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Majálisoztunk

Április 27-én minden eddiginél színesebb Majális programmal vártuk a deszkieket. Szavak helyett beszéljenek a fotók rendezvényünkről.

XV. Deszki Maros Menti Fesztivál
Tizenötödik alkalommal rendeztük meg a Maros Menti Fesztiválunkat. A jubileumi rendezvénysorozaton több mint 500 fellépő vett részt a különböző művészeti
kategóriákban. A versenyről Varga Krisztina beszámolóját a 3. oldalon olvashatják.

Igazfalva lett Deszk
új testvértelepülése!

Ihász János és Király László
Az idei, előrehozott majális ünnepi
testületi üléssel kezdődött, ahol a romániai Igazfalva és Deszk község képviselőtestülete fogadott el, és írt alá testvér-települési megállapodást!
Írásunk a 2. oldalon
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Megkérdeztük a polgármestert			
– A majálison ismét
Deszken volt Hauke
Haensel úr, Ács Józseffel és ismét egy nagy
utánfutónyi adományt
hoztak. Mit lehet erről
tudni?
– Haensel
úr,
a Pirnai Volksbank
elnöke a königsteini
szamaritánus
szervezet
újabb felajánlását hozta Deszkre. Használt, de kiváló állapotú elektromos kórházi
ágyakat, tolókocsikat, kád-emelő berendezéseket
és egyéb gyógyászati segédeszközöket. Ezeket
deszki és környékbeli időseknek, vagy betegeknek adjuk időszakosan, akik hasznát veszik ezeknek a nálunk megfizethetetlen eszközöknek. A
mostani szállítmányból már öt család kapott segítséget. Többen kérdezték, hogyan lehet ilyen
eszközökhöz jutni! Nos, Tóth Ágnes kolléganőm
(62/571-598), a szociális részlegünk vezetője intézi
az eszközök kiadását, akit a hivatalban meg lehet
találni, de akár a szociális gondozókon keresztül
is üzenhetnek a segítségre szorulók. Törökné Gizike (62/571-591) még mindig elérhető, igaz csak
heti pár napban, de ő is segít a szervezésben. Arra
biztatok mindenkit, hogy az említett lehetőségekkel élve használják ki minél többen a szász-svájci
kapcsolatunkból hozzánk kerülő adományok adta
ingyenes lehetőséget!
Hauke Haensel igazi barát és mondhatni, igazi
deszki lett az elmúlt két év alatt. Nagyon köszönöm neki, hogy saját költségén, a saját autójával
ingyen fuvarozta házhoz az adományokat! Ács
Józsi barátunk is újra rendesen kivette részét a
szervezésből, és a tolmácskodásból a hosszú hétvégén – neki is nagyon hálás vagyok! Mindketten
a megerősödő pirnai kapcsolatot építgetik nagy
szeretettel és lendülettel.

Hauke Haensel, Király László és a deszki Ács - Józsi

– A legutóbbi Deszki Hírnökben célzott a
königsteini kapcsolat lazulására, az előző kérdésünkre adott válaszában pedig a pirnai kapcsolat
erősödésére. Tudomásunk szerint májusban hiva-

talos látogatást tesz egy négytagú delegációval a
városban. Mit vár a látogatástól, mik a céljai ezzel a
kapcsolattal?
– Várom a május végét, amikor Pirnába vagyunk
hivatalosak – ahol újra, a szamaritánus szervezetnek is megköszönhetjük a felajánlást! Elég sokan
emlékeznek még Dieter Schäd kedves barátunkra,
aki a königsteini szamaritánus szervezet vezetője,
és az egyik leglelkesebb nem magyar származású
deszki volt a külkapcsolatainkban. Tragikus halála után többször próbáltuk az addig nagyon jó és
aktív kapcsolatot újraéleszteni, akár a város bevonásával – sajnos nem sikerült. A königsteini szamaritánus szervezet pirnai központtal dolgozott,
és dolgozik a mai napig is. E a központ felügyelő
bizottságának az elnöke Hauke Haensel úr. Innen
jött a gondolat és mindkét fél részéről ébredő erős
elhatározás, hogy a személyesen Pirna városhoz
mára jobban kötődő kapcsolathoz keressük meg
a település-vezetési vonalat is.
Reményeim szerint Pirna város főpolgármestere
Klaus-Peter Hanke bő fél napot szán majd a deszki
delegációra – és talán ez a kapcsolatunk gyors
erősödését hozhatja majd! Nagyon örülnék, ha a
Deszket és a deszkieket imádó Hauke Haensel és
Ács Józsi fáradozásai megtérülnének az által, hogy
a königsteini barátság Pirna városában ölthetne új
lelket. Nem új kapcsolat ez – hanem egy régi átszervezése, megerősítése. Nem lehet tudni, hogy
merre fordul majd ez kezdeményezés. Én egyelőre
hiánypótlónak szeretném látni ezt a kapcsolat felújítást, de talán már jövőre egy csoportunkkal be
is mutatkozhatunk a keletnémet városban. Meglátjuk!
– Kik nyerték a trafik pályázatot Deszken?
– Nem tudom, hogy ki a
szerencsés, azonban abban
biztos vagyok, hogy itt nem
lehet az országos botrányt keverő „mutyiról” beszélni. Nem volt
akkora érdekfeszültség, mint máshol.
Azt gondolom, talán nagyobb kérdés, hogy a kormány részéről a pályázatás után jelentősen megváltoztatott feltételeket hallva hányan fordulnak
majd jogorvoslatért! Többen köztük lesznek a helyiek közül is – abban biztos vagyok! Felháborító,
hogy ilyen arcátlanul, és most már nem is kendőzve a korrupciót – egy ilyen hatalmas üzletágat rabolt le a FIDESZ-KDNP vezette hatalom. Sokan azt
kérdik – Hol lesz a megállj? Jó a kérdés, remélem a
válasz sem várat már sokáig magára!
– Május közepén Rahóra utazott Stumpf Emil
díszpolgárral. Milyen célja volt látogatásuknak?
– Mikulják László plébános úr és Jaroszláv
Dumyn polgármester meghívásának tettünk eleget Emil bácsival és Gyorgyev Vojiszláv képviselő
úrral. Fárasztó út volt, kalandos kezdéssel. Pénteken délután ötkor Hopenthaler Juditot és német
származású férjét, Patrykot adtam össze a hivatalban, majd fél hétkor nekivágtam két társammal

Új testvértelepülés Deszknek
A romániai Igazfalvával (Dumbrava) évek óta
van kapcsolat községünknek. Határon átnyúló projekt keretében nyertünk közös pályázatot
több területen. A gyerekeink mentek, az ottaniak
jöttek, sportfejlesztésekre került sor, remek programok erősítették a barátságot, és alapozták meg
a mostani döntést. Ihász János és Király László
polgármesterek a két testület, Eric Grabenbauer
wiesenbachi, és Michel Casteur ninovei polgármesterek, és Dr Ujhelyi István az országgyűlés
alelnökének jelenlétében írták alá a hosszú távú
megállapodást. A megállapodás első gyümölcseként egy busznyi deszki fiatal utazhat június köze-

pén az 50%-ban magyarlakta, szép kis településre
– persze pályázati pénzből!
Igazfalva Deszktől háromórányi útra, Temesvártól mintegy 60 km-re, gyönyörű környezetben fekvő kistelepülés. A közelében lévő víztározó, a szép
táj már két deszki gyermekcsoportnak jelentett
eddig felejthetetlen nyári élményeket! Sok barátság szövődött már az iskolásaink között, mire a
hivatalos barátságot papírra vetette a két testület.
Sok sikert, egyre erősebb barátságot, tartalmas,
jó programokat és sikeres pályázatokat kívánunk
az új „testvérekkel”!
Szerk.

Michael Casteur, Ihász János, Dr Ujhelyi István, Király László és Eric Grabenbauer

művészeti csoportjaink jutalom utaztatása is megoldódik, sokat tanulhatunk egymástól. A mostani
utazáson Mikulják tisztelendő úr bemutatta az
egyik legújabb kezdeményezésüket, melynek köszönhetően több pályázati forrásból megtámogatott, az egyház által vásárolt lakóházban hamarosan kilenc nevelőotthonból kikerült magyar ajkú
gyermek kaphat otthont, családot és az állami
gondozásnál mérhetetlenül több szeretetet. Rahó
város Budapest V. kerületi testvértelepülés képviselőivel és az ukrajnai magyar konzulátus vezetőjével tekintettük meg ezt a projektet, ahol a fotó is
készült. Talán nálunk is kamatoztatható lesz ez a
szép kezdeményezés.
Ezen információk birtokában könnyebb megérteni és elhinni, hogy a kapcsolatok megfelelő ápolása mindkét településnek fontos!

