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BEMUTATKOZIK AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Deszk község újonnan megválasztott képviselő-testülete és a magam nevében is megköszönöm a ránk ruházott bizalmat! 
Mindannyiunknak nyugodt, munkával és eredményekkel kikövezett napokat, a településünknek pedig szép, Deszkhez méltó öt évet kívánok!                                 

Tisztelettel: Király László - polgármester

KIRÁLY LÁSZLÓ
polgármester

KARÁCSONYINÉ 
FEHÉRVÁRI SZILVIA 

képviselő, 
a Pénzügyi bizottság tagja

SZTÁN LÁSZLÓ 
képviselő

BRCZÁN KRISZTIFOR 
alpolgármester

SILLÓNÉ VARGA ANIKÓ
képviselő

SCHULTZ JÓZSEFNÉ 
képviselő, 

a Pénzügyi bizottság tagja

ZSURKÁN FERENC
képviselő, 

a Pénzügyi bizottság elnöke

A fesztiválról a 7. oldalon olvashatnak. A hangulatról pedig beszéljenek az alábbi képek.

Ajvár Fesztivál

Ezúton szeretném megköszönni az 
ismételt bizalmat. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy érdekeiket képvisel-
ve megszolgáljam azt. 

A jövőben is haladva azon az úton, 
amelyet megkezdtem, de minden új 
elképzelésre nyitottan törekszem és 
keresem az együttműködést Önökkel.

Tisztelettel: Brczán Krisztifor

Ezúton szeretném megköszönni tá-
mogatásukat, szavazatukat, mellyel 

Deszk község képviselő-testületének 
tagjává választottak. Önök úgy dön-
töttek, hogy helyet adnak számomra 
a falu vezetésében, hogy a jövőben 
testületi tagként is dolgozzam a közös-
ségünkért. A következő öt évben azon 
leszek, hogy megszolgáljam bizalmu-
kat és hitelesen képviseljem Önöket. 
Hiszem, ahogy Gróf Széchenyi István 
mondta, „Akkor élsz, ha másoknak élsz.”  

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Megtisztelő visszaigazolás számom-
ra az elmúlt négy év képviselőség után, 
hogy a második legtöbb szavazattal 
juttattak az új testületbe. Köszönöm 
mindenkinek, és igyekszem újra méltó 
lenni a bizalmunkra!  Tisztelettel: 

Schultz Józsefné

Szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek, aki megtisztelt szavazatával 
és bizalmával! Az elmúlt napok ese-
ményei megerősítettek abban, hogy 

Deszken élni, deszkinek lenni, és a kö-
zösségért dolgozni milyen jó dolog! 

Sillóné Varga Anikó

Engedjék meg, hogy megragadjam 
az alkalmat és tiszteletemet fejezzem 
ki Önöknek.

Köszönöm azoknak a Deszkieknek, 
akik bátorítottak, hogy induljak kép-
viselőjelöltként, és mindazoknak, akik 
szavazatai révén egyike lehetek a hat 
deszki képviselőnek. Munkámmal há-

lálom meg a bizalmukat!
Sztán László

Köszönöm a bizalmat és a támogató 
szavazatokat. 

Azzal a szándékkal kezdek a mun-
kához a képviselő-testület tagjaként, 
hogy a következő években a falu fejlő-
dését szolgáljam és a megelőlegezett 
bizalmat értékes kapcsolattá erősít-
sem.

Zsurkán Ferenc
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Megkérdeztük a polgármestert 
– Gratulálunk a választáson elért eredményhez! 

Mik az első tervei az új testületnek? Kit kért fel az al-
polgármesteri tisztségre?

– Az újonnan felálló testület és a magam nevében 
is köszönöm a gratulációt, és legfőképpen köszönöm 
azoknak, akik ránk szavaztak, akik úgy érezték, úgy lát-
ták, hogy jó kezekben volt eddig is a település! Igyekezni 
fogunk méltónak lenni erre a bizalomra.

Semmit nem kívántam már jobban két nappal a vá-
lasztás előtt, minthogy vége legyen, és azt hiszem, ezzel 
minden deszki ugyanígy volt már. Vártuk, hogy elmúl-
hasson a feszültség, visszakerülhessünk a rendes kerék-
vágásba, és dolgozzunk, mert sok munka vár ránk! Meg-
tisztelő és megnyugtató volt számomra a sok támogató 
üzenet és szó, amit ennek a soha nem látott kampány-
nak a végén kaptam Önöktől. Nem reméltem ekkora 

győzelmet, és bevallom, voltak nehéz óráim, éppen ezért tisztelettel megköszönöm ezt 
az elsöprő támogatást! 

Nagy örömmel írhatom le, hogy a hivatalunk is jól vizsgázott, hiszen zökkenőmentesen 
zajlottak le Deszken a választások, amiért szeretném köszönetemet kifejezni a választási- 
és szavazatszámláló bizottságokban részt vevő tagoknak és a delegáltaknak is! 

Köszönettel tartozom a településünk jegyzőjének és minden kollégánknak, akik részt 
vettek a választások lebonyolításában. 

Megköszönöm, hogy éltek demokratikus jogukkal azok a deszkiek is, akik másokat 
láttak volna szívesebben a község élén! Munkánkkal őket is, és minden deszkit fogunk 
szolgálni öt éven át. A sikereink és a fejlődésünk az övék is lesz, és nekik is köszönhetjük 
azokat a befizetett adóikkal és támogatásaikkal! Számítunk rájuk is a jövőben, és ők is szá-
míthatnak ránk, hiszen közösek a feladatok és közösek a céljaink is. Ezek megvalósítására 
fogok felesküdni polgármesterként, a megválasztott képviselők pedig képviselőként az 
októberi nemzeti ünnepünkön.

A testület tagjaival már átvettük a megbízóleveleket, október 23-án lesz az ünnepélyes 
alakuló ülésünk. A napokban a lakásomon megtartottuk az első, informális ülést, ahol 
három órán át beszélgettünk az alpolgármester, a bizottsági tagok és elnök személyé-
ről. Törvény szerint a polgármester tesz javaslatot az alpolgármester személyére, de a 
szokásjog alapján a legtöbb képviselői szavazatot begyűjtő személyt szoktuk javasolni. 
Személyes egyeztetés és a testületi beszélgetés után, örömömre Brczán Krisztifort fogom 
felkérni erre a fontos pozícióra. Az eddigi évekhez hasonlóan egy bizottság, a pénzügyi 
bizottság fog működni. Tagjainak Schultz Józsefnét, Karácsonyiné Fehérvári Szilviát és 
Zsurkán Ferencet fogom jelölni, az utóbbi képviselőt egyben elnöki pozícióra is. Sok 
szó esett a testületi munkáról, a kommunikációról, és az új testület új elképzeléseiről. Az 
előző négy évben nem sikerült elindítani a képviselők településrészekhez kötött egyéni 
munkáját, ezen változtatnunk kell! Sokat foglalkoztatott engem ennek gondolata a vá-
lasztásokra készülve, hogy hogyan lehetne a képviselőket jobban helyzetbe hozni, és a 
munkaterületi felosztásban hozzájuk tartozó településrészeken intenzíven, és legfőképp 
eredményesen megjelenniük. Erre is sikerült koncepciót találnunk – a következő hetek-
ben értesülni fognak a konkrét elképzelésekről a lakosok.

Munka van, akarat és lendület is – azt szeretném, ha a betűk helyett leginkább a tette-
ink beszélnének a következő időkben!

– Az utca névtáblák több helyről hiányoznak, például a 
Táncsics utcánál is. Lehetne-e ezeket pótolni?

– Nem lehetne - kell! Eddig is tettük, ezután is így lesz. 
Nem is gondolnák, mennyi minden tűnik el, vagy épp ron-
gálódik meg évente a közterületeken. Kérem a lakosokat, 
továbbra is jelezzék, ha névtáblák, közlekedési táblák vagy 
bármi köztulajdonban sérülést, hiányt, szemet szúró dolgot 
látnak! Ezen a téren ők a legjobb „kontrollunk és jelzőrend-
szerünk”, hiszen naponta járnak el a sérült, vagy hiányos 
dolgok mellett. Gyakran látják ezeket, de információ nem 
jön felénk, pedig csak így orvosolhatjuk. Sokan nem tudják 
például azt sem, hogy az utcákon kiégett, közvilágítást szol-
gáló lámpákat nem csak nekünk, hanem közvetlenül az EDF 
DÉMÁSZ felé is be lehet jelenteni, a +36 40/822-000 számon. 
Ez a leggyorsabb, de munkaidőben mi is fogadjuk az ilyen 
bejelentéseket a +36 62/571-584-es számon! Kérek minden-
kit, óvjuk együtt a tulajdonainkat, és ha rendellenességet 
észlelünk, késedelem nélkül jelezzük azt! Köszönöm!

– A településfejlesztési koncepció hangsúlyo-
san szerepelt az Ön és képviselői kampányában 
is. Mikor készül el és mikor lesz ez olvasható? 

– A polgármesteri programomban természe-
tesen nagy hangsúlyt kapott ez a terület. Minden 
képviselői munkában jártas, és a testület munkája 
iránt érdeklődő deszki lakos jól tudja, hogy ez ki-
csiben, helyi szinten is épp úgy működik, mint az 
országgyűlésnél! Ott is először megalakul a kor-
mány, azután a kampányokban leírtakból prog-
ram lesz, és ezt követően lesz lehetősége először 
a testületnek elfogadni, vagy épp módosítani a 
koncepciót. Ha ez is megtörténik, akkor válik ez 
a következő évek útmutatójává. Ezt most kb. két 
hónapra becsülöm, tekintve az új testület előtt álló 
feladatokat. Az elfogadása után - ahogy eddig is - 
nyilvános és hozzáférhető lesz a teljes anyag. Mivel 
ennek a koncepciónak az alapja a polgármesteri 
program, kérem, a testületi koncepció elfogadásig 
tekintsék azt mérvadónak! Polgármester Úr!

Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– Az Egészséghéten évek óta alacsonyabb a részvételi arány. 
Most, hogy a tüdőszűrés nem volt, még kevesebben voltak. Nem gondolkozott rajta, hogy más struktúrá-

ban kellene megszervezni a rendezvényt?
– Először is nem igaz, hogy évről évre kevesebben vannak, kérem, szerezzenek be Tóth Ágnes szervezőtől 

pontos információkat, hiszen csak annyi kétségtelen, hogy a tüdőszűrés elmaradása sokakat távol tartott eb-
ben az évben. A tüdőszűrést azért kellett idén elhagynunk, mert az ÁNTSZ egy éven belül csak egyszer finan-
szíroz ingyenes szűrést. Emiatt minden évben egy-egy héttel tolódott a dátum. Nem akartuk, hogy a szűrésre 
jelentkezők a novemberben már gyakran havas, ónos esős időben várakozzanak a szűrőbusz előtt, így fel kellett 
vállalnunk, hogy valamikor nagy ugrással, közel másfél hónappal hozzuk visszább az egészséghét dátumát. A 
választási kampányban az egyik információhiánnyal küszködő jelölt éppen ezzel támadott meg engem, hogy 
a kampány miatt hozattam előre ezt a rendezvényt. Csak gondolják meg, kérem! Éppen nekem nem volt ez jó 
reklám, de vallom és vállalom, hogy ezekben az ügyekben a józanészre kell hallgatnunk, és nem szabad beál-
dozni önös céloknak ezt az ügyet. Jövő évtől újra teljes arzenállal tudjuk már megrendezni az egészséghetet. 
Az érdeklődés egyébként speciális szűréseknél éppen hogy nőtt, nem hogy visszaesne! A tüdőszűrésnél újra 
támogatni fogjuk az állam által nem ingyenes korcsoportokat, ezzel ösztökélve a deszkieket erre a nagyon 
fontos alapszűrésre. Más struktúra? A vizsgálatok rendje nem enged nagy változtatásokat, bár eddig is sok 
minden változott már. Évről évre figyeljük, mire van nagyobb érdeklődés, így azoknál nagyobb teret engedünk 
a lakosoknak. Érdektelenség miatt elhagytuk a különböző - egyébként nagyon is jó - prevenciós előadásokat, 
az iskolában és az óvodában viszont egyre több ilyen programot hozunk. Ennek azért is örülünk, mert a leg-
hatékonyabban a gyerekeknél lehet elkezdeni a megelőzést célzó programokat és az egészséges életmódra 
nevelést! Új elem a rendezvény záró programja is. Nem sorsolunk kerékpárt és drága eszközöket csak azért, 
hogy foglalkozzanak az egészségükkel az emberek. Ehelyett a felelős döntésükre, a józan belátásukra apellá-
lunk - nagyon színes, sokrétű kisprogramokkal várjuk az erre fogékonyakat. Jónak bizonyult a véletlen ötletem, 
a „kör-DESZK-a” is. Majdnem százan jöttek el az első „Deszk kerülésre”. Jövőre ismert sportolókkal még jobban 
megreklámozzuk ezt is! Az egészség nem árucikk, hanem jól felfogott érdekünk. 

Várjuk a szerkesztőséget is a jövő évi egészség7-re – az egészségük és a pontos információk miatt is!

Deszken 19. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi szűrőhetet”. 
Szeptember 22-26-a között zajlottak a különböző szakorvosi vizsgálatok. A 
rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és szakorvosi vizsgálatok elérhe-
tővé tétele volt.

Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította, hogy tíz szakorvosi 
vizsgálaton vehettek részt a lakosok térítésmentesen. 

A szűrővizsgálatokra az előjegyzett és a megjelentek száma a következőképpen alakult:

Vizsgálat Előjegyzési 
alkalom

Megjelenés

Urológia 24 fő 43 fő

Szemészet 80 fő 58 fő

Fül-orr-gégészet 48 fő 39 fő

Audiológia 20 fő 17 fő

Nőgyógyászat    102 fő 67 fő

Bőrgyógyászat 72 fő 78 fő

Fogászat 36 fő 22 fő

Allergiaszűrés 24 fő 20 fő

Reumatológia 21 fő 12 fő
Véradásra 23 fő jelentkezett.

Az Egészséghét szervezésében és lebonyolításában nagy segítséget jelentett a SZKTT 
Szociális Szolgáltató Központ deszki egység munkatársainak közreműködése. Köszöne-
temet fejezem ki munkájukért Kothencz Ágnes védőnőnek, akivel közösen szerveztük 
az Egészséghetet, Csurelné Bagóczki Margitnak, Szűcs Lászlónénak, Gonda Gabriellának, 
Dobó Vincénének.

Köszönöm a segítséget Gárgyán Zoltán, Arany Jánosné, Radics Béláné, Kovács Istvánné, 
Szász Lászlóné, Bánfi Józsefné, nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kartonozásról, 
az előjegyzési rendszerről és a vendéglátásról. 

Köszönettel tartozom a szűrővizsgálatokat végző szakorvosoknak, va-
lamint a Faluház és a Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozóinak.

TÁMOGATÓNK a COOP Szeged ZRT. volt.
Tóth Ágnes

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
Deszki egységvezető

Egészséghét 2014. 

A mandátumot szerzett jelölteket vastagított betűkkel jeleztem.

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
001. 

szavazókör
002. 

szavazókör
003. 

szavazókör
004. 

szavazókör
Összes 
szavazat

Király László MSZP 287 210 239 208 944

Konkoly Béla Független 99 58 74 76 307

Farkas Péter Attila Független 71 52 72 70 265

EGYÉNI LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Brczán Krisztifor Független 307 232 273 276 1088

Schultz Józsefné Független 262 180 243 183 868

Sillóné Varga Anikó MSZP 254 174 201 175 804

Sztán László MSZP 205 136 162 168 671

Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Független 199 149 164 146 658

Zsurkán Ferenc Független 175 121 136 123 555

Krista József Zsolt JOBBIK 118 113 120 115 466

Kiss Nándor MSZP 100 105 102 105 412

Dr. Tombácz Tamás Ferenc Független 134 86 77 86 383

Jancsik Andrea Független 109 76 87 71 343

Meszes István Független 89 70 88 66 313

Lele Zsolt Független 66 65 105 54 290

Dudás Zoltán Istvánné Független 94 44 69 61 268

Lép Roland Független 84 41 52 47 224

SZERB NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Brczán Krisztifor Szegedi Szerbek 27

Dr. Jancsikin Lyubomir Szegedi Szerbek 25

Adamov Csedomir NHKE-LÓRÉV- PBSZE - SRPSKI FORUM - Szegedi Szerbek - SZERB KLUB 22

Belájszki Nevenka Szegedi Szerbek 18

Összeállította: Révész István, a Helyi Választási Bizottság elnöke

A deszki önkormányzati választások eredménye
 (Forrás: valasztas.hu)
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November hónapban több érdekes és izgalmas programmal ké-
szülünk a Deszki Faluházban: november 9-én, vasárnap elindulnak 
a Téli Színházi esték: a magyarországi Szerb Színház Pintér Béla: 
a Szutyok című előadásával jön el hozzánk, mely magyar felirattal 
tekinthető majd meg. November 14-én 18 órakor elkezdődik az 
őrület, elkezdődik az Open point! A Népművelők Országos Egye-

sülete pályázatán nyert projektünk a fiatalokat szólítja meg első-
sorban. Négy alkotóműhellyel: zenei, színészi, fotó/videó és krea-
tív/logikai részleggel várjuk a látogatókat, akik egy igen interaktív 
programon vehetnek részt, összesen majd 4 alkalommal. Október 
15-én Banatski Sabor, szerb népzenei találkozó, november 28-án 
pedig a DeszkaSzínház bemutatásában a Karinthy Frigyes: Tanár 

úr kérem című okulóshow-t nézheti meg az, aki esetleg lemaradt 
a bemutatóról. November 30-án pedig már advent első vasár-
napja lesz, így szeretettel várunk mindenkit a Fő térre a Faluház 
elé, az első adventi gyertyagyújtásra.

Varga Krisztina
művelődésszervező

Az Őszi Könyvtári Napok keretében, 
a Somogyi-könyvtár támogatásával 
Huzella Péter gyermekműsorát te-
kinthették meg az alsó tagozatosok a 
Faluházban október 17-én. Nagyon jó 
hangulatú délelőtt volt, köszönjük a le-
hetőséget a Somogyi-könyvtárnak!

Bene Ildikó

 

Novemberi programajánló

Huzella Péter Deszken

Az október 18-diki évfordulós ün-
nepségen a színpadon látva a felsora-
kozott asszonyokat, férfiakat sok-sok 
emlék tolult fenn bennem. Az alapítók 
akkor kezdték, amikor az ifjúsági klub 
és a színjátszó csoport a reneszánszát 
élte, s bizony megjelenésükkor velük 
is kellett osztoznunk a Bánát mellett 
a művelődési házon. Baricz Zsoltnak, 
az akkori könyvtárosnak a barátnője, 
Tihanyi Magdi lett az első művészeti 
vezető. 1974-től velük színesedtek az 
ünnepi műsorok, hiszen a tánc, a szín-
játszás mellett már a népdal és a citera 
is megszólalt. A második karvezető Kiss 
Ernő lett, őt követte Szépkútiné Marika 
és immár 11 éve Szűcsné Molnár Er-
zsébet vezeti a csoportot. Hogy milyen 
kiváló szakember, bizonyítja, hogy az Ő 
irányítása alatt öt alkalommal kaptak 
Aranypáva díjat, 2009-ben pedig az 
Aranypáva Nagydíjas Gála Különdíját 
majd 2011-ben és 2014-ben a népzene 
területén legkiemelkedőbb szakmai dí-
jat is elhozták, az Aranypáva Nagydíjat.  

Sok-sok évtized telt el munkával, a 
fenti eredmények bizonyítják, hogy 
nem eredménytelenül.  Az is termé-
szetes, hogy minden közösségnek 

vannak magaslatai és mélységei. A 40 
év bizonyítja, hogy ebben a művészeti 
csoportban mindig volt annyi erő és 
önkormányzati, kulturális intézményi 
támogatottság, hogy sikerült túllendül-
ni a nehézségeken. 

A gyönyörű megemlékezés rendező-
je Seres István Pipu és Varga Krisztina 
volt, akiknek az üdvözlő szavai után 
Király László polgármester köszöntötte 
az ünnepelteket és az őket köszönteni 
jött vidéki népdalkörök tagjait. Jelen 
volt Szabó Sándor országgyűlési képvi-
selő is, aki szintén köszöntötte a jubiláló 
énekeseket. Népdalkörünk 3 csokrot 
énekelt, közben egy –egy filmes, kö-
szöntő üzenettel megszólaltak a móra-
halmi, ásotthalmi, csókai, törökkanizsai, 
zsanai, üllési dalos társak is. Színpadi 
produkciókkal a Belice, a Bánát  Nép-
tánccsoport, Tari Dorottya, Molnár Di-
ána és Molnár Anna népdalénekesek, 
Szűcs Bálint és Dr. Szűcs Szilárd népze-
nészek köszöntötték az ünnepelteket.

A műsor végén Király László polgár-
mester külön-külön is megköszönte a 
népdalkör tagjainak a munkáját egy-
egy szál virággal és emléklappal, majd a 
volt és jelenlegi kórusvezetőket köszön-

tötte és a Bodza Banda tagjait, akik már 
jó néhány év óta a kiváló zenei kíséretet 
adják a kórusnak. Fontos szerepet töl-
töttek be mindazok is, akik csoportve-
zetőként a művészeti vezetésen kívüli 
feladatokat ellátták. Kiemelkedő ezek 
közül Molnár Mihályné Ilonka, majd 
2003 óta Balogh Györgyné munkássá-
ga.  

Elhangzott még Birinyi Józsefnek, a 
Hungarikum Szövetség elnökének, a 
KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége társel-
nökének is a köszöntője, aki személye-
sen nem tudott részt venni a megemlé-
kezésen. 

A helyi művészeti csoportok vezetői 
és a vendégcsoportok vezetői is virá-
gok, ajándékok átadásával köszöntöt-
ték a 40 éves művészeti csoportot.  

