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Az év újszülött babáiAz év újszülött babái

Csap Réka

Lovász Anna

A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat és szüleiket. 
A köszöntésről Kothencz Ágnes védőnő cikkét az 5. oldalon olvashatják.
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KEDVES DESZKI LAKOSOK!
KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM-
ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS-
SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!
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Köszönettel:
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Deszk Község Közoktatásáért Köz-
alapítvány a 2013/2014-es tanév 
első félévére középiskolás tanulók 
számára ösztöndíj pályázatot írt ki. 
Ebben a félévben egy tanulónak 
ítéltük oda az ösztöndíjat. Az elbírá-
lás szempontjai a következők voltak:

– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka, DÖK veze-

tőség, kulturális tevékenység stb./
2014. február 4-én a kuratóriumi ülésen az alábbi hatá-

rozat született:

A 2013/2014-es tanév I. félévében egy tanulót részesí-
tünk ösztöndíjban 

(az ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):

BONYÁK BALÁZS

Gratulálunk a nyertesnek! További jó tanulmányi mun-
kát és sikereket kíván:

Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány kuratóriuma

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATSzent Száva napi tetőtér avató 
A SZERB OKTATÁSI ÉS HITÉLETI KÖZPONTBAN!
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– Hogy állt össze a 2014. évi költségve-
tés?

– Hosszú hetek óta dolgozunk a költ-
ségvetésünkön a hivatalban, és nem 
mondhatom, hogy parádésan alakul. 
Jogszabályi változások miatt újabb 15 
milliós elvonással számolunk erre az 
évre, a 2013-tól beállt állandó 92 millió 
mellé. Látható, hogy egyre visszább szo-
rítják az önkormányzatok helyi adóbe-
vételeit. Ez a mozgásterünk és egyben 
az önkormányzatiság elsorvasztását ve-
títi előre. Egyre inkább el akarják kerülni, 
hogy önkormányzatok helyi civileket 
támogassanak – és ez bizony nagy hiba! 
Az országos projektekbe csak a tűzhöz 
közeliek kerülhetnek, így sok értékes 
közösség szűnhet meg az országban a 
következő években. 

Ezek persze a deszki költségvetés 
tervezésénél is jelentkeznek kicsiben. 
Remélem, sikerül egy egész évben tart-
ható büdzsét összeállítanunk, amiben 
minden - eddig számunkra fontos – 
elem helyet kap!

A számok elképesztőek az utca embe-
rének – a főösszegünk 12,93 milliárdra 
rúg! Már év végén is leírtam, hogy nem 
jelent Deszknek egyetlen plusz fillért 
sem, és hogy két, hozzánk csatlakozó 
nagy társulás számai tornázták fel a 
helyi adatokat. Deszk község költségve-
tése 470,9 millió forint. A 33 települést 
magában foglaló hulladékgazdálkodási 
társulásunk költségvetése több mint 7,7 
milliárd, a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása teszi ki a többi összeget. Ez a 
két utóbbi átfutó tételként jelenik meg 
a deszki számok között, mivel mi lettünk 
a központ mindkét esetben, de önállóan 
gazdálkodnak.

A kötelező feladatok ellátása mellett 
nagyon kevés jut a plusz feladatainkra 
idén. Az utak karbantartása, kis felújítá-

sok, pályázati önerők biztosítása – szin-
te mind kiírandó projektekre várnak. 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
ilyen munkákat nem fogunk idén vé-
gezni, hanem azt, hogy újabb túlélési 
technikákat kell kidolgoznunk, ahogy 
teszi sok család is a bezárt ajtók mögött, 
egyre kevesebb jövedelemből. Az biz-
tos, hogy a helyi adókat, terheket nem 
fogjuk növelni – a lakosokra már így is 
túl sok jut belőlük. Újra és újra megnéz-
zük, hol tudunk még összehúzni a gaz-
dálkodásunkban, és biztosan csak őszre 
tudjuk megmondani, hogy mennyit for-
díthatunk a közterületekre, közvilágítás 
bővítésére, és egyéb kisberuházásokra!

A költségvetés jelenlegi változatába 
bedolgoztuk az új buszfordulóhoz ve-
zető út javítását, két, már futó pályázat 
önrészét, az iskolai úszásoktatás 300 
ezres finanszírozását, számítunk pár ci-
vil szervezet támogatására, és a kft-nek 
szükséges finanszírozást is állni fogjuk. 
Ne áltassa magát senki, hogy a telepü-
lés-üzemeltetési kft nagy vállalkozási 
bevételekkel stabilizálhatja magát. Nem 
ötleteknek, akaratnak van híja, hanem 
sajnos a válság éveiben egyre keve-
sebben keresik megbízással ügyvezető 
asszonyt. A település üzemeltetését to-
vábbra is a községnek kell állnia.

Kimaradt egyelőre – bevételi ellenol-
dal hiányában – az urnafalunk tovább 
folytatása, a temető belső úthálózatá-
nak fejlesztése, útépítések a községben, 
újabb járdák építése, az óvoda és iskola 
árnyékolástechnikai fejlesztése, … és 
még sorolhatnám. Bízom abban, hogy 
a hónapok előrehaladtával egyre többet 
tudunk ezekből mégis megvalósítani. 
Tudom, csak addig nyújtózkodhatunk, 
ameddig a takarónk ér, de az utat keres-
ni fogjuk. A belső átcsoportosításokra 
többször is lehetőségünk van – azt gon-
dolom, fogunk is élni vele. 

– A hétvégén ninovei vendégek jártak 
Deszken. Mi volt a látogatásuk célja?

– Michel Casteur úr, Ninove testvér-
településünk polgármestere és egy he-
lyi nagyvállalkozó látogatott hozzánk 
három napra. A cél az idei közös ren-
dezvények, lehetőségek átbeszélése, le-
tisztázása volt. Velük 10 éves évfordulót 
ünneplünk május elején Deszken. Még 
tavaly terveztük néptáncosok kiutazta-
tását, hogy magyar néptáncot oktassa-
nak nyári tábor keretében az ottani mű-

vészeti középiskola tánctagozatosainak. 
Ennek első lépése igen sikeresnek bizo-
nyult a tavaly októberi látogatásunk al-
kalmával. Az év vége felé pedig Ninove 
város is szeretné flamand földön velünk 
közösen megünnepelni az elmúlt 10 
évet. Ezekről a rendezvényekről, a lét-
számokról és az időpontokról folytak 
egyeztetések, a lehetőségeink tükrében. 
Jutott idő szerbiai látogatásra, a deszki 
szerb hitéleti és oktatási központ meg-
tekintésére, ismerkedésre a deszki szerb 
templommal, és egy közös vacsorára a 
képviselőkkel, a baráti kör vezetésével. 
Fárasztó, de szép hétvége volt, melyen 
sok kérdést tisztázhattunk barátainkkal.  

– Idén három testvértelepülésünkkel is 
kerek évfordulót ünneplünk. Mikor és ho-
gyan kerül sor az ünnepségekre?

– Wiesenbach német testvértelepü-
léssel 25 éve, Oroszhegy romániai ma-
gyar testvértelepülésünkkel 20 éve, míg 
a belgiumi Ninovével 10 éve működünk 
együtt. Hosszú idő, sok-sok kedves pil-
lanat, szép utazások, emlékezetes fellé-
pések, deszki csoportok tucatnyi útja, 
és baráti kapcsolatok fémjelzik az eltelt 
évtizedeket. Nagy esemény ez, melyre 
Deszk községnek is az alkalomhoz mél-
tón kell felkészülnie. A testület úgy dön-
tött, hogy a majális hétvégéjén tartjuk a 
deszki megemlékezést. A költségveté-
sünk és törekvésünk a takarékosságra 
azt mondatták ki velünk, hogy közös 
ünnepet tervezzünk. Nem volna anyagi 
lehetőségünk három ilyen nagyszabá-
sú rendezvényt összehangolnunk eb-
ben az évben, de biztos vagyok benne, 
hogy így együtt minden barátunkkal 
talán még emelkedettebb hangulatban 
is meg tudjuk adni a rangját a különle-
ges évfordulóknak. A barátságunknak 
emelt emlékmű avatóval, kulturális mű-
sorokkal, kiadvány megjelentetésével 
és közös majálisi forgataggal várjuk az 
ide érkezőket. A három ünnepelttől, és 
a többi településről 80-87 főnyi vendég-
gel számolunk, akiket a „baráti körös”, 
vagy kívülállóként állandó vendéglátó 
családjaink szoktak elszállásolni, családi-
as szeretettel. Számítunk a segítségükre 
– nélkülük most sem mennénk semmi-
re!

A forgatókönyv már összeállt, a részle-
tek kidolgozása folyik jelenleg. Sok még 
a munka, egyre több a szervezési feladat 
is, nem fogunk unatkozni addig. 

A részletekről időben tájékoztatjuk a 
deszkieket szórólapokon.

– A volt TSZ iroda előtti területen ki-
vágták a fákat és egyéb növényzetet. Mi 
lesz ott?

– Mint már többször jeleztük is, itt 
építünk LEADER forrásból egy emlék-
parkot, ami nem csak a pihenésre ad 
lehetőséget a gyönyörű templomunk 
szomszédságában, de egyben emléket 
állít a település nagyjai előtt is. A pa-
dokat, ivó kutat, kandelábereket, fákat, 
cserjéket, virágokat és díszburkolatokat 
magában foglaló rendezett közterület 
végre engedi megmutatni a szép paró-
kia épületet és a felújított, egykori tsz 
irodát is. Azokat a fákat, melyek egész-
ségesek voltak, és nem voltak útban 
– természetesen meghagytuk, a többi 
elburjánzott, csúnya növényzetet kiir-
tottuk. Erre a sorsra jutott többek között 
a parókia előtti három hársfa is, melyek a 
DÉMÁSZ vezeték alatt stagnáltak évtize-
dek óta. A főágakat durván visszanyes-
ték minden évben, így csak a vízhajtá-
saikkal élhettek. Sem fajtajellemzőket 
nem viseltek, sem értékesek nem voltak. 
A helyükre is szép, kis növésű díszfák ke-
rülnek – reméljük, mindenki megelége-

désére. Az előkert kovácsoltvas kapujai 
visszakerülnek az eredeti helyükre. A 
nagykapu továbbra is használatba lesz, 
míg másik kettő sorsa, hogy hirdessék a 
múltjukat.

Ebben a parkban kap majd helyet a 
barátságunkat szimbolizálni hivatott 
emlékmű is, melyet majáliskor, a test-
vértelepüléseink évfordulós ünnepén 
kívánunk felavatni közösen az érintett 
települések vezetőivel. 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Megkérdeztük a polgármestert 

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját 
a két ülés között végzett munkáról, a köz-
séget érintő fontosabb eseményekről és 
az önkormányzati pályázatokról, valamint 
a tájékoztatót a lejárt határidejű határo-
zatokról. Elfogadta a Képviselő-testület a 
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. 
évi munkatervét, valamint a 2013. évről 
szóló beszámolóját. A Képviselő-testület 
köszönetét fejezte ki a Faluház igazgatójá-
nak és dolgozóinak felelősségteljes mun-
kavégzésükért. Megtárgyalta és elfogadta 
a Testület a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót és köszönetét fejezte 
ki a kuratórium vezetőjének és tagjainak 
áldozatos munkájukért. Elfogadta a Desz-
ki Falunkért Egyesület tájékoztatóját is a 
2013. évben végzett munkáról, és beszá-
molóját a 2013. évi önkormányzati támo-
gatás felhasználásáról. Itt is köszönetét fe-
jezte ki a Testület az elnöknek és tagjainak 
felelősségteljes munkavégzésükért.

További beszámolók is elfogadásra 
kerültek: az SZKTT Egyesített Szociális 
Intézmény Fogyatékosok Nappali Intéz-
ményének beszámolója a 2013. évi ön-
kormányzati támogatás felhasználásáról, 

valamint a Bánát Szerb Kulturális Közhasz-
nú Egyesület tájékoztatója a 2013. évben 
végzett munkáról, és beszámolója a 2013. 
évi önkormányzati támogatás felhasználá-
sáról.