Vendégek és vendéglátók a rahói családi otthonban.

a hosszú útnak. Katasztrofálisan, és a tavalyihoz
képest is sokkal rosszabb utakon szombat hajnal
kettőkor megérkeztünk Rahóra, rövid alvás után
egy napos protokoll következett. Gyors alvással
zártuk a látogatást, majd vasárnap reggel indultunk is haza.
Ilyenkor többen arra gondolhatnak, hogy a
felesleges utak táborát szaporította ez is, de el
kell higgyék, hogy igenis fontos eleget tenni a
testvérvárosi meghívásoknak. Ezen az ünnepen
alkalmunk volt a magyar konzultus vezetőivel, befolyásos ukrán egyházi vezetőkkel
találkozni, ami igen csak elő tudja mozdítani a rahói barátaink vízumkérelmeinek
meggyorsítását. Nagyon fontosnak tartom a
megfelelő szintű diplomáciai kapcsolatok ápolását. Rahó pedig – mint a legtöbben tudják – több
alakalommal fogadta már a deszki csoportokat a
brindza fesztiválon és a városnapokon. Néptáncosok, kézilabdás fiaink, énekes lányok és a Bánát
táncegyüttes is élvezhette a rahói vendégszeretetet, és elsősorban Jaroszláv Dumyn polgármester
úr által finanszírozott vendéglátást. A rahói fúvósok többször gazdagították a deszki falunapok
rendezvényeit, tavaly pedig tánccsoport is ellátogatott hozzánk. Túl azon, hogy a gyermekeink és

– Többen kérdezik, hogy miért kell az eddig kft által nyírt területeken a lakosoknak a füvet nyírni. Mi az
oka a változásnak?
– 92 millió oka van! Pontosan ennyit vett el
tőlünk az Orbán kabinet ettől az évtől kezdve! Ez
nagyon sok pénz, és nagyon meg fogjuk érezni a
hiányát is! A törvény e tekintetben eddig is a lakost kötelezte a járdától az útig tartó közterület
gondozására, ám a képviselő testületnek volt lehetősége bizonyos kedvezményeket adni a kft-n
keresztül. Sajnos nem lesz pénzünk ezt tovább
biztosítani, ragaszkodnunk kell hát, majd a
törvény szabta kötelezettségekhez. A közmunkaprogram sem jelenthet erre megoldást! Kevés
embert, rövid időre és megalázóan kevés pénzért
tudunk csak munkába állítani. Ez az új gazdaságpolitika, és település finanszírozás eddig csak ros�szat hozott.
Más oldalról nézve, mondjuk ki őszintén, hogy
vajon miért is kellene többet vállalnia egy Csalogány utcai lakosnak a fűnyírásból, mint egy Felszabadulás vagy Május 1. utcában élőnek?! A településen sok olyan utca akad, ahol mindig is a lakosra
maradt a közterület gondozása. Rossz üzenet volt
a néhány – még ha frekventált részen is lévő utca
községi fűnyírása a többiek felé. Ezzel a kormánytól származó megszorító lépésre meghozott
kényszerű lépéssel egy kicsit kiegyensúlyozottabb
is lesz ez az eddig félrekezelt terület is!
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!
Szerkesztőség

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

Az újságok attól harsogtak, hogy a települések sorra lemondanak a falunapi rendezvények megtartásáról – pénz hiánya miatt. Deszken mégis koncertekkel színesített, nagyszabású majális is volt
– április végén. Nem ilyen nagy a jólét – ha nem nyerünk pályázaton, mi sem tudunk
ilyen szép rendezvényt tartani. A hétvégi jó hangulatú, sok százakat megmozgató
előrehozott majális közel három millióba került – ebből Deszk község 0 forintot
fizetett! A teljes költséget a pályázatból fedeztük!!! Minden
lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy ilyen célokra pénzt
nyerhessük. Ez az egyetlen lehetőség a közösségi rendezvények megtartására!

0,-
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A szúnyogok idén a megszokottnál is több gondot jelentenek a hatalmas invázióval. Elterjedt a hír, hogy a kübekházi polgármester
Orbán Viktornak írt levele után két nappal megtörtént szúnyogirtás a miniszterelnöknek köszönhető. Fanyar szájízzel
tájékoztatok mindenkit, arra a levélre még válasz
sem jött, és nem is fog jönni… Amíg Dr Molnár
Róbert levelet írt – a deszki képviselő testület
szúnyogot irt!! Saját költségen, saját döntésre! Az
eddigi kétszeri permetezés 875.000,- forintjába került a községnek – az Önök pénzéből fizetve. Pályázati alapok egyelőre sajnos nincsenek az elszaporodott
szúnyogok irtására, pedig amíg a belvizek, víz lepte
területek vissza nem húzódnak, rengeteg lesz a szúnyog
– hetente ezrével kikelve! Nagyon meg kell gondolnunk az
irtások gyakoriságát – a pénzt az útjavításra szánt igen szerény alapból kellett elvennünk…
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Országos Színjátszó Találkozó
„Egész évben sokat készülődtünk a Színjátszó Fesztiválra, ami számomra nagy megtiszteltetés volt. Szerettem volna, ha arany minősítést kapunk, de ezüstre számítottam, és ez így is tökéletes volt. A
zsűritől nagyon sok dicséretet kaptunk, ennek nagyon örültem. Aztán az egyik délelőtt boldogan fogadott minket tanárunk, Mónika
néni, hogy tovább jutottunk a következő fordulóra. Ismét utaztunk
Szegedre. Ez a fellépésünk is jól sikerült. Remélem, sok sikerünk lesz
még a színjátszó csoporttal!”
Kiss Kitti (Deszki Villantók)
Minden év májusában megrendezésre kerül a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó. Erre a versenyre mindkét színjátszó csoportunk benevezett. Az 1-3. osztályosok alkotta Fityfiritty csoport
bronz, a 4. osztályosokból álló Deszki Villantók pedig ezüst minősítést
nyertek el a zsűritől. Utóbbi csapat meghívást kapott a regionális találkozóra is, ahol 3 megye legjobbjai mutathatták be előadásaikat. Ez
úton szeretném megköszönni a gyerekeknek egész évi kitartó munkájukat, a szülőknek pedig a támogatást.
Prónai Mónika

Beszámoló a XV. Deszki Maros Menti Fesztiválról
2013. március 8. és április 26-a között került megrendezésre a XV. Deszki
Maros menti Fesztivál négy fordulója:
a vers- és prózamondás, a szólóhangszer-kamarazene, a szóló népdaléneklés, a színjátszás és a néptánc-egyéb
tánc kategóriák. 15. évébe ért fesztiválunk, mely alkalommal idén jubileumi díjat alapítottunk. Ebben az évben
díjaztuk azt az iskolát, amely tanulói a
legeredményesebben teljesítettek a
Fesztiválon. A Fesztivál eredményei a
következők lettek:
Vers és prózamondás
Versmondás, alsó tagozat:
1. Alföldi Norbert Dominik (Kálvin
téri Református Általános Iskola, Makó)
2. Juhász Adél (Kálvin Iskola, Makó)
és Kabok Nadine (Weöres Sándor Általános Iskola, Szeged)
3. Prónai Adél (Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk)
Versmondás, felső tagozat:
1. Suba Evelin (Kálvin Iskola, Makó)
2. Erdélyi Zita (Zoltánfy Iskola, Deszk)
3. Kajári Ádám (Kálvin Iskola, Makó)
Prózamondás
1. Üveges László (Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola)
2. Fehér Rebeka Anna (Kálvin Iskola,
Makó)

3. Nagy Levente (Kálvin Iskola, Makó)
Szólóhangszer, kamarazene, szóló
népdaléneklés kategória
Szólóhangszer, alsó tagozat:
1. Farkas Eszter (Magán zeneiskola,
Makó)
2. Molnár Dániel Péter (Kisteleki
Alapfokú Művészeti Iskola) és Kurucsai
Márton Ádám (Makói Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Iskola)
3. Mészáros Gergő (Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
Bordány)
Szólóhangszer, felső tagozat:
1. Farkas Ákos (Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola)
2. Gyurcsik Andrea (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola)
3. Szigeti Emese (Makói Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Iskola) és Lajos Judit Brigitta (Kisteleki
Alapfokú Művészeti Iskola)
különdíj: Sipos Márk és Zsolnai Balázs (Makói Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola és Csengelei
Alapfokú Művészeti Iskola)
Kamarazene:
1. Rácz-Szabó Emese és Bátki-Fazekas
Ilona (Kós Károly Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény, Zsombó)
2. Pentaton Rézfúvós Kvintett (Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola)
Szóló népdaléneklés, alsó tagozat:
1. Kormányos Viktor (SZTEJKI Szatymazi Általános Iskola)
2. Kopasz Helga (Deszk)
3. Gárgyán Doroti (Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Kós Károly
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Zsombó)
Szóló népdaléneklés, felső tagozat:
1. Bacsa Flóra (Zsombói Iskola)
2. Hajda Csenge Sára (Zsombói Iskola)
2. Révész Kincső (Zoltánfy Iskola,
Deszk)
3. Fliber Patrícia (Deszk)
Színjátszás kategória:
1. Főnix csoport (Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola)
2. Makói mókázók (Kálvin Iskola,
Makó)
3.Napsugár csoport (Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola)
különdíj: Ficánka csoport (Madách
Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, Szeged)

Népdal sikerek

versenyen arany minősítést ért el. Gratulálunk a
lányoknak és felkészítőjüknek, Szűcsné Molnár Erzsébet tanárnőnek!