Megható volt, amikor az egykori éne-
keseket is a színpadra szólítva együtt 
láttuk a jelenlegi kórussal őket és így 
köszönték meg az igazán lelkes közön-
ség tapsát.  

A rendezvény támogatói voltak: 
Deszk Község Önkormányzata, Deszki 
Faluház, Deszki-Település-Üzemeltetési 
Nonprofit Kft, Kelemen János (Coop 
Zrt), Vörös László, a Vörös Szegfű Cuk-
rászda cukrászmestere, Döme Lajos 
(Agronómia), Magyar Béla egyéni vállal-
kozó, Stadler Ferenc,  Zoltánfy István Ál-
talános Iskola, Kócsó Zoltánné (Jóbarát 
Csárda), Bolgár Attila és Bolgár Csaba, 
Tóth Ferenc (virágkertész) Seres István 
Pipu, a DeszkaSzínház művészeti veze-
tője, Bakacsi Róbertné (Ljubó Kocsma).

Kószó Aranka

40 éves a Deszki Népdalkör
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2014. augusztus 4-én Szeged-Szőreg 
és Deszk új plébánosaként érkeztem a 
településre. Röviden bemutatkozom. 
Nagy Róbert vagyok, Szegeden szület-
tem. A gyermekkoromat Zsombón töl-
töttem. 1996-ban jelentkeztem Gyulay 
Endre püspök atyánál, hogy vegyen fel 
kispapjai közé. Szegeden voltam sze-
minarista, és tanulmányaim befejezé-
se után 2003-ban szenteltek pappá. A 
papszentelés óta eltelt 11 évben Békés 
megyében szolgáltam, legutóbb Ma-
gyarbánhegyesen és fíliájában, Nagy-
bánhegyesen voltam plébános. Nagyon 
szép 3 évet töltöttem el ott, nehéz volt 
az elválás. 

Az utóbbi pár hónapban már ismer-
kedtem a településsel. A falunapon ta-
lálkozhattam sokakkal, és a Templom 

búcsúünnepét is már együtt ünnepel-
hettük. Barátságos, a jó szót szívesen 
fogadó, és barátságosan viszonzó em-
bereket ismertem meg eddig. Remé-
lem, hogy a beilleszkedésem után sok 
időt tölthetek Deszken, hogy a szemé-
lyes kapcsolatot mielőbb ki lehessen 
építeni, és jobban lehessen ápolni. A 
jó lelkipásztori munkához szükséges, 
hogy találkozzunk egymással, ehhez a 
későbbiekben megfelelően színvonalas, 
többféle igényt is kielégítő programok 
szervezésével szeretnék hozzájárulni. 

Ezúton köszöntök mindenkit nagy 
szeretettel, és a mielőbbi személyes ta-
lálkozás reményében kívánok minden 
jót. Isten áldása szálljon Deszk minden 
lakójára!

Nagy Róbert plébános

A huszonnegyedik órában vagyunk 
– mondta Brczán Krisztifor, amikor a 
Szerb Kulturális Központban a kéz-
műves műhely lányaival leültem be-
szélgetni. Ez alatt azt értette, hogy az 
a minőségi textilművesség, ami jelle-
mezte a szerb kultúrát, nem került még 
földolgozásra. Jelenlegi cél ennek föltá-
rása és megmentése oly módon, hogy 
néhányan „visszatanulják” a szövést, a 
hímzést, varrást. Rövid idő alatt olyan 
szintre jutottak, hogy elkészült a 100 
éves aranyhímzéses főkötő másolata, 
melyet a szakzsűri a kézművesség leg-
magasabb elismerésével jutalmazott, 
és Budapesten a Mesterségek Ünne-
pén a Budai Várban is kiállításra került.  

Jelenleg a műhelynek 4 állandó tag-
ja van: Arany Lászlóné Kati, Brczán Éva, 
Gyukinné Brczán Szpomenka és Nyer-
ges Zoltánné  Ági. Mellettük kb. 8 válto-
zó létszámú érdeklődő is van.

A kezdet egy pályázattal indult. A 
szerb-magyar határon átnyúló prog-
ram keretében egy élő szerb lakodalom 
bemutatása volt a feladat. Ez kijelölte a 
célt: népviselet rekonstrukció. Olyan 
vásznakat kellene szőni, amiből a la-
kodalomra a ruhákat el lehet készíteni. 
Különböző szakmai csatornákon végül 
az út a kaposvári Csapó Angélához 
vezetett. Az ő vezetésével megszőtték 
az alapanyagokat, majd következett 
a hímzés. Itt a békéscsabai népművé-
szeti egyesület segítségét kérték, így 
kerültek kapcsolatba Dr Illés Károlyné 
népi iparművésszel, akinek a feladata 
az öltéstechnika rekonstruálása volt. 
Első mondata így hangzott: ezt nem 
lehet megcsinálni. Az akarat azonban 
erősebb volt, s végül megfejtették az 
aranyhímzés öltéstechnikáját. Bőrkar-
tonra a minta, kivágni, rátenni a bár-
sonyra, s ezt behímezni.

A lakodalom megvolt, szép viselete-
ket láttunk és fantasztikus hangulatot 
éltünk meg.

Ennyi bevezetés után most jöjjön a 
lányokkal készített beszélgetés.

– Vége volt a lakodalmi rendezvény-
nek, a pályázat befejeződött. Ti mégis 

dolgoztok tovább, nem akármilyen al-
kotásokat hagyva magatok mögött. Mi 
adott még lökést?

Ági: Már gyerekkorom óta kézimun-
kázom Most van idő arra, hogy kiéljem 
ezeket a lehetőségeket. Az utókornak 
adni valamit, ez ösztönöz.

Éva: Nyári 1 hetes alkotótábor Békés-
csabán, jelenleg pedig egy kétéves OKJ 
képzésen veszünk részt, ahol kézi- és 
gépi hímző szakképzettséget szerzünk.

Kati: A tábor az valami fantasztikus 
volt. 2-300 fő, kis túlzással a világ min-
den részéről, ahol nemcsak hímzők vol-
tak, hanem fafaragók, ötvösök, kályhá-
sok, gyöngyfűzők ...

Éva: Pálné Anci a Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület elnöke kérte, hogy 
a táborban mutassuk be a deszki arany 
hímzést. Mintaként kiállították az arany 
hímzéses főkötőnket.  5 napból 3 nap 
RÓLUNK szólt. A japán kézművestől 
Magyarország legtapasztaltabb hímző-
jéig mindenki a deszki öltéstechnikát 
tanulta. Természetesen nem főkötőre 
kerültek a minták. Volt, aki színházi tás-
kát készített. „Beterítettük” az országot.

Szpomenka: az is hihetetlen volt, 
amikor az augusztus 20-diki Mestersé-
gek Ünnepén szereplő népművészeti 
kiállításon főkötőnk is bemutatásra ke-
rült. Jó volt deszkinek lenni.

– Kati, Te hogy kerültél a csapatba?
Kati: Olvastam a Hírnökben, hogy 

egy pályázat keretében hímzést oktat-
nak. Régóta hímzek, horgolok, kötök, 
így nem volt nehéz a rábeszélés. Már 
a karácsonyi föllépéshez a kötőket, női 
szerb ruhákat mi készítettük.

A kézművesség időigényes. Hogy jut 
a család mellett idő a tanfolyamra, a 
vizsga-anyagok elkészítésére?

Éva: A gyerekek már pici koruk óta a 
“Bánát” részei. Családon belül teljesen 
természetes, hogy mindenki részt vesz 
a szerb kultúra-mentő munkálatokban.

Kati:  Feltölt és sikerélményt ad a 
hímzés. Mellette van időm az unokám-
ra is.

Ági: Arra van időm, amire én akarom.
Szpomenka: Nagy élmény megis-

merni a különböző tájegységek min-

táit. A családdal, munkával való ösz-
szehangolás bizony nem egyszerű. Én 
vagyok leginkább lemaradva a vizsga-
munkákkal, de szerelem ez, így mindig 
szakítok időt rá.

Aztán itt most egymás szavába 
vágnak, hogy jó együtt, ha valaki el-
kedvetlenedik, a másik tovább lendíti, 
egymástól tanulnak, és merítenek is 
egymás ötleteiből.

– Mit jelent számotokra a kézműves-
ség?

Ági: az én kezem művészete.
Szpomenka: az egyik álmom való-

sult meg.
Éva: egy olyan lehetőség, amit éle-

tem végéig hobbiként élhetek, és 
mindennap tudok valami maradandót 
alkotni.

Kati: jól érzem magam, jót tesz a lel-
kemnek. A hímzés, szövés öröme újabb 
értelmet adott az életemnek.  

Cél lenne még, minél több fiatalt 
bevonni. Látható, hogy sikere van a 
gyönyörű mintákkal elkészített tele-
fon – és tolltartónak, de egy szőttes 
bortartó is gyönyörű ajándék. Engem 
meggyőztek, hogy van jövője a kézmű-
vességnek. Ez Deszk számára turisztikai 
kitörési pont is lehet. Talán Krisztifor fo-
galmazta meg nagyon érzékletesen: „a 
hagyomány nem beteg, hogy ápolni kell-
jen, nem rab, hogy őrizni kelljen, hanem 
élni kell. Így kapcsolódik egybe múltunk, 
jelenünk és jövőnk.”

A képviselő-testület értékmentő 
munkájukat elismerve ez évben Köz-
művelődési Díjjal tüntette ki a kis alko-
tó közösséget.

Az elismerés újabb lépése, hogy a Me-
gyei értéktárba kerül a deszki főkötő! A 
Hungarikum törvény alapján azonban 
nemcsak megyei, hanem helyi értéktá-
rakat is létre lehet hozni. Hogy mi kerül-
het a deszkibe, rajtunk múlik.

Kószó Aranka

Bemutatkozik Deszk község új plébánosa

Az egészséges táplálkozás, a moz-
gás, valamint az orvosi szűrővizsgá-
latok fontosságát nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, különösen harminc éves 
kor felett. Egy kis idő rááldozásával 
és rendszeres odafigyeléssel időben 
megtalálhatjuk szervezetünk rejtett 
„hibáit” és időben korrigálhatók a ki-
sebb-nagyobb problémák. Ezeknek 
figyelembevételével nagy készülődés 
volt az „Egészséghét” szervezési, előké-
szítési munkáiban. A szórólapok hajto-
gatása, az információnyújtás, időpont 
adása, kartonozói feladatok ellátására, 
jelentkezés alapján a beosztás elkészí-
tése. Összegezve úgy érezzük, hogy 
rendben, zökkenőmentesen zajlottak 
le a szűrések, vizsgálatok, egyéb egész-
ségügyi programok megtartása. Vállal-
kozó kedvű klubtársaink részt vettek 
a záró rendezvény keretében meghir-
detett „Kör- Deszka” mozgásra invitáló 
kerekezésen.

