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Idén negyedik alkalommal telt meg a deszki Sport-
csarnok bálozókkal. A Deszk Község Népművészeté-
ért Alapítvány javára rendezett bálra november 8-án 
közel 260-an gyűltünk össze. Az eseményről Magony 
István írását a 4. oldalon olvashatják.

Készültek a tökvicsorik a Faluházban
A baba-mama klubosok és a néptáncosok is faragták a tököket a Faluházban. Varga Krisztina 

írását a 3. oldalon olvashatják.

Báloztunk

Banatski SaborMinden idők legnagyobb létszámú Szerb Népzenei Találkozó-

ját rendezték meg Deszken november 15-én. A beszámolót a 4. 

oldalon olvashatják. 
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2014. november 04. napján az alábbi honosított sze-
mélyek állampolgársági esküt tettek:

Rózsa Mihály, Radu Sofija, Mohr Mihály, Mohr Anna.

Minden jót és boldogulást kívánunk nekik!

önkormányzati hírek

Megkérdeztük a polgármestert 

Tájékoztatás Állampolgársági eskü

– Úgy hallottuk, hogy az eddigi években tisztításra 
kiadott csatornák elfogytak. Tud-e máshol tűzifa kivá-
gási lehetőséget  biztosítani az önkormányzat? Idén is 
lehet tűzifát igényelni azoknak, akik rászorulnak? Mi-
lyen feltételekkel?

– A külterületi csatornák néhány éve rendszeresen ta-
karítva vannak, így évről évre kisebb átmérőjű cserjékkel 
és fákkal növi be a természet azokat. Nyilvánvaló, hogy 
egyre kevesebb az ezekből kitermelhető tűzifa is. E miatt 
vissza fog esni a „kereslet” irántuk, de két év múlva ismét 
jobban megéri majd a befektetett munka. Sajnos, nincs 
olyan területünk ezeken kívül, amit fel tudnánk ajánlani 
az ez iránt érdeklődőknek. 

A rászorulók tűzifa-igénylésével kapcsolatban először 
is tisztáznunk kell néhány dolgot. Szeretném, ha min-
denki megértené, a tűzifa egy szociális juttatás. Nem jár 

senkinek, nincsenek alanyi jogosultságok e tekintetben. Ugyanúgy, ahogy a rossz anyagi 
helyzetbe került lakosok pénzbeli kérelme, ez is a Deszken lakók pénzéből van. Pénzbe ke-
rül a fák kivágása, a szállítás, a feldarabolás, és pénzbe kerül a kiszállítása is a lakosokhoz. 
Ezért - ahogyan a pénzbeli juttatásoknál is alkalmazzuk már évek óta - azok a kérelmezők, 
akik aktív korúak, de nem dolgoznak, csak munkáért fognak tűzifát kapni. Ez így tisztessé-
ges! Bevallom, hogy elképedtem, amikor az első hideg októberi hétvége után 14 szociá-
lis tűzifa iránti kérelem futott be a hivatalba. Idős, egyedülálló, vagy épp többgyermekes 
lakosok felkészülnek a télre, szenet és fát vásárolnak, vagy havi általányban 20-30 ezre-
ket fizetnek ki minden hónapban, hogy biztosítsák a téli tüzelőjüket, míg akadnak, akik 
egyetlen rőzsekévével sem gondoskodnak saját magukról. Nem a község feladata, hogy 
a lakásokat befűtse az adót fizetők pénzéből. A mi kötelességünk pedig a közvagyonnal 
való felelős gazdálkodás. Ezért ez után is a „munkáért juttatás” elvet fogjuk alkalmazni.

Az önkormányzatunk többféleképpen juthat faanyaghoz. Fakivágásokkal, favásárlás-
sal, vagy éppen épületbontásokból kiszedett faanyagok begyűjtésével. Ugyanúgy, ahogy 
odahaza, minden erre szánt faanyagot eltüzelünk mi is, és összevágva minden faanyagot 
deponálunk a tűzifakészletbe is. Megdöbbentett, amikor a községtől tüzelőben segít-
séget kérő lakos felháborodását továbbították a kollégáim, hogy „ez nem mind tűzifa!”. 
Megértem, ha valaki első osztályú tölgyfa hasábbal szeret csak fűteni, ezt akkor meg kell 
vásárolnia, ahogy mindenki más is teszi!

És végül a médiákból megismert lehetőségről. A kormány által meghirdetett kedvez-
ményes tűzifa vásárlása is 7-800 ezrébe kerül a településnek. Ezt a fát azok kaphatják 
majd, akik lakásfenntartási támogatásban is részesültek, és megfelelnek a helyi rendelet-
ben foglaltaknak. Ez sem járandóság, ezt is az adófizetők forintjaiból kapják meg a kérel-
mezők. Jó, ha ezt senki sem felejti el! 

– Újabb megszorításoktól hangos a média.  Mi lesz a lakásfenntartási támogatásokkal és 
szociális juttatásokkal Deszken? Lesz-e új adó bevezetve? 

– Mi is egyenlőre csak a médiumok hallunk az újabb, nagyon komoly megszorításokról. 
Ami már most is valószínűnek látszik, hogy a lakásfenntartási támogatást nem fogja adni a 
kormány. Magára a rendszerre szerintem szükség van, de biztosan nem ebben a soha nem 
ellenőrzött formájában. Több esetben jeleztük, hogy a kérelemben benyújtott adatok nem 
életszerűek, az ott leírtaktól lényegesen jobb körülményeket tapasztaltak kollégáink a kérel-
mezőnél, de a pénzt csak utalta az állam, csak jött automatikusan. Mostantól ezt a juttatást 
– meg talán még más szociális juttatásokat is csak akkor tudjuk kifizetni, ha új adót vetünk ki a 
lakosságra. A kormány ezt úgy kommunikálja, hogy „szabadkezet ad az önkormányzatoknak a helyi 
adók kivetésében”. Ez így van! A törvény engedi, hogy bármire, bármilyen mértékű adót kivessünk. Hogy telje-
sen tiszta legyen: ami pénzt eddig adott, azt januártól nem adja, de a juttatás lehetőségét nem szünteti meg. Forrásként 
viszont arra kényszeríti a testületeket, hogy új adó bevezetéséből fedezze ezeket! Ez egyszerűen felháborító! Egy stadion 
árából lehetne fedezni az összes ilyen juttatást – persze, vissza kellene adni az önkormányzatoknak a mérlegelés lehetősé-
gét, hogy csak az arra tényleg jogosultak kaphassanak ilyen juttatásokat. A rostán sokan fennakadnának, és ez meglátásom 
szerint jót is tenne a rendszernek. Szívesen megkérdezném a deszkieket, – akár helyi népszavazással – hogy vállalnának-e 
évi 6-8 ezer forintos új adót, csak hogy közel száz személynek havi 5-8 ezret kifizethessünk!

Én nem fogom javasolni új adó bevezetését, de helyzetünk – az új, és ilyen feladattal először találkozó testület helyzete 
– nem könnyű. Nem kapunk információt, és ezek nélkül kellene még novemberben új adórendeleteket alkotni, vagy a 
meglévőket módosítani. A kivárás mellett voksolok - meg kell várnunk, hogy milyen lesz a feketeleves. 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– A Mindenszentek előtt rendbe tette az önkormányzat a templomker-
tet. Lenne még mit csinálni, folytatódnak-e a munkálatok?

– A Mindenszentek előtt sok munkát végeztünk el a templomkertben. A 
magas törzsű rózsákat ültettük át, kipótoltuk az ágyásokat és készítettünk 
merevítést a rózsasorok végére, huzalozással, hogy kibírják majd a telet. Pa-
dokat állítottunk újra, festettünk és takarítottunk. 

Az altemplomban is a mi közreműködésünkkel lett rend. Kitakarítottuk a 
temetkezési helynek kialakított pincéből a befolyt vizet. A látvány letagló-
zó volt. 5-6 centis víz állt mindenütt, a falakról és a mennyezetről a párától 
pörög le a festés. Nem a mi problémánk, nem a mi projektünk, nem a mi 
hibánk, és nem a mi költségvetésünk - de természetesnek éreztem, hogy a 
településünk egyik gyöngyszemének számító római katolikus templomban 
méltó körülményeket kellett teremteni a halottak napjára. Megtörtént. A szo-
morú az egészben, hogy a kivitelezést végző cég eltűnt, nincs, aki a garanci-
ális munkákat elvégezné, egyáltalán a felelősséget vállalná, és a munkákat 
lebonyolító plébános úr sem itt teljesít már szolgálatot. A gond viszont itt 
maradt, és nem is kicsi. Bevallom, nem tudom még, hogyan lehet orvosolni 
ezt a felelőtlen kivitelezést, de mindenképpen azon leszünk, hogy az egyház-
megyével közösen megoldást találjunk. 

A közeljövőről már egyeztettem Nagy Róbert plébános úrral, így az egy-
házközség vezetésével hamarosan összeülünk. Szeretném, ha minél előbb 

egy olyan koncepciót dolgoznánk ki a templomkert rendezésére, amit a lehetőségeinkhez igazítva egy-két év 
alatt el tudunk majd végezni. Nagyon elhanyagolt a templom környezete, ráfér már a jó gazda gondoskodása!

Ugyanerre készülök a szerb egyházközséggel is. Remélem, még az ünnepek előtt velük is el tudjuk indítani 
az együtt gondolkodást, a tervezést. Bizakodó vagyok. Mindkét egyházközség és a két tisztelendő úr is nyitott 
az együttműködésre.  

A tüzelőanyag támogatás adható annak a sze-
mélynek vagy családnak, aki létfenntartást ve-
szélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, idő-
szakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló 
létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a 
kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövede-

lem nem haladja 57.000 Ft -ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében 71.250 Ft 

-ot,
c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a 

vagyona mértéke egyenként (ingatlan, gép-
jármű, vagyoni értékű jog..stb.) nem halad-
ja meg a 855.000,-Ft-ot., vagy együttesen a 
2.280.000,-Ft-ot. Nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben az érintett személy életvi-
telszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely 
az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű.
 

A kérelmek elbírálásánál – a jogosultsági felté-
telek megléte esetén – kiemelten figyelembe kell 
venni az alábbiakat:
a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet 

nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdí-
jasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét 
tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a 
település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs 
ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs jára-
dékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény szerint
ca) aktív korúak ellátására;
cb) időskorúak járadékára;
cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra;
cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy 
pénzbeli formában történő nyújtására, lakás-
fenntartási támogatásra jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül ne-
velő szülő;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;
f ) a közmunka programban résztvevő személy;
g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő 
személy.
Az igényléseket az önkormányzati hivatalban 

megtalálható formanyomtatványon 2014. dec-
ember 30-ig lehet benyújtani. 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogo-
sultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem el-
bírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a 
kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

A támogatás mennyisége legfeljebb 1 erdei m3 
(10-11 q) tűzifa. A közös háztartásban élők közül 
csak egy kérelmező jogosult a tűzifa támogatásra.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

– Megnyílt az új CBA Szeged Nova, ahol sok deszki kapott munkát, és vélhetően sokan is mennek majd bevásárol-
ni oda, viszont a Makó-Szegedi, és a Deszk-Szegedi busz is a „Hintaló” előtt áll meg. Lehetne- e azt kezdeményezni, 
hogy a bevásárlóközpont melletti közvetlen megállóban (is) álljon meg a busz?

