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KEDVES DESZKIEK,
TISZTELT
TÁMOGATÓINK!
Szeretném nagy tisztelettel és szeretettel megköszönni minden segítőnknek, támogatónknak és közreműködőnek a 2013. évi Falunapok lebonyolítását. A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy hány segítő kéz,
hány rendező és felelős, mekkora összefogás van egy ilyen jól sikerült
rendezvény mögött! A két nap alatt idelátogatóknak az volt a véleménye,
hogy a hatalmas sátorral, a szabadidő parkban megépített új bekötőúttal
ez volt az eddigi legszervezettebb falunapunk! Jó érzéssel hallom, és olvasom a tucat számra érkező gratulációkat és köszöneteket – és közben a
szervezőkre, segítőinkre gondolok! Több mint 240 fellépő, kft-s és lelkes
közmunkán lévő kolléga, a Faluház és a hivatal dolgozói, a nyugdíjas klub,
az iskola és az óvoda pedagógusai, egyesületek és segítők, vendéglátó
családok több hónapos felkészülése és munkája hozta ezt a gyümölcsöt.
Mézédes volt, és büszkeséggel töltheti el mindenki lelkét, aki deszkinek
vallja magát!! A vállalkozók és a támogatók idén is a lehetőségeikhez mérten beálltak a legnagyobb települési rendezvényünk mögé. Most először
hívtam meg mindannyiukat az állófogadásra, és ígérem, ezután ez így is
lesz, amíg csak falunapokat rendezünk. Szeretnénk, ha Ők töltenék meg
a hivatal udvarát, és a Faluház kupoláját is – amikor hálával megköszönhetjük a támogatásukat! Az Ő áldozatos szponzorációik, a megfizetett
adón felüli helytállásuk élteti egész évben az összes megmozdulásunkat, a rendezvényeinket, kulturális és sportprogramjainkat! Köszönöm
mindannyiuknak!
Kedves nézelődők, Önöknek, nektek pedig azt köszönöm, hogy eljöttek a rendezvényekre, tapsoltak a fellépőknek, szurkoltak a vetélkedők
résztvevőinek, megkóstolták a főztjeinket, a finom borokat... és talán e
közben jól is érezték magukat!
Akiknek személyes köszönettel tartozunk: Bene Ildikó főszervező és a
Faluház teljes csapata; Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyzőasszony és
a hivatal, a szociális részleg dolgozói; Szabóné Sarkadi Szilvia DTN Kft
ügyvezetője és a kft dolgozói;
Támogatóink: Pedo Kft.; TMV Kft; TAUGÉP Kft; COOP Zrt.; DÉLÚT
Kft.; OTP Bank Zrt.; TANKER Hungary Kft.; SZEFA Kft.; Bakacsi Róbert;
Balázs András; Bartucz Tibor; Bástya Étterem; Benczik László; Börcsök
Gábor; Bolgár József; Bolgár Csaba; Bolgár Attila; Dr. Botka László;
Cukrászdiszkont; Csikós András és Csikósné Erzsike; Csillag Autósiskola; Haluska Zsolt; Hodács Zoltán; Huszti Mihály; Irsai Olivér; Kálmán
Zsolt; Király András; Kiss Gyula; Kálmán Zsolt; Király András; Kiss Gyula;
K2 Tortabevonó gyártója; Kócsó Zoltánné; Kószó István; Kovács Csaba;
László Sándor; Magyar Béla; Mányi Mátyás; Pető Zsolt; Pyro Maxx Kft.;
Torta Akadémia – Haluska Kiss Andrea; Stefán József; Simicz József;
Stefánovics Zsolt; Szabó András; Szőregi Gazdabolt; Tisza Hotel - Balogh
Andrea; Turi István – TANKER Kft.; Dr Ujhelyi István; Vikorné Nádasdi
Ilona;
Segítőink: Batkiné Terike; Bodroginé Marika; Csurelné Margitka és a
Nyugdíjas Klub; Csanádi László; Cserháti György; Csibész Kutyaiskola; Daru Péter; Deszki Önkéntes Pont; Fehérvári Györgyné és a Falunkért Egyesület; Gazdag Gyuláné; Gyorgyev Milivoj és felesége; Gyorgyev
Vojiszláv; Gyozsán Ferenc; Harczel Erika és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete; Kaliczka Istvánné; Kardos Ditke; Karácsonyiné Fehérvári Szilvia és
a Deszki Magyar Német Flamand Baráti kör; Lakatos Krisztina; ifj. Minyó
József; Nagy András; Németh Janka és családja, Nyerges Zoltánné;
Prónainé Kiss Éva és a Nagycsaládos Egyesület; Prónai Mónika; Retek
Brigitta; Révész István; Őzéné Szilágyi Tünde és a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda pedagógusai; Schultz Józsefné és családja, Seres István Pipu;
Sillóné Varga Anikó; Szilágyiné Ilonka; Szúnyog Erzsébet, Tari János; Törökné Piroska; Varga Gábor és felesége; Vid György és a Zoltánfy István
Általános Iskola pedagógusai; Zika László
Szomszédoló támogatói: Klárafalváról: Fekete József polgármester,
Fekete Szilvia, Pápai Mátyás, Frank Dezsőné, Gabor Enikő, Fábián Mária,
és Németh Judit.
Szőregről: Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő, Keresztesné
Halász Katalin, Tóthné Dr. Busa Edit, Ágó Rita, Veszelovszki Ferenc, Tóth
János, Bánáti György, és Kerekes Ferenc.
Deszkről: Gyorgyev Vojiszláv, Minyó József és családja, Rozsnyai Tamás, Meszes István, Mák József.
Király László polgármester
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Megkérdeztük a polgármestert			
– A Délmagyarban
már olvashattuk a, Dr.
Román Éva volt jegyzővel folytatott per kimenetelét. Elmondaná
itt is, hogy mi lett a per
vége? Miért vált méltatlanná pozíciójára a volt
jegyző?
– A Munkaügyi Bíróság dr. Román Éva
munkaügyi perében
mindkét fél 50-50 %-os
pernyertességét
és
pervesztességét állapította meg. Az Önkormányzat olyan, a bíróság előtt is bizonyítottan elkövetetett magatartások miatt mentette fel dr. Román
Évát, melyek- idézek a bíróság ítéletéből-„felperes
is morálisan vitatható magatartást tanúsított, illetve a felmentés 3. pontjával összefüggésben,
nem méltányolható magatartást tanúsított.”
A konkrét okokról, hogy miért vált méltatlanná a régi jegyző kettő dolgot említenék, ami a
felmondás alapját is képezte a képviselő-testület
döntése szerint:
„1. Deszk Község Önkormányzat polgármesterének, Király Lászlónak Deszk község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában és azon kívül tett viselkedéséről, jelleméről mások előtt személyét sértő
durva és degradáló kijelentéseket, állításokat
tett írásban és szóban.
2. A Polgármesteri Hivatalban 2011. december
13-ai látogatása során felháborítóan viselkedett,
munkatársaihoz cinikus és fenyegető hangnemben szólt, mellyel bennük, – mint a hivatalnak a
vezetője – félelmet keltett. Ezen magatartása alkalmas arra, hogy ellehetetlenítse a Polgármesteri
Hivatalban a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen
és kollegaritáson alapuló konstruktív szakmai munkát.”
Ezek nem feltételezések, ezek a tények a bíróság előtt is bizonyítást nyertek. Önök közül mindenki munkavállaló, vállalkozó, beosztott, vagy
vezető. Csak tegyék fel maguknak a kérdést, ha
ilyen magatartást tanúsítanának, meddig dolgozhatnának a helyükön, vagy éppen meddig tűrnék
a beosztottjuk megosztó és elfogadhatatlan viselkedését?! Meggyőződésem, hogy nincs olyan
testület az országban, amely másképp döntött
volna, mint a deszki. Számomra megdöbbentő
módon a bíróság – miután mindent bizonyítottunk – a tények elismerése mellett a már említett
ítéletet hozta. Nincs vége az ügynek, a végső szót
az ügyben a Kúria mondja ki.
– Hogyan értékeli a Falunapokat? Mik a visszajelzések? Van olyan dolog, amit másképpen szerveznének jövőre?
– A falunapokon több újdonságot is bevezettünk. Az első, hogy a pénteki hivatali állófogadásra javarészt azokat a deszki vállalkozókat, támogatókat hívtuk meg, akik egész évben szponzorálják
a rendezvényeinket. Ez régi adósságom volt, az
előző 18 évben mindig csak a hivatalok vezetőit,
prominens személyeket vártunk el a falunapi nyitó fogadásra. Ez hiba volt, a hibák pedig arra valók, hogy tanuljunk belőlük, és javítsuk ki azokat!
Úgy gondoltam, jobb később, mint soha.
A másik változás a szabadidő park új berendezése. A futópályát meghosszabbítva egy sokkal
tisztább, rendezettebb bevezetőt tudtunk kialakítani a rendezvényre, egy köszöntő felirattal
együtt. Az utolsó előtti bejáráskor jött ez a gondolat, és örülök neki, hogy a DÉLÚT két nap alatt
kivitelezte a „lázálmomat”, így sokkal jobb lett az
egész!
A másik újdonság, hogy szinte a teljes rendezvényt meg tudtuk rendezni az 50x20 m-es
sátrunk alatt, amit pályázaton nyertünk 6 telepü-