Jóváhagyta a Testület a Tisza-Maros 
Szög Szúnyoggyérítési Önkormányzati 
Társulás, a Tisza Maros Szög Területfej-
lesztési Önkormányzati Társulás, valamint 
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás tár-
sulási megállapodásainak a módosításait. 

A Képviselő-testület elfogadta a Telepü-
lésrendezési Tervmódosításhoz beérkezett 
véleményeket, az eljárás során egyeztetési 

tárgyalás tartása véleményeltérés hiányá-
ban nem vált szükségessé.  Döntött arról, 
hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által kiírt, 2013. évi hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
pályázati felhívásra, a hulladékgazdál-
kodási díj kompenzációja célterületre. A 
pályázat támogatása esetén a támogatási 
összeget az Önkormányzat továbbadja a 
közszolgáltatást végző Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft-nek. 

Hozzájárult a Testület ahhoz, hogy az I. 
számú alapellátási háziorvosi körzetben a 
háziorvosi feladatokat ellátó dr. Marusin 

Ildikó háziorvost 2014. április 01. napjától 
születendő gyermeke 2 éves koráig dr. Vi-
rág Krisztina háziorvos helyettesítse. Zárt 
ülésen egyedi hatósági ügyben is döntött 
Testület fellebbezés elbí-
rálásáról.

Dr. 
Altmayerné 
Dr. Kocsis 

Anita
jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 20-ai rendes ülésén a következő határozatokat hozta:




























 






































































90 év az 90 év!
Egy kedves deszki lakosunk, Gulyás 

Jánosné Ilonka néni nem egyszer 
küldött már az óvodába almát a gyere-
keknek. Amikor legutóbb nála jártam, 
megkért – ha már úgyis ott vagyok, 
szedjek egy ládányi almát a kiskamrá-
ból, és vigyem el az oviba, mert kell a 
gyerekeknek a vitamin télen! Elmond-
ta, már máskor is küldött, és ha lesz, hát 
küld megint, mert az óvodának úgy 
sincs pénze ilyesmire. Megköszöntem, 
és azon gondolkodtam, milyen nagy szívnek kell 
dobogni egy olyan idős emberben, aki már sok 
mindent megélt, akinek gyerekei, unokái vannak, 
és mégis gondol a másokéra is. Köszönöm, ked-
ves Ilonka néni – a gyerekek és a szülők nevében 
is!

A címben szereplő 90 bizony nem az almalá-
dákat jelöli, hanem a nagy dátumot, amit Ilonka 
néni családja február 17-én ünnepelhetett. Ilonka 
néni nem kérte a miniszterelnöki köszöntő okle-

velet és az ünneplést sem. Egész 
életében a szerénységet, a mun-
ka becsületét, egymás tiszteletét 
hitte a legerősebben, becsülte a 
kétkezi munkát, és gyakorolta tán 
még tavaly is, tavasztól télig, amíg 
sajgó lábai engedték.   

Szeretek beszélgetni vele, bölcs 
és tényleg hatalmas tapasztalatok, 
sok-sok emlék birtokában van így 
a százhoz közeledve. Szellemi fris-

sessége és meglátásai mindig magával ragadnak. 
Bevallom, titokban mégis csak felköszöntöttük 

a 90. születésnapján a Damjanich utcai házában. 
Ami jár, az jár – és lelkem szerint is ezt kellett ten-
nem. Most itt mindnyájunk, a deszkiek nevében kí-
vánok neki jó egészséget és szeretetet az életben, 
amit családja körében tölthet! Isten éltesse Ilonka 
néni!!

Király László
polgármester

Január végén ünnepelte 90. 
születésnapját Pósa Lászlóné 
teljes családi körben, talán csak 
az Ausztráliában élő unoka és 
családja hiányzott. A „vér sze-
rintiek” azonban gondoltak az 
ünnepelt „második családjára” 
is, a nyugdíjas klubra. Pazar ven-
déglátással, különleges és finom 
falatokkal várták azokat a klub-
tagokat, akik ezen a keddi napon 
köszönteni és ünnepelni akar-
tak. Ezen a délutánon köszön-
töttük mi is az önkormányzat 
és minden deszki nevében Vica 
mamát. Átadtam miniszterelnö-
künk emléklapját, a mi csokrun-
kat és ajándékainkat is. Megha-
tódottság, őszinte szép szavak, 
vers, sok mosoly, és hála töltötte 
be a klubhelyiséget. A köszöntők 

sorában állt Mészáros Feri bácsi 
is, aki mosolyogva puszilta meg 
a szép korút, mint egy „kéthetes 
ismerőse”. Igen, ő idén éppen 77!

Ahogy néztem az arcát és a 
szemét, nem hiszem, hogy va-
laha is akadhatott haragosa en-
nek a mosolygós, és szeretettől 

sugárzó kedves néninek, akit 
mindenki „Vica Mamájaként” is-
mernek Deszken.  Kívánjuk neki, 
hogy még sokáig köszönthessük 
körünkben, egészségben és sze-
retetben! 

Boldog születésnapot 
Vica Mama!

SOK KICSI SOKRA MEGY – 90szer!
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Hej, Oroszhegy…

Hej, Oroszhegy, Oroszhegy! De jó 
volt újra itt!

Igen, igen! Majd 12 éve jártam utoljá-
ra testvérfalunkban és most alig ismer-
tem rá. Persze, megvolt minden, csak 
minden más lett. Jobb! Szebb! Moder-
nebb!

Hogy is volt régebben? Székelyud-
varhelyről Oroszhegyig azt a 10-11 
km-es utat egy busszal kb. 1 óra alatt 
tettük meg. Most 15-20 perc elég. 
Székelyszentkirályon laktunk és on-
nan Oroszhegyig 8 percig tartott az út. 
Igen, mert az utat végig kiaszfaltozták. 
Ugyanúgy, mint a faluban az általam 
látott összes utat. Néhány helyen még 
útburkolati jelek is voltak, és a helybé-
liek – figyeltem nagyon – betartották a 
hozzá tartozó szabályokat. 

Az utcák, a házak, mind-mind újak, 
vagy annak látszanak. A Kultúrház mel-
letti régi öreg jellegzetesen kék színű 
ház, ami akkoriban összedőlni látszott, 
ma teljesen felújítva, közösségi funkci-
óval ellátottan parádézik, előtte a gyö-
nyörű, színes székelykapuval. A ház kí-
vül a hagyományokat viszi tovább, ám 
belül teljesen modern iroda- és tanács-
kozó helyiségek vannak, mindegyik-
hez kapcsolódó vizesblokkal. Az eresz 
– minő csoda! – fából van! Számomra 
lenyűgöző látvány. A belső terek termé-
szetes világítását is megoldották egy 
kívülről nem látható, nagyon ravasz 
építészeti megoldással. 

Aztán a kilátó! Kedves helybéli em-
berek terepjárókkal felvittek bennün-
ket a kilátóhoz. Közben a tájban gyö-
nyörködtünk, és megtudtuk, hogy a 
faluban sokaknak van terepjárója. Ez 
persze nem csoda, hiszen a helyek mi-
att szükség van ezekre, de legutóbb 
csak lovas kocsit és traktort láttam. 
Igaz, akkor még kilátó sem volt. Hát 
most az is van. Egy gyönyörű, fából 
készült, erős kilátótornyot építettek a 
legmegfelelőbb helyre. Ennek a leg-
magasabban levő emelete éppen 1000 
méterre van a tengerszint felett. Bálint 
Elemér polgármester, aki szinte mindig 
velünk és mellettünk volt, ide is feljött 
és bemutatta a környéket, valamint 
mesélt néhány érdekességet is, mint 
például a pásztorválasztást. Ezt, mint 
néphagyományt, meg szeretnék őrizni 
az utókornak. Aztán hallottunk a kukás 
medvéről is egy történetet. Megtudtuk 
azt is, hogy a medvék létszáma maga-
sabb, mint amennyit a rendelkezésre 
álló terület ellátni képes, ezért nagyon 
körültekintően kell a medve-kérdést 
kezelni.

Még számos érdekességet hallot-
tunk, de olyan tömény volt az ismeret, 
hogy idő kell a feldolgozásához.

Voltunk a templomban is, azt is felújí-
tották. Szép is, modern is. 

Voltunk a községházán is, azt is felújí-
tották, még emeletet is húztak rá. Az a 
sok gyönyörű fabútor, amit ott láttunk! 
Hát, az állunk leesett rendesen.

Jártunk a kocsmában is, amit most 
Patkó bárnak neveznek. Már nincs 
kocsma jellege, hanem egy barátságos 
találkozó- és társalgó hely.

És az emberek!
Néhány régi ismerőssel, mondhat-

ni baráttal is sikerült találkozni, és bi-
zony, nagyon ránk tört a nosztalgia. 
Nem is tudtunk mindent megbeszél-
ni, kibeszélni, ezért úgy döntöttem, 
hogy nyáron felkeresem Oroszhegyet. 
Megpróbálom folytatni a megkezdett 
beszélgetéseket. Megpróbálom meg-
keresni azokat is, akikkel most nem ta-
lálkoztam. 

És, még egy nagyon fontos dolog! 
Ottani barátaim mondják, hogy ők 
ugyan nem járnak boltba, vagy csak 
nagyon ritkán, mivel mindent meg-
termelnek. Vannak háziállatok, van 
konyhakert, van gabona, van kaszáló, 
stb. Azt hiszem, ezen érdemes lenne 
elgondolkodni, hiszen mi, akik sokat 
járunk boltba, nem lehetünk biztosak 
a vásárolt áru eredetébe, minőségébe 
és egészségességébe. Talán nekünk is 
vissza kellene állni az önellátásra, és 
minél több dolgot magunknak kellene 
előállítani, mert a közeli s távoli jövő 
nem sok jóval kecsegtet.

Kedves Oroszhegyiek! 
Büszkék lehettek falutokra, mert 

igen nagyot fejlődött. Bátran ki me-
rem jelenteni, hogy az ottani fejlődés 
jóval nagyobb, látványosabb, mint pl. 
a deszki. Nekünk még tekernünk kell 
rendesen, hogy olyan fejlődési tempót 
produkáljunk, mint Oroszhegy. 

És a Polgármester Úr! Mármint az 
oroszhegyi polgármester: Bálint Elem-
ér. Tőle is tudjuk, hogy rengeteg pá-
lyázaton vettek részt és sok esetben 
nyertek. Másoktól meg azt tudjuk, 
hogy ezekben a pályázatokban a fő 
érdem Bálint Eleméré. Ezzel nem kívá-
nom őt fényezni, mert nincs rá szüksé-
ge. Viszont a sok munka, a sok törődés 
meghozta a gyümölcsét: Oroszhegy 
felvirágzott!

Hej, Oroszhegy! Virágozz tovább, 
mert azt is hallottuk, hogy rengeteg 
terv és lehetőség van még, amiket meg 
szeretnétek valósítani.

Sok sikert kívánok a továbbiakban is.

Révész István
P.S.: Nálam még mindig az oroszhe-

gyi szilvapálinka a favorit! A tyúkxaros!