Új könyvek a könyvtárban!
Májusban ismét újdonságokkal várjuk Olvasóinkat! Íme egy kis ízelítő:
Martina Cole: A család
Réti László: A parfümőr
M. C. Beaton: Agatha Raisin és a boszorkányos
borbély - Az utolsó vágás végzetes lesz

• ének /hangképzés: komoly- és könnyűzene
• hangszerek: furulya, zongora, gitár
egyéb hangszerek korrepetíciója
• elméleti tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet – alap- és középszint
felvételire felkészítés

Elérhetőségek: 20/5115112 Vodafone
20/5697529 Telenor
30/9525939 T-Mobil

Néptánc kategória:
1. Belice néptánccsoport és a Borbolya
néptánccsoport (Dr. Martin György Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged)
2. A Pántlika és Kiskaláris csoport (Bálint Sándor Általános Iskola, Domaszék)
3. Kardos István Néptánccsoport
(Dózsa György Általános Iskola, Apátfalva)
Egyéb tánc kategória:
1. Kelly Felsős tánccsoport (KLIK Makói Általános Iskola, Almási Tagintézménye)
2. Zákányszéki Általános Iskola Nagycsoportja (Zákányszéki Általános Iskola
és Művészetoktatási Intézmény)
3. CSAMI - Napfény csoport (Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola)
3. Deszki Akrobatikus Rock&roll táncosok nagycsoportja (Deszk)
különdíj: Kelly Alsós tánccsoport
(KLIK Makói Általános Iskola, Almási
Tagintézménye)

egy díszoklevélben, egy egyedi kupában, és komoly tárgynyereményben
részesültek.
A Fesztivál összes helyezettjének és
minden résztvevőjének szívből gratulálunk, minden kategóriában igen színvonalas, tiszta versenyek zajlottak.
A XV. Deszki Maros menti Fesztivál
négy fordulóján 11 kategóriában 560
versenyző vett részt. Reméljük, jövőre
is hasonlóan nagy létszámmal képviseltetik magukat a Maros menti települések versenyünkön.
A fesztivál a
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0124
azonosító számú „Együtt a szabadidő
hasznos eltöltéséért” című projekt keretein belül valósult meg.
Varga Krisztina
művelődésszervező

A Jubileumi „legeredményesebb iskola” cím győztese a makói Kálvin téri
Református Általános Iskola lett, akik

Rahói kiállítás a Faluházban

Újabb szép eredményről számolhatunk be a
deszki népdalénekesek háza táján. Molnár Anna
és Molnár Diána a budapesti Néprajzi Múzeumban megrendezett országos népdaléneklési

Ének-zenei és hangszeres oktatást vállalok:

különdíj: Fityfiritty csoport „királyának” (Deszk)

J. R. Ward: Egy felejthetetlen hölgy
Gilian Flynn: Holtodiglan
Jo Nesbo: Kísértet
Harlan Coben: Maradj mellettem
Joanna Trollope: Sógornők
Tóth Erzsébet könyvtáros

Teljesítménynövelést /tehetséggondozást és felzárkóztatást / korrepetálást vállalok:

• nyelvtan: helyesírás, tárgyi tudás, íráskép
• irodalom: műelemzés, szövegértés, fogalmazás, vázlatírás – jegyzetelés
• tanulási gondokkal küszködő és/vagy jobb teljesítményre vágyók részére tanulási technikák, stratégiák kialakítása, fejlesztése MINDEN TÁRGYBÓL!
Elérhetőségek:
20/5115112 Vodafone
		
20/5697529 Telenor
		
30/9525939 T-Mobil

Több alkalommal adott már helyet a Deszki
Faluház különböző kiállításoknak, bemutatkozási
lehetőséget művészeknek. Ezúttal testvértelepülésünk, Rahó, festőinek munkáiból rendeztek kiállítást. A kiállítás megnyitójára május 3 –án került
sor. Ledniczky Ildikó alpolgármester asszony nyitó beszéde előcsalta rahói emlékeinket, melyeket
igazoltak később a képek. Jaroszlav Dumin, Rahó
város polgármestere, büszkén mutatta be a rahói
festőket, és mint mondta, bízik abban, hogy a
gyönyörű tájképeket látva még több deszki lesz
kíváncsi Rahó természeti szépségeire, kulturális
értékeire. És igen csalogatók a képeken a hucul
házikók a hegyekben, a virágos rétek. A gyűjtemény tizenhárom művész munkája, köztük
Darabán Jánosé is, akinek 1994 óta számtalan
kiállítása volt Magyarországon és festményei a világ valamennyi kontinensén fellelhetőn magán-

gyűjteményekben. Ez a kiállítás vándorkiállítás,
két hétig volt látható a Faluházban, Budapestről
érkezett és később Szlovákiában is megtekinthető lesz. A kiállítás költségeit a rahói Rotary Club
(Igor Szavcsuk) fedezte, segítve ezzel a kárpátaljai
festők műveinek minél szélesebb körű megismerését. Köszönjük az élményt.
Karácsonyiné
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Majális 2013.
Mert Deszken áprilisban van Majális

Idén második alkalommal rendeztük április utolsó
hétvégéjén a Majálist. Részben azért,
mert május elseje
hét közepére esett,
részben pedig azért,
mert külföldi vendégeink érkeztek Igazfalváról,
Wiesenbach-ból, Ninove-ból és Pirnából.
Eg y
kicsit izgultunk az időjárás miatt, de
végül „imáink” meghallgattattak
és ragyogó napsütésre ébredtünk április 27-én. Tizenöt éve
szervezzük ezt a rendezvényt, de mégis minden
alkalommal izgatottan indulunk a napnak. Vajon mindenre

gondoltunk? Lesz elég
szék, asztal? Odaér időben
a zenekar? Hálistennek’ az idei
majálison minden rendben volt és
minden a tervezett szerint történt.
A kézműves foglalkozások, az
aszfaltrajz verseny, a főzőverseny

Majális külföldiekkel

és a focikupa már hagyományos majális programok
Deszken, de idén volt lehetőség dodgemezni, körhintára felülni és kipróbálni
a szumót is. A délutáni
kulturális műsort színesítette az újdonsült testvértelepülés,
Igazfalva tánccsoportja is. Jó volt látni, hogy egyre bátrabban álltak be a nem táncos deszkiek is a
Juhász zenekar és Tóth Gábor által tartott táncházba. Az estét fergeteges rockabilly party zárta a
Tom White és barátai zenekarral és DJ Xandroval.
A kitartóak hajnal kettő óráig ropták a táncot!
Én szeretném megköszönni az iskola és az óvod a
dolgozóinak, valamint Rókáné Lídiának a
kézműves foglalkozások megtartását.
Köszönet a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársainak,
hogy minden helyzetet megoldottak!
Köszönet Kolompár Lászlónak és a Játékdzsungelnek az ajándék utalvány felajánlásért. Köszönet Frank Dezsőnének az ugrálóvárért! Köszönet
a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti körnek a
külföldi vendégeink elszállásolásában, programjaik szervezésében nyújtott segítségükért! És végül, de nem utolsó sorban köszönet a művészeti
csoportoknak, vezetőiknek és önkéntes szervező
segítőinknek!
Bene Ildikó

Pitta bácsi lettem
Igen. Ez valahogy így alakult. A Majálisra a
megbeszélt időben, 9:30-kor mentem. Még mindig nem vettem észre, hogy csak én vagyok ilyen
aggódóan pontos, a többiek ezt lazábban veszik.
Megkerestem a Deszkaszínház kijelölt helyét, és
helyet foglaltam. Szerencsére ez a hely pontosan
a Falunkért Egyesület kijelölt helye mellett volt. Ez
azért fontos, mert mindkét közösségnél érdekelt
voltam.
Némi várakozás után érkeztek a többiek: jött
Enikő, aki azt a bizonyos meghirdetett csorba de
burdát készítette; jött a Beszédes házaspár, akik a
babos egytálat készítették; jött Földi Jancsi, és a fia,
Ádám, akik mindenben segítettek. Később érkezett Brigitta, az előkészített pita tésztájával. Ekkor
jött a szervezés, ki miben és mivel főz/süt. Egy kis
idő után ez is elrendeződött. Enikőnek segítettem
egy kicsit a húst darabolni, míg ő más elkészítésével foglalkozott. Ekkor tudatosult bennem, hogy
ez a csorba de burda tulajdonképpen egy pacalleves. Nagyon kíváncsi lettem, de közben mindenki
tette a dolgát. Brigitta kinyújtotta az első pitákat,

így magam hozzáláttam a
sütéshez. Eltelt egy kis idő,
mire rájöttünk a legoptimálisabb összetevőkre, így aztán
a piták folyamatosan sültek.
Közben készült a pacal és a
babos egytál is. Ez utóbbival
annyi volt a probléma, hogy
a bogrács kicsinek bizonyult.
Bizony, ki-kifolyt a leve, így
aztán Erika kiszedett belőle. Végül kaptunk egy jó
sűrű babételt, ami igen finomra sikeredett.
A piták csak sültek, közben beszélgettünk is. A
sok beszélgetésnek eredményeképpen megszületett Földi Jancsi szóvicce: „Pitta báti tüti a pitát”. És
igen, Pitta bácsi sütötte, míg el nem fogytak.
A főzőversenyen Enikő pacallevesével díjat
nyert. Ehhez gratuláltunk sokan, de a legnagyobb
elismerés mégis az volt, hogy mind a pacalleves,
mind a babétel, mind pedig a pita mind elfogyott.
Révész Pitta bácsi

