettünk részt, ahonnét a gyerekek 
új ismeretekkel, mindenki élményekkel 
gazdagodva és finom falatokkal a hasá-
ban térhetett haza.

Köszönet és elismerés illet minden-
kit, aki részt vett a szervezésben és le-
bonyolításban, reméljük még számos 
hasonló lehetőséget fognak számunk-
ra biztosítani, ahol együtt eltölthetünk 
néhány önfeledt órát!

Kakas Orsolya 
(Panna és Nilla édesanyja)

óvodai hírek  

Nagy örömünkre egy pályá-
zat keretén belül felújították 
az óvodánkkal szemben lévő 
sportpályát.

Bár nagy az óvoda udvara is, 
azért mi a gyerekekkel szívesen 
használjuk ezt a lehetőséget is. 
Még több féle mozgást, spor-
tot próbálhatunk ki, ismertet-
hetünk meg óvodásainkkal.

Az óvónénik igyekeztek mi-
nél sokszínűbb játékos felada-
tokkal felkelteni a gyermekek 
figyelmét a mozgásra, a külön-

féle mozgásformák megszeret-
tetésére.

Őzéné Szilágyi Tünde - óvo-
da vezető és Király László pol-
gármester úr megnyitója után 
közös tornás bemelegítéssel 
kezdődött a délelőtt, ezt a jár-
művek versenye követte több 
kategóriában, amit a gyer-
mekek görkorcsolya bemuta-
tója zárt. Majd a teljes pályát 
birtokba véve csoportokba 
rendeződve különböző moz-
gásos feladatokat próbáltak ki 

a gyermekek, felnőttek segít-
ségével, ilyen feladatok voltak: 
foci; szlalom verseny; kosárlab-
da; kapura rúgás; PET palackos 
ügyességi verseny; sorverseny 
labdaadogatással; távolugrás, 
mely feladatokat nehezítette, 
hogy figyelni kellett a kereplő 
hangját, melynek hallatán a 
csapatok a következő pályára 
mentek, míg minden helyszínt 
végig nem jártak.

A bölcsődések és a kisebbek 
kedvük-illetve képességeik 
szerint vettek részt a játéko-
kon.

A sok mozgás után a KFT 
dolgozói nagyon finom teá-
val kínálták a gyerekeket, Ki-
rály László polgármester úr az 
egészség jegyében gyümöl-
csös müzli szelettel köszönte 
meg a gyermekek mozgássze-
retetét, kitartását.

A gyermekek sok új élmény-
nyel gazdagodva tértek vissza 
az óvodai mindennapokba, 

melyekből táplálkozva még 
napokon keresztül beszélget-
tek, meséltek tapasztalataikról.

Reméljük, minden kicsivel 
és naggyal sikerült megszeret-
tetni, közelebb vinni hozzájuk 
a mozgást, a mozgások széle 
skáláját, és legalább annyit el-
érni, hogy a családok minden-
napjaiban nagyobb hangsúly 
kerül a mozgásra, annak fon-
tosságára.

Szeretnénk megköszönni a 
sportdélelőttön részt vevő szü-
lők segítségét, aktivitását.

                                                                                                               
Papp-Kiss Ildikó  

Óvó néni
A rendezvény házigazdája: 

Deszk Község Önkormányzata
Az elnyert támogatás ösz-

szege: 5.347.868 Ft.
A kivitelezés ideje: 

2012.08.01-2013.10.31.

Nem először és nem utoljára volt lehetőségünk 
részt venni a Csicsergő Óvoda szervezésében a Csa-
ládi Napon. Mint mindig, ez alkalommal is játékos 
feladatok várták a családok apraját és nagyját az óvó 
nénik által felügyelt állomásokon. Az eddig megszo-
kottaktól eltérően azonban minden megálló az óvo-
da kapuján belül volt. Szülőként azt kell mondanom, 
ez nagyon jó döntés volt, no, nem azért, mert nem 
szeretjük körbekerékpározni a falut, hanem azért, 
mert a nap vetélkedős része kényelmes idő- és tér-
beli keretek között zajlott le a résztvevő családok kö-
zött. Nagy sikert aratott a palackba zárt kérdés-fele-
letpárosító játék ugyanúgy, mint az agyagozás, vagy 
az ügyességi sorjátékok.

A Családi Nap kötelező kelléke a terülj-terülj asz-

talkám, amire az apukák- anyukák-nagymamák 
éppúgy beleadtak apait-anyait, mint az óvó nénik. 
A sütis standnál nemcsak enni-inni lehetett, hanem 
szavazni a legszebb/legjobb sütire is. Nagyon finom 
és igazi versenyszellemmel átitatott alkotásokat hoz-
tak a családok, így ebben a versenyszámban, mint 
mindig, a legnagyobbat a kóstolgató gyerekek pro-
fitáltak.

