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Ballagás az iskolában
Június 15-én egy nagyon szép ünnepség keretében ballagott el a Zoltánfy Iskola nyolcadik
osztálya. Gratulálunk a ballagóknak és további sok sikert, kitartást kívánunk nekik!

Ülnek balról: Retek Brigitta, Sipos Lili, Szerediné Prónai Mónika, John Strauss, Vid György, Kissné Molnár Zsuzsanna, Kovács Attila, Dencs Mátyásné, Rau Zoltán
1. sor balról: Ágoston Lóránt, Bajusz Dóra, Szabó Dzsenifer, Gambró Zsaklina, Schultzné Vajas Klára, Molnár Katalin, Kancsár Luca, Scheier Viktória, Tóth Larissza, Tóth Mária
2. sor balról: Kravjár Gábor, Dudás Daniella, Kovács András, Menyhárt Csongor, Sztán Anna, Farkas Benjámin, Görbe Barnabás, Babcsányi Éva
3. sor balról: Gombos Gergő, Győri Máté, Lakó Szabolcs, Ugrai Attila, Albert-Huszár Endre, Horváth Gergely, Király Csaba, Lele Dániel, Tóth István

50 éves osztálytalálkozó

A deszki iskolában 1963-ban végzettek osztálytalálkozót tartottak a Hargita Büfében a hónap elején. Az „emlékporoló” hangulatos beszélgetésre és finom vacsorára meglátogatta egykori diákjait Tornyai Béla volt igazgatóhelyettes és felesége Tornyai
Béláné, az öreg diákok osztályfőnöke. Kívánunk az egykor 54 fős osztály minden - még élő - tagjának jó egészséget és még vagy
hat osztálytalálkozót - ötévente!
A képen látható: Tornyai Béla, Tornyai Béláné, Adamov Éva, Bakos Rozália, Barta István, Borbély Imre, Dicső Irén, Dicső Teréz, Fehér Ilona, Juhász András, Kiss János, Nagy Ilona, Pajcsin Jutka, Pósa László, Rózsa Sándor,
Szabó Mihály, Széll Zsuzsanna, Vidács Klára
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önkormányzati hírek

2013. június

Megkérdeztük a polgármestert			
– A Délmagyarban
olvashattuk, hogy sok
önkormányzat bajba
került az új finanszírozási rendszerrel. Nálunk,
Deszken mi újság e téren?
– Ekkora
bajban
még soha nem voltak
a magyar települések,
és ez alól sajnos Deszk
sem kivétel. Az új, feladatalapú finanszírozási rendszer a hetekben
látszik megbukni országos szinten. Nincs olyan
településvezető, aki ne lenne egyszerre felháborodva és elkeseredve a lehetetlen finanszírozás
miatt! Sorra hívogatnak a településvezető kollégák, hogy mi mit tudunk csinálni, hogyan tudjuk
megoldani az elképzelhetetlenül kevés pénzből a
település üzemeltetését. Jó recept persze nem létezik, a nincsből nem lehet fizetni. Az adósságkonszolidációs “kormány-humbug” mostanra mutatta
meg, hogy csak egy jól csomagolt, adósságátvállalással leplezett hatalmas mértékű forráselvonás
volt, semmi más! A közpénzből, számolatlanul fizetett kommunikációval persze el lehet hitetni az
egyszerű emberekkel, hogy minden szép és jó! A
mai napig megtévesztett tömegek kérik számon a
becsapott önkormányzatoktól a lakossági és vállalkozói terhek csökkentését. A szomszédos Kübekházán például már a jövő hónapban a fizetésképtelenség nyomasztó árnyékában várják a kormány
korrekcióját. Mi a sok pályázat előfinanszírozása
mellett szintén a túlélésért küzdünk. Ha ezek a 100
%-os finanszírozású pályázati pénzek nem jönnek
vissza időben, bizony komoly gondjaink lesznek a
nyár végére. Nem könnyű a lavírozás ilyen lehangoló pénzügyi környezetben – ezt mutatja az évi
több tucat ősz hajszálam, a jegyzőasszonyom és
a pénzügyi csoport leterheltsége. Tudom, lehetne
azt mondanunk, hogy nem csinálunk semmit, nem
költünk semmire, de nem hiszem, hogy ez lenne a
megoldás. Ha nem élnénk a pályázati pénzek adta
lehetőségekkel, hát tényleg semmi nem lenne!
Minden rendezvényünk lebonyolítását pályázati
pénzből fizetjük. Legyen az majális, falunap, kulturális vagy sportrendezvény. Nem mondhatunk
le mindenről, amit évek alatt felépítettünk! A lakosság is egyre nehezebb helyzetben van, ők is
jogosan várják el, hogy legalább egy-két színfoltot
megtartsunk a közösség életében. A szegények
még szegényebbek lettek, a középosztály egyre
lejjebb csúszik, miközben naponta borotvaélen
táncol. A tehetősek, a nagy vállalkozások pedig
szintén túlélésre rendezkedtek be. Nincs is miből,

de nem is mernek támogatást adni, nem tudják,
hogy a jól fizetett és ismert cégek mellett jut-e
majd nekik is munka, senki nem tudja mit is jelent
majd valójában a prognosztizált fellendülés.
Ezért is fontos, hogy amiben tudunk, segítsünk
a lakosainkon. Ez plusz munka, de ezért vagyunk!
A nyárra rengeteg programot, tábort szervezünk
– pályázati pénzekből. A településszintű programok szervezése pótolhatja az eddig házi kasszából
finanszírozott táborokat, amik a gyerekeink mentális és fizikai fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontosak! Valljuk meg, lélekápoló ez a
szülők számára is – talán egy picit feledteti az üres
pénztárcát.
Idén másodszorra a rászorulóknak a Magyar
Élelmiszerbankon keresztül 4,6 tonna tartós élelmiszert osztottunk ki e hónap közepén. Hálásan
köszönöm Fodor Orsolyának, a deszki TAUGÉP Kft.
ügyvezetőjének, hogy a nyolc raklapnyi élelmiszert
ingyen leszállították nekünk Pest mellől. A döntően liszt és száraztészta termékeknek nagyon sokan
örülnek a deszkiek közül. 796 olyan személy kaphat 5-6 kg-os csomagot, akik a családi jövedelmük
alapján rászorultnak tekinthetők. A kérdés felvetődik: ki is a rászoruló? Az, akinek havi jövedelme 4050ezer forint, vagy akik 2-300 ezret keresve kifizetnek kétszázötvenezret hiteltörlesztésre és rezsire?
Elmosódnak a határok, és a legtöbben nem merik
bevallani, hogy egyformán jól jön ez a kis támogatás. Bízom benne, hogy egyre többen fogadják el
ezt a segítséget, amit Tóth Ágnes, a szociális részlegünk vezetője koordinál, már második alkalommal.
Tudom, hogy nehéz, de úgy hiszem, nem nekünk
kell szégyenkezni azért, hogy ide jutottunk, hanem
azoknak, aki odafennt úgy gondolják – ez így rendben van!

Fodor Orsolya

Tóth Ágnes

– A múltkori számunkban már kérdeztük a fűnyírásról, ám a lakosokban még mindig sok a kérdés...
– Megértem az elégedetlenkedést, hiszen három éve a kommunális adó bevezetésekor büszkén
vállaltuk, hogy a befolyt 7,6 millióból olcsóbban
megoldhatjuk a közterületek gondozását. Ez így

Állampolgári eskütétel
2013. május 28-án a következő személyek tettek
állampolgársági esküt hivatalunkban:
Tucakov Piroska született Teleki Piroska, Tucakov
Milorad, Réthy Judit született Kajtár Judit, Réthy

Sándor István, Réthy Dóra, Sárvári József, Molnár
Ilona született Lepár Ilona, Petrovic Kristina, Radic
Branislav, Petrovic Aleksandar.
Gratulálunk!

Sok kicsi sokra megy!
Köszönjük Vörös Lászlónak, Vörös Eszternek
és családjaiknak, hogy a rendezvényeinkhez vásárolt süteményt mindig nagy kedvezménnyel
biztosítják számunkra! Nem volt olyan program,
ahová a gyerekeknek szánt finom falatok, az év
végi fogadások desszertjei ne a Vörös-Szekfű
Cukrászdából érkeztek volna. A több tízezer fo-

rintos kedvezményt a falunapokra ingyen biztosított hűtőkkel, sörcsapokkal és édes felajánlásokkal tetézik évek óta. Hálával tartozunk a sok
segítségért!
Király László
polgármester

is lett! Következő évben nem is kellett emelni az
adót, és látványosan jobban dolgozott a kft - több
emberrel, jobb gépekkel! Ahhoz azért nem kell
közgazdásznak lenni senkinek, hogy kiszámolhassuk - ha 92 milliót kivon az állam a deszki költségvetésből, akkor ez a 7,6 millió is mínusszá változik!
Ez sajnos gyökeres változások felé kényszerít
bennünket is. Át kellett szerveznünk minden olyan
munkát, amire pénzt kell kiadnunk. A közterületen,
a saját ingatlanok előtti fűnyírás egyébként eddig
is a lakosok feladata volt, de a kasszánk kiürítése
előtt jobban bele bírtunk folyni. Az Alkotmány
utcán – ami a legszélesebb utcánk – már csak az
új fasorig nyírunk közpénzből. A fennmaradó sáv,
amely megegyezik egy normál utcai zöldfelülettel,
már a lakos feladata. A 80 cm-nél mélyebb árkokat
még mindig a kft-vel vágatjuk, de biztosan ebből is
le kell majd adnunk!
Akadnak, akik szóvá tették a napokban, hogy
miért nyírjuk folyton a főteret, meg pár ház előtt
– miért herdáljuk a pénzt erre. Egyrészről, ahogy a
lakosok feladata a házuk előtti fűnyírás, úgy önkormányzatunké az önkormányzati ingatlanok előtti terület gondozása. A szerb- és római katolikus
templom előtt, az intézményeink előtt is mi nyírunk, de például a bérház előtt már a lakókra hárul
ez a feladat. Eltűntek az önkéntesek – így Gruber
plébános úrral megegyeztünk, hogy a templom
kertjében is levágjuk a füvet. De ez így is természetes! A két templomunk a település két büszkesége,
a közös öröm mellé közös erőfeszítés is társul.
Higgye el mindenki, nem örülünk ennek mi sem,
és nem jó dolgunkban hozzuk meg ezeket a döntéseket. Erre kényszerülünk! Ahogyan önök is azt
érzik, hogy egyre nehezebben élnek meg – hiába
a jobban teljesítésről szóló szóróanyag – mi önkormányzatok is folyamatos elvonásokkal szembesülünk. Ez egy nagy társasjáték, aminek a szabályait
nem mi írjuk, és egyetlen dolog biztos csak: mi
nem nyerhetünk!
– Utcai beszélgetésekben szóvá teszik a helyiek,
hogy bár több dologra nincs pénz, mégis megy a
„rongyrázás”! Röfi bulik, fesztiválok, nagy majális, falunapok és tűzijáték. Mit gondol erről?
– Nyilvánvaló, hogy ha rosszabb a lakosok anyagi helyzete, akkor sokkal érzékenyebben reagálnak
le mindent, ami pénzszórásnak tűnik. Jó ha leszögezzük – a röfi bulik minden esetben alapítványi
és pályázati forrásokból jöhetnek létre, amellett,
hogy minden résztvevő fizet. A nyugdíjasainkat
is érte már vád, hogy etetve vannak általam és az
önkormányzat által. Egy kis rosszindulattal és az
elvárható informálódás hiányában lehet ilyeneket
írni-beszélni, de ne feledje senki, hogy ez durván
sérti azokat, akik saját zsebből a saját szórakoztatá-