Ahogy az lenni szokott, idén sem telt el a Majálisunk külföldi vendégek nélkül. Ezért a Deszki
Magyar-Német-Flamand Baráti Kör ismét mozgósította erőit és besegítettünk a programsorozat
lebonyolításába. Érkezett egy nagyobb csoport
- táncosok és a hivatalos delegáció - a romániai
Igazfalváról, valamint Ninove-ból, Wiesenbachból és Pirnából egy-egy kisebb küldöttség. A májusváró hétvége a péntek esti közös vacsorával és
táncházzal kezdődött a Nyugdíjas klubban. Sajnos
a táncház számára a hely szűknek bizonyult, de a
bátrabbak így is rophatták a Juhász Zenekar muzsikájára. Szombaton vendégeink csatlakoztak
a majálisozókhoz. Ahogy mint máskor, most is
egyesületünk készítette az ebédet –Kővágó Endre vezetésével - a vendégeknek. Délután a kulturális műsoron együtt gyönyörködtünk a fellépők

produkcióin és este bulizunk a rocky show-n. Vasárnap kissé meggyötörten gyülekezett a csapat
a kirándulás előtt. Mindig probléma, hogy merre
vigyük vendégeinket, akik már jónéhány alkalommal jártak Deszken. Idén Mezőhegyest választottuk úticélul és a nap végén bebizonyosodott,
hogy nem volt rossz döntés. A ménes és a birtok
megtekintése után a csapat kocsikázott a „magyar
ugaron”. Este pedig a deszki étteremben elköltött
búcsúvacsora után a wiesenbach-i és az igazfalvi
vendégek elindultak haza, hétfőn pedig elköszöntek a belga és pirnai delegációk is.
Ezúton köszönöm a vendéglátó családoknak,
hogy ismét otthonukba fogadták, elszállásolták a
testvértelepüléseinkről érkezőket.
Karácsonyiné Fehérvári Szilvia

Eredmények a Majálison

Aszfaltrajz verseny:
1. Szabó Nóra
2. Kocsis Kincső Dominika
3. Tóth Hajnalka
Különdíj: Karácsonyi Eszter
A legfiatalabb résztvevő: Szögi Lóránt
IV. „MIKI Kupa” focibajnokság
Felnőtt kategória
1. „Új osztás”
2. Suhancok
3. Szupercsapat
Gyerek kategória
1. „Aranycsapat”
Játékvezetők:
Kiss Sándor
Mihalecz István
Gallai Gábor

Főzőverseny
1. Csanádi László „KFT” - Marhapörkölt
2. Minyó József „Falunkért Egyesület” - Csülökpörkölt pirított tarhonyával, lestyánnal
3. Simicz József „MSZP” - Jókai bableves juliska
babbal
Különdíj: Lakóné Tóth Enikő „Deszkaszínház” Csorba de burta - pacalleves
Gratulálunk a résztvevőknek!
Rendezők

Köszönetnyilvánítás
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány és Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumai ezúton szeretnék megköszönni a 2013. április 27-én a majálison a szülőknek, pedagógusoknak, a
faluház és a kft dolgozóinak az adománygyűjtésben, a sütemények készítésében- és árusításában nyújtott segítséget. Az akciónk sikerrel zárult, az alapítványok számlájára mintegy 31.000 - 31.000 Ft folyt be.
A két alapítvány kuratóriuma

Gödöllőn járt a Deszki Falunkért Egyesület
Látogatás a Királyi Kastélyban
Egy tavaszi szombaton felkerekedtünk, s elbuszoztunk Gödöllőre, hogy megtekintsük a felújított
Grassalkovich Kastélyt, /amit mindenki Sissy kastélyként emleget/ vagy ahogy most hívják a Királyi
Kastélyt, mely Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya. Szerencsénk volt, mert az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, csak hazafelé kaptunk egy kicsit a szegedi viharból. Szép napsütés kísérte
43 fős csapatunkat az út nagy részén. Mielőtt beléphettünk volna az épületbe, egy órát időztünk a
kastélyparkban, amely körülveszi a kastélyt. Gyönyörű rózsaszínben pompázó fákat láthattunk, dicsérhettük a kertészek munkáját. A szobrok közt felfedeztük Mária Teréziáét, akinek az egyik bizalmasa volt
Grassalkovich Antal, aki elkezdte építtetni a kastélyt az 1740-es években. Több szakaszban épült a kettős U alakú épület s a két szárny. A legszebb terem a 170 négyzetméter alapterületű, majd 10 méteres
belmagasságú díszterem, ahonnan a bejárathoz láthattunk le. Az északi szárnyon látható a római katolikus templom, amelyet nemrég zártak el a gödöllőiek elől, életveszélyessé válása miatt. Jelenleg csak
az üvegablakon keresztül lehet a kastélyból megtekinteni. II.Grassalkovich Antal /az első fia/ folytatta
az építkezést, elkészíttette a színháztermet, majd az ő fia, III. Grassalkovich Antal fejezte be az északi
oldal utolsó szárnyát. Mivel a család férfiága kihalt 1841-ben, a leányágon öröklődő birtokot a kastéllyal
megvette báró Sina György, s a fia eladta egy belga banknak. S a magyar állam kezébe csak akkor került,
amikor azt 1867-ben visszavásárolta.
Jónéhány híresség látogatott el a kastélyba az évszázadok alatt, többek között a már említett Mária
Terézia, Windisch Grätz herceg, Kossuth Lajos. Ferenc József és Erzsébet királyné koronázási ajándék-

ként kapta ezt a pihenőhelyet, s többször pihentek is a falak közt. 1920-tól Horthy Miklós neve fűződik
az épülethez, aki leginkább vadászni jött a környékre. A II. világháború után a szovjet katonák raktárnak
és istállónak használták, míg később szociális otthonként működtették a gyönyörű épületet. A felújítást
1985-ben kezdték s 1994-ig tartott. 2011-ben, amikor hazánk volt az Európai Unió soros otthona, a
lovardából kialakított kongresszusi teremben gyűlhettek össze a politikusok.
A kastély megtekintése eléggé elfárasztott bennünket, így csak rövid sétákra vállalkoztunk a busz
indulása előtt. Volt, aki a kertészetet, a pálmaházat nézte meg, voltak fagyizók, s persze a sörkertben is
láthattunk falunkbelit. Hazafelé Kecskeméten megálltunk, hogy egy csárdában vacsorázzunk. Megérkezvén azzal búcsúztunk egymástól, hogy jövőre is elmegyünk valahova kirándulni!
Fehérváriné
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Törődés Napja a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda „Kolo” csoportjában
Önkéntes munkával segítettek a Budapest Bank szegedi vállalati ügyfélközpontjának munkatársai
Budapest, 2013. május 11. - A Budapest Bank szegedi vállalati
ügyfélközpontjának munkatársai a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda „Kolo” csoportjának udvarát szépítették meg. Az akcióra a Törődés Napja önkéntes programsorozat keretében került
sor, amely idén tavasszal országszerte 16 helyszínen zajlik a Budapest Bank szervezésében.
A Budapest Bank szegedi vállalati ügyfélközpontjának munkatársai, a Szivárvány Szülő Alapítvány képviselői és a szülők közösen tették rendbe a deszki Móra Ferenc Óvoda „Kolo” csoportjának udvarát.
Az intézményben nyári táborok, illetve szabadidős foglalkozások keretében Down-szindrómás gyermekekkel is foglalkoznak. Az óvoda

épületét korábban felújították, ám az építkezés miatt veszélyessé
vált udvar rendbetételére már nem volt forrás. Ezért jött most jól a
kétkezi és anyagi segítség: a bank munkatársai, a Down-szindrómás
gyermekekkel foglalkozó Szivárvány Szülő Alapítvány munkatársai
és az intézménybe járó gyermekek szülei a kidőlt kerítés helyére újat
építettek, valamint megkezdték az udvar füvesítését, hogy a későbbiekben focipályát lehessen kialakítani. Emellett lefestették, és a
megfelelő helyre helyzeték a készségfejlesztő udvari fajátékokat, és
virágok ültetésével tették szebbé a környezetet. A Budapest Bank 100
ezer forinttal támogatta a munkálatok elvégzését.
„Az önkéntesség a Budapest Bank szegedi vállalati ügyfélközpontjának hagyományai közé tartozik. 2011-ben az Odú Fejlesztő Központ épületét és udvarát szépítettük meg az ablakok lemosásával,
a játékok fertőtlenítésével és kerti munkálatok elvégzésével. Fontos
számunkra, hogy személyesen is hozzájárulhatunk azon helyi intézmények fejlődéséhez, ahol a gyermekek a mindennapjaikat töltik” –
mondta el Kardosné Temesvári Irma, a Budapest Bank szegedi vállalati ügyfélközpontjának vezetője.
A pénzintézet több mint 10 éve rendezi meg – minden évben kétszer: tavasszal és ősszel – a Törődés Napja nevű programsorozatát,
amelynek elsődleges célja a helyi gyermek- és ifjúsági oktatási, egészségügyi intézmények támogatása, az ott élők életkörülményeinek és
környezetének javítása. Az önkéntes akciósorozat keretében évente
országszerte több száz munkatárs, összesen körülbelül 2600 önkéntes órával nyújt segítséget különböző helyi intézményeknek.
A Budapest Bank számára fontos, hogy a civil társadalmi életének
aktív részesévé váljon, és hozzájáruljon annak fejlődőséhez. A cég
vállalati kultúrájában erős hagyományokkal rendelkező önkéntes
megmozdulások mellett a bank is jelentős szerepet vállal a lakosság