A sportos lábú családtagok a kerékpártúra híjján 
sem távozhattak csalódottan: a felújított sportpályán 
rúghatták a bőrt az apukák az apukák, az anyukák 
pedig az anyukák ellen. A sportszerűség jegyében 
zajló focimeccsek után a résztvevők helyben, frissen 
sütött rétessel és hatalmas wimpivel csillapíthatták 
éhségüket.

A Családi Nap nem titkolt célja a családok össze-
ismertetése és a jó hangulat megteremtése mellett 
az Óvoda támogatása volt. Azon anyukák, akik tud-
ják, mennyi feladattal jár egy szimpla gyerekzsúr 
megszervezése és lebonyolítása, jól tudják, mennyi 
pluszmunkával járulhatott hozzá az Óvoda minden 
dolgozója a Családi Nap sikerességéhez. Pluszmun-
kával, amit a mi gyermekeink felügyelete és sokszor 
szórakoztatása vagy vigasztalása mellett/után vé-
geztek. Örömmel vettünk részt ezen a hűvös-napos 
szeptemberi szombaton a támogatás-ismerkedés 
jegyében, és köszönjük a gyerekek nevében is ezt a 
csodálatos napot!

Kardos Ditke

Szüretelő

A Bölcs Bagoly csoport ezen a szép 
őszi napon Szegedre kirándult. Kiruc-
canásunk alatt sok féle felfedezést tet-
tünk. Autóbusszal utaztunk a városba, 
az autóbusz pályaudvarról gyalog sé-
táltunk el úticélunkig. Bekukkantottunk 
a Mars-téri piacra, ahol a gyerekekkel 
együtt csodálkoztunk rá a sok féle árura. 
Gyakoroltuk a gyalogos közlekedés sza-
bályait, megfigyeltük a városi forgalmat, 
közle-kedést. S bizony a saját orrunkkal 
tapasztalhattuk meg, a járművek kör-
nyezetszennyező hatását, amikor bele-
szimatoltunk a levegőbe. A Szent-Györ-
gyi Albert Agóra szabadidő központba 
érkezve, rögtön birtokba vettük a ját-
szóházat, kipróbálhattuk az ott található 
sok-sok játékot, végezetül meg-néztük 
a játékmackó-kiállítást.

Nagyon gyorsan elrepült az idő, kelle-
mesen elfáradva, de sok-sok élménnyel 
gazdagabban tértünk vissza az óvodá-
ba.

Ildikó néni

Október 16-17 -18. TÁMOP Óvoda-
fejlesztési pályázat keretében peda-
gógus továbbképzés

Október 18. Megkezdődik az úszás-
oktatás a nagycsoportosoknak

Október 21. Bölcs Bagoly csoport 
könyvtárlátogatása

Október 21-22. Papírgyűjtés
November 5. Környezetvédelmi ve-

télkedő a Bölcs Bagoly csoportban
November 6-7-8. TÁMOP Óvodafej-

lesztési pályázat keretében pedagó-
gus továbbképzés

Cím: Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 
6772 Deszk, Móra F. utca 2.
Telefon: 62 / 271 – 311
E-mail cím: ovideszk@t-online.hu
Óvodavezető elérhetősége: 
Őzéné Szilágyi Tünde: 
30 / 205 - 6228

A szeptember igen jól indult óvo-
dánk számára, ugyanis idén harmadik 
alkalommal nyertük meg a falunapi 
Deszk Parádét. Sajnos nagyon kevés 
induló mérettette meg magát, de a 
régi és mostani óvodásaink lelkese-
désének, a szülőknek, barátoknak 
köszönhetően sikerült a „Tücsök lakodalom” megalkotása. A folytatás még jobban 
sikeredett. A nyár elején beadott „ Az óvodai tehetségsegítő programok,erdei óvo-
dai programok támogatása” című pályázatunk megfelelt a kiírásnak.1 millió Ft-ot 
nyertünk különböző rendezvények,kirándulások lebonyolítására. A pályázat meg-
írásakor fontosnak tartottuk, hogy korábbi óvodásainkat is belevonjuk nyertes 
pályázat esetén a megvalósítandó feladatokba. Októberben bérletet váltottunk a 
Füvészkertbe, rendszeresen részt fogunk venni az ottani foglalkozásokon.

Az első füvészkerti látogatásunk alkalmával a gyerekek játékkal tűzdelt séta 
keretében ismerkedtek, beszélgettek az ősz jellemzőiről, az őszi színekről, termé-
sekről, megtudhattuk, hogy mivel töltik napjaikat az állatok ősszel. A következő 
foglalkozáson a kiskerti munkákkal, az évszakra jellemző haszon- és takarmánynö-
vényekkel, gyümölcsökkel ismerkednek a gyerekek.

A Weöres Sándor emlékév alkalmából versmondó versenyen is szerepelünk, 
ahol természettel, állat-és növényvilággal kapcsolatos verseket szavalhatnak el a 
gyerekek.