Január 22-én Magyar Kultúra Napi 
műsorra invitáltuk a deszkieket. Nagyon 
örülünk, hogy évről évre egyre többen 
tartják fontosnak, hogy egy estén meg-
emlékezzünk nagyjainkról, hagyomá-
nyainkról, gyökereinkről. Harmadik éve 
már, hogy Seres István Pipu állítja össze 
az est műsorát, készíti a plakátot, ren-
dezi és reklámozza az eseményt. Idén 
a Párbeszéd című kiállítás megnyitójá-
val kezdtünk a kupolateremben, ahol 
Király László polgármester köszöntője 
után maga a festőművész, Retek László 
is szólt néhány szót. A festmények meg-
tekintését követően a színházteremben 
folytatódott a műsor. A fellépők: a Bánát 
Néptáncegyüttes, a Cantabella Női Kar, 

Tari Dorottya, a DeszkaSzínház tagjai 
és a Csicseris fiúk mind különleges mű-
sorszámokkal készültek, Molnár Anna, 
Molnár Diána pedig „videóról énekelt 
nekünk”.  A műsorszámok közötti videó-
átvezetések még egyedibbé tették a 
műsort, mégis számomra a legszebb ré-
sze az volt, amikor a terem hátsó feléből 
a Cantabellás lányok énekelték a szóza-
tot... Egy világváros hangversenytermé-
ben éreztem magam, lúdbőrözve... Egy 
szó, mint száz, köszönjük a fellépőknek 
és Seres István Pipunak ezt a különleges 
programot, érdeklődéssel várom a már-
cius 15-i megemlékezés műsorát!

Varga Krisztina

Február 11-én elérkeztünk a Kávé-
házi esték-Nemzeti estek sorozatunk 
következő állomásához, mely Horvát-
ország volt. Az első előadónk Horváth 
Anetta volt, aki apai ágon horvát szár-
mazású, s aki sokrétűen, az érdekes-
ségekre és látnivalókra kihegyezve 
mutatta be nekünk ezt a szép orszá-
got. Őt Marjanovic Dusán követte, aki 
a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, s aki munkájukról és 
a szegedi horvátokról mesélt nekünk, 
majd megnyitotta „Az Adria színei” 
című kiállításunkat. A művészek kö-
zül – Dulic Kasiba, Kelcs László, Or-
govány Erika, Pesztalics Márta, Ruza 
Tumbas, Ruzica Mikovic Zigmanov és 
Sarsanski Vass Márta – Pesztalics Már-
ta tisztelt meg minket jelenlétével, 
akitől sok érdekességet tudhattunk 
meg. A kiállítás megtekintését köve-
tően pedig horvát ételkóstoló várt a 
vendégekre, mely tökéletes lezárása 
volt az estének.

Remélem, aki eljött, jól érezte ma-
gát, és hasznos információkkal, kul-
turális feltöltődöttséggel, kellemes 
gasztronómiai élménnyel tért haza. 
Szeretettel várunk mindenkit a követ-
kező német estre!

Varga Krisztina

Magyar Kultúra Napja Deszken

Másfél óra 
Horvátország-
ban

Három újdonsággal várjuk a kicsiket és nagyokat a Deszki Faluházba:

keddenként és szerdánként 16:15-től KERÁMIA SZAKKÖR Pető Edinával
hétfőn és szerdán 16:30-tól BALETT ELŐKÉSZÍTŐ, MOZGÁS 
ÉS RITMUSÉRZÉK-FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Kakas Orsolyával 
szerdánként 18 órától KÖNNYŰZENEI KLUB Bereczki Károllyal

PROGRAMAJÁNLÓ
2014. március 7. péntek 14 óra
Maros Menti Fesztivál – vers- és prózamondás kategória

2014. március 8. szombat 
Népdalkör nőnapi bálja a Bástya Étteremben

2014. március 10. hétfő 18 óra
Plastica Hungarica - 5 éves a DeszkaSzínház - gálaműsor

2014. március 14. péntek 18 óra
Ünnepi műsor

2014. március 21. péntek 14 óra
Maros Menti Fesztivál – szólóhangszer-, népdal- és kamarazene kategória

És ne vedd komolyan, amit dühömbe 
mondok,
hiszen nem gondolom komolyan, tudod 
jól!

De sose hagyd szó nélkül, ha olyat ten-
nék,
ami rám nézve szégyen - s közvetve rád 
is!

Bár mindenki csak magáért felel:
Te nem tehetsz róla, én se rólad.

Mégis! Valahogy tükrözzük egymást,
ha nem is vagyunk egyformák, nem!

Te - te vagy, én pedig kezdettől - én.
Kérlek, ezt soha ne felejtsd el!

De a győzelmem a te győzelmed is,
és a bukásom, az is részed.

Ahogy minden elfáradásom,
részed minden feltámadásom.

De ne szólj bele a dolgaimba!
Ne írj nekem elő soha semmit!

És ne kérdezgess fölöslegesen,
de közömbös se légy, látszólag se!

Legyen egy mérleg a kezedben,
de ne tégy mérlegre mindig mindent!

Tudd néha behunyni a szemed,
de ne úgy, mintha a cinkosom volnál!

Mindazonáltal ne felejts el törődni ve-
lem,
ne felejts el aggódni értem!

Sírj, mert nincs gyógyszer a világra,
de ne vond meg tőlem a bizalmadat!

Mit tehetnél még értem, anyám?
Viselj el minden időben!

És égjen a villany az ablakodban,
mert néha éjszaka fölnézek.

Faluház hírek

Darvasi Áron: 
MINDEN IDŐBEN

A Deszki Művelődési Ház és Könyv-
tár „Együtt a szabadidő hasznos el-
töltéséért” című projektje a végéhez 
közeledik. A projekt az elmúlt másfél 
évben változatos programok megvaló-
sítására nyújtott lehetőséget az intéz-
mény számára. Egyrészt a jól ismert és 
nagy sikerű szakkörök finanszírozá-
sához járult hozzá, ilyenek a néptánc, 
népdal, színjátszó és ének szakkörök, 
másrészt olyan programok is megva-
lósulhattak, mint a több alkalommal 
megrendezett könyvtári napok, kirán-
dulások a Hagyományok Házába, az 
Országos Széchényi Könyvtárba és a 
Természettudományi Múzeumba, a 
szegedi Móra Ferenc Múzeumba és a 
Reök Palotába. A nyári szünet alkal-
mával színjátszó, rajz és néptánc tá-
borokban vehettek részt a gyerekek, 
valamint ősszel Erdei Iskolában Mó-
rahalmon.

A projekt fontos eleme, hogy a prog-
ramok nemcsak a deszki, hanem az 
együttműködő oktatási- nevelés in-
tézmények által szegedi, tiszaszigeti 
és újszentiváni gyerekek számára is 
szóltak, így ők is részt vehettek a prog-
ramjainkon.

A sokszínű programok méltó zárása-
ként projektzáró rendezvényünket az 
„Ezt tanultuk!” programunkkal kötjük 
össze, melynek időpontja 2014. febru-
ár 21. 17 óra. A rendezvényre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázat kódja: 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0124

Kedvezményezett:
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Támogatás összege: 22.433.200 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projektben együttműködő ne-

velési-oktatási intézmények:
„Tücsök” Óvoda (Deszk)
Szent Antal Katolikus Általános Is-

kola és Óvoda (Tiszasziget)
Szent Antal Katolikus Általános Is-

kola és Óvoda (Újszentiván)
SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő 

Óvoda (Deszk)
SZTEJKI Zoltánfy István Általános 

Iskola (Deszk)
SZTEJKI Weöres Sándor Általános 

Iskola (Szeged)

„Együtt a szabadidő hasznos eltöltéséért” 

2014. március 5-én szerdán 9.00-16.30 óra közöttA Deszki Polgármesteri Hivatal előterében
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azaz mire költjük a pénzüket?” 
Mit? Miből? Mennyiért?... 

Pékség Centrum néven új kenyérbolt nyílt az 
Alkotmány utca 54-56. szám alatt február 12-én. 
Természetesen kenyérből is többféle kapható, 
elég csak megemlíteni a hagyományos fehér és 
félbarna mellett a rozsos-magvas és a hagymás 
változatot. Zsemléből szintén árulnak rozsos-mag-
vas fajtát. Édes pékáruból is zavarba ejtő a kínálat. 
Kakaós csiga, túrós, lekváros batyu, meggyes, al-
más piskóta, kakaós, mákos, meggyes-mákos kiflik 
mind-mind megvásárolhatóak. Ami miatt igazán 

sokak kedvencévé válhat majd 
az üzlet, az a sehol másutt, 
csak az albán pékeknél kapható meny-
nyei sonkás patkó, pizzás papucs, sonkás sajtos 
ketchupos kifli specialitások. Ami feltétlenül nagy 
előnye a boltnak, hogy a hét minden napján, még 
vasárnap is, reggel öttől este nyolcig várja vásárló-
it. A fogyókúrázókon kívül mindenkinek jó szívvel 
ajánlom!

Magony István

A tavalyi év so-
rán változás tör-
tént a Deszki Nagy-
családos Egyesület 
életében. Stadler-
né Éva távozása 
után, Prónainé Kiss 
Évát választották 
az egyesület tagjai 
vezetőjüknek. Őt 

kérdezem jövőbeli terveiről.
– Először is, engedd meg, hogy gratuláljak meg-

választásodhoz. Hogyan kezdted meg elnöki mun-
kádat az egyesület élén?

– Köszönöm szépen! Kissé nehézkesen in-
dultunk, a tavalyi évben csak az adminisztratív 
ügyeket tudtuk elrendezni. 2013 májusában volt 
közgyűlés, amikor a tagság felkért és megválasz-
tott az elnöki pozícióra. Eddig én csak élvezője 
voltam az egyesületi tagságomnak, ezért mikor 
megkerestek az ötlettel, azt gondoltam, így én 
is tehetek most valamit az emberekért. Ugyan 
munka mellett kicsit nehezen osztom az időmet, 
de lelkesek vagyunk a csapatommal és próbálunk 
minden igyekezetünkkel azon lenni, hogy segít-
sünk a hozzánk fordulóknak. A választás után az 
átadás-átvételi folyamatokat, bírósági végzést, 
közjegyzői aláírást intéztük. Jogerőre csak dec-
ember 19-én emelkedett a bírósági határozat, így 
ezt az évet már hivatalosan tudtuk megkezdeni 
vezetőtársaimmal. Ennek ellenére tavaly már 
igyekeztünk bekapcsolódni a Falunap szervezé-
sének menetébe is. 

– Kik a vezetőtársaid?
– Nagyon lelkes csapat áll mellettem, akik a 

saját szakterületük szerint segítik a munkámat. 
Pappné Szkrenya Éva, Tóthné Gwendolyn a tit-
kár, ő a „jobbkezem”, Frankné Magdi, Gonda Gabi, 
Bárdiné Piroska. Jó érzés, hogy tudom, bátran tá-
maszkodhatom rájuk.

– Hallottam, hogy januárban megtörtént az első 
nagy segélycsomag osztás…

– Élelmiszerbankon keresztül Orosházáról 
érkeztek a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letétől az élelmiszercsomagok. Körülbelül 130 
család részesült belőle, igen nagy csomagokat 
kaptunk, melyeket mindenkinek egységesen 
osztottuk szét, és sikerült mindenkinek örömet 
okozni. Jó kezdés volt, így megismerkedhettünk 
a tagokkal is, felvettük az adatokat a tagi nyil-
vántartáshoz. Csináltunk egy közösségi oldalt, 
ahol könnyebben, gyorsabban tudjuk eljuttatni 
a tagokhoz az információt. Természetesen van-
nak kedves, kis nyugdíjasaink is, akiknek nincs 
internethozzáférésük, őhozzájuk továbbra is sze-
mélyesen visszük az információkat, hogy ne ma-
radjanak le semmiről.

– Mesélnél a terveitekről?
– Az első és legfontosabb, hogy azt szeret-

ném, ha ez az egyesület a gyerekekről szólna, 
a gyerekekért működne. Nekik szervezzünk 
színes programokat, nekik szerezzünk apró 
örömöket. Próbáljuk ezen irány mentén tervezni, 
szervezni az egyesület életét, programjait.  Ezért 
már szóba is került a Március 15-i rajzpályázat, 
amibe szeretnénk újra bekapcsolódni, mert az 
ovisok nagyon szerették. 

