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ELKÖSZÖN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tisztelt Lakosok! Négy éves ciklusunk végéhez érkezve tisztelettel megköszönjük a bizalmukat és a támogatásukat! Nézve a település arculatát, a községbe pályázott közel ötszáz millió forintra, és a gyarapodásunkra gondolva elmondhatjuk, hogy jó gazdái voltunk Deszknek, és mindannyian tisztességünk és tudásunk legjavát adva próbáltuk szeretett községünket vezetni. Lesznek, akik közülünk újra megmérettetik
magukat a választásokon, és akadnak, akik számára ezzel véget ért a képviselői munka, ám a közéleti szereplésünk soha nem hagy alább. Önökkel, Önökért továbbra is Deszk községért munkálkodunk!

KIRÁLY LÁSZLÓ
polgármester

DR. LEDNICZKY ILDIKÓ
alpolgármester

ARANY MÁRTA
képviselő

BRCZÁN KRISZTIFOR
képviselő

FARKAS PÉTER
képviselő

GYORGYEV VOJISZLÁV
képviselő

SCHULTZ JÓZSEFNÉ
képviselő
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Köszönetnyilvánítás
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány és Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumai ezúton szeretnék megköszönni a Deszki Falunapokon az önkormányzatnak, a szülőknek, a pedagógusoknak, a faluház
és a kft dolgozóinak az adomány gyűjtésben, a sütemények készítésében és
árusításában nyújtott segítséget. Külön szeretnénk megköszönni a szatymazi
Fakanál klub tagjainak, akik Rácz László vezetésével finom palacsintát sütöttek, melynek bevételét a két alapítványnak ajánlották fel. Az akciónk sikerrel
zárult, az alapítványok számlájára mintegy 71.400- 71.400 Ft folyt be.
A két alapítvány kuratóriuma
fotó: palacsinta
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma ezúton szeretné
megköszönni Deszk Község Önkormányzatának, hogy 2014. szeptember 6-án, a
falunapokon a kenyér árusításból befolyt pénzösszeget alapítványunknak ajánlotta fel. Alapítványunk számlája 21.755 Ft-tal gyarapodott. Köszönjük!
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

-7.

Öt évvel a 100 előtt!
Ismét
szépkorút köszönthettünk
Deszken. A Ságvári utcai otthonában leptük
meg Orbán Viktor miniszterelnöknek és Dr.
Botka László Szeged város polgármesterének a
díszoklevelével, és természetesen a mi csokrunkkal
és ajándékcsomagunkkal Bozóki Mihályné Marika
nénit a 95. születésnapján. Kedélyes beszélgetések,
jó ízű nevetések, kedves rokonok, szülinapi torta –
mind egy békés család legbensőségesebb ünnepét

sugallták nekünk, alkalmi látogatóknak. Szarvas
Judit kolléganőmmel őszinte mosollyal nyugtáztuk a szeretetet, ami övezte a száz évhez közeledő,
víg kedélyű Marika néni köszöntésére szervezett kis
ünnepséget. Kimondhatatlanul jó érzés töltött el
mindkettőnket. Marika néninek az újság hasábjai
keresztül kívánunk minden deszki nevében további
jó egészséget, békés, és hosszú öregkort. A család
fejének, a gondoskodó vőnek, Bóka Andrásnak pedig nagy tisztelettel, és áldozatvállalása előtti főhajtással kívánok erőt, egészséget és további sok-sok
szeretetet a megmaradt családról való alázatos
gondoskodáshoz!
Király László
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. OKTÓBER 12.
A DESZKI HÍRNÖK VÁLASZTÁSI MELLÉKLETÉBEN A VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓKRÓL ÉS A HELYI JELÖLTEKRŐL TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT.
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– Nagy csend van az utcanevek változtatásáról. Mikor kerül erre sor és milyen javaslatok érkeztek a lakosoktól?
– Egyáltalán nincs nagy csend, minden a
testület döntése szerint halad. Amint arról
már tájékoztattuk is a lakosokat, 2015. januártól lép életbe a bennünket már két éve kötelező törvény miatt megváltoztatott utcanevek bevezetése. Így döntött a testület 2014
év elején. Egyrészről azért, mert választások
évében nem lehet utcaneveket változtatni,
másrészt pedig a lehető legtovább próbáltuk
tolni a sok utánajárással és sajnos pénzzel is
járó névváltozások bevezetését. Senki nem
gondol bele, de vállalkozásoknak, cégeknek
ez drága mulatság lesz. Még mindig azt mondom, hogy ez teljesen felesleges „műbalhé”,
de erre kötelez a kormány döntése bennünket.
A lakosok szavazatai alapján hoztuk meg
a döntést, ami a következő névváltozásokat
jelenti:
a Ságvári utca a Fenyő utca nevet, a Zója
utca a Magyar utca nevet, a Majakovszkij
utca az Ősz utca nevet, a Felszabadulás
utca a Széchenyi István utca nevet, míg a
Sallai utca az Arany János utca nevet kapja.

– Több felé dolgoznak a község közterületein. Akad, aki
azt mondja, ez a kampány része?
– Rosszindulatúaknak akár az is lehet, mindenki másnak - aki
négy éven keresztül szemmel követte a ténykedésünket – csak
a megszokott karbantartó munkálatok folynak. Négy évvel ezelőtt elmondtam és a mindennapokba is fontosnak tartottam
azokat az apró munkákat, melyek vagy nagyberuházásaink
után maradtak el, vagy a használat során tönkrement létesítményeink, útjaink, járdáink javításait irányozta. Idővel minden
tönkremegy, így indokolt a javításuk. Rengeteg ilyen feladatot
oldottunk meg a ciklusom alatt. Járdajavítások, támfalak, átemelő szivattyúk, óvoda tereprendezései, útjavítások – mindmind, ami a lakók hétköznapjait, közérzetét javították. Ez része
volt a polgármesteri programomnak, és ennek megfelelően
része lett a napi teendőimnek is. Ezzel folyamatosan tartozunk
a deszkieknek, és azt hiszem, nem is lesz vége soha... Sok apró
munka ez, ami csekélységnek tűnik, de összességében, egész
évet nézve milliókra rúg. Ezért sem lehet adókat vagy szemétdíjakat elengedni, mert ezek a forintok adják az alapját a tervszerű karbantartásnak a község területén, amire vég nélkül
szükség lesz évről évre! Ha elengednénk adókat, most nem jutna új padokra a temetőbe, kerékpártárolókra, járdajavításra, a
régi temető karbantartására, vagy éppen
nem lenne miből az urnafalat megépíteni az új temetőben. Józan
ésszel könnyű eldönteni, melyik
a fontosabb a köznek. A jelenlegi testület e szerint döntött
az elmúlt ciklusban.

Ezek a padok hamarosan a
temetőben fognak állni.

Járdajavítások, támfalak ....
együtt sok millióba kerülnek évente

– A Zoltánfy emlékérmet meg lehet-e még valahol vásárolni? Lett-e bevétele az önkormányzatnak ebből?
– Sajnos a vártnál lényegesen kisebb volt az
érdeklődés, vagy inkább az anyagi adakozó kedv,
amit valahol meg is értek. Ha a legyártás költségeit is a mérleg serpenyőjébe tesszük, akkor gyakorlatilag nem származott bevételünk az érmeeladásokból. Mint mondtam, megértem, de azért egy kicsit el
is szomorít ez, hiszen sokan engedhették volna meg maguknak a vásárlást,
de mégsem jelentett ez a lehetőség semmit számukra. Ez a befelé forduló,
elanyagiasodott világ lassan kiöli a közadakozás, a nagylelkűség szikráit is az
emberekből. Nem jó ez az irány, ezért van még mit tennünk nekünk, közösségépítőknek.
Vásárolni továbbra is lehet az önkormányzatnál, és természetesen megpróbáljuk az éremgyűjtőknél is reklámozni a Zoltánfy érmet. Amíg nem lesz
kereslet, nem veretünk többet, de azt tudni kell, hogy egy szép éremről van
szó, ami nem csak a deszki aktualitása miatt lehet értékes, hanem a limitált
darabszáma miatt is!
Az érem kiadásakor úgy
döntött a testület, hogy a szép
érmét a jövőben fel kívánjuk
használni a különböző kitüntetéseknél, díjazásoknál. Felkerül
a Zoltánfy érem a települési díjak palettájára, ami büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen
az egyik leghíresebb deszkinek
állít ez emléket.

– Miért vágják ki a fákat az Alkotmány utcában?
– Nem tudok ilyen szervezett akcióról,
azt hiszem, téves információ lehet a szerkesztőség kérdésének alapja. Mi biztosan
nem vágatunk ki fákat, sőt örülünk, hogy
a pár éves ültetések koronái kezdenek
végre láthatóan gyarapodni. Persze egyedi esetekben adunk engedélyt a településen egy-egy fa kivágására, de minden
esetben pótlást írunk elő, meghatározott
fajták ajánlásával.
A mostanra hagyománnyá vált falunapi baba-faültetésekkel, az elmúlt évek
projektjeivel világosan látszik, hogy faültetők, természetbarátok vagyunk.