A „Tök jó nap”-on tökös érdekességekkel ismerkedünk, részt veszünk a tökfara-
gásban.

Október 8-án, az ovis nyílt napon a deszki Sportcentrumban két gyermekünk, 
Hevesi Zoé és Hevesi Linett mutatták be görkorcsolya-tudásukat. Ezután távolug-
rás, labdás és egyéb ügyességi feladatok következtek. A jó szervezésnek köszön-
hetően a gyerekek sok érdekes feladatban próbálhatták ki magukat. A délelőtt jó 
hangulatban telt, az időjárás is kedvezett a rendezvény sikeres lebonyolításában. 
Köszönet a szervezőknek.

A legkisebb csoport néptánc próbáira négy gyermekünk: Hevesi Linett, Hevesi 
Zoé, Szűcs-Egri Laura és Jankó Zsolt jár. Utóbbi két gyermek nagyobb testvérük 
nyomdokaiba léptett.

Imri Miklósné

Ovis Sportnap, sportpálya avatóJátékos 
délelőtt az 
Agórában

Óvodai 
programjaink:

Tücsök Híradó

Családoztunk, napoztunk, csicseregtünk... Családi Nap az Oviban
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Az AlábbiAkbAn MAgony istván Mu-
tAtkozik be ÖnÖknek, kinek írásAivAl 
reMéljük, rendszeresen fognAk tAlál-
kozni újságunkbAn.

Magony István vagyok. 1997 nyarán 
vásároltuk meg a házunkat a Tisza ut-
cában félkész állapotban, s december-
re sikerült beköltözhető állapotba hoz-
nunk, tehát az idei már a 17.-ik deszki 
karácsonyunk lesz. Akkor még csak 
hárman költöztünk, a feleségemmel, 
Ildivel, akit többen ismernek a faluban, 

mert a Tündérdomb ruházati boltot 
vezette a Kossuth utcában a  kétezres 
évek elején; és Timi lányommal, akiről 
meg két számmal ezelőtt olvashattak 
e lap hasábjain a Japán ösztöndíjával 
kapcsolatban, s azóta már el is utazott 
a Felkelő Nap országába. Viki lányunk 
1999-ben már ide született. Szegedről 
egy panelból költöztünk ki, s lévén én 
eredetileg egy Békés megyei faluból, 
Gádorosról származom, boldogan 
váltottam a falusi létformára. Deszket 

azért választottuk, mert nagyon szim-
patikus, rendezett településnek tűnt, és 
ebben nem is csalódtunk. Nagyon sze-
retünk itt élni, jó szomszédokra, és több 
barátra is találtunk itt. Bár huzamosabb 
ideig Szegedhez kötött a munkám, egy 
szerencsejáték szervező céget és egy 
sörözőt vezettem, látván az iparágban 
kialakuló recessziót, tavaly eladtam 
az érdekeltségeimet. Igazán már nem 
éreztem jól magam benne, váltani 
akartam. Eredetileg művelődésszerve-

ző-újságíró szakon végeztem Szegeden 
a főiskolán, és egy ideig dolgoztam is a 
szakmában, és írogattam az Orosházi 
Naplóba is. Amióta munkát keresek, 
fölös szabadidőmben kis szösszenete-
ket osztottam meg az egyik közösségi 
oldalon. Ennek köszönhetem a szer-
kesztőségi meghívást, amire persze 
boldogan mondtam igent, remélem, 
szívesen olvassák majd a településünk 
lakói is írásaimat. Közelebbi terveim kö-
zött mindenképp egy értelmes, izgal-

mas, kihívások-
kal teli munka 
megtalálása áll 
az első helyen, 
mellette pedig 
szívesen írogatok 
az újságba és a 
netre is.

 
István! Köszönjük szépen a bemutat-

kozást! Sok jó írást kívánunk Neked!
Szerk.

 Az előző évhez hasonlóan, a 
2013/14-es tanévben is folytatódtak 
a diákjaink pályaorientációját segí-
tő foglalkozások. Ebben nagyon jó 
együttműködő partnerünk a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. Horváth Gábor szakképzési 
tanácsadó segítségével iskolánk 7. és 
8. évfolyamos diákjai is részt vesznek 
pályaorientációs programjukban. En-
nek célja, hogy a tanulók, pedagógu-
sok és szülők minél szélesebb rálátást 
nyerjenek a szakképzés egészére és a 
különböző szakmákra. 

Az első körben Dr. Fodor Sándor 
szakpszichológus három foglalkozá-
son segített a gyerekeknek önisme-
reti, egyéni adottságok, képességek 
fejlesztésében.  Célunk, hogy felkelt-
sük az általános iskolások szakkép-
zés iránti érdeklődését, bemutassuk 
számukra a pályák, szakmák világát, 
segítsük őket abban, hogy több in-
formációval rendelkezzenek, és talán 
könnyebben és helyesebben tudják 
pályaválasztási döntésüket meghoz-
ni. 