Március 29-én a Faluházban 10-12-ig ruhabör-
zét tartunk, ahol a tagok elhozhatják a kinőtt, 
megunt holmijukat és csereberélhetnek. A Majá-
lison szeretnénk egy közös főzést szervezni, ahol 
a tagok jobban megismerkedhetnek az új veze-
tőséggel, úgy gondolom, ez a program minden-

képp összehozza a csapatot. Egyeztettem már 
Király László polgármester úrral, aki azóta már 
csatlakozott is az egyesülethez – amire nagyon 
büszke is vagyok-, hogy ugyan a falu nem főz, de 
a baráti társaságok a hagyományokhoz híven főz-
hetnek. Úgy gondoltuk, hogy egy jó kis gulyásle-
vest készítenénk. 

Már böngésszük a pályázatokat is, próbálnék 
egy egynapos közös kirándulást szervezni. Ez 
sajnos még eddig elmaradt, mert csak „valódi”, 
háromgyerekes családokat tudnánk magunkkal 
vinni, hiszen csak így kapunk kedvezményt. Ez 
esetben viszont a pártoló tagjainkat és az egy-két 
gyerekeseket kizárnánk a programból, amit nem 
szeretnénk. Tehát, most azon dolgozunk, hogy 
pályázati támogatással mennénk közösen. 

Tervezzük május végén már a gyereknapi prog-
ramokat is, próbálnánk más egyesülettel közösen 
gondolkodni, hátha sikerülne egy remek, élmény 
dús napot szervezni a gyerekeknek. 

Természetesen a Falunapi programok szerve-
zésében is részt veszünk, ha tudunk bármiben 
segíteni. Őszre ismét tervezünk egy ruhabörzét, 
és karácsonykor pedig szokásainkhoz híven egy 
műsorral kedveskednénk a tagoknak. Szilveszter-
kor pedig újra tervezzük a batyubál megszerve-
zését. 

Próbálom a tagok igényeihez is alakítani a 
terveinket, a kirándulást is többen várják már 
és a szilveszteri bál szervezését is hiányolták. 
Mindamellett igyekszünk a segítségre szoruló 
családokat is kisegíteni, akár jogi, vagy bármiféle 
más dologgal forduljanak hozzánk. Dr Ledniczky 
Ildikó továbbra is vállalta a jogi képviseletét, amit 
ezúton is köszönök. Szeretném, ha az egyesüle-
tünk a falu életébe is szervesen bekapcsolódna, 
keresem az együttműködési lehetőségeket a falu 
vezetésével, más civil szervezetekkel is. 

– Hány taggal működik az egyesület?
– Én most egyenlőre 250 tagot látok a nyilván-

tartásban és ezek között a deszkieken kívül van 
számtalan vidéki, algyői, balástyai, stb. Személy 
szerint azt szeretném, hogy a Deszki Nagycsalá-
dosok Egyesülete a deszkiekről szóljon. Termé-
szetesen a klárafalvi tagság szervesen hozzánk 
tartozik, de elsősorban a deszkieknek szervezünk 
csomagosztást, ruhabörzét, stb. Március végéig 
rendezik a tagok az éves tagdíjakat, ami úgy gon-
dolom, nagyon minimális. 1600.- Ft /család/év a 
tagdíj, amelyet nem emeltünk meg az idén. Jelen 
pillanatban úgy tűnik, hogy a csomagosztás után 
a klárafalviakkal együtt kb. 130 aktív családról be-
szélhetünk, és aminek nagyon örülök, hogy már 
jelentkeztek hozzánk új kisgyermekes családok 
is. Természetesen továbbra is várjuk a csatlakozni 
szándékozókat függetlenül attól, hány gyerme-
ket nevel. 

– A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szá-
mos kedvezményt kínál a három és többgyermekes 
családok számára- fürdőbelépők, utazási kedvez-
mények, múzeumi belépők, stb. Az, aki hozzátok 
csatlakozik, a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tének is a tagjává válik?

– Az egyesületünk tagja a szervezetnek, ezért 
kaphatunk segélycsomagokat is, de a tagjaink 
már nem tagjai a nagy egyesületnek. Igazából 
most próbálok utána járni, miként lehet a tagsá-
got intézni, hogyan lehet a tagok számára NOE 
kártyát szerezni. 

– Jó munkát, kitartást és számtalan apró örö-
möt kívánok a munkátokhoz.

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Pékség CentrumÚj vezető a nagycsaládosok élén

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket,

hogy településükön az egészséges ivóvíz 
szállításával kapcsolatos
feladatunk véget ért.

KÖSZÖNJÜK

együttmûködésüket,  
és katonáinknak nyújtott

támogatásukat!

Magyar Honvédség 
Összhaderõnemi Parancsnokság

A képviselő testület a település közép és hosszú távú fejlesztési terveinek eléré-
se érdekében az elmúlt három év alatt – bármennyire is szűkös volt a költségvetés 
– mindig ingatlanvásárlásokkal gyarapította a közös vagyont. A legújabb gyara-
podásunk a faluházunk és az idősek napközi otthona szomszédságában álló egy-
kori tsz épület, amely falu központjában értékes beépíthető intézményi terület-
ként nagy lehetőségeket rejt magában. Ez az épület volt egykor tejcsarnok, aztán 
gyakorló műhely az iskola számára, majd évtizedek óta az enyészeté a hatalmas 
ház. A megvásárlására 

6.000.000 forintot költöttünk az Önök pénzé-
ből. Mielőbb szeretnénk közmunkásokkal elbontani, a terepet elrendezni és egy 
kulturált kerítéssel lezárni az egész területet az utca felől.

Az EU élelmiszersegély program keretén belül 
Deszk Község Önkormányzat támogatásával az 
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ élelmiszer-
osztást szervezett január 28-30. között. A Ma-
gyar Élelmiszerbank raktárából 4322,9 kg tartós 
élelmiszert tudtunk átvenni a TAUGÉP Kft. segít-
ségével, aki ingyen leszállította nekünk a hatal-
mas szállítmányt! Köszönjük nekik!. 

Lisztből 1800 kg-ot, szarvacska tésztából 840 
csomagot, konzerv melegszendvics-krémből 
372 db-ot, kristálycukorból 1920 kg –ot, étolaj-
ból 75 litert. 

Többen kérdezték az élelmiszerosztáson, 
hogy miért nem kaptak bizonyos termékeket, 
vagy miért kaptak kevesebb cukrot, mint más. 
Az osztási kritérium mennyiség vonatkozásában 
minimum 5 kg/fő volt. Mivel nem kaptunk min-
den termékből azonos mennyiséget, ezért nem 

lehetett mindenkinek ugyanazokat a terméke-
ket kiosztani ugyanolyan mennyiségben. Ezért 
volt az, hogy az átvett adomány tartalma eltérő 
volt egyes esetekben.

Az élelmiszersegély program keretében ezen 
a három napon 780 rászoruló személynek tud-
tunk tartós élelmiszert kiosztani, minimum 5 kg/
fő, maximum 28 kg/család körüli mennyiségben.   

ot meghaladja, úgy a gondozásért 440 Ft/órát 
kell fizetni.

További információ:
Tóth Ágnes:  

62/ 571-598
20/620-79-43

Iroda: Deszk, Tempfli tér 7. 
SZKTT Szociális Szolgáltató Köz-

pont családsegítő –gyermekjólé-
ti szolgálat iroda.

Szociális Szolgáltató Központ hírei  

A mezőgazdasági 
út mellett valaki egy 
nagy adag villanysze-
relési hulladékot rakott 
le. Mindenkinek szeret-
nénk felhívni a figyel-
mét a Hulladékudvar 
működésére! 

KÉRJÜK, HOGY 
A HULLADÉKOT 
ODA HELYEZZÉK 
EL!

A Deszki Falunkért Egyesület vezetőjeként, s így mint a Deszki Hírnök felelős kiadója kijelentem, hogy 
sem terjedelmében, sem tartalmában nem felelnek meg a polgármester úr válaszai – melyek a szerkesz-
tőség kérdéseire adottak- az újság politikamentességének, amelyet az alapszabályban rögzítettünk, ill. 
az én elveimnek, ezért ezektől elhatárolódom.

Fehérvári Györgyné

A szerkesztőség a továbbiakban a Deszki Hírnök hasábjain nem ad teret az ügy semmiféle 
folytatásának.

Elhatárolódás

Az önkormányzat ál-
tal finanszírozott Deszki 
Hírnök januári számá-
ban, annak a „Megkér-
deztük a polgármestert” 
című rovatában meg 
lettem szólítva, de le-
hetőséget sajnos nem 
kaptam arra, hogy akkor 
és ott reagálhassak a ró-
lam leírtakra. Úgy vélem, 

egy független és demokratikus újságnak egyik fő 
alapelve kellene, hogy legyen, a másik fél megkér-
dezése is. Bár a polgármester azzal zárta a cikkét, 
hogy „ ezzel a témával nem kívánok többet foglal-
kozni”, én mégis úgy tartom tisztességesnek, hogy 
válaszoljak a megszólításomra. 

Ezért most így, sajnos csak utólag engedjenek 
meg egy pár gondolatot:

Farkas Péter vagyok, a jelenlegi képviselőtes-
tület Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottságát 
vezetem. A januári számban megjelent cikk rólam 
szóló részének egyetlen igaz állítása az, hogy pol-
gármester jelöltként indulok az ez évi önkormány-
zati választáson. 

Tősgyökeres deszki lakosként 16 éve vagyok 
képviselő, így megfelelő rálátással, szakmai ta-
pasztalattal és tudással rendelkezem a község 

irányításához, amennyiben arra felhatalmazást ka-
pok Önöktől. A 2006. évi választásokkor az akkori 
polgármesterrel szemben egy teljesen korrekt, 
a választási szabályoknak és etikának megfelelő 
kampányt folytattam, még az ellenfelem szerint 
is. Ezt most sem fogom másképp tenni a jövőbe-
ni kampányom során, én nem változtam, csak az 
ellenfelem.... 

A képviselőtársaimat sosem „skatulyáztam be 
és pécéztem ki”, ahogy a megkérdezett polgár-
mester nyilatkozza az előző számban; mindenki-
vel szemben teljesen nyugodt a lelkiismeretem, 
hiszen már a januári számban megjelent cikk előtt 
minden képviselőt tájékoztattam a terveimről, és 
nem gondolnám, hogy a képviselők gondolatai-
ról és érzéseiről a polgármesternek kellene véle-
ményt nyilvánítani! 

A széles közvéleményt pedig valóban nem kel-
lene még „presszionálni” a helyhatósági választá-
sokkal, úgy, ahogy azt községünk jelenlegi veze-
tője tette már a januári számban és egyéb média 
megjelenésben. 

Köszönöm a figyelmüket.
Tisztelettel: 

Farkas Péter   
képviselő

Tisztelt Deszkiek!



2014. február 5DESZKI HÍRNÖK

2014. január 24-én a Móra Ferenc Csicsergő 
Óvodában összegyűltünk, hogy Őzéné Szilágyi 
Tünde nyugdíjba vonulása alkalmából kívánjunk 
Tündének megérdemelt pihenő éveket, hogy 
ezentúl kicsit legyen „önzőbb” magával szemben. 

Valójában egész életünk arról szól, hogy min-
dig mindenkinek meg kell felelnünk valamilyen 
formában és folyamatosan korlátokkal vagyunk 
körbevéve. Gyerekként szeretnénk megfelelni 
szüleinknek, a körülöttünk élő felnőtteknek, ta-
nároknak. Később a munkahelyen beosztottként, 
majd vezetőként is, meg kell felelni az elvárások-
nak és valójában nem lehetünk igazán önmagunk. 
Talán mi, akik még nem értük el a nyugdíjas éve-
ket, kicsit irigykedünk is, hogy milyen jó volna már 
„szabadnak” lenni korlátok és kötöttségek nélkül 
kelni és feküdni. Talán ezek az évek azok, amikor 
úgy igazán áldozhatunk saját kedvtelésünknek.

A nyugdíjaskor valójában az élettől egy juta-

lom. Megadatik vele, hogy számvetést tegyünk 
életünkről, hogy láthassuk munkánk eredményét. 
Ez jutalom!