– Kezdeményezni lehetne, de ez idáig még senkiben sem merült fel ez a gondolat, hiszen még épp hogy kinyitott az új 
áruház. Annyi azonban biztos, hogy nem egyszerűek az efféle változtatások a Tisza Volánnál - csak gondoljanak arra, hány 
évig tartott a deszki új buszforduló kerülőjének a megvalósítása. Ez a változtatás érintené a deszki és a makói járatokat 
is, így picit még bonyolultabbnak érzem. Itt az lehet az egyetlen gyorsító tényező, hogy üzleti érdeke lehet a CBA-nak a 
menetrend módosítása, és talán a cég is lobbizna ezért. A felvetést - ami teljesen logikusnak tűnik - továbbítom a CBA 
vezetésén keresztül a közlekedési vállalat felé. Örülök, hogy kipattant valamelyikőjük fejéből ez az ötlet. Ha megvalósul, 
biztos többen jutnak el egy korszerű, nagy választékkal bíró szolgáltatáshoz!

– A Deszki posta 8-16 óráig tart nyitva minden munkanapon, hétvégén pe-
dig zárva tart. Sajnos, aki 8-4-ig dolgozik, nem tud eljutni a leveleiért. Van-e 
arra lehetőség, hogy a posta nyitva tartása változzon, például úgy, hogy iga-
zodjon az Önkormányzat ügyfélfogadási rendjéhez, és szerdánként tovább 
tartson nyitva?

– Ez a kérdés nem merült fel még senkiben 1994 óta, mióta képviselő vagyok, 
így nem is tudom megválaszolni. A polgármesteri hivatalunk hosszított nyitva 
tartását és annak rendjét én kezdeményeztem hat éve, éppen erre a problémá-
ra is keresve megoldást. E miatt teljesen jogosnak tartom az észrevételt és hi-
vatalosan megkeresem a posta vezetését a kérdésüket továbbítva. Nem látom 
lehetetlennek a pozitív hozzáállást – amint lesz bármilyen válasz, jelezni fogom a 
szerkesztőség felé. Köszönöm a felvetést!
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A Cantabella női kar megint egy 
évvel öregebb lett… és emellett ta-
lán bölcsebbek is lettünk, de hogy 
az október 22-i ünneplés nagyon jól 
sikerült, az biztos!

A szülinapozás elején Retek Brigi, a 
kórus mozgatórugója beszélt, aki töb-
bek között elmondta, mennyire köszö-
ni a lelkes kórustagok kitartó munkáját. 
(Itt mindenképp megemlíteném, hogy 
mi is nagyon örülünk, hogy ő van ne-
künk!)

Király László, polgármester úr vette 
át tőle a szót, aki egy-egy szál rózsát 
nyújtott át nekünk. Aztán jött Bene Ildi 
és Varga Kriszta, akik gyönyörű tortával 
készültek nekünk a Faluház nevében. 
Ismét nagyon finomat „sütöttek” ám! 

Ennyi nagyszerű háziasszony és anya 
jóvoltából – ami a kórusunkban szeren-
csére közel 100% – szép kis „terülj-terülj 
asztalkám” kerekedett, ahogy mindig. 

Például kóstolhattunk baconbe csa-
vart fasírtot, isteni salátákat, édes és 
sós sütiket. Kiemelném Berhencz Anikó 
desszertjét, ami az este kedvenc édes-
sége volt számomra, és itt a sok kedves 
olvasó előtt üzenem Aranyné Katinak, 
hogy a szülinapkor elmaradt, de termé-
szetesen utánozhatatlan csoki likőrjét 
már most várom a karácsonyozásra!

Az est zenei aláfestéséről Tóth Feca 
gondoskodott. Néhányan le is dolgoz-
hattuk a finom falatokat egy kis rög-
tönzött, random fitnesszel/aerobikkal, 
Ördög Nóra mini „óráján”. Nagyon jól 
éreztük magunkat! 

Jól elbeszélgettünk, nevettünk. Kel-
lemes volt a hangulat! Méltón meg-
ünnepeltük, hogy immár 4 évesek 
vagyunk!  Még sok-sok szülinapot ne-
künk!

Márki Kitti

November 30-án, december 7-én, 
14-én és 21-én, a tavalyi évhez hason-
lóan idén is várjuk a deszkieket a Fa-
luház elé, hogy egy-egy rövid műsort 
követően együtt gyújtsuk meg Deszk 
adventi koszorúján a gyertyákat. De- 
cember 5-én ünnepeljük az Idősek 
Napját a Faluházban, december 6-án 
pedig érkezik a Mikulás a Sportcsar-
nokba, hogy minden deszki gyermeket 
megajándékozhasson. A gyerekeket 
már 15 órától várjuk kézműves fog-
lalkozásokkal és szalmalabirintussal, 
utóbbira idén kiemelt figyelmet for-
dítunk, hogy gondtalanul, porfelhő 
nélkül szaladgálhassanak benne a kis 
lurkók. December 12-én jön az Open 
point második felvonása. Az első 
programelemről Seres István Pipu cik-
kében olvashatnak, decemberben vár-
juk szeretettel az újabb érdeklődőket 
is! December 19-én 17 órakor veszi 
kezdetét a Falukarácsony a Sport-
csarnokban, ahol idén is gyönyörköd-
hetünk a deszki óvodások és iskolások 
műsoraiban, majd a helyi civil szerveze-
tek által kínált finomságokért cserébe 
támogathatjuk a Deszk Község Közok-
tatásáért Közalapítványt, amely min-
den évben nagyon sokat tesz a gyere-
kekért. S végül de nem utolsó sorban 
ne feledkezzünk meg a cipősdoboz 
akcióról, melynek köszönhetően tavaly 
is sok család ünnepét tettük szebbé, s 
az Önök segítségével szeretnénk idén 
is ezt tenni. 

Varga Krisztina

A Kultúrházak Éjjel-nappal pályáza-
tán I. díjas Open Point projekt meg-
valósítási fázisába lépett. Mint arról 
már beszámoltunk, a Deszki Műve-
lődési Ház és Könyvtár pályázata az 
alkotókedvű fiatalok számára kíván 
lehetőséget biztosítani, hogy 4 alka-
lommal, 4 műhelyben ismerkedjenek 
meg a fotó/videó, zene, mozgás és 
interakciós játékok kulisszatitkaival. 
A novembertől februárig tartó mun-
kafolyamatban a jelentkezők egyéni 
látásmódjukkal, és saját fiatalos len-
dületükkel alakítják a programot. A 
november 14-én tartott „nyitó buli” 
során összegyűlt kis csapat máris 
belevetette magát a munkába. A kö-
tetlen, jó hangulatú foglalkozások 
célja, hogy a szekciók résztvevői saját 
maguk alkossák meg azt a kisfilmet, 
melyben a fotós csapat rögzítésével, 
a zenei csoport audió munkájukkal 
kiegészítve egy, a hagyományoktól 
elrugaszkodó animációs klipet készít-
senek, melyben a játékos kedvű fia-
talok és a mozgástréning résztvevői 
hoznak létre egy közös alkotást. A 4 in 
1 felállás során a műhelyek átjárható-

ságának eredményeként, a jelentke-
zők betekinthetnek, sőt alkothatnak 
is az általuk választott témában, így 
egy egyéni virtuális világot alakítanak 
majd ki. Folytatása december 12-én 
18 órakor következik. Aki szeretne 

csatlakozni a csoportokhoz, megte-
heti, hisz a műhelyek nyitottak. Vá-
runk minden fiatalt szeretettel!

Seres István Pipu

Federico Moccia: A FELHŐK FÖLÖTT HÁROM MÉTERREL
Babi gazdag szülők gyermeke, kiváló tanuló, igazi 

„jókislány”, míg Step „nehézfiú”, aki állandóan keresi a ve-
szélyt, folyamatosan harcban áll mindennel és mindenkivel, 
illegális motorversenyeken vesz részt. Két különböző világ-
hoz tartoznak, mégis egymásba szeretnek…

Corine Gantz: REJTEKHELY PÁRIZSBAN
„Kezdje újra Párizsban!” A háromgyerekes, megözvegyült 

Annie ezzel a mottóval ad fel hirdetést egy amerikai újság-
ban, és házát kisvártatva elárasztják az új lakók: az erőszakos 
férjtől menekülő ex-modell két gyerekével, az anorexiás fiatal 
lány és a szívdöglesztő francia festőművész. Ám nem csak ők 
kezdenek új életet Annie házában: Annie maga is újjászületik. 
Miközben lakói megmentésével van elfoglalva, rájön, hogy 
neki is változtatni kell az életén.

John O’Farrell: A FÉRJ, AKI ELFELEJTETTE A FELESÉGÉT
A férfiak gyakran megfeledkeznek a bevásárlásról. Meg a 

házassági évfordulójukról. Mindez nem újság. Az is előfordul, 
hogy elfelejtenek elmenni a gyerekért az óvodába. Az azon-
ban korántsem hétköznapi fordulat, hogy valaki teljesen el-
felejti a feleségét… 

Lacey Baker: HAZATÉRÉS
Dr. Quinn Cantrell, a jóképű és sikeres orvos szomorú apro-

póból tér vissza az álmos kisvárosba, ahol született: meghalt 
a nagymamája. A férfit és öt testvérét messzire sodorta egy-
mástól az élet és a családi tragédiák, most azonban együtt 
kell megbirkózniuk nagyanyjuk hagyatékával: a panzióval, 
egy alomnyi kiskutyával és egy tetemest tartozással…

Robert James Waller: MADISON MEGYE HÍDJAI
Az 1960-as évek Amerikájában Robert Kincaid fotográfus 

a National Geographic megbízásából járja Madison megyét, 
hogy képeket készítsen a híres fedett hidakról. Itt ismerkedik 
meg Francescával. Amikor az ismeretlen férfi útbaigazítást 
kér tőle, hirtelen ötlettől vezérelve felajánlja, hogy elkíséri őt, 
s ezzel fenekestől borítja fel addigi megszokott életét.