Baranyi család
A fát ültette: Baranyi Gr

éta

– Hogy értékeli az idei Falunapok rendezvényt?
– Az igazi értékelést a polgármester kollégáim adták, amikor másnap fontosnak tartották
telefonon elmondani nekem, hogy - mint gyakorlott falunap rendezők – csak gratulálni tudnak
ehhez a gördülékeny és minden részletében kidolgozott szervezéshez. Csak elismerő szavakat
kaptam, ami egy fantasztikus, gyakorlott stábot illet! Hatalmas munka volt, és örömmel konstatálom, hogy ismét jól vizsgázott ez a nagy csapat. Az idei falunap különleges volt, hiszen a
megyei vadásznappal tartottuk együtt a településünk legnagyobb ünnepét. Ez sok új kihívást,
szerveznivalót és persze gondot is okozott. Megnyugvással láttuk, hogy a vadászkamara és a
vadásztársaságok is jól érezték magukat, elégedettek voltak a közös rendezvénnyel. Számunkra új színfoltot, változatosságot és új barátokat jelentett a közös szervezés.
Idén is sokaknak tartozunk köszönettel a támogatásukért, a segítségért, a közreműködésért.
Nagyon örültem, hogy a sok-sok helyi vállalkozó és támogató közül olyan sokan fogadták el
meghívásunkat, hogy elmondhattuk – ilyen sokan még nem voltak a pénteki állófogadáson. Három éve változtattam meg a pénteki
meghívások vendéglistáját, és mondhatom, jó döntés volt, hogy azokat lássuk vendégül a falunapok első délutánján, akik év közben
minden megmozdulásunk mellett ott voltak, pénzfelajánlásokkal, munkával segítették a közösségünk mindennapjait.
Ezúton is szeretném megköszönni először is a falunapok főszervezőjének, Bene Ildikónak és a faluházban dolgozó kollégáinak, akiknek a legtöbb álmatlan éjszakát okozta ez a hétvége. Köszönöm Szabóné Sarkadi Szilvia Kft vezetőnek, a kft minden dolgozójának és a
közmunkaprogramban itt lévő kollégáinknak – sokat kívánt tőlük is a falunap. Köszönettel tartozom kedves kollégáimnak, a hivatalom
dolgozóinak, kiemelten Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anitának, Bodor Máriának és Török Aninak. Nagy bajban lettünk volna idén is, ha a
nyugdíjas klub tagjai nem készítik el felajánlásként a finom étkeket és süteményeket, és nem segítik munkánkat a három nap alatt. Görbe Lajos ácsmesterünk színpadjára az időjárás miatt nem sok figyelem esett, de felajánlását tisztelettel köszönjük! Az iskola és az óvoda
pedagógusai is odatették magukat idén is – köszönet érte!
A vendéglátó családok – baráti körön belül és kívül is – megint kitettek magukért. Nagyon sok vendégünk volt idén is – Rahóról,
Ninovéből, Pirnából, Igazfalváról, Ferdefalváról, Oroszhegyről és Szerbiából. A családok lelkes támogatása nélkül semmire sem mentünk
volna. Köszönöm nekik is!
Köszönöm az alábbi magánszemélyeknek, vállalkozóknak és cégeknek a számunkra már szokásos támogatásukat, segítségüket:
TÁMOGATÓINK:
Balogh József és családja; Bakacsi Róbert és családja; Bartucz Tibor – PEDO Kft.; Bástya Étterem – Szöllősi család; Benczik László és családja;
Börcsök Gábor; COOP Szeged Zrt; Cukrászdiszkont; Csabai Zoltán és családja; Csikós András és Csikósné Kurucz Erzsébet; Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft.; Deszki Gazdák Vadásztársasága; Dr, Ujhelyi István; Dr. Botka László; Frányó József, Frányó Zoltán és családjuk; Haluska
Zsolt és Andrea; Hodács Zoltán – Szatymaz; Huszti Mihály és családja; Illés Gergő – „K2” tortabevonó; Irsai Olivér; Király Ferenc és Kovács Mónika; Kiss Gyula - vállalkozó; Kiss Antal; Kocsis István és Kocsisné Sverteczki Andrea; Kócsó Zoltánné – Jóbarát Csárda; Kószó István - fuvarozó;
Kovács Csaba és családja; László Sándor; Magyar Béla; Mányi Mátyás; Meszlényi Tamás; New Flowers Kft. – Szilágyi Imre, ifj. Szilágyi Imre és
Szilágyi Zoltán; OTP Bank Zrt.; Orvos Szilvia és Csaba, Pyro Maxx Kft.; Schaff Gyöngyi és Kukla Tamás; Stefán József; Szabó Mihályné és Balázs
Antal – Deszki Faiskola; Szefa Kft. – Bolgár József, Bolgár Csaba és Bolgár Attila; Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.; Szegedi Vízmű
Működtető és Fejlesztő Kft.; Nagy Péter – Szőregi gazdabolt; Szűcs Antal és Dongó Mária; Szűcs Ferenc; Tanker Hungary Kft – Turi István;
TAUGÉP KFT – Fodor Orsolya; Tisza Hotel Szeged – Balogh Andrea; TMV Kft.; Tóth László –vállalkozó; Vörös László, ifj. Vörös László, Vörös Eszter
és családjaik.
SEGÍTŐINK:
Bodroginé Marika, Borka Zsolt és felesége, Böröczné Dékány Andrea, Büky Zita, Csurelné Margit és a Nyugdíjas Klub tagjai, Csanádi László,
Cserháti György; Csibész Kutyaiskola, Daru Péter, Deszki Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Deszki Nagycsaládosok Egyesülete, Deszki Falunkért Egyesület, Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör, Gyorgyev Milivoj és felesége, Gyorgyev Vojiszláv, Gyukinné Brczán Szpomenka és
az óvoda dolgozói, Kardos Ditke, Kaliczka Istvánné, Kiss Márti és a KDE görkorisok, Márki Kitti, Pajcsin Szilvia, Pappné Skrenya Éva és családja,
Prónai Mónika, Retek Brigitta, Révész István, Róka Stefánia, Schultz Józsefné és családja, Sillóné Varga Anikó, Szunyog Erzsébet, Tari János és
a Maros Ponty Horgászegyesület, Vid György és a Zoltánfy Általános Iskola dolgozói, Zika László.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 18-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN, VALAMINT
2014. AUGUSZTUS 11-I RENDES, VALAMINT AUGUSZTUS 19-I, VALAMINT 26-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOKAT HOZTA:

Döntött a testület arról, hogy az önkormányzati tulajdonú, Deszk,
Semmelweis u. 12/A szám alatti bérház 15 lakásának a gázkazán cseréjével, gáztechnikai és gázhálózati átalakítások elvégzésével megbízza
a Vito Venturi Kft-t bruttó: 9.443.176,-Ft forint vállalkozási díj ellenében.
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés
között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről
és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt
határidejű határozatokról. Döntés született arról, hogy a testület a
LEADER ifjúsági szálláshely bővítésével kapcsolatosan pályázati önerőt

biztosít a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek, 1.992.915,Ft. erejéig. A testület döntése alapján nem kell visszafizetni az önkormányzati tulajdonú Deszki Kft-nek a korábban részére nyújtott 3.650
ezer Ft összegű kamatmentes kölcsönt. A Deszki Kft. korábbi ingatlanvásárlásához kapcsolódó banki hitele a CIB Bank által megújításra került, mely miatt az önkormányzati kezességvállalást is megerősítette a
testület. Az önkormányzat rendkívüli támogatásra pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumhoz.
Döntött a testület a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztásáról, valamint a nemzetiségi szavazókörben lévő szavazatszámláló
bizottsági tagok személyéről is.
Támogatta a testület Schultz Józsefné önálló képviselői indítványát, mely kapcsán 50 ezer Ft értékben iskolai sporteszközöket vásárolt az önkormányzat a Zoltánfy Iskola részére. Döntött a testület

Szerkesztőség

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” – napelemes rendszer kiépítése
a deszki faluház, községház és a sportcsarnok épületén - című pályázat benyújtásáról. 300 ezer Ft-ot biztosított a testület Wiesenbach
település Deszk községgel 25 éve fennálló testvérvárosi
kapcsolata évfordulójának alkalmából Wiesenbachban
rendezett ünnepségen a deszki delegáció részvételi,
kiutazási és tartózkodási költségeinek a fedezésére.
A testület döntést hozott a falunapi kitüntetések adományozásáról.
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző
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A Deszki Népdalkör 40 éves

Igen, jól látják! A Deszki Népdalkör
ebben az évben ünnepli fennállásának
40. évfordulóját.
Ebből az alkalomból ünnepséget
rendezünk a Faluházban, 2014. október
18-án, szombaton, 16 órai kezdettel.
Azért ilyen későn, mert ez a nap áthelyezett munkanap lesz!
Rendezvényünkre meghívtuk a
velünk kapcsolatban álló kórusokat:
az ásotthalmit, a mórahalmit, a csókait, a szentesit, a nagymágocsit, a
törökkanizsait, a zsanait és az üllésit.
Rajtuk kívül meghívást kaptak a kórus
régi vezetői és tagjai, valamint a fenntartó önkormányzat és Faluház dolgozói. Természetesen meghívtuk a támogatókat is. Így – reméljük – tele lesz a
Faluház színházterme. Miután ez a mi
ünnepünk, rajtunk kívül csak a helyi
csoportok lépnek föl műsorszámmal.
Ünnepségünkre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!

Szuper jó hír a Népdalkörnek!
Hauke úr, a Pirnai Volksbank elnöke,
aki már eddig is sokat tett Deszkért,
meghívta a Deszki Népdalkört a Pirnai
Városnapra, ami 2015. júniusában lesz.
Ezt a meghívást a Falunapi kultúrműsor
keretében jelentette be, és elmondta,
hogy a kórus szállását és ellátását Ő
fogja biztosítani. Ezen felül átadott 500
Eurót, amiből – remélhetőleg – megoldható a ki- és visszautazás is.
Felajánlását hatalmas ovációval fogadta a közönség, mi pedig meghatódtunk.
Innentől kezdve nagyon készülünk
erre az útra és minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy az ottani érdeklődőknek felejthetetlen élményt nyújtsunk!
Hauke Úr! Köszönjük!
Révészpistabácsi,
a Népdalkör tagja

1. Maros-menti Lilanapok
– Epilepszia-találkozó Deszken

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy kis község, a Maros-szögben, mely
méltán elnyerheti a tolerancia-falu nevet. Itt békésen egymás mellett és egymásért élnek a magyarok és szerbek,
és helyet ad tolerenciatáboroknak,
világnapoknak, találkozóknak, fesztiváloknak.
Az élet úgy hozta, hogy 2 éve közel
kerültünk a Magyar Epilepsziával Élők
Alapítványához, és nagyon szívmelengető érzés volt korábban is, hogy az
epilepsziáról szóló tájékoztató előadásokon, osztályfőnöki órákon nyitott
fülekre és szívekre találtam... Az Alapítványnál felmerült, hogy a Tiszántúl
nem kapcsolódik a Lila-napokhoz, nincsenek találkozók, mint az ország többi részén. Gondoltunk egy nagyot, sőt,
álmodtunk arról, hogy ideszerveződik
egy találkozó, és hagyományteremtő
céllal bekapcsoljuk ezt az országrészt
is.
Bevallom, amikor magamra vállaltam a szervezést, becsuktam a szemem, és ugrottam az ismeretlenbe. És
az a legnagyszerűbb Deszkben, hogy
volt, aki felkaroljon; Patyik Gabi barátnőm ötletei és kapcsolatai révén egy
nagyszerű terápiás kutyabemutató részesei lehettek a megjelentek, az Aura
Segítő Kutyaalapítvány jóvoltából.
Dr. Ledniczky Ildikó alpolgármester
asszonynak kimondhatatlan hálával
tartozunk, hogy jelenlétével emelte a
találkozó színvonalát, és nagyszerű ötletekkel érkezett egy jövőbeni Lilanapi
túrához. A Vörös Cukrászat biztosí-

totta a harapnivalót és a frissítőket, és,
ha az eső nem szól közbe, még további
programok is várták volna a résztvevőket. Akinek a legnagyobb hálával tartozom, az egybegyűltek nevében is,
Bene Ildi, aki tetőt adott a fejünk fölé,
és teret adott a levendulabuzogányokés barátságkarkötők készítéséhez azáltal, hogy a Faluházat megnyitotta számunkra.
Azt gondolom, hogy mindenki,
aki szurkolással, együttérzéssel, segítséggel vagy részvétellel jelen volt
az eseményen, megerősített abban
a hitemben, hogy Deszk egy klassz
hely, ahol befogadják azt, aki be szeretne illeszkedni. Immár 7 éve lakunk itt a családommal, és már nem
„gyüttment”-ként jövök-megyek, hanem hazaérkezem Deszkre.
Kardos Ditke

Az én Falunapom

Igen, úgy éreztem, hogy ez az ÉN Falunapom!
Hogy más is így érezte? Az jó, mert
akkor el lehet mondani, hogy sokak
Falunapja!
Jó lenne, ha minden deszki Falunapja lenne!