Pályaválasztási programjaink 
üzemlátogatásokkal, tanműhelyek 
látogatásával és szülői értekezlettel 
folytatódnak. (Ágoston Lóránt 8.o. 
osztályfőnök)

 Sétáltunk a harmadikosokkal, 
figyeltük a fák kérgét, termést gyűj-
töttünk.  A cukrászdához érve Vörös 
Laci bácsi elénk sietett, megmutatta 
a kezében tartott csokornyi külön-
böző zöld növényt, amit a hidegtálak 
díszítéséhez használnak. A gyerekek 
megszagolhatták, megtapinthatták 
a zöldségeket, nagy érdeklődéssel 
hallgatták őt. Pár hét múlva az első-
sökkel mentünk anyaggyűjtő útra. 
Utunk a cukrászda előtt vezetett el. 
A gyerekek reakciója: „De jó lenne 
fagyizni!”Siettünk volna tovább, de 
ekkor Laci bácsi varázsütésre meg-
jelent és felajánlott egy-egy gömb 
fagylaltot. Hát nem mondtunk nemet 
az invitálására. Boldogok voltak a kis 
elsőseink. Köszönjük, hogy mindig 
gondol a gyerekekre, és tesz is értük!

Iskolánk volt tanítványai – Marijity 

Tijana és Nikola – szüleitől hatalmas 
cserepes virágot kaptunk. Három 
nyolcadikos fiú vitte fel az emeletre, 
ahol az ablakhoz állítottuk, itt fényt 
is kap és csodálatosan díszíti a folyo-
sót. Köszönjük Valinak és férjének az 
ajándékot!

Albert-Huszár Endre édesanyja is 
gondolt a gyerekekre otthoni selej-
tezés közben. Egy doboznyi Galaktika 
című újságot hozott. Reméljük, szíve-
sen olvassák majd a gyerekek! Neki is 
köszönjük a felajánlást!  (Molnár Ka-
talin tanárnő)

 „NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ”
Ez évben is (szeptember 20-21.) 

megrendezésre került az óriási nép-
szerűségnek örvendő „Nagy Sport-
ágválasztó”, amelyen iskolánk (hála 
az iskolavezetés rugalmasságának és 
sportszeretetének) a 3. osztályosoktól 
a 8. osztályosokig teljes létszámban 
megjelent.

Az idő is megkegyelmezett a két 
helyszínen (Kisstadion, Spotuszoda) 
zajló rendezvénynek.

A sportági paletta rendkívül széles 
volt, hiszen a labdajátékoktól a küz-
dősportokon és a technikai sportága-
kon át és a divatos fitness mozgásfor-
mákon keresztül, a vízi sportágakig 
mindent kipróbálhattunk. Tanulóink 
körében a kézilabda, az amerikai fut-
ball, a lövészet és a különböző harc-
művészeti ágak voltak a legnépsze-
rűbbek.

   „Jó volt mert lehetett kézilabdázni!”
 „Nagyon jól éreztem magam és na-

gyon jól szórakoztunk!”
„Jó volt, mert megtanultam kinyitni a 

szemem a víz alatt!”
„Nekem nagyon tetszett a görkori, bár 

nem tudtam kipróbálni!”
„A kenu és a sárkányhajó szuper volt!”
Ilyen és ehhez hasonló mondatok-

tól volt hangos a hazafelé tartó busz!
Az egyetlen fájó pont csak a gyor-

san elrohanó idő volt. Ebből a hibából 
tanulva és jövőre megerősítve a leg-
kisebb diákokkal ismét számíthatnak 
ránk teljes mellszélességgel a szerve-
zők. 

Gera Norbert testnevelő

 „Az ősember” című izgalmas és 
érdekes kiállításon vettünk részt az 
ötödik osztályosokkal. Az idővonal 
áttekintése után sétáltunk a barlang-
festményekkel és különböző kőesz-
közökkel teli barlangban, majd egy 
igazi mamut csontjait simogathattuk, 
tapogathattuk meg. Érdekesek vol-
tak az ősember koponyák, és igazán 
nagy sikert aratott az interaktív szoba, 
ahol kipróbáltuk a vadászatot, a sát-
ras életformát és a régészetet is. Végül 
barlangfestmények készítésével zár-
tuk remek programunkat.

Sipos Lili tanár
  

 Őszi szünet:  
október 24 - november 3-ig tart 

(okt.24-25.: tanítás nélküli munkanap)

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 
október 22. (kedd).

Szünet utáni első tanítási nap: 
november 4. (hétfő).