S. A. Harrison: HALÁLOS HALLGATÁS
A jól szituált, középkorú pár, Jodi és Todd kapcsolata vál-

ságban van. Többek között a chicagói tópartra néző lakásuk 
és a jólétük forog kockán. A férfi megrögzött nőcsábász. A tö-
kéletességre törekvő nőnek pedig lételeme a tagadás. A férfi 
kettős életet él. A nő nem hagyja kiegyenlítetlenül a számlát. 
A férfi nagyban játszik. A nőnek nem marad vesztenivalója…

Yrsa Sigurđardóttir: EMLÉKSZEM RÁD
Három reykjavíki fiatal érkezik a világvégi, lakatlan Hesteyri 

faluba, hogy felújítsanak és vendégházzá alakítsanak egy 
régi épületet. Az új lakók már kezdettől fogva úgy érzik, min-
ta nem lennének egyedül: különös hangokat hallanak, ráadá-
sul egy-két nap után olyan dolgok jelennek meg a ház körül, 
amelyeket nem ők vittek oda, beleértve a két keresztet is a 
helyi temetőből…

Jennifer Chiaverini: MRS. LINCOLN VARRÓNŐJE
Elizabeth Keckley rabszolgasorba születik, ahonnan kitartó 

szorgalma és tehetsége révén sikerült kivásárolni a magát. 
Ezután nemcsak hogy a washingtoni elit legfelkapottabb 
varrónője lesz, hanem egyenesen a First Lady, Mary Lincoln 
nőiruha-készítője, öltöztetője és – egy idő után – a leghűsé-
gesebb barátja…

Jo Nesbo: A FIÚ
Sonny, a rejtélyes, visszahúzódó, kábítószerfüggő fiú 18 

éves kora óta börtönben ül, mert beismert két gyilkosságot, 
amelyeket nem ő követett el. Nem ingyen tette. Cserébe 
megkapja az egyetlen dolgot, amire szüksége van: heroint. 
Mivel ügye a korrupt hatalmi rendszer minden szereplőjét 
érinti, a rendőrségnek és az alvilágnak egyaránt az a célja, 
hogy folyamatosan bódult állapotban és rácsok mögött tart-
sák. Ám egy napon megszökik, és megkezdi vadászatát azok 
után, akik vétettek ellene.

Összeállította: 
Tóth Erzsébet 

 

Szülinapoztunk 
– avagy a Cantabellának ez a nap 
más volt, mint a többi…!

Új könyvek a deszki könyvtárban

Decemberi 
programajánló

Open Point 
– Virtuális Alkotóműhely, Deszken

Padéi Prah

Idén is vicsorogtak a tökök

A DeszkaSzínház idei évada is tar-
togat meglepetéseket, nemcsak a né-
zőknek, de még a társulatnak is. Ilyen 
meglepetés volt az október végén 
tett látogatás is a vajdasági Padén. A 
már-már szokásos készülődés, utazás, 
fellépés sorrendbe váratlan, ám annál 
nagyobb meglepetések születtek.  A 
társulat vendéglátói – a Takács Raffael 
Kultúrkör nem csupán egy előadás 
lebonyolításában vettek részt, hanem 
a Csóka községi magyar lakosság kul-
turális életének szervezésében is igen 
jelentős szerepet vállaltak. S ekkor 
kezdődtek a meglepetések. Az alkalmi 
színházterem, a padéi Szervó Mihály 
Általános Iskola étkezője dugig meg-
telt érdeklődőkkel. Ám még ennél is 
nagyobb meglepetést okozott Csóka 
Község Polgármestere. Balázs Péter re-

ményét és háláját fejezte ki nem csak 
a DeszkaSzínháznak, hanem az egész 
deszki közösségnek, hogy ápolva a ba-
ráti, rokoni hagyományokat jelentős 
kulturális életet kívánnak a település-
re hozni. Ennek tükrében a település 
vezetője jelezte, hogy hosszú távú 
kulturális együttműködést kíván köt-
ni Deszkkel, s a határ két oldalán lévő 
magyar közösségek identitásuk, kul-
túrájuk, hagyományaik ápolásában is 
jelentős szerepet kíván vállalni. A ba-
rátság közös építőkövének következő 
állomás 2015., mikor is a Cantabella 
Női kar hangversenye és egy közös 
kulturális „mini fesztivál” veszi kezde-
tét. Mi szebbet kívánhatna egy egysze-
rű népszínház ezek után….  Sok sikert 
Csóka, Deszk és Padé.

Seres István Pipu

Ebben az évben két dolog miatt tar-
tottam, a már hagyományosnak szá-
mító tökvicsori-faragásunk kapcsán: 
az egyik, hogy lesz-e mit faragni, hi-
szen azt a hírt hallottuk, hogy az esős 
idő miatt tönkre mentek a tökök és ke-
vés van belőlük. A másik, hogy lesz-e 
aki farag, hiszen az őszi szünet köze-
pén jártunk, és megkérdőjeleződött 
bennem, hogy lesz-e kedvük e rövidke 
program miatt kimozdulni otthonról 
a gyerekeknek. Örömmel jelentem, 
hogy október 31-én délelőtt minden 

kétségem szertefoszlott, hiszen a tö-
kök és a gyerekek is megérkeztek a 
Faluházba, s indulhatott is a faragás. 
A kisebbek Gabi bácsi segítségével, a 
nagyobbak pedig már önállóan alkot-
ták meg a félelmetes, vicces, aranyos 
és kreatív töklámpásokat. Összessé-
gében elmondhatom, hogy az egy 
nappal korábbi Baba-mama klubos 
tökfaragással együtt idén is kitettünk 
magunkért, s reméljük ez jövőre sem 
lesz másként.

Varga Krisztina
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Tudom, a cím hagy némi megma-
gyarázni valót, de hát ez az igazság. 
November 8-án ugyan már az ötödik 
bálját rendezte meg a sportcsarnok-
ban a Deszk Község Népművészeté-
ért Alapítvány, ám miután én először 
vettem részt rajta, így igaz a fenti cím-
ben leírt állítás. Az én kicsi feleségem, 
amint hírét vette a bálnak, előbb finom 
ráutaló magatartással, később erős 
verbalitással (értsd: némi hisztivel), de 
mindenképpen tudtomra adta, mi ezt 
a bált semmiképpen nem hagyhatjuk 
ki. Az előző évi rendezvény sikere még 
a mai napig hat. Ilyen előzmények után 
érkeztünk meg szombat este a szépen 
feldíszített csarnokba, ahol személye-
sen a szervezők fogadták üdvözlő ital-
lal az érkezőket. Az időjárás picit meg-
tréfált mindenkit, mert a kinti jelentős 
pluszok miatt a csarnok kifejezetten 
túlfűtöttnek bizonyult, amit később a 
tetőfokig felpörgetett hangulat csak to-
vább forrósított. A tavalyi Palotás nyitó-
tánc magasra helyezte a mércét, az idei 
viszont igazi szívmelengető produkció 
lett, amint a szülők a néptánccsoportok 
gyermek tagjaival gyakorlatilag óriási 
táncházzá változtatták a csarnokot, így 

aztán igazi örömbuli kerekedett. Jóleső 
fáradtsággal ültünk le az asztalokhoz, 
mert várt mindenkit egy fantasztikus 
„terülj-terülj asztalkám” svédasztalos 
vacsora, ahol a pompás töltött húsok-
tól kezdve a töltött káposztán keresz-
tül a Hortobágyi húsos palacsintáig 
bezárólag mennyei étkek sora tette 
próbára a diétás gyomrokat.  Nekem ez 
a körtúra olyan jól sikerült, hogy más-
nap csak egy kiadós kerékpártúrával 
sikerült helyrebillentenem a testi-lelki 
egyensúlyomat. Az igazi rongylábúak 
ezt már a táncparketten megtették, 
ahol a kiváló Stand up zenekar játékára, 
a vérpezsdítő rock and roll-tól a görög 
Zorba táncon keresztül a klasszikus ma-
gyar csárdásra ropták fáradhatatlanul 
az est résztvevői. Én inkább csak a Fábri 
Sanyitól kölcsönzött találó kifejezéssel 
„combozós-tapadósnak” titulált lassú 
számokra lejtettem az én kedvesem-
mel, de akkor aztán akárcsak a többi 
jelenlevő párok, összeborultunk, mint 
kocsma előtt a biciklik. Ebből az idillből 
csak a tombolasorsolás tudott kizök-
kenteni. Némi csalódásként éltem meg, 
hogy semmit sem nyertünk, igaz fájda-
lomdíjként kóstolót kaptunk baráta-

inktól a második helyezettként elnyert 
csodaszép és nagyon finom tortából. 
Kora hajnalban kellően elfáradva hagy-
tuk ott a még mindig jelentős számban 
táncolókat. Azt még a tombolasorso-
lás után megtudtuk, 580.000 forinttal 
sikerült az alapítvány számláját gyara-
pítani. Ez a mai pénztelen, anyagilag 
kiszolgáltatott világban nagyon szép 
teljesítmény, köszönet érte minden 
résztvevőnek!

Magony István

A bál támogatói voltak: 
Deszk Község Önkormányzata, 

Deszki Faluház, Deszki Település-
Üzemeltetési Nonprofit Kft., Alakmá-
nia Speedfitness & Power Plate Stúdió, 
Bakacsi Róbert és felesége, Bende 
Zoltán és felesége, Bertók Péter és fe-
lesége, Borda Sára, Brczán Krisztifor 
és felesége, Borbála fürdő, Algyő, Csil-
lag Autósiskola, Erzsébet Gyógyfürdő, 
Mórahalom, Eszik Optika, Fehérvári 
Györgyné, Főnix Irodaszer Kft., Gonda 
Gabriella (Oriflame), Gyermelyi Zrt., 
Haluska Kiss Andrea, Hegedűs Sándor, 
Horváth Zoltán és felesége, IH Rendez-
vényközpont, Infoázis Kft. – Lakatos 
Pál, Jager Éva – Avon, Kaliczka Istvánné, 
Karácsonyi Zsolt és felesége, Kardos 
család, Király László, Kócsó Zoltánné - 
Jóbarát Csárda, Krizsán Pál, Lapcom Zrt. 
(Délmagyarország), Lovász Ferenc, Mé-
száros Márta, Napfényfürdő Aquapolis, 
Szeged, Németh Róbert és Ilona, Nép-
táncosok Kellékboltja, Budapest, Nyer-
ges Zoltánné, Rengei László, Schaff 
Gyöngyi, Schwarzkopf Szalon – Tóth 
Ivett fodrász és Rozgonyi Anita kozme-
tikus, Sillóné Varga Anikó, Sly Szalon 
– Orvos Szilvia, Szabó Sándor Ország-
gyűlési képviselő, Szegedi Vadaspark, 
Tirk-Balczó Kinga - Kinga kozmetika, 
Tóth Ferenc, Tóth Ferencné, Tóth Gá-
bor, Goda Katalin, Vámos Cukrászda, 
Vikorné Nádasdi Ilona (Tupperware), 
Vito Venturi Kft. – Goda István és felesé-
ge, Vörösné Csabai Lívia

Köszönjük a támogatást!

Deszket és Nagyváradot, az erdélyi nagyvárost két név 
kapcsolja össze. A báró Gerliczy család és Sztarill Ferenc épí-
tész neve. 