Úgy kezdődött, hogy péntek délután meghívtak a fogadásra. El is mentem, és leültem egy asztalhoz, egyedül. De nem voltam sokáig egyedül,
mert csatlakozott hozzám két oroszhegyi vendég, régi ismerősök. Majd jött
két Népdalkörös hölgy, és így már öten
voltunk az asztalnál. Közben sokakkal
üdvözöltük egymást. Jó ez a fogadás,
mert az ember olyanokkal is találkozik,
akikkel legutóbb egy éve beszélt. Ja,
közben voltak üdvözlő beszédek, köszöntők, meg ettünk is néhány falatot,
na meg ittunk is pár kortyot.
Az időjárás nem fogadott kegyeibe
bennünket, mert az eső csepergett.
A ninovei Yah tarararararara (vagy mi)
együttes remekül játszott térzenét, de
egy idő után ők is bementek sátor alá.
A Vezetőség úgy határozott, hogy
az ünnepséget a Faluházban tartjuk.
Ebből az is következett, hogy fel kellett
mennem a világosító fülkébe, hiszen
én vagyok a világosító! Világos?
Az ünnepség a megszokott módon
zajlott. Voltak köszöntők, voltak műsorszámok és voltak kitüntetések. Ez
ügyben nagyon boldog voltam, mert
a DeszkaSzínház is, meg a Belice tánccsoport is kapott elismerést. Annak
meg külön örültem, hogy Mellár Pali
dalostársam munkáját is elismerték.
Két kedves nyugdíjas barátom Hegedűs Józsefné Eszter és Cserháti Gyuri
is a díjazottak között volt. Rajtuk kívül
még sokak munkáját elismerték, de
erről majd a hivatalos beszámoló szól.
Az ünnepség előtt nyitották meg a
vadászkiállítást, hiszen most először a
Deszki Falunapok keretében rendezték
a Megyei Vadásznapot is. A kiállítás
egyszerűen gyönyörű!
Az ünnepség után Kalapos Pipu kidobolta a Falunapok programját, majd
következett az est sztárja: az Irigy Hónaljmirigy. Igaz, a nyolc őrültből csak
négyen voltak jelen, de így is egy fergeteges műsort adtak. Sokakat parodizáltak, még önmagukat is!
A meghirdetett utcabál az esős idő
miatt elmaradt, de a fentebb említett
Yah …stb. együttes tagjai a téren, a
sátrak alatt improvizáltak és remek
hangulatot teremtettek.
Szombaton reggel kicsit félve indultam el a Szomszédolón, kerékpárral.
Én Szőregre mentem, egy kicsit nézegettem, ahogy a vállalkozó gyerekek
a rönköt dobálják, majd visszajöttem
Deszkre. Itt megtudtam, hogy 100-nál

is többen fizettek be a programhoz
tartozó babgulyásra. Ez örvendetes,
de jobb idő esetén jóval többen lettek
volna!
Utána kibicikliztem a Szabadidő
Parkba és bementem gyanútlanul a
nagy sátorba (ami egy szuperjó találmány!). Itt éppen akkor kezdődött a
Vadásznap megnyitója. A színpadon
csupa ismert és kevésbé ismert vendég között láttam a Püspök urat, a
Rendőrkapitány urat és másokat. Deszket Molnár Sándor, a helyi Vadásztársaság vezetője képviselte. A műsor a vadászkürtösök zenélésével kezdődött,
ami csodaszép volt. Ezután üdvözletek
következtek, majd behozták az áldozati őzbakot. Életemben először voltam
ilyen rendezvényen (mármint vadász
rendezvényen), számomra minden új
volt és érdekes. Érdekes rituálék vannak a vadászoknál.
Ezután hazabicikliztem és felkészültem a délutánra meg az estére.
Kocsival mentem vissza, mert egy
csomó dolgot vinnem is meg hoznom is kellett. A befizetett babgulyást
ételhordóba kértem, mert még nem
voltam éhes. Ezután körülnéztem a sátorsoron, ellenőriztem, hogy minden
kiírt polgármester a helyén van-e. Nem
volt! Ez öreg hiba! Így az emberek félrevezetődnek!
Közben sok ismerőssel találkoztam
és beszélgettem is egy kicsit.
Később bementem a nagy sátorba
és néztem az ott folyó műsort, eseményt. Volt mindenféle dolog. Nekem
a görkorcsolyás bemutató tetszett.
Ezek a gyerekek nagyon-nagyon ügyesek. Örülök, hogy az egyik kisunokám
ezt választotta. Igaz, hogy még csetlikbotlik, de majd megtanulja a mozdulatokat.
Kicsit megéheztem és megnéztem,
maradt-e egy kis babgulyás. Szerencsém volt: maradt. Minyó Józsi babgulyása utánozhatatlan: minden van benne, aminek lenni kell, és mindenből
annyi, hogy az összhatás fantasztikus!
Köszönöm Jóska!
Itt találkoztam egy régi, kedves tanítványommal, aki jelenleg külföldön
él és nemrégen szült. Most hazalátogatott néhány hétre, így vele, meg az
édesapjával jól elbeszélgettünk.
Ezután próbát tettem az algyői sátornál, hátha jut nekem is a sült halból,
mert azt legalább annyira szeretem,
mint a babgulyást. Nem volt szerencsém: az előttem kettővel állónak már
azt mondták, elfogyott, így közösen
szomorkodtunk. Na, majd jövőre hamarabb megyek.
Vissza a nagy sátorba, ahol a korábban említett Yah tralllallla együttes
zenélt, de már csak a legvégét sikerült
elérnem. Ezután következett a Juhász
banda, meg egy régi, kedves ismerő-
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söm: Kósa Dominika. Juhászék hozták
a megszokott kiváló színvonalat, Domi
meg gyönyörűen énekelt.
Lassan készülni kellett a Mással
szórakozzatok vetélkedőre, hiszen itt
a zsűrielnöki teendőket láttam el. A
csapatok is gyülekeztek, mármint az
Iskola, az Óvoda, a DeszkaSzínház és
a Postások csapata. Ezúttal a játékok
kitalálója: Varga Krisztina vezette a játékot, ő kiválóan el tudta magyarázni
a tudnivalókat a csapatoknak. Az öt
játékból álló versenyt ismét a Postások
nyerték 36 ponttal, második a Deszka
30 ponttal, harmadik holtversenyben
az Iskola 26 ponttal és negyedik az
Óvoda csapata lett 24 ponttal. Szórakoztató játék volt!
A program folytatódott a Miénk a
színpad nevű műsorral, melyben a
helyi előadók léptek fel. Így a Népdalkör is színpadra lépett, melynek
én magam is tagja vagyok. Rajtunk
kívül, énekesek, táncosok, szólisták és
– különlegességként – az oroszhegyi
táncosok is felléptek. Mindenki megérdemelt sikert aratott. A Népdalkör
tagjaként pörkölt- és italjegyet is kaptam. Kiváltottam: őzpörköltet kértem a
választékból, megy egy gyömbéritalt.
A pörköltet később kóstoltam meg: kiváló minősítést kapott nálam!
Persze, műsor közben eredményeket is hirdettek a horgászverseny, a kézilabda-torna és a főzőverseny résztvevőinek. Ezen eredmények az újságban
más oldalakon olvashatók.
A műsor jól elhúzódott, majd jött
a Desperado. Én meg mentem. Nem
mintha nem tetszene az együttes, csak
elfáradtam, és úgy éreztem: nekem
most haza kell mennem. Úgy is lett, de
még otthon is hallottam kicsit a zenét,
és láthattam a tűzijátékot.
Számomra a következő program az
alvás volt. Egészen jól sikerült! Örültem.
Másnap, vasárnap a gyerekeinket
meg az unokáinkat vártuk ebédre, így
főznöm kellett. Főztem egy nagy fazék
csirkegulyást, meg sütöttem rengeteg
palacsintát. Ezek receptjét nem írom le,
mert csak főzni tudok, de a receptírás
nehezemre esik.

Természetesen időt szakítottam
arra, hogy a családommal együtt elmenjek a templomba, hiszen ott lépett
fel a Cantabella női kórus, melynek
szereplését mindig is figyelemmel kísérem. Most sem csalódtam! A műsor
remek volt, a lányok gyönyörűen énekeltek a csodás akusztikájú templomban, Retek Brigitta vezetésével. Szép
élmény volt!
Ezzel az én Falunapom véget is ért.
Igaz, várt még egy fél liter palacsintatészta, amit meg kellett sütni, egy családi ebéd, amit meg kellett enni és a
Forma 1, amit meg kellett nézni. Megnéztem. Az is jó volt.
Szóval, jó volt az én Falunapom!
Révész Pista bácsi
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Szomszédoló

A XX. Deszki Falunapok Kitüntetettjei
Díszpolgári címet kapott: Gyorgyev Vojiszláv;
Közösségi Munkavégzésért Díjazott lett: Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület Kézműves Műhelye és Dr.
Bene Kálmánné;
Közművelődési Díjat kapott: Deszki Deszka Színház és a
Belice Néptánccsoport;
Hűség Deszkért Díjban részesült: Bertók Péterné és dr.
Lamper Elek;
Dícsérő Oklevélben részesült kiemelkedő sporttevékenységéért: Konkoly Virág,
Köszönetét fejezte ki a testület Hauke Haenselnek kiemelkedő szamaritánius tevékenységére való tekintettel,
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki továbbá Mellár
Pálnak, Hegedűs Józsefnének és Cserháti Györgynek a saját közösségükben kifejtett kimagasló tevékenységükért.