sukra 1500-1700 forintokat befizetnek, hogy egész
nap serénykedjenek, süssenek főzzenek – érezzék,
hogy van élet körülöttük. Tisztelem a klub vezetőjét és ezt a lelkes kis csapatot, akik saját finanszírozással fürdőbe járnak, bográcsos partit szerveznek,
pályáznak, hogy kirándulhassanak – és e mellett
nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk a programjaink lebonyolításában. Az ő önkéntességük a
mai napig az egyik legfontosabb bázisa a deszki
közösségi életnek. Sokszor nem is tudják a savanyú
szájízű, folyamatosan morgók, hogy mennyi minden mögött ott állnak ezek a lelkes deszkiek. Tény,
hogy sokszor kínálom Őket, és más csoportok,
egyesületek tagjait a legfinomabb pálinkáimmal a
rendezvényeiken, de ez pedig legyen az én magánügyem! Ahol lehet, segítem a munkájukat, mert ez
mind azt a képet erősíti, amire a más településen
lakók csak azt mondják – „Nálatok mindig történik
valami! Irigykedünk rátok!”
Az őszinte tiszteletemet biztosan nem is tudom
eléggé kifejezni feléjük, bármennyit is próbálok
adni. Az, hogy kiállok mellettük, az a legkevesebb!
A fanyalgóknak csak azt üzenem, jöjjenek el a tizennégy művészeti csoportunk, egyesületünk
bármelyikébe, fizessék a tagdíjakat, a programok
önrészét – és érezzék jól magukat, élvezzék, amit
saját erejükből varázsolnak nap mint nap! Biztosan
fárasztóbb, mint szurkálódni, de az eredmény semmivel össze nem hasonlítható!
A falunapok, majálisok és kulturális fesztiváljaink
– mint már többször elmondtam, leírtam, mindmind pályázati pénzből valósulhatnak meg. Nincs
erre pénz tervezve a költségvetésünkben, és nem
is tudunk a nincsből erre költeni. A 100%-os finanszírozású programok előfinanszírozása persze a mi
közös zsebünket terheli, de ezek a pénzek a jó pályázatíró és menedzselő kollégáinknak, és a pénzügyi csoportunknak köszönhetően fillérre pontosan visszafolynak. Több százan élvezik ezeknek
a programoknak a gyümölcsét havonta – eszünk
ágában sincs elmondani pár értetlenkedő és morgó lakos kedvéért erről! Sokan dolgozunk ezeken
a rendezvényeken, Önök profitálnak belőlük, és
amíg lesz támogató és rendezvényeket teljesen lefinanszírozó pályázat – ígérem, hogy a tűzijátékért
sem kell a deszkieknek a fővárosba utazni. Nem vagyunk mi sem kevesebbek, mint a pestiek, akiknek
százmilliós tűzijáték jár, a másfél milliárdos fesztiválok és ingyen mega-koncertek mellett!
Ha majd nem lesz támogatónk, nem tudunk pályázni ilyen pénzekre, akkor szerényen, képeket nézegetve emlékezünk majd ezekre a szép évekre…
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

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

A képviselő-testület a Zrínyi
utca 1. sz. alatt telekáron vásárolt egy régi építésű családi
házat, mely két bejárattal, két
különálló
garzonlakásként
üzemeltethető. Az átmeneti
szükséglakásnak vásárolt ingatlan bérletét olyan deszkiek
igényelhetik, akik hirtelen
kerülnek rendkívüli élethelyzetbe. Ebbe beleértendő, ha
lakóingatlanjuk természeti
katasztrófa által lakhatatlanná válik, ha közművek kikapcsolása miatt nem tudják élhető körülmények
között lakni a házukat, vagy akár ha megszűnik a bérleti joguk és nem találnak azonnali albérletet.
Az egy évben max. 3 hónapra igényelhető két kis méretű (22 és 36 m2) lakás bérleti díja 2.200
illetve 3.600 Ft/hó, gáztűzhellyel, kis méretű fürdőszobákkal, vegyes fűtésű kiskandallókkal vannak ellátva, így a saját munkával kitermelt, vagy szociálisan igényelhető tűzifával lehet csak fűteni.
A jellege miatt, az ügyintézést meggyorsítva igényelni a polgármestertől lehet, aki három napon belül
döntést kell hozzon a benyújtott kérelmekre, majd a
következő testületi ülésen beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület felé.
Az épülettel és melléképülettel beépített ingatlant
5.000.000 forintért vásárolta az önkormányzat
a lakásalapból, ami csak önkormányzati tulajdonú
ingatlan felújításra, vagy lakóház vásárlásra fordítható. Felújítására, rendbetételére mintegy
750.000 forintot fordítottunk.
A mai világban, látva az elmúlt évek
egyre erősödő tendenciáit, fontosnak tartotta a testület, hogy ilyen módon adjon
egy azonnal igénybe vehető segítséget az
átmenetileg bajba jutott családoknak. A Petőfi utcai tűz pusztítása miatt máris szolgálja
azokat…
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Könyvtári hírek
Május 28-án a deszki könyvtár vendége volt Lackfi János. A kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb
alkotójával ismerkedhettek meg a
harmadik és negyedik osztályos gyerekek. János ír gyermekverset, felnőtteknek szóló verset, drámát, esszét,
szépirodalmi műveket fordít, egyetemen tanít, televíziós műsort vezet,

rengeteg író-olvasó találkozón vesz
részt, mindezek mellett öt gyermek
apukája is. Rengeteg humorral és derűvel megfűszerezett két órát töltöttek el vele a deszki gyerekek.

faluház hírek
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Kirándulás a legügyesebb „KönyVadászokkal” a
Budapesti Állatkertbe

Köszönet illeti a szegedi Somogyikönyvtárat a szervezésben való segítségért.

napot tölthettünk el.
A nyertesek: Balassa Adrienn, Csillik
Ditta, Frank Anna, Frank Kristóf, Haska
Lilla, Kiss Kitti, Medgyes Anna, Mészáros Zsófia, Prónai Adél, Rovó Tímea,
Silló Zénó, Sandra Nikolett, Váradi Bori,
Vikor Attila
Külön dicséret illeti meg Sandra Nikit,
aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze!

Olvasópályázatunk a következő tanévben újra indul, várjuk régi és új „vadászainkat”!
Köszönjük az Önkormányzatnak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta a
kisbuszt, kényelmesebbé téve utazásunkat!
Összeállította:
Tóth Erzsébet könyvtáros

felégtünk, szinte megperzselődtünk, s
végre előadhattuk felcsíki koreográfiánkat, melyre egész évben készültünk.
Ütős volt a dél-alföldi táncunk is, nagy
tapsot kaptunk érte. Bárcsak nagyobb
lett volna az a színpad... vagy legalább
egyben lett volna! De mi így is nagyon
jól éreztük magunkat. Este fáradtan és
vörösen, de nem megtörve, - ki traktorral, ki gyalogosan - felmentünk a kilátóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik
Oroszhegyre és a szomszédos településekre. Ekkor fogadkoztak páran, hogy
ide bizony vissza kell térni a jövőben,
hiszen valahogy mindenkit megfertőz
ez a hely, s aki járt már Oroszhegyen,
mindig visszavágyik. Ezekkel a gon-

dolatokkal indultunk hétfőn haza. Korondon egy kis vásárlás és a lenyűgöző
Torda sóbánya méltó befejezése volt a
kirándulásnak.
Köszönjük az élményt, köszönjük a
lehetőséget, hogy idén mi utazhattunk,
és azt hogy ez az út olyannyira összekovácsolt bennünket, hogy egy kulturális
csoportból egy igazi KÖZÖSSÉGGÉ alakultunk. Csupa nagybetűkkel!

A 2012/13-as tanévben meghirdetett olvasásnépszerűsítő programunk
május végén lezárult. A gyerekek egész
tanévben lelkesen gyűjtögették pontgyűjtő füzetükbe az elolvasott könyvek
után járó matricákat. Pontot, csak az
kaphatott, aki a történetek elolvasása
után a feltett kérdésekre is tudott válaszolni.
Nagy izgalom után megszületett
a végeredmény, és június 3-án 14-en
utazhattak a meglepetés kirándulásra.
Utunk ezúttal a Budapesti Állatkertbe
vezetett, ahol egy nagyon mozgalmas

Oroszhegyen jártunk

A Nárciszréten döngettünk
Köszönhetően
önkormányzatunk
egyik sikeres pályázatának a pünkösdi
hétvégén egy igen nagy csapat indult
településünkről Erdélybe. Az oroszhegyi Nárciszfesztiválra közel húsz éve
majdnem minden évben kilátogatott
egy-egy kulturális csoportunk, hogy a
deszkiek is színesítsék az ottani rendezvényeket. Király László polgármester
úrtól tudtuk meg, hogy idén a 2010ben alakult Deszki Deszkadöngetők
csoport képviselhette – képviselhettük
– településünket.
Létszámot tekintve nem kis túlzással állíthatom, hogy jelenleg ez a legnagyobb létszámú kulturális csoport
Deszken, így nagy hirtelen meg is töltöttünk egy nagybuszt Király Laci és
Bene Ildi nem kis meglepetésére. De
hát hogyisne?! Hiszen ez volt a csoport
első külföldi útja!