Tücsök híradó
Április 26-án a deszki nagycsoportosok
közös kiránduláson vettek részt. Köszönjük a lehetőséget a Faluháznak, hogy
mi is részesei lehettünk a pályázat által
finanszírozott budapesti kirándulásnak.
A Hagyományok házában egy kedves

néni fogadott bennünket, akitől megtudhattunk a föld szántásától a búzavetésen
át a cséplésen keresztül a kenyér sütéséig
minden munkafolyamatot. A gyerekek
azonban a kelt tészta dagasztását élvezték a legjobban. Visszafele úton el is fo-

Iskolai hírek
Kedves Olvasó!
Lassan, de biztosan elérkezik a 20122013-as tanév vége. Az iskola életében
ez egy nagyon mozgalmas terminus.
– Próba nyelvvizsgák, ECDL vizsgák,
kompetenciamérések időszaka ez.
– Zárulnak a megyei és országos
versenyek.
– Menteni kell még a menthetőt, javítani az év végi jegyeken.
– Föld Napja, Békefutás, Drog
maraton, Gyermeknap, Kossuth utcai
futóverseny stb., felsorolni is szinte lehetetlen.
Nem véletlenül hagytam ki a felsorolásból az év vége legfontosabb eseményét, a BALLAGÁST!
Nyolcadikosaink már „fél lábbal”
a középiskolában vannak, de jó hír,
hogy minden nebulónak van hová
betenni a „fél lábát”, sikeres beiskolázáson vagyunk túl. Így tehát mindenki
megtalálta a következő lépcsőfokot,
így nyugodt szívvel engedjük Őket a
„nagyvilágba”.
Bízunk benne, hogy viszik iskolánk jó
hírét a Radnótiba, Kőrösybe, Krúdyba
és a többi középfokú intézménybe. (a
beiskolázás teljes listáját lásd lent)
Itt még „gyermekek” Ők, de nem sokáig. Fiatal felnőttekké érnek lassan.
Nehéz már visszatartani a csapatot,
küzdelmes időszak ez tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt.
Június 15-én elbúcsúzunk Tőlük! A
mi munkánk itt befejeződik, megtettük, amit kellett és lehetett, nekik azonban kezdődik egy új, igen küzdelmes
és kalandos utazás. Egy hónap közös
munka van még és búcsúzunk.
Az alábbiakban a fent megemlített
eseményekről, programokról, versenyekről olvashatnak részletesebben.

Április 22. Föld napja
A mozgalom egyik jelmondata: „Ki
mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Pedagógiai Programunk egyik alappillére a környezettudatos nevelésre
való törekvés. Ennek végrehajtása a
mindennapos munkánkban érvényesül.
Ezen a jeles napon rendhagyó programokkal tesszük színesebbé az ezen a
területen folyó munkát.
Egyik fő esemény volt Francia Péter
ásványgyűjtő kiállítása. Péter bácsi
évek óta rendez kiállítást e nap tiszteletére, amelyre meglepetésekkel is készül. Ez évben fluoreszkáló ásványokat
mutatott be a gyerekeknek és az érdeklődő szülőknek.
Ugyancsak a Föld napja alkalmából
csatlakoztunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 9. alkalommal megtartott országos tavaszi szemétgyűjtő akciójához.
A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó
számára térítés nélkül biztosított kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint
gondoskodott az összegyűjtött hulladék elszállításáról is.
A szelektív hulladékgyűjtés valamint
az újrahasznosítás fontosságát tudatosítani kell a gyermekekben. Közös érdeke ez minden Földlakónak! A jövőnk
múlik rajta! Ennek szellemében erre az
időszakra hirdettük meg a papírgyűjtési akciót.
Április 26-án rendezte meg a
Zoltánfy István Iskola a most már
hagyományosnak mondható Szerb
Szépkiejtési Versenyt. A battonyai, a
magyarcsanádi, a szőregi és a deszki
tanulók két kategóriában (3-4. osztály
és 5-6. osztály) mérték össze tudásukat. A diákok teljesítményét a zsűri
egy ismert és egy ismeretlen szöveg

pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, a kultúra, a szellemi élet,
az oktatás és a szociálisan
hátrányos helyzetűek támogatásában. E célokat támogatja
Ezúton szeretné
nk köszönetet
a bank két önálló alapítvá- dani
monBrczán Évának és
nya is: a „Budapest Bank
a Budapest Bank
nak,
a Szefa Kft.-nek
Budapestért” és a „Budaa felajánlott fam
etszésért
pest Bank az Oktatásért és és a faaprítékért,
Tóth László egyé
a Magyar Pénzügyi Kultúni vállalkozónak
járdaalapért,
a kiásott
ráért” Alapítványok az elGárdián Istvánn
ak
a dróthálóért,
múlt több mint 22 évben
Vikor Attilának
a szántásért
összesen 32 ezernél is rotátorozásé
és a
rt,
több pályázatot bíráltak
Nagy Jánosnak
a sz
a BÁNÁT Egyesü únyoghálókért,
el és részesítettek közel
letnek a finom eb
a
édért és
frissítőkért,
872 millió forint vissza
minden szülőnek
nem térítendő támoga,
na
gyszülőnek, egye
leti tagnak, ismer
süősnek és barátn
tásban.
ak a kétkezi munkáért.
A Kóló csoport és
a szerb iskola ta
dolgozói.
nulói és

gyott a hamuba sült mákos pogácsa.
Az édesanyákat és a nagymamákat
köszöntötte május 3-án Zsuzsa néni kis
csapata. Jól összeválogatott versekkel,
dalokkal, dalos játékokkal kápráztatták
el a meghívott vendégeket. Nagy sikere

volt a német daloknak is. Az utolsó zeneszámnál – Halász Jutka: Mondd, mit
tehetnék érted – már egy szem sem maradt szárazon…
Kovács Kámea nagycsoportosunk
részt vett Szombathelyen az országos

felolvasása alapján rangsorolta: A 3-4.
osztályosok kategóriájában: 1. helyezett Víg Szabolcs 4. o. (Battonya), 2.
helyezett Fodor Dalma 4. o. (Szőreg),
3. helyezett Pataki Anna 3. o. (Deszk) tanuló lett. Az 5-6. osztályosok közül: 1.
helyen Novkov Marina 6. o. deszki, 2. helyen Veszelinov Daniel 5. o. deszki, 3. helyen Podina Iván 5. o. battonyai tanuló
végzett. Veszelinov Ivona 8. osztályos
tanulót különdíjjal jutalmazta a zsűri,
a helyezettek könyvjutalomban részesültek.(A deszki gyerekek felkészítői:
Zórity Dusica, Tóth Beatrix)

gyományos szakmák mellett modern
szakmák is bemutatkoztak (pl. mechatronika: amely az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását
erősítő integrációja). Kellemesen elfáradva, de sok új, hasznos ismeretet szerezve tértek haza tanulóink. Reméljük a
megismert több mint 40 szakma segíti
jövőre az iskolaválasztást!
Köszönet az Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarának ezért a rendkívüli lehetőségért.

Veszelinov Ivona (Deszk), Novkov Marina
(Deszk), Veszelinov Daniel (Deszk), Podina
Iván (Battonya)

Víg Szabolcs (Battonya), Pataki Anna
(Deszk), Fodor Dalma (Szőreg)

„A jó szakma felér egy diplomával” volt a jelmondata a 6. Szakma
Sztár Fesztiválnak, melyet a Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában rendeztek április 24-26. között. Első ízben
kaptunk meghívást a rendezvényre a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától. A program (utazás, belépő, étkezés)
teljesen térítésmentes volt a gyerekek
számára, így a 7. osztályos tanulók éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen most
már Ők vannak a pályaválasztás „ nagy”
kérdése előtt.
A csarnok hatalmas területén a ha-

2013. május 6. Békefutás
A világ több mint 140 országában
már eddig is milliók vettek részt ebben a
váltófutásban, melynek célja, hogy erősítse a nemzetek közötti barátságot. A
békét jelképező fáklyát egy nemzetközi
futócsapat viszi országról-országra. Ehhez a váltóhoz most mi is csatlakoztunk
a béke szellemében. A falu határában,
stílusosan a Béke utcánál vártuk a felső
tagozatos tanulókkal a csoportot. Ezt
a nemzetközileg sokszínű társaságot
elkísértük a Faluházig, ahol egy kis vendéglátásban volt részük. Az eső ellenére a gyermekek lelkesen vettek részt
az itt kialakult játékos párbeszédben,
hasznát vehették angol tudásuknak. A
Szeged irányába távozó „békefutókat” a
diákok a falu határáig kísérték és jó utat
kívántak e nemes cselekedethez.

görkorcsolya
bajnokságon.
Egyéni korcsoportjában 7. helyezést, váltóban 1. helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk neki!
Albert-Huszár Ferencné

„A Drogmentes Magyarországért
Maraton”
Szintén egy visszatérő és a nevelési
folyamatunkba jól illeszkedő program
házigazdái lehettünk május 9-én. Ez
az országot bejáró akció több éve érinti iskolánkat. A szervezők elmondása
alapján örömmel jönnek hozzánk évről
évre.
Téma:A Drog! Alkohol, gyógyszerek,
kábítószer!
A tudatmódosító szerek nagy veszély
jelentenek a felnövekvő nemzedék számára.
Szerencsések a deszki gyerekek és
szülők, hogy a mi „kis” iskolánk az átlagostól védettebb környezetben helyezkedik el. Homokba dughatnánk
fejünket, de nem tesszük.
A probléma minket is elér és közel
egy nagyváros, tele kihívásokkal.
E maratonnak és az ehhez kapcsolódó felvilágosításnak a célja felhívni
a gyermekek figyelmét a problémára
és alkalmat adni arra, hogy ki-ki lehetősége szerint tegyen a megelőzésért
valamit.
A drogmaraton programsorozat jelmondata:
„Most van itt az idő, MA még megállítható:
ne mondhassuk azt HOLNAP, hogy már késő.
Bármit is tenni, TEGNAP kellett volna.”
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Hírek az alsó tagozatosok háza tájáról