III. Torta Parádé
30 nevezővel, 30 hungarocell tortával és közel 100kg K2
tortabevonóval vártuk szeptember 6-án, hogy 13 órát üssön
az óra! A versenyzők között voltak visszatérő indulók és olyanok is, akik életükben először díszítettek tortát. A nevezők
száma ugyan korlátozott volt, személyük azonban a start pillanatáig változott, ugyanis többen visszakoztak a versenyzőtársak felkészültségét látva! Igen, a legszembetűnőbb
változás ez volt, hiszen az elmúlt 2 évhez viszonyítva, idén
a konkrét tervek és a megvalósításukhoz szükséges kiszúró,
mintázó, színező eszközök sokasága, azaz a tudatosság volt
jelen a tortadíszítők többségénél!
Akármennyire lassan teltek a percek délután 1 óráig, annál
gyorsabban telt el a versenymunkák elkészítésére szánt 1,5
óra. Gyerekek és felnőttek pompáztak az ételfesték színeinek minden árnyalatában, amikor egy Avatarosan kék kezű
kislány lépett hozzám: „A zsűribácsi nagyon félelmetes lesz?”
Mire rámutattam Popeyre, a Kati Cukrászda tortadíszítő, formatorta készítő, hihetetlen precíz és tehetséges cukrászára.
Mire a kislány, így válaszolt: „ Az a fiú a zsűribácsi? Hiszen ő
odajött és beszélgetett velem és megdicsérte a tortámat
is!” Ő volt Popeye, alias Szabadi István, aki első szóra elvállalta a zsűrizést, sőt a hétvégi tortarendelései elkészítését
is a versenyünkhöz igazította. Személye nemcsak azért volt
megtisztelő, mert az egyik legtehetségesebb tortadíszítő
cukrásznak tartom, hanem azért is, mert mint cukrász és
cukrászda tulajdonos megérti versenyünk lényegét, amely
a háziasszonyok bátorítása a kreativitás felé, valamint a cukrászat és azon belül is a modern cukrászat népszerűsítése!
Kreativitásban pedig az idei versenyen sem volt hiány! A versenyművek között volt pávás, kalapos, kisegerekkel hemzsegő sajtos, ékszerdobozos, Hello Kitty-s, kisvirágos, nagyvirágos, berni pásztor kutyás, világító tornyos, szivárványos…
egyedi és megismételhetetlen alkotások!
Tényleg nehéz dolga volt a zsűrinek és még a pontozásos döntés is folyamatosan egált mutatott. Közel 30 versenymunkával, ajándékok sokaságával és a mindent tudó
oklevelekkel érkeztünk a nagyszínpadhoz, az eredmény
kihirdetésére! A nyertes nevek előtt azonban szeretnék köszönetet mondani annak a 4 támogatónak, akik évek óta
lehetővé teszik a Torta Parádé megszervezését! Legelőször
is egy pesti fiatalembernek, Illés Gergőnek, aki bár nem járt

még Deszken, mégis minden évben számíthatunk segítségére és az általa gyártott K2 Tortabevonóra, mely hazánk
legjobb tortabevonója! Ugyanígy mellettünk áll Márta Dániel, a szegedi CukrászDiszkont tulajdonosa és Vikorné Icu, a
Tupperware képviselője. Nem utolsó sorban pedig a legnagyobb köszönet Király László és Bene Ildikó csapatának jár,
akik mindamellett, hogy évek óta a Falunapok programjai
közé választják a TortaParádét, a szervezés nagy részét is magukra vállalják, valamint az ajándékozásban is részt vesznek!
A köszönet pedig kijár minden versenyzőnknek is! Egytől
egyig tökéleteset, kreatívat és ami a legfontosabb egyedit
alkottak! Közülük idén a zsűri a következő tortadíszítőket
díjazta:
Felnőtt kategória:
I. Kardos Ditke
II. Vargáné Sprokk Anikó
II. Nyergesné Király Anita
III. Muhariné Hatvani Éva és Muhari Attila
Különdíj:
Kodé Judit
Samuné Hudák Aranka
Gyerek kategória:
I. Tímár Adrienn
II. Ancsa Molnár Gertrúd
III. Csányi Nikolett, Molnár Maya, Molnár Milla
Különdíj: Uhjár Anita
A XXI. Deszki Falunapokig még bőven van idő, így a tortadíszítés kedvelői már elkezdhetik az ötletelést, a tervek
szövögetését a IV. Torta Parádéra! Számítok Rátok akkor is! ;)
Haluska Andi

Falunapi horgászverseny
Remek horgászidő fogadta a résztvevő 30 csapatot – 90 fő – az immár jelentős múltra visszatekintő „Falunapoki”
horgászversenyünkön. Reggel 6 órától
folyamatosan érkeztek a versenyzők, és
a finom reggeli elfogyasztása közben
többen már a vizet fürkészték latolgatva, hova lenne jó kerülni a sorsolásnál.
Tari János – egyesületünk elnöke – és
Király László polgármester megnyitója
után megkezdődött a sorsolás, majd
ezt követően benépesült a három
szektor kilencven horgászhelye, és dudaszóra megkezdődött a vetélkedés.
A versenyzőket hat mázsa frissen telepített, 1,5-4 kg-os ponty várta. Kis idő
elteltével már látszott, hogy a potykák
kapókedve elmarad a remélttől, ezért
többen átálltak a kishalas horgászatra.
A csapatverseny értékelési szempontját figyelembe véve ez bölcs döntés
volt. A háromórás versenyt követően
megkezdődött a mérlegelés, mely bebizonyította, hogy a kishalas horgászat
meghozta gyümölcsét. A fogási eredmények elmaradtak a várttól, hiszen a
90 versenyző mindössze 9 db pontyot
zsákmányolt, így döntő fontosságú lett
a kifogott kárászmennyiség. A verseny
során összesen 41,75 kg kopoltyús került a haltartókba.

A csapatverseny végeredménye:
I. „Tiszavirág” – Deszk
		 Kovács Antal
		
Ifj. Kovács Antal
		
Horváth Tamás
Kifogott halmennyiség: 6,65 kg
Helyezési szám: 8
II. „Kik is vagyunk?” – Deszk
		 Csehák Dezső
		
Lévai István
		
Tari János
Kifogott halmennyiség: 5,39 kg.
Helyezési szám: 9
III. „Mekk Mester Bt.” – Szeged
		 Ternyák Miklós
		
Csaba Levente
		
Mihó Csaba
Kifogott halmennyiség: 4,42 kg.
Helyezési szám: 16
Egyéni verseny végeredménye:
I. Kovács Antal – 3,20 kg
II. Lévai István – 3,14 kg
III. Ternyák Miklós – 3,11 kg
Az eredményhirdetés során minden
résztvevő jutalomban részesült köszönhetően az - évek során sajnos egyre apadó – szponzori körnek. A jövőre
nézve megfontolandó, hogy kell-e,
tudjuk-e valamennyi versenyzőt megtisztelni ajándékkal.

2014. szeptember

Mint minden évben, idén is „Szomszédoltunk” a Falunapok keretében, s
úgy gondoltam, tartok róla élménybeszámolót, de rájöttem, tulajdonképpen mindig ugyanarról számolok be…
most úgy döntöttem, inkább arról írok,
ami más volt, mint eddig.
Először is: évek óta először pattantam ki az ágyból már reggel 6 órakor!
Na, nem a túlbuzgóságom miatt, hanem az aggódás vitt rá, ugyanis a péntek esti bulit elmosta az eső, így jogos
volt a félelmünk, hogy másnap is így
járunk! Amikor 8 órakor szemerkélő
esőben kezdtük meg az első lelkes
jelentkezők regisztrálását, enyhe szívinfarktus kerülgetett…(ilyenkor számítunk 150-200 főre, így is főzünk, szóval,
nem mindegy, hogy nekem kell-e bevállalni a hatalmas bogrács babgulyás
elfogyasztását…)
De megszántak bennünket az „égiek”, kisütött a nap, és nagyjából 120 fő
el is indult Szőregre, illetve Klárafalva
irányába görkorival, kerékpárral, gyalog. Újdonság volt idén, hogy rendőri
felvezetést is kaptunk! Őszintén szólva
túl nagy szükség nem volt rájuk, de a
résztvevők nagyon élvezték a helyzetet! Most képzeljék el a látványt: megy
(illetve inkább csak gurul) egy villogó
rendőrautó az úton, lent a kerékpárúton meg 60-70 fős görkoris társaság
próbál vele lépést tartani! De az sem
volt rossz, ahogy Szőreg felé egy motoros rendőr tette ugyanezt, mi pedig
tekertünk utána! Hát, egy haszna mindenképp volt a dolognak: egyszer az
életben szemtanúja lehettem annak,
hogy az autósok (kivétel nélkül mind)
szabályosan, betartva a sebességet
közlekedtek Deszken!

Akiknek nagyon köszönjük a segítséget:
Klárafalván: Fábiánné Ildikó, Samu
Aranka, Kócsó Bernadett, Vörös Anita,
Frank Dezsőné.
Deszken: Szunyog Erzsébet, Retek
Brigitta, Minyó József, Kovács Csaba,
Mák József, Kócsóné Zsuzsa.
Szőregen: Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő, Kecse-Nagyné
Bánszki Zsuzsanna, Keresztesné Halász Katalin, Tóthné Dr. Busa Edit, Tóth
János, Kerekes Ferenc, Bánáti György,
Ágó Rita, Lipczei Anita, Détári László.
Támogatóink: Fekete József István
klárafalvi polgármester, Pápai Mátyás
klárafalvi alpolgármester, Juhászné Fekete Szilvia, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
S végül, de nem utolsó sorban köszönjük Gyorgyev Vojiszlávnak az önfeledt kitartást és lendületet!
Sillóné Varga Anikó

Falunapi versenyek eredményei
MÁSSAL SZÓRAKOZZATOK
JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ
1. helyezett – Postások
2. helyezett – DeszkaSzínház
3. helyezett – Tanárok
4. helyezett – Óvónők

FŐZŐVERSENY
Rendezvényünk zárásaként a terített
asztal mellett fogyasztottuk el Csányi
József horgásztársunk két bográcsban
főzött „marhapörijét”, mely remekül
sikerült. A verseny végeztével elmondhatjuk, hogy a sok és alapos előkészítő
munka eredményre vezetett, hiszen
zökkenőmentes volt a lebonyolítás.
Támogatóink:
Desz Község Önkormányzata
– Ők biztosították az ebédhez a 40
kg marhahúst, amit ezúton is köszönünk.
– A plusz ebédekhez a húst és az
alapanyagot egyesületünk vásárolta.
Király László
Gyorgyev Vojiszláv
CE GLASS Kft. (Szilánk)
Lévai István
Tari János
Fodor Béla
Támogatásukat köszönjünk, és a jövőben is számítunk segítségükre.
„Maros Ponty” Horgászegyesület

Nagyon tetszett az is, hogy a 91 éves
Tóth Pista bácsi az elsők között érkezett elektromos székében, és közölte,
idén ő képviseli a családot! De a kisfiam
osztálytársa sem választott egyszerű
módot, ő rollerra pattanva tette meg
az utat.
Ami viszont ugyanolyan volt, mint
minden évben: a kedves és melegszívű
fogadtatás és vendéglátás Szőregen és
Klárafalván, az isteni és utánozhatatlan
Minyó Józsi bácsi-féle bográcsos babgulyás, és az elégedett arcok látványa!
Nagyon köszönjük mindenkinek a részvételt, várunk Benneteket jövőre is! És
míg el nem felejtem: október 4-én Gyalogtúra!!!