Így történt, hogy a miénken kívül
még egy kisebb busszal – hivatalos delegáció, Falunkért Egyesület – együtt
május 17-én hajnalban közel 70 fővel
vágtunk neki a hosszú és esős utunknak. Természetesen csak az után, hogy
bepakoltuk a csomagokat, a népviseleteket, továbbá egy vagon gyógyszert,
infúziót. Ja és a bilit a leggyönyörűbb
és legfiatalabb utastársunk, Révész Viola számára. Hosszú és várakozásokkal
teli utunk során megtekintettük Déva
várát, továbbá a székelyudvarhelyi
MOL kutat és nagy örömünkre este
hétkor megérkeztünk Oroszhegyre.
Némi helyi welcome drink és friss házi
kifli kíséretében Bálint Elemér oroszhegyi polgármester úr köszöntötte „kis”
létszámú csapatunkat. Három teljes
panzió egész kapacitása nem bizonyult
elégnek a számunkra, de végül éjszakára mindenki talált helyet magának. A
szombat kirándulásokkal telt: jártunk
Segesváron, Agyagfalván, megtekintettük a székelyderzsi unitárius templomot – igazi unicum, hiszen a falubéliek
a terményeiket, éléskamrájukat benn
tartják a templom falai között immáron
több száz éve.
Este a pályázat megvalósításának részeként meghallgattunk egy előadást
az aktív időskor tapasztalatairól, majd

közös vacsora után és egy-két-három,
– kinek mennyi – számú pálinka után
megpróbáltuk tánctudásunkat feleleveníteni és a felcsíki koreográfia végét
összerakni. Szerencsére egyikünk sem
aggódott – hogy is lesz ez másnap? –,
hiszen a „sok éves tapasztalat” és a „rutin”, na meg a méltán híres oroszhegyi
szilva és áfonyalé hamar segítettek leküzdeni a lámpalázat. Kicsi próba után
pedig egy kis csapatépítő, táncos program következett. S hirtelen vasárnap
lett! Reggel az istentiszteletre gyülekezvén a templom előtt sok-sok oroszhegyi ismerősünk lélegzete elakadt,
amikor megjelentünk székely népviseletben. Felemelő volt látni, ahogy megörültek erdélyi barátaink annak, hogy
a helyi szokásoknak megfelelő ünnepi
öltözetben vonultunk a templomba.
Még az oroszhegyi tisztelendő úr és
később a polgármester úr is megjegyezte, mennyire örültek a gesztusnak.
Bevallom, ott Oroszhegyen, Erdélyben,
nekem – és szerintem még sokunknak
– torkot szorongató érzés volt!
A délután pedig a Nárciszmezőn telt
– ahol csak nyomokban láttunk már
nárciszt, azt is nagyon messze. De legalább sok éves tapasztalások ellenére,
nem esett az eső! Gyönyörű napsütésben, de szélben hip-hop leégtünk,

Miért is volt jó Oroszhegyen deszkinek lenni?
Az idei oroszhegyi Nárcisz Fesztivál
épp Pünkösdre esett. Ez adta számomra az ötletet, hogy jelentkezzek utasnak, hisz csak egyetlen napról, péntekről kell elkéredzkedni az iskolából.
Néhány Falunkért Egyesületi tagunkkal
el is határoztuk, hogy kimegyünk régen
látott oroszhegyi barátunkhoz, hogy
elkezdjük szervezni a jövő évi évfordulót. Hiszen nem kevesebb, mint 20 éve
lesz már annak, hogy Magyarné Rozika
és Koszó Anci vezetésével 23-an nekivágtunk az ismeretlen erdélyi faluba. S
mint az azóta is őrzött videókazettán is
látszik, óriási szeretetteljes fogadtatásban volt részünk! Meggyőződhettünk
Hargita megye valós szépségeiről, Cseresnyés Feri bácsi fantasztikus biológiai
ismereteiről, aki bemutatta és elmagyarázta nekünk a vidék gyönyörű flóráját
és faunáját, no és mindenekfölött a
falubeliek végtelen jóságát, emberszeretetét. Vendégmarasztalásukra nem
is adhattunk volna csillagos ötösnél
jobbat! Mi sem bizonyítja jobban, hogy
igaz barátságok köttettek akkoriban,
hogy már a rákövetkező hónap végén
viszonozták látogatásunkat, s egy nagy
busszal jöttek Deszkre, s folytathattuk a
kapcsolatot velük, illeve újabb családokat vonhattunk be a vendéglátásba. S

ezek közül a barátságok közül a 20 év
során jónéhány még jobban elmélyült!
Jöttek-mentek a képeslapok, levelek,
csomagok, majd e-mailek s persze az
emberek egyik településről a másikba.
Természetesen, olyan családok közt
megszakadt a kapcsolat, amelyekben
meghalt valaki, elvált, elköltözött, férjhez ment vagy épp megnősült, hisz 20
év rettentő nagy idő, s annyi minden
történt ez alatt! De tudom, hogy soksok ember ment mindig Oroszhegyre
tőlünk, s ők is szívesen jöttek hozzánk,
ha nem is annyian, s oly rendszeresen,
ahogyan mi tettük. Ezért is örültem,
amikor ötletemmel egyetértett egyesületünk, hogy egy nagyszabású ünnepséget rendezünk 2014-ben. S hogy
legyen elegendő időnk a szervezésre,
már jókor elkezdtük gyűjteni azoknak
az embereknek a nevét, akik valamikor bekapcsolódtak a 20 évvel ezelőtt
kezdődött barátkozásba. Ehhez szeretném kérni Olvasóink segítségét. Kérek
mindenkit arra, aki tudja, a cikk mellett
megjelenő névsort egészítse ki! Ne
azon keseregjen, hogy ő vagy a családtagja, barátja neve kimaradt a felsorolásból, hanem jelentkezzen a Faluházban, vagy nálam, s diktálja be a hiányzó
nevet-neveket!

No és most arról, hogy miért is volt jó
az idei kirándulás… Mert épp oly szívélyesen, kedvesen fogadtak bennünket,
mint annak idején! Mert mindenki, akivel valaha is találkoztam, megszólított,
odajött, kérdezett, mesélt, szóval látszott, hogy örül, hogy újra lát! Már az
első percekben, amikor megérkeztünk,
tudtam, hogy jó helyen járunk, s ötletünk, hogy nagyszabású ünnepséget
rendezzünk, nyitott fülekre talált. Mindenki, akivel találkoztunk, jónak találta
célunkat, s megígérte, hogy segíteni
fog a megvalósításban! Rengeteget változott a falu képe, aszfaltozott út vezet
szinte minden házhoz, van szennyvízcsatornájuk, gyönyörű új házak, boltok,
épületek, megújultak, megszépültek a
közintézmények. Bálint Elemér polgármester úr nagy szeretettel üdvözölte a
deszkieket a hivatalába érkezésünkkor.
Vasárnap, az ünnepi szentmise felemelő pillanata volt, amikor a plébános úr
köszöntötte a székely ruhába öltözött
deszki táncosokat. S aztán jött a Nárcisz Fesztivál! Bár a hómező, amit valaha láthattam, nagyon megcsappant,
ennek egyrészt az állatok az oka, valamint a május eleji hirtelen bejött hatalmas meleg! Elnyíltak a virágok, csak
nyomokban láthattuk a vadon termő

híres növényeket! Nagyon jó volt hallani, látni a sok-sok fellépő együttest a
pici színpadon, de mégis az a pillanat
dobogtatta meg a legjobban a szívem,
amikor a két részre szakadt Deszki Döngetők ropták! No és aztán a hazaiak, a
4 pár oroszhegyi táncos! Óhatatlanul
eszembe jutott az a sok pár fiatal, aki
1994-ben táncolt Deszken, illetve Szegeden a József Attila szobornál, az akkor még zenélő szökőkút mellett.
Természetesen kaptam újabb neveket, akiket felírhattam a mellékelt
névsorba, s e-mail címeket, akik az ottani gyűjtésben segítenek. Így minden
reményünk megvan arra, hogy jövőre
megvalósíthassuk a nagy találkozást!
Ehhez azonban nagyon sok emberre
van szükség, s ezért kérek mindenkit
arra, hogy gondolkodjon el, mit jelent
neki e helységnév: Oroszhegy, találkozott-e ottaniakkal, van-e kedve elmenni hozzájuk. S ha mindenki hozzáteszi
ötletét, tudását, szándékát, biztosan
maradandót fogunk alkotni! Úgy vélem, 20 éve mi elkezdtünk valamit, amit
a fiatalabbak tovább vihetnek. Egy
nyelvet beszélünk, még sokkal kön�nyebb a barátkozás!
Fehérvári Györgyné

Karácsonyi Szilvia
Lista azokról a személyekről, akik a DeszkOroszhegy kapcsolat keretében vendégeskedtek.
A lista nagyon hiányos, ezért mindenkit arra
kérek, ne haragudjon rám, hanem egészítse ki!
Segítsen, hogy a kapcsolat 20. évfordulóját méltóképp megünnepelhessük!
Arany Jánosék
Cseresnyés Ferencék
Arany Lászlóné
Vass László és családja,
Kovács Melinda, …. Bálint
Bánfi Józsefék
Márton Péter
Bencze Lászlóék
Pál Gergely és családja
Dékány Bözsi néniék Pál Ákos és neje
Dobó Vincéné
Ilonáék?
Fehérvári Györgyék Kovács Tiborék
Földiné Pósa Ilonáék Bálint Elemér és családja
Gazdag Gyuláék
Nagy Józsefék
Gyorgyev Vojiszláv Bálint Imre
Hevesi Andrea
Bálint Tamás, Bálint Böske
Kiss Jánosék
Táncosok
Koszó Aranka
Mihály Tiborék
Koszó Lászlóék
Kovács Tibor
Kovács Gábor
Gergely Sándor
Kovács Istvánné
özv. Tamás Ágostonné
Kovács Péter
Kovács Tibor és neje
Mészáros Ferencék Szász Ákos
Nacsa Józsefék
Váradi Angyalka,
Bálint Irén és Kató Erzsike
Piti Elekék
Vass Árpádék
Révész Istvánék
Kovács Sándor
és családja
Savanya Imréék
Vass József és családja
Schulcz Józsefék
Fancsali Boldizsár
Simicz Józsefék
Hajdó Géza és családja
Somogyi Lászlóné Pál Matild és a
komaasszonya Erzsike
Stadler Ferencék
Pál Árpádék
Szűcs Ferencék
ifj. Pál Sándor és családja
Tichy-Rács Péterék Bálint Rozália
és férje Emil
Tóth Péterék
Nagy D. Imréék
Tóth Sándorék
Pál Magos Ágoston
és családja, Tamás Gábor
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Jó érzés kiállni a színpadra!
Beszélgetés Molnár Annával és Molnár Diánával, a tehetséges fiatal népdalénekesekkel

Már nagyon sokszor láthattuk és
hallhattuk a Deszki Faluház színpadán a Molnár lányokat. Ők sok-sok
éve elkápráztatnak minket gyönyörű népdalaikkal. Most azt hallottam,
májusban egyedül ők kaptak arany
minősítést a „Tiszán innen – Dunán
túl ” Országos Népdaléneklési Minősítő Versenyen. Ez vezetett el hozzájuk, hogy gratulálhassak.
– Igaz a hír? Újabb arannyal bővült az
elismerésetek száma?
– Igen, a „Tiszán innen – Dunán túl”
Országos Népdaléneklési Minősítő