Deszk legújabb „hírnöke”

Gyorgyev Vojiszláv testnevelő tanár évek óta 
szervezi a deszki fiataloknak a korcsolyázási le-
hetőséget. Alapítványunk ezt a kezdeményezést 
eddig is támogatta, védnökséget vállaltunk az 
ügyben. Azt szeretnénk kérni, hogy akik ezt a kez-
deményezést fontosnak gondolják, támogassák 
gyermekeiket, hogy minél többen tudjanak részt 

venni a korcsolyázásban. Már 300-500 Ft támoga-
tásnak is örülnénk. Adomány-ügyben hívják tele-
fonon a szervezőt, Vojszi Tanár Urat a következő 
számon: 06 70/941-90-49!

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 
kuratóriuma

Deszk Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2014. évre kiírja a
BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát
A pályázat beadásának feltételei felől érdeklődhetnek az Önkormányzati Hivatal 6-os szobájában, illetve a 

www.emet.gov.hu oldalon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Király László sk.
   polgármester

A Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány pályázatot hirdet ösz-
töndíjra a 2013/2014-es tanév máso-
dik félévétől a közoktatásban tanuló 
középiskolások részére. Az alapítvány 
a pályázatot félévente írja ki. Egy ta-
nuló két félévre (kétszer 5 hónapra) 
nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pályá-
zati feltételeknek megfelel. Az ösz-
töndíj összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az 
első félévre rendelkezésre álló keret-
összeg egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló 
pályázatát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok a középisko-
lai tanulók, akik

– A többször módosított 1993. évi 
LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fe-
jezetének 20. §-ában meghatározott 
körbe tartoznak,

– tanulmányi eredményük átlaga 4 
egész fölött van (az átlagszámításnál 
minden tantárgyra kapott jegy szá-
mít- kivéve magatartás és szorgalom 
jegyeket),

– az előző eredményéhez képest 
0,5-nél többet nem rontott,

– előnyt élvezhetnek azok a tanu-

lók, akik korábban a deszki Zoltánfy 
Általános Iskola tanulói voltak,

– állandó deszki lakosok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető in-

terneten a község honlapján/
– bizonyítványt, törzslapot, vagy 

ellenőrzőt az iskola által hitelesítve,
– sport-, művészeti vagy közösségi 

munkáról hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesí-

tett másolatot.
– Önéletrajz - max.: 1 oldal

A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Hírnök-ben,
– az Interneten a község honlap-

ján,
– a községi hirdetőtáblákon.
 az alapítvány honlapján
 /deszkkozoktatasaert.hu/
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott 

tértivevényes elsőbbségi küldemény-
ként a következő címre:  Szeged Kis-
térség Többcélú Társulása Közoktatási 
Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 
6772 Deszk,  Móra F. u. 2.

A pályázat beadásának határideje: 
2014. január 27. (postai feladás dátu-
ma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli szer-
ződést kötünk. Ha a nyertes pályázó-
nak valamilyen oknál fogva tanulói 
jogviszonya megszűnik, köteles erről 
értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az 
ösztöndíj folyósítása is megszűnik.

    
Deszk Község Közoktatásáért 

Közalapítvány kuratóriuma

Tisztelt Deszki lakosok, tisztelt Szülők! FELHÍVÁS

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára
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ELŐZZE MEG AZ INFARKTUST!
Sokan úgy gondolják, a szívinfarktus sorscsapás-

ként érkezik. Pedig bekövetkezésének valószínű-
ségét 80 százalékban az életmód adja. Vasárnap a 
Szívünk Napján a veszélyekre hívják fel a figyelmet, 
és ingyenes szűrésekre is mód lesz.

Ahogy általában a nők vezetik a háztartást, úgy 
ők a család egészségének letéteményesei is, ezért 
idén a Magyar Kardiológusok Társasága és a Ma-
gyar Nemzeti Szívalapítvány a Szívünk Napja ren-
dezvény középpontjába a családot, a gyerekek és 
a nők egészségmegőrzését állította. A helyes élet-
módot gyermekkorban kell megalapozni a megfe-
lelő táplálkozási szokások, a mozgásigény kialakítá-
sával. - Egészen egyszerű életmód-változtatásokkal 
jelentősen csökkenthető a szívinfarktus és a szív- és 

érrendszeri betegségek kockázata - 
mutat rá dr. Kiss Róbert kardiológus 
professzor. - Nem véletlen, hogy 
az egyetemet végzettek és a kevéssé iskolázottak 
életkilátása között 14 év van! Számos országban 
komoly ismeretterjesztő kampányokat folytatnak 
annak érdekében, hogy a lakosság tisztában legyen 
a kockázatokkal. Nálunk is erre van szükség. Azért 
fontosak az ilyen rendezvények, mint a vasárnapi, 
hogy az emberekben tudatosítsuk: a helyes táplál-
kozás, az elegendő mozgás, az elhízás, továbbá a 
magas vércukor- és vérzsírszint elkerülése, a magas 
vérnyomás megelőzése, illetve kezelése, a dohány-
zás elhagyása éveket javít életkilátásaikon és élet-
minőségükön. 