léssel együtt. Nagyon sok dicséretet hallhattunk
erről az újdonságról, minden kilátogatónak nagyon tetszett. Büszke vagyok rá, hogy a LEADER
csoportunkban az én ötletem alapján sikerült rábeszélnem a településeket erre a hatalmas sátorra – közös beszerzéssel és üzemeltetéssel. Gazdaságilag is megtérülő beruházás volt, hiszen eddig
180 ezret fizettünk a rendezvényeinken a színpad
fedésére, mert e nélkül nem vállalták a sztárvendégek a fellépést. Most a saját sátrunk felállítása
200 ezer plusz áfába kerül, és színpad lefedése
mellett több mint ezer embert tudott befogadni
a második estén!
A harmadik dolog, ami idén volt először – a
babafa-ültetés. Ez a gondolat még a választások
idején pattant ki Stadlerné Éva fejéből. Jegyzőas�szonyom elmondása szerint ezt a jó gyakorlatot
Makón is követik, el is határoztuk, hogy már a
2012-ben születetteknél be fogjuk vezetni! Teljesen természetes volt, hogy az ötletgazda, Stadler
Ferencné Éva is ott legyen ezen az alkalmon, és
örömömre el is fogadta a meghívást! A megjelent „kiskertész” gyermekek és szüleik láthatóan
örömmel fogadták a kezdeményezést. Minden
gyermek kapott egy emléklapot, melyen rögzítettük az ültetés dátumát, a fa elnevezését és az
ültetés helyét. Egy névvel ellátott, deszki címerrel ellátott vásárhelyi kerámia öntözőkannával
együtt adtuk át az emléklapot és a fát, jelképezve, hogy minden gyermek sajátjaként gondozza
a születésének emléket állító csemetét. Örülök
az ötletnek, és a megvalósításnak is – és ezúton
köszönöm meg a parkkal szemben lévő kertészet
tulajdonosának, Balázs András úrnak, aki féláron
biztosította az első babafa-ültetés aranyalma és
galagonya fáit!
Az újdonságok után az értékelés jön. Nagyon
meg vagyok elégedve az idei falunapokkal. Sokat dolgoztunk vele, megszámlálhatatlan megbeszélés, bejárás és egyeztetés eredménye ez
a siker – de látszik, hogy csak így lehet, csak így
érdemes. Persze akadtak kisebb problémák, amit
azonban szinte csak mi észleltünk, senki másnak
nem tűnt fel és nem okozott hiányérzetet, csak a
mi maximalista lelkünknek! Ilyen mindig lesz, de
évről-évre kevesebb, és ennek nagyon örülök! Az
idén minden eddiginél kevesebb emberrel kellett megoldania a háttérmunkát és a település
közterületeinek előkészítését Szabóné Sarkadi
Szilvia ügyvezető asszonynak, de megoldották!
Köszönöm neki, minden állandó és közmunkára
behívott kollégánknak ezt a hatalmas munkát,
nagyon tisztességesen helyt álltak! Köszönöm
Bene Ildikónak, a falunapok főszervezőjének, és a
Faluház kolléganőinek a feszített tempót és a – tudom – fárasztó szervezést, odafigyelést mindenre! Jegyzőasszonyom, az apparátusunk dolgozói,
a nyugdíjas klub, az iskola és óvoda dolgozói, a
helyi egyesületek és szervezetek – mind-mind hatalmas segítséget jelentettek, és vitathatatlanul
hozzájárultak az idei falunapok sikeréhez. Köszönöm mindenkinek, aki munkával, támogatással,
vagy kapcsolati segítséggel hozzájárult a falunapok szervezéséhez, lebonyolításához!
Csinálnék-e valamit másként jövőre? Előre jól
kialudnám magam…
– Több rendezvénnyel is egy időpontban van a
Deszki Falunapok. A környező településeken és testvértelepüléseinken is ezen a hétvégén vannak hasonló programok. Nem gondolkodnak az időpont
változtatáson?
– A környező települések közül szeptember
első hétvégéjén csak Makón tartanak városnapokat. A mi programunk után kezdték a Hagyma
Fesztivál szervezését, és a mi időpontunkat ismerve tették a dátumát ugyanarra a hétvégére.
A szegedi halfesztivál is két évvel a falunapjaink
után indult program. Nem mi szerveztünk rá, a

Állampolgársági eskü
Az alábbi személyek tettek állampolgársági esküt 2013. augusztus 20. nappal:
Branislav Gvozdenovic, Antonijevic Slobodan, Pelivanovic Nebojsa, Ratko Márton, Belancic Bosko,
Horváth Tibor, Horváth Zita, Horváth Loretta, Mamuzsity Iván, Vörös Ilona, Vörös László, Vörös Zoltán,
Miklity György, Miklity Dina, Dobróka Ervin, Dobróka Erna, Dobróka Erzsébet, Ábrahám Lívia, Nagy József, Nagy Terézia, Nagy Tibor, Nagy Csilla, Nagy Veronika, Zélity Piroska

szegediek nem vették figyelembe a mi hagyományőrző rendezvényünket. Nem gondolom,
hogy akár a szegedi, akár a makói fesztivál konkurenciát jelentene Deszknek. Azoknak is meg van a
vendégköre és nekünk is! A polgármesterek számára – láthatóan továbbra is vonzó a nemzetközi
főzőversenyünk. Nem hasonlítható a már említett
két fesztiválhoz. Itt a településvezetők és baráti
társaságuk jön el, kötetlen kikapcsolódásra. A megyében egyedülálló, de országosan is csak három
polgármestereknek szervezett főzőversenyről tudok, de ezek közül is csak a mienk nemzetközi.
Wiesenbach testvértelepülésünkön is valóban
ekkor van egy fontos ünnep, de ezért tettük át az
ő látogatásukat minden évben majálisra. Ez nekünk is jó, és ők is elfogadták, az évek alatt már
bejáródott ez a menetrend. Így időben és finanszírozásban is megoszlik az örömteli találkozások
terhe, nem is beszélve a vendéglátó családok leterheléséről!
Oroszhegy testvértelepülésünk idén először
szervezte a Szilva Fesztivált a deszki falunapokkal
egy időben. Furcsállom, és nem is örültem neki –
de szívük joga, hogy akkor rendezzék, amikor ők
látják jónak! Egyébként az oroszhegyiek ezen, pár
éves fesztiváljára még soha nem kaptunk meghívást – akármennyire is testvértelepülésünk.
Nem hiszem, hogy ezt a deszki falunapokat, a
polgármesterek nemzetközi főzőversenyét, mint
deszki hagyományt mindig át kell tennünk másik időpontra, ha valaki ránk szervez! Eddig is és
ezután is szeptember első hétvégéjén rendezzük.
Így tervezzük, és a vendégeink is majd két évtizede így tervezhetnek velünk!
– Hiányzott a polgárőrség a Falunapokról. Nincs
remény az egyesület újraélesztésére?
– Nagyon remélem, hogy nem nekem kellene megszervezni, feléleszteni az egykor sikeres
csapatot. Rozsnyai János bő három éve elkezdte
az újjászervezést. Akadtak jelentkezők, régiek és
újak egyaránt. Reményteli kezdés volt – érthetetlen befejezéssel, elnémulással. Az információim
szerint az alakulás iratainak benyújtásakor hiánypótlásra szólították fel az elnökséget, amit nem
teljesítettek, ezért elutasították a bejegyzést! Azóta csend van.
Jelenleg nem látom azt a személyt, akinek
segíteni tudnánk, hogy újjáélessze a csapatot.
Nagy baj ez, szinte havonta érezzük a hiányát a
deszki polgárőröknek. Csak remélni tudom, hogy
fókuszba kerül valaki, akiben kellő ambíció, intelligencia és elhivatottság lesz, hogy összefogja az
éveken át jól működő polgárőrség aktív tagjait, és
persze újakat is toborozzon!
– Tudjuk-e már, hogy mikor és milyen új utcanevek lesznek Deszken?
– A lakossági javaslatok már beérkeztek. Akadt
olyan utca, ahol az ott lakók majdnem 100 %-a
egy névre voksolt. Ez esetben a testület nem
dönthet másként, mint hogy jóváhagyja az egyhangú kérést.
A többi utcánál is összegeztük a beérkezett neveket, de döntést még nem hoztunk. A legjellemzőbb reakció a lakosság részről, hogy maradjon
így, ahogy jelenleg van. Ez szerintem is ésszerű
lenne, és valljuk meg őszintén, senki sem lesz boldogabb, ha új utcanevet kap majd. Csak gondot,
utánajárást és felesleges időpocsékolást jelent ez
a herce-hurca. Már korábban elmondtam, hogy
az állam fizeti a magánszemélyek névváltoztatással kapcsolatos költségeit, ám a vállalkozásoknak

és cégeknek mélyen a zsebükbe kell nyúlni az illetékek, eljárási díjak és a kötelező ügyvédi költségek miatt. Nem értem, miért nem fizet nekik is
a kormány, ha már ő találta ki ezt az ötletet. Újra
megnyúzzák a vállalkozásokat – a nagy semmiért!
Nem azt mondom, hogy ez az oka a lassú ügyintézésünknek, de azt sem mondom, hogy októberben már utcákat keresztelünk Deszken!
– Csányi Balázs körzeti megbízott leszerelt a
rendőrségtől. Van-e már új körzeti megbízottja a
falunak?
– Sajnálom Balázst, de amikor bejött az irodámba elköszönni, megértettem és elfogadtam
az indokait. Pénz, pénz, és pénz! Családtervezés
szempontjából gyenge fizetésért, semmi megbecsüléssel, és a kormány intézkedései miatt ellehetetlenítve, megkötött kezekkel nem lehet rendet
tartani. Van, akinek tovább bírja a gyomra, hogy
inkább elfordulnak a rend őrei, mintsem hogy
majd ellenük folytassanak vizsgálatot, van, aki
megszökik. Balázs ez utóbbit választotta. Sajnálom, személyesen is jóban voltunk, és a munkáját
is nagyra értékeltem!
Egyenlőre Batki István, az eddigi második
körzetisünk a fix ember. Ideiglenesen jelöltek
már ki társat mellé, de nem tudhatjuk, hogy mi
lesz a végleges döntés. Annyi azért látszik, hogy
meglehetősen nagy a rotáció ezen a poszton. Ez
sajnálatos, és azt mutatja, hogy sem megfizetve
nincsenek a rend őrei, és a létszámuk továbbra
sem elegendő. Elkeserítő, hogy egy Szeged nagyságú városban ilyen nevetséges létszámmal kell a
feladatot ellátnia a rendőrségnek. E miatt gyakorlatilag észre sem vesszük, hogy van kettő deszki
körzeti megbízott – hiszen szinte állandóan Szegeden teljesítenek szolgálatot.
– Mi készül a Drogcentrum mellett?
– Először is az egykori drogcentrum már évek
óta m– agánkézben van és egy vállalkozó kezdte meg a felújítását, az már nem drogcentrum.
Fogyatékkal élőknek szeretett volna egy otthont
létesíteni, de tudomásom szerint pályázati forrásokat nem sikerült lehívnia. Ezért áll a beruházás
jelenleg.
Nem tudok róla, hogy bármi is készülne a
Drogcenrtum mellett. Egyik oldalról a töltés, míg
Szeged felől erdősáv és kiskertek övezik. Sajnálom, nincs tudomásom ott semmiféle beruházásról.
– A Falunapokon a németországi Pirna város
főpolgármestere először főzött! Ez az áttörés, amit
várt, polgármester úr?
– Az áttörés akkor lesz, ha folytatása lesz a
látogatásának! Ez számomra még csak ez első
biztató lépés. Először volt Deszken és először Magyarországon is – örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat! A Hauke Haensel vezette delegáció
egyébként két díjat is bezsebelt a főzőversenyen
– így talán még kedvesebb lett az első látogatás
emléke! Szeretném elérni, hogy Pirnába, a város
valamelyik ünnepére tánccsoporttal látogathassunk ki. Az már hozhatna áttörést!
A Königstein-i ASB és a Pirnai VolksBank látogatásakor újabb 300 Eurós csekket nyújtott át,
amit a nyugdíjas klub további falburkolására fordítunk! Köszönjük a felajánlást és a falunapokon
való részvételt!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