Versenyen vettünk részt a múlt hónapban, mely a Néprajzi Múzeumban
került megrendezésre, immár harmadszor voltunk ezen a minősítőn. A 9./10.
osztályosok korcsoportjában, mint kisegyüttes indultunk. Kalotaszegi népdalcsokrot énekeltünk, s a tájegység
eredeti népviseletében jelentünk meg,
a Szeged Táncegyüttes jóvoltából, ami
nagyon különleges volt. Le sem ülhettünk, a pliszírozott szoknya miatt.
Gyönyörű fekete gyöngyös mellényünk
és nagyon díszes sokszínű, hímzett
kötényünk volt. Még fekete csizmát is
viseltünk. Csak a párta vagy a kendő
hiányzott a fejünkről, azzal lett volna
teljes a népviselet. Valóban a zsűri csak
nekünk adott arany minősítést, a többiek ezüstöt vagy bronzot kaptak. Fontos
számunkra, hogy komoly szakmai zsűri
értékelte a tudásunkat, többek között
Vakler Anna és Eredics Gábor a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezető tanárai. Ezen
versenyt követően a KÓTA XVII. Térségi
és Országos Népzenei Minősítőjén vettünk részt, ahol a legmagasabb fokozatot, Aranypáva-díjat kaptunk. A tavalyi
évben volt ennek a minősítésnek az
előzménye, a térségi minősítés, ahol
kiváló fokozatot értünk el. A minősítőn nem csak népdalénekesek, hanem
népzenész szólisták, népdalkörök is
részt vehetnek.
– Mikor kezdtetek el énekelni?
– Az általános iskola 4. osztályában,
azóta is Szűcsné Molnár Erzsébet tanít

bennünket. Évekig volt egy 3. társunk
is, Szabó Timi, de az ősztől ketten maradtunk. Eleinte nagyon hiányzott a
harmadik hang, de azután hozzászoktunk, hogy csak egymást kell figyelnünk az éneklés során. Általában Erzsi
néni nevez be bennünket a különböző
versenyekre, de már küldött az iskola, illetve mi magunk is jelentkeztünk.
Nemrégen részt vettünk a II. Országos
Népek Tánca, Népek Zenéje fesztiválon,
ami 3 fordulós volt, és a gálaműsora a
szegedi Kisszínházban került megrendezésre, itt Nyírségi népdalokat énekeltünk és kiemelt arany minősítést
kaptunk. Vannak olyan versenyek ahol
szólóban is éneklünk, ilyen volt az idén
a Megyei Népdaléneklési Verseny, ahol
a középiskolások kategóriájában indultunk, és Diána első helyezett lett.
– Milyen gyakran van énekórátok?
– Hétfőnként 2 órát tanít bennünket
Erzsi néni népdaléneklésre. A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolában ének-zene tagozatosak vagyunk, az iskolában a kórussal
együtt heti 6 énekóránk van.
– Régóta készültetek ének-zene tagozatra?
– Nem. Sokáig a Tömörkény környezetvédelmi tagozatára, illetve a humán
tagozatra szerettünk volna jelentkezni,
ezen kívül a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolába, angol nyelvi
osztályba akartunk felvételizni. Végül
mégis az ének-zene tagozat mellett
döntöttünk, amit azóta sem bántunk

meg! Sok-sok vidám, boldog percet
szerzett már nekünk az éneklés.
– Csak népdalt énekeltek?
– Nem, dehogy! Amellett, hogy Erzsi
nénivel népdalozunk, az iskolai kórussal egész más jellegű dalokat, kórusműveket éneklünk. Az Éneklő Ifjúság
Versenyen idén is elnyerte a Tömörkény
Gimi az „Év kórusa” címet!
– Voltatok-e külföldön szerepelni?
– A Csicseri Csoporttal, mint néptáncosok már többször jártunk külföldön,
de népdalénekesként még nem, reméljünk lesz rá lehetőségünk. Ez év áprilisában a Celjében /Szlovénia/ tartott
nemzetközi kórusversenyen énekeltünk a Tömörkény Leánykarával, egyedüli magyar kórusként, ami nagyon
nagy élmény volt számunkra.
– Korábbi fellépéseitek közül melyikre
vagytok a legbüszkébbek?
– Talán az általános iskolásoknak
meghirdetett, az Apácai Kiadó által
szervezett Országos Népdaléneklési
Verseny megyei döntőjén, Szentesen
5.-8. osztályos korunkig, minden évben
első helyezést értünk el, ott még Timivel együtt énekeltünk, csoportos kategóriában.
– Mire vagytok mostanság büszkék?
– A KÓTA XVII. Térségi és Országos
Népzenei Minősítőjén elért eredményre, ami a legmagasabb fokozatot jelenti,
az Aranypáva-díj mint szakmai elismerés, amire a legbüszkébbek vagyunk.
Ez a verseny minden jelentkező szólista
és csoport szakmai megmérettetésé-

nek és bemutatkozásának színtere. A
16. KÓTA Országos Népzenei Minősítőn
a „Dicséretes” és „Kiváló” szakmai minősítést elért szólisták vagy csoportok a
jelenlegi minősítő szakaszban jelentkezhettek a KÓTA Országos Minősítőre.
A tavalyi évben itt mi kiváló szakmai
fokozatot értünk el. Nagyon örültünk,
hogy a Csongrád Megyei ÁMK meghívott bennünket szerdán, hogy köszöntsék az idei országos versenyen legjobb
eredményt elért tanulókat. Együtt ünnepeltünk a megyei, országos versenyek győztes középiskolai tanulmányi
versenyek győzteseivel, más énekesekkel és egyéb közismereti tantárgyakból kiváló eredményt elért tanulókkal.
Büszkék vagyunk arra is, hogy Erzsi
nénivel dolgozhatunk együtt, részese a
sikereinknek és nagy odaadással segíti
a szakmai fejlődésünket.
– Hogyan tovább? Van-e már valami
elképzelésetek arról, milyen pályán fogtok boldogulni?
– Valószínű, hogy az éneklés benne
lesz! Nagyon jól döntöttünk, amikor
ének-zene tagozatra jelentkeztünk. Így
az éneklés mellett még tanulunk zenetörténetet és szolfézst is. S nagyon jó
érzés a színpadra állni, s énekelni, megmutatni másoknak is a népdalban rejlő
értékeket!
– Köszönöm a beszélgetést! További
számtalan sikert kívánok Nektek!
Fehérvári Györgyné

Bővül a védőnői körzet Deszken

Egy kedves, aranyos ismeretlen
ismerősünk – ollóval kivágva - ellopott a
szabadidő parkban álló piros színű sátorfedésből egy 3 m-es darabot. Azért hagyjuk kint
szezonban a vázra ráfeszítve a sátorponyvákat,
hogy ha valaki családdal, barátokkal, vagy gyerekekkel kinéz a parkba, legyen egy árnyékot adó hely,
ahol eliszogathatja a közkifolyóból vett hűsítő vizet, a
hozott üdítőt, akár főzhetnek is, védve magukat a tűző
naptól. Eddig ez így működött. Mostantól e kedves tolvajnak köszönhetően majd leszedjük a nagysátor ponyváját is, nehogy az is elfogyjon. A kár kb. 150 ezer forint,
de morálisan felmérhetetlen. Azt kívánom neki, hogy addig
is akadjon egy ismerőse, szomszédja, akinek feltűnik, hogy
egy 3x5 m-es feltűnő piros színű ponyvát akar használni
otthon, vagy az
utánfutójára, vagy a melléképülethez előtetőre. Ha akad ilyen személy, akkor már csak azt kívánom,
hogy telefonáljon nekünk, vagy személyesen keresse fel a hivatalunkat – mi garantáltan megőrizzük névtelenségét, és kifizetünk neki nettó 30.000 Ft nyomravezetői díjat!!!!
62/571-584; +3630/3261731

Úgy tartják, ha a fának van egy gyökere, akkor biztosan akad több is! Nos, sajnos mi is találkozunk a
rombolók újabb követőivel! A Tempfli téri játszótér ajtajának hegesztett ajtópántjait sikerült letépnie,
bizonyítva az ajtóval szembeni kétségtelen erőfölényét. Gratulálunk Neked is – üdv ebben a megalázóan szánalmas klubban! Esetleg fel is hagyhatnál ostoba és kártékony szórakozásoddal –
sokat jelentene ez a játszóteret megépítők, annak árát adó-forintjaiból
kifizetők és a játszóteret használóknak egyaránt! Hogy
segítsek neked is – 10.000 forintot
ajánlunk fel a játszótéri rongálók kézre kerítésére!
Épp ma jutott tudomásomra,
hogy a Szőregi Rózsa Fesztivált
hirdető két – lelket gyönyörködtetően – felöltöztetett hatalmas
szalmabábut az éjjel felgyújtották. Elkeserítő! Mennyivel
könnyebb pusztítani, mint
alkotni!

Júniustól új munkatárs erősíti a
Védőnői szolgálatot Deszken, akit
megkértünk, mutatkozzon be és
meséljen nekünk egy kicsit magáról:
Panyor Zsuzsanna vagyok,
júniustól Deszk II. körzetének
védőnője. Nem újdonság számomra a védőnői munka, ezelőtt Makón tevékenykedtem
a szakmámban. Makói lakos
vagyok, onnan járok át Deszkre. A buszozás nem szokatlan
számomra, 2008 és 2009 között már dolgoztam ebben a
községben, a kórház kardiológiai rehabilitációs osztályán.
Utána anyai tapasztalatok elé
néztem, a kislányom most 3,5 éves.
Nagyon szeretem a szakmámat, itt dolgozni
pedig igazán nagy örömet jelent nekem. Még
csak ismerkedek a körzetemmel, az emberekkel,
de pozitívan fogadnak, és bízom benne, ez így is
marad, én mindent megteszek ennek érdekében.
Vannak, akiket talán foglalkoztat, hogy kerültem ide védőnőnek. Egyszerű. A makói állásom
nem volt stabil, így mindig lestem a lehetőségeket, változásra is vágytam. Megláttam a pályázati
kiírást, jelentkeztem és szerencsém lett, kevés dolognak tudtam
így örülni az életben.
A magánéletben amellett,
hogy boldog anya vagyok, aktí-

van sportolok. Már 5 évesen úszó edzésre jártam,
a sport szeretete egész életemben elkísér. A futás
szerelmese vagyok, valamint triatlonozom. Örülök neki, ha ezekkel a kislányom elé helyes példát
tudok állítani, ő is egy örökmozgó. Természetes
számára, hogy a mindennapok része a sport,
a hétvégeké pedig olykor egy-egy verseny. Ha
látja, hogy edzéshez készülődöm, hozza elém a
futócipőm. Ő is csecsemő kora óta úszik, természetesen babaúszással kezdte. A futás szeretetét,
pedig úgy vette át, hogy amióta csak ülni tud,
együtt jártunk futni, lelkesen ült a babakocsiban,
akár két órát is.
Záró gondolatként annyit szeretnék mondani,
hogy köszönöm a megtiszteltetést, örülök, hogy
Deszken lehetek, ígérem, hogy a munkám szeretettel és odaadással igyekszem elvégezni.
Köszönjük a bemutatkozást és sok sikert kívánunk a munkádhoz!
A szerk.

Faluház nyári nyitva tartása
2013. július 1-től
szeptember 1-ig
Hétfő-kedd: 13.00-18.00
Szerda:
10.00-12.00,
		 13.00-18.00
Csütörtök-péntek:
		 13.00-18.00
Szombat, vasárnap: zárva
A Faluház július 13-tól
28-ig zárva tart.
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Óvodai hírek
gét. Gyermekeik kicsi szívük minden melegével-hálájával mondták
el a verseket, dalokat, jeleneteket; táncoltak és körjátékoztak. Végül
sok-sok ölelés és puszi kíséretében adták át az ajándékokat szeretteiknek. Jó volt látni az édesanyák és nagymamák könnytől csillogó
szemét, büszke és boldog arcát.

kedtek a gyerekeknek. A mese után valóságos lufi tenger lepte el a
zsibongót, a gyerekek nagy örömére.
Nagyon mozgalmas, tartalmas napot töltöttünk együtt, ami mindenkinek, a gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak egyaránt emlékezetes maradt.