Ezért kívánjuk Tündének, hogy sokáig élvezhes-
se ezt a jutalmat családja körében egészségben, 
boldogságban és szeretetben! 

Gyukinné Brczán Szpomenka
 mb. óvodavezető

Január 27-e Szent Száva napja, minden évben 
a legnagyobb ünnepek közé tartozik a Kóló cso-
port életében. Minden gyerek izgatottan készül 
erre a napra, mert tudják, hogy akiről a verseket 
tanulják, ő volt az, ki az első iskolákat létrehozta, 
és ő volt az, ki a vagyon és a gazdagság helyett a 
tudást és a szegények segítését választotta. 

Ezen a napon, ki csak teheti, ünneplőbe öltözik, 
és az ünnepi misét követően a templomból átjön a 
Szent Száva Kulturális Oktatási és Hitéleti Központ 

nagytermébe, hogy részese lehessen a gyerekek 
ünnepének. Ezúttal meghívott vendégek is helyet 
foglaltak közöttünk. Eljöttek az Újszentiváni, a Hu-
nyadi téri óvodások, valamint a szőregi Kossuth 
Iskola szerb tanulói is, hogy a szépen megtanult 
verseikkel ők is tisztelegjenek Száva előtt. 

Minden évben, a hagyomány része a kalács és 

„koljivo”(búza) szentelés, melynek „főszereplője” 
a „kum”. Az idén ezt a tisztet Brczán Lázár töltötte 
be. 

A szentelés és az ünnepi köszöntőt követően a 
gyerekek elszavalták a verseket, melyekkel erre az 
alkalomra készültek. Végezetül közösen elénekel-
ték a Szent Száva himnuszát.  

Közösségi oldalakon innen, januá-
ri hóvirágokon túl, a tél közepén, egy 
szombaton jó pár lelkes szülő cseme-
téivel és házi szerszámaival felfegyve-
rezve lebontotta a központi óvoda ud-
varán álló kültéri játékokat. Az Óvoda 
TÁMOP-os pályázatból tudja finanszí-

rozni az új kültéri játékok telepítését, 
melynek előfeltétele volt, hogy ön-
erőből eltávolítsa a korábbi játékokat. 
A szülők ebben segítettek: ki fúróval, 
ki gofrival, ki forralt borral. Nagyszerű, 
családias hangulatban teltek el a bon-
tás órái.

Kardos Ditke

Köszönjük a szülőknek az önzetlen 
segítséget, az összefogást, amely el-
érhetőbbé teszi azt, hogy gyerekeink 
minél hamarabb, birtokba vehessék az 
új kültéri játékokat.

Az óvoda dolgozói

Tündi nénitől nyugdíjba vonulása alkalmából január 28-án 
délelőtt búcsúztak az ovisok. A szülői munkaközösség aján-
dékcsomaggal köszönte meg Tündi néni munkáját, majd a 
kiscsoportosok rövid verses-mondókás előadása után átad-
ták a saját kézzel készített meglepetésüket. Őket követték 
a középsősök, akik szeretetüknek nemcsak az előadással és 
az ajándékokkal adták jelét, hanem bizony a nagy ölelések 
közepette könnyeik is kicsordultak. A nagycsoportosok mű-
sora még tovább fokozta a bensőséges hangulatot. A szerb 
ovisok táncos műsorában már Tündi néni együtt táncolt a 
gyerekekkel. A közös tánc után mindenki jóízűen falatozott 
a szülők által készített süteményekből. Tündi néni, látogass 
meg minket minél többször! Reméljük, sokszor találkozunk 
még!

(Félix Apukája)

Sok éve hagyomány településünkön, hogy ünnepi műsor-
ral kedveskedünk az adott évben született babáknak és csa-
ládjaiknak. Idén sem volt ez másként, január 17-én egy szép 
tavaszias napon fogadtuk vendégeinket a Faluház kupola-
termében. 24 meghívót küldtünk ki és örömmel láttuk, hogy 
milyen sokan elfogadták a szíves invitálást.

A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda ovisai kedves műsorral 
lepték meg a jelenlévőket, majd Király László polgármester 
úr köszöntötte a családokat. A pici ünnepeltek folyamatosan 
és jókedvűen kommentálták az eseményeket. Sütemények-
kel és üdítőkkel kínáltuk vendégeinket, a nagyobb babák kö-
zül néhányan jóízűen kóstolgatták a finomságokat. 

Ajándékokkal is készültünk, az előre beküldött digitalizált 

babafotókból elkészítettük a 2013-as évben született babák 
első közös tablóképét, melyből mindenki kapott. Átnyújtot-
tunk még egy névre szóló, saját fotóval ellátott emléklapot is.

A délután folyamán készült közös csoportkép és sok csa-
ládi, illetve pillanatfelvétel is. A rendezvény fotóit a Faluház 
honlapján lehet megtekinteni.

Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel folytatódott, a csalá-
dok ismerkedtek egymással, láthatóan a nagyobb testvérek 
is jól érezték magukat.

Reméljük, ebben az évben is sok gólya kap majd leszállási 
engedélyt Deszken…

Kothencz Ágnes
védőnő

A Móra Ferenc Versmondó Találkozó óvodai válogatója a Támop 
Óvodafejlesztési pályázat keretein belül került megrendezése két 
helyszínen, 2014. február 6-án. A központi óvodában 17 
nagycsoportos és 14 középső cso-
portos óvodás mondta el a versét, a 
szerb tagozaton 20 óvodásunk sza-
valt a lelkes közönségnek: szülőknek, 
nagyszülőknek, testvéreknek, hozzá-
tartozóknak, az óvoda dolgozóinak, és 
persze egymásnak. Közülük a követke-
ző gyerekek képviselték óvodánkat.

A Micimackó csoportból:
Haluska Lara
Tirk Inez
Szögi Lóránt
A Bölcsbagoly csoportból:
Csap Kata

Révész Petra
Karácsonyi Gábor
Kolo csoportból:
Brczán Lázár
Pataki Balázs
Széll Panna
Szabó Kata
Pajcsin Kamilla
Sztanojev Branimír

A IX. Móra Ferenc Versmon-
dó Találkozó 2014. február 11–én délelőtt került megrendezésre 
a Központi óvodában, amelyen idén is több óvoda képviseltette 
magát. Érkeztek versmondó gyerekek a deszki Tücsök óvodából, 
a dóci, az újszentiváni, a sándorfalvi, és a szatymazi óvodákból. 
Összesen 6 óvodából 26 gyermek versét hallgathattuk meg. Kor-
csoportonként 4–4 gyermek részesült külön könyvjutalomban is, 

1-1 gyermek a Faluház különdíját kapta meg.  
Jó volt látni, hogy már ezek a kicsi gyerekek is mennyire szeretik, 

érzik és képesek magukévá tenni nem csak a meséket, hanem a 
verseket is. Bátran kiállva a közönség elé, meg is mutatták ezt ne-
künk ezen a rendezvényen.

óvodai hírek  

Óvodai hírek

Játszóteret bontottunk!Tünde néni búcsúztatása

Újszülöttek köszöntése

Móra Ferenc Versmondó Találkozó

AUTÓSZERVÍZ DESZK
Alkotmány u. 101. (Footmark telephelyén)

• ingyenes 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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Idén ismét megszállhatták a deszki 
gyerekek és kísérőik a szegedi Műjég-
pályát. Január 17-én, közel 50 vállalko-
zó illetve magánszemély támogatásá-
nak köszönhetően mintegy 115 deszki 
ovis, kis- és nagyiskolás köthette fel a 
korcsolyát a közös buszozást követő-
en. Jómagam első áldozóként léptem 
jégre, szerencsére nem én voltam az 
egyetlen felnőtt; a tanárnénik is be-
csülettel kivették részüket az erő- és 
egyensúlypróbából. A gyerekek jelesre 
vizsgáztak fegyelemből, együttérzés-
ből és segítőkészségből; mindig volt, 
aki bukdácsolt, és mindig volt, aki segí-
tett. Mindig volt, aki éhes, vagy szom-
jas volt, és Vojszi bácsiék kiszállásos 
büféjében mindenki jóllakhatott a házi 
finomságokkal. Jó volt látni, milyen so-
kan lelkesednek a korcsolyázásért, és 
látható volt az is, hogy sok új fecskét 
nyert meg magának ez a téli sportolási 
lehetőség. A számos támogató mellett 
mindez nem jöhetett volna létre Vojszi 
bácsi, Márti néni és Endre bácsi szerve-
zőkészsége és kitartása nélkül.

Kardos Ditke
Támogatóink voltak:  Deszk 

Község Közoktatásáért Alapítvány, 
Deszki Szerb Nemzetiségi Önkor-

mányzat, Deszki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, Dr. Mészáros Milán, 
Dékány Györgyné, Terhes Éva, Terhes 
Zoltán, Szuroveczné Szeles Ágnes, Pál 
Gábor, Vörös Eszter, Wonka Günter és 
Katalin, Dr. Berend Tamás, Karácso-
nyi Zsolt, Farkas Péter, Balogné Pataki 
Katalin, Kardosné Papp Éva, Dékány 
Ferencé, Scholtzné Süvegh Zsuzsa, 
Csányi Imre, Orvos János, Hegedűs 
Józsefné, Sallai Gáboné, Arany Márta, 
Szunyog Erzsébet, Kócsóné Zsuzsanna, 
Brczán Krisztifor, Orvos Csaba, Molnár 
Mihályné Ilonka, Meszlényi Tamás, Föl-
diné Pósa Ilona, Széll Julianna, Balogh 
Györgyné, Pataki Bálintné, Csernai Gá-
bor, Mészáros Gábor, Kiss Nándorné 
Gyöngyike, Frányó József, Kovács Csa-
ba, Haluska-Kiss Andrea, Vincze Gábor

Segítőink: Deszki település Üzemel-
tetési Nonprofit KFT, Kiss Márta, Mol-
nár József, Arany Márta, Dencsné Juli-
ka, Molnár Katalin, Szunyog Erzsébet, 
Ráczné Gonda Ildikó, Mellár Istvánné 
Marika, Gonda Istvánné Gyöngyike.

Támogatóink segítségét tisztelettel 
megköszönöm a gyerekeink nevében, 
és a jövőben is számítok rá. 

Gyorgyev Vojiszláv szervező

Budapesten rendezik meg min-
den évben a központi Szent Száva 
ünnepséget. A megemlékezést min-
dig szombaton tartják, így az ország 
valamennyi részéből, valamint Szer-
biából, sőt Romániából is érkeznek 
vendégek. Az idén se volt ez másként, 
magasrangú anyaországi vendégek, 
a nagykövetség képviselői, a Romá-
niában élő szerbek képviselői tisztel-
ték meg jelenlétükkel az eseményt. 
Az est kulturális műsorral kezdődik, 
majd díjátadóval folytatódik, végül 
bállal zárul. Régi hagyomány, hogy a 
rendezvényen a szerbek által lakott 
települések gyerekei is részt vesznek. 

2014-ben a lórévi óvodások és a 
deszki iskolások részesültek abban a 
megtiszteltetésben, hogy műsorszá-
mukkal bemutatkozhattak a jelenlé-
vőknek.

Az időjárás kissé megtréfált ben-
nünket, mivel a tavaszias tél után 
éppen az utazás napjára, január 25-re 
érkezett meg az igazi tél. Szerencsére 
elsőkézből jutottunk információhoz 
az útviszonyokról, így a szülőkkel való 

egyeztetés után útnak indultunk. 
A rangos esemény a Bolgár Kultú-

ra Házában került megrendezésre. 
A deszki szerb iskola első, második 
és harmadik osztályos tanulói nagy 
szorgalommal készültek a fellépésre. 
Jelenetük, amely Szent Száváról és 
az állatokról szólt, a ma emberének 
is megszívlelendő üzenettel bír. A di-
ákok a nagy tömegtől kissé megszep-
pentek, de nagyon ügyesek voltak.