Pirna-Königstein-Deszk
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Kiállítás megnyitó

Miénk a színpad!
Ismét fergeteges műsor pergett a hatalmas színpadon! Most a fellépőknek is,
a nézőknek is sokkal kényelmesebb volt
végignézni a műsort, mint korábban,
az óriási sátor jóval több lehetőséget
kínált, mintha a puszta ég alatt léptek
volna fel a fiatal és kevésbé fiatal művészpalánták, s kellett volna a tűző napról nézni őket! Így aztán sokkal többen
látták velem együtt a teljes műsort! Sőt!
Ahogy végigmértem az álló tömeget is,
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megrökönyödtem, mennyien kíváncsiak Deszk büszkeségeire! Mert bátran állíthatom, ők valamennyien valami olyat
tettek, amiért bámulhattuk őket, illetve
a produkcióikat! Legyen az kicsi rockis
vagy idősebb néptáncos, akár népdal
vagy popénekes, mindenki maradandót hozott létre, amiért a felkészítők,
a szülők, s mi, valamennyi deszki lakos
büszkék lehetünk! S azok is vagyunk!
Ez az összeállítás bármely községi vagy

városi ünnepségen sikert aratott volna!
Csak a Juhász zenekart emelném ki, akik
kísérték a magyar néptáncos csoportokat, Goda Kata és Tóth Gábor növendékeit és a DeszkaDöngetőket; s a méltán
híres Bánát Együttest, amelynek új, illetve régebbről visszatért új táncosainak
is tapsolhattunk szívünkből! Szép volt!
Köszönjük Mindenkinek! Jövőre a folytatását várjuk!
Fehérváriné

Előbb csak kevesen szállingóztak, aztán hirtelen megtelt a Faluház kupolája,
amikor Kószó Aranka /az előző Faluház
igazgató/ kedves szavaival megnyitotta
a pazarul elrendezett, nagyon gazdag
kiállítást! Mint mindig, most is egyegy csokor virággal köszönték meg
azoknak a személyeknek a behozott
anyagokat, akik vállalták, hogy a nagyérdemű közönség is megtekintheti
műveiket! Voltak szokás szerint festmények, kaspók, tálak, valamint gobelinek,
s különleges szalmabábúk, újrahasznosított anyagból ékszerek, sőt sütik, szörpök, lekvárok növények ízesítésével (pl.

levendula, rózsaszirom). Szóval, volt ott
minden, mi szem-szájnak ingere! Soha
nem gondoltam, hogy egy festményt
megnézve, még a címének elolvasása
előtt is tudnám, hogy éppen Prágában
vagy Santorinin járok.
Elképesztő, mennyi rejtett tehetség
él köztünk, hogy minden évben újabb
és újabb deszki munkáit ismerhetjük
meg! Csak így tovább! Folytassák követendő tevékenységüket, hogy jövőre
vagy azután más kézművesipari műveiket tehessék közszemlére, s lelkünk
gyönyörűségére!
Fehérváriné

Idén is szomszédoltunk…
A Falunapok elmaradhatatlan eseménye a szombat délelőtti Szomszédoló - tudják, meglátogatjuk szőregi
és klárafalvi szomszédainkat… Idén rekord létszámmal tettük mindezt, 180 fő
gondolta úgy, hogy sportol egyet kora
délelőtt, mielőtt nekivágna a délutáni
dínom - dánomnak!
A regisztrálásnál Szunyog Erzsi és
Retek Brigi segített, Vojszikánk pedig
szórakoztatott bennünket! Hogy mivel? Arcán azzal a kedves, szeretnivaló
mosollyal odaállított hozzánk, magával
cipelve egy „valamit”, mondván, erre
szerinte szükség lesz! Nos, ez a „valami”
egy békeidőkből származó hordozható
hangosító berendezés volt pici mikrofonnal, kb. 5m-es hatótávolsággal…
amin persze mindhárman úgy elkezdtünk nevetni, hogy majd lefordultunk
a székről. Annyira aranyos jelenet volt
és annyira tipikusan „vojszis”, hogy ez
meg is alapozta a hangulatot. Maga
a délelőtt ismét jól sikerült. A csapat
nagy része először Klárafalvát látogatta
meg (illetve amíg el tudott menni a félig kész úton), mert az éhség nagy úr…
mindenkit vonzott a beígért libazsíros
kenyér így kora reggel. Szőregen Rózsavölgyi József és csapata édességgel,
ásványvízzel és almával várta a lelkes
résztvevőket, na meg az elmaradhatat-

lan rönkdobáló versennyel. Itt jelzem,
és aki hallja, adja át: két oklevél még
várja gazdáját a Faluházban, tulajdonosaik Csányiné Andrea és Masa Barnabás.
Ebédünkről (mint minden évben)
Minyó Józsi bácsi és családja gondoskodott. Az általam annyira imádott
csülkös babgulyásnak olyan jó illata
volt, hogy alig győztem magyarázkodni
sokaknak: ez CSAK a résztvevők ebédje, nem tudjuk csak úgy osztogatni…
(Üzenem Dióskáli Lászlónak, egyik kedvenc résztvevőmnek, aki műtött tér-

dével ismét „átkempingkerékpározott”
Szőregre: „Sajnálhatod Lacikám, hogy a
szegedi halászlét választottad…”)
Az időjárás csodaszép volt, a csapat
lelkes és jókedvű, mi elégedetten dőltünk hátra délután, úgyhogy nyugodt
szívvel mondhatom: nagyon jó kis része ez a Falunapoknak, gyertek jövőre
is! És gyorsan egy közérdekű közlemény: szeptember 28-án, szombaton
gyalogtúra, úgyhogy ne hagyjuk, hogy
a szegedi résztvevők lepipáljanak bennünket!
Sillóné Varga Anikó

Versenyünk receptje a következő volt:
Vegyünk egy kreatív tortadíszítőt. Adjunk Neki egy hungarocell tortát és K2 tortabevonót! Aztán lássuk mi sül ki a
kezei alatt…
Miután a nyújtófák, mintázók, keményítők, kis ecsetek… is elfoglalták helyüket az asztaloknál, kezdetét
vette a verseny! Többen a tavalyi év tapasztalatából már tudták, hogyan is kezdjenek a torták díszítéséhez, de voltak
újoncok is, akik a helyszínen találták
ki mit is alkotnak és azt hogyan tudják megvalósítani. Idén a zsűrizést
Csanádiné Retkovszki Edit szaktudására bíztuk, akinek a versenyzők egyáltalán nem könnyítették meg a feladatát.
A nézelődők viszont annál inkább… Szinte senki sem tudott úgy elmenni a torták és
persze zsűrielnökünk mellett, hogy ne ossza
meg saját véleményét… miszerint „Pingvin!
Pingvin! Pingvin!!!!” Ez a pingvines torta aratta
ugyanis a legnagyobb sikert mind a nézelődők,
és persze a zsűri körében is! Alkotója pedig
egy fiatal pár Bondor Hanna és Pászti Bence
voltak!

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány és Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumai ezúton szeretné megköszönni a 2013. szeptember
7-i falunapokon a szülőknek, pedagógusoknak, a faluház és a kft dolgozóinak az
adománygyűjtésben, a sütemények készítésében és árusításában nyújtott segítséget. Az akciónk sikerrel zárult, hiszen mindkét alapítvány számlája 39.500,-Ft-tal
gazdagodott.
A két alapítvány kuratóriuma

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egy közel 8 millió forint támogatással elnyert európai uniós pályázatnak köszönhetően a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár átfogó informatikai fejlesztése
valósult meg az elmúlt egy évben. A pályázat keretében az intézmény számítógépek, szoftverek, és egy nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató beszerzését
tudta megvalósítani. Az új eszközöknek és programoknak köszönhetően mind a
dolgozók munkáját, mind a látogatók kényelmét javítani tudtuk. A fejlesztés célja, hogy könyvtárunk ugyanolyan színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani, mint
a városi könyvtárak, melyhez nagymértékben hozzájárult ez a projekt. Így egy jól
felszerelt könyvtár és e-magyarország pont, és egyben széleskörű szolgáltatásokkal működő művelődési ház igyekszik a helyi lakosság igényeit kielégíteni.
Pályázat kódja: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0223
Kedvezményezett:
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Megvalósítás időszaka: 2012.09.01-2013.10.31.
Támogatás összege: 7.998.896 Ft

Újabb Torta Parádé a Falunapokon!
Idén is összemérték tudásukat azok a kreatív háziasszonyok és urak, akik szerették volna kipróbálni hogyan is lehet egy-egy tortát feldíszíteni, dekorálni. Már a jelentkezők
számából lehetett sejteni, hogy idén bátrabbak lesznek a
versenyzők, sőt… voltak, akik Szegedről, és volt, aki Lajosmizséről utazott Deszkre a tortapróbára!