Kirándulás a Majoros tanyára

NAGYOK BÚCSÚJA AZ ÓVODÁTÓL

2013. május 14-én reggel óvodánk mind a négy csoportja útnak
indult két busszal a Szegedtől 35 km-re található Majoros tanyára.
Dalos kedvünk lévén, minden látnivalóról eszünkbe jutott egy-egy
általunk ismert ének. Megérkezésünkkor a tanya háziasszonya,
Majoros-Dobó Zsuzsanna fogadott bennünket kedves szavakkal
és zsíroskenyérrel-zöldhagymával, majd megismertette velünk
a házirendet is. A kiadós reggeli után kezdődtek a programok;

A központi óvodában május 31-én ballagtak el a BÖLCS BAGOLY
csoportosok. Nagy izgalommal várták ezt a napot, mindenki ünneplőben, csinosan jött reggel, a várakozás hangulata is ünnepi volt. Kis
tarisznyával a vállukon, - melyben néhány óvodai emlék lapult -Tünde nénihez indultunk először az irodájába elbúcsúzni, hogy aztán
együtt menjünk tovább a kicsikhez és a középsősökhöz. Szép versekkel, énekekkel vártak minket, a MICIMACKÓSOK a kedvenc meséjüket játszották el nekünk, s mindenütt kedvesen megvendégelték,
megajándékozták a kis ballagókat. Végül, de nem utolsósorban nem
hagyhattuk ki azt a helyet sem, ahonnan a sok finom ételt kapjuk.
A konyhában Andi néni várt bennünket elérzékenyülve. Köszönjük
a sok gondoskodást mindnyájuknak! Természetesen bárhova men-

Kirándulás Budapestre
Április 19-én a BÖLCS BAGOLY csoportosok, a KOLO és a TÜCSÖK
ovis nagyok Budapestre kirándultak a Hagyományok Házába. Hos�szú útra vállalkoztunk, de annyi látnivaló volt már útközben is, hogy
gyorsan telt az idő, például a főváros felé közeledve figyeltük, hogy
ki veszi észre leghamarabb a hegyeket. Megláthatták, hogy milyen
a nagyvárosi közlekedés, gyönyörködtünk a Duna folyóban, számoltuk a hidakat is és láttuk az Országházat a túlparton, ami gyönyörű
volt.
Két csoportban volt foglalkozás a gyerekeknek, amiken egymást
váltva vettek részt. A nap témája: a kenyér útja a vetéstől a feldolgozásig, visszatekintve a régmúltba is. Régi felvételeket, képeket
mutattak a gyerekeknek, s aztán ehhez kapcsolódóan beszélgettek,
énekeltek, dalos játékokat játszottak a csoport vezetőjével. A gyerekek sok új ismerethez jutottak, nagyon élvezték. A másik csoport
közben tésztát dagasztott, pogácsát szaggatott.
Ebéd után pedig fölmentünk a Halászbástyára, s onnan csodáltuk
a gyönyörű fővárost. A kirándulást közös fagyizással zártuk, majd indultunk haza. Köszönjük a Faluháznak a lehetőséget, hogy elmehettünk erre a kirándulásra, szép élmény volt.

pónilovaglás, lovaskocsikázás, diós-linzer készítés, mely szórakozási
lehetőségeket a csoportok felváltva vettek igénybe.
A kötött programok között lehetőségük volt a gyerekeknek szabad játékra is. Trambulin, asztali tenisz, csocsó, lengő teke, kiépített
homokozó, fajátszótér, madárles, ügyességi fajátékok, akadálypálya
és simogatható állatok várták az érdeklődőket. A sok tevékenység
közepette az ebédről sem feledkeztünk meg, mely után újra belevetettük magunkat az élmények tengerébe. A nagycsoportosok tanulmányi sétára indultak a fenyőerdőbe, ahonnan sok értékes kinccsel
és tudással tértek vissza.
Mind a gyerekek, mind a felnőttek derekasan elfáradtak, de annál
több élménnyel gazdagabban tértek vissza az óvoda elé.

Gyermeknap
Szép napos időre ébredtünk május 24-én pénteken, gyerekek, felnőttek egyaránt izgatottan várták az óvodai gyermeknapot.
Már a reggel kicsit másképp indult, a tízórait óvodásaink az udvaron piknikezve ették meg. Ezután minden csoport kapott egy üzenetet, ugyanis a huncut manók valakiket eltüntettek az óvodából addig, amíg a gyerekek étkeztek. A kicsik hamar rájöttek, hogy bizony
nincsenek meg a dajka nénik. A nyakukba vették az előző napokban
készített távcsöveket, majd elindultunk a megadott jelek alapján

tünk az oviba elbúcsúzni, a „Kedves óvodám…” és az „Autó, vonat…”
kezdetű dalok zengtek, szárnyaltak a levegőben. Legvégül közös játékra hívtuk a kisebbeket a zsibongóba. A délelőtt befejezéseként
Dr. Ledniczky Ildikó a képviselő-testület gyermeknapi ajándékát
hozta el az ovisoknak. Ezt a szép napot egy hangulatos KERTI PARTIVAL tettük még emlékezetesebbé. A Szülők igazi terülj-terülj asztalkámat varázsoltak a nagycsoportba, mindenki kedvére ehetett,
ihatott. Többféle játékot lehetett játszani, a felnőttek is együtt játszhattak gyermekeikkel, lehetett kézműveskedni, Dorci anyukájától
csillámtetoválást kaptak, csúszdáztak, csak az övéké volt az óvoda.
Nagyon vidám hangulatban telt a délután, reméljük, mindig szívesen emlékeznek majd rá a gyerekek.

Örömünnep
Május 6 -11-ig ünneplőbe öltözött az óvodánk, és minden kisgyermek szíve is, hiszen ezen a héten volt megtartva a tavasz legszebb
ünnepe, az anyák napja. Gyermekek, felnőttek már hetekkel előtte
készültek a nagy napra. Volt sutyorgás, titkolózás, apa beavatása a
nagy titokba. Készültek a meghívók, az ajándékok, hisz meghívtuk a
nagymamákat és az anyukákat is. Úgy intéztük, hogy mind a négy
csoportnak más napon legyen az ünnepség és mindegyik csoportnak különböző volt a kis műsora is, hisz minden műsor magán viselte
az óvó nénik és a gyerekek egyéniségét, korosztályuk jellegzetessé-

Étkezés befizetés az óvodában:
felkutatni az óvoda környékét. A négy csoport különböző útvonalat
bejárva, végülis sikeresen megtalálta az elveszett dajka néniket. Így
már velük kiegészülve érkeztünk vissza az óvodába, ahol a gyerekek különböző helyszíneken, többféle mozgásos, énekes játékban
vehettek részt az óvó nénik vezetésével. Gyorsan repült az idő, de
még hátra volt egy két meglepetés. Az óvoda dolgozói egy bábelőadással, Móra Ferenc: Hatrongyosi kakasok című meséjével kedves-

június 24-én (hétfőn) júliusra
július 17-én (szerdán) augusztusra
augusztus 28-án (szerdán) szeptemberre
Összeállította:

Tücsök híradó
A gyereknap alkalmából az idén is képviselőtestületi tagok látogattak el óvodánkba. Éppen
végeztünk az ebéddel, amikor előkerült hűtőtáskájukból a gyerekek nagy örömére a jégkrém.
Köszönet érte!
A hagyományos Kossuth utcai futóversenyen
idén is részt vettünk, tíz gyerek indult a megmérettetésen. Nyolc érmet hoztunk el: Dobó
Viktória és Mityók Milán a nagycsoportosok első
helyezett kupáját nyerte meg; Kovács Kámea,
Hevesi Zoé, Tóth Dominik második lett. Harmadik helyen Slezák Regina, Hevesi Linett és Mityók
Nikolett végzett. A jó eredmény kapcsán ismét
bebizonyosodott, hogy a heti rendszeres úszás ,
a külön torna és a sok szabad levegőn eltöltött

idő megteszi jótékony hatását.
Június 29-én búcsúztatjuk nagycsoportosainkat. Slezák Regina a Rókus I. számú iskolába,
Kovács Kámea a Tiszaparti Iskolába, Dobó Viktória és Mityók Milán a deszki iskolában Klári néni
védő szárnyai alá kerül.
Köszönjük a Faluház dolgozóinak, hogy gyermekeink is részt vehettek a TÁMOP pályázatok
által finanszírozott programokban.
A nyári szünetben a Tücsök Óvoda folyamatosan nyitva tart. Szeretettel várjuk egy-egy délelőtti játékra, ismerkedésre leendő óvodásainkat
és szüleiket.
Imri Miklósné Zsuzsika néni

Őzéné Szilágyi Tünde
óvoda vezető
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Iskolai hírek

 Iskolánkban 2013. április 30-án
került megrendezésre több iskola részvételével a kistérségi angol szövegértési verseny. Eredmények: 5. évfolyamon
3. helyezést ért el Menyhárt Patrik, 6. évfolyamon 1. Rácz Viktória, 7. évfolyam 3.
helyezett Magda Nikolett, 8. évfolyam 3.
helyezett Kis Henrik.
 7. osztályosaink angol nyelvből
alapfokú próbanyelvvizsgán vettek
részt. Öt tanuló kimagasló eredményt
ért el: Bognár Sarolta, Erdélyi Zita, Magda Nikolett, Révész Balázs és Vigh Ivó,
mind az írásbeli, mind a szóbeli részen
sikeres volt. Kiválóan teljesített még
Garzó Rebeka, Kis Gellért, Merő Gábor és
Illés Botond is, nekik az írásbeli rész sikerült. Idén a Zoltánfy István Iskola diákjai
– 43%- os eredménnyel – a legjobban
teljesítettek a próbanyelvvizsgán résztvevő iskolák közül!
 Május 31-én gyermeknapra
készült az iskola. A kisebbek nagy izgalommal vettek részt a sorverseny
ötletes játékaiban. A nyolcadikos kapitányok vezetésével magalakultak a
csapatok, menetlevelet, zászlót készítettek, indulót szerkesztettek. Minden
csapat sikeresen teljesítette a feladatokat és szerencsésen visszatért a „bázisra”. A nap zárásaként, amikor már azt
hittük nem jöhet több izgalom, Zámbó
Mihály autóversenyző „keresztülhúzta”
számításunkat. Ekkor kezdődött csak a
java az adrenalinszint emelkedésének.
A motorosok a fizika törvényeit meghazudtoló mutatványai és a versenyautók betont tépő hangja elkápráztatta a
diákokat. Köszönjük a csapatnak és az
önkormányzatnak, hogy eme felejthetetlen nap végén megajándékozta a
gyermekeket egy jégkrémmel.
 2013. június 5-én a 6. és 7. osztályosok a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs
programjain vettek részt. A lányok az
SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolába látogattak, ahol különböző foglalkozásokon
vehettek részt, melyek betekintést
nyújtottak a középiskola által kínált
szakmák munkájába. A foglalkozások:
idősgondozás, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás. A fiúk a kecskeméti
Mercedes-Benz gyár oktatóközpontjába látogattak, ahol az ott tanuló di-

2013. június
reléseket, nemes küzdelmet vívhattak
szivacsba csomagolt kardokkal, és korabeli ügyességi játékokon mérhették
össze találékonyságukat. Köszönjük a
lovagoknak ezt a lovagias felajánlást!
 Most a lapzártával egy időben 5.6.- és 7. osztályosaink lábát éppen a Balaton vize mossa. A vállalkozó szellemű
nyolcadikosok pedig a makói Kalandpart kihívásaival küzdhetnek meg. Jó
kirándulást és jó időt kívánunk nekik!