Január 27-én Deszken a hagyomá-
nyos megemlékezésen is előadták 
a gyerekek a jelenetet, ahol együtt 
szerepeltek a szegedi, az újszentiváni, 
a deszki óvodásokkal, a szőregi isko-
lásokkal és természetesen a helyi idő-
sebb tanulótársakkal.

Itt ragadta meg az alkalmat a Szerb 
Országos Önkormányzat elnöke, 
hogy néhány könyvet és az évsza-
kokat ábrázoló posztert átadva újra 
megdicsérje a Pesten szereplő tanu-
lókat. Természetesen az osztályfőnök 
dicsérete sem marad el.  

Zórity Dusica                                                                                                                                           
                          

2014. január 20-án, kora reggel Bu-
dapestre indult a busz egy seregnyi 
alsós gyermekkel, és este tért vissza, 
tele élményekkel és mákos pogácsák-
kal. Első utunk a Hagyományok Házába 
vezetett, ahol a TÁMOP pályázat ke-
retében két, csoportos foglalkozáson 
vehettek részt az iskolások. Az egyik 
foglalkozáson archív filmfelvételek se-
gítségével nyerhettünk bepillantást a 
régi idők búzatermesztési-, betakarítási 

folyamataiba, a molnárok munkájába, 
lisztőrlési technikákba, majd az öregko-
vászon át a kemencés kenyérsütésbe. A 
különböző folyamatokat rövid kérdés-
felelet játék szakította meg, ahol a kis 
csapat ügyesen szerepelt. Az ismerte-
tő után népi mondókákkal és körjáté-
kokkal ismerkedtek meg a gyerekek. 
Ezután a konyhába terelték a csopor-
tokat, ahol mákos pogácsa és tubuka 
készítése történt. Itt mindenki szitált, 

morzsolt, gyúrt, dagasztott, szaggatott 
és formázott, tiszta kézzel senki sem tá-
vozhatott. Hatalmas adag finomságot 
kaptunk útravalóul a két recept mellé, 
majd egy közös pizzaebéd után az Or-
szágház felé vettük az irányt. A Parla-
ment folyosóit, a jelenleg is használt 
üléstermet és a sajtószobát végigjár-
hattuk, megtekinthettük a Szent Ko-
ronát, és megismerkedhettünk annak 
történetével. A buszon immár hazafelé 
tartva csemegéztük el a Hagyományok 
Házában alkotott pogácsákat. Tartal-
mas, de nem rohamtempós kirándulás 
volt ez, a gyerekeknek (is) valódi kikap-
csolódás, amiért a résztvevő iskolások 
szülei nevében őszintén mondhatok 
köszönetet az iskolának, a részt vevő és 
szervező tanárnéniknek, Judit néninek, 
Klári néninek és Zsóka néninek. Külön 
köszönet illeti meg a Faluházat, hiszen 
a kirándulás nem jöhetett volna létre az 
általuk megnyert pályázat és szervezé-
sük nélkül.

Kardos Ditke, tudósító

Január 27-én a szerb közösség Szent 
Száva napját ünnepelte. A mise után 
azonban nem hagyományosan foly-
tatódott a rendezvény, hiszen a szerb 
templom melletti „Szerb ház” emele-
ti részének átadására került sor, ahol 
a kézműves műhely és a szerb tájház 
kapott helyet. Az iskolások ünnepi 
műsora után Paulik Lajos az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma Kisebbségi 
Ügyekkel foglalkozó Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője kapott szót, majd 
a Szerb Országos Önkormányzat elnöke 
Alekszov Lyubomir fejezte ki örömét a 
beruházás megvalósulása láttán. 

Az átadás után államtitkár úr öröm-
mel válaszolt a kérdéseimre. 

– Hogyan ítéli meg a többi kisebbség-
hez viszonyítva az ország szerb nemzeti-
ségének élni akarását?

– A szerb közösség kis létszámú ha-
zánkban, de erős a jelenlétük. Ami még 
szembetűnő, hogy magas a diplomások 
száma. Erősíti őket a szerb egyházak, 
iskolák megléte és Budapesten a kö-
zépiskolai oktatás is a továbbélést szol-
gálja. Természetesen a Szerb Országos 
Önkormányzat összefogó szerepe sem 
elhanyagolható.

– Deszken járva, megismerve az itteni 
kisebbség helyzetét, hova „teszi” az itt lá-
tottakat?

– Dicséretes, hogy összefogásból mit 
lehet létrehozni. Ha nem lennének ilyen 
helyek, beolvadnának a nemzetiségek, 
amelyek pedig színesítik Magyarország 
kultúráját. Természetesen kell egy lelkes 
közeg, ami itt van, s az is igaz, hogy amit 
itt letettek az asztalra az utóbbi években 
egyáltalán nem átlagos. A Szerb Orszá-
gos Önkormányzat kezdeményezésére 
5 millió forinttal támogatta a miniszté-
rium a deszki tervek megvalósulását, s 
örömmel látom, hogy jó alapokra „hul-
lott” támogatásunk.

Alekszov Lyubomir a Szerb Országos 
Önkormányzat elnöke is örömét fejez-
te ki, hogy a deszkiek ismét tettek egy 
lépést a szerb kultúra tovább éléséért.

Kérdéseimre elmondta, hogy a há-
rom éve elkészült főépülethez önkor-
mányzatuk közgyűlési határozattal 7 
millió forinttal járult hozzá. Erre nagy 
szükség volt, mert a pályázati elszámo-
lás megakadt volna. Második körben az 
újabb - jelenlegi - támogatás is a Szerb 
Országos Önkormányzat segítségével 
jutott el Deszkre. A Magyar Kormány 
Szerb Kisebbségvédelmi Vegyes Bizott-
ság - évente ülésezik- feladatlistájába a 
déli régióból Battonya (iskola)  és Deszk 
került. A benn lévő kérelmek alapján 
a deszki projektre az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma a Szerb Országos Önkor-

mányzatnak 5 millió forintot juttatott. 
Ő lett a deszki tervekre a pályázó és a 
lebonyolító is. A végrehajtásra 1 hónap 
állt rendelkezésre. Természetesen a 
megvalósítás a deszkiekkel együtt tör-
tént. 

Arra kérdésemre, hogy mely szerb 
lakta településeket emelné ki, ahol még 
tesznek a fennmaradásukért. Elmondta, 
hogy Battonyán kívül Lorévon és Po-
mázon van még élet. Itt vannak egyéni 
kezdeményezések, pályázatokat maguk 
bonyolítják. A többi hely segítséget vár, 
nincs 2-3 ember, aki valamit akar, kintről 
várja a segítő kezeket.

Utolsó záró mondatában hangsú-
lyozta, hogy csak dicsérni lehet a Desz-
ken folyó oktatási kulturális munkát. ÉL 
a Ház.

Ettől jobb mondattal én sem zárhat-
nám ezt a cikket.

Valóban él a ház. Már csak egyet hi-
ányolok: a feliratot az épületről: Szent 
Száva Ház!

Kószó Aranka

Jégre szállt angyalok

Szent Száva ünnepe Budapesten 
és Deszken

Budapesten jártunk

Szent Száva napja 
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Végre igazi tél, nagy hóval, de mi op-
timistán 36 tanulóval lelkesen nekivág-
tunk a Faluház egyik pályázatának kö-
szönhetően a budapesti útnak busszal. 
Szoros és eseménydús napunk volt, 
jobbnál jobb programokkal. A Budai 
Várban található Országos Széchényi 
Könyvtárat látogattuk meg elsőként. 
A hét szintes épület 5. szintjén kezd-
tük a látogatást, ahol az a lépcsősor 
van még meg, amely a világháborúból 
megmaradt, két oldalán egy-egy At-

lasz-szoborral. A könyvtár látogatható 
termeiben egy vezető kísért minket, 
és érdekfeszítő magyarázattal mutatta 
be az épületet. Láthattunk ízelítőt Szé-
chényi Ferenc bőrkötéses könyveiből, 
melyek a mai könyvtár alapját képe-
zik. Megcsodáltuk a miniatűr könyv-
gyűjteményt, bepillantást nyertünk 
abba, hogyan mozgatják a könyveket 
az épületen belül könyvliftekkel, és ki-
próbálhattuk, hogyan kell kikérni egy 
kívánt könyvet. A térképtárban láttuk 
a Magyarországon található legna-
gyobb fából készült glóbuszt, amely a 
XIX. század elején készült. Elég sok időt 
töltöttünk a könyvtárban, a gyerekek 
érdeklődéssel figyeltek minden ma-
gyarázatot, és nagyon megdicsérték a 
csoportot a kulturált viselkedéséért.

A Várban nagy szerencsénkre a Sán-
dor-palota előtti őrségváltást is elcsíp-
tük, ami nagyon látványos volt.

Az ebédünket olyan pizzériában töl-
töttük el, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílt a Parlamentre.

A rövid pihenő után következett a 
Természettudományi Múzeum, ahol 3 
foglalkozáson vettek részt a gyerekek, 
melyeknek a témaköre: a vízi világ, a 
korallok világa és az evolúció volt.

Az érdekes előadások után önállóan 
felfedezhették a múzeumot.

Kellemesen elfáradtunk a nap folya-
mán, de vidáman, elégedetten és nem 
utolsósorban biztonságban érkeztünk 
haza, ami a rutinos buszsofőrünknek 
köszönhető.

A gyerekek nevében köszönjük a 
szervezést: Dencs Mátyásné, Kissné Mol-
nár Zsuzsanna, Sipos Lili – kísérő taná-
rok.

 SZÉP MAGYAR BESZÉD
Február hónapban a „Szép magyar 

beszéd” versenyek megrendezésének 
van az ideje. Iskolánkból 5 tanuló vett 
részt a kistérségi Kazinczy-versenyen: 
Papp Bence (5. o.), Medgyes Atina (6. 
o.), Sipos Dorottya (7. o.), Erdélyi Zita (8. 
o.) és Garzó Rebeka (8. o.) tanulók. Sok-
féle szöveget olvastak fel a résztvevők, 
érdekesen telt a délután, és tanulóink 
nagyon jól szerepeltek. 2. helyezést 
ért el az 5.-6. osztályos korcsoportban 
Medgyes Atina, a 7.-8. osztályos kor-
csoportban Erdélyi Zita. Ők tovább-
jutottak a Szegeden rendezett területi 
versenyre, ahol a zsűri külön megdi-
csérte az előadásukat. Felkészítőjük: 
Dencs Mátyásné

 KISTÉRSÉGI MATEMATIKA 
VERSENY, DÖNTŐ

Február 5-én az Eötvös József Gimná-

ziumban a kistérségi öt általános iskola 
legjobb matematikusai mérték össze 
tudásukat (5-8. osztály mintegy 30 
tanulója). Iskolánkból az első forduló 
két legjobbja – Tóth Kevin 5. és Szabó 
Bálint 6.b osztályos tanulók – jutott be 
a második, döntő fordulóba. Évfolya-
monként az első három helyezettet 
jutalmazták. Tóth Kevin kiválóan sze-
repelt 1. helyezést ért lett. Felkészítő: 
Kovács Attila (5.o.) és Molnár Katalin 
(6.o.)

 Február 21-én a Zrínyi Ilona ma-
tematika verseny megyei fordulóján 
11 tanulónk indul: 2 alsós és 9 felsős. 
Bízunk benne, hogy ők is megtesznek 
mindent a jó eredményért!