Köszönetnyilvánítás

A tortadíszítő verseny végeredménye:
Felnőtt kategória:
1. Bondor Hanna és Pászti Bence
2. Király Anita
3. Sprokk Anikó és Varga Zoltán
Gyerek kategória:
1. Varga Kamilla és Török Blanka
2. Csányi Nikolett és Molnár Milla
3. Varga Jázmin
Különdíj: Árendás Anna és Árendás Tímea
Haluska Andi

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

DESZKI HÍRNÖK
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III. Ajvár Fesztivál
Eddigi életem első felét úgy éltem le,
hogy ajvárt nemcsak nem ettem egyáltalán, de a szót magát sem hallottam
soha. Igaz, cimetes palacsintát is itt ettem Csongrádban először, felénk egyszerűen a gyári nevén csak fahéjasnak
hívták. Pedig nem a Hold árnyékos oldalán éltem fényévekre Deszktől, csak
alig hetvenegynéhány kilométerre, a
szomszédos Békés megyében. Ott a
húsok mellé meggy, egres, esetleg kapor szószt tálaltak szüleink, nagyszüleink. Talán az Erős Pistát hasonlíthatnám leginkább az ajvárhoz, de akkora
hagyománya biztosan nincs, mint e
remek szerb nemzeti éteknek. Úgy tudom, minden valamire való szerb háziasszonynak saját titkos receptje van.
Ami biztos, az alap sült padlizsán, sült
paprika és fokhagyma elegye sóval,
borssal ízesítve. Egyesek vöröshagymával, mások majonézzel, mustárral
bolondítják, innentől kezdve viszont
a variációk száma végtelen. Aki komolyan gondolta, rögtön be is nevezhetett
a saját titkos receptjével a délelőtt kezdődő ajvárkészítő versenyre. A kicsiket

kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták, míg a szüleik versenyeztek. Az
időjárás nem fogadta ugyan kegyeibe
a rendezvényt, több hullámban öntözve a vendégsereget, de ez senki kedvét
nem szegte, bizony alig lehetett parkolót találni a Tempfli tér környékén.
Sokan látogattak haza az ország különböző pontjáról, és számos vendég
érkezett a szomszédos Szerbiából is.
A kulturális műsort muszáj volt a Faluház nagytermébe vinni, megóvandó a
gyönyörű táncos ruhákat és a hangszereket. Akik ott voltak remekül szórakozhattak. Fellépett a szerb közösség apraja nagyja. A Bánát néptánc együttes
junior gárdája az utánpótlást hívatott
biztosítani. Bájos igyekezetüket a közönség hálás tapssal jutalmazta. Az iskolás csoport már magabiztosan ropta
a Sumadia vidéki koreográfiát. A Bánát
táncegyüttes Vladicin Han című produkciójukat a tőlük megszokott magas
színvonalon mutatták be. Az egykori
Bánát tagokból verbuválódott seniorok
pedig óriási szívvel varázsoltak a színpadon, Brczán Krisztifor például amúgy

„öregesen” csak papucsban, felejthetetlen élményekkel gazdagították a nagyérdeműt. A Deszki Dukátok meg olyan
jó kedvvel énekelték népdalcsokrukat,
mintha egy lakodalomból csöppentek
volna közénk. Ami igazán szívet melengető, az összes produkciót élő zenével
kisérték, csak ámultam a harmonikások és a tamburások profizmusán. Pici
hiányérzetem a magyar néptáncokat
bemutató csoportoknál volt, sajnos a
műsorszámok cd zenei kísérettel mentek le. Talán felnő egyszer a táncosok
mellé egy zenész generáció is, akad
majd egy prímás, kontrás, bőgős formáció, akik a gyerekeket kísérni tudják,
mert akkor válna kerek egésszé a produkciójuk. A Tóth Gábor-Goda Katalin
páros minden dicséretet megérdemel,
mert nagyszerű munkát végeztek. S
minden dicséret megilleti a táncosokat
is. A Belice Rábaközi táncokat táncolt,
a Csicseri Szásznagyvesszősi koreográfiát, a Deszki DeszkaDöngetők Felcsíki
táncokat mutattak be, a Kerepetye pedig Nagyecsedi táncokat jelenített meg
a közönség vastapsa közepette. S nem

Felhívás
TISZTELT DESZKI LAKOSOK!
Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek az
égetésről, az árkok/átereszek tisztántartásáról,
a mezőgazdasági gépjárművek utcán való tárolásáról, valamint a kutya-sétáltatás szabályairól.
Előbbiek miatt a következő tájékoztatást adom:
Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló 9/2004. (IV. 29.) Ör.
13. § (2) bekezdése szerint „A község közigazgatási területén avar, kerti-, és egyéb hulladék égetése tilos.”
Ugyanezen rendelet 4.§-a következőképpen
rendelkezik:
„(1) A közterületen lévő csapadékvíz szikkasztó
és elvezető árkok - ha annak mélysége a 80 cm-t
nem haladja meg -, a folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége
(2) Járműbehajtók átereszeinek engedéllyel történő építése, jókarban és tisztántartása minden
esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) a, A csapadékelvezető árokba szennyezett
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
b, Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas
anyagot
(szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és
robbanásveszélyes
anyagot) a csapadékvízelvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni,
vagy bevezetni tilos!”
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatáról és a közterület-használati díjról

szóló 9/2010. (III. 26.) számú rendelete akként
rendelkezik, hogy: „2.§ (4) bekezdés o) 3500 kg
legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú jármű,
autóbusz (kivéve tömegközlekedési közszolgáltatást végző autóbuszok – a Deszk, Móra utcai közpark melletti és csak az oldala felőli parkolóban
hétköznap 2200 – 0600 óra között; vasárnap 1600
– 2400 óra között), tehergépkocsi, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz-pótkocsi, lakókocsi, valamint munkagép – közterületen történő tárolására. Tárolásnak minősül, ha a
jármű 6 óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik.”
A kedvtelésből tartott álatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (II.16.) Korm. rendelet az alábbiak szerint szabályoz:
„17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben
foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény,
kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed
jellemzően agresszív magatartásának ismerete
esetén kell.”
Tájékoztatom a deszki lakosokat, hogy a
CSMKH Szegedi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala Deszk község közigazgatási területére 2013. október
5-től október 18-ig ebzárlatot
és legeltetési tilalmat rendelt el.
Dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita
jegyző

Görkorcsolyázz velünk!
2013. október 3-tól a Deszki
Sportcsarnokban tartjuk kezdőknek, és haladóknak edzéseinket,
minden hétfőn és csütörtökön
17 órai kezdéssel. Ha télen is

szeretnél mozogni, és egy jó csapathoz tartozni,
várunk sok szeretettel!
Érdeklődni:
Kiss Márta Tel: 06/70-521-4107

A DSC felnőtt csapatának őszi sorsolása:
hazai csapat
Gyálarét
Deszk SC
Szőregi RSE
Deszk SC
Deszk SC
Csanytelek SC
Deszk SC
Mártély SK
Deszk SC
Tömörkény KSE

-

vendég csapat..................................helyszín....................................................időpont
Deszk SC............................................. Gyálarét .................................................. 2013. 09. 21.
Tiszasziget SE ..........................Deszk............................................ 2013. 09. 28.
Deszk SC............................................. Szőreg...................................................... 2013. 10. 06.
Csengele KSE...........................Deszk............................................ 2013. 10. 12.
Zsombó SE...............................Deszk............................................ 2013. 10. 19.
Deszk SC............................................. Csanytelek.............................................. 2013. 10. 27.
Kiskundorozsma......................Deszk............................................ 2013. 11. 02.
Deszk SC............................................. Mártély..................................................... 2013. 11. 09.
Makói FC...................................Deszk............................................ 2013. 11. 16.
Deszk SC............................................. Tömörkény............................................. 2013. 11. 23.

szabad megfeledkezni
Frányó Eszterről sem,
aki gyönyörű,
tiszta hangjával a szívekig ért.
A legendás Vujicic
együttest már előmelegített közönség fogadta. A zenekar az elmúlt csaknem negyven évben elévülhetetlen érdemeket szerzett
a szerb és horvát népzenei kincs összegyűjtésében és feldolgozásában. Ezekből láthattunk egy fantasztikus, magával ragadó összeállítást. Közben kintről
halkan beszűrődött egy ütemes nagydob és a fúvósok hívó hangja. Nekem
azonnal „mennem kellett”, ugyanis kicsi
gyerekkorom óta imádom a trombita
hangját. A sátraknál már hozzákezdett
a jónép mulattatásához a Dél-Szerbiából érkezett Durmisevic rézfúvós
zenekar. Ekkorra már szerencsére az
eső is elállt, semmi akadálya nem volt
a fergeteges bulinak. A zenekar az asztalok között muzsikált, nagyon sokan

énekeltek együtt
velük, a mulatós
daloknál pedig
azonnal rögtönzött
táncházzá
alakult a placc. A
Boban
Markovicék
ill. Rúzsa Magdi által a
magyar közönséggel is megismertetett Ederlezi és Bubamara számok elhangzásakor, bár sajnos egy szót
sem beszélek szerbül, gyakorlatilag én
is velük énekeltem. Késő éjjel hagytam
ott a jókedvű tömeget, a zenészek fáradhatatlanul nyomták, a táncosok
ropták, még javában sült a csevap és
a pljeszkavica, s bizonyára elfogyott
mellé sok-sok adag ajvár is. Nagyon
találónak éreztem a plakátokon és a
szórólapokon a kultúrák kavalkádja kifejezést, igazi színes örömünnep volt
ez bizony, ezen elmélkedtem hazafelé,
míg fülembe csengett személyes nagy
kedvencem a Mesecina dallama. Azt hiszem ilyenkor szokott elhangzani a bűvös mondat: jövőre, veletek, ugyanitt!
Magony István