Sztarill Nagyvárad egyik legtermékenyebb építésze volt. 
1906-ban szerzett építőmesteri oklevelet Budapesten. Több 
évig a Nagyváradi Építőiparosok Szövetségének elnöke 
volt. Főként kivitelezőként dolgozott, a legtöbb esetben ő 
valósította meg Komor Marcell és Jakab Dezső terveit (pl. 
Fekete Sas palota, Adorján ház) E mellett maga is jó néhány 
historizáló és szecessziós épületet tervezett Nagyváradon. 
Több patinás váradi palota is fűződik nevéhez, s ezek közül 
többet éppen a később Deszkre települő Gerliczyek megbí-
zásából épített , melyek még ma is állnak a Fő (ma Republici) 
utca 52. és 73. szám alatt. A család meghatározó szerepét 

bizonyítja, hogy Nagyváradon utcát is elneveztek róluk, ami 
sajnos a rendszerváltozás utáni a név – változtatásoknak ál-
dozatul esett. (Az utca mai neve Pescarusului). A fentiek miatt 
érdemelte ki Sztarill Ferenc azt a bizalmat, hogy a bárói csa-
lád Deszkre hívta, hogy tervezze meg római katolikus temp-
lomunkat. 

Az ez évben 110 éves neo-gótikus templomot a stílus 
egyik remekeként tartják számon. Már csak egyet sajnálok, 
hogy néhány évvel ezelőtt a belső festéskor nem tartották 
meg a fal és a díszítések zöld árnyalatait, hanem sárgára vál-
tottak. Így a sok helyen fellelhető gyönyörű arany díszítés be-
leveszik a sárga falszínbe. 

Kószó Aranka

A Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület szervezésében hetedik alkalommal 
tartották meg a páros és szólótánc fesztiválját októberben Horgoson, amelyre ez-
úttal kizárólag magyarországi táncosok jelentkeztek. A Csicseri és Kerepetye Nép-
tánccsoportból öten indultak a megmérettetésen a következő szabadon választott 
anyagokkal: Fülöp Ádám méhkeréki, Kollár Kitti - Veleczki Dániel mezőszopori, 
Adorjányi-Szabó Nóra - Számfira Máté mérai táncokkal. 

Nagy örömünkre az Adorjányi-Szabó Nóra - Számfira Máté páros a Juhász zenekar 
különdíját, Fülöp Ádám a Tabán Táncműhely különdíját nyerte el.

Goda Kata

Valamikor réges-régen, még Milivoj 
idejében táncoltam én is… aztán már 
magam sem emlékszem miért, de ab-
bahagytam… Pár éve éreztem először, 
mikor láttam a táncosokat Falunapon, 
vagy egyéb fellépéseken, hogy jó len-
ne…hogy hiányzik…  Így eshetett meg, 
hogy tavaly nyáron egy gyors elhatáro-
zásból és érzelmi töltettől indíttatva 
újra beálltam a Bánát-ba, elkezdtem 
próbára járni. Először csak pénteken-
ként a „senior” csapatba… aztán már 
kedden is, majd a csütörtök is az én 
napom lett. Háááát, az emlékeimben 
sokkal könnyebbnek, könnyedebbnek 
tűnt a táncolás… Ehhez képest most 
vért izzadok  Viszont a társaság, a jó-
kedv mindig mindenért kárpótol. Talán 
a táncba is belejövök majd….

De miért is ez az „ÁdámtólÉvától” 
kezdődő bevezetés? Mert oda szeret-
nék kilyukadni, hogy mostantól senki 
se lepődjön meg, ha a Deszki Hírnök-
ben tőlem lát írást… Én lettem a Bánát 
sajtósa  A Zuram ezt már rég megjó-
solta: „Gabika, ha valahová Te beteszed 
a lábad, ott előbb utóbb „szerepet” is 
kapsz, és amilyen gyagyás vagy, el is 
vállalod...” Utálom érte, de megint igaza 
lett 

A mostani alkalommal néhány nov-
emberi és decemberi BÁNÁT-os ese-
ményre szeretném felhívni a figyelmet.

2014. november 15-én volt a 20. 
Banatski Sabor. Az idei esemény ma-
ratonira sikerült, melyről részletesen 
Magony István beszámolójában olvas-
hatnak.

2014. november 22-én Békéscsaba 
adott helyet a „Balkán hangja” feszti-
válnak. A balkáni népek kultúrája ele-
venedett meg a rendezvényen, me-
lyet minden évben más-más helyen 
(Budapest, Szeged, Békéscsaba, stb) 
tartanak. A színpadi műsor után tánc-
házakban mulathatott a közönség és 
aki megéhezett, az igazán a balkánon 
érezhette magát a büfében kapható 
balkáni gasztronómiai finomságoknak 
köszönhetően. A rendezvényen termé-
szetesen a Bánát Egyesület is képvisel-
tette magát.

2014. december 19-én a szerb óvo-
dába deszki, szegedi és újszentiváni 
óvodásokhoz látogat el Sv.Nikola. Ez 
a program minden évben nagy sikert 
arat a gyerekek körében, és nem csak 
az ajándékok miatt!

A beszámolóm végére hagytam a 
legfontosabb információt:

November hónaptól kezdődően 
minden pénteken 19 órától a „Szent 
Száva” Szerb Kulturális Oktatási és Hit-
életi Központban (szerb óvoda-iskola) 
SZERB TÁNCHÁZ-at tart az Egyesület. 
A részvétel ingyenes, a hangulat ferge-
teges, a zenekar fáradhatatlan (váltóru-
ha-, és cipő ajánlott!) Az első alkalom-
mal november 14-én már sok új arccal 
találkoztunk, sokan voltunk, nagyon jól 
szórakoztunk. Reméljük, hagyománnyá 
válik és mindenki beírja a naptárába: 
péntek-szerb táncház Deszken  Mi ott 
leszünk! GYERTEK!

Patyik Gabriella

November 15-én szombaton este 
már a jubileumi huszadik szerb népze-
nei találkozót tartották Deszken a Fa-
luházban, amelyre rekord számú ének-
együttes és zenekar nevezett. Brczán 
Krisztifor, a Bánát Egyesület vezetőjének 
megnyitója után Rádity Milenkó szerb 
és Mándity Predrág magyar nyelvű fel-
konferálásával vette kezdetét a műsor 
a Deszki Bánát zenekarral, amelyben 
szólót énekelt Vujcsin Eszter. Az öttagú 
mohácsi ifjúsági zenekar ifjú titánjai So-
kác dallamokat játszottak. A battonyai 
énekegyüttes a helyi szerb iskola taná-
raiból és diákjaiból verbuválódott, és 
csodaszép népviseletben Körömi Me-
linda karnagy vezetésével dél-szerbiai 
népdalokat énekeltek. Veszelinov Mina 
innen a szomszédból, Újszentivánról 
érkezett, és csodaszép énekhangjá-
val gyorsan a közönség szívébe lopta 
magát. Az 1998-ban alakult rácalmási 
Napsugár Asszonykórus Igmándi Zita 
karnagy vezetésével aratott hangos si-
kert. Az első blokk végén két mohácsi 
fiatalember kápráztatta el a publiku-
mot. Az egyszerűen csak fenoménként 
felkonferált Marko Celinac azt művelt a 
harmonikájával, amit csak akart, Stepan 
Pavkovic pedig tamburán kísérte.  A szü-
letésétől fogva vak fiú, saját elmondása 
szerint is összenőtt a hangszerével, s 
valóban olyan virtuóz módon játszott, 
hogy egyrészt komolyan hiányoltam őt 
a Magyar Televízióban éppen most futó 
Virtuózok műsorból, másrészt szívesen 
látnám őt az általam a legjobb magyar 
harmonikásnak tartott Orosz Zoltánnal 
is egy színpadon. Nem mellesleg Zoli 
bácsalmási születésű lévén gyakran ját-
szik a műsorában szerb kólókat. Bizto-
san jól megértenék egymást. A szünet 
után a Belgrádi Szent Száva Iskola diák-
jai ethno dalokat énekeltek. A Deszki Bá-
náti legények Rusz Mákszó vezetésével 

előbb szólóban majd a Deszki Dukátok 
énekegyüttes kísérő zenekaraként is 
megörvendeztették a szép számú hall-
gatóságot. Gyorgyev Milivojék olyan 
szerb népdalokat énekeltek, amelyeket 
a körülöttem ülők is bátran dúdoltak az 
énekesekkel együtt. A négytagú deszki 
aranytorkú csalogányok Brczán Gordana 
vezetésével robbantották fel a termet. A 
Pécsudvardról érkezett Bosnyák családi 
zenekar Bosnyák Jasmina énekével és 
parádés hangszeres játékával emelte az 
est fényét. Az 1967-ben alapított tököli 
Rác férfikórus Halász László vezetésével 
lépett színpadra, majd a lórevi Selo ze-
nekar játszott ugyancsak szerb kólókat. 
Számomra a mohácsi csodaharmoni-
kás mellett az est másik nagy dobását a 
nagybecskereki Serafim Sarovski ének-
együttes jelentette, akik dübörgő vas-
taps közepette énekelték el orosz dalla-
mokra épített műsorukat. Engem annak 
ellenére varázsoltak el, hogy gyakorla-
tilag egy szót sem beszélek szerbül. Az 
utolsó műsorszámot, a romániai Nagy-
szentmiklósról érkezett Bató Betyárjai 
adták, akik valóban betyáros hangulatot 
teremtettek. Szólót énekelt velük Zorán 
Radic. A maratoni hosszúságú, csaknem 
négyórás program végén a közönség 
hálás vastapssal jutalmazta a fellépőket, 
a helyi szervezők pedig oklevelekkel és 
szerény ajándékokkal köszönték meg, 
hogy fáradhatatlanul ápolják a szerb 
hagyományokat, és közvetítik kultúráju-
kat a nagyvilág felé. Némi hiányérzetem 
csak annyiban maradt, hogy nagy fúvós-
zene rajongóként egy Boban Markovic 
féle rezesbandát is szívesen láttam és 
hallgattam volna. Remélem, jövőre ne-
vez majd egy ilyen csapat is!

A vendéglátásért köszönet az önkor-
mányzatnak és a Deszki Település-üze-
meltetési kft-nek!

Magony István

„Mi a Bánát van?”

XX. Banatski Sabor

Nagyvárad – Deszk kapcsolata

VII. Horgosi Páros 
és Szólótánc Fesztivál

Első bálozó lettem

Sok kicsi sokra megy!
Hálásak vagyunk Vikor Attila és Vikor Anett fenyő felajánlásáért, 

ami a sportcsarnok előkertjét díszíti már két hete. A csemeték azt fog-
ják hirdetni – miközben egyre nagyobbak lesznek az évek alatt –, hogy 
minden kis segítség előbbre viszi a közös dolgainkat! Köszönjük szépen!

A halottak napjára megújult a templom kertjében, a tölgyfa alatt 
álló, az első világháborúra emlékeztető testes kőtömb. Böröcz István 
helyi műköves vállalkozó felajánlása volt az egyházközség és egyben 
minden deszki számára. Nagyon szépen köszönjük István felajánlását, 
remélve, hogy ez a tiszteletre méltó gondoskodás és az önkéntesség 
egyre több vállalkozót és magánszemélyt érint meg, segítve a közös-
ségünket. Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak apró kis segítségre, 
hiszen ne feledjék: SOK KICSI SOKRA MEGY! 