ákok mutatták be a szerszámkészítő,
fényező, szerelő és mechatronika szakmákat. A fiúk felvilágosítást kaptak a
képzésekről, illetve a képzések utáni
munkalehetőségekről. Ámulatba ejtette a gyermekeket a gyár modernsége,
az ott folyó munka precizitása és a 21.
századi ipari miliő.
 Május 21-én az 5. osztályosok az
osztályfőnökök kíséretében megtekintették a Móra Ferenc Múzeum „Egyszer
volt, az ősember…” című kiállítását. Az
egyik kiállítóterem barlang díszletei
között pattintott eszközöket tanulmányozhattak, a másik helyszínen kipróbálhatták a régészeti ásatást, interaktív
táblán beleképzelhették magukat az
ősember túlélésért folytatott küzdelmébe. Végezetül agyagból egy mamutot vagy a Villendorfi Vénuszt formálhatták meg a kis „ősemberek”.
 Június 11-én a 3. osztály az osztályfőnök és néhány szülő kíséretében
Bikalra kirándult, Magyarország első
élményparkjába, ahol életre kelt a középkor. Minden ugyanúgy zajlott, mint
fél évezreddel ezelőtt. A kézművesek
korhű technikával használati tárgyakat készítettek, a kovács patkolt, a pék
a kenyérsütés mellett a családban is
„rendet rakott”: seprűvel kergette a
feleségét. A korhű jelmezekbe öltözött
színészek mesés történetekkel és programokkal szórakoztatták a látogatót. A
résztvevők felpróbálhatták a szinte elviselhetetlenül nehéz és kényelmetlen
páncélzatot, a bátrabbak, és aki még
egyáltalán mozogni is tudott ebben a
„ruházatban”, meg is küzdhetett egymással. A program végén egy mozgalmas lovagi tornabemutatót láthatott a
publikum. Az árvíz miatt kerülő úton
jutott el a deszki csapat a tetthelyre, de
az élmény kárpótolt mindent!

 A tanulmányi versenyek zárásaként Budapesten került megrendezésre az országos Herman Ottó Környezetismereti verseny. 182 negyedik
osztályos tanuló mérte össze tudását a
Műszaki Egyetem épületében. Nagyon
büszkék vagyunk iskolánk tanulójára,
Tóth Kevinre, aki a 2. helyet szerezte
meg korcsoportjában ezen a versenyen. Felkészítője Schultzné Vajas Klára.

 Június 3-án budapesti jutalom
kirándulására utaztak azok a tanulók,
akik a Faluház által szeptemberben
meghirdetett, „KönyVadász” versenyen legtöbb pontot gyűjtötték össze
olvasással, rendezvények látogatásával.
Június 4-én a leendő elsősök tettek
látogatást az iskolában és ismerkedtek
a tanítónénivel, az iskola épületével és
az ott folyó munkával, lehetőségekkel.

 Kedves Olvasó!
A 2012/13-as tanév visszavonhatatlanul véget ért.
Elballagtak nyolcadikosaink. Megható
ünnepségen elbúcsúztak diáktársaiktól,
tanáraiktól és az iskolától. Hagyományainkhoz híven a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a tanulmányi,
közösségi munka, valamit a példamutató sporttevékenység elismeréseként díjakat adományozott. Kiváló tanulmányi
munkáért kitüntetésben részesült FARKAS BENJÁMIN. Példamutató sporttevékenységéért díjazásban részesült
UGRAI ATTILA. Kimagasló közösségi
munkáért kitüntetésben részesült KIRÁLY CSABA. Dr. Ujhelyi István, az országgyűlés alelnöke által alapított „PRO
BONO PUBLICO” díjat ebben az évben
DUDÁS DANIELLA kapta.
KIS HENRIK, GÖRBE BARNABÁS és
TÓTH MÁRIA tanulmányi munkájuk,
magatartásuk illetve szorgalmuk elismeréseként kaptak könyvjutalmat.
Minden ballagó diáknak innen az újság hasábjain keresztül is sok sikert kívánunk.
Búcsúzunk Tőlük az ünnepségen elhangzott igazgatói beszéd egy részletével.
„Kedves Ballagó Diákok, Szülők, Pedagógusok és Vendégek!
Eljött idén is ez a nap, visszavonhatatlanul! Egy nagyon szeszélyes, kiszá-

míthatatlan tavasz van mögöttünk, de
már itt dübörög a nyár a kapuba. Tegnap este szerencsénk volt, a kisebbekkel
végre eljutottunk a szegedi Csillagvizsgálóba. Régen készültünk már erre az
eseményre, de mindig közbejött egy
felhőszakadás, jégeső, hirtelen lecsapó
vihar. A természet megmutatta mindenhatóságát. A távcsövön keresztül láttuk a
Hold krátereit, közelebb került hozzánk a
Vénusz csillogása és a Nap isteni ereje. A
csillagász, ki a végtelent kutatja, beszélt
a gyerekeknek a galaxisok gigantikus
harcáról, a sötét anyagról és a világegyetem megismerhetetlen végtelenségéről.
Arra lettem figyelmes, hogy a gyermekek
egyre nagyobb csendben, de egyre „nagyobb” szemekkel tekintettek ebbe az ismeretlen világba. Érzékeltem a félelmet,
de ugyanakkor láttam a kíváncsiságot,
érdeklődést, kalandvágyat. Ha abban
a pillanatban lett volna ott egy űrhajó,
tuti mind felszálltunk volna és irány az
ismeretlen. Ez a meggondolatlanul bátor
pillanat gyorsan elszállt és egy árva rakétát sem találtunk a közelben. A gyönyörű
csillagos égbolt alatt az űrutazás gondolatát későbbre halasztva, de nem feladva visszakerekeztünk Deszkre, HAZA.
Kedves Ballagó nyolcadikosok! Nektek
azonban most van itt a beszállás. Hihetetlen kalandok, élmények, küzdelmek és
sikerek várnak rátok. Vár benneteket az
ismeretlen és végtelen lehetőség. Tudom,
hogy mindannyian képesek vagytok
megvalósítani álmaitokat, hiszen ismerlek benneteket. Bátorkodok egy utolsó
jótanáccsal ellátni titeket. A lehetőség
mindenkinek adott, de a „siker nem adatik olyan olcsón”. Tennetek kell érte.
Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sokat!
Búcsúzom Tőletek egy nagyon rövid,
mindösszesen három szóból álló idézettel, vezessen ez utatokon:
„Légy jó mindhalálig!”
Vid György igazgató

 Június 14-én volt tanítványunk,
Tóth Zsolt, aki a szegedi Hollószárny
Lovagrend tagja, barátaival egy kis középkort varázsolt a kisiskola udvarára.
A 13. századi lovagi világot bemutató
foglalkozás keretén belül kipróbálhatták tanulóink a harci eszközöket, felsze-

Kilóg a lóláb
2013. május 31-én egy nagyszerű bohózatot láthattunk a
Deszki Deszkaszínház legutóbbi premierjén! Pozsgai Zsolt a
francia vígjáték szabályai szerint
építette fel darabját, amelyben a szereplők neve francia /kivéve az orosz tábornoké/, de a komikus jelenetek akár
hazánk bármelyik településén megtörténhettek. A Toureq család /Tóth Sándor és Kovács Panka/ együtt él az idős
Dumasev tábornokkal /Földi János/, s
hozzájuk jönnek a többiek ilyen-olyan
ürüggyel. Alsógatyás férfiak jönnekmennek, bújnak be a szekrénybe, ülnek az ülőke nélküli székbe. Mind a karakterek, mind a helyzetek komikusak,
mosolyogtatóak. Mindenki mindenkit
meg akar csalni, el akar csábítani, le

akar leplezni, el akar válni. S ráadásul még egy megsebesített
sellő is bekerül a házba, akiről
nehéz elhinni, hogy a férj által
lelőtt beszélő hal. Persze a végére
minden jóra fordul, mindenki beletörődik abba, hogy az élet folyik tovább,
nem érdemes változtatni semmin.
Ez az előadás egy újabb lépés a
színház életében. A szereplők ismét
nagyon kitettek magukért, s bebizonyították, hogy felhőtlenül vidáman is
tudják szórakoztatni a nagyérdemű közönséget, s egy vérbő komédia előadására is képesek! Azért is volt más a mostani előadás, mint a korábbiak, mert
nem volt belépő, mindenki ingyen tekinthette meg a produkciót. S ez azért
lehetett így, mert a Deszki Deszkaszín-

ház és a szerb Tanyaszínház egy közös
pályázaton nyert, így Pozsgai Zsolt /aki
maga is eljött a bemutatóra/ vígjátékát
még sok helyen el fogja játszani a társulat a nyár során. Kívánjuk, hogy mindenhol arassanak ekkora sikert!
Fehérváriné

Deszki Önkéntes Pont
Az elmúlt hónapban is számos új
jelentkező akadt önkéntes pontunknál. Van, aki adminisztratív feladatokat
szeretne vállalni, más gyerekeknek
szeretne kézműves foglalkozást, tábort
szervezni. Minden ötletet szívesen várunk, és arra törekszünk, hogy sikeres
programokat szervezhessünk.
Következő ruhabörzénkre is gyűlik
már a sok adomány. Önkénteseink sokfelé segítenek a gyűjtésben, majd válogatják ki, hogy csak a megfelelő darabok jussanak el a börzére érkezőkhöz.

Az időskori digitális írástudás fejlesztését megcélzó programunk is szépen
halad. Az örökifjú nebulóink már az
internet világában kalandoznak. Most
már mindegyikük rendelkezik e-mail
címmel, híreket, recepteket, érdekességeket keresnek.
Továbbra is nagy szeretettel várunk
minden önkénteskedni vágyót a Deszk,
Tempfli tér 10. szám alatt található
Önkéntes Ponton. Csatlakozási szándékukkal, kérdéseikkel, javaslataikkal,
személyesen hétfőtől-csütörtökig 12-

16 óráig, péntekenként 11-15 óráig,
valamint telefonon és e-mailben is kereshetnek minket a 06 20/852-2827-es
telefonszámon, illetve az onkentes@
dartke.eu címen!
Papp Krisztina

Szót kér az olvasó
Szeretnék újra köszönetet mondani 25 éve történt szívműtétem
alkalmából Dr. Szász Károly kandidátus, egyetemi docens, osztályvezető
főorvosnak, Dr. Horváth László főorvosnak, Dr. Boda László és Dr. Som-

fai Attila doktor uraknak, valamint a
Deszki Kórház minden dolgozójának,
akiknek köszönhetem az életem.
Millunov Dániel,
67 éves bajai lakos
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Borka András
rovata

Múltidéző

Deszki házak
ONCSA-házak építése
1937-ben kormányrendelkezésre óvatos tapogatózás indult meg annak érdekében, hogy
bizonyos számú házzal a megfelelő lakással
nem rendelkező sokgyermekes mezőgazdasági munkást, miként lehetne egyszerű családi

házhoz juttatni. Ez egyike azoknak
az agyonreklámozott, de valójában
csak igen szerény volumenű akcióknak, amelyek a háború éveiben az úgynevezett
ONCSA (Országos Nemzet és Családvédelmi
Alap) házak építésében érik el csúcspontjukat.
Az akció 1937-1939-ig vajúdott Deszken, ahol
munkásházak felépítésének tervét eszelték ki.
Házat kapott Kószó Ferenc, Rábai Márton, Bende
József, Dudás János, Szirovica Mihály.
Hegyi András és Borka András feljegyzéseiből írta Borka András.
FAGI-házak épültek az Alkotmány utcában.
(Előtte Rákosi telep) Házat épített Frányó Péter,
Borka András, Csernai István, Mihók Lajos, Csanádi Ferenc. A mai József Attila utcában Csikós Pál,
a Május 1. utcában Fodor Benjámin, Markovlyev
Vazul építhetett házat, amiket a deszki gépállomás építtetett dolgozóinak. A téglából épült 2
szobás házak összköltsége 24.000 Ft volt, melyek
OTP kölcsönre épültek, amiket 20 év alatt kellett
kifizetni 3% kamattal. (1953)
Saját feljegyzéseiből írta: Borka András