Marhapörkölt kategória
arany minősítés: Rózsavölgyi József,
Szőreg
ezüst minősítés: Toroczkai László,
Ásotthalom
bronz minősítés: Putnik Lázár,
Újszentiván
Birkapörkölt kategória
arany minősítés: Csányi László,
Mórahalom
ezüst minősítés: Dr. Kormányos László,
Szatymaz
bronz minősítés: Horváth Lajos,
Királyhegyes
különdíj: Kovács Sándor,
Csanádpalota
Egyéb kategória
arany minősítés: Sánta Ferenc,
Csengele (sülthal-tál)
ezüst minősítés: Domonkos Szilvia,
Majdán (katonabab)
bronz minősítés: Ferenczi Ferenc,
Tiszasziget (gombás zúzapörkölt)
különdíj: Pirna-Königstein,
Pirnai Spezial marhahúsleves

„Legjobb külföldi szakács” különdíj:
Novi Knezsevac, Dragan Babic
Igazfalva, Ihász János
„Deszkiek kedvenc halsütője”
különdíj: Algyő
„Legszebb főzőhely”: Balástya

DESZK PARÁDÉ EREDMÉNYE
I. helyezett: Tücsök Óvoda
II. helyezett: Frédi és Béni
(Kovács András és Dániel)
III. helyezett: Rózsaszín párduc
(Brigovácz Anita)

XI. NEMZETKÖZI SZALMA ZOLTÁN KÉZILABDATORNA EREDMÉNYE
Lányok:
1. Deszki SC
2. Algyői SK
Legjobb játékos:
Paska Nikolett – Deszki SC
Gólkirály: Pál Mariann - Algyői SK
Legjobb kapus: J
uhász Szilvia - Algyői SK
Fiúk:
1. Hódmezővásárhelyi KE
2. Deszki SC
3. Net-Sped
Legjobb játékos:
Ignácz Vilmos – Net-Sped
Gólkirály:
Négyökrű Gábor – Deszki SC
Legjobb kapus:
Bíró Tamás – Hódmezővásárhelyi KE
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Nyári élet az óvodában

Június első napjaiban óvodánk életébe is beköszöntött
a nyári időszámítás, amely augusztus végéig tartott. Ez idő

alatt a lecsökkent gyermeklétszám, valamint a dolgozók
szabadságolása miatt intézményünkben összevont csopor-

tokban működött óvodásaink
ellátása.
A gyerekek legnagyobb
örömére nagyon sok időt töltöttünk a szabadban. Árnyas
udvarunkon
végeláthatatlan
fogócskázás, bújócskázás zajlott, komoly focimeccsekkel
felváltva. A homokozókban
szebbnél-szebb homokvárak
épültek homoksütikkel körítve
és az új kültéri játékok egy pillanatra sem árválkodtak üresen.
A különböző kézműves tevékenységek, népi játékok, mesék

Tücsök Híradó
Igaz a mondás: (a Tücsök Óvodára
biztosan) három az igazság, negyedik
a ráadás.
2011-ben a Tücsök Zenekar két, három és négy keréken gurult a győzelem
felé.
2012-ben a Varázslatos Ovibusszal
nyertünk. A legparádésabb felvonulásunk Deszk utcáin a
Tücsök lakodalom volt az elmúlt évben. Az idén negyedik alkalommal hirdették meg a Deszk Parádét.
Ismét lázasan készülődtünk a felvonulásra. Az IKARUS által gyártott babakocsik beszerzése nem ment könnyen.
Az egyiket Nyíregyházáról vásároltam. Az értékes régiségek padlásokról
kerültek elő.

és gyermekjátékok megszépítették, színesebbé tették óvodásaink mindennapjait, számos
lehetőséget nyújtva arra, hogy
érdeklődésüknek megfelelően
választhassanak, munkálkodhassanak.
Ezen a nyáron 10 középiskolai
tanuló, töltött közhasznú munkát intézményünkben, a gyermekeink örömmel fogadták
őket, kedvességük, játékosságuk maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára.
Köszönjük a polgármesteri

hivatalnak azokat a segítőket,
akiket óvodánkba kihelyeztek a
közmunka program keretében,
így is hozzájárulva gyermekeink

zavartalan nyári, óvodai életéhez és a dolgozók eredményes
munkájához.
Az óvoda dolgozói

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYAZAT
A gyerekek ámulattal lesték, nézegették, próbálgatták a kocsicsodákat.
Péntekre elkészült minden, a kb. 500
krepp-papír rózsával, a több száz apró
papírvirággal feldíszített babakocsik,
kiegészítők. Szombaton nagy volt az
izgalom, kémleltük az eget napsütésre
várva. Izgultunk az ellenfelek miatt is,
ki és mivel lepi meg az érdeklődő embereket. A szomorkás idő ellenére jó
páran kíváncsiak voltak a Deszk Parádé
menetére. Az út végén már csöpörgött
az eső. A pályán még sokan megcsodálták a kis Tücskök csapatát. Negyedszer
is mienk lett a győzelem! Köszönjük a
sok dicséretet, gratulációt, a gyerekek
és a szülők kitartását a hosszú úton.
Imri Miklósné

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2014/2015ös tanév első félévére középiskolás tanulók számára ösztöndíj pályázatot írt ki. Ebben a félévben hét tanuló pályázott.
Mivel mind a hét pályázat megfelelt a kiírásnak a kuratórium
úgy döntött, hogy mind a hét tanuló megkapja az ösztöndíjat./ Az elmúlt félévben csak egy tanuló pályázatát tudtuk
értékelni./
Az elbírálás szempontjai a következők voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka,
DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./
2014. augusztus 21-én a kuratóriumi ülésen az alábbi határozat született:
A 2014/2015-ös tanév I. félévében a következő tanulókat
részesítjük ösztöndíjban (az ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):
BOGNÁR SAROLTA
KIS GELLÉRT
KIS HENRIK
LÁSZLÓ GERGŐ
VINCZE ZSUZSANNA RÉKA
ERDÉLYI ZITA
VINCZE DEMETRINA GERDA
Gratulálunk a nyerteseknek! További jó tanulmányi munkát és sikereket kíván:
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma

Kibővült a Tempfli téri
fodrászüzlet
Kozmetika és masszázs
szolgáltatással
Fodrászok: Tóth Erika
(0630/2898-562)
Sziveriné Megyesi Judit
(0630/3637-501)
Pocsainé Török Andrea
(0630/2071-179)
Kozmetikus: Tirk-Balczó Kinga
(0620/4555-399)
Masszőr: Csókási Sarolta
(0630/3034-513)

Szeretettel várjuk
régi és új vendégeinket!
Üzlet telefonszáma: 62/271-075

Iskolai hírek
Tisztelt Olvasó!

Szeptember elsején megkezdődött a
2014/15-ös tanév a Zoltánfy István Általános Iskolában. Ameddig a gyermekek
a jól megérdemelt nyári pihenőjüket töltötték, intézményünkben nem állt meg
az élet. A tanév előkészítése egy hos�szabb folyamat, amely már szinte mindjárt elkezdődik az előző tanév végén.
Így volt ez idén is. Július, augusztus
a karbantartás ideje. Az önkormányzat,
mint működtető feladata ezen munkák
elvégzése. Nagyobb feladat volt például
a tisztasági festés, tetőkarbantartás, udvarrendezés, asztalosmunkák, stb. Az
iskolakezdésre tiszta és biztonságos környezet várta a tanulókat.
Az oktató - nevelő munka előkészítése
is megtörtént, a törvényi változások folyamatos kontrollálása mellett.
Az oktatás területén az egyik legnagyobb fejlesztés a szerb nemzetiségi
iskolában következett be. Az eddigi ös�szevont három évfolyamos tagozat négy
évfolyamosra bővült. Ezen megnövekedett feladat ellátására a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ engedélyezett egy új álláshelyet, szerb nemzetiségi tanítói állás keretében. Az iskolában
dolgozó félállású pedagógiai asszisztens
kiválasztásánál is előnyt jelentett a szerb
nyelvismeret.
A nem „szerb iskolába” járó gyermekek számára is megteremtettük a
lehetőséget a nyelv elsajátítására. Fakultációban tanulhatják a nyelvet az érdeklődő gyerekek (jelenleg elsőtől negyedik
osztályig) felmenő rendszerben és akár
egy nyelvvizsga letételéhez is eljuthatnak
nyolcadik év végére.
Beindítottuk szintén felmenő rend-

szerben a kézilabda utánpótlás nevelést
alsó tagozaton, tanórán belül és kívül
egyaránt.
Az eddigiekhez hasonlóan az egész
napos iskola kapcsán folytatjuk a délutáni foglalkozások szervezését. Itt megtalálható többek között a másnapra való
felkészülés, tömegsport, kézműves szakkör, rajz szakkör, természetbúvár szakkör, angol nyelvi, matematika és magyar
tehetséggondozó foglalkozás, ECDL
vizsgára felkészítés, énekkar, diákönkormányzatot segítő foglalkozás.
Lehetőséget biztosítunk még (nem
iskolai feladatként, díjazás ellenében) a
társastánc órarenden kívüli folytatásához, hangszeres oktatásra (furulya) és
küzdősport (judo) lehetőségre.
Tanulóinkkal (akinek szüksége van rá)
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus,
logopédus, gyógytornász foglalkozik.
A nyár folyamán egy, az iskola által
beadott pályázat pozitív elbírálása is
megtörtént. Örömmel vettük, hogy a
TIOP 1.1.1. Számítógép Hálózati Projekt
keretén belül iskolánk IKT eszközparkja
jelentősen modernizálódik és bővül. A
felső tagozat egy tantermében (a számítógép termen kívül, mely az elmúlt években szintén megújult!) kiépítésre kerül
egy 16 állásos tanulói hálózat, laptopokkal, projektorral, interaktív táblával.
Az alsó tagozatra projektor és laptopok kerülnek és nem marad ki a szerb
iskola sem, ahová szintén jut projektor
és notebook!
Minden teremben megteremtjük az
interaktív anyagok használatának „eszköz” feltétel rendszerét.
Amint ez a projekt teljesen megvalósul, elmondhatjuk, hogy iskolánk IKT

parkja megfelel a modern kor elvárásainak (más iskolákhoz képest irigylésre
méltóan) és minden diákunk hozzájut az
informatikai kompetencia magas fokú
fejlesztésének lehetőségéhez.
Párhuzamosan a fent említettekkel,
természetesen a NAT és Köznevelési törvényben meghatározott oktatási, nevelési feladatokat a tanév során, a szigorú
ellenőrzés mentén elvégezzük.
Eredményes és sikeres munkát kívánok minden tanulónak, pedagógusnak!
Vid György igazgató

HÍREINK:
 2014. szeptember 1-jén megkezdődött a 2014/15-ös tanév. Az évnyitón 22 első osztályos tanulót köszöntöttünk, közülük hat tanuló a szerb
tannyelvű iskolában fog megtanulni
írni, olvasni, számolni. Osztályfőnökök: Harcsásné Kasza Éva illetve Zórity
Dusica. Az évnyitó műsorát a negyedik
osztályosoknak és Deákné Bátky Judit
tanítónőnek köszönhetjük. A hangulatos versek mellett bemutatták társastánctudásukat a gyerekek, köszönjük
nekik. Sok sikert a kis elsősöknek!