  Január 20-án Budapesten a Mes-
terségek Házában voltunk a Faluház 
jóvoltából, sikeres pályázatuknak kö-
szönhetően. A Mesterségek háza után 
a Parlament látogatására is sor került.
 Február 14-én rendeztük a far-

sangi délutánunkat. A farsangi időszak 
január 6-án, vízkeresztkor kezdődik és 
egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt 
kezdetéig tart. Ebben az időszakban 
felvonulásokat, karneválokat, farsangi 
mulatságokat tartanak, népi hagyomá-
nyokat elevenítenek fel az ország min-

den táján. Iskolánk tanulói is nagyon 
készültek erre a délutánra, álarcokat, 
maszkokat készítettek. A terem díszíté-
séhez is hozzájárultak kis alkotásaikkal. 
A farsang a jelmezesek felvonulásával 
kezdődött. Sok ötletes jelmezt lát-
hattunk, amit ezúton is köszönünk a 
szülőknek. Ezután ügyességi játékok, 
múmiakészítés, „ivó-evő” versenyek, 
táncok váltogatták egymást, míg a 
tornateremben ugrálóvár várta a gye-
rekeket. A lelkes szülők fáradhatatlanul 
kenték a szendvicseket, osztották az 
üdítőket, az édességeket, gyümölcsö-
ket.  A zenét Móni néni szolgáltatta.  
A délután fénypontja a tombola volt. 
A szerencse nem mindenkinek kedve-
zett, voltak könnyes, szomorú szemek 
is, de a többség nagyon örült a nye-
reményének. Köszönöm a szülőknek 
és a kollégáknak a jól sikerült farsangi 
délutánt!

Ugyancsak e napon töltötték tanu-
lóink a Bendegúz anyanyelvi verseny 
iskolai fordulójának feladatlapjait. A 
sikeresen kitöltött feladatlapokkal a 
megyei versenyre lehet jutni, melyet 
Szegeden rendeznek meg.
 Február 24-én Maros Menti 

Fesztivál vers- és prózamondó verse-
nyének iskolai fordulóját rendezzük. 

(Schultz Józsefné)
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„A fiatalság mércéje nem az 
életkor, hanem a szellem és a lé-
lek állapota: az akarat- és képze-
lőerő, az érzelmek intenzitása, a 
jókedv és a kalandvágy győzelme 
a lustaságon. 

/Albert Schweitzer/
Ezt az idézetet úgy látszik a 

klub tagjai, komolyan vették. 
Nemcsak a Tere - Fere klubna-
pok, hanem a hét szinte min-
den napján szép létszámban 
vagyunk jelen a 60- 90 éves kor-
osztályt képviselve. 

Az összeállított, és szervezett 
programok szinte csalogatnak 
bennünket, hogy aktívan a sza-
badidős tevékenységek lehető-
ségét kihasználva közösségben 

töltsünk néhány órát.
Január 22-én sorozat kvíz játé-

kos vetélkedőn jókat nevettünk, 
szórakoztunk a feladatokon.

Január 28-án Pósa Lászlóné 
90. születésnapját ünnepeltük 
italokkal, finom szendvicsekkel, 
süteményekkel és születésnapi 
tortával.

Folytatódnak a kártyajáté-
kok (ulti, römi, 66, zsír, lórum), 
melyek pillanatnyilag a legnép-
szerűbbek. Örülünk, ha valaki 
eddig nem ismert játékot is ki-
próbál, bárki csatlakozhat.

Ebben a hónapban a Sütő-
Főző napunkon február 12-én 
a menü, amit a tagok elkészítet-
tek babgulyás hájas kiflivel volt.

Február 19–én Farsangi Bált 
szerveztünk, melyre a környék 
nyugdíjas klubjait is vártuk, 
akikkel már több éve ápolunk 
baráti kapcsolatot.

Klub programjai iránt érdek-
lődőket szívesen látjuk csopor-
tunkba.

A tagság

 Január 15-én lekerült a ka-
rácsonyi díszkivilágítás a főtér 
oszlopairól, intézményeiről, hi-
szen a szerb újévvel az ünnepi 
időszak lezárult Deszken.

 A házak elé kirakott fenyőfá-
kat a település-üzemeltetési kft 
mulcsozással hasznosítja. 

 Január 25-e reggelére fehér-
be borult a falu. A 20 centis hó 
azonban nem bénította meg 
falunkat. Szombat reggel az 
utcák már eltakarítva várták az 
ébredőket, kedvet csinálva az in-
gatlantulajdonosoknak a járda-
takarításra. A buszmegállókban 
sem kellett bukdácsolni, mert 
ott is gond nélkül lehetett föl- és 
leszállni. Mindezekért köszönet 
Vikor Józsefnek és a Település 
üzemeltető Kft munkatársainak.

 A gyerekek hó imádata ismert, 
s az ügyesebbje szánkódombot 
is talált. A Béke utca és a Petőfi 
utca végén a rekultivált szemét-
telep enyhébb és meredekebb 
lejtőkkel várta a szánkózó csa-
ládokat. 

 Sajnálattal olvashattuk a 
Délmagyarországban, hogy Er-

délyi György eladta a falunknak 
reklámot jelentő „öreg buszát”. 
S azt is csak most tudhattuk 
meg, hogy a Szabadság szere-
lem című filmben is játszott már 
a járgány és Angelina Joli egyik 
filmjében is „fölhasználták” az 
egyik jelenethez. S hogy miért 
kellett megválnia a sok munkát 
adó autóbusztól? Az anyagiak 
miatt. Sajnáljuk! Egy érdekes-
séggel szegényebb lett a telepü-
lésünk!

 Sok-sok deszki fiatal keresi 
a boldogulását külföldön. Így 
tett Mihalecz Katinka is. Csak 
annyi az érdekesség, hogy Ő 
Donneryben van, francia telepü-
léskapcsolatunk segítette oda.

 Zákányszéken rendezték 
meg januárban az Ugróköte-
lesek Országos Bajnokságát. A 
deszki Molnár Gábor párosban 
az első helyet szerezte meg, de 
2013 óta magáénak tudhat már 
egyéniben Európa Bajnoki ezüst 
érmet is. Gratulálunk!

 Az Idősek Napközi Otthona 
mellett húzódó nádkerítésen, 
melynek a takarás lenne a funk-
ciója óriási lyukak teszik látható-

vá, a takargatni valót. 

 Elkészült a Posta épületének 
fölújítása. Szigetelték és újrafes-
tették az épületet, kicserélték 
a nyílászárókat, a bejárati ajtót 
érzékelővel „magától” kitárulóvá 
tették. Sajnos a lapos tetőt meg-
hagyták, rontva az utcaképet.  

 A Szabadidő Parkban a nov-
emberi vásár nagyon gyér ér-
deklődést mutatott mind az 
árusok, mind az érdeklődők 
részéről. A decemberi –érthető-
en- elmaradt, s elmaradt a janu-
ári is. Milyen jó hétvégi program 
lehetne pedig! Várjuk a tavaszt, 
ami talán új életet lehel mindkét 
félbe.

 Pályázati pénzből angol nyelv-
tanfolyamra járhattak a deszki 
nyugdíjasok. Most a hivatali dol-
gozók tehetik ugyanezt! 

 A Délmagyarország ez évi elő-
fizetésével 8 ezer forintos vásár-
lási utalvány is járt. Ezzel akartak 
nagyobb kedvet csinálni a még 
gondolkodó újságolvasók szá-
mára.

Összeállította: Kószó Aranka

Hírek az idősek klub életérőlRöviden.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

 

HIMNUSZ
191 évvel ezelőtt, 1823. január 

22-én írta meg a Himnusz szövegét 
Kölcsey Ferenc Csekén. 1815-ben köl-
tözött Csekére. Korának egyik legmű-
veltebb férfija, az irodalomból meg 
nem élhetvén, kénytelen volt itt, a 
kis szatmári faluban, nemesi birtokán 
gazdálkodni. Távol a műveltség köz-
pontjaitól könyvtártól, író-barátoktól, 
e „vad s felette magányos” helyen, 
melyet némely évben négyszer is kö-
rülfogtak a vadvizek és a Tisza áradá-
sai, amikor hetekig késett a posta és a 
visszamaradt sártengeren még sokáig 
csak négy ökör vonta ladikkal lehetett 
keresztül vergődni. Kölcsey börtönnek 
érezte Csekét, s mind inkább elboruló 
kedéllyel élt, a kényszerű magányos-
ságot dacból fokozva is.

A Hymnus, a nemzet közös éneke, 
a legteljesebb, önkínzó magányban 
keletkezett. A költő bárhová tekintett, 
csúnyácska hazát látott maga körül, 
az elmaradottság vadvizeit, országot 

utak, intézmények, infrastruktúra nél-
kül, pár százezernyi nemest kilencmil-
lió jogfosztott nemtelen terhére élni, 
zsarnokságot fent, „vad nép” tanyáit 
alant. Az ország állapota reménytelen-
séggel töltötte el a költő szívét. Emlé-
kezem az ifjúság napjaira, mikor keb-
lem is forrás és küzdés tűzpontja volt: 
mikor lelkemben ezer indulat, gondo-
lat és kép, zajonga… Hellas és Róma 
hősei ragyogtak a múltból felém, s 
szívszakadva kérdém… hol a haza, 
melyért halnom lehessen, mint ők? 
de a föld, hol állék hasonlatlan volt a 
tündérképhez, mit a hősek szép hona 
felöl magamnak alkottam. A remény-
telenség ez éveiben az elvágyódás lett 
Kölcsey költészetének vezérszólama, 
elvágyódás a szabad Svájcba, a gö-
rög-latin múzsák honába, az eszmé-
nyek ideálvilágába, a halálba mindegy 
hová, csak el innét.

A költő 1814-ben megírja a küzdés 
című versét s benne a remény sorait: 

Sejditve zeng az énekes

Jobb sorsot és hazát
A Hymnus az Aurora 

évkönyv 1829 évi köte-
tében jelent meg először. Bartay Endre 
a nemzeti színház igazgatója pályázati 
felhívást tett közzé, a Hymnus zenei 
feldolgozására. A nyertes Erkel Ferenc 
lett, művét 1844. július 2-án mutatták 
be. Az elkomorult időben mégis volt 
bátorsága Erkelnek, hogy a pesti Nem-
zeti színház egész, a budai népszínház 
tagjaival kiegészült személyzetével a 
legnagyobb nyilvánosság előtt előad-
ja a Himnuszt 1862. augusztus 22-én 
a színház fennállásának 25-ik évfordu-
lóján.

Azóta a Himnusz a magyar nép 
nemzeti imája. Kölcsey figyelmeztető 
versében írja: Tenni a jövendőért több, 
mint bűnhődni érte, ez a kötelessé-
günk.

Országos Széchenyi Könyvtár anya-
gából írta:

Borka András

Múltidéző 
Borka András 
rovata

Az év kezdete új elhatározásokat 
hoz
MOST ÉRDEMES FOGYÓKÚ-
RÁZNI

A január hagyományosan a nagy 
fogadalmak hónapja. Ám nem elég 
fogadkozni, érdemes azonnal hozzá is 
látni a megvalósításhoz. Például fogyó-
kúrához. 

Kevesebbet eszem, jobban odafigye-
lek magamra, eljárok sportolni - ilyen 
és ehhez hasonló ígéreteket teszünk 
magunknak, de a többségét sosem 
tartjuk be. Legyen ez a január más! Idén 
már az év első napjaiban lásson hozzá, 
tegyen azért, hogy újra karcsú, maga-
biztos és lendületes legyen! Ideje, hogy 
leszámoljon az ünnepek alatt lerakó-
dott zsírpárnákkal, és belefogyjon akár 
a régi, kedvenc ruhadarabjaiba. Már 
az első fölösleges kilókkal érdemes el-
bánni. Ha nagyobb a túlsúly, akkor vég-
képp itt az ideje egy kiegyensúlyozott, 
éhezés nélküli fogyókúrának. Válasszon 
olyan módszert, ami személyre szabott 

programokat kínál min-
den élethelyzetre, és 
minden szükséges táp-
anyagot megad a szervezetének, amire 
szüksége van. Minőségi fehérjét érde-
mes fogyasztani, mert annak köszön-
hetően nem lesz éhes, és így könnyen 
oda tud figyelni súlyára, lendületesen 
és kiegyensúlyozottan fogyókúrázhat. 
Egy jó minőségű enzimes fehérjetur-
mix-ital egy adagja kivált egy étkezést. 
Ha csak az ünnep során észrevétlenül 
felcsúszott kilóktól  szeretne megsza-
badulni, elég ha például vacsorára fo-
gyaszt enzimes fehérjeturmixot. Ha na-
gyobb súlytól szeretne megszabadulni, 
akár több étkezést is kiválthat. Az enzi-
mes fehérjeturmix-ital mellett nem kell 
a kalóriákat számolgatnia, diétás étele-
ket főznie vagy külön bevásárolnia. Ez 
óriási szabadságot, mégis rendszert és 
kiegyensúlyozottságot ad. Szóljon ez 
az évkezdet a megtartott fogadalmak-
ról! Legyen újra csodás alakja!