Iskolai hírek
TOVÁBBTANULÁS
2012-13.
ISKOLA
Gimnázium:
Dugonics András Piarista Gimnázium
• testnevelés
Radnóti Miklós Gimnázium
• humán
• biológia
SZTEJKI Eötvös József Egységes Gimnázium
• angol
Szakközépiskola
Csonka János Műszaki Szakközépiskola:
• rendészet
Déri Miksa Szakközépiskola
• gépész
Galamb József Szakközépiskola Makó
• gépészet
• informatika
Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola
• elektronika
• közlekedés
• informatika
• környezetvédelem
Kőrösy József Közgazd. Szakközépiskola
• nyelvi osztály
• közgazdasági
Krúdy Gyula Kersek. és Közg. Szakközépisk.
• vendéglátó
Szakiskola
Bedő Albert Középiskola, Szakiskola
• erdész
Csonka János Műszaki Szakközépisk. és Szakiskola
• közlekedés
Fodor József Élelm.ip. Szakközépisk. és Szakisk.
• élelmiszeripar-pék
Kossuth Zsuzsanna Eü. és Könnyűip. Szakközépiskola
• egészségügy
Krúdy Gyula Kersek. és Közg. Szakközépisk.
• vendéglátó
Táltos Tehetséggond. Ált.Isk., Szakképző Isk.
• mezőgazdaság

FŐ
Összesen: 5 fő (19 %)
1
1
1
2
Összesen: 15 fő (58 %)
2
1
1
1

Az év vége közeledtével lassan lezárulnak a tanulmányi versenyek. Az
alábbiakban a megyei, regionális és országos döntőkbe jutott tanulóink eredményeit ismertetjük.
Alsó tagozat:
Az országos Anyanyelvi Tanulmányi verseny megyei fordulóján
Reményik Fanni 3. osztályos tanuló 28.,
Németh Janka 4.o. 15., Tóth Henriett 4.
o. 14., és Papp Bence 4. osztályos tanuló
9. helyen végzett.
A megyei helyesírás versenyen
Mórahalmon Mészáros Zsófia és Tóth
Márk 2. osztályos tanulók a középmezőnyben végeztek.
Május 4-én került megrendezésre
Békéscsabán a kisiskolások közlekedés biztonsági versenyének regionális fordulója, ahol Csányi Szilvia 4.
osztályos tanuló az 5. helyet érdemelte ki.

Az Apácai Kiadó és a Szivárvány gyermekújság által meghirdetett országos
tanulmányi verseny döntőjébe bejutottak iskolánk tanulói. Szép teljesítménynek számít maga az a tény, hogy
a több ezer kisdiák közül a legjobb ötven közé kerültek diákjaink. A döntő
megmérettetésre a kiadó székházában
került sor Budapesten.
Az ott elért eredmények:
Kis nyelvész kategóriában Haska Lilla 2. osztályos tanuló 32., Kismatematikusok versenyén Csillik Ditta 4. osztályos tanuló 23., Környezetismereti
megmérettetésen Papp Bence 4. osztályos tanuló 4. helyen végzett. Egy kis
vendéglátás és egy emlékezetes műsor
zárta az eseményt.
Felkészítők: 2.o. Széllné Takács
Tünde, 3.o. Harcsásné Kasza Éva, 4.o.

Schultz Józsefné
Május 17-én a Megyei szépkiejtési
versenyen Makón Krizsán Bálint 4. osztályos tanuló képviselte az iskolánkat.
Május 22-én Kossuth utcai futóversenyt szervezett az iskola Gyorgyev
Vojiszláv tanár úr segítségével.
Van még miért „szorítanunk” az utolsó hónapban is!
Május 25-én a 4. osztályos tanulók
Poroszlóra utaznak a Tisza-tavi szabadidős élményközpontba, ahol a Tisza-tó
élővilágát és a helyi bioszférát ismerhetik meg.
Május 26-án a Hermann Ottó környezetismeret verseny országos döntőjében, Budapesten, Tóth Kevin 4.
osztályos tanuló mérheti össze tudását
kortársaival a Műszaki Egyetem Központi épületében.

1
2
1
1
3
1
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Összesen: 6 fő (23 %)
1
1
1

Papp Bence és Schultz Józsefné

Csillik Ditta

Papp Bence

1

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára

1

A Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a 2013/2014-es tanév első
félévére a közoktatásban tanuló középiskolások részére. Az alapítvány a
pályázatot félévente írja ki. Egy tanuló
két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pályázati
feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj
összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első
félévre rendelkezésre álló keretösszeg
egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

1

Pályázhatnak azok a középiskolai
tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi
LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 20. §-ában meghatározott
körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4
egész fölött van (az átlagszámításnál
minden tantárgyra kapott jegy szá-

mít- kivéve magatartás és szorgalom
jegyeket),
– az előző eredményéhez képest
0,5-nél többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy
István Általános Iskola tanulói voltak,
– állandó deszki lakosok.

– a községi hirdetőtáblákon.
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott
tértivevényes elsőbbségi küldeményként a következő címre: Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye, Zoltánfy István Iskola,
6772 Deszk, Móra F. u. 2.

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

A pályázat beadásának határideje:
2013. június 30. ( postai feladás dátuma)
A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázónak valamilyen oknál fogva tanulói
jogviszonya megszűnik, köteles erről
értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az
ösztöndíj folyósítása is megszűnik.

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

				
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

tozás volt. Ebből is kivettük a részünket,
és – úgy érzem – itt is helytálltunk. A hazautazás igen vidámra sikeredett.
A felsorolt három fellépésen zenekar
nélkül szerepeltünk, de következett a
Deszki Majális, melynek keretében délután mi is színpadra léptünk. Itt már velünk volt a Bodza banda és Szűcs Szilárd,
így aztán fellépésünk még színesebb
lett. Sajnos a Népdalkör létszáma ekkor
volt a legkisebb, a fiúk közül a két legerősebb hang hiányzott és a lányok is
kevesebben voltak, de így, a zenekarral
együtt egészen jó csapat lettünk. Nagyon féltünk, hogy a korábbi fellépésekhez hasonlóan a délutáni nap majd

pontosan a szemünkbe tűz, de – szerencsénkre – éppen akkor jött egy kis felhő
és megúsztuk a tűző napot. Ezzel együtt
szép sikert arattunk.
Összegzésül elmondhatom, hogy
bizony nehéz négy hét volt ez, de mi
szeretünk énekelni és együtt lenni, így
megoldottuk ezt a hónapot is. Köszönet
Szűcsné Molnár Erzsikének, aki minden
erejével támogatott és ösztökélt bennünket végig, egész áprilisban. Úgy
gondolom, nélküle mi nagyon kevesek
lennénk.
Azért a próbák továbbra is mennek és
készülünk a Falunapokra.
Révész István

A Deszki Népdalkör áprilisa
Ilyen még nem volt!
2013. áprilisának négy hétvégéjén folyamatosan fellépett a Deszki Népdalkör.
Április 6-án Ásotthalmon, 13-án Zsanán,
20-án Nagymágocson és 27-én Deszken,
a Majálison.
De menjünk csak sorjában!
Ásotthalomra mi érkeztünk legelsőnek. Rögtön birtokba vettük az öltözőnek kijelölt helyiséget és megkóstoltuk
az – Erzsike által „skálavíz”-nek nevezett – pálinkát. Finom volt, jól is esett, a
hangulatunk is azonnal jobb lett és már
kezdtük is a „ri-rá-ró-t”. Hogy ez mi? Nos,
ez a beéneklésünk legelső szakasza. Bizony, ennek a beéneklésnek nem mindig örülünk, de – a szívünk mélyén - tudjuk, hogy erre szükség van. Aztán jöttek
a többi fellépők és a helybéli érdeklődők
is. Az eléggé szűk színházteremben az
asztalok már az esti vacsorához voltak
előkészítve, ott mi is megtaláltuk a kijelölt helyünket. A helyi polgármester köszöntőjében elmondta, tudja, hogy kicsi
a terem egy ilyen nagy rendezvényhez,
de náluk sincs erre pénz. Azt is hallottuk,
hogy nemsokára átadják az ásotthalmi

határátkelőt, mely már régóta húzódik. Az ugyancsak meghívott szerbiai
énekkar vezetője elmondta, hogy ők is
nagyon várják ezt a határátkelőt, hisz
most is majdnem 100 kilométert kellett
utazniuk, a határátkelő megnyitásával
viszont ez a távolság 20 kilométerre rövidülne.
A fellépésünk jól sikerült, kiválóan
énekelt a 6 tagú férfiszólam és remekül
szerepelt szólistánk, Frányó Timi is. Na
persze a hölgyek is hozták szokott jó formájukat, a fiúkat csak azért emelem ki,
mert én is ott énekelek, valamint azért is,
mert ez a hat erős hang tényleg jó alapot
szolgáltat a dalainkhoz. A közös vacsorát
követően némi mulatozás után hazautaztunk.
Következett Zsana. A magam részéről
most voltam először ebben a községben. Az tűnt fel, hogy a környék, ahol
tartózkodtunk nagyon szépen rendezett. A Művelődési Ház is nagyon szépen
fel van újítva, a színházterem is tágasabb, mint az ásotthalmi. Itt is, mint egy
héttel korábban, mi voltunk az elsők és
a szokásos ceremóniával készültünk a