Levél egy babafához
Kedves Galagonyám!
Anya mesélte, hogy réges régen egy bölcs bácsi azt mondta: „Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád, vigyél virágot. Ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess fát…”
Hát, képzeld! Rám emlékezni fognak! Én egyike
lettem annak a huszonkét babának, akik idén első
alkalommal – Stadler Ferencné Éva néni ötlete
nyomán – Deszk Község Önkormányzata szervezésében Király László polgármester bácsi segítségével babafát ültethetett a Falunapok szombat
délelőttjén. Nagy izgalommal készültünk anyával
és nővéreimmel a pillanatra, próbáltam átérezni a
felelősségét a pillanatnak, hiszen azt is mondják a
felnőttek: „Aki fát ültet, az a jövőt építi, aki fát ültet,
tervez, aki a fát ülteti, az az Életnek ad esélyt.” Én
mindenesetre nagyon igyekeztem, még a gödröt
is kipróbáltam, amit neked ástak, biztosan kényelmes lesz-e a következő évtizedekre. Hát anya nem
díjazta nagyon igyekezetem, de a végére minden
rendbe jött. A többi baba és szülei is nagyon igyekeztek körülöttünk, összesen tizenkét galagonyát

és tíz díszalmafát
ültettünk.
Kedves
Galagonyám, látod,
lesznek társaid, nem leszel egyedül itt a Szabadidőparkban a jövőben. Képzeld, kaptunk még
egy nagyon csinos öntözőkannát is, melyet a
Szénási Műhelyben készítettek Hódmezővásárhelyen. Még a nevem is rajta van! Nagyon büszke
vagyok rá! Kaptam még egy emléklapot is, mely
nyugtázza, hová ültettünk téged. Dehát, tudni
fogom én azt a nélkül is! Ahogy anya mesélt a
Kis Hercegről és a rózsájáról: a többi galagonya
is szép, de nekem te vagy az Egyetlen! Persze
bárki mondhatná az én galagonyámra is azt,
hogy ugyanolyan, mint a többi. De az az igazság,
hogy te egymagad többet érsz számomra, mint
az összes körülötted, mert te vagy az, akit öntözgettem, ültettem, vigyáztam. Én téged szelídítettelek meg! Én is felelős vagyok a galagonyámért,
felelős vagyok érted!
Karácsonyi Nóri

Kedves Deszki Lakosok!
Idén is megrendezésre kerül Deszken az „Egészségügyi hét”, melynek időpontja november 11
-15. Ebben az öt napban fognak lezajlani a szakorvosi vizsgálatok a megelőzés jegyében. A rendezvény célja a lakosság egészségi állapotának

felmérése, a szűrő- és szakvizsgálatok elérhetővé
tétele. Részletes programról a következő számban
olvashatnak.
Tóth Ágnes
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ
Deszki egységvezető

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

A falunapokon a legnagyobb meglepetést az 50x20 m-es nagysátor
megjelenése okozta, ami a délutáni napsütésben és a hajnali lehűlésben is oltalmazta a vendégsereget! A sátort Algyő, Deszk, Domaszék,
Röszke, Szatymaz, Újszentiván és Zsombó vásárolta közösen egy pályázaton.

1.200.000

A településeknek
személyes nagysátor.

forintjába került az

1000
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Óvodai hírek
MEGKEZDŐDÖTT AZ ÓVODÁBAN IS AZ ÚJ NEVELÉSI
ÉV, MEGÉRKEZTEK A KIS
ZSEBIBABÁINK.
Néhány gondolat a beszoktatás élményeiről egy szülő szemével.

Minden szülő életében fontos esemény, amikor féltve őrzött gyermekét
közösségbe adja. Ha ez az első közösség a gyermek életében, akkor az
elválás, az elszakadás időszaka is ez
egyben. Ha ez korábban, már a bölcsődébe lépéskor megtörtént, akkor
az új óvodai közösségbe való beilleszkedés mikéntje teszi izgalmassá ezeket a napokat. Gyakran ezen események jobban megviselik a szülőt, mint
a gyermekét.
Hadd meséljem el, hogyan zajlott ez
fiunk esetében! Mivel ő már két évet
járt bölcsődébe, ezért az óvodai beszoktatás idejét a lehető legrövidebbre
terveztük, bízva abban, hogy könnyen
beilleszkedik az újabb közösségbe.

Az első nap játékkal indult a csoportszobában, majd reggeli után jutott idő
rövid zenés-táncos foglalkozásra is. Ezt
udvari játék követte, melynek során a
gyerekek érdeklődési körüknek megfelelően játszhattak a különböző játékokon.
Ebéd előtt aztán eljött a „katonás
fegyelem” ideje. Kézmosás, sorba állás, tányérok és evőeszközök asztalhoz
vitele – önállóan (!) – még csak-csak
ment, de a legnehezebb feladat ezután
következett: várjuk meg társainkat,
amíg mindenki tányérjába kerül az étel
és csak aztán kezdjünk el enni! Nem
sokkal volt kisebb erőpróba az ebéd
befejezése sem, hiszen kinek van türelme megvárni mindenkit és csak aztán
felállni az asztaltól?
Jó volt látni azt, hogy az igencsak különböző temperamentumú gyerekek
szárnypróbálgatásait, határfeszegetéseit, kirohanásait az óvó nénik milyen
türelemmel és hozzáértéssel tudják
kezelni, néha csak egy-két szóval vagy
mozdulattal.
Ebéd után nem maradhatott el a fogmosás, az átöltözés majd a mese sem.
Mindezek után jöhetne az alvás… De
ez így vakáció után nem is volt egyszerű feladat. Még egy öreg Micimackónak
sem, nem hogy a Zsebibabáknak!
Az idő múlásával azért minden

Zsebibaba szeme lecsukódik s szokatlan csend lesz úrrá a szobán. De rövid
ez a pihenő, nem tarthat soká, hisz’ közeledik az uzsonna ideje. Dajka nénik
szorgos hada jelenik meg, hogy felébresszen mindenkit, folytatódhat az óvodai élet.
Az uzsonna az ebédhez hasonló
rendben folyik, majd utána megérkeznek a szülők, véget vetve ezzel az első
mozgalmas ovis napnak.
Másnap reggel már nyugodtan mentünk, főleg én, hiszen tudtam, hogy
„apuci kicsi fia” jó helyre került, ahol

ÓVODAI PROGRAMJAINK:

gondoskodás és szeretet veszi körül.
Mivel ő is jól érezte magát előző nap,
ezért örömmel lépett be a – már nem
is annyira új – csoportjába. Aznap délelőtt még ott maradtam az óvodában,
nem mintha bármi szükség lett volna
rám. Gondoltam, megjutalmazom magam azzal az élménnyel, amelyet az
óvodában lévő tüneményes gyermekek, a tapasztalt és lelkes óvó nénik valamint a szorgos dajkák adhatnak egy
szülőnek.
Félix Apuka

Szeptember 20. Szüretelő
Szeptember 28. Családi nap
Október 8. Sportnap /esőnap október 15./
Október első heteiben ismét papírgyűjtést szervezünk.
Október
9-10-11.
TÁMOPÓvodafejlesztési pályázat részeként
elkezdődik óvodapedagógusaink, és
dajkáink továbbképzési projektje.

Tücsök ovi hírei
Óvodánk harmadik alkalommal
nyerte meg a Falunapokon megrendezésre került Deszk Parádé első díját!
Köszönjük óvodásainknak és a szülőknek a segítséget, amivel hozzájárultak ehhez a szép eredményhez!
Imri Miklósné
Zsuzsa néni

Iskolai hírek
– Sokféle hír kering az oktatással kapcsolatban, konkrétan a deszki
iskolával kapcsolatban is. Valóban változás volt az iskola vezetőségében? Hogy sikerült a tanévet elindítani? Szerkesztőségünk Vid Györgyöt kérdezte.
– Először is köszönöm a megkeresést. Valóban, nem egyszerűen
indult a tanév. 1+5 éves igazgatói megbízásom 2013. augusztus
1-jén lejárt. A pályázat kiírása egy kicsit csúszott.
Az új igazgató kinevezése a pályázat szerint szeptember 30. lett
volna. Beadtam pályázatom, noha tudtam, hogy nem felel meg a
kiírásnak és elutasítják.
Hogy mégis miért tettem? Mert hiszek az elmúlt 6 év eredményeiben, amit kollégáimmal elértünk és sok megkeresés érkezett, hogy
szeretnék, ha folytatnám, kiírás így, kiírás úgy.
A köznevelési törvény intézményvezetői szakvizsgához köti az
új igazgatók kinevezését, jelenleg nekem ez a végzettségem még
nincs meg, most járok az egyetemre és előre láthatólag decemberben diplomázom.
A kiírásra egyedül jelentkeztem, más nem adta be Deszkre a pályázatát, így az eredménytelen lett.
Az új pályázat kiírásáig a fenntartó döntése alapján az iskola vezetése nem változik, egy kis kitérő után tehát tovább folytatódhat a

munka a régi mederben.
Ebben az évben igen nagy kihívások elé néz mind az iskola vezetése, mind a pedagógusok.
A köznevelési törvény rengeteg új változást hozott az új tanévben.
A legfontosabb szülőt, gyermeket, pedagógust egyaránt érintő
változásról a A 2011. évi CXC törvény – a nemzeti köznevelésről a
következőképpen rendelkezik:
„27§ (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”
„46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon”
„55. § (1) Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – az igazgató a
tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat
óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.”
Ennek megszervezése nagy odafigyelést igényelt. Illeszkednie
kellett a tantárgyfelosztásnak, a tanárok órakeretének, munkaidejének, a délutáni foglalkozásokon való gyereklétszámból kialakítható csoportszámoknak. Nem kis feladat volt, de úgy néz ki „beállt a

rendszer”.
Itt köszönöm meg az összes munkatársamnak
az augusztusban elvégzett előkészítő munkáját és
segítségét. Fontosnak tartottam mindjárt az első héten, hogy egy
összevont szülői értekezleten tájékoztassam a szülőket a változásokról és válaszoljak a rengeteg felmerült kérdésre. Nagyon hasznos
volt ez az értekezés, mert sok bizonytalanság volt a szülőkben is az
„az egész napos iskolával” kapcsolatban. Megnyugtatóan konstatálták, hogy ha a gyermeknek egyéb elfoglaltsága is van, arról sem kell
lemondania.
A felmentési kérelmek beérkeztek és így kialakultak a délutáni
csoportok mind alsó-, mind felső tagozaton.
2013/2014-es tanév a kihívások sikeres leküzdése után elindult.
Ezt a fórumot is kihasználva, külön köszöntöm újra elsőseinket,
akik az első két hét alatt gyorsan beilleszkedtek az iskolai életbe. Egy
kicsit még izegnek-mozognak, elábrándoznak, cseverésznek, csetlenek – botlanak, nevetgélnek, sírdogálnak, letegeznek mindenkit,
aki az útjukba kerül… Semmi baj, óvoda-iskola átmenetnél a kezdeti időszakban ez még így természetes.
Sok sikert Nektek és Klári néninek!
Vid György mb.ig.