Bors, 2013.09.25.

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

ÁTADTÁK DESZKEN A 
TŰZOLTÓSZERTÁRAT

A Deszki Önkéntes Tűzoltó 
Szervezet szombaton délután 
ünnepi közgyűlést tartott. En-
nek megrendezését elsősorban 
az indokolta, hogy a felújított 
tűzoltószertárat ekkor vehették 
birtokukba a helyi önkéntesek. 
A községben nagy hagyománya 
van az önkéntes tűzoltóságnak, 
ugyanis már 1890-ben a lakosság 
úgy gondolta: tenni kell valamit 
értékeik védelméért. Később is 
jobbnak látták, ha a kisebb tü-

zek oltását magukra vállalják, így 
nem kell mindig Szegedről segít-
séget hívni. A jelenlegi szervezet 
működésére - mint azt Simicz 
József polgármester ez alkalom-
mal is elmondta - számít az ön-
kormányzat. Ezért anyagiakkal 
is támogatni kívánják tevékeny-
ségüket. Borka András, a szer-
vezet elnöke pedig nem csupán 
az elődökre emlékezett, hanem 
az elkövetkezendő időszak fel-
adatait is ismertette az egybe-
gyűltekkel, akik között ott volt 
Lengyel György, a megyei tűzol-
tószövetség titkára is. Az elnök 

szavaiból kiderült az 
is, hogy az önkéntes 
tűzoltók csapatához 
csatlakoztak a polgárőrök, így 
összesen 33 ember tevékenyke-
dik tűzvédelem, illetve a közbiz-
tonság érdekében. Terveik között 
szerepel a fiatalok bevonása is a 
munkába, hiszen a szervezet 
nem nélkülözheti az utánpótlás 
kinevelését.

Délmagyarország, 
1997. május 20.

Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

Biciklizés közben van ideje az em-
bernek gondolkodni, van ideje vissza-
emlékezni. 

Most például olyan dolgon elmél-
kedtem, amit bizonyára sokan ismer-
nek, és amit így reklámoznak: 3 nap, 
2 éjszaka… Mit is jelent ez? Ez – iga-
zából – valóban 2 éjszakát jelent, de 
csupán 1, maximum másfél napot. 
Kipróbáltuk ez évben is. Befizettem 
kettőnk részére az interneten kb. 20 
ezer forintot, ebből SZÉP kártyáról 16 
ezret. Azért pont ennyit, mert ennyim 
volt összesen. Úgy gondoltam, ez ta-
lált pénz, nyugodtan „elherdálhatjuk”. 
A harkányi Platán szállodába szólt az 
utalvány, ugyancsak interneten le-
foglaltam a szobát is, és elutaztunk. 

A befizetett árért szállást, félpanziós 
étkezést és 2 fő részére egy napos für-
dőbelépőt kaptunk a híres gyógyfür-
dőbe. Ha úgy vesszük, ez nem is drá-
ga, mert így egy főre 10 ezer forintért 
van a szállás, a félpanzió meg a fürdő-
belépő. A fürdőbelépő önmagában 
már 1700 Ft/fő, tehát tényleg egy ba-
ráti ár. A szobát az érkezés napján 14 
órától lehet elfoglalni és távozáskor 
11 óráig kell átadni. Érkezéskor meg 
kellett adni, hogy vacsorára mit ké-
rünk a felkínált választékból. A reggeli 
svédasztalos volt. A vendégsereg – 
hozzánk hasonlóan – ráérő nyugdíja-
sokból állt, de sok volt köztük a cseh, 
a szlovák és a szerb is. A svédasztalos 
reggeli fejedelmi volt, tényleg meg le-

hetett alapozni az egész napunkat. A 
vacsora háromfogásos, salátabáros, jó 
nagy adagokkal. A vacsorához az italt 
és a napközbeni kávét vagy teát csak 
fel kellett íratni a szobaszámunkhoz, 
és távozáskor kellett kifizetni. A szoba 
kényelmes, jól berendezett, a város 
hangulatos. Nekünk főleg hangulatos 
volt, mert itt voltunk nászúton, igaz, 
45 évvel ezelőtt. Így aztán kicsit nosz-
talgiáztunk is. Elmentünk a gyógy-
fürdőbe, ahova egész napra szóló 
belépőnk volt, de nem bírtuk ki, csak 
2 óráig. A gyógyvízben maximum 20 
percig lehetett tartózkodni. Ezt betar-
tottuk, de nem tudtunk lepihenni se-
hol, minden ágy, pad foglalt volt. Így 
aztán visszamentünk a szállodába és 