fellépésünkre. Több ismerős együttessel
is találkoztunk, beszélgettünk, barátkoztunk, többek között találkoztunk régi
barátainkkal, a csókai férfikórussal is. Fellépésünk itt is sikert aratott, és többen
észrevették, hogy a férfiszólam milyen
erős, stabil. Vacsora után mulatozás kezdődött, melyből mi is kivettük részünket. Sajnos, ekkor történt egy szomorú
dolog: Gizi mama értesítést kapott,
melyben tudatták, hogy a férje nagyon
rosszul van. Ezért Ő, és a csoportunk fele
az egyik kisbusszal visszautazott. Mi, akik
még maradtunk, mulattunk egy kicsit,
de ez már nem volt olyan önfeledt, így
aztán kicsit később mi is hazamentünk.
Nagymágocsra mentünk egy héttel
később. Itt már tudtuk a tragikus hírt:
Gizi mama férje meghalt. Ezzel a tudattal
elég nehéz volt vidámnak lenni, de azért
itt is helytálltunk. A program ismert: egy
kis pálinka, egy kis beéneklés, egy rövid
színpadi próba, majd átöltözés. Ezt követően néztük és hallgattuk a műsort,
vártuk a sorunkat. Itteni fellépésünk is
jól sikerült, sok tapsot kaptunk. A műsor
után közös vacsora, majd egy kis mula-
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Munkahelyi egészségfejlesztéssel motiválja munkavállalóit a HunTéka integrált közgyűjteményi
rendszert kifejlesztő szegedi MONGUZ Kft.
A
szegedi székhelyű
MONGUZ Információtechnológiai Kft.
14 éve közgyűjtemények
informatik ai
fejlesztésével foglalkozik, ebben a szegmensben Magyarországon már piacvezető, emellett külföldön is fokozatosan
erősíti jelenlétét. A MONGUZ Kft. partnerei főleg könyvtárak és múzeumok,
hazai színtéren több mint 300 ügyfelet
szolgál ki informatikai megoldásokkal.
Csongrád megyében legfőbb partnerei közé tartozik a Somogyi Könyvtár,
több városi könyvtár (Szentes, Makó,
Hódmezővásárhely, Csongrád, Mórahalom), illetve számos iskolában is

használják legismertebb terméküket
a HunTéka könyvtári rendszert, melyet
sok esetben Európai Uniós pályázatok
segítségével szerezhettek be az ügyfelek. Szeged mellett Budapesten és
Kolozsváron dolgozik a 30 fős fejlesztő
csapat, de a cég és a fejlesztés központja Szeged marad.
A MONGUZ Kft. szakmai munkáját 2012 és 2013 évben egy a munkavállalóinak szóló program lebonyolítása egészítette ki. A Kft. az Új
Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott,
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0598 azonosítószámú, „Ép testben ép MONGUZ”
című pályázat elbírálása során
9.382.888 Ft összegű támogatásban
részesült.

A hat hónapig zajló program során
a munkavállalók az egészséges táplálkozás, valamint, a stressz leküzdése
és kezelése témakörben hallgathattak
előadásokat és vehettek részt gyakorlati, csoportos foglalkozásokon.

a klasszikus színházi eszközök és a
burlesque ötvözésével filmszerű képekben elevenedik meg a cselekmény,
mely pergő ritmusával végig hatást
gyakorol a rekeszizmokra.
“Amikor szekrényében a gyanakvó
feleség egy megsebzett sellőt talál,
nem feltétlenül hiszi el, hogy férje halászat közben lőtte meg, puskával. Ha
a feleség kéretlen udvarlója közben
pénzért a család orvosának házastársát próbálja elcsábítani, miközben egy
orosz tábornok hiányos öltözetben tűnik fel a szoba közepén, értetlenkedő
viselkedésével, akkor pedig már mi magunk sem tudjuk hová is keveredtünk.
És, ha még mindehhez társul egy fiatal
szobalány, aki csak a férfi vendégek
molesztálásában éli ki magát valamint
egy rövidlátó szakács, akkor már tudjuk, hogy ez az őrültek háza lehet.

Történetünk hősei egytől-egyig a
félreértések és szerelmi kalandozások
„áldozataiként” keverednek egyre furcsább szituációkba. Klasszikus francia vígjáték magyar szerzőtől, ahol a
helyzetkomikum, a pergő, dinamikus
ritmus és a karakterek önmagában is
megmosolyogtató jellege egy rendkívül könnyed humorral fűszerezett
előadást eredményez. A Toureq- család
nem mindennapi élete és az őket körülvevő ármány és cselszövés játssznyi
könnyedséggel uralja a színpadot…
…..de hová tűnt a sellő?”
A BELÉPÉS INGYENES

A MONGUZ Kft. hisz abban, hogy elégedett munkahelyi légkör segítségével
képes azt a magas szakmai színvonalat
megtartani, mellyel meg tudja őrizni
piacvezető helyét országos és nemzetközi szinten is közgyűjtemény-informatikai rendszerek területén. www.
monguz.hu

Kilóg a lóláb!
A világ deszkáin bez granica elnevezésű projekt során a deszki
DeszkaSzínház és a vajdasági Tanyaszínház közösen képviselik a határ
két oldalán fekvő, és egyben kulturális hidat kiépítő színházi látásmódot.
Az összefogás célja, hogy a kistérségi
kultúrát minél szélesebb körben népszerűsítsék és a klasszikus színházi
értékrenden túl, új és innovatív formákat mutassanak be. A Magyarország
– Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program magyarországi premierjét, a DeszkaSzínház nyitja május
31-én, Pozsgai Zsolt: Kilóg a lóláb című
vígjátékának bemutatójával. Ezt követően, a nyár során 4 hazai és 3 szerbiai helyszínre látogat el az előadás. A
munkafolyamatába maga a szerző, az
Újszínház főrendezője is bekapcsolódott. A darab színpadra állítása során

Múlt nélkül nincs jelen
A Deszk Község Népművészetéért
Alapítvány 2009-ben nyújtott be pályázatot a Helyi Vidékfejlesztési Straté-

gia LEADER programjába „Szellemi és
tárgyi értékeink megőrzése” célterületre „Múlt nélkül nincs jelen” címmel,

2076830842 azonosító számon.
A pályázat keretében 3 db gyimesi
mejjes bundával gyarapodott a viselettárunk, a ruhatár bepolcozásra került
és digitalizált fotókból elkészült egy
helytörténeti kiállítás is. A megvalósítás
2013. márciusában fejeződött be.
Az alapítvány az említett célokra nettó 504.000 Ft-ot nyert.

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős
Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága,
www.umvp.eu

Pályázatok a Faluházban
„Együtt a szabadidő hasznos eltöltéséért” címmel fut a Deszki Művelődési
Ház és Könyvtár európai uniós pályázata, melynek köszönhetően idén is
változatos programkínálatához talált
finanszírozási forrást az intézmény. A
programok között vannak szakkörök,
kirándulások, táborok, kézműves napok, könyvtári napok.
A szakkörök közül folytatódtak a
jól ismert népdal, néptánc, színjátszó,
ének, rajz szakkörök, de újak is indultak,
mint furulya, moderntánc, angol, szerb,
vagy a fizika.
Az ősszel két könyvtári napot rendeztünk a helyi iskolások számára, decemberben pedig tartottunk egy kézműves napot.
Tavasszal voltak a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda óvodásai és a Zoltánfy
István Iskola tanulói Budapesten a Ha-

gyományok Házában.
Az évről évre egyre nagyobbá növő,
idén már 4 kategóriában megrendezésre kerülő Maros-menti Fesztivál
megrendezéséhez is hozzájárult a projekt.
A tanév végeztével pedig indulnak a
nyári táborok, lesz néptánc, színjátszó,
rajz tábor az iskolásoknak, valamint
kézműves tábor az óvodásoknak.
Pályázat kódja:
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0124
Kedvezményezett:
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
6772 Deszk Tempfli tér 8.
Tel: 62/571-599
Támogatás összege: 22.433.200 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projektben együttműködő nevelési-oktatási intézmények:
„Tücsök” Óvoda (Deszk)