Híreink
Szeptember 9-13-a között a felső
tagozatosok kiválogatott tanulói erdei
iskolai táborban vehettek rész. Ezen
esemény a Faluház, mint pályázó és a
Zoltánfy Iskola, mint megvalósító közös
szervezése volt. A tábor helyszínét a
Mórahalmi Zöld Közösségi Ház és Erdei
Iskola adta, a tábor vezetője Ágoston
Lóránt tanár úr volt. Három napot én is
eltöltöttem a gyerekekkel a mórahalmi
sziken! A programok változatosak, minden korosztály számára élvezhetőek és
hasznosak voltak.
A részletes programról a gyerekek
és Éva néni (Babcsányi Éva tanárnő,
mint kísérő) beszámolóját a következő
számban olvashatják.
Magam részéről érdekes mechaniz-

musra lettem figyelmes mindjárt az
első napi reakciókból. A gyerekek a
megérkezés után rögtön a büfét keresték, de nem találták, nem véletlenül,
ugyanis nem is volt. Kétségbe estek,
hogy mi lesz így: se csipsz, se kóla, se
cukorka, semmi egészségtelen egész
héten? Ezt tuti nem lehet kibírni! A
táskák mélyéről előkerültek az otthonról hozott „kincsek”, de másnapra már
kifogyóban voltak a tartalékok, szerda
reggelre eltűnt minden muníció. Kíváncsian vártam, mi lesz?
Hihetetlen, de szerda este is élt még
mindenki (bármily meglepő) és az
amúgy bőséges és változatos „helyi”
kaja is elfogyott a tányérról. Ami megmaradt, az nagy kinccsé vált! Egy fél
szelet vajas kenyér, egy alma, fél máj-

krém lett az új főszereplő. Hétfőn még
a szemetesben landoltak, csütörtökre
felbecsülhetetlen értékké váltak! Este
már mindenki jóízűen itta a tiszta vizet
vacsora után és nem lepődött meg rajta, hogy az is oltja a szomjúságot.
A tábor végére a csipsz, kóla, cukorka, mint létező valóság megszűnt.
Nem hiányzott senkinek, sőt, eszébe se
jutott. Pénteken hazajöttünk, és remélem, hoztunk is „valamit”.
Végül még egy kis érdekesség:
A bivaly rezervátum - melynek megtekintése része volt a programnak - önmagában is egy különlegessége a Mórahalmi vidéknek.
A túravezető elmesélte a rezervátum
történetét, előadást tartott az állatok
táplálkozásáról, élet-

módjáról. Bemutatta a kapcsolódó élővilágot, stb. Érdekes előadás volt, de az
utolsó mondat különösen megmaradt
bennem.
Megpróbálom idézni:
„A bivaly termete és kinézete ellenére
egy nagyon barátságos és segítőkész állat. De ha egyszer valaki bántja, azt az
egész életére megjegyzi magának!”
Köszönet a Faluháznak a szervezésért és a finanszírozásért!
Vid György mb.ig.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYAZAT
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2013/2014-es tanév első
félévére középiskolás tanulók számára
ösztöndíj pályázatot írt ki. Ebben a félévben négy tanulónak ítéltük oda az
ösztöndíjat. Az elbírálás szempontjai a
következők voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi
munka, DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./
2013. augusztus 27-én, a kuratóriumi
ülésen az alábbi határozat született:

A 2013/2014-es tanév I. félévében
a következő tanulókat részesítjük ösztöndíjban (az ösztöndíj összege: 5000
Ft/hó):
MUCSI BARBARA
GÖRBE MÁTÉ
KIS HENRIK
PUGRIS TAMARA
Gratulálunk a nyerteseknek! További jó tanulmányi munkát és sikereket
kíván:
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma
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Deszki Önkéntes Pont

Deszki Sportcentrum ünnepélyes átadása

Az elmúlt hónapban számos élménnyel
gazdagodott Önkéntes Pontunk, és sok új tagot tudhatunk soraink között.
Augusztus második felében hátrányos helyzetű, rászoruló fiatalokat kísértek el önkénteseink a Balaton mellé táborozásra. Nagyon jól
érezték magukat, rengeteg színes program részesei lehettek, csak az idő telt el túl gyorsan.
Önkénteseink segítségével egyesületünk
társadalomtudományi kutatást bonyolított
le a Szegedi Ifjúsági Napok programsorozat
keretein belül. A kérdezőbiztosok mellett önkéntes adatrögzítők is segítették munkánkat.
A Deszki Falunapokon is szerepet kapott
Önkéntes Pontunk. A gyermekeknek szóló
arcfestés kihívásait önkénteseink oldották
meg, mellette lehetőség volt gyöngyfűzésre,

A LEADER programba Deszk Község Önkormányzata által benyújtott és támogatást nyert pályázatunk keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítmény fejlesztése, felújítása valósult meg.
Az eredetileg lepusztult és balesetveszélyes állapotú
deszki Sportcentrum felújítására került sor. A fejlesztés
során pálya utcai kerítés elemek drótfonat cseréje valósult meg, az aszfaltpálya köré új palánk és labdafogó
háló, illetve új sporteszközök, pihenő padok és hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. A sportpálya rossz
állapotú aszfalt burkolata – nem ezen pályázati forrásból, hanem önerőből szintén megújult és új felfestést
kapott.
Az immár megszépült és korszerű sportlétesítmény
átadására és az azt követő nyílt napra 2013. szeptember 6-án került sor. A falunapi ünnepség 13 órakor a
Sportcentrum ünnepélyes átadásával kezdődött, ahol
Dr. Ledniczky Ildikó alpolgármester asszony mondott
ünnepi köszöntőt. Ezt követően Gyorgyev Vojiszláv
volt testnevelő tanár, képviselő egy kis megemléke-

karkötőkészítésre és színes szélforgó készítésre is.
Toborzást tartottunk szegedi egyetemisták
és főiskolások körében, hogy hátrányos helyzetű fiataloknak szóló mentorprogramunkban
nyújtsanak segítséget. Sok jelentkező akadt,
rengeteg új, kreatív ötlettel felvértezve.
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

TRADICIONÁLIS SZERB ESKÜVŐ DESZKEN
A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

„MUTHER 2” – „Közös Örökség – közös értékeink védelme a közös cél szolgálatában
határokon át” című projekt keretében a szerb
hagyományokat bemutató programsorozat,
mely a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott
projekt. Csúcspontjaként 2013. augusztus
31-én szombaton a Szent Száva Szerb Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központban, illetve
a deszki szerb pravoszláv templomban megrendezett „Tradicionális Szerb Esküvő”
című nagyszabású rendezvényen vehettek
részt az érdeklődők, mely során a régi szerb
hagyományok, a népzene és a népviselet került bemutatásra egy fiatal pár színpompás
menyegzőjén keresztül. A korhű jelmezeket,
díszleteket és helyszíneket bemutató, tradicionális táncot és zenét felelevenítő, az eskü-

zést tartott a pálya megszületéséről, hiszen az ő álmaként, az ő szervezésének köszönhetően épült meg a
sportcentrum két és fél évtizede. A nemzetiszín szalagot Dr. Ledniczky Ildikó alpolgármester asszony vágta
át, ezzel mintegy jelképesen szabaddá téve az utat az
új padokat elfoglaló, illetve a palánk mentén türelmetlenül várakozó tömeg számára, hogy birtokba vehesse
a gyönyörű sportpályát. A helyi oktatási intézményből
érkezett tanulók nyílt nap keretében próbálhatták ki
az újonnan felállított sportcentrumot.
Akinek nem jutott labda vagy ugráló kötél, az csak
fogócskázott, vagy egyszerűen körbe járta és megcsodálta a sportpálya minden szegletét. A nyílt nap keretében görkoris versenyre is sor került. A sport jegyében
zajló nyílt nap „édes színfoltjaként” az Önkormányzat
képviselő testületének nevében Dr. Ledniczky Ildikó és
Brczán Krisztifor képviselő osztotta szét a gyerekeknek
a jégkrémeket.
Az elnyert támogatás összege:
5.347.868,-Ft.
Szekeres Andrea
projekt menedzser

vői szertartást lépésről-lépésre részletesen
bemutató látványos fogatos felvonulásban,
és köztéri közös táncban bővelkedő vidám
hangulatú ünnep igazán kellemes és tanúságos színfoltja volt a település hagyományőrző
eseményeinek, programjainak.
Az esemény házigazdája: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Együttműködő partnerek: Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület (Magyarország), Tiszasziget Községi Önkormányzat (Magyarország), Törökkanizsa Önkormányzata
(Szerbia) és Verbász Önkormányzata (Szerbia).
A projekt összköltsége: 275.199 euró.
Brczán Krisztifor
Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Óvodái tagóvodáiban
Első 30 órás képzésünk 2013. június 2628-án került megszervezésre „A projektmenedzsment alapelemei. Felkészítés a projektmenedzseri feladatok ellátására.” címen.
Feladat ellátási helyenként 1-1 óvodapedagógus vett részt a programon.
Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Óvodafejlesztés a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Óvodái tagóvodáiban
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Óvodáiban 2013. január 01-től 2014. június
30-ig terjedő időszakban valósítjuk meg a
TÁMOP-3.1.11-12/2 óvodafejlesztésre kiírt
pályázatot.
A projekt megvalósításának időszaka alatt
a gyermekek és szüleik részére sok-sok programot, játéklehetőséget, az alkalmazottak
számára szakmai fejlődést tudunk biztosítani.
Rendezvényeink óvodás gyermekeink számára: versmondó verseny, környezetvédő
vetélkedő.
Szülői szakmai fórumon a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre kapnak
választ.