ismét megnéztük az Avatart. 
Még az oda- és visszautazásról szól-

nék. Miután mindketten elmúltunk 65 
évesek, így ingyen utaztunk, busszal. 
Pécsett kellett átszállni a harkányi 
buszra, és amikor felszálltunk tömve 
volt. Igen, mert pont vége volt a taní-
tásnak és a diákok utaztak haza. Kicsit 
aggódtam, mert alacsonypadlós busz 
volt, mi magunk is mélynövésűek 
vagyunk, meg ültünk is, szóval nem 
láttunk ki az ablakon, azt sem tudtuk, 
hol járunk. Aztán észrevettem egy fel-
iratot a busz elején, általunk is jól lát-
ható helyen. Ide az aktuális időn kívül 
kiírták a járat végállomását és az aktu-
álisan következő megállót. Aggodal-
mam szertefoszlott, mert így kitűnő-

en tudtunk tájékozódni 
és a megfelelő helyen 
szálltunk le. Arra gondoltam, hogy 
ezt a Tisza Volán is alkalmazhatná a 
helyközi járatokon. Mivel utunk során 
több autóbusz állomáson jártunk, azt 
állapítottuk meg, hogy a Tisza Volán-
nak még sokat kellene fejlődnie, hogy 
egy megfelelő tájékoztatási rendsze-
re legyen akár az állomásokon, akár a 
járműveken. 

Mindent összevetve ez a kis kirán-
dulás jól sikerült, egy kicsit ki is pihen-
tük magunkat.

Így aztán biciklizem tovább, hátha 
eszembe jut valamilyen hasznos do-
log.

Révészpistabácsi 

Biciklizés közben…

A szűrővizsgálatokra előjegyzés alap-
ján lehet jelentkezni, időpontokat a kar-
tonozóban lehet majd kérni a korábbi 
éveknek megfelelően. Mindenkinek 
névre szóló kartont állítunk ki, amit a 
vizsgálat előtt át kell adni a szűrést vég-
ző orvosnak, a szűrőhét végén pedig 
vissza kell juttatni a kartonozóba. Aki-
nek a korábbi években már kiállítottuk a 
kartonját, annak a vizsgálat előtti jelent-
kezéskor átadjuk. 

Az Egészséghétre az alábbi szűrő-
vizsgálatokat tervezzük megszervez-
ni:

Tüdőszűrés: Tüdőszűrő autóbuszon
Urológiai szűrés: Dr. Molnár Sándor
Szemészeti vizsgálat: 
Dr. Szebeni Marietta
Fül-orr-gégészeti vizsgálat, 
audiológia: Dr. Bucsai Ágnes
Laboratóriumi vizsgálat
Nőgyógyászati rákszűrés: 
Dr. Kajtár István
Reumatológiai konzultáció: 
Dr. Balogh Attila
Bőrgyógyászati vizsgálat: 
Dr. Judák Rita
Allergiaszűrés: Dr. Bucsai Ágnes
Fogászati állapotfelmérés: 
Dr. Király Szilvia
Gyermek gasztroenterológiai 
konzultáció: Dr. Vass Noémi 
Az Egészséghét keretein belül a Ma-

gyar Vöröskereszttel közösen véradást is 
szervezünk.

Az eddigieknek megfelelően minden 
postaládába eljuttatjuk a rendezvény 
részletes programját a szűrővizsgálatok-
ról és a kísérő rendezvényekről. 

Minden érdeklődőt, az egészségét fon-
tosnak tartó deszki lakost szeretettel vár-
juk!

Tóth Ágnes
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ

Deszki egységvezető

Az idei 
Egészséghét 
időpontja: 
november 
11 -15. 

2013. október 29-én megrendezésre kerülő pro-
jektzáró ünnepség által zárul a mintegy 22 hónapos 
határon átnyúló együttműködés, a MUTHER 2 / „Közös 
Örökség – közös értékeink védelme a közös cél szol-
gálatában határokon át” című nagyszabású projekt. 

Az együttműködés célja az épített, kulturális és tör-
ténelmi örökségeink megőrzése mely érdekében töb-
bek között számos program és rendezvény (Szigeti 
Csárdás Napok – Tiszasziget, Nemzetközi Népi Gaszt-
ronómiai Fesztivál – Törökkanizsa, Pannonia Fesztivál 

– Verbász, Tradicionális Szerb Lakodalom – Deszk) 
valósult meg. A népi mesterségek, népművészet 
megőrzése érdekében szervezett szemináriumok és 
különböző témájú (aranyhímzés, bőrhímzés, szövés, 
szabás), a határ mindkét oldalán szervezett műhely-
foglalkozások (workshopok) zajlottak, az itt készült 
textíliák, kiegészítők és a mintegy 46 bácskai népvise-
let és a meglévő népművészeti emlékek kiállítás kere-
tében kerültek bemutatásra (Deszk, Verbász). A Bánát 
Egyesület által készített, a projekt szakmai munkáját 
összefoglaló, a népi mesterségek, a hagyományok, il-
letve a kultúra értékeit magába foglaló tanulmányok, 
illetve a projekt eseményeit megörökítő dokumen-
tumfilm igazi értéket képvisel, mely a szerb hagyomá-
nyok megörökítését teszi lehetővé valamennyiünk és 
az utókor számára egyaránt. Infrastrukturális fejlesz-
tés keretében megújul az egyik törökkanizsai orto-
dox templom, megszépült a tiszaszigeti szabadtéri 
múzeum, valamint a Bánát Egyesület tájházi gyűjte-
mény fejlesztése valósult meg. Korszerűbbé vált a 
törökkanizsai mozi, és kialakításra kerül a verbászi 
népzenei gyűjtemény a szükséges technikai eszközök 