Gyereknapi horgászverseny

Harmadik alkalommal szervezett Görbe Lajos
és felesége, Anita horgászversenyt Gyereknapon. A 3-as tó gazdájával, Barna Csabával három
éve álmodták, majd szervezték meg az első megmérettetést a legifjabb pecásoknak. Idén pedig
már 28 kishorgász nevezett a versenyre, ahol a
legkisebb induló, Gyozsán Ilona Bíborka, három
és fél éves volt. Az egész délelőtt tartó „küzdelem” során összesen 32 kg hal akadt a horgokra,
majd az eredményhirdetés után – ahol még a
legkisebb hal kategóriában is díjaztak – jöhetett
a jól megérdemelt ebéd: a krumplis tarhonya.
A gyerekek jókedvét szolgálta még a hatalmas
ugrálóvár is, és természetesen nem hiányozhatott a fagylalt és a vattacukor sem. Az egész
napos móka után pedig fáradtan, de sok-sok
élménnyel, ajándékkal gazdagabban térhettek
haza Deszk ifjú „ho-ho-hóó”-i. És akik az ajándékokról gondoskodtak: FIX Ponty 3-as Tó Barna
Csaba és családja, Deszki Faluház, Görbe Lajos
és családja, K-Fish Horgászbolt, Deszki Horgászbolt, Jóbarát Csárda Kócsóné Zsuzsa, Erdélyi

Fenyő Tüzép, Németh Róbert és Icuka, Lovász
Ferenc Fogtechnika LF, Krizsán Pál és családja,
Karácsonyi Zsolt és családja, Május 1. u. Kisbolt
Kovács Csaba, Babilai István és családja, Szűcs
Antal, Csernai Gábor, Vikor Ferenc, Tur-Mix üzlet
Királyné Takács Anikó, Frányó József, Gyorgyev
Vojiszláv Vojszi bácsi, Csaba Zoltánné Ági néni,
Vörös Szekfű Cukrászda Vörös László, Vincze Jánosné, Sebők Tibor, Veleczki Dániel.
Eredmények:
Legkisebb hal:
Kócsó Richárd Csaba
54 mm
Legnagyobb hal: Görbe Péter
1,74 kg
Legtöbb hal a 10 év alattiaknál:
I. Görbe Péter
5,20 kg
II. Gyozsán Attila
4,60 kg
III. Krizsán Levente
1,80 kg
Legtöbb hal a 10 év felettieknél:
I. Kovács Dániel
2,78 kg
II. Lele Máté
1,80 kg
III. Kócsó Richard Csaba 0,86 kg
Gratulálunk!
Karácsonyi Szilvia
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Mi újság?

Stumpf Emil
rovata

Lupuszt jelez a vörös bőrpír
Főként a nőket érinti a szisztémás lupusz nevű
autoimmun betegség, amely ízületi gyulladással,
bőrpírral és lázzal kezdődik. A fájdalmas kór gyógyíthatatlan, de enyhíthetők a tünetei.
Fáradtság, kiütés és sajgó ízületek - hétköznapi panaszok, amelyekre sokan csak legyintenek. Pedig komoly betegség is állhat a tünetek
mögött: a lupusz főként nőket érintő betegség,
ami a szó klasszikus értelmében véve nem is
gyógyítható. De ha idejében felismerik, megelőzhetők a szövődmények és a súlyos állapotromlás. A szisztémás lupuszt (SLE) latinul lupus
erythematosus-nak hívják. Ez azt jelenti: vörös
farkas. Az orvostudomány ezzel utal a betegség
kapcsán kialakuló bőrpírra - magyarázza dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa. - A lupusz krónikus autoimmun betegség,
amelynek következtében a belső szervek gyakran

begyulladnak, és különböző mértékben károsodnak - sorolja a főorvos. A szisztémás lupusz tünetei
közé tartozik a test mindkét oldalán jelentkező,
jellemzően a kisebb ízületeket érintő gyulladás.
Ehhez gyakran társul láz vagy hőemelkedés. A
legjellemzőbb mégis az arcon megjelenő, pillangó alakú bőrpír. Hasonló tünetek a kézfejeken, a
körömágyak körül is jelentkezhetnek. - Habár a
betegség előfordulása viszonylag ritka, nők körében tízszer gyakoribb, mint a férfiaknál. Jellemzően a 20 és 40 év közötti korosztályt érinti. Kialakulásában fontos tényező az örökletesség - teszi
hozzá dr. Kádár János. Hogy felhívják a figyelmet
erre a különös betegségre és a további kutatások
szükségességére, május 10. a Lupusz világnapja.
További információk: OrvostKeresek.hu
Bors, 2013.05.08.

Kossuth utcai futóverseny
18. alkalommal került megrendezésre az immáron hagyományos
Kossuth utcai futóversenyünk óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig. A
hagyományokhoz hűen meghívott
vendégekként a szőregi nyugdíjasok is részt vettek a vetélkedőn. Az
idei verseny érdekessége volt, hogy
az óvodás korcsoportot megbontottuk kis-középő- és nagycsoportos korosztályra. Az új örökös vándorserlegek alapítását kiscsoportos
fiúknál Dr. Mészáros Milánnak, kiscsoportos lányoknál Mészáros Luca
és Mészáros Rékának, középső
csoportos fiúknál Kiss Hanna Lara
és Kiss Zalán Áronnak, középső
csoportos lányoknál Kardos Dorina
és Kardos Edinának köszönhetjük.
Nagycsoportos óvodás fiú kategóriában a kezdeti alapítótól, Csikós
Andrásnétól ezentúl Kiss-Beck Regina és Kiss-Beck Tamara vette át az
alapítói szerepet. Csikós Andrásnénak ezúton tisztelettel megköszönjük a 17 éven keresztül nyújtott
segítségét és támogatását. Az idei
versenyen a szervezők örömére közel kétszázan vettek részt.
Az eredmények:
Kiscsoportos óvodás fiúk:
Alapító: Dr. Mészáros Milán
1. Dávid Márk
2. Tóth Dominik
3. Mészáros Marcell
Kiscsoportos óvodás lányok:
Alapítók: Mészáros Luca és Mészáros Réka
1. Horesnyi Hanna
2. Hevesi Linett
3. Hevesi Zoé
Középső csoportos óvodás fiú:
Alapító: Kiss Hanna Lara és Kiss Zalán Áron
1. Dávid Gergő
2. Varga Dániel
3. Tóth Jusztin és Pál Botond
Középső csoportos óvodás lány:
Alapító: Kardos Dorina és Kardos
Edina
1. Révész Petra
2. Déri Anna Zsófia
3. Mityók Nikolett
Nagycsoportos óvodás fiú:
Alapítók: 1996-2012-ig: Csikós Andrásné, 2013-tól Kiss-Beck Regina és
Kiss-Beck Tamara
1. Mityók Milán
2. Frank Krisztián
3. Papdi Richárd
Nagycsoportos óvodás lány:
Alapító: Révész Petra
1. Dobó Viktória

2. Kovács Kámea
3. Slezák Regina Dóra
1-2. osztályos fiú:
Alapító: Beszédes Viktor
1. Dávid Attila
2. Varga Ádám
3. Bálint Roland
1-2. osztályos lány:
Alapító: Terhes Éva
1. Kiss Judit
2. Mészáros Zsófia
3. Medgyes Anna
3-4. osztályos fiú:
Alapító: Bertók Péter
1. Mészáros Ákos
2. Krizsán Bálint
3. Kis Vilmos
3-4. osztályos lány:
Alapító: Kovács István
1. Bajusz Henriett
2. Reményik Fanni
3. Balogh Vanessza
5-6. osztályos fiú:
Alapító: Terhes Zoltán
1. Bende Bence
2. Kócsó Richárd
3. Nacsa Imre
5-6. osztályos lány:
Alapító: Stefán Gáborné
1. Orvos Alexa
2. Samu Boglárka
3. Bernáth Laura
7-8. osztályos fiú:
Alapító: Kócsóné Zsuzsa
1. Bernáth József
2. Révész Balázs
3. Albert-Huszár Endre
7-8. osztályos lány:
Alapító: Tóth Ferenc
1. Tóth Mária
2. Bernáth Barbara
3. Gambró Zsaklina
30 év alatti felnőtt férfi:
Alapító: Romsicsné Kovács Ilona
1. Bakos Viktor
2. Boda László
3. Molnár Antal
30 év alatti felnőtt nő:
Alapító: Stefán József
Ebben a kategóriában ezúttal nem
volt induló
30 év feletti felnőtt férfi:
Alapító: Király László
1. Szirovicza Norbert
2. Stafinszki Tadeusz
30 év feletti felnőtt nő:
Alapító: Erika Lünstedt
1. Révészné Kocsis Eszter
2. Kardos Ditke
Szőregi nyugdíjas férfi:
Alapító: Révész István
1. Kele István
2. Kocsis János

3. Molnár János
Szőregi nyugdíjas nő:
Alapító: Kacsa József és Majzik Andrea
1. Sajó Dánielné
2. Kele Istvánné
Deszki nyugdíjas férfi:
Alapító: Baranyi József
1. Csonka Ferenc
2. Kecskés János
Deszki nyugdíjas nő:
Alapító: Farkas Gábor
1. Csonka Ferencné
2. Juhász Ferencné
3. Kiss Istvánné
Kiegészítő versenyszámok:
Fekvőtámasz felnőtt férfi:
Alapító: Kovács István
1. Tóth Ferenc
2. Molnár Antal
Fekvőtámasz felnőtt nő:
Alapító: Kovács István
1. Patakiné Pajcsin Anita
Fekvőtámasz általános iskolás fiú:
Alapító: Kovács István
1. Bitó József
2. Bernáth Szabolcs
3. Bernáth József
Fekvőtámasz általános iskolás lány:
Alapító: Kovács István
1. Révész Kincső
2. Bernáth Laura
3. Orvos Alexa
Dekázás felnőtt férfi:
Alapító: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
1. Boda László
Dekázás általános iskolás fiú:
Alapító: Deszki Sport Klub
1. Veszelinov Dániel
2. Lele Dániel
3. Bakos Ádám
Sörivó váltóverseny
Alapító: Hargita kocsma
1. Hargita kocsma
2. Jedánkák
Osztályok közötti Nestea váltóverseny
Alapító: Vörös Eszter és László Levente
Bajnokok:
7. osztály
5/a. osztály
4. osztály
2. osztály
Ezúttal köszönetemet fejezem ki a
verseny lebonyolításában és a mozgósításban közreműködő szülők,
tanárok, óvónők, az alapítók és a
Faluház dolgozóinak segítségéért,
támogatásáért!