Király László 
 polgármester
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KÖRNYEZETVÉDELMI 
NAP A CSICSERGŐ 
ÓVODÁBAN

A tavalyi évben a Támop 
3.1.11. pályázat keretén belül 

rendezett Környezetvédelmi 
vetélkedő sikerén felbuzdulva 
ebben az évben is szerettünk 
volna szervezni óvodásainknak 
egy olyan rendezvényt, ahol 

felhívjuk a figyelmüket a kör-
nyezetvédelem fontosságára. 
Október 20-án került sor erre a 
napra, amelyet a sportpályán 
tartottunk meg. Óvodánk 4 
csoportján kívül meghívtuk az 
1. osztályos iskolás tanulókat, 
valamint a Tücsök Óvoda óvo-
dásait is, hogy töltsék velünk 
ezt a délelőttöt. A szelektív hul-
ladékgyűjtésre, hulladék újra-
hasznosításra, élő környezet, ál-
latok-növények védelmére stb. 
hívtuk fel a figyelmüket játszva, 
játékos feladatokon és akadály-
pályán keresztül.

A környezettudatos szemlé-
let kialakítását nem lehet elég 
korán kezdeni: csak együttesen 
tudunk tenni azért, hogy sokáig 
élvezhessük a helyet, a környe-
zetünket, amire együtt, tudato-
san kell vigyáznunk.

ÓVODÁSOK 
FUTÓVERSENYE

November elején ismét 
megrendezésre került a deszki 
óvodások futóversenye a Sport-
csarnokban. Évről évre teljes 
létszámban vesz részt ezen a 
rendezvényen óvodánk.

Óvodásaink idén is nagyon 
szép eredményeket értek el, 
minden kategóriában ők nyer-
ték el a vándor serlegeket, ame-
lyet büszkén vihettek haza.

Köszönjük a szervezést és re-
méljük, hogy jövőre is lehetősé-
get kapunk a részvételre.

Az óvoda dolgozói

Albert-Huszár Ferencné, Ági néni 
már a kezdetektől fogva része óvo-
dánk életének, ő tartott játékos né-
met foglalkozásokat gyerekeinknek. 
Októbertől óvónőként dolgozik 
nálunk. Most már nemcsak heti két 
alkalommal, hanem teljes munkaide-
jében németül beszél, foglalkozik a 
gyerekekkel. 

Ismét rendszeresen járunk az uszo-
dába a Némó Úszósulival. A délutáni 
tornafoglalkozást Nóra néni tartja az 
iskola tornatermében.

A Faluházban a néptáncosokkal 
tökfaragáson vettünk részt.

Ellátogattunk a Somogyi-könyvtár 
Odesszai Fiókkönyvtárába, ahol a Sze-
gedi Vadasparkban élő állatokról és 
kicsinyeikről hallottunk diavetítéssel 

egybekötött előadást. Utána bogara-
kat érinthettek meg a gyerekek, majd 
kígyókat simogathattak meg.

A hagyományos ovis futóversenyen 
kis csapatunk is részt vett. A kiscso-
portos fiúk értek el helyezést, Szécsi 
Dániel második, Szalai Levente har-
madik lett.

November második hétvégéjén 
családi napot tartottunk. Az ősz fo-
lyamán sok termést, terményt gyűj-
töttünk, ezekből anyukák, apukák, 
gyerekek közösen, szebbnél szebb 
dolgokat készítettek. Az elkészült 
munkákból kiállítást rendeztünk. Pat-
togatott kukorica, zsíros kenyér lila-
hagymával volt a menü.

Az Agórában színházi előadáson 
voltunk, Micimackó és barátai voltak 

a mese szereplői. Távolsági busszal 
mentünk Szegedre, a gyerekek na-
gyon élvezték az utazást.

Az idén második alkalommal a 
település intézményei közös kör-
nyezetvédelmi napon vettek részt. A 
Sportpályán különböző nehézségű 
feladatok várták a gyerekeket: hogyan 
működik a szelektív hulladékgyűjtés, 
kupakok válogatása, képek kirakása, 
papírgalacsin söprögetése... Minden 
feladatot kipróbáltunk, a gyerekek 
nagy lelkesedéssel tevékenykedtek. 
A csodálatos őszi időjárás is kedvezett 
nekünk. Köszönet a meghívásért.

És még egy örömteli hírt szeretnék 
megosztani mindenkivel: november 
10-től már nem csak Tücsök Óvoda, 
hanem KisTücsök Családi Napközi is 

működik a Kossuth utca 1. szám alatt. 
Nagyon vártunk már erre a lehető-
ségre, mert így egy épületen belül, 
de külön lehetnek az óvodások és kis-
testvéreik. A családi napközit lányom, 
Imri Ildikó vezeti. Ezzel Deszken még 
több bölcsődés korú kisgyermek el-
helyezésére lesz lehetőség.

Imri Miklósné
Tücsök Óvoda

2014. november 6-án délelőtt hete-
dik alkalommal került megrendezésre 
az Óvodások futóversenye a Deszki 
Sportcsarnokban. Köszönet a szerve-
zőknek, a versenybíróknak, a felkészítő 
óvónőknek, a Deszki Település-üze-
meltetési Nonprofit Kft-nek, és az ala-
pítóknak. Külön köszönet két egykori 
alapítónknak, Bakacsi Róbertnek és 
Koncz Patriknak több évnyi tevékeny-
ségüket, akik Kukla Reginának és Var-
ga Zalánnak adták át e feladatot. 

Szeretnénk – mint szervezők – ha 
jövőre azok a DESZKI óvodások is részt 
vennének a részükre kiírt versenyen, 
akik Szegedre járnak. Az idei verseny-
zőknek köszönjük a részvételt, íme az 
eredmények:
Kiscsoportos fiú kategória:

1. Szalma Ádám (Csicsergő Óvoda)
2. Szécsi Dániel (Tücsök Óvoda)
3. Szalai Levente (Tücsök Óvoda)

Kiscsoportos lány kategória:
1. Orvos Maja (Csicsergő Óvoda)
2. Szikora Ágota (Csicsergő Óvoda)
3. Németh Maja (Csicsergő Óvoda)

Középső csoportos fiú kategória:
1. Pál Máté (Csicsergő Óvoda)
2. Varga Zalán (Csicsergő Óvoda)
3. László Benett (Csicsergő Óvoda)

Középső csoportos lány kategória:
1. Kovács Regina (Csicsergő Óvoda)
2. Kardos Edina (Csicsergő Óvoda)
3. Gordos Eszter (Csicsergő Óvoda)

Nagycsoportos fiú kategória:
1. Dávid Márk (Csicsergő Óvoda)
2. Sztanojev Branimir 
(Csicsergő Óvoda)
3. Tóth Justin (Csicsergő Óvoda)

Nagycsoportos lány kategória:
1. Révész Petra (Csicsergő Óvoda)
2. Konkoly Kitti (Csicsergő Óvoda)
3. Horesnyi Hanna 
(Csicsergő Óvoda)
Gratulálunk a helyezetteknek, vá-

runk minden óvodást jövőre is szere-
tettel!

A szervezők nevében: 
Gyorgyev Vojiszláv

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Az ovis futóverseny nagyon jó han-

gulatban telt. A gyerekek nagyon 
ügyesek voltak és izgalommal várták a 
serlegek és az oklevelek kiosztását.

Nagyon örülök, hogy új alapítóként 
részt vehettem ezen a rendezvényen. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
Gyorgyev Vojiszlávnak a felkérést, va-
lamint a többi alapítónak és résztvevő-
nek a segítséget.

Schaff Gyöngyi

Tücsök HíradóÓvodások 
futóversenye

Iskolai hírek

iskolai és óvodai hírek 

Óvodai hírek

 Az őszi szünet előtt tartottuk a Fa-
luházban az október 23-i ünnepségün-
ket. Október 23-a, az ‚56-os forradalom 
és szabadságharc emléknapja. 1956. 
nem csak nekünk, magyaroknak fon-
tos, hanem világtörténelmi jelentősé-
gű is: ez az egyetlen forradalom a 20. 
századi diktatúrák történetében.

A forradalmat a hetedik osztályosok 
„vitték színre”. Dalban, prózában és 
képi élményekben gazdagon, méltó-
ságteljesen emlékeztünk a hősökre. 
Köszönjük a diákok és az osztályfőnö-
kök munkáját!

 A NAT-ban megfogalmazott el-
várások teljesítésén túl az iskolának 
kiemelt feladata a tehetséggondozás. 
Ennek egyik formája a versenyeken 
való megmérettetés. Háziversenyeken, 
területi, megyei és (ha minden „ösz-
szejön”) országos megmérettetéseken 
vesznek részt diákjaink. Ebben az év-
ben is elindult a versenyszezon.

November 3-án - a szünet utáni első 
napon - volt a mesemondó verseny 
iskolai fordulója, mely nagy népszerű-
ségnek örvendett. A szünet adta sza-
badidő és a versenyzési láz sok tanulót 
arra ösztönzött, hogy megtanuljon 
egy-egy mesét. 
Az iskolai fordulóban 
legjobban teljesítők: 

A 1-2. osztályos korcsoportban:  
Mityók Nikolett 1. osztály, 
Mityók Milán 2. osztály. 
A 3-4. osztályos korcsoportban:   
Haska Lilla és 
Medgyes Anna 4. osztály. 
Felkészítésükért köszönet a szülők-

nek és osztályfőnököknek (Deákné 
Bátky Judit és Schultz Józsefné). Ezen 

négy versenyzőnk Sándorfalván, a 
területi megmérettetésen képviselte 
iskolánkat. A nagy létszámú és felké-
szült mezőnyben kiváló eredményt 

értek el a gyerekek. Mityók Milán az 
1. helyen, Medgyes Anna a 3. helyen 
végzett. Ők, a november 25-én Szen-
tesen megrendezésre kerülő megyei 
mesemondó versenyen öregbíthetik 
településünk és iskolánk hírnevét. Gra-
tulálunk!

 Novemberben került megrende-
zésre az I. BRICAN angol-amerikai kul-
turális verseny a Weöres Sándor Általá-
nos Iskolában, melyen két 7. osztályos 
gyermek vett részt. Itt bizonyíthatták 
jártasságukat az angol-amerikai kultú-
ra terén.

Területi on-line angol tesztversenyre 
kilenc 5. és 6. évfolyamos diák jelentke-
zett. Az eredményekről később beszá-
molunk.

Részt vettek iskolánk tanulói a Tö-
mörkény István Gimnázium történelem 
vetélkedőjén is. Totóval, keresztrejt-
vénnyel, képfelismeréssel és villámkér-

désekkel kellett megbirkózniuk a he-
tedikesekből és nyolcadikosokból álló 
csapatnak, majd a versenyt követően 
előadással szórakoztatták a versenyző-
ket a gimnázium énekkara és gitárosai. 
A versenyzés mellett jó alkalom volt ez 
egy szegedi gimnázium életébe való 
betekintésre is így pályaválasztás előtt. 
A versenyekre a diákokat Sipos Lili ta-
nárnő készítette fel.