beszerzésével. A határon átnyúló kapcsolatok ápolása 
és az együttműködés szép példáján keresztül számos 
értékkel gazdagodhattak mindazok, akik nyomon kö-
vették az eseményeket. 

A projekt kódja: HU-SRB/1002/212/157
Vezető kedvezményezett: Deszki Település-üze-

meltetési Nonprofit Kft. (Magyarország)
Együttműködő partnerek: Bánát Egyesület (Ma-

gyarország), Tiszasziget Községi  Önkormányzat (Ma-
gyarország), Törökkanizsa Önkormányzata (Szerbia) 
és Verbász Önkormányzata (Szerbia).

A projekt összköltsége: 275.199 euró.
Megvalósítás időszaka 22 hónap: 
2012. január 1-2013. október 31.

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program által támogatott projekt.

Brczán Krisztifor
Bánát Szerb 

Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke

ZÁRUL A MUTHER-2 HATÁRON ÁTNYÚLÓ PROJEKT 
(Deszk – Tiszasziget – Törökkanizsa – Verbász)

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.
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A Susán Abc-nél kérdeztem: 
Ön mennyire elégedett a Nemzeti dohánybolt működésével?

K örkérdésünk rovatunkban

Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Nagyon elégedett vagyok. 
Jó a kiszolgálás, a nyitva tar-

tással sincs gondom. Ismernek az üzletben, már 
tudják, mit szeretnék.

Maga az állami döntést 
egy nagy ökörségnek tar-
tom! Erzsikéék jól csinálják, 
a vevők egyedi igényeinek 
megfelelően mindent meg-

tesznek. A kedvenc pipadohányomat itt mindig 
megtalálom.

Elégedett vagyok a nyitva 
tartással és a kiszolgálással is. 
Abban látom a különbséget 
az eddigi lehetőségekhez ké-

pest, hogy most nagyobb a kínálat, több a termék, 
aminek a dohányosok örülnek.

Köteles 
Zsuzsanna        
Gyes-en lévő anyuka

Arató 
Péter        
gépészmérnök

Szabó 
Ilona       
fodrász

Tökéletes a kiszolgálás, a 
nyitva tartás is megfelel, bár 

eddig sokkal egyszerűbb volt bemenni a boltba, és 
ott megvenni. Kár volt megbonyolítani…

Nacsa 
Gábor    
tanuló

Családi események
SZÜLETÉS:
Sztupár Richárd és Bencze Petrának, 
Deszk, Árpád u. 2. 
Annabella

HÁZASSÁG:
2013. október 05. napján  
Botos Brigitta és Asztalos Zoltán 
házasságot kötöttek.

ELHUNYTAK:
Bánfi József Alkotmány u 59. szám 
alatti lakos 79 éves korában
Bakos Sándor Petőfi u. 42. szám alatti 
lakos 83 éves korában
Sandra Miron Petőfi u 2. szám alatti 
lakos 84 éves korában
Káity Lázárné Móra F. u. 5/A szám 
alatti lakos 82 éves korában
Mészáros Gyula 6772 Deszk, Bajcsy-
Zs. u. 6. szám alatti lakos 49 éves 
korában elhunyt.

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 
Újszentiváni 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
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 – március 31. között):
Hétfő,Kedd SZÜNNAP

Szerda:  9.00 – 15.00 óra
Csütörtök  SZÜNNAP
Péntek  11.00 – 17.00 óra
Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap   SZÜNNAP

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 

6772 Deszk Tempfli tér 10. Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet Szabóné Panyor Zsuzsanna
Csecsemő tanácsadás:
 Csütörtök:15.00-16.00, Péntek: 8.00-9.00
Terhes tanácsadás: Csütörtök: 13.00-15.00

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
 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
 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: 

november 6., 20. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bár-
milyen saját zsákban vegyesen lehet 
papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Az A&E Kisáruházba 
megérkeztek 

a Halottak napi koszorúk, mécsesek!

és Nemzeti Dohánybolt!

A kisáruházban továbbra is kapható minden féle 
élelmiszer-vegyiáru, 100 Ft-os jellegű termékek, ru-
haneműk és bizsuk, de a dohányosoknak sem kell 
messzire menni, így mindent megkaphat, szinte 
egy helyen!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19h
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h