A szervezők nevében:
Gyorgyev Vojiszláv

Nyári táborok
Az idén is tartalmas programokkal készülünk a nyári szünidőre.
A faluházunk minden évben kiemelt figyelemmel kíséri azokat a
pályázati lehetőségeket, amelyekkel a szünidőt színesíthetjük a
deszki gyerekek számára, és persze ugyanilyen fontos szempont,
hogy a szülők válláról is levehessük a “szünidős gondokat”. Az önkormányzat, a Bene Ildikó által vezetett faluházban a legjobb kezekben tudhatja már hosszú évek óta ezeket a programszervezéseket. Lelkes kolléganőivel és a táborok szakmai vezetőivel több
hetes háttérmunkában készítik elő az annyi örömöt és felejthetetlen élményeket nyújtó táborokat, melyek egyben megalapozói,
vagy éppen folytatásai az egész évben, a faluházunk falai között
folyó szakköri munkának.

2013 nyarán is egy tucat táborral várják a helyi óvodásokat és
iskolásokat. Június közepétől augusztus végéig román nyelvi
tábor, német-magyar nyelvi tábor, népdal és népzene tábor, festő- és rajz tábor, színjátszó tábor, kézműves táborok és mórahalmi néptánctáborok közül válogathatnak az érdeklődők. A sportkedvelőknek foci tábort szerveznek a DSC szakosztályai, és talán
sikerül „Vojszi bácsival” egy nagy számháborús, paprikás krumplis
napot is összehoznunk júliusban. Nem hiszem, hogy a mai nehéz
gazdasági helyzetben lenne még település a térségünkben, ahol
ennyi féle programot tudnak ajánlani a nyári hónapokra. Ez a
tény örömmel és büszkeséggel is eltölt amellett, hogy a képviselő testülettel együtt hálával és tisztelettel gondolok azokra a

“szürke eminenciásokra”, kollégákra, pedagógusokra, akik másfél évtizede szervezik
ezeket a szép heteket. A szülői visszajelzések is azt igazolják, hogy pótolhatatlan az
áldozatos munkájuk!
A táborok idén, mintegy 250 deszki
gyermeknek biztosítanak majd hasznos
nyári időtöltést, a szülőknek pedig segítséget a gyermekek nyári elhelyezésében.
Bővebb információt a Faluházban
és a sportcsarnokban kérhetnek
Bene Ildikó a faluház igazgatója
az érdeklődők.
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Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket.
Körkérdés:
Hogyan tudja megoldani gyermeke(i) elhelyezését a nyári szünetben?

Körkérdés rovatunkban

Mártonné
Ménesi Erika

Bárdi
Lászlóné

György
Enikő

Takácsné
Tóth Zsuzsanna

pedagógus

háztartásbeli

vendéglátós

postai alkalmazott

Gergő több tábor programjában is részt vesz. Megy
Lóri bácsi alkotótáborába,
és a néptánc táborba is Mórahalomra. Néhány napot
a ferencszállási mamánál is lesz. A férjemmel felváltva megyünk szabadságra, a közbeeső időben
a nagyi segít ki.

Otthon vagyok, így nem
gond a nyári szünet. 1-1 hétre
a nagyszülőkhöz mennek a gyerekek, illetve a kislányom augusztusban részt vesz az óvodai kézműves tábor programjában.

Részt szoktunk venni a Faluház által szervezett nyári
táborokban, de az idén előbb lesznek, így sajnos
lemaradunk róla. Csongor az egész nyarat Erdélyben tölti a mamáéknál.

A kislányom július közepéig óvodában lesz. Nagyon
szerencsés vagyok, mert
mind a két nagymama itt lakik a faluban, és örömmel vállalják utána. Én is leszek szabadságon, akkor
együtt megyünk nyaralni.

Családi események
A volt SUSÁN ABC-ben az élelmiszer-vegyiáru, 100 Ft-os
jellegű termékek, ruhaneműk és bizsuk mellett hamarosan
emzeti ohánybolt nyílik!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Nyitva tartás:
hétfő - péntek: 6-19h,
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h.

Születés:
Kormányos Erika Katalinnak
és Rébék-Nagy Róbertnek
(Deszk, Péró Sz. u. 8.)
Flóra nevű kislánya született.
Házasság:
Német Zsolt
és Kókai Annamária
2013. június 15. napján házasságot
kötöttek.
Elhunytak:
Gárdonyi Imréné
Felszabadulás 53. szám alatti lakos 78
éves korában
Éles Józsefné
Béke u. 20. szám alatti lakos 82 éves
korában elhunytak.

szelektív hulladék

Szelektív hulladék szállítás:
Július 3.,
Július 17.,
Július 31.

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

VÉGE! Költözik Deszk legismertebb pizzériája a Club43

2013. július 1-től már nem a megszokott
Alkotmány u. 13 szám alatt, hanem Deszk
központjában a Szanatóriummal szemben
a Coop bolt melletti helyiségben találkozhatunk a már jól megismert minőségi ételekkel.
A költözés ötletéről és kivitelezéséről a
tulajdonost, Mányi Mátyást kérdeztük.
HONNAN JÖTT AZ ÖTLET? MIÉRT KÖLTÖZTÖK ÁT?
Az ötlet már tavaly megszületett, de akkor
nem láttunk benne akkora fantáziát, hiszen
tél következett…
Az, hogy miért is költözünk át, több okból fakad… Úgy gondolom, hogy a közel 3
év alatt megérett a cég arra, hogy ne a falu
szélén, hanem a központban folytassa tevékenységét. A már kialakult, közel 500 fős
vendégkörünket tovább szeretnénk bővíteni és ez csak úgy lehetséges, ha az emberek
nap mint nap látják és hallanak a helyről,
valljuk be ez a falu szélén nem igazán megvalósítható dolog. Azt gondolom, hogy
kicsiny falunkban nem igazán tud két vagy
több büfé meglenni egymás mellett (a kevés
vendégszám miatt) ezért arra törekszünk,
hogy a legjobbak legyük, hiszen csak a leg-

jobbak maradnak talpon ezekben a nehéz
időkben. Ezért teszünk fel mindent 1 lapra
és bízunk benne, hogy minden vendégünk
elégedett lesz majd...
HOGYAN FOG ZAJLANI A KÖLTÖZÉS,
LESZ-E LEÁLLÁS EZ IDŐ ALATT?
A költözködést egy alapos tervezet szerint
végezzük majd, ez azt jelenti, hogy először
az új hely belső kiépítési munkáit (biztonsági rendszer, internet, telefon) végezzük el
és csak hó vége felé fogjuk átvinni az eszközöket, így nem hiszem, hogy lesznek fennakadások, de ha mégis, akkor megfelelően
tájékoztatjuk vendégeinket.
FOG E VÁLTOZNI AZ ÉTLAP, LESZNEK-E ÚJ
ÉTELEK?
Természetesen, mivel központi helyen leszünk, kibővítjük étlapunkat, hisz mit ér egy
büfé mondjuk LÁNGOS nélkül?!
HOGYAN LESZTEK NYITVA, MILYEN ÚJ
ÉTELEK LESZNEK?
Nyitva tartásunk természetesen módosulni fog, hiszen vicces volna, ha egy ilyen
forgalmas helyen lévő büfé a jelenlegi 12
órai nyitással üzemelne. Hétfőtől péntekig
reggel 6 órától este 9 óráig, szombaton 8
órától 22 óráig, vasárnap pedig 10 órától 20
óráig leszünk nyitva. Fontos megjegyezni,

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2013. június 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

hogy lángost hétköznaponként reggel 6-tól
10 óráig szombaton pedig 8-10 óráig fogunk
sütni, pizzákat pedig egész héten 12 órától,
tehát ez nem fog változni. Előrendeléseket
továbbra is felveszünk a jól ismert telefonszámunkon, ami nem fog megváltozni (06
70/551 43 99).
Ételkínálatunkat a már fent említett lángossal, meleg sandwich-ekkel, hot-doggal,
újfajta hamburgerrel és kimérős üdítőitalokkal fogjuk bővíteni, így már több mint 10
különféle étellel, itallal tudjuk kiszolgálni
vendégeinket.
Tehát összegezném a kínálatot: 35 féle
pizza 4 féle méreten (26, 28, 32, 50cm), 10
féle helyben és mindig frissen sütött óriáspalacsinta, 5 féle tortilla, 6 féle friss saláta,
hamburgerek, meleg sandwich, hot-dog,
gyros tál, gyros pita, töltött lepények, több
féle lángos, sült krumpli, üdítők, sörök, és
még sorolhatnám.
MIVEL KÉSZÜLTÖK A NYITÁSRA, LESZNEK-E KÜLÖNLEGES AKCIÓK?
Őszinte leszek... Hatalmas nagy durranással nem készülünk (majd szeptemberben,
amikor 3 évesek leszünk) viszont olyan
áron lesz 1-2 dolog, ami biztos csábítani fogja a vendégeket, és ezek az árak nem alkalomszerűek lesznek, hanem visszavonásig
tartanak majd. 1-2 példa: presso kávé: 99Ft,
sajtos-tejfölös lángos mellé AJÁNDÉK kávé
vagy forró tea!
Fontos megemlíteni azonban, hogy a jelenlegi augusztus 31-ig tartó SZÉP SZOMBAT
akciónk továbbra is él! Az akcióról pár szó:

minden szombaton helyben való fogyasztásnál MINDEN PIZZA -20% KEDVEZMÉNNYEL
kapható SZÉP KÁRTYÁS fizetés esetén!
MILYEN FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS ÚJÍTÁSOK LESZNEK MÉG AZ ÚJ HELYEN?
Bátran állítom, hogy jelenleg Deszken
a Club43 Büfé az egyetlen olyan hely, ahol
elfogadjuk mind a három féle Szép Kártyát,
az összes bankkártyát, és az összes étkezési
utalványt is, beleértve ebbe az Erzsébet utalványt is!
Újítások közül megemlíteném az ingyenes internet azaz Wi-Fi használatot a büfé
közelében, illetve a teraszt, amit teljesen újjáépítünk a büfé előtti földes részre, ugyanis
a Coop Zrt. ezt rendelkezésünkre bocsájtotta, amit ezúton is szeretnék megköszönni
nekik.
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS TOVÁBBRA IS LESZ?
Igen! Minden nap 12 órától szállítunk
majd házhoz. Fontos, hogy nem csak pizzákat, hanem az összes ételünket meg lehet
rendelni és mi azt rövid időn belül kiszállítjuk! Továbbra is él az az akció, hogy Deszken
2 pizzától INGYENESEN SZÁLLÍTUNK, de
valljuk be az amúgy 180Ft-os kiszállítási díj

messze elmarad a többi pizzéria áraitól. Egy
újdonság még ide: hamarosan nem csak telefonon, Facebookon, Skypon, hanem Viberen is lehet rendelni, így nem kerül egy fillérbe se az, ha valaki leadja rendelését.
LESZNEK-E ÚJ MUNKAHELYEK AZÁLTAL,
HOGY ÁTKÖLTÖZTÖK?
Örömmel jelentem, hogy terveink között
3-5 fő részmunkaidős foglalkoztatása szerepel, de reméljük, hogy a későbbiekben akár
teljes munkaidőben tudunk még embereket
alkalmazni.
Végezetül köszönöm az interjút, sok kitartást és vendéget kívánok nektek az új helyre!
Szerk.
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