 JUTALOMKIRÁNDULÁS
Egy szép őszi reggelen az iskola he-

lyett Budapestre indult kirándulni 10 
tanuló a felső tagozatról. Immár hét 
éve jutalmazza a Deszk Község Közok-
tatásáért Közalapítvány a tanév során a 
legtöbbet tevékenykedő, közösségben 
legaktívabb, és egyben a legjobban 
tanuló alsós és felsős gyermekeket. A 
felsősök kirándulását a deszki önkor-
mányzat is támogatta, a mikrobuszt 
rendelkezésünkre bocsátotta. A 10 
diák kirándulásának szervezését és kí-
sérését Julika néni (Dencs Mátyásné) 
vállalta. A programba belecsempész-
tünk egy kis tanulást is a Csodák palo-
tája révén, de a szórakozás is helyet ka-
pott. Milyen volt a jutalomkirándulás?  
Beszéljenek a gyerekek erről. 

„Nagyon örültem, amikor megtud-
tam, hogy én mehetek az osztályomból” 
– Samu Boglárka 8. osztály. „Csodálatos 
kirándulás volt, megérte sokat tanulni.” – 
Tóth Kevin 6. osztály. „Budapesten vol-
tunk a Nagycirkuszban is, ahol nagyon 
élveztem az előadást” – Révész Kincső 
7. a  osztály. „Nekem a cirkusz nagyon 
tetszett!” – Krizsán Bálint 6. osztály. „Na-
gyon jól éreztem magam a jó társaság 

miatt is a kiránduláson!” – Kovács Ka-
milla 7. b osztály. „Nekem nagy élmény 
volt a Csodák Palotája, ott sok érdekes és 
elgondolkodtató eszközt kipróbáltunk.” 
– Prónai Adél 6. osztály. „Finom volt az 
ebéd és jók a programok.”– Szabó Nóra 
8. osztály. „Nekem minden program na-
gyon tetszett. Sok érdekes és vicces pro-
dukciót láttunk a cirkuszban.” – Meny-
hárt Patrik 7. a osztály. „Számomra a 
legérdekesebb a Csodák Palotája volt, 
ahol a már tanult fizikai dolgokat lát-
hattam érdekes kísérletek formájában.” 
– Szabó Bálint 7. b osztály. „Nekem na-
gyon tetszett a kirándulás. A cirkusz na-
gyon látványos volt, akrobaták, kutyák, 
légtornászok és egy bohóc” – Molnár 
Mónika.

 Az elmúlt számban beszámol-
tunk arról, hogy 2014. október 3-án 
iskolánk is csatlakozott a Magyar Sza-
badidősport Szövetség által kiírt Vi-
lág Gyalogló Napi rendezvényhez. 
Eleget tettünk az értékeléshez szük-
séges elvárásoknak. Elsősorban nem 
a versenyzés volt a fő cél, hanem a 
sport fontosságának és a szabadidő 
hasznos eltöltésének hangsúlyozása, 
példamutatása. A mozgósítási verseny 
értékelése alapján országosan kiemel-
kedően teljesített a Zoltánfy István Is-
kola. Iskolánk minden diákja és tanára 
időben teljesítette a kiírt távot és ezzel 
jogosult lett a díjra.

Az MSZM első díja: 
25 db bőr futball-labda.

Vid György
igazgató

Mityók Milán

Medgyes Anna



6 2014. novemberDESZKI HÍRNÖK 

1969-ben ballagott el az osztályunk 
a deszki általános iskolából. Ennek bi-
zony már 45 éve. 37-en voltunk, mára 

már csak 29 társunk él. (Ebből sajnos 
csak 14-en jöttek el a találkozóra.) Döb-
benetes, hogy az utolsó 5 év alatt ment 

el 6 osztálytársunk. De most már csak 
az örömről írok, hogy milyen jó volt 
találkozni egymással, tanárainkkal és 
emlékezni a régi dolgokról, és ismét 
elmondani és együtt nevetni a már 
„ezerszer” hallott, de számunkra meg-
unhatatlan történeteken. 

Török tanár úrról, volt osztályfőnö-
künkről emlékeztünk meg először a 
szőregi temetőben elhelyezett koszo-
rúval, ahol Csányi Mari még egy gyö-
nyörű ide illő népdalt is elénekeltetett 
velünk, majd az öreg iskolában beszél-
tünk magunkról, ki rövidebben, ki hosz-
szabban. Örömünkre Dudás Istvánné, 
Török Lászlóné, Dombi László és Kár-
páti Péterné tanáraink is velünk voltak 
és lélekben Lakatos tanár néni is, aki 
egészségi állapota miatt nem tudott 
részt venni az összejövetelen. 

 Elkönyvelhetjük, hogy mindenkinek 
megvan a maga története, kit így, kit 
úgy égetett meg a sors. A végső kicsen-
gés: csak egészség legyen. Éjfél utánig 
beszélgettünk, táncoltunk, előkerültek 

a családi fotók is. 
A lebonyolítás sikerében nagy szere-

pet játszott Révész István: köszönjük!
Novemberben egy másik osztály is 

emlékezett a régi időkről. Kovácsné Pa-
tyik Gabinak köszönhetően mellékeljük 
ezt a csoportképet is. Az biztos, hogy 
meglátszik a korkülönbség, hiszen ők 
csak 31 éve ballagtak el a deszki isko-
lából. 

Záró mondatként nem bírom meg-

állni, hogy ne írjam ide: sajnálhatják 
mindazok, akik a szervezők hívó szavá-
ra nem mennek el ezekre a találkozók-
ra. Higgyék el a régi dolgok, esetleges 
rossz emlékek elsimulnak a sok-sok 10 
év alatt és egyes társunkat teljesen új 
oldaláról is megismerhetjük. Igazi fel-
töltekezés az a néhány óra, amit együtt 
töltünk gyerekkori társainkkal. 

Kószó Aranka

Osztálytalálkozók

 Deszk faluképét két romos épület 
is elcsúfítja. Az egyik az Alkotmány a 
másik a Felszabadulás utcán található, 
a település két legforgalmasabb részén. 
 Mindkét temető szépen rendbe 
téve várta a családtagokra, rokonokra 
emlékezőket. Az új temetőt karban-
tartó Kft még arra is gondolt, hogy az 
érintett sírokra fölragasztott kis papíron 
jelezze a hozzátartozóknak, ha a sírhely 
megváltási határideje lejárt.
  „Szakítani kell az otthon üléssel” – 
Egy biológus, akinek elege lett a kor-
mányból. A deszki Györgyey Jánossal 
készített a Magyar Narancs a fenti cím-
mel riportot a szegedi internet-tünte-
tés után, ahol ő volt az egyik szónok. A 
cikkből kiderül, hogy miért döntött a 
megszólalás mellett az eddig nem poli-
tizáló biológus. Aki kíváncsi a részletek-
re, olvassa el a cikket.
  Miskolczi Kinga kozmetikus, smink-
mestert láthattuk a TV2 adásában 

november 14-én. Kinga deszki, szülei 
még most is itt élnek. Több nemzet-
közi szakmai díj birtokosa, ami nem 
véletlen, hiszen szinte művészi alkotá-
sokat hoz létre a hölgyek szeme körüli 
hihetetlenül érdekes festési ötletekkel, 
technikákkal. Európa bajnokság után 
világbajnoki címet is begyűjtött. 
 Az új Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály telefonszáma: 06-62-342-466. Je-
gyezze föl mindenki, mert bárki hoz-
zátartozóját elszállíthatja a mentő és 
ember legyen a talpán, aki megtalálja 
azt a telefonszámot, ahol érdeklődni 
lehet a beteg állapota felől. 
 November 15-én Brczán Krisztifor 
alpolgármester úr igazán ide illően egy 
régi szódás üveg átadásával üdvözölte 
Király Jánost és feleségét, akik ezen a 
napon indították útjára szódagyártó 
vállalkozásukat. 

Összeállította: 
Kószó Aranka

Röviden.... .... .... .... .... . .... .... ....

Egyéni Asztalitenisz Falubajnokságot rendezünk a helyi 
Sportcsarnokban deszki felnőttek és gyerekek részére 2014. 
december 13-án (szombaton) délelőtt 9 órától.

Nevezni a helyszínen lehet, a verseny napján 8.30- 8.45-ig. 
Nevezési díj felnőtteknek: 800 Ft; gyerekeknek: 400 Ft.
A verseny lebonyolításának módját a résztvevők szá-

mától függően a helyszínen ismertetjük.
Díjazás: 
Felnőtt és gyerek kategóriában külön serleg, okle-

vél; emléktárgy vagy érem.
Mindenki a saját ütőjével játszik, labdát mi biz-

tosítunk.

Nők illetve lányok jelentkezésére is számítunk! 
A tavalyi bajnokok: Bódi Zoltán (felnőtt férfi kategória), 

Nagyné Bacsó Ágnes (felnőtt női kategória), Bernáth Szabolcs 
(5-6. osztályos fiú kategória), Bernáth Laura (5-6. osztályos 

lány kategória), Szikora Norbert (7-8. osztályos fiú kategó-
ria), Mészáros Laura (7-8. osztályos lány kategória).

A szervezők, Gera Norbert testnevelő tanár, 
Sztán László képviselő és Gyorgyev Vojiszláv, jó 
versenyzést kívánnak!

Bővebb felvilágosítás: 
Gyorgyev Vojiszláv: 

06-70/941-9049.

Ki lesz Deszk asztalitenisz bajnoka 2014-ben?

Első sor balról: Tápai Mária, Török Erzsébet, Gyólay Zsuzsa, Kószó Aranka, Dudás Istvánné, Kár-
páti Péterné, Csanádi Vera, Török Lászlóné

2. sor: Dombi László, Csabai Zoltán, Csehók Ferenc, Csányi Mária, Ferkov Mária, Szilágyi Attila
3. sor: Süvegh Zoltán, Gyukin Mladen, Tóth Sándor, Tóth István

Hírek az idősek klub életéről

Harcel Erika, az egyesület elnöke februárban egy egészsé-
ges kislánynak adott életet, utána ismét beállt a csatasorba és 
továbbra is vezeti az egyesületet. 

Hosszabb szünet után újult erővel októbertől minden hó-
napban lesz taggyűlés, amelyre minden régi és új tagot sze-
retettel várunk. 

Szomorúan vettük tudomásul, hogy az egyesület alel-
nöke, Kolompár Istvánné, Rózsika itt hagyott bennünket. 
2014.08.05-én vettünk tőle örök búcsút. 

De az élet megy tovább... egyesületünk meghívást kapott 
november 8-ára Sándorfalváról, a „Remény” Mozgáskorlá-

tozott Egyesülettől. 8 fővel vettünk részt a találkozón, Erika 
vezetésével és az önkormányzat kisbuszával, amit ezúton is 
köszönünk. Részt vettünk a hivatalos megnyitón, találkozón, 
vetélkedőn, kiállításon, mely Csongrád megyei művészek 
munkáit mutatta be és az azt követő ebéden. Csak elismerően 
szólhatok róluk, hisz nagyon kellemes perceket tölthettünk a 
sándorfalvi ifjúsági központban. A háziakon és rajtunk kívül 
még két mindszenti egyesület is eljött, így szép számmal vol-
tunk, jól szervezett, tartalmas nap volt, köszönjük a meghívást.