 Szeptember 5-én, a Deszki Falunapok keretén belül került átadásra
az új iskola előtt a Zoltánfy szobor. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Deszk
község első köztéri szobra iskolánk elé
került elhelyezésre.
 Osztálykirándulás
Az év végi hírekből kimaradt egy
osztálykirándulás beszámoló. Nem tehetjük meg, hogy nem számolunk be
róla, mert tanulóink azóta is emlegetik
a felejthetetlen élményt.
2014. június 16-18. Eger
Hajnali 7 óra, a busz megtömve bőrönddel, 34 zsibongó és izgatott 5. és
6. évfolyamos gyermekkel és 3 tanárral.
Irány Eger!!!
Az út gyorsan, sok nevetéssel és
mókázással telt el. A szolnoki Repülőmúzeumot a kerítésen keresztül néztük meg, de így is klassz volt a látvány.
Szerencsésen megérkeztünk a Wigner
Szakközépiskola kollégiumába, ahol
elszállásoltak minket. Az ablakokból
ráláttunk a Bazilika tornyaira és az egri
várra, így ebben a történelmi környe-

zetben egy kis időre egri hősöknek
érezhettük magunkat. Délutáni programként, mint„fáradt” vándorok, az egri
fürdőben mostuk le magunkról a hos�szú út porát Este focimeccset játszottak
a „fiaink” a szálláson lakókból verbuválódott ellenféllel. Maradjunk annyiban,
tisztes helytállással, mert ugye nem
csak az eredmény fontos. Másnap irány
Szilvásvárad: a Szalajka-völgy, a Fátyolvízesés, az Ősember barlang. 9,6 km-t
gyalogoltunk, jól esett az ebéd, mely
erőt adott az ezt követő bobozáshoz.
A 3. napon „bevettük” az egri várat, no
azért nem egészen úgy, mint a törökök. Megtekintettük a vármúzeumot,
a várbörtönt és a Kazamatákat. Nagyszerű tárlatvezetőnk volt, a gyerekeket
teljesen lebilincselte a sok, már ismert
és ismeretlen történet és látnivaló. Hazafelé az idő, a rengeteg élmény miatt,
talán még gyorsabban elröppent, mint
odafelé. Jövőre jöhet az újabb felfedeznivaló szép magyar város.
(Dencs Mátyásné, Sipos Lili, Kovács
Attila osztályfőnökök beszámolója)
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Hírek az idősek klub életéről

Mesés szám a tortán - 77!

Augusztus hónap második
felében nagy készülődés volt
a falunapi rendezvényekkel
kapcsolatosan.
Részletesen meg lett beszélve a különböző feladatok
végzése, önkéntes jelentkezés alapján. Sokan vállalták
a különböző sütemények
elkészítését, sütését. Voltak,
akik a fasírt készítésnél, a csirkehús sütésnél, a zöldségek
előkészítésénél, vagy egyéb
előkészületeknél vállaltak tevékenykedést.
Augusztus 30-án az Újszentiváni Nyugdíjas Klub
szervezett vacsorával egybekötött zenés rendezvényt,
melyen 15 fő jelent meg
Deszk részéről. A rendezvényről jó hangulatban tér-

A nyugdíjas klub napi
programjai
között
gyakran
szerepel
névnapi vagy éppen
születésnapi köszöntő, egy kis süteményezés, vidám
verselés. A Máriákat, Editeket volt
alkalmunk szép szavakkal, egy szál virággal
meglepni a névnapjuk alkalmából a hónap közepén. Kivételesen akadt egy nem mindennapi születésnapos is, aki „két
hetes” létére nagyon jól tartja
magát, jó egészségnek örvend,
a viccelődés és a munka épp
úgy szerepel a kelléktárában,
mint a klub életben való tenni
akarás. Klubvezetőként is segí-

tek haza a résztvevők a finom
vacsora, a jó zene emelte a
hangulatot.
Szeptember 2-án Csurelné
Margitkát köszöntöttük. A
tortát Wolfné Erzsike sütötte,
mely nagyon finom volt. Sós
perec, töltött sütemény és
pezsgő volt még délután a
finomságok között.
Szeptember 4-én elkezdődtek a falunappal kapcsolatos étel-előkészítések, 5-én
minden húst, süteményt,
zöldséget megfőztek-sütöttek.
A szeptember 5-7. között
tartó falunapokon igen jól sikerültek a rendezvények, bár
az eső kicsit zavaró volt.
A klubtagjaink közül két
személyre tettünk javaslatot

kitüntetésre, a közösség érdekében végzett munkájuk
alapján, nagy örömünkre
szolgált, hogy mindketten
meg is kapták az elismerést a
Falunapi Ünnepségen. Gratulálunk Hegedűs Józsefnének,
és Cserháti Györgynek a kitüntetéshez.
A Polgármester Úrnak szeretnénk megköszönni minden klubtag nevében a Falunapi vendéglátást.
Szeptember 10-én Mária,
Edit, Klára nevű klubtársaink
névnapjukat, Papp Józsefné,
Zika László és Fülöp István a

születésnapjukat ünnepelték. Az ünnepeltek finom
pacalpörkölttel, édes és sós
süteményekkel, finom italokkal vendégeltek meg bennünket. Köszönjük minden
ünnepeltnek.
Szeptember 12-én Algyői
fürdőzésre került sor, 15 bátor személy vett részt az eső
ellenére, ahogyan a mondás
tartja: „Ne félj a vihartól, hanem tanulj meg táncolni az
esőben.” Ha táncolni nem is,
de fürdeni tudunk.
R.B-né

tette a szép
számú ,
lelkes
csapat
életét éveken át, és
most is meghatározó a véleménye.
Nélküle nem lenne
ilyen ez a klub, ez az
épület, és az itt folyó
közösségi élet sem.
Papp Józsefné Irénke néninek – nagyon boldog 77. születésnapot, jó egészséget és még
sok közöttünk eltöltött, felejthetetlen délutánt, színes programot kívánunk!
Tisztelettel:

Király László
polgármester

Oroszhegyen jártunk

Ez évben most már második alkalommal mentem Oroszhegyre. Először
februárban voltam ott, a DeszkaSzínház
vendégszereplésével, most pedig elmentünk az Oroszhegyi Szilvanapokra.
Az első alkalommal csak nagyon
keveset láttam a faluból, de már az is
lenyűgözött. Most, alkalmam volt egy
kicsit jobban körülnézni. Változatlanul
lenyűgözött a látvány, hiszen a bennem
emlékként létező Oroszhegy jelentősen
megváltozott. Az utcák aszfaltosak, a
házak takarosak, az udvarokon 1-2-3-4
autó közül legalább egy terepjáró, az
intézmények felújítottak. Az az út, amin
régen a Nyúládra jártunk - akkor igazából nem is volt út - mostanra egy elég
széles nyomvonalú, zúzottköves út lett,
amin a személykocsik is fel tudnak járni
a hegyre.
Kovács Sanyiék vendégei voltunk,
ami szintén nagyon régen esett meg.
A 20 éve keletkezett kapcsolat egy idő

után ellaposodott, majd megszűnni látszott. Most meg, mintha újból indulna.
Ez nagyon örvendetes! Rajtunk kívül
még néhány házaspár is utazott, valamint a Belice néptánccsoport tagjai.
A házaspárok is felelevenítették a régi
kapcsolatokat és az ismerős családoknál
vendégeskedtek. Ezzel – talán – újból
felelevenedik a korábbi barátság, aminek igen sok hasznát láttuk mindkét
faluban.
Oroszhegy rengeteget fejlődött az
utóbbi 12 évben (ezt megelőzően 12
évvel ezelőtt jártam ott), talán még
Deszknél is többet, de biztosan látványosabban. Ez – meglátásom szerint
– köszönhető a falu vezetésének, és
személy szerint Bálint Elemér polgármesternek, aki – hozzáértése révén
– rengeteg pályázaton szerepelteti
Oroszhegyet, és ezeken a pályázatokon
többnyire nyer a falu.
Ez évben most már második alka-

lommal mentem Oroszhegyre. Először
februárban voltam ott, a DeszkaSzínház
vendégszereplésével, most pedig elmentünk az Oroszhegyi Szilvanapokra.
Az első alkalommal csak nagyon
keveset láttam a faluból, de már az is
lenyűgözött. Most, alkalmam volt egy
kicsit jobban körülnézni. Változatlanul
lenyűgözött a látvány, hiszen a bennem
emlékként létező Oroszhegy jelentősen
megváltozott. Az utcák aszfaltosak, a
házak takarosak, az udvarokon 1-2-3-4
autó közül legalább egy terepjáró, az
intézmények felújítottak. Az az út, amin
régen a Nyúládra jártunk - akkor igazából nem is volt út - mostanra egy elég
széles nyomvonalú, zúzottköves út lett,
amin a személykocsik is fel tudnak járni
a hegyre.
Kovács Sanyiék vendégei voltunk,
ami szintén nagyon régen esett meg.
A 20 éve keletkezett kapcsolat egy idő
után ellaposodott, majd megszűnni látszott. Most meg, mintha újból indulna.
Ez nagyon örvendetes! Rajtunk kívül
még néhány házaspár is utazott,
valamint a Belice néptánccsoport
tagjai. A házaspárok is felelevenítették a régi kapcsolatokat és az ismerős
családoknál vendégeskedtek. Ezzel
– talán – újból felelevenedik a korábbi barátság,
aminek
igen
sok hasznát
láttuk mindkét

Röviden.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....			
 A falu Makó felöli végén, a kutyaisko- tesen kis település révén sokan tudják, vezője. Ebből adódik, hogy a munkában
lához levezető útnál lévő sarki ház előtti hogy kit takar a C. Zoltán jelölés. Igaz részt vevők többsége a tánccsoport
kerékpárút és a ház új kerítése is a 43-as nem vágytunk rá, de ezzel országos hír- tagja volt. Mellettük még több néptáncút felől erősen megrongálódott. Már he- ré is avanzsáltunk, hiszen a TV2 riporte- hoz kötődő családtagot is láthattunk. S
tek óta láthatják mindazok, akik Klárafal- rét is elhozta az eset Deszkre. A rendőr- íme a névsor, akiknek köszönet közösva felé tekernek és találgatják, hogy mi ségi ügy lezárásáról nincs információnk. ségünkért végzett munkájáért: Krizsán
Pál, Papp József, Németh Róbert, Révész
történhetett. Megkérdeztem az ingatlan
tulajdonosát, aki elmondta, hogy egy  A római katolikus templom homlok- Norbert, Tóth Ferenc, Kodé László, Szabó
nagy csattanást hallottak, kirohantak, s zata erősen romlásnak indult. Mind az Imre, Csabai Zoltán, Csabai Attila, Szűcs
látták, hogy egy eke száguldott neki a ke- önkormányzat mind az egyházi vezetés Gábor, Borka József, Görbe Lajos és Görrítésüknek, ami a 43-ason haladó mező- tisztában van ezzel és várják a pályáza- be Máté.
gazdasági járműről szakadt le, úgy, hogy ti lehetőségeket, hogy hozzá tudjanak
közben fölszántotta a kerékpárutat is. fogni a helyreállítási munkálatokhoz.  Jó néhány évvel ezelőtt a képviselőFotót készítettek a rongálásról és meg- Addig is azonban érdemes lenne átgon- testület hozott egy olyan határozatot,
tették a feljelentést is. Úgy látják, hogy dolni, hogy a főbejárat fölötti aprónak mely szerint nem lehet gyümölcsfákat
az egymásra mutogatás történik. Nem látszó bádogozási, „vízvetési” problé- ültetni közterületre Az indok az alábbi
azé az eke, akié a traktor, s van még a so- mák megoldásával hogyan lehetne a volt: a lehullott gyümölcsöt nem takarítfőr, aki sem az ekének sem a traktornak díszvakolat további hullását megállítani. ják el, nincs megoldva a fák permetezése
és különben is belső kertje mindenkinek
nem tulajdonosa. Remélhetőleg őket
teljes egészében a biztosító kártalanítja,  Augusztusi hétvégén több „amatőr” van. (A már meglévő gyümölcsfák kiszes majd terheli tovább arra, akit a károko- is részt vett a tájház cserepezésén. Gör- déséről természetesen nem volt szó.) A
be Lajos ácsmester a Deszka Döngetők rendezési tervben az ajánlott díszfák fajzás felelőseként kihoz a rendőrség.
egyik tagja volt a társadalmi munka szer- tái is szerepelnek. Persze voltak fölháborodott hangok. Mindez eszembe jutott
 A Móra Ferenc Múzeum virtuális kiállígyümölcsérés idején, merthogy sárgató termében augusztus 27-én deszki pilbarackban, szilvában „gázolhattunk” jó
lanatképeket lehetett látni. A fölvillanó
néhány utcában. Le sem szedték és el
fotók a Tüdőgyógyintézetben készültek
sem takarították a járdáról a lehullott
1982-ben.
gyümölcsöt. Milyen gazdagok vagyunk!
Vagy azt is mondhatjuk, hogy semmi
 Délmagyarországban több cikk is
sem változott az elmúlt évek alatt.
megjelent a deszki szatírról, aki a nyáron
Összeállította: Kószó Aranka
nem is egy alkalommal önkielégítést
végezve ijesztett meg nőket. Természe-