Bors, 2014.01.15.  

Mi újság?  Stumpf Emil 
rovata

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék 
szállítás: 

március 12., 26. 
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bár-
milyen saját zsákban vegyesen lehet 
papír és műanyag hulladékot, fém 
üdítős és sörösdobozokat kihelyez-
ni!!!

VÁLLALOK:
 víz-, gáz,
 központi fűtés,
 csatornahálózat,
 mennyezet hűtés,
 falfűtés és
 napkollektor szerelést.

Sziveri Zsolt
Tel: 20/421-6668, 

30/750-5060

Lecseng a február, a puha hó elol-
vad, és a fénylő napsugarak rügyeket 
és zöldeket varázsolnak elő a kopár 
tájból. Az igazi kerti ember az első nap-
sugaraktól erőre kap és talál valami, 
bármi tennivalót odakinn. Jó esetben 
a tejfölöspoharakban, benti párká-
nyokon növekedésnek indultak a pa-
radicsom-paprika magoncok, vagy a 
télikertekben zsenge salátahajtások 
csalnak csöppnyi tavaszt otthonunk-
ba. A március sok alapozómunkát ad 
a kertben; az örökzöld sövények met-
szése, az újonnan ültetett gyümölcsfák 
alakítása ebben a hónapban esedékes, 
de a legtöbb növény, így a rózsák téli 
takarása is lazítható, ha nem ígérkezik 
húsvéti hóesés. A komposztot is ebben 
a hónapban érdemes az ágyásokban 
2-3 cm vastagon lazán beledogozni a 
földbe. Fagymentes időben már sza-
badföldbe is vethetünk, salátát, hóna-
pos retket, sárgarépát, zöldborsót, sőt, 
az egész zöldségágyást komposztálás-
sal és talajlazítással előkészíthetjük a 
következő hónapra. Ha nem fagyos a 
föld, ültethetünk fákat, cserjéket is, és a 
cserepes levendulák is elég erősek ah-
hoz, hogy rózsák közé kiültessük, a ké-
sőbbiekben a tetveket távoltartandó. A 
télikertben pihenő balkonládás, dézsás 
növényeket is átültethetjük, elkezdhet-

jük a tápoldatos öntözésüket, ha eddig 
nem tettük volna meg. A gyümölcsö-
sökben a fák sérült, fagyott részeit a 
keményebb fagyveszélyek múlásával 
szakszerűen  lekezelhetjük, a gyepen 
maradt avart a korhadás megelőzése 
érdekében dobjuk a komposztra... 

Egy ilyen nagyon tevékeny és ét-
vágycsináló hónapban nehéz lehet a 
böjtöt tartani, őszintén szólva teljes 
mértékben, 40 napig nekem sem sike-
rül a húsmegvonás. A böjtnek vallástól 
elszármaztatottan is van élettani jelen-
tősége, noha a mai, modern táplálko-
zástrend egész évben szorgalmazza 
az élelmi rostokban gazdag ételek fo-
gyasztását.

Most mégis egy húsmentes, de táp-
láló egytálételt szeretnék bemutatni, 
amely elkészítése nem bonyolult több-
lépcsős volta ellenére sem.

RAKOTT-TÖKÖS PALACSINTA

Palacsintát sütni jó dolog. Szemé-
lyes és virtuális élmények kapcsol-
nak hozzá, mindig van benne valami 
pajkosság. Szerintem még a Mamám 
szeme is huncutabbul csillogott, ha 
sütötte, csak nem vettem észre, aho-
gyan a kajszilekvárt fele-palacsintába, 

fele-pocakomba töltöttem anno. Ak-
kor még nem sejtettem, hogy bizony 
sósan is kiváló, és tészták helyett is 
nagyszerűen remekel... A cukkini ősi el-
lensége családomnak a konyhában, így 
a kényszer vitt arra, hogy ezt a csem-
pészési módot használjam felhaszná-
lására. Cukkini helyett a fagyasztott 
gyalult, kapormentes tök is kiváló, a lé-
nyeg, hogy most egyszerűbb, olcsóbb 
fagyasztottal dolgozni. Ez utóbbi válto-
zatot engedjük fel és teljesen csepeg-
tessük le, mielőtt a tésztához keverjük.

Hozzávalók (10 palacsintához)
- 2 tojás
- 170 g liszt
- 2 dl tej
- 1 dl szóda
- 1 tk só
- 2 cl olaj
- 400 g gyalult tök(cukkini)

Töltelékhez:
- 6 dl tej
- 2 dkg liszt
- 3 dkg vaj
- késhegynyi szerecsendió
- 20 dkg (lehetőleg füstölt) sajt reszelve
- aprított metélőhagyma, borsikafű, li-
lahagyma vagy póré ízlés szerint
- só

Tetejére:
- 1 tojás
- kevés reszelt sajt

Elkészítés:
1. sima palacsintatésztát készítünk, 

majd beleforgatjuk a reszelt, lecsöpög-
tetett tököt. Szükség esetén szódával 
hígítjuk, majd lassabb tűzön megsüt-
jük a palacsintákat. Egy kanál hátlapjá-
ra szükségünk lehet a tészta serpenyő-
be való egyengetéséhez.

2. Közben elkészítjük a besamellt: 
a vajat óvatosan felolvasztjuk, majd 
lisztet szórunk rá, rózsaszínűre pirítjuk, 
levesszük a tűzről, és késhegynyi szere-
csendiót szórunk rá. Előzőleg felforralt 
tejjel öntjük fel, csomómentesre ke-
verjük, sózzuk. 5 percig lassan főzzük-

sűrítjük, majd a tűzről levesszük, és a 
reszelt sajtot beleforgatjuk. A sajt lehet 
többféle is. A zöldfűszereket a végén 
dobjuk bele.

3. A sütőt 180 fokra előmelegítjük, 
egy tűzálló, palacsintalapnyi átmérőjű 
edényt kivajazunk.

4. Az edénybe rétegezzük az ételt: 
palacsinta, szósz, palacsinta, szósz. A 
tetejére a tojással kikevert sajtot te-
gyük, és toljuk a sütőbe 15 percre. Ek-
korra szép színt kap a teteje. 

Természetesen böjtmentesen is elké-
szíthető; ekkor a besamellbe aprított 
tarját, sonkát tehetünk, de sült padli-
zsánkarikákkal vagy kápiaszeletekkel is 
gazdagíthatjuk. 

Kardos Ditke

Kert és Konyha      Kardos Ditke rovata
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Körkérdésünk: 
Mit szeret a legjobban egy disznóvágásban? 

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Elsősorban a társaságot és a 
hangulatát szeretem. Minden 

évben barátnőmmel, Arankával készítjük el a reggelit, 
a hagymás vért és a májat.

A disznóvágás minden 
részét szeretem. Ha kell, mo-
som a disznót, de inkább a 
főzést szeretem. Egy évben 

többször vágunk disznót, úgyhogy gyakorlott va-
gyok. A röfi bulit különösen kedvelem, mert együtt 
vagyunk, ezért is járok táncolni.

Szegeden nőttem fel, de 
nagyszüleim mindig tartot-
tak disznókat. Egy évben 
többször is volt disznóvágás, 
ilyenkor ott volt az egész csa-

lád. Később ez abbamaradt, úgyhogy nekem külön 
öröm a Röfi buli, mert jó a társaság! Amúgy a disz-
nóvágás egész folyamatát szeretem!

Vörösné 
Csabai Lívia           
eladó

Samuné 
Aranka        
dajka néni

Németh 
György Attila          
egyetemista

Disznóvágáskor együtt 
van a család, meghitt társa-

ságot alkotunk, miközben dolgozunk. A kedvenc 
részem a darált hús összekeverése a fűszerekkel, és 
az azt követő kolbásztöltés.

Slezák 
Dániel      
tanuló

Családi események
SZÜLETÉS:
Gerber Gabriellának 
és Kiss Tamásnak (Szegfű u. 2) Lilla
Banzsal Katalinnak 
és Kószó Krisztiánnak 
(Majakovszkij u. 14/c) Levente 
Sándor Alexandrának 
és Gulyás Szabolcsnak 
(Jakabb Gyula u. 18.) Nolen 
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Molnár Ferenc 6772 Deszk, Péró Sz. u. 
34. szám alatti lakos 70 éves korában 
Molnár Antalné 6772 Deszk, Rákóczi 
u. 28. szám alatti lakos 94 éves korá-
ban
Erdélyi Katalin 6772 Deszk, Maja-
kovszkij u. 3. szám alatti lakos 69 éves 
korában
Király Mónika 6772 Deszk, Gerliczy 
F. u. 14. szám alatti lakos 40 éves 
korában
Pap Mihály 6772 Deszk, Rákóczi u 
1/A szám alatti lakos 68 éves korában 
elhunyt.

HÁZASSÁG:
Frányó Szilvia és Seyedin Seyed 
Nima 6772 Deszk, József A. u. 26. 
szám alatti lakosok 2014. február 14. 
napján házasságot kötöttek.

optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Idősek klubja
2014.03.12-én Szerda 13:00-17:00-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-10% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
DR. LAJOS JUDIT SZEMÉSZ 

FŐORVOSNŐVEL.

és Nemzeti Dohánybolt!
Megérkeztek üzletünkbe 

a tavaszi vetőmagok!

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

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!

Az MTVA és a Hagyományok Háza közösen hir-
dette meg a Fölszállott a páva televíziós népzenei és 
néptánc tehetségkutató versenyét 2014 évre. 

A kaposvári területi válogatón sikeresen szerepelt 
a deszki Tari Dorottya a Csercsel énekegyüttes tagja-
ként. A zsűrinek nagyon tetszett az együttes műsor-
száma, így a Duna Televízió élő adásába is bekerült 
a Csercsel. 

Az élő adások márciustól indulnak, Dorottyának 
és énekes társainak március 22-én szurkolhatnak a 
nézők a televízió képernyője előtt.

Még két örömteli hírről számolunk be Dorottyá-
val kapcsolatban. A Hagyományok Háza évente ír ki 
lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei 
együttesek, hangszeres és énekes szólisták, ill. ének-
együttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei 
mozgalom különféle előadóinak színvonalas pro-
dukciói egy igényes válogatás keretében CD-n meg-
jelenhessenek. Pályázni hagyományhű népzenei fel-
vétellel lehetett. A beérkező pályázatokat a szakmai 
zsűri két fordulóban bírálta el.

Tari Dorottya, aki már háromszoros MOL Tehet-
ségtámogató program támogatottja, két pályamun-
kával is indult a Táncház-Népzene 2014. lemezpályá-
zaton. Az egyik a Bánát zenekar kíséretével, a másik a 
Csercsel énekegyüttessel készült el. Nagy örömünk-
re mindkét csapat produkcióját kiválasztotta a zsűri 
és bemutatkozási lehetőséget kaptak a CD lemezen. 

A lemezfelvételek január 25-én a Hagyományok 
Házában megtörténtek, a lemezpályázat idei nyer-
tesei a 2014. évi Országos Táncháztalálkozóra kapják 
kézhez az elkészült Táncház-Népzene 2014. CD-t. Ez-
után vásárolhatják meg az érdeklődők is. 

Dorottyának további sok sikert kívánunk!

Deszki lány a Fölszál-
lott a pávában