Családi napon kézműves foglalkozásokon,
sorversenyeken, ügyességi játékokon vehetnek részt, mese előadást hallgatnak a résztvevők.
Szakmai továbbképzéseken az óvodapedagógusok és a dajkák szakmai kompetenciájukat fejleszthetik.
Udvari játékaink kibővülnek.
Tanács Zsuzsanna
főigazgató (szakmai vezető)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

130904-INV

Az SZKTT Óvodáiban fontosnak tartjuk az
alkalmazottak személyes fejlődését, ennek
érdekében külső és belső képzések szervezésével igyekszünk biztosítani a tanulás lehetőségét.
Ebben az évben TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázat keretében minden óvodapedagógus 120,
minden dajka 90 órás továbbképzésen vesz
részt, melynek során olyan elméleti-szakmai
ismeretek birtokába jutnak, melyek gyakorlati alkalmazásával az óvodáinkba járó gyermekek személyes fejlődését nagymértékben
tudják segíteni.

Legyen tiéd az év fogása

Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást együtt
tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év végéig csupán
2013 Ft a havi díj!

Minden csomag

2013
Ft
havi díjért
év végéig

Az Invilág S csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 5 M internettel és kedvező
telefonelőfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft és 2014. januártól is csak 4990 Ft.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a
legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Szeged, Gutenberg utca 14.
Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, és az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül,
meghatározott területeken érhető el, új lakossági előfizetők részére. Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s,
garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében
is igénybe vehetőek. A díjak az áfát tartalmazzák.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Borka András
rovata

Múltidéző
KOLDUSOK
Bizony voltak. Az egyik Klárafalváról gyalogolt át Deszkre,
ami 7 kilométer. Idős embernek
ez a távolság nagynak számít,
de ő jött minden héten a háború éveiben. Mikor meglátták
a gyerekek, kiabáltak, hogy
„gyün a klárai kúdús!”, mert a
deszkiek így nevezték. Az idős
koldus szépen tudott énekelni
és imádkozni. Majdnem minden háznál kapott egy szelet
kenyeret a szegény emberektől, de a gazdagok elzavarták.
Amikor néhány utcát végigjárt,
a templom lépcsőjén evett és
pihent. Így ment ez évekig,

de egyszer aztán nem jött...
Idős volt és meghalt. De volt
egy másik is: Térvári Jóskának
hívták. Az igazi nevét kevesen tudták, vagy nem is tudta
senki. Térvárról jött feleségével gyalog, mert akkor nem
volt olyan közlekedési eszköz,
amely felvette volna őket, csak
a lovaskocsi. A távolság nagy
volt Térvár és Deszk között, kb.
15 kilométer. Mindig nagyon
szépen énekeltek, harmonika
kísérettel, hisz Jóska bácsi mestere volt a hangszernek. Szívükhöz közel álló népies énekeket,
sokszor egyházi dallamokat is
énekeltek. A második világhá-

ború ideje alatt már
idősek voltak, így az
útjuk során sokszor
az útmenti fák alatt töltötték az
éjszakát. Itt megpihentek, majd
mentek haza Térvárra. A gyerekek voltak a hírvivők, mikor
egy utcába bementek, azonnal
kiabálták, „gyün a térvári Jóska!”. Még a felnőttek is kiálltak
a kapuba és hallgatták őket. A
háború alatt eltűntek, és nevük
elhalványodott a deszkiek emlékében, hisz mindez 71 évvel
ezelőtt volt.
Borka András
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Mi újság?
Fertőzhet a tavak vize
A legnagyobb hőségben számos kisgyermekes
család állt sorban a körzeti orvosoknál amiatt,
hogy a csemete hány, hasmenése, láza van. - A
természetes vizek olyan baktériumokat és vírusokat tartalmazhatnak, amikhez a bélflóra nem szokott hozzá. Tóparti nyaralásoknál pedig gyakran
előfordul, hogy a kicsik isznak a vízből, ez állhat
a kánikulában jelentkező bélfertőzések mögött vélekedik dr. Nagy Krisztina gyermekorvos. - Az
első negyvennyolc óra a legnehezebb. A legfontosabb ilyenkor a gyomor megkímélése és a beteg bélnyálkahártya egészségének helyreállítása.
A gyerekeknél nem alkalmazunk szigorú diétát,
csak az állati eredetű élelmiszereket kell kerülni. Tejet, tejterméket és húst ilyenkor ne adjunk,
de a tisztulás gyorsabb, ha a kicsik folyamatosan
esznek és isznak. Ajánlott a zöldségfőzet, sárga-

Stumpf Emil
rovata
répaleves, pirított kenyér, ropi,
háztartási keksz, kétszersült, nyers
reszelt alma, kezdetben héj nélkül,
a főtt barna rizs. A hasmenés akár öt-hat napig
eltarthat, ezalatt a folyadékpótlás a legfontosabb.
Amikor az étvágy visszatér, akkor is óvatosan kell
bánni az ételek megválasztásával. Egyszerre csak
kis adagokat adjunk, fokozatosan visszatérve a
szokott étrendre. Kiváló tisztító a ricinusolaj, az
ánizs és a medvehagyma. Bizonyos hatóanyagok együttes alkalmazása gyorsítja a felépülést,
viszont kissé érdekes ízkombinációkat eredményez. Az egyik a frissen főzött kávé citromlével
fogyasztva - csak felnőtteknek! A másik az ecetes
cukor, naponta kétszer egy evőkanálnyi.
Bors, 2013.08.21.

Biciklizés közben…
Biciklizés közben van ideje az embernek gondolkodni, van ideje visszaemlékezni.
Most például az augusztus végi
nyaralásunkról elmélkedtem. Sajnos,
az idén csak augusztus 25-től 30-ig
tudtunk a Balatonra menni, mert csak
ekkorra tudtunk egy mindenkinek
jó időpontot találni. Hát ez többször
nem fog előfordulni! Már előre tudtam, hogy nem lesz jó idő, mégis egy
kicsit reménykedtem. Vasárnap mentünk, hétfő, kedd, borongós, esős.
Szerda reggel hatalmas vihar reggel
6 és 7 között. 8 órára száz ágra sütött
a nap, minden felszáradt. Átmentünk
hajóval Balatonfüredre, kitűnő idő végig, délután vissza Balatonföldvárra.
A gyerekek kimentek egy fél órára fürdeni, de fáztak, bejöttek. Este 8 körül

Balázsnak már láza volt. Kúráltuk, de
később hasmenés is jelentkezett. Csütörtökön mehettünk volna kirándulni,
de a gyerek miatt nem vállaltuk. Igaz,
délután egy órára kimentünk egy hajókirándulásra, de nem igazán éreztük jól magunkat. Pénteken indultunk
haza. Izgultunk, hogy bírja az utat
Balázs, de – szerencsére – nem volt
semmi probléma. Simán hazaértünk
és itthon folytatta a hasmenést. Volt
azonban néhány jó dolog is a nyaralásunkon. Ez a szállás. Egy kétszobás apartmanban laktunk fejenként
és éjszakánként 3000 forintért. Ez a
szokásos szállásdíj azon a vidéken.
Az apartmanban kiváló fürdőszoba
volt WC-vel, és remek konyhasarok,
felszerelve minden fontos dologgal.
Elmentünk a Hotel Aquába is, ahol

évek óta nyaralunk. Ezt most Erzsébet
szállodának nevezik, mint minden
ehhez hasonló intézményt. Elgondolkodtam: minek ennyi Erzsébet hotel?
Érdeklődtem a recepción, hogyan
lehet ide bejutni. Megtudtam, hogy
bizonyos célcsoportoknak lehet pályázni. Mi a nyugdíjas célcsoportba
tartozunk, családunk pedig a nagycsaládosba. Szóval, ha pályázunk,
és nyerünk, fejenként 5000 forintért
kapunk 5 éjszakai szállást, reggelivel.
Nem, nem tévedés: 5000 Ft! Fel is hívom az érintettek figyelmét, januárban vagy februárban írják ki a pályázatokat. Figyeljék és pályázzanak!
Visszaemlékszem, hogy 1968 óta
minden nyáron táboroztam/üdültem valahol, valamilyen módon. Laktam sátorban, faházban, kőházban,

szállodában. Nevezték ezt tábornak,
üdülőnek, nyaralónak. Voltam úttörőtáborban, KISZ-táborban, gyermeküdülőben. Volt olyan nyaram,
hogy az egész nyári szünetben végig
táborokban voltam. Legtöbbet a balatonszárszói megyei úttörőtáborban
töltöttem, itt vagy 15 évet húztam le.
Élve a lehetőséggel, gyermekeimet
is ide vittem el, ők itt nyaraltak. Még
ezelőtt 6 évvel is szerveztem deszki
csoportot a szárszói gyermeküdülőbe. Akkor jöttem rá, hogy bizonyos
életkoron felül ez már nem túl vonzó,
hiszen a táborba a vasútállomásról
2,5 km-es gyaloglással lehetett eljutni. Ekkor „költöztem” át a balatonföldvári Hotel Aquába, ami nagyon
kényelmesnek bizonyult. Alapvetően
2 ágyas szobák, mindegyike erkéllyel,

2 pótággyal, fürdőszobával, hűtőszekrénnyel,
igazán ideális. A szabad
strand is közel volt, tiszta és kulturált.
Aztán jött az új rendszer, a focializmus
és minden önkormányzati üdülőt,
nyaralót, tábort államosítottak és elnevezték Erzsébetről. Az interneten
próbáltam januárban érdeklődni, de
nem jutottam semmire, leráztak, félrevezettek, és egy szóval sem mondták, hogy pályázat is van. Ezért 2013
nyarán nem szerveztem nyaralást. Na,
majd 2014-ben pályázunk, nyerünk,
nyaralunk.
Így aztán biciklizem tovább, hátha
eszembe jut valamilyen hasznos dolog.
Révészpistabácsi

Falunapi villanások
Számomra tényleg csak villanások
voltak a Falunapon, mert nagyszülői
kötelességeimnek tettem eleget a
hétvégén, így csak néhány helyre jutottam el.
Pénteken meghívást kaptam a már
hagyományos fogadásra, ahova – az
idén először – meghívták a helybeli
vállalkozókat is. Ez egy nagyon helyes
lépés volt, mert itt kiváló lehetőség
volt a kommunikációra.
Az esti ünnepség tulajdonképpen
jól sikerült, de a hangosítás néha csúfot űzött a szereplőkkel (meg a hallgatókkal is). A legszomorúbb, már-már
nevetségessé vált eset a táncos fiúkkal történt, mert a kísérő zene, amire
táncoltak volna, teljesen önállósította
magát: a legváratlanabb helyeken némult el és a legváratlanabb helyeken
szólalt meg ismét. Erre tényleg nem lehetett táncolni. Király Tamás ekkor azt
mondta:
Húzd
le!