faluban.
Oroszhegy rengeteget fejlődött az
utóbbi 12 évben (ezt megelőzően 12
évvel ezelőtt jártam ott), talán még
Deszknél is többet, de biztosan látványosabban. Ez – meglátásom szerint
– köszönhető a falu vezetésének, és
személy szerint Bálint Elemér polgármesternek, aki – hozzáértése révén
– rengeteg pályázaton szerepelteti
Oroszhegyet, és ezeken a pályázatokon
többnyire nyer a falu.
A Szilvanapok?
Hát, olyan történt, ami még soha:
Oroszhegyen nem termett egyetlen
szem szilva sem az idén. Ami szilvát a
rendezvényen felhasználtak, az mind
máshonnan származó gyümölcs volt.
A helyiek nagyon restelkedtek, de elmondták, hogy semmit nem tehettek, a
szilva virágzás után ment tönkre.
A nyúládi rendezvényen igen sok sátor volt. Volt, ahol lekvárt főztek, volt,
ahol pörköltet, volt,
ahol sütöttek, volt,
ahol árusítottak valamit.
A színpadon meg
egymás
után

mentek a műsorszámok. A mi Belice
csoportunk műsora délután 4-re volt kitűzve, de az előtte fellépő két magyarországi csoport nem nagyon akarta abbahagyni a szereplést, így a mi gyerekeink
sok késéssel kerültek színpadra. Ez azt is
jelentette, hogy az előttük fellépők hos�szú műsorát megunva, nagyon kevesen
maradtak nézőként a színpad előtt, de a
Belice táncára többen kíváncsiak voltak
és így elég szép sikert arattak. Mi meg,
az „öregek”, addig a sátor alatt ültünk az
asztalnál, ahonnan jól láttuk a színpadot
is, meg a sokadalmat is. Vendéglátóink
elláttak bennünket minden jóval, étellel,
itallal. Később a Polgármester úr is odajött és megtisztelt bennünket is néhány
kaja- meg italjeggyel. Becsületünkre legyen mondva, azt is elfogyasztottuk.
Késő este mentünk haza, a szállásunkra.
Másnap igen korán útnak indultunk,
hogy még a délután folyamán hazaérjen
mindenki, hiszen másnap szeptember
elseje volt, a tanév első napja, na meg
munkanap.
A hazaúton egy közúti baleset miatt
kb. 2 órahosszát vártunk, majd továbbhaladva egy, az árokban heverő sárga
kamion okozott némi döbbenetet, de 4
óra körül már haza is értünk.
Szoros három nap volt, ami tulajdonképpen csak egyetlen napot jelentett,
hiszen pénteken odautaztunk, vasárnap
meg visszautaztunk, csak a szombat volt
számunkra Szilvanap.
De nagyon jó volt!
Révészpistabácsi

Szerb tamburatábor
és Szerb búcsú Deszken
A Bánát Szerb Кulturális Közhasznú
Egyesület szervezésében harmadik
alkalommal rendezték meg Deszken
a tamburatábort. Helye a Szent Száva
Kulturális Oktatási és Hitéleti Központ
volt. Az ország több helyéről érkeztek gyerekek, voltak kezdők, haladók
és már olyanok, akik zenekarokban
játsznak. Az oktató is „régi” volt: Janka
László zenetanár Pomázról, aki a kezdők csoportjával foglalkozott. E rövid
három nap alatt (augusztus 16-19.) ha
az alapokat megtanulják, hogyan kell
a tamburát fogni illetve az alap fogásokat, akkor már jó eredményt értünk
el, amire majd lehet épiteni - mondta
Janka Úr. A többiekkel Mamuza IvánManuza, szabadkai zenepedagógus
foglalkozott, aki évek óta segíti a Bánát zenészeinek munkáját. Mindez
kiegészült még az éneklő lányokkal,
Brczán Gordana vezetésével, valamint
a harmonikásokkal, akikkel Barity Zorán foglalkozott. Mindent, amit megtanultak, záróműsor keretében mutatták be augusztus 19-én, a deszki szerb
búcsú napja kulturális programjaként.

Augusztus 19. Jézus Szinevallomásának ünnepe a deszki szerb
templom felszentelésének napja közismerten a „Deszki Szerb Búcsú“. Ez
évben is a délelőtti ünnepi istentisztelettel kezdődőtt, majd körmenettel
és szőlő szenteléssel folytatódott. Délután ünnepi vecsernye volt a szerb
templomban, majd kalács és búza
szentelés a Szent Száva központ udvarán. Az idei „kum“ Dr. Rusz Márk és családja volt. A tamburatábor résztvevőinek műsora következett, nagy sikerrel,
majd egymást váltották a zenekarok:
először a „Rusz“ családi zenekar, majd
a „Banatszke Lale“ a Bosnyáci zenekar
és a „Bánát“ zenészei. Közös vacsora
után a hagyományos bál is az udvarban volt és nagyon jó hangulatban
zajlott: mindenki mindenkivel zenélt,
énekelt és táncolt hajnalig. Az ünnepről elmondható, hogy sikeres volt
minden részében, sok részt vevővel és
jó időben, jó hangulatban telt.
Rusz Borivoj
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Borka András
rovata

Múltunk nyomában
VAS ÉS MŰSZAKI BOLT
A bolt épülete báró Gerliczy
Ferenc birtokához tartozott. A
sarki épület volt a belső gazdatiszti lakás, melyben Todoreszk
Lajos lakott.
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A képen látható épület a
gazdatiszti lakáshoz tartozott.
Az épület eredetileg a kastély
neobarokk stílusú melléképülete volt. Az épület a báró feleségének hozományából épült. Az

épületen túl volt Margit bárónő
rezidenciája, Török Imre tanító
házáig. Az épületek a kastéllyal
szemben épültek. A felszabadulás előtt néhány évig a Katolikus
Legény Egylet székhelye volt.
1944 végén a helyi Kommunista Párt foglalta el az épületet.
Kultúrháznak és gyűlések megtartására használták. Néhány év
múlva liszt cseretelep működött
az épületben, később pedig vas
és műszaki bolttá rendezték be.
Volt itt kínai bolt és lángos sütő,
rövid ideig temetkezési vállalkozás boltja is.
Margit bárónő elhagyta Deszket, a család tagjai a hegyfalusi
Széchenyi kastélyba költöztek.

Margit
bárónő
utcai lakrészében
élelmiszerboltot nyitottak, a belső részben
deszkiek laktak. Az oroszok bejövetele után Csobán Lőrinc és
családja is használta a lakást,
megtehette mert orosz származású volt.
Idővel tulajdonos változások
történtek, így aztán a gazdatiszti lakás kivételével az összes
épületet lebontották, helyére
COOP élelmiszer áruház épült.
Ez a rövid története az épületnek.
írta: Borka András
/ saját gyűjteményéből

Az alábbi e-mail címre küldhetik a digitalizált pályamunkákat: loriub@gmail.com

zsűri döntése alapján kerül sor a
díjkiosztásra és a kiállításon bemutatandó anyag válogatására.

Egy diák akár több munkával
is pályázhat. A munkák max.
A/2-es méretűek lehetnek,
paszpartuzni nem kell.

A pályamunkák beérkezési
határideje:
2014. október 13. (hétfő).

Képzőművészeti pályázat
A deszki Zoltánfy István Általános Iskola képzőművészeti
pályázatot hirdet október 17- re,
a Magyar Festészet Napja alkalmából, amelynek témája:
„ Légy Te magad a műalkotás!”
Hogyan értelmezzék a diákok
a megadott témát? Készítsenek
önarcképet híres festők portréi alapján, úgynevezett parafrázisokat. Próbálják kedvenc
festőjüknek a stílusában elkészíteni önarcképüket akár Picasso-kubista, Rembrant-barokk,
Warhol-pop-art, vagy Vajda
Lajos stílusában. Szabadon válogathatnak a művészettörténet számtalan nagymesterének
műalkotásai között.
A képek az alábbi technikákkal készülhetnek:
– Rajz, különböző sokszorosító grafikai eljárások, festmény,

kollázs, vegyes technikák
– Fotó átalakítással is készülhetnek képek, de ebben az
esetben hagyományos eszközökkel (rajz, festés, kollázs,…)
egészítsék ki azokat, nem digitális technikákkal (mint pl.
photoshop, paint, gimp…)
– Fotót abban az esetben is
elfogadunk, ha maga az alany és
annak környezete van „átfestve”,
illetve úgy berendezve, mint az
eredeti festményen, azaz a fénykép utólag nincs manipulálva
– Készülhetnek
alkotások
videó, stop-motion, vagy más
animációs technikával is, ahol az
egész átalakulási folyamatot bemutathatják. Ennek időtartama
nem haladhatja meg az 1 percet. Digitalizált változatát ajánlott a http://www.mammutmail.
com/ nagy fájlok küldésére alkalmas oldalra feltölteni, de eljuttathatják más adathordozón
is iskolánk címére.

A pályázatot 3 korcsoportban
(1-4., 5-8., 9-12. osztály) hirdetjük meg.
A beküldött alkotások elejének jobb alsó sarkába kérjük,
hogy az EREDETI MŰ 7 cm
magas bélyegképét helyezzék
el, annak alkotójának és a mű
címének megnevezésével.
A beküldött alkotások hátulján kérjük feltüntetni a következő adatokat: név, életkor/osztály,
iskola neve, címe (e-mail), telefonszáma, felkészítő tanár neve.