Az Egészséghét előtt volt még „sü-
tés-főzés”, melyre meghívtuk Újszent-
iván és Kübekháza Idősek Klubjait is. 
A rendezvényre a deszki klubtagok 
finom fasírtot sütöttek, tört burgo-

nyával, és természetesen sós és édes 
süteménnyel is kedveskedtünk vendé-
geinknek. Köszönjük a finom ételeket 
és sütiket Temesvári Antalnénak, Ju-
hász Ferencnének, Börcsök Imrénének, 
Kiss Istvánnénak, Szarvas Erzsébetnek, 
Álmosdi Antalnénak, Hegedűs József-
nének, Bércesi Györgynének, Papp 
Józsefnének, Csonka Ferencnének, 
Király Ferencnének. Jó zene kíséreté-
ben fogyasztottuk el a finomságokat. 
A hangulatot emelte Földiné Pósa Ilo-
na novella felolvasása, és népdalkörös 
klubtársaink vezetésével próbáltuk 
megtanulni a Zavaros a Nyárád… című 
népdalt, majd táncra perdültünk. Kö-
szönjük mindenkinek a közreműkö-
dést.

Október 7-én sütés-főzés program 
alkalmával Cserháti György főzött fi-
nom babgulyást Király László Polgár-
mester Úr felkérésére, és a leves után 
somlói galuskával is megvendégelt 
bennünket. Ráadásul Földiné Pósa Ilo-
na születésnapja alkalmából hozott 
finom töltött süteményt. A sok-sok fi-
nomságot köszönjük szépen.

R. B-né

Hírek az idősek klub életéről

Értékmentés, értékteremtéssel

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a 

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatko-
zóan.

Deszk Község Önkormányzata csatlakozott az ösztöndíjpályázathoz. A pályázat 
beadásának feltételei felől érdeklődhetnek a Deszki Közös Önkormányzati Hiva-
tal 6-os szobájában, illetve a www.emet.gov.hu oldalon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 07.

Király László sk.
polgármester

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a 
2014 /2015-ös tanév második félévére a közoktatásban tanuló középiskolások ré-
szére. Az alapítvány a pályázatot félévente írja ki. Egy tanuló két félévre (kétszer 5 
hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pályázati feltételeknek megfelel. Az ösz-
töndíj összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keretösszeg 
egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 

20. §-ában meghatározott körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött van (az átlagszámításnál min-

den tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás és szorgalom jegyeket),
– az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy Általános 

Iskola tanulói voltak,
– állandó deszki lakosok.

A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető interneten a község honlapján/
– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az iskola által hitelesítve,
– sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesített másolatot.
– Önéletrajz - max.: 1 oldal

A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Hírnök-ben,
– az Interneten a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.

A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként a kö-

vetkező címre:  Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye, 
Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk,  Móra F. u. 2.

A pályázat beadásának határideje: 2015. január 30. (postai feladás dátuma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázónak va-
lamilyen oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik, köteles erről értesíteni a 
kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj folyósítása is megszűnik.

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS

Ösztöndíj-pályázat középiskolai 
tanulók számára

Arany Lászlóné, Gyukinné Brczán, Szpomenka, Brczán Éva, Brczán Krisztifor

Nyerges Zoltánné
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Hagyományainkhoz híven az 
idén is megrendeztük óvodánk-
ban az Egészséghetet.

Az egészség, az egészséges 
életmód a mindennapjaink 
szerves része, ám ezen a héten 
kiemelten foglalkozunk a moz-
gással, az egészséges ételekkel, 
a testápolással, az orvos gyógyí-
tó munkájával.

Már az első nap ellátogatott 
a Katica csoport a Vörös Szekfű 
cukrászdába Vörös Laci bácsi 
meghívására. Betekintést nyer-
tek a gyerekek a kenyérsütés 
fortélyaiba, és ha már ott voltak, 

segítettek a sütemények készí-
tésében. Kókuszgolyót gyúrtak 
a kis „cukrászok”, és amit elké-
szítettek, meg is ehették nagy 
örömükre. Igazi élmény volt a 
cukrászüzem megtekintése. A 
következő napokban a Szivár-
vány és a Napsugár csoport is 
cukrászkodhatott egy kicsit.

A szülők segítségével egészsé-
ges ételeket, italokat kóstolhat-
tak és készíthettek a csoportok.

A fogmosás fontosságára, a 
helyes fogmosás technikájára 
kiemelten hívták fel a figyelmet 
az óvó nénik gyakorlati bemuta-

tóval egybekötve.
Az utolsó napon, pénteken a 

gyerekek Egészségügyi vetélke-
dőn csillogtathatták meg tudá-
sukat, ahol megmutathatták, mi 
mindennel foglalkoztak egész 
héten. Öröm volt nézni, ahogy 
az Alma csapat, Körte csapat, 
Dió csapat, Szőlő csapat, Szilva 
csapat, és Dinnye csapat tagjai 
összedugták buksijukat egymás 
között megbeszélve a helyes 
válaszokat. A zsűri tagjai Őzéné 
Szilágyi Tünde, volt vezető óvó 
néni, Kothencz Ágnes védő néni 
ésTóth Ágnes, a Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője figyelte, segí-
tette a csapatok munkáját, akik 
néha nehéz döntés elé állították 
őket.

A Katica csoport és a Kóló 
csoport tagjai nagyon ügyesen 
vették az akadályokat, megbir-
kóztak a feladatokkal, amiket 
Horváthné Nagy Gizella óvó 
néni és Mészáros Ibolya óvó 
néni állított össze és vezették le 
a vetélkedőt. A legtöbb diót ösz-
szegyűjtő csapat a Szilva csapat 
lett a Kóló csoportból. Ezúton is 
gratulálunk nekik.

A vetélkedő befejezéseként 

gusztusos gyümölcstálakról cse-
megézhettek a megfáradt csa-
patok, amit Samuné Aranka néni 
készített a gyerekeknek.

Ezzel zárult az Egészséghét, 

remélve, hogy sok hasznos tu-
dással gyarapodtak a gyerekek.

Gyukinné Brczán Szpomenka 
vezető óvónő

Idén október 2-án rendezték meg a szüreti mulatságot a Központi 
óvodában. A programokat a felső csoportosok játékos előadása in-
dította, ezután a gyerekek különböző ügyességi játékokkal és kéz-
műves foglalkozásokkal tallérokat gyűjthettek. Ezeket a szülők által 
készített különféle finomságokra lehetett beváltani. 

Természetesen nem maradhatott el a szőlőpréselés sem. Bár az 
idei szőlőről elmondhattuk, hogy: „Kicsit savanyú, kicsit sárga, de 
a miénk”, azért az egybegyűltek apraja-nagyja a préseletet jóízűen 
elfogyasztotta. A programok közül természetesen nem hiányozha-
tott a játékos szülő-gyerek csoportvetélkedő sem. Ekkor hágott a 
mulatság a tetőfokára. Az idei csoportfeladat kunyhóépítés volt. Az 
értékelés nemes (mondhatni Király-i) feladatát hozzáértő szakember 
végezte. Az idő gyorsan tovaszállt, és a csöpörgő felhőkkel együtt 
elérkezett a rendezvény vége, mely után mindenki jókedvűen és él-
ményekkel tele távozhatott.

Félixapuka

Dominik szeptember óta jár a Kóló 
csoportba. Gyorsan beilleszkedett és 
szeret az oviba járni. Sok program és 
rendezvény van, aminek nagyon örül 
és itthon meséli is. Volt szerencsém 
részt venni a „Szüretelőn”, ahol sok 
volt a játék, vetélkedő. Dominik kipró-
bálta a diótörést, a dobást és gyurmá-
val is alkotott. Jó volt látni, mennyire 
jól érzi magát. Köszönet ezért az óvó 
néniknek és a dajkáknak.

Horváthné Silló Ildikó, 
Dominik anyukája

Szüreti mulatság Szüretelő a 
deszki oviban

Iskolai hírek

iskolai és óvodai hírek 

EGÉSZSÉGHÉT AZ ÓVODÁBAN

 OKTÓBER 6.
Az 1848/49-es esztendő mérföldkő 

a magyar nép történetében, a szabad-
ságharc időszaka. 1849. augusztus 13-
án a magyar seregek Világosnál letették 
a fegyvert. A szabadságharc elbukott, 
és jött a megtorlás napja. Ferenc József 
császár teljhatalmat adott a kegyetlen-
kedéséről hírhedt Haynau tábornok-
nak, aki felségsértés címén 9 táborno-
kot kötél általi halálra, 4-et golyó általi 
halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását ok-
tóber 6-ára, a bécsi forradalom évfordu-
lójára tűzték ki.

2014. október 6-án, 165 évvel Bat-
thyány Lajos miniszterelnök és a 13 
honvédtábornok kivégzése után olyan 
hősök előtt tisztelegtünk a Zoltánfy Ist-
ván Általános Iskolában, akik kiálltak a 
magyar függetlenség ügye mellett, és 
bátorsággal viselték el a halált. Október 
6-a azóta is a magyar nemzet gyásznap-
ja. 

(Sipos Lili tanárnő)

 2014.09.06-án a Szegedi Nemzet-
közi Tiszai Halászléfesztivál keretein be-
lül a Hansági Ferenc Szakközépiskola és 
az Iparkamara szervezésében általános 
iskolásokból álló csapatok is összemér-
hették halászléfőző tudásukat. A deszki 
iskolát négy 8.-os, Frank Dóra, Feka 
László, Samu Boglárka és Szabó Nóra 
képviselte. A verseny a Partfürdőn ke-
rült megrendezésre. A szervezők célja 
a pályaválasztás előtt álló tanulók szá-
mára betekintést nyújtani a különböző 
szakmák világába. Eme kezdeménye-
zés többéves hagyományokra tekint 
vissza, ám kimondottan az általános 
iskolásoknak 3. éve szervezték meg. A 
deszki csapat először vett részt az ese-
ményen, mégis olyan jól sikerült a be-
mutatkozás, hogy a 2. helyet szerezték 
meg. Jutalmul süteményt, oklevelet és 
érmet kaptak, nem utolsó sorban pedig 
az élményt, hogy részt vehettek hazánk 
egyik legnagyobb és legrangosabb 
gasztronómiai és kulturális rendezvé-
nyén. 

Már a tanév elejétől sok segítséget 
kap továbbtanulásuk tervezéséhez a 
8. osztály. Köszönet a volt Zoltánfys 
diákoknak, Samu Arankának és Bárdi 
Renátának, akik megosztották közép-

iskolai jelentkezésük tapasztalatait, 
illetve felvilágosítást tartottak közép-
iskoláikról. Emellett különböző gimná-
ziumok és szakközépiskolák képviselői 
tartottak előadást. Az Iparkamara és a 
Munkaügyi Központ szervezésében pe-
dig üzemlátogatásokon, illetve pálya-
választási napokon vesz részt az osztály 
a félév folyamán. 

(Babcsányi Éva of.)

 Buza Szilvia 2. osztályos tanuló 
alkotása nyert a „Tortát varrok” című 
országos rajzpályázaton. A pályázatra 
intézményünkből 37 tanuló munkáját 
küldtük be, melyek az iskola folyosóján 
és alábbi web helyen megtekinthetők: 
https://www.facebook.com/media/set
/?set=a.544771662323928.107374190
2.112199762247789&type=1  

Ezúton is gratulálunk Szilvinek! 