– ez a hangosítónak szólt, majd így
folytatta: Taps! – ez meg a táncos társaknak szólt. És ezzel el is kezdte a mármár legendás koreográfiát táncolni. A
többiek vették a lapot, meg a kalapjukat (ez utóbbit levették!), majd a megszokott magas színvonalon előadták
ezt a kíséret nélküli táncot. Hatalmas
sikert értek el!
Az ünnepségen sok helybélit kitüntettek, sőt, egy drezdai deszki is kitüntetést kapott. Ő Ács Józsi, aki Drezdában élve ápolja a deszkiek német
kapcsolatait.
A műsorban – többek között – fellépett Kovács Panka és Gyorgyevics
Milán, a Deszki DeszkaSzínház tagjai.
Suttogás a nézőtéren: Ez a lány nemcsak szép, de szavalni is tud! Vagy egy
másik: Honnan szaval ez a fiú? Milán
ugyanis a Faluház

emeleti ablakában állva adta elő a verset.
Az ünnepség után felmentünk a
kupolába, és megnéztük a kiállítást.
Ez egy nagyon érdekes kiállítás volt ismét, hiszen a festményektől a kisplasztikákig mindenféle művet kiállítottak.
Számomra legérdekesebbnek az a kiállító tűnt, aki műveit sörösdoboz-nyitófülekből készítette. Ehhez aztán kellett
egy nagy adag kreativitás! Örömmel
láttam két barátom: a Németh György
– Filep Irén házaspár festményeit. Nem
is tudtam, hogy ilyen szinten művelik a
festészetet. Utólag is gratulálok nekik,
mert személyesen nem sikerült találkoznunk.
Az ezt követő esti műsorról csak
hangélményeim vannak, hiszen a zenekar hangja elhallatszott a Kossuth
utcába (is).
Másnap részt vettünk családostól a
Szomszédoló programban, mi Szőregre mentünk biciklivel. Ott, a
monostor romjainál külön program
várta a résztvevőket, kaptunk ásványvizet, almát és süteményt
és részt vehettek a vállalkozó
kedvű gyerekek és felnőttek néhány versenyen.
A magam részéről a
rönkdobálást figyeltem, egyszerű és
érdekes játék volt.
Erre a Szomszédoló
programra 500 Ft
volt a nevezési díj,
ezért még egy adag
babgulyást is kaptunk
13 órakor, a nagy sátorban.
Apropó! Nagy sátor! Ez tényleg nagy sátor, hiszen az egész
aszfaltos sportpályát lefedte, színpaddal
együtt.
Dicsérem
az eszét
annak, aki
kitalálta.

Meg annak is, aki kitalálta, hogy több
önkormányzat együtt vegye meg, és
mindenki akkor használja, amikor a saját településén arra szükség van. Szuper! illetve – ahogy unokáimtól hallom
– ZSÍR!
Az előbb említett babgulyás Minyó
Józsi bácsi műve, mint ahogyan a Falunkért Egyesület tagjai és társaik részére főzött csülökpörkölt is. Mindkettő TÖK JÓ! (Megint tanultam valamit.)
Délután a Mással szórakozzatok!
vetélkedő lebonyolításában vettem
részt, mint zsűri. Egészen új és érdekes
feladatokat hajtottak végre a csapatok
és megszűnt a postások hegemóniája:
most az óvodások nyertek. Sajnos, az
általam favorizált piros csapat lemaradt a dobogóról.
A Miénk a színpad produkcióban
magam is részt vettem, a Deszki Népdalkör tagjaként jót énekeltünk. És –
hosszú évek óta – most először nem
zavart a szemünkbe tűző délutáni nap,
hála az óriási sátornak.
Fellépésünk után el kellett mennem,
mert a család legkisebb tagjai a Nagymamával Szegeden voltak, és őket
haza kellett hozni. Ez után volt alkalmam visszamenni a Szabadidő Parkba,
és kiváltottam a pizzámat meg az üdí-

tőmet. Összeszedtem a négy unokát és
hazamentünk. Az esti hangversenyek
hangját ma is élveztem, bár ez már
halkabb volt, mint a péntek esti. A tűzijátéknak is csak a hangját hallottuk, a
kedvezőtlen látási viszonyok miatt.
Vasárnap a templomba mentünk,
hiszen ott lépett fel a Cantabella női
kórus. Az ünnepi mise előtt énekeltek néhány számot, nekem megint a
Kodály Zoltán által alkotott Esti dal
tetszett a legjobban. A mise alatt is
énekeltek több alkalommal. Ekkor
mutatták be egy új számukat, mely
bravúrosnak is nevezhető, hiszen a két
szólista: Lehóczky Luca és Ördög Nóra,
valamint a kórus tagjai összesen hat
szólamban énekelték az Alleluját. Lenyűgöző volt!
A mise után családi ebéd következett, de ennek már nem sok köze volt a
Falunapokhoz, hacsak az nem, hogy az
ebéd fő fogása a Minyó-féle bőr nélküli
csülökpörkölt volt, ami minden családtagnak ízlett. Mondhatnám: tök jó!
vagyis zsír! volt.
Sajnos ezúttal kimaradt számomra a
polgármesteri főzőverseny, onnan is a
frissen sült hal. Hát ezt nagyon sajnálom, de jövőre bepótolom!
Révész István
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Körkérdésünk:
mit szólt a falunapi újításhoz, az óriási sátorhoz?

K örkérdésünk rovatunkban
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket

Földiné
Pósa Ilona

Ledniczky
Ildikó

Naszradi
Miklósné Piroska

Süli
József

nyugdíjas

jogász

nyugdíjas

nyugdíjas

Ámultam és bámultam.
Az utóbbi idők legnagyobb
ötlete volt. Méltóságot adott az egész rendezvénynek! Nagyon jó volt így fellépni.

Nagyon örültem, hogy
megvalósulhatott a képviselő testületnek ez az álma!
Most már nem vagyunk kiszolgáltatva az időjárásnak,
nyugodtan készülhetünk településünk éves legnagyobb rendezvényére.

Nagyon tetszett, és büszkék vagyunk rá, hogy sikerült
összefogni több településsel
a jó ügy érdekében. Annak
különösen örülök, hogy végre ki lehet vinni a gyerekeket is, eddig sokszor zavart minket a tűző nap!

Nagyon jó volt! A négy
unokám még nem látott
ilyet, és nekik is nagyon tetszett! Még az erősen kritikus ismerőseim is csak
annyit tudtak mondani: „Ez igen!”

Családi események
SZÜLETÉS:
Bódi Lászlónak és Szabó Katalinnak
Deszk, Petőfi u. 29.

Zsombor

HÁZASSÁG:
Juhász Tamás Vilmos
és Györgyey Ágnes
2013. augusztus 19-én
Vakarcs Szilárd és dr. Szabó Ella
2013. szeptember 3-án
Kovács Rita és Keszég Zsolt
2013. szeptember 13-án.
házasságot kötöttek.

Az A&E Kisáruház mellett
(volt Susán ABC) megnyílt a

Nemzeti Dohánybolt!

ELHUNYTAK:
Batki István 6772 Deszk, Móra F. u. 25
sz. alatti lakos 53 éves korában.

A kisáruházban továbbra is kapható minden féle
élelmiszer-vegyiáru, 100 Ft-os jellegű termékek, ruhaneműk és bizsuk, de a dohányosoknak sem kell
messzire menni, így mindent megkaphat, szinte
egy helyen!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19h
szombat: 6-13h
vasárnap: 6-11h

FELHÍVÁS
A Falunapokon találtunk hogy pénztárcát és egy karórát! A tulajdonos a
deszki önkormányzat titkárságánál jelentkezhet érte ügyfélfogadási időben!

SZELEKTÍV HULLADÉK

Szelektív hulladék
szállítás:
október 9., 23.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet
papír és műanyag hulladékot, fém
üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Közös Önkormányzati Hivatal
Újszentiváni Kirendeltsége
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
Telefon: 62/277-021, Fax: 62/277-021
E-mail: polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu,
Honlap: www.ujszentivan.hu
Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00 - 16.00, Kedd nincs;
Szerda: 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
Péntek: 8.00 - 12.00
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (FALUHÁZ)
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola);
		 62/271-320 (régi iskola)
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2.
Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942;
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
6772 Deszk, Alkotmány utca, Móra utca sarok

Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209
Rendőrség 6772 Deszk, Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 8 - 10-ig

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

Batki István őrmester 20/209-53-27
Fogadó óra: az Önkormányzati Hivatalban
hétfőn 8-10 óra között.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Lamper Elek 20/542-2116
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
hétfőtől-péntekig 62/271-852
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 06/40-822-000
illetve a rudolf.mozes@edf.hu e-mail címen.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., (Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás (október 1 – március 31. között):
Hétfő,Kedd SZÜNNAP
Szerda:
9.00 – 15.00 óra
Csütörtök
SZÜNNAP
Péntek
11.00 – 17.00 óra
Szombat:
9.00 – 17.20 óra
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap
SZÜNNAP
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ORVOSI RENDELÉSEK
I. számú háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó
háziorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig,
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő nem változott minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés:
telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Szerda 14-15 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:		
07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:		
07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:		
13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:		 10-12
Fiziotherápia:
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete alapján. 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
II. körzet Szabóné Panyor Zsuzsanna
Csecsemő tanácsadás:
Csütörtök:15.00-16.00, Péntek: 8.00-9.00
Terhes tanácsadás: Csütörtök: 13.00-15.00

FOGÁSZAT
Dr. Király Szilvia fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837

GYÓGYSZERTÁR
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
Hétfő 8-17 óra; Kedd 8-17 óra;
Szerda 8-17 óra; Csütörtök 8-17 óra;
Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
Hétfő: 8.00–16.00;
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Szerda: 8.00–17.30;
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS;
Péntek: 8.00–12.00.
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