Az egyesület vezetősége

Mint minden évben, most is ösz-
szejöttünk a templom udvarában, 
hogy emlékezzünk a II. világháború-
ban elesett katonákra, hogy halottak 
napján tiszteletünket lerójuk a bátrak 
előtt. A kopjafa körül álltunk, mint 
máskor, a deszki szervezetek most is 
elhozták a koszorúikat, most is volt 
ünnepi beszéd /Király László polgár-
mester tartotta/, volt vers /Fehérvári 
Györgyné mondta/, s volt ünnepi 
zene, hangosítás /Tóth Ferenc által/, 
s mégis más, sokkal összefogottabb 
volt az ünnepség, mint máskor. S 
ennek az volt az oka, hogy narrátor /
Sillóné Varga Anikó képviselő/ műkö-
dött közre, s mindent a helyére tett. 
Így elhangzott azok neve, akik a társa-
dalmi szervezetek nevében helyezték 
el az emlékezést segítő virágfüzére-
ket, koszorúkat. Szebb, több és em-
lékezetesebb volt így a halottak napi 
ünnepség.

Fehérvári Györgyné

Hírek a Mozgáskorlátozott Egyesület életéből

Koszorúzás

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a 
jelenben elmulasztasz.” (Albert Schwei-
tzer)

A klub tagjai ennek szellemében 
igyekeznek minden lehetőséget kihasz-
nálni, hogy együtt legyenek, szórakoz-
zanak.

Október 14-én Makón, a Hagyma-
tikum Fürdőben egész napos nyugdíjas 
találkozón vettünk részt. Október 18-án 
a „40 éves a Deszki Népdalkör” ünnepi 
műsoron, majd az azt követő vacsorával 
egybekötött bálon mulatoztunk. Októ-
ber 21-én Bérczesiné Erzsike és Juhász-
né Évike ragulevest és rizses húst főzött. 
Segítőik: Széll Jánosné, Gárgyán Zoltán-
né, Szabolcski Béláné, Molnár Mihályné, 
Börcsök Imréné voltak. Október 27-én a 
ruhabörze váltott ki nagy érdeklődést, a 
bőséges választék biztosított volt. Októ-
ber 29-én Őszi Bálat szerveztünk, mely-
re meghívtuk Ferencszállás, Újszentiván 
és Kiskundorozsma nyugdíjas klubjait 
is. A vacsora előtti mennyei Vajdasági 
sós süteményt Király Ferencné és Bör-
csök Imréné sütötte. A vacsorát Cserháti 
György készítette: finom csülökpörkölt 

krumplival és uborkasalátával volt a 
menü. Persze szakácsunk mellett is ott 
voltak a segítő kezek: Cserhátiné Pi-
roska és Törökné Erzsike személyében. 
Desszertként isteni krémest fogyaszt-
hattunk. A jó zene biztosította a remek 
hangulatot, mulatozást. A tombolasor-
soláson a K+K Gold Kft Kószó Zoltánné, 
Berni Állateledel üzlet, Szekeresné Cse-
hák Ágnes, Gonda Gabriella Oriflame, 
valamint a Klub tagjai által felajánlott 
ajándékokat nyerhették meg a sze-
rencsés nyertesek. Nagyon szépen kö-
szönjük a támogatásaikat. Köszönettel 
tartozunk azoknak a klubtársainknak is, 
akiket itt nem említünk név szerint, de 
az előkészületi munkákban, kávéfőzés-
ben, terítésben, felszolgálásban, illetve 
másnap a takarításban, mosogatásban, 
pakolásban részt vettek, és ezzel járul-
tak hozzá ahhoz, hogy rendezvényünk 
ilyen sikeres legyen.

November 8-án a Ferencszállási 
Nyugdíjas Klub által rendezett bálon 
vettünk részt. Kellemesen szórakoz-
tunk, vidáman tértünk haza.

R.B-né

1. sor balról jobbra: Dudás Zoltán, Bonyák Gabriella, Horváth Erika, Török Lászlóné (Ildi néni), 
Kovács Hajnalka, Polyák Anikó, Varga Tünde, Magda Zsuzsanna, Kovács Mónika

 2. sor balról jobbra: Fehér József, Minyó József, Balogh István, Szűcs Márta, Kosztka Mária, 
Nacsa Erika, Rigó Györgyi, Jaczkó Csilla

 3. sor balról jobbra: Márki István, Sziveri Judit, Szász Éva, Sverteczki Andrea, Török Anna, 
Frányó Ibolya, Hódi Orsolya, Patyik Gabriella, Kaliczka Nóra
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November második felében valahogy felgyor-
sul az idő; hipp-hopp, és itt van az advent. Várjuk 
az első havat, előszedjük a szánkókat és kikészítjük 
a kesztyűket - hólapátoláshoz és hócsatázáshoz is 
elengedhetetlen kellék. A kismadarak etetéséről 
sem szabad megfeledkezni; mire leesik az első hó, 
már szerencsés, ha megszokják a madarak, hogy 
hol találnak eleséget.

Környezetünket igyekszünk ünnepire hangolni, 
főztjeinket különlegesre főzni. Kipróbálni új étele-
ket, barátnőktől, receptfüzetekből, blogokról, és 
ki tudja honnan nem tudunk manapság ötletet 
meríteni, ha újítani szeretnénk. 

Foggal-körömmel tiltakozunk a multik ellen, de 
mégis ott kötünk ki olykor. Azt gondolom, ez nem 
gond, ünnepek környékén valóban megspórolha-
tunk pár utat, kifoghatunk akciókat, és lophatunk 
ötleteket. Mint bármi mást, ezt is lehet ésszel csi-
nálni. 

A kézműves és termelői vásárok és piacok egy-
re több helyen fellelhetők. Ideológiai (helyben 

helyit venni) és bizalmi szempontból (ismerőstől 
ismerősnek) is értékes dolgokra találhatunk. A kerti 
munkák lecsengésével több ideje van a termelők-
nek is piacozni, és a vásárlóknak is nézelődni. Bár 
egyre több fórumon elhangzik, hogy készítsünk 
magunk ajándékokat, mert a saját kézi munka a 
legértékesebb (és ez így is van!), sajnos nem min-
denkinek van a heti 40+ órája mellett szappanokat, 
lekvárokat, sütiket készíteni. Én például bármeny-
nyire szeretek sütni-főzni, az ünnepek környékén 
pont a készülődések miatt vívódok, mit is készítsek 
kevés időráfordítással. Általában ilyenkor kerül egy 
recept a kezembe, ami megihlet, és azt átfazoní-
rozva születik meg a fogás. Ilyen például a legtöbb 
édes sütemény, amelyet megszokhattunk év köz-
ben; kevés mézeskalács-fűszerkeverékkel ünne-
pivé „csalhatjuk” a bögrés sütiket és muffinokat is. 
A téli időszakban, amikor csak tudunk, csempész-
szünk magvakat a tésztákba, pogácsák tetejére, 
panírokba; ezek vitamin- és ásványianyag-tartalma 
egész évben hasznos, de a napsütéses órák számá-
nak csökkenésével a megcsappant D-vitaminkész-
letünket is szinten tarthatja.

Olyan is előfordul, hogy a legegyszerűbb dol-
gokból sülnek ki a klassz dolgok; ilyen például az 
ajváros-leveles, amit ajvár hiányában zakuszkával 
is helyettesíthetünk. Elkészítése nem igényel sok 
időt, és annak is nagyobb része a sütés.

AJVÁROS CSIGA
Hozzávalók:
 1 csomag leveles tészta
 ajvár
 trappista
 tetejére magvak
Elkészítés:
1. melegítsük elő a sütőt 200 fokra, majd osz-

szuk 4 felé a leveles tésztát, majd a darabokat 
egyenként nyújtsuk ki olyan vékonyra, amilyenre 
csak tudjuk. Így nem kell nagy tésztával dolgozni 
egyszerre.

2. kenjük meg vékonyan, de mindenhol fedő-
en a tésztákat az ajvárral úgy, hogy 1-2 cm-t a szé-
lektől mindenhol elhagyunk.

3. Szorosan tekerjük fel a hosszabb végénél a 
tésztát; 5-6 cm vastag rudakat kell, hogy kapjunk. 

Tegyünk sütőpapírt 2 nagy tepsibe, 
és a rudakat 1 cm vastag szeletekre 
vágjuk fel. Tegyük a kis csigákat a tepsikbe nem 
túl szorosan, hiszen nőni fognak.

4. Reszeljünk sajtot, és a csigákat szórjuk meg, 
kicsit nyomkodjuk is rá. Tegyük a sütőbe a tepsit, 
és 8-10 perc alatt süssük készre az ajváros csigá-
kat.

Kardos Ditke

Kert és Konyha – november          Kardos Ditke rovata

Deszkiekről deszkieknek - Varga Gábor és családja

Első ízben kopogtattam ezen 
rovat kapcsán olyan deszki család 
ajtaján, akiket nem ismertem ko-
rábban. Bevallom őszintén, nagyon 
izgultam. Az eddigi pár alkalommal 
úgy tudtam bemutatni családokat, 
hogy a formális beszélgetéseken 
túl volt egy rálátásom a munkájuk-
ra, a gyerekere vagy a faluközös-
ségbeli életükre. Az első 10 perc 
után, amikoris a fóliákban bete-
kinthettem a virágkertészet kulisz-
szatitkaiba, szertefoszlott minden 
aggodalmam; növényeket szerető, 
közvetlen, kedves kertészemberek-
hez jöttem...

A fóliasátrakban virágzó gerbe-
rákat csodálva a virágtermesztés 
olyan műhelytitkait tudhattam 
meg, amikről a virágkötészetekben 
álldogálva nem is álmodtam; a házi 
citromfáról és egy csodálatos céd-
rusról is hallhattam a történetek-
ből kifogyhatatlan Varga Gábortól, 
miközben felesége, Éva kedvesen 
terelgetett be minket  a hallba, ahol 
sütemény várt minket az asztalon. 
És természetesen: vágottvirág, vá-
zában...

– A kinn látott sátrakban felvonul-
tatott rengeteg virág szemmel látható-
an eléggé kitöltheti a napjaitokat. Azt 

gondolom, a kertszerető emberek baráti 
körét a természetközelség igénye erősen 
behatárolja, hiszen hasonló napszakok-
ban és évszakokban kell tudniuk egy-
másra időt szakítani. Gyovainé Juditék, 
akik átadták a stafétát Nektek, Hozzá-
tok hasonlóan elég sok időt töltenek a 
kerti munkákkal. Mégis, hogyan fogad-
tátok, hogy Ti lesztek a következő deszki 
család az újságban?

– Nagyon meglepődtünk, de meg-
tiszteltetésnek vettük a lehetőséget, 
hogy bepillantást adhatunk munkánk-
ról és családunkról azoknak is, akik 
nem ismernek bennünket.