A pályaműveket a következő
címre kérjük eljuttatni:
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola, 6772 Deszk,
Móra u. 2.
A diákmunkák kiállításának
ünnepélyes megnyitója és díjkiosztója a deszki Zoltánfy István
Általános Iskola aulájában lesz.
A megnyitó pontos dátuma: 2014. október 17. péntek
12.00.
Érdeklődni Ágoston Lórántnál a pályázat szervezőjénél lehet: loriub@gmail.com

A pályázati anyagot háromtagú szakmai zsűri értékeli, a

Vid György
igazgató

Kert és Konyha – szeptember		

Ha szeptember, akkor szüret. Mindent leszedünk, felszedünk, elteszünk. Leszedjük a
szőlőt, az almát, a birsalmát, a
körtéket, a szilvát. Felszedjük a
répát, a hagymát, csalamádét
készítünk, lekvárt főzünk. A
virágoskertben a tavasszal felszedett tavaszi virághagymákat
elültetjük, de palántálhatunk
árvácskákat, hogy a hamarosan nyíló krizantémbokrok
környékét színesítsék. Most zamatos a paradicsom, a kápia,
érni kezd a sütőtök, ropogós
a répa; mind-mind gazdag a
B-vitamincsoport oly fontos
elemeiben. Fogyasszunk sok
dióbelet és egyéb olajos mag-

KÖSZÖNET!

vakat, hiszen a nyár szegényes
volt napsütésben, és a D-vitaminkészletek nem töltődtek fel
tökéletesen. Emiatt, amikor süt
a nap és megtehetjük, töltsünk
minél több időt a szabad levegőn.
Szeretem a nyarat, emiatt várom a nyarat az őszben, hiszem,
hogy lennie kell. Piros avarillattal, előbújó ibolyalilával,
száradó birsalmasajttal. De várom kicsit az első fagyokat is,
gyönyörű piros a hecsedli, és
bármilyen macerás is a csipkebogyóhúst tisztítani, a zamata
és értékei meghálálják a fáradtságot... S mindemellett szeretem a sült tök illatát, emiatt egy
ebből készült sütireceptet szeretnék most megosztani.

SÜLT TÖK PITE DIÓVAL
Hozzávalók:
– 45 dkg sülttök kikapart,
magtalan belseje

Kardos Ditke rovata

– 45 dkg liszt
– 20 dkg cukor
(ha a tök nem elég
édes, lehet 30 dkg is)
– 1 sütőpor
– 1 tk szódabikarbóna
– 1 tk őrölt fahéj
– 1 tk só
– 1 dl olaj
– tetejére opcionálisan
dióbél, mazsola, stb. tehető

ELKÉSZÍTÉS:
1. a sütőtököt (1 átlagos
hosszúkás darabból a 45 dkg
2x lazán kijön) daraboljuk fel 12
darabba. Ha szeretjük a pirított
tökmagot, nem kell kimagozni,
majd megesszük sütve a magokat. Ehhez 180 fokos sütőben
30-40 percig szoktam sütni a
szeleteket. Tapasztalat, hogy a
kápiához hasonlóan minél pörkösebb, annál édesebb a végeredmény.

2. a kihűlt szeletekből 45 dkg-nyit
kikanalazunk, a cukorral, sóval,
fahéjjal összekeverjük. Külön
pépesítést nem igényel, szét
fog mállni a cukortól.
3. a sütőt 150 fokra elkezdjük
előmelegíteni. Közben a lisztet
a szódabikarbónával, sütőporral összekeverjük, a sült tököt az
olajjal lazítjuk, és összeöntjük a
liszttel.
4. 20x30-as tapadásmentesített tepsibe, vagy jénai tálba öntjük, dióval, mazsolával
megszórjuk a tetejét és enyhén
belenyomkodjuk, majd a 150
fokos sütőben 40 pecig sütjük
ajtónyitogatás nélkül.
5. langyosan szelhető. Extra
bónuszként sárgabarack lekvárba mártogathatjuk.
Kardos Ditke

Mint a legidősebb deszki lakos: Petkov Emil unokája, ezúttal szeretnék köszönetet mondani minden deszki és nem deszki lakosnak
a jókivánságokért, amit 105. születésnapja alkalmábol a „nagypapi“
kapott. Külön köszönet a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspökének, Lukián püspöknek (aki személyes látogatást tett az ünnepeltnél), a Szerb Országos Önkormányzatnak –Alekszov Lyubomir
elnökkel az élen. Köszönöm a Deszki Önkormányzatnak, Király László
polgármesternek, a battonyai Szerb nemzetiségi Önkormányzatnak,
Szutor Lászlóné elnökasszonynak, Szvetomir Milicsity deszki szerb
pravoszláv esperesnek, akik szintén otthonában köszöntötték a legidősebb deszki lakost. Valamint köszönöm a megható ünneplést és
tapsot a Faluházban a Falunapi ünnepségen.
TISZTELETTEL:
Az ünnepelt Petkov Emil unokája: Rusz Borivoj
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Körkérdés rovatunkban
Varga Krisztina kérdezte a deszkieket

A XX. Deszki Falunapok idén a Csongrád Megyei Vadásznappal
került megrendezésre. Hogy tetszett ez a kettős ünnep?
Bolgár
Csaba

Mucsi
Petra

Kakas
Orsolya

Naszradi
Miklósné

ügyvezető

rendezvényszervező

balettoktató

Népdalkör tag

Tetszett, hogy a Falunapok és a Vadásznap egy időben és egy helyszínen került
megrendezésre. Hátul, a vadászoknál nagyon sok érdekes és izgalmas, nem
mindennapi dologgal találkozhatott az oda látogató. Színvonalas rendezvény volt.

Sajnálom nagyon, hogy a
péntek estét elmosta az eső,
viszont a szombat kárpótolt érte. A vadásznap változatosságot vitt az aznapi programba, nagyon jól
éreztem magam.

Nagyon tetszett ez a kettős program, a gyerekek is
nagyon élvezték, mert an�nyi program volt egész nap!
Nagyon várták már a Falunapokat, a legjobban a tűzijáték varázsolta el őket.
Szuper volt minden, minden korosztály megtalálta
magának a szórakozási lehetőséget.

„Ringat-lak” bölcsőde
és családi napközi
Kedves Szülő!

Szeptembertől játékos angol nyelvoktatás indul bölcsődénkben a napközbeni foglalkozás
keretein belül.
50 %-os beíratási kedvezmény augusztustól!

Díjaink:

- egész évben folyamatos felvételt
- folyamatos nyitva tartást, a téli szünet kivételével
- időszakos gyermekfelügyeletet
- kis létszámú csoportot, családias légkört
- egészséges táplálkozást, sok gyümölcsöt és
zöldséget
- napi szintű tornát, több órás szabadtéri játékot
- játékos készségfejlesztést
- zenés mozgáskultúra fejlesztést
- játékos angol nyelvoktatást
- év közbeni szünetekben vállaljuk az óvodás és
iskolás gyermekek felügyeletét
- óvoda előkészítést
- óvodásoknak gyermek jógát
- szakképzett dolgozókat (kisgyermeknevelők és
óvónők)
Érdeklődni:

Szepesi Nikolett +36 /70-9407622

Családi események
SZÜLETÉS:
Csikota Jánosnak és Bárdos Anettnek (Páva u. 7.)
Zénó János
Kocsis Sándornak és Korom Edinának (Zója u. 22.)
Korom Laura Kornélia
nevű gyermeke született.
ELHUNYTAK:
Becskei Mihályné, Dózsa Gy. u. 5. szám
alatti lakos 79 éves korában,
Kiss Attila Elek, Maros u. 6. szám
alatti lakos 68 éves korában,
Sós Istvánné, Zója u. 51/B. szám
alatti lakos 68 éves korában,
Kovács István Antal, Petőfi u. 9.
szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt.

Szeretne visszamenni dolgozni – de közben gyermekét családias kis közösségben látná
megnyugtató biztonságban? Válassza a „RINGAT-LAK” színvonalas szolgáltatásait,a
környék legkedvezőbb díjaival.
Bölcsődénkben 12-14 fős, családi napközinkben 5-6 fős csoporttal foglalkozunk.

Amit biztosítunk:

Nagyon jól éreztük magunkat, az őzpörkölt nagyon finom volt. A Yah tararah belga
zenekar kifejezetten tetszett,
nagyon jó hangulatot teremtettek. A Népdalkör tagjaként nagy meglepetésben
volt részünk, amikor Hauke Haensel úr meghívott
minket a Pirnai Városnapra, és átadta támogatását.

Egész napos ellátás 18.000 Ft + 10.000 Ft étkezés/hónap
Fél napos ellátás 10.000 Ft + 8.000 Ft étkezés/hónap
Napi ellátás 1.300 Ft + 500 Ft étkezés
Félnapos ellátás 1.000 Ft + 400 Ft étkezés

fűnyírást

VÁLLALOK!

(Díjaink tartalmazzák a tisztasági csomagot és a
gyümölcsöt is!)

Allergiás gyermekek ellátását is vállaljuk!
Intézményünkben önkormányzati támogatás szociális
alapon igényelhető!
Nyitvatartási időn túli szolgáltatások:
Születésnapi zsúrok lebonyolítása
Házi gyermekfelügyelet
Gyermekfelügyelet

Személyesen, előre egyeztetett időpontban
Deszk, Béke u. 10. és József Attila utca 38. szám alatt.
Email: ringat-lak9@freemail.hu Facebook: Ringat-Lak Bölcsőde És Csana

30/659-7721

SZELEKTÍV
HULLADÉK

Szelektív hulladék
szállítás:
október 8. és 22.
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, Madaras
Zsolt 0620/852-0675, 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)
Nyári nyitva tartás (április 1- szeptember 30. között):
Hétfő – Kedd: SZÜNNAP
Szerda:
10.00 – 16.00 óra
Csütörtök:
SZÜNNAP
Péntek:
12.00 – 18.00 óra
Szombat:
10.00 – 18.20 óra
(Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
Vasárnap:
SZÜNNAP

A Deszki Falunkért Egyesület lapja. Megjelenik 1400 példányban Lapzárta: 2014. szeptember 16. Felelős kiadó: Fehérvári Györgyné
Szerkesztőség: Bene Ildikó (főszerk.), Borka András, Fehérvári Györgyné, Haluska-Kiss Andrea, Karácsonyi Szilvia, Kardos Ditke, Kószó Aranka, Magony István, Márki A. Kitti, Révész István, Sillóné Varga Anikó, Stumpf Emil, Varga Krisztina

ORVOSI RENDELÉSEK

I. számú háziorvosi körzet
Dr. Szipán Ramóna és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok
6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: 0630/362-9051; 06-62/271-269
Rendelési idő: Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig,
Szerda 12-16-ig, Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés:
telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
Szerda 14-15 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
Email:drballa.praxis@gmail.com
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
Hétfő:		
07.30-11.30, Kedd: 13-16
Szerda:		
07.30-11.30, Csütörtök: 13-17
Péntek:		
13-16
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Kedd:		 10-12
Fiziotherápia:
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete 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

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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