Szeptember 18-án a harmadikos és 
negyedikes tanulókkal részt vettünk 
az Árkád tetőparkolójában rendezett 
aszfaltrajzversenyen. A gyerekek lelke-
sedése határtalan volt, nagyon élvezték 
a kihívást. 

(Arany Márta tanítónő)

 EGÉSZSÉGHÉT
Változatos programokkal telt el az is-

kola egészséghete, mely szerves része a 
település rendezvényének.

A rendőrségtől jött előadó az al-
kohol, kábítószer veszélyeiről tartott 
előadást a „nagyoknak”, megfűszerez-

ve egy kis közlekedési ismeretekkel. A 
százados asszonnyal ismét megálla-
pítottuk, hogy elengedhetetlen lenne 
a közlekedési ismeretek tantárgyként 
oktatása. Eljutunk ide minden találko-
záskor és maradunk bizalommal abba 
az irányba, hogy ez egyszer „meghallat-
tatik” a döntéshozók szintjén is, de mi 
addig is megtesszük, amit csak lehet.

Az egészséges ételek témakörét osz-
tálykereteken belül tárgyalták át diá-
kok és pedagógusaik. Készül is egy két 
különleges fogás és volt, aki ekkor jött 
rá, hogy chips és cola nélkül is van élet 
a Földön! El se tudta eddig képzelni, 
hogy mással is táplálkoznak emberek.

A Deszki Mozgáskorlátozottak Egye-
sületével évek óta jó munkakapcsolatot 
ápol az iskola. Minden évben megren-
dezzük a tolerancia napját intézmé-
nyünkben. Az idén sportnapot tartot-
tunk, amin a diákok megismerhették és 
kipróbálhatták a mozgáskorlátozottak 
által űzött különböző sportágakat. Ez 
az esemény a sportos élet hasznossá-
gán kívül az elfogadás és megértés fon-
tosságát hivatott közvetíteni.

Ügyességi versenyen bizonyíthatták 
tanulóink kerékpáros tudásukat vagy 
éppen „nemtudását”. A versenyzésen 
kívül az igazi értéke ezen programnak, 
hogy a tanulók rájöjjenek mennyi-
re fontos a kerékpározás magabiztos 
készsége a közúti közlekedésben.

A hét zárásaként „sétáltunk” egyet.

 WORLD WALKING DAY 
(VILÁG GYALOGLÓ NAP)

Október 3-án csatlakoztunk a nem-
zetközi gyaloglónap országos rendez-
vényéhez az egészséghét keretében. 
Több mint kétszázan, diákok, tanárok 
közösen egy 1,5 órás gyalogtúrán vet-
tünk részt. A rendkívül jó hangulatú 
„sétával”, mely érintette Deszk neve-
zetességeit, látványosságait, lehető-
ségünk nyílt részt venni egy országos 
versenyben.  A kiírás szerint amennyi-
ben az iskola teljes létszámmal teljesíti 
a megadott távot, esélye mutatkozik 
az értékes nyereményekre. Rajtunk 
már nem múlik, ott voltunk, gyalogol-
tunk mindannyian. Külön dicséret kis 
elsőseinknek, akik felvették a versenyt 
a nagyokkal, nem csak lelkesedésben, 
hanem kitartásban is. 

A túra célja (a nyereményeken túl) az 
egészséges életmódra nevelés fontos-
sága, mely cél elérése iskolánk küldeté-
sének fontos eleme.

 SZÍNHÁZ
Október 3-án, a csendes őszi pénte-

ken további élmény várta diákjainkat. 
Délután a faluházban egy meglepe-
tés várta a gyerekeket és tanáraikat. A 
Deszka Színház „Tanár úr kérem” című 
darabjának ősbemutatójára voltunk hi-
vatalosak. Ez „úgymond” kötelező prog-
ram volt a kultúra jegyében. Egy kicsit 
tartottunk is tőle, hogy a megjelent 160 
gyermek hogyan is fogadja az előadást.

Színház, kötelező, péntek, ráadásul 
délután, stb….”sokk” ez egyszerre!

Már az előadás első öt percében ki-
derült, hogy a félelem alaptalan volt. A 
kezdeti kis nyüzsgés után a közönség 
figyelme a színpadé lett.

A rendhagyó zenei elemek, a színé-
szek folyamatos színpadi mozgása, az 
érdekes, néha groteszk táncelemek és a 
fénnyel való játék nem engedte el egy 
pillanatra sem a közönséget. Megfogta, 
megragadta az elején és végig vitte a 
darabon. Meglepetés és egyben meg-
lepő előadás volt. 

Hogy mennyire jött át benne a klasz-
szikus Karinthy? Nem az én dolgom 
megítélni, de egy dologban biztos va-
gyok.

A gyerekek reakciója (lent idézem) 
igazolta, hogy látnunk kellett ezt az elő-
adást, mely imigyen hangzott:

„Tanár úr kérem” ez nagyon jó volt!

 Október 17-én került megrende-
zésre a képzőművészeti pályázat ered-
ményhirdetése és a kiállítás megnyitója 
a Magyar Festészet Napja és névadónk 
Zoltánfy István születésének hetvene-
dik évfordulója alkalmából. A pályázat 
témája, „Légy Te magad a műalkotás!” 

volt. A több mint száz beérkezett mű-
alkotást négy korcsoportban értékelte 
a zsűri. Kimagasló alkotások készültek, 
ezért mind a négy korcsoportban kü-
löndíj is átadásra került. Első helyezet-
tek: Fekete Péter Sándorfalva, Ocskó 
Lili Szatymaz, Franek Zoltán 6.o. Deszk, 
Vörös János Makó. Második helyezett 
iskolánkból: Frank Krisztián 2.o. és Papp 
Bence 6.o., harmadik: Berta Brigitta 8.o. 
tanuló. Különdíjat: Kardos Dorina 2.o 
kapott. Gratulálunk a díjazottaknak és 
köszönjük meghívott vendégeinknek a 
részvételt!

 OKTÓBER 18:  
FABATKA VÁSÁR 

Intézményünk egyik legfontosabb 
együttműködő partnere a Deszk Köz-
ség Közoktatásáért Közalapítvány. Ezen 
szervezet egyik kiemelt feladata isko-
lánk tehetséges tanulóinak támogatá-
sa. Több éves hagyomány, hogy minden 
tanévben egy úgy nevezett „Fabatka 
vásár” megrendezésével segítjük az 
alapítvány munkáját. Ezen a rendezvé-
nyen iskolánk minden tanulója, szüleik 
és tanáraik segítő együttműködésével 
egy igen változatos és színes „vásári” 
hangulatot teremt. Az itt felajánlott 
adományok az alapítványon keresztül 
a tehetség gondozását szolgálják. A 
gyerekek-szülők-pedagógusok egy jó 
hangulatú délelőttöt tölthettek el. Kü-
lön köszönjük a segítséget és a részvé-
telt azoknak, akik jelenlétükkel is segí-
tették a sikeres nap létrejöttét!

Vid György 
igazgató

A nyertes pályamű
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Deszken több évtizedes hagyományai voltak 
a szódagyártásnak. Török Ferenc szikvíz-üzeme a 
Felszabadulás utcán üzemelt az 50-es évektől. Ha-
lála után erről a helyről elkerült a telephely a jelen-
legi Móra Ferenc utcába, ahol többek között Rusz 
Milos készítette a jófajta deszki vízből a szódavizet. 
Legtovább, 1971-től – haláláig – 1997-ig Tuczakov 
Szávó látta el a deszkieket ezzel a frissítő itallal, ami 
mára Hungaricum lett. 

Bevallom nem gondoltam volna, hogy lesz va-
laki, aki a deszki szódagyártást újra akarja indítani. 
Persze a nagy újra gondolások – a divatban „újra 
gombolások” – időszakát éljük. Na, de a szódáét 
is???? Abban a korban, amikor  a sokfajta ásványvíz 
uralja a piacot?

Mindezek megfogalmazódtak bennem, ami-
kor Király János vállalkozót az Alkotmány utca 17. 
szám alatti műhelyében meglátogattam.

– Kedves Király úr! Győzzön meg! Miért vásároljak 
szódát és miért Önnél? 

– A válaszom egyszerű: azért, mert deszki és a 
deszki vállalkozót szeretné támogatni és helyi ér-
tékként kezeli a helyi terméket. 

Komolyra fordítva a szót: a deszki szódagyártás 
hagyományát szeretném több évtizedes kihagyás 
után folytatni, remélve, hogy az idősek számára a 
jó emlékek miatt lesz vonzó, a fiatalok pedig csak 
kíváncsiságból is  megkóstolják a tradicionális, 
mégis új, speciális szűréstechnikai eljárással meg-
tisztított, arzén mentesített szénsavas, ill.mentes 
ivóvizet a deszki szódát, mely deszki vízből készül.

A sokfajta ásványvíz sokfaj-
ta felesleges ásványi anyaggal 
terheli a szervezetet, nagy-
ban hozzájárulva például 
a vesekő kialakulásához. A 
felbontott palack rövid időn belül elveszti szén-
dioxid tartalmát, üressé, állottá válik. Nem utolsó 
sorban a jó fröccs is csak szikvízből (mert ez a tisz-
tességes neve) készíthető.

– Vállal-e házhoz szállítást?
– Még sokan emlékezhetnek a macskaköves ut-

cákon zörgő szódás kocsikra, a szódás lovakra és 
arra, hogy a kitett üvegeket becsülettel kicserélték. 
Ez ezután ismét így lesz. Termékeink nem csak az 
üzletben vásárolhatók, a lakosság részére túra járat 
indításával kívánjuk kényelmessé tenni a beszer-
zést. Vendéglátó egységek, rendezvények részére 
ún. exkluzív 1,5 literes, „asztali palackot”, míg pld. 
üzletek,  munkahelyek számára 2 literes palackot, 
vagy 25 literes ballont biztosítunk. A palackjaink 
kiválasztásánál külön figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a háztartási hűtők ajtajában elférjen.

– Az utolsó kérdés: mikor nyit az üzlet, ami az 
autómosó közelében lévő családi ház utca frontján 
került kialakításra, ahol valamikor cukrászda műkö-
dött?

– Mint látja, a gépek a helyükön, minden szere-
lés kész, vízminta a laborban, még egy kis takarí-
tás-rendezkedés, és november 8-án nyitás. 

– Sok fogyasztót kívánok!!!
Kószó Aranka

Új vállalkozás Deszken

Magony Timi csodás élményekkel 
tért haza, és boldogan mesélt nekünk 
a Japánban töltött tanévről.

– Hogy érzed, a kint töltött idő alatt 
mennyit fejlődött a nyelvtudásod?  

– Nehéz ezt lemérni. Vitathatatla-
nul sokat javult a kint töltött idő alatt. 
Amikor kimentem, még alig beszéltem 
japánul. Úgy érzem, a nyelv minden-
napos használatával szóban többet 
fejlődtem, mint írásban.  A japán nyelv 
azért is egyedibb vagy nehezebb, mint 
egy európai, mert meg kell tanulni az 
írásjegyeket, hogy az ember írni-olvasni 
tudjon. Ezekből több ezer van. Amikor 
körül vagy véve rengeteg újdonság-
gal, új környezetben, más kultúrában, 
néha háttérbe szorul a tanulás. Szóval 
összességében úgy érzem, hogy fejlőd-
tem, most már az a cél, hogy itthon se 
felejtsek el beszélni, és persze, hogy to-
vábbfejlesszem a nyelvtudásom.