– Külön-külön vagytok született ker-
tészek, és úgy találtatok egymásra, vagy 
egyikőtök lelkesedése vitte a másikat 
erre a pályára? Meséljetek kicsit maga-
tokról!

– Újszegeden jártunk általános is-
kolába mindketten – ragadja magához 
a szót Gábor. – A pályaválasztásnál el-
vittek minket a szővödébe, öntödébe, 
autószerelő műhelybe. Mindig tud-
tam, hogy erdész vagy kertész szeret-
nék lenni. Az Erdészeti Technikumba 
nem vettek fel, így nyári munkára az 
újszegedi kertészetbe mentem 1969-
ben. 1972-ben kezdtem ott dolgozni, 
azóta is virágkertész vagyok. Mond-
hatjuk így, 40 év távlatában, hogy a 

munka töltötte ki az életem.
Én Makóra jártam a Juhász Gyulára 

Szakközépiskolába, általános kertész 
szakra – veszi át a szót Éva. – A dísznö-
vénytermesztő technikusit Pesten vé-
geztem el, majd 1982-ben kezdtem én 
is az újszegedi kertészetben dolgoz-
ni. Ott ismerkedtünk meg Gáborral. 
Hamarosan felmerült az ötlet, hogy a 
munka mellett szeretnénk saját kerté-
szetet is, pár fóliasátorral. Ekkor, friss 
házasokként kezdtünk kertesház után 
nézelődni.

– Mikor és hogyan kerültetek Deszk-
re?

– Mivel Újszegeden dolgoztunk, 
Szegeden és Szőregen kezdtünk ke-
resgélni, majd 1985-ben Milos bará-
tunk csalt ki minket Deszkre, hogy 
nézzük meg ezt a telket is, amelyen 
most is élünk. Amikor megláttuk, any-
nyit mondtam, hogy nem is látom a 
végét! – mondja nevetve Gábor.

Egy régi parasztház volt itt, a dolog 
érdekessége, hogy Kasza Tibi kisgye-
rekként lakott itt pár évet – sztorizik 
tovább mosolyogva Éva. - Elegen-
dőnek tűnt a terület arra, hogy saját 
magunk is termeljünk virágot, fiatalok 
voltunk, nem ijedtünk meg a munká-
tól. Így 1986-ban már ki is költöztünk. 
Én 1987 óta dolgozom itthon, mint 
mezőgazdasági termelő, a fóliákat fo-
lyamatosan bővítettük. Közben Gábor 
GYED-en, majd GYES-en itthon ma-
radt, majd 1991-től ő is az időközben 
kibővült családi gazdaságban dolgo-
zik, mint őstermelő.

– Ezek szerint a gyerekek már szüle-
tett deszkiek?

– Igen, ők már ide születtek; a lá-
nyunk, Kata, 1988-ban született. Az 
Eötvös József Gimnázium elvégzé-
se után pénzügyi szakügyintézőnek 
tanult. Jelenleg a Szanatóriumban 
dolgozik, a pénzügyi osztályon. Szaty-
mazra költözött, és onnan jár ide dol-
gozni.

Fiunk, Tamás 1993-ban született, a 
Gábor Dénes Gimnáziumban érett-
ségizett, majd gépi forgácsolónak és 

CNC-esztergályosnak tanult. Jelenleg 
Solymáron él. Amikor kicsik voltak, 
nem volt még gyerek a környéken, 
inkább idősek laktak erre. Akkor még 
lobbiztunk, legyen játszótér a faluban, 
de szerencsére a mai családok köny-
nyebb helyzetben vannak e tekintet-
ben.

– Bár számomra a beszélgetés han-
gulata miatt úgy tűnik, szerettek itt élni, 
de megkérdezem: hogy érzitek magato-
kat Deszken?

– Van egy baráti kör, akikkel össze-
járunk, közös nyaralásokat, kirándulá-
sokat szerveztünk. Most, hogy a gye-
rekek elköltöztek, több munka maradt 
ránk, nem igazán tudjuk másra hagyni 
a fóliákat.

Már nem is tudnánk innen elköltöz-
ni. Beleöregedtünk a faluba.

Amióta kirepültek a gyerekek, ren-
geteg lehetőség van kimozdulni; 
minden nap megyek valahova tornáz-
ni- mondja Éva. - Szeretünk itt élni, itt 
vannak a barátaink, és, bár nehéz a 
kertészmunka, elképzelhetetlennek 
tartom nélküle az életem.

Az biztos, hogy karbantartja a ker-
tészmunka az embert! – nevet Gábor. 
– Egyébként meg, vagy a munkába, 
vagy a semmittevésbe betegszik bele 
az ember. A semmittevéstől depresz-
sziósak leszünk. Depresszió ellen ne-
künk nem kell gyógyszert szedni, mert 
lefoglaljuk magunkat. Valójában, töb-
bet dolgozunk, mert több a fólia, mint 

fiatal korunkban. Hama-
rosan nyugdíjas korú le-
szek, de azt mondta egy barátom: „Te 
nem leszel nyugdíjas, Te kertész vagy; 
addig dolgozol, míg fel nem buksz.”

– Kinek adnátok át a stafétát és mi-
ért?

– A Tücsök Magánovit üzemeltető 
Imriné Zsuzsinak szeretnénk átadni a 
lehetőséget. Régi barátság van a két 
család között, és a családon kívül mi 
voltunk az elsők, akik tudtak a ma-
gánóvodai terveikről és támogattuk 
is őket ebben, mivel jó ötletnek tar-
tottuk. Úgy gondoljuk, az ő családjuk, 
történetük bemutatása is érdekes le-
het a deszkieknek.

– Ez, a számomra úttörő jellegű cikk-
irányú találkozás és beszélgetés nagyon 
kellemes élmény volt. Mindig csodálat-
tal adózom olyan emberek felé, akik a 
napfényből, a vízből és a földből szüle-
tő csodákat ekkora elhivatottsággal és 
szakértelemmel gondozzák, és szívesen 
megyek olyan helyre, ahol minden szál 
virág számít. Búcsúzásképpen egy szép 
csokor szegfűt kaptam Évától; nagyon 
figyelmes dolog volt tőle, hiszen a szeg-
fűs fóliában járva csak kapkodtam a 
fejem a sok szép színes virág között, és 
ennek megfelelően sok fajta képviselte 
magát a csokromban. Köszönöm a szí-
veslátást, kedves Éva és Gábor, örülök, 
hogy megismerkedtünk!

Kardos Ditke

ISKOLÁK
Az 1868. évi XXXVIII. Tc. előírja a 6-12 éves 

gyermekek mindennapos iskolai és a 12-15 éve-
sek ismétlő iskolai tankötelezettségét. A törvény 
kimondta, hogy az olyan községekben, ahol az 
egyházak nem tartanak fenn népiskolát, maga a 
község köteles közös népiskolát felállítani. Desz-
ken ekkor hozták létre a magyar községi népisko-
lát. Nádtetős parasztház volt az első iskola a mai 
Semmelweis utcában. 1902-ben a község lakossá-

gának 48%-a volt analfabéta.
Régi iskola: Az iskola 1929-ben épült, amely 

Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 1926-ban elin-
dított iskolaépítési akciója részeként létesült, me-
lyet ugyanebben az évben fel is avattak. A monu-
mentális 8 tantermes iskolaépület Schackmann 
Ádám és Ábrahám Ferenc építőmesterek tervei 
alapján épült meg. Az iskola építésére kiírt pályá-
zat elnyerését nagyban segítette Jakabb Gyula 
deszki plébános. Az iskola homlokzatát a Magyar 

Állam címere díszítette az alábbi 
felirattal: MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI 
ELEMI ISKOLA

Az 1930-as években már egy stabil tantestület 
dolgozott az iskolában. Hódi Illésné, Baltazár Jó-
zsefné, Punchert Alajos, Szalai Emma, Török Imre / 
1936 Szentgyörgyi Ferenc igazgató, Dombi László

Hegyi András és Borka András írásaiból
Borka András

Múltunk nyomában Borka András 
rovata
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Hogyan készül az ünnepekre, 
hogyan és hol szerzi be az ajándékokat? 

Körkérdés rovatunkban 
Varga Krisztina kérdezte a deszkieket

Én mindig előre figyelem, 
ki mit szeretne magának. 
Legfőképp internetről szok-
tam rendelni az ajándékokat, 
mert ott nincs tömeg, nagy a 

választék és otthonról kényelmesen el tudom in-
tézni, de ha valaki a családból egy üzletben néz ki 
valamit, visszamegyek érte.

Minden évben a kisfiammal 
saját készítésű ajándékokkal 

és díszekkel lepjük meg a családot. Szeretem a kéz-
műves vásárokat is, mi több, idén szeretnénk eljutni a 
„Stelázsira” is itt, Deszken!

Én már most készülök az 
ünnepekre! Hipermarke-
tekben vásárolok, mert ott 
szerintem olcsóbbak az árak 

és szélesebb a választék. Szoktam saját magam is 
ajándékot készíteni, de csak azoknak, akik igazán 
fontosak nekem.

Orvos 
Nelli
jogász

Szarvas 
Judit
szociális előadó

Kovács 
Fanni Nikolett
pénzügyi ügyintéző

Hipermarketekben és kis 
üzletekben is vásárolok. Az 
utóbbi időben nem tartunk 

nagy ajándékozást, kisebb meglepetésekkel készü-
lünk egymásnak. Már készülök az ünnepekre, díszí-
tem a házat kívül-belül. 

Ifj. Minyó 
Józsefné  
takarító

Családi események

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, Madaras 
Zsolt 0620/852-0675, Fogadó óra: az Önkormány-
zati 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 (szeptember 30-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. Szipán Ramóna és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 
 időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/866-45-77
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 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 tanácsadóban:
Kedd:     07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda: 8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00

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: 

december 3, 17, 31.

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

HÁZASSÁG:
Pataki Ildikó sándorfalvi lakos és Csernai Gábor Alkotmány u. 
20. alatti lakos, Farkas István és Mező Erzsébet Piroska Kertész 
köz 9. alatti lakosok  házasságot kötöttek.

SZÜLETÉS:
Savanya Imrének és Molnár Évának (Deszk, Petőfi u. 2.) Ármin,
Mellár Istvánnak és Damián Mónikának (Deszk, Zrínyi u.2/a) 
Stefánia Anna, Szabó Lászlónak és Kubicsek Máriának (Deszk, 
Táncsics u. 1.) Zselyke, Kozák Ferencnek és Szekeres Móni-
kának (Deszk, Jakabb Gy. u. 7.) Szonja Emma nevű gyermeke 
született.

ELHUNYTAK:
Petkov Emil Alkotmány u. 90/B szám alatti lakos 105 éves 
korában, Bencze László Árpád u. 2. szám alatti lakos 59 éves 
korában, Szirovicza János (Szeged, Szőregi út 45.), volt deszki 
lakos 82 éves korában elhunyt.

Az illegálisan elhelyezett 
nagy mennyiségű gallyat és 
műanyag csöveket a lakóparki 
bejáró út mellett, a csatorna 
parton találtuk.