– Hogy viselted, hogy ilyen messze 
voltál az otthonodtól? Mi hiányzott leg-
jobban?

– Összességében jól viseltem, per-
sze voltak rosszabb időszakok, és nem 

tagadom, néha eltört a mécses. Ez volt 
az első alkalom, hogy nem a családom-
mal laktam, ráadásul majdnem egy 
évig senkivel nem tudtam találkozni 
az itthoniak közül, és ez kicsit nehéz 
volt. Természetesen a családom és a 
barátaim hiányoztak legjobban, azon 
túl pedig olyan dolgok, mint a tejföl, a 
lángos, a pizza, vagy, hogy ne csak éte-
leket említsek, a magyarok egyenessé-
ge (amiről elismerem, hogy lehet jó is 
és rossz is). De biztos van még olyan 
dolog, ami most nem jut eszembe. A 
legváratlanabb és legkisebb dolgok 
tudnak hiányozni, hogyha távol vagy 
az otthonodtól.

– Milyen volt a kint töltött idő?
Mesélj egy kicsit az élményeidről! Mi 

történt veled, amíg távol voltál?
– Hirtelen nem is tudom, mit me-

séljek, annyi minden történt kint. Az 
biztos, hogy életem legjobb éve volt, 
hálás vagyok a sorsnak érte, és minden-
kinek, aki támogatott a döntésemben. 
A Saitama prefektúrabeli Sakado város-
ában laktam, és a Josai Egyetem Kortárs 
Politikatudományok Karán tanultam. 

Első félévben még kötelező óráink vol-
tak, szinte mind japánul, ami számom-
ra elég nehéz és érthetetlen volt, ezért 
második félévben, ahogy lehetőségem 
volt rá, inkább angol nyelvű órákat vet-
tem fel. Rajtam kívül még hét magyar-
ral és két lengyellel, illetve pár koreaival 
és sok kínai cserediákkal voltam együtt. 
Összebarátkoztunk japán tanulókkal, 
és mentünk együtt bulizni, karaokéz-
ni, vagy közös programokra Tokióba. 
Boldog vagyok, mert a lehetőségeim-
hez képest szinte mindenhova sike-
rült eljutnom, ahová szerettem volna. 
Felfedeztük a közeli Kawagoe várost, 
ahol Edo korabeli épületek és kis bol-
tok adják meg a hely varázsát, bejártuk 
Tokiót, és meglátogattuk például a vi-
lág legmagasabb tornyát, a Sky Tree-t, 
vagy Japán legnagyobb szentélyét, 
a Meiji Jingu-t. Tokió, és maga Japán 
azért is varázslatos, mert bámulatos, 
ahogy megfér egymás mellett a kul-
túra, a régi Japán, a sok kis szentéllyel, 
templommal vagy japánkerttel, és a 
modern Japán, a high tech és az elekt-
ronika világa. A japánokról általánosan 

elmondható, hogy nagyon kedvesek. 
Egymással is, a külföldiekkel is. Tokión 
kívül voltam még a chibai Disneyland-
ben, Yokohamában, Chichibuben, a 
Kansai régióban (Kiotó, Oszaka, Nara), 
illetve eljutottam egy japán énekes és 
egy koreai együttes koncertjére is, ami 
szintén nagy álmom volt, és nagyon 
örülök, hogy sikerült beteljesíteni. 

– És most? Mik a további terveid?
– Jelenleg harmadéves vagyok nem-

zetközi tanulmányok szakon, júniusban 
fogok diplomázni. Még nem döntöt-
tem el pontosan, mit fogok azután 
csinálni. Ötleteim vannak, amik között 

szerepel a mesterképzés, külföldi ta-
nulmány, külföldi munka és önkéntes 
munka is. Szeretnék még világot látni, 
különböző kultúrákkal megismerkedni 
és tapasztalatokat gyűjteni, illetve ön-
magamat fejleszteni. Japánba pedig 
mindenképpen tervezek visszatérni, 
hiszen valamilyen szinten a második 
otthonommá vált, és nagyon hiányzik. 
Utazgatni mindenképpen szeretnék 
még Japánban, talán rövidebb időt ott 
tölteni tanulással vagy munkával, aztán 
a többit majd az élet hozza magával. 

Márki Kitti

Egy év Japánban

….mert gyalogolni jó! Főleg, ha már hagyomány-
nak számít, mint ahogy hagyományosan jó a han-
gulat, mindig garantált az izomláz, és megint jót 
lehet enni! 

Gyorgyev Vojiszláv (Vojszi bácsi) október 4-re 
hirdette meg idei Gyalogtúránkat. A szegedi Arany 
János Általános Iskolából minden évben szép szám-
mal jönnek ki erre a programunkra, most sikerült sa-
ját rekordjukat is megdönteni: 189-en jelentkeztek! 
Nagy örömömre idén nem kellett szomorkodnom 
a deszki alacsony létszám miatt sem, így kb. 250-en 
vettük birtokba kis falunk utcáit. Persze az időjárás 
megint „keresztbe tett”, előző este olyan esőt kap-
tunk, hogy másnapra járhatatlanná vált kedvenc 
útvonalunk. Séta át a szántáson? Elmaradt. Futó-
verseny a töltés alján? Elmaradt. De megmaradt a 
zsíros- és lekváros kenyérevés a horgásztónál, és ma-
radt a kb. 7,5 km-es táv. Bebarangoltuk egész Desz-

ket, annak sok-sok utcáját, a lakosok örömére és az 
autósok enyhe bosszúságára… Délre értünk vissza a 
Sportcentrumhoz, ahol Vojszi bácsi futó és sorverse-
nye várta a gyerekeket, akik bebizonyították: energi-
áik kimeríthetetlenek! Lehetett lovaskocsikázni is, de 
aki pihenni szeretett volna, az csak szurkolt a spor-
tolóknak. A Sportcsarnokban ebédeltünk, Minyó 
Józsi bácsi ismét kitett magáért, dicsérték is sokan. 
Kedves gesztusként mindenki kapott emléklapot a 
fárasztó, de élménydús nap lezárásaként, amit min-
dig szeretettel fogadnak a résztvevők. 

Nagyon szeretem ezt a programot, mert a sok 
kedves köszönő szó a végén mindig azt bizonyítja: 
szükség van ilyen rendezvényekre! (A jó hangulatú 
és sikeres napról készült képek megtekinthetők a Fa-
luház honlapján!) 

Várunk mindenkit jövőre is, én biztos, hogy ott le-
szek! 

Gyorgyev Vojiszláv,a  rendezvény szervezője köszöni 
mindenkinek, aki segített a szervezésben és a lebonyo-
lításban: 

Kovács Csaba, Minyó József és családja, Király Lász-
ló polgármester, Sillóné Varga Anikó, Kócsóné Zsu-
zsa, Bajusz Dóra, Szűcs Ferenc, Szabó Zoltán, Gonda 

Istvánné Gyöngyi, Mucsiné Gonda Gyöngyi, Ráczné 
Gonda Ildikó, Rácz Kitti, Mellárné Marika, Szunyog 
Erzsébet, Mák József, Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft., Deszki Faluház, Gera Norbert.

Sillóné Varga Anikó

Gyalogoltunk…

 A múltkutatók ajándékot kaptak. Az SZTE Kle-
belsberg Egyetemi Könyvtár 2 évi munkával elké-
szítette a Délmagyar digitalizálását. 350 ezer oldal, 
az 1910-1945 közötti lapszámok kerültek feldolgo-
zásra, kereshetővé téve. Ha a google-ba beütjük a 
DélmagyarArchiv fogalmat és ezen belül megjelöl-
jük a keresendő szót (pl.Deszk) akkor olvashatjuk a 
korabeli cikkeket, melyeket „rólunk” írtak. Hihetet-
lenül izgalmas!!!! A következő feldolgozandó peri-
ódus 1956-ig terjed és kb. 1 év múlva már ennek is 

olvasói lehetünk.
 Új bicikli tárolók a postánál és a régi iskolánál! 
Jobbak is és esztétikusabbak is, mint a régiek.
 A falu több utcájában is lakossági önerő be-
vonásával (önkormányzat adta az anyagot) folyt a 
járdaépítés szeptember végén-október elején. Így 
az Alkotmány, Árpád, Május 1 és a Felszabadulás 
utcában is csökkent a billenős járdalapos folyómé-
terek száma.

Összeállította: Kószó Aranka

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

Beszélgetés KarnoK Marcell, a válogatott KajaKossal

– Kérlek, mutatkozzál be Olvasóinknak!
– A Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium kilen-

cedikese vagyok. Humán tagozatra járok. 2010-
ben kezdtem kajakozni, és 2012-ben kezdtem el 
versenyekre járni, és be is válogattak az országos 
keretbe. S azóta is, minden évben sikerül a leg-
jobbak közé beküzdeni magam.

– Ezt most hogyan értsük?
– Az októberi Keretfeltöltő versenyen sikerült 

kiharcolnom a korosztályos válogatottságot. 
Most már a „Serdülő” keretbe kerültem be, ed-
dig kétszer voltam kölyök válogatott. Idén volt 
a korosztályos edzőváltás és most már a „Serdü-
lőkkel” és a „Ifikkel” edzhetek. Csamangó Attila az 
edzőm, de az ismert Sík Márton / a szakmai veze-
tő/ is gyakran ad tanácsokat, segíti fejlődésemet.

– Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
– Voltam magyar bajnok, vidékbajnok, de vol-

tam már más nemzetek versenyen és ott is sze-
reztem néhány elsőseget.

– Ezek szerint egyesben indulsz?
– Legtöbbször igen, de párosban is gyakran 

rajthoz állok. Viszont a legsikeresebb 1000 méte-
ren egyesben voltam.  

– Mik a céljaid, mit szeretnél elérni?
– Természetesen sokáig szeretnék kajakozni. 

Ez élvezhető sport, nekem tetszik a futás, úszás, 
kondizás, vízre szállás, vagyis mindaz, ami együtt 
jár a kajakozással. Bár nem vagyok elég fejlett 
még, a technikával próbálom pótolni a hiányos-
ságaimat, s az eredményességem hasonló, vagy 
még jobb, mint társaimé. Szeretnék eljutni a 
világbajnokságra, s esetleg az olimpiára! Mivel 
a kajak-kenu nálunk nagyon eredményes, az 
egyesületünk is több támogatást kap, jobbak a 
lehetőségeink. De egyelőre az Olimpiai Remény-
ségek versenyére szeretnék kijutni, amihez az 
kell, hogy jövőre a Magyar bajnokságon 
az első két helyezett között legyek. De 
úgy érzem ez az új edzőmmel sike-
rülni fog.

– Mennyit kell ehhez dolgoznod? Hányszor 
edzel?

– Minden nap. Nyáron 11 edzés volt hetente, 
télen 9-11 van. Ez azt jelenti, reggel 6-ra bebicikli-
zem a vízi telepre, ott 7-ig edzek, aztán suli, majd 
délután 4-től másfél két óra a napi adag. Az au-
gusztus a pihenésé volt. Eddig minden tavasszal 
és ősszel a válogatott táborokban vettem részt, 
de idén már másként alakul, mert idősebb kor-
osztályba leptem, és más időpontokban vannak 
a szövetségi edzőtáborok. Ez azt jelenti, hogy té-
len egyhetes és tavasszal pedig kétszer egyhetes 
edzőtáborban veszek részt. 

– Mit tennél hozzá beszélgetésünkhöz?
– Része vagyok egy nagyon jó csapatnak a 

vízitelepen, a versenyeken és az edzőtáborok-
ban is! Minden ellenfelemmel jóba vagyok, főleg 
azokkal, akikkel már többször edzőtáboroztam 
együtt. Persze, amikor vízen vagyunk és egy más 
mellett küzdünk nincs barát, csak én van. Amikor 
kivesszük a hajót a vízből, akkor minden megvál-
tozik. Ezek a barátságok szerintem nagyon fon-
tosak, mert a közeljövőben még lehetséges az is, 
hogy csapat hajóba kerülök bármelyikükkel, akár 
Magyar bajnokságon, vagy világversenyen.

Azt kívánom, még sok-sok év múlva is élvezd 
a sportot, legyél országosan ismert kajakozó, s 
őrizd meg mostani szerénységed, kitartásod! Si-
keres pályafutást, további érmeket kívánok! 

– Köszönöm a beszélgetést!
 Fehérvári Györgyné

Tehetséges fiatalok Deszken
Élvezettel csinálom a kajakozást!

Deszki termék, de nem csak helyieknek!
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Nagyon szép kései nyárutónk lett végül idén. 
Illatos, reggel ködös, avarillatú, napsütéses. Szük-
ség is volt erre, hiszen nyáron nagyon sok volt a 
csapadék, ami borsot tört a kertkedvelők orra alá; 
rengeteg kultúrnövény és virágágyás esett ál-
dozatul a gombáknak. Talán emiatt is, az amúgy 
koratavasszal is elvégezhető munkák egy részét, 
D-vitaminpótló napozással kiegészítve, érdemes 
most megtenni, ha eddig elmaradt. A szőlő or-
szágszerte elgombásodott, fontos, hogy a hullott 
leveleket semmisítsük meg, és semmiképpen ne 
használjunk tőtakarásnak beteg növényi részeket. 
Vissza kell metszeni a bokrokat, nehogy a hirtelen 
hullott november végi hó és az erős északi szelek 
megtépázzák a rózsákat, loncokat. Elnyíltával az 
ősz ékeit, a krizantémokat is vissza kell vágni, és 
elő lehet készíteni a fűszerkertben és a gyümöl-
csösben a fagyvédő takarást éppúgy, mint az ér-
zékeny virágágyásokban.

Ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy vi-
taminokat gyűjtsünk; ha hideg is a levegő, ha süt 
a nap, keressünk kinti elfoglaltságot, szemezzünk 
a még érésben levő fügéről, együnk naspolyát, 
szedjünk csipkebogyót a határban, és készüljünk 
fel a csíráztatásra.

Még nem késő elvetni a medvehagymát, mely 
– kellő fajismerettel, gyöngyvirágos ágyás hiányá-
ban – biztonságosan elkészíthető tavaszi vitamin-
forrásunk lehet. A vetőmag titka, hogy vetés előtt 
4-6 hétig tartsuk hidegen (hűtőszekrényben). Az 
első fagyok előtt nem késő szárítani a lábon álló 

fűszereket; a rozmaringágakat, a kakukkfüvet, a 
bazsalikomot vagy éppen a csombort.

Érdemes betárazni sütni való tökből; ennek 
úgyis itt az idénye, faragásra még a hosszúkás 
fajták is alkalmasak, miután a hosszú, magtalan 
részét levágjuk, négybe szeljük, és megsütjük. A 
faragásra alkalmas üreges része kifaragott tök-
lámpásként vihet vidámságot a hűvösebb őszutói 
estéken.

BIRSALMASAJT

Gumicukor-pótló, egészséges(ebb) édesség le-
het a birsalmasajt, melyet igazán nem nehéz elké-
szíteni. Mivel a birsalma héja igen gazdag pektin-
ben, ne hámozzuk meg, így zselatinmentes lesz. 
A szöszöktől és a hibás részektől természetesen 

meg kell szabadítani, de a hibátlan almákat egy-
ben, magházastól is feltehetjük főni annyi vízben, 
amennyi ellepi. Fedővel, nagy lángon (vagy kuk-
tában, kevés vízzel) max. 2 óra alatt átpuhulnak a 
birsalmák. Ha kihűltek, csöpögtessük le, a mag-
házakat emeljük ki, és burgonyatörővel zúzzuk 
szét az almákat. A főzőlevet tegyük félre; ízesítsük 
cukorral-citromlével; üdítőitalt készíthetünk belő-
le. Majd mérjük le a tiszta gyümölcshús tömegét, 
és 40%-nyi cukrot tegyünk hozzá. Főzzük addig, 
amíg be nem vonja a kanalat, közben a lassú tű-
zön kevergessük gyakran, nehogy leégjen. Mie-
lőtt műanyag formákba, tepsikbe vagy tálcákra 
kiszedjük, egy kevés pépbe tehetünk fűszereket, 
vagy pirított dióbelet, esetleg tisztított-főtt csip-
kebogyóhúst is. Fontos, hogy ne legyen vastagon 
a formákban (max 1,5 cm), és ne tegyünk pa-
pírt-fóliát alá. Radiátorra vagy napsütötte helyre 
tegyük szikkadni. Figyeljük, nehogy beizzadjon, 
mert akkor – tartósítószert nem tartalmazva – be-
penészedhet. Ha a teteje szépen kiszáradt, óvato-
san borítsuk át másik formába, és ezt folytassuk 
addig, míg nem lesz szeletelhető. Hűvös, jól szel-
lőző kamrában télálló csemege.

TEJSZÍNES SÜTŐTÖKLEVES
A tudomány nem győzi hangsúlyozni a vitami-

nok bevitelének fontosságát. A sütőtök gazdag 
karotinforrás, ízletes, és kis ötleteléssel levesnek, 
főételhez mártásnak vagy köretnek, de desszert-
nek is könnyen elkészíthető.

Hozzávalók (6-8 személyre):
 1 közepes sütni való tök 
(kanadai, orange, …)
 2 dl tejszín
 4 gerezd fokhagyma
 olaj
 só, fehérbors, 3 szegfűszeg
Elkészítés:
1. A tököt hámozzuk meg, daraboljuk fel al-

magerezd-méretűre, magjaitól szabadítsuk meg. 
A fokhagymát pucoljuk meg és tegyük a szegfű-
szeggel és a tökkel együtt a fazékba. Kevés olajon 
és 2 dl vízen fedő alatt pároljuk puhára.

2. Öntsük fel a tejszínnel, emeljük ki a szegfű-
szegeket és botmixerrel pépesítsük. Ha szüksé-
ges, öntsünk még vizet hozzá. Sózzuk, borsozzuk 
ízlés szerint.

3. Forraljuk össze, és ha szükséges, sózzuk is-
mét, ízlésünknek megfelelően.

Kardos Ditke

Kert és Konyha – október          Kardos Ditke rovata

Őszi nyaralás
Vár az Ajvár!

Úgy döntöttünk, hogy ebben az év-
ben ősszel megyünk nyaralni, mivel a 
nyár folyamán szükség van a nagyszü-
lői segítségünkre. Elhatároztuk, hogy 
Görögországba megyünk, mivel ott 
még egyikünk sem volt. Így esett a vá-
lasztásunk a Chalkidiki félsziget egyik 
nyúlványára, Sithoniára, ott is egy Neos 
Marmaras nevű falura. 

Mivel már januárban befizettük a 
részvételi díjat, így kaptunk 8% kedvez-
ményt. Így 71575 Ft-ot fizettünk ket-
tőnk részére, szeptember 15-től 24-ig. 
Ebben az árban az utazás volt, meg a 
szállás díja, tudniillik önellátást tervez-
tünk.

Persze készültünk az utazásra, az 
előrejelzések alapján vegyes időjárás-
ra számítottunk. Felkészültünk tartós 
élelmiszerrel is, meg némi euróval is. 
Utóbb kiderült, hogy mindent túlzásba 
vittünk. Sebaj, ez tanulság a követke-
zőkre!

Délután fél 5-kor indultak a buszok a 
rókusi Tesco parkolójából. Szép látvány 
volt, amikor megjelent 10 hatalmas au-
tóbusz, köztük néhány emeletes is. Mi 
egy földszintessel utaztunk, ami szinte 
új volt (3 hónapos), és nagyon kényel-
mes. A Questor utazási iroda szerve-
zésében utaztunk, és elmondhatom, 
hogy a szervezés, a logisztika minta-
szerű volt. Másnap reggel 9 órakor ér-
tünk a helyszínre, Neos Marmarasba. 
A buszról leszállva, csomagjainkkal 
együtt kb. 50-60 métert kellett gyalo-
golni és ott voltunk szállásunk a Hotel 
Politis apartmanház előtt. Itt mindjárt 
kellemes meglepetés ért, mert az első 
ember, akit megláttam Réka volt, Arany 
Márta kolleganőm nagylánya. Azonnal 
gratuláltam neki a pár napja tartott el-
jegyzéséhez és váltottunk néhány szót. 
Ők ugyanezekkel a buszokkal utaztak 
haza, de csak délután fél 6-kor. Addig el 
kellett tölteniük az időt. Érkezésünkkor 
éppen esett az eső, de délutánra kitisz-
tult, fölmelegedett az idő, elmentek 
hát strandolni. Már akkor tudtuk, hogy 
ránk is ez vár a visszautazás napján.

Berendezkedtünk, megismerked-
tünk Salamon Katával, a telepített 
idegenvezetővel. Ő tájékoztatta a tár-
saságot az aktuális tudnivalókról, és 
meghirdette a fakultatív programokat. 
Ebben több utazás is szerepelt, de mi 
csak egyet választottunk, meg az is-
merkedési estet.

Apartmanunk praktikusan berende-
zett, kényelmes volt. Hatalmas erkély, 
pici konyha, hűtőszekrény, fürdőszoba. 
Nagy és kényelmes ágyak. 

Az ismerkedési est egy tavernában 
volt, lehetett választani halas vagy hú-
sos tálat, salátát, sört vagy bort. Gyön-
gyi húsos, én halas tálat rendeltem, 
Gyöngyi vörösbort, én sört kértem. 

Hangulatos este volt, jól éreztük ma-
gunkat. Megismerkedtünk két szegedi 
hölggyel, az egyikről kiderült, hogy 
valaha Gyöngyi tanítványa volt, attól 
kezdve velük barátkoztunk.

Napjaink így teltek: reggel boltba 
mentem és a megbeszélt dolgokat 
megvettem, reggelit készítettünk, 
reggeliztünk, majd lementünk a kis 
öbölbe. Délben feljöttünk, ebédkészí-
tés, ebédelés, majd csendes pihenés. 
Délután megint strand, majd vacsora 
és séta a városkában. A város nagyon 
hangulatos, tele boltokkal, tavernákkal; 
tipikusan egy üdülőhely. Mi most nem 
voltunk kíváncsiak a görög kultúrára, az 
építészetre, mi most pihenni mentünk. 
Ez sikerült is.

Egyetlen kirándulásra fizettünk be 
fejenként 10 Eurót, aminek keretében 
egy – a szegedihez hasonló – város-
néző kisvonattal elvittek minket kb. 25 
km-re, egy másik üdülőtelepre, itt eltöl-
töttünk kb. 3 órát, majd visszautaztunk. 
Az út hangulatos és gyönyörű volt, hi-
szen szinte végig a tengerparttal pár-
huzamosan utaztunk.

Napi vásárlásokkal mindig volt friss 
kenyerünk, vettünk ásványvizet, ettünk 
gyrost, meg görög salátát. Szóval, jó 
volt!

Visszafelé kedden délután fél 6-kor 
indultunk, és másnap reggel 7 órakor 
már a Tesconál voltunk Szegeden. A 
dolog szépséghibája az, hogy indulás-
kor 26 fok volt a hőmérséklet, hazaér-
kezéskor pedig 7(!) fok. Hát ez dermesz-
tő volt!

Néhány információ az árakról:
A 2 fős apartman ára buszjeggyel a 

jelzett egy hétre: 38900,- Ft/fő; csak a 
busz oda/vissza 1 főre: 26000,- Ft.

Félkilós kenyér: 0,80 Euró, nagy ás-
ványvíz: 0,70 Euró.

Gyros étteremben kuponnal: 4 Euró, 
a görög saláta 5 Euró.

Úgy döntöttünk, jövőre is megyünk.
Ha valakit érdekel, társulhatunk!

Révész István

Az égiek végre kegyesek voltak, és a tavalyi esős idő min-
den bosszúságát feledtetve, gyönyörű őszi napsütést ren-
deltek a IV. Ajvár fesztiválra. Remek döntésnek bizonyult a 
helyszínválasztás is, a sportcentrum adottságait kihasználva 
sikerült mindent a helyére illeszteni. Tágas tér volt a színpa-
don és a színpad előtt is, vérre menő, de olykor nagyon is 
vicces versenyek zajlottak a megmérettetésre vágyó csapa-
tok között, és a kézművesek utcája is sok látogatót vonzott.  
Ötletes, és a rendezvény komolyságát és fejlődését szol-
gálja, hogy mertek nyitni a szervezők, és bátran hívtak az 
ország más tájegységeiről is vendégeket. A kézművesek ut-
cáján talán a legtöbb látogatót a mohácsi fafaragók standja 
vonzott, ahol a kiállított maszkok szemrevételezése mellett 

kereplők tucatjait szólaltathatták meg a legbátrabbak, és 
akár a maszk faragás rejtelmeibe is belekóstolhattunk.  A 
délutáni menettáncra, már legalább három lakodalmas me-
net hosszúságú tömeg gyűlt össze, akik végig is táncolták a 
falu csaknem összes utcáját. Este aztán a színpadi progra-
mok után a buli ott folytatódott, ahol délután abbahagyták, 
a zenekar végkimerülésig húzta a talpalávalót.  Azt hiszem, 
ez a fesztivál  most került igazán a helyére, de innentől ki-
hagyhatatlan Deszk település éves rendezvénytervéből, 
mert olyan színfolt, ami méltán kap komoly figyelmet. Kö-
szönet érte mindenkinek, aki ehhez a jó kezdeményezéshez 
bármivel is hozzájárult.

Magony István

Idén immár negyedik alkalommal rendezte meg Deszken 
az Ajvár Fesztivált, más néven Ajvariada-t a Bánát Szerb 
Kulturális Közhasznú Egyesület.

Az idei program igen sokszínűre sikeredett. A fesztivált 
reggel az 1848-49-es Szegedi Honvéd Zászlóalj Hagyomány-
őrző Egyesülete ágyúlövéssel indította, majd a délelőtt fo-
lyamán bevonták a gyerekeket is izgalmas bemutatójukba.

A kilátogató családok minden tagja, amellett, hogy meg-
vásárolhatta a fesztiválnak nevet adó ajvárt, találhatott ér-
dekes elfoglaltságokat is. A kisebbek játszóházat és szalma 
labirintust látogathattak, valamint kukoricapuskát is készít-
hettek. A Bánát Egyesület kézműves műhelye is kitelepült, 
így az érdeklődőknek lehetősége nyílt kipróbálni a szövést 
és a hímzést. Idén először vittek színt a rendezvénybe a he-
lyi termelők és kézművesek. Csokoládé, lekvár, gyöngyék-
szerek, szappanok, péksütemények, hentesáruk kínáltatták 
magukat a sátrak alatt. Nagy sikere volt a Szefa Kft. emelő-
kosaras kocsijának, melynek segítségével a bátrabbak 30 
méter magasról nézelődhettek. Az Agronómia Kft jóvoltá-
ból a helyszínen egy ökör is sült, melyet a délután folyamán 
fogyasztásra kínáltak fel. 

Délelőtt a fő attrakció az ajvár főző-, és a paprikanyúzó 
verseny volt, melyen tizenöt, lelkes, amatőr csapat méret-
tette meg magát. Az elkészült egyedi ízesítésű ajvárokat 
három fős szakmai zsűri értékelte. A bátrabbak (elvetemül-

tebbek ) erőspaprika-evő versenyben vettek részt, ahol az 
első helyezett 20, azaz húsz darab chili paprikát falt fel. Pár 
óra múlva már újra tudott beszélni 

A délutáni program menettánccal indult, ahol a trubás 
zenekar kíséretével a hazai és vendég táncegyüttesek meg-
mutatták magukat a falunak. A helyszínre visszaérkezve egy 
közös kólóval indult a kulturális kavalkád. A sokszínű szín-
padi műsoron magyar-görög-szerb-sokac táncok, dalok, ha-
gyományok elevenedtek meg. A hivatalos műsort a Kossuth 
díjas Vujicsics együttes zárta.

Este kilenc órától a Durmisevity trubás zenekar hathatós 
közreműködésével elszabadult a hangulat. Izzott a levegő, 
remegett a föld, ismerősök-ismeretlenek együtt tomboltak 
a Buba Mara közkedvelt dallamára 

A Bánát Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani 
mindazoknak, akik nélkül a fesztivál nem jöhetett volna lét-
re:

Deszk Község Önkormányzata, Király László polgármes-
ter, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft, Szefa Kft, 
Agronómia Kft, 1848-49-es Szegedi Honvéd Zászlóalj Ha-
gyományőrző Egyesülete, Deszki Vadásztársaság, Sokac 
kör – Mohács, Zen Kft, Horváth Zoltán, Vörös László, Kardos 
Ditke, Pajcsin Szilvia, Kószó Aranka, Zika László, Borka Zsolt

és sokan mások, akik segítettek az ajvár készítésben.
Dunai Péter

Ajvár fesztiválról
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Fog-e idén tököt faragni? 
Szereti ezt a hagyományt? 

Körkérdés rovatunkban 
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Régen soha nem farag-
tam tököt, de amióta meg-
született a kislányom, azóta 
minden évben készítünk tök-

lámpást. A deszki baba klubban faragtuk az elsőt, 
annyira megtetszett, hogy azóta családi hagyo-
mány lett, a kislányom már alig várja.

Eddig nem nagyon tartot-
tuk ezt a hagyományt, de idén 

a babaklub keretében mindenképpen fogunk tököt 
faragni. Őszi szünet miatt lesz rá időnk, jó kis időtöl-
tésnek tartom, és még a lakást is díszíti.

Nálunk évek óta hagyo-
mány otthon, nagyon élvezik 
a gyerekek, már meg is vet-
tük a tököt. A faragáskor nem 

dobunk ki semmit, a magját mindig megsütjük. A 
házról házra járást nem szeretem, felénk egyáltalán 
nem szokás.

Szurmai 
Melinda             
irodai alkalmazott

Baranyi-Asbóth 
Andrea              
GYED-en lévő anyuka

Sztanojevné 
Roczkov Nóri               
pedagógiai asszisztens

Első emlékem: a nagybá-
tyám faragott egy tökfejet, 
belerakott egy gyertyát, és 
a nagymamám verandáján 

ijesztgetett bennünket, gyerekeket. Így nekem ez 
nem amerikai hagyomány és természetesen fogunk 
tököt faragni a gyerekekkel.

Pajcsin Szilvia               
kozmetikus, kéz- és lábápoló,
műkörömépítő

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: 0630/362-9051; 06-62/271-269 
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, 
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: 
 telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 14-15 óráig

Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:  07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:  07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:  13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:  10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alap-
ján. Praxison kívüli páciensek számára is. Minden 
munkanapon, előzetes bejelentkezés után.
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő:  11.30-13.30, 
Szerda:  11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján

Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
Kedd:     07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
 OMSZ központi ügyelet: 06-62/473-374 ;
 sürgősség: 104
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

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

FOGÁSZAT 
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
 Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
 Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
 Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837
GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
 Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
 Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
 Hétfő: 8.00–16.00;
 Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
 Péntek: 8.00–12.00.

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék 
szállítás: 
november 5., 19.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett 
bármilyen saját zsákban vegyesen 
lehet papír és műanyag hulladékot, 
fém üdítős és sörösdobozokat kihe-
lyezni!!!

HÁZASSÁG:
Varga Viktória szegedi lakos 
és Csányi Balázs Kertész u. 12. 
szám alatti lakos.

SZÜLETÉS:
Szabó Lászlónak és Kubicsek 
Máriának (Táncsics u. 1.) 
Zselyke
Nagy Gábornak és Gyarmati 
Annának (Árpád u. 3.) Dorottya
nevű gyermeke született.

ELHUNYTAK:
Ipacs Antal 6772 Deszk, Rákó-
czi u. 26. szám alatti lakos 74 
éves korában,
Vidovics Gyula János 6772 
Deszk, Rákóczi u. 13. szám alatti 
lakos 84 éves  korában elhunyt.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önöket arról, 

hogy az 1997. évi CLV törvény 
(fogyasztóvédelmi törvény) 
17/B § (3) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően át-
alakítottuk ügyfélszolgálati 
rendszerünket a következők 
szerint:

Személyes és telefonos 
ügyfélszolgálat ügyfélfoga-
dási ideje:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 7.00-19.00
Péntek: 8.00-13.00

Személyes ügyfélfogadás 
helyszíne: 6728 Szeged, Város-
gazda sor 1. szám. I. em. 102 
szoba

Központi ügyfélszolgálat te-
lefon: 0662/777-111

Csongrád Megyei Telepü-
léstisztasági Nonprofit Kft.

ALIG HASZNÁLT, 
ÚJSZERŰ ÁLLAPOT-

BAN LÉVŐ 3 KEREKŰ 
KERÉKPÁR ELADÓ. 
Megtekinthető: Deszk, 

Alkotmány u. 8. sz. alatt.