Szent Antal Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (Tiszasziget)
Szent Antal Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (Újszentiván)
SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő Óvoda (Deszk)
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola (Deszk)
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola (Szeged)
Gyarmati Anna projektmenedzser

pályázati hírek
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Deszki Önkéntes Pont
A Deszki Önkéntes Pont ismét tevékeny hónapot tudhat maga mögött. A
jó idő megérkeztével lehetőség nyílt a
szabadtéri programok szervezésére is.
Önkénteseink a Deszki Nyugdíjas
Klubbal közösen részt vettek a Föld
napi falutakarításban. Az eredmény
szép és tiszta főtér lett. A majális kapcsán Önkéntes napot szerveztünk, ahol
az érdeklődők előadást hallgathattak
az önkéntességről, részt vehettek kézműves programokban, valamint kivehették részüket a közös bográcsozásból is.
Továbbra is rendezünk ruhabörzéket. Terveink szerint ezentúl körülbelül
3 hetente lesznek ilyen alkalmak, ahol
hála lelkes önkénteseink áldozatos
munkájának, csak jó minőségű, előválogatott ruhák közül választhatnak
kedvükre a résztvevők. Az időpontokról keressék a kiírást a kihelyezett plakátokon!
Az időskori digitális írástudás fejlesztését megcélzó programunk is sike-

resen halad tovább. A „tanulók” egyre
növekvő magabiztossággal alkalmazzák a billentyű-kombinációkat, kattintgatnak – akár duplán is – a megfelelő
helyre, szerkesztik a dokumentumokat;
másolnak és áthelyeznek anélkül, hogy
elveszítenék az irányítást. Hamarosan
az internet világában „szörfözhetnek”.
Továbbra is nagy szeretettel várunk
minden önkénteskedni vágyót a Deszk,
Tempfli tér 10. szám alatt található
Önkéntes Ponton. Csatlakozási szándékukkal, kérdéseikkel, javaslataikkal,
személyesen hétfőtől-péntekig 12-16
óráig, valamint telefonon és e-mailben
is kereshetnek minket a 06 20/8522827-es telefonszámon, illetve az
onkentes@dartke.eu címen!
Papp Krisztina

Megújuló infrastruktúra a Faluházban
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0223 azonosító számú projekt által közel 8 millió
forint támogatással elnyert európai
uniós pályázatnak köszönhetően a
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
átfogó informatikai fejlesztése valósul
meg. A pályázat keretében az intézmény számítógépek, szoftverek, és
egy nagyteljesítményű multifunkciós
nyomtató beszerzését tudja megvalósítani. Az eszközök beszerzése és beüzemelése folyamatban van. Célunk,
hogy könyvtárunk ugyanolyan színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani, mint
a városi könyvtárak. Ehhez nagymértékben hozzájárul ez a projekt.
A fejlesztéssel mind a dolgozók munkáját, mind a látogatók kényelmét javítani tudjuk. A dolgozók számára 2 számítógépet, egy laptopot és egy szerver
munkaállomást, a látogatók számára

3 használói gépet szerzünk be. Egy
multifunkciós nyomtató és egy projektor vásárlása mind a dolgozók munkáját, mind az intézmény által nyújtott
szolgáltatás minőségét nagymértékben növeli.
Az egyenlő esélyű hozzáférés elvének érvényesülése érdekében egy
olyan használói számítógépet is beállítunk, melynek képernyőnagyító szoftvere segítségével a gyengénlátók is
tudják használni a számítógépet.
Tóth Erzsébet projektmenedzser

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Gyűjtemény restaurálás
A Bánát Egyesület megalakulása
óta a kulturális örökségvédelem területén tevékenykedik, és ez a szerepe
mostanában igencsak előtérbe került.
Köszönhető ez a jelenleg folyamatban
lévő és a közelmúltban megvalósított
projektjeinek, melyekben erre a témára helyezték a hangsúlyt. Jól ismert az
egyesület tulajdonában lévő gyűjtemény, mely a hosszú évek alatt igen
nagyra nőtt. A gyűjtést elsősorban
Brczán Krisztifor végezte, az egyesület
elnöke. A helyi házak padlásain kutatta
a magyarországi szerbek népi hagyományait őrző textileket, és egyéb használati tárgyakat.
Lassan a vége felé jár a “MUTHER
2 – Mutual Heritages saving common
values and serving common purpose
through borders” / ‘Közös Örökség
– közös értékeink védelme a közös
cél szolgálatában határokon át’ (HU–
SRB/1002/212/157) című határon átnyúló projekt megvalósítása, melyben
a Bánát Egyesület partnerként vesz
részt. A projekt témája az örökségvédelem, így az egyesületnek lehetősége nyílt a múzeumi gyűjteményének
egyes darabjait rekonstruáltatni.
A restaurálási munkák során textilek,
bútorok és könyvek is restaurálásra kerültek. A restaurált textilek között van
17. századból származó egyházi terítő, 18-19. századi főkötők, 18. századi
mellény, kötő, és néhány 20. század
elejéből származó ing. A darabok szinte
mindegyike a szerb úri hímzéssel, azaz
aranyhímzéssel díszítettek, szaténselyemből és bársonyból készültek. De
vannak fehér hímzéses, és fehér szerb

vászonból készült darabok is. Még
most is igazán szépek, de új korukban
igazán gyönyörűek lehettek.
A gyűjtemény talán legszebb darabjai a főkötők, melyek mind helyiektől származnak. A 19-20. században
készültek, a mai Szerbia területén
működő műhelyekben. Selyemből és
bársonyból készült, aranyhímzéssel,
gyöngyökkel, flitterekkel díszített darabok, melyeket csak ünnepi alkalmakkor
viseltek a hölgyek.
A
project
kódja:
HUSRB/1002/212/157
A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által
támogatott projekt.
Vezető kedvezményezett:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Partnerek:
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület
Tiszasziget Község Önkormányzat
Törökkanizsa (Novi Knezevac) Önkormányzata
Vrbas Önkormányzata
Projekt összköltsége: 275.199 euró
A projekt időtartama: 2012. január 1.
– 2013. október 31.
Gyukinné Brczán Szpomenka
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Deszkiekről deszkieknek

Egy hűvös vasárnap délután jutottam el
Gabihoz, aki hónapokkal ezelőtt kapta meg
a szót, csak én nem voltam „formában”…Udvarukba belépve máris meglepődtem: Kornél,
az érettségiző nagyfiú éppen teregetett. Na,
ez teljesen levett a lábamról, emlékszem, arra
gondoltam, „ez a Gabi tud valamit!” Ha valaki
nem ismerné, íme, Patyik Gabi és családja!
– Téged mindenki úgy ismer, mint aki imád szervezni, embereket összefogni. Gyereknek is ilyen voltál?
– Szerintem, igen. Arra határozottan emlékszem, hogy általános iskolában mindenféle versenyeken vettem részt, éltanuló voltam, aztán a
gimnáziumban is benne voltam a nyüzsgésben.
Mondjuk, a legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy a jövő ezt tartogatja számomra...
– Szüleidről mit tudhatunk?
– Anyukám szakmája szerint varrónő, aztán
sokáig dolgozott a Szanatóriumban, mint raktáros. Emlékszem ez nagyon jó időszak volt az
életünkben. Később vállalkozásba kezdtek, ezt
az időt már nem szerettem annyira, mivel kevesebb időt töltöttünk együtt. Övék volt a Nimród
nevű büfé ezelőtt 20 évvel. Fagyit, sütit árultunk,
merthogy apukám meg cukrász. Amúgy szuper
jó gyerekkorom volt, a banánt nem csak pult alól
ismertem…(nevetés) Apunak nem volt való ez
a vállalkozós világ. Ő egy nagyon nyílt, egyenes
ember, aki azt szokta meg, hogy irányít, a keze alá
dolgoznak, de hogy magának kelljen szervezni,
tervezni, beszerezni mindent, ez nem nagyon
ment. Szép lassan rájöttek, a nyugodt öregséghez az is hozzá tartozik, hogy ne kelljen az üzlettel foglalkozni, így bezártak. Nem emlékszem
pontosan mikor, de az biztos, hogy Réka 11. szülinapján itt volt a Pa-dö-dő, és ők még felszolgáltak a büfében!
– Menjünk vissza egy kicsit az időben! Itt jártál
Deszken iskolába?

Sillóné Varga Anikó rovata

– Igen, és örömmel mondom, isteni osztályfőnököm volt! A Török Laci bácsi tanított, egy
angyal volt, de komolyan! Minden, ami úgy emberileg rárakódhat egy kisiskolásra, azt megkaptam tőle! Aztán elhitették velem, hogy jó vagyok
kémiából, és olyannyira elhittem, hogy országos
beiskolázású kémia osztályba mentem a Radnóti
Miklós Gimnáziumban. Ide az országból csak 30
embert vettek fel, és köztük voltam! Érettségi
után felvételiztem a bölcsészkarra, magyar-orosz
szakra, valahogy addigra már nem vonzott an�nyira a kémia. És milyen az élet? Közbejött a nagy
szerelem! Az írásbelire még elmentem, de a szóbeli felvételire már nem. Úgy gondoltam, én már
nagylány vagyok, és nem kell a tanulás, inkább
dolgozom, az jobb lesz.
– Mit szóltak a szüleid?
– Gondolhatod, milyen „boldogok” voltak! Igazából a szüleim nem szóltak bele a dolgaimba.
Remélték, hogy nem hozok túl rossz döntést, persze nyilván azért aggódtak, de nem emlékszem,
hogy ebből lett volna valami őrült nagy csata.
– Sikerült munkát találni?
– Igen, a szegedi Biológiai Kutató Intézetbe
kerültem. Isteni jó főnököm volt, a Kaliczka Gabi
férje, Nöllenburg Matyi, az ő keze alá kerültem
asszisztensnek. 2 évig dolgoztam ott. Közben
mégiscsak meggondoltam magam, úgy döntöttem, laborasszisztens leszek, így elvégeztem
egy ilyen irányú iskolát, levizsgáztam és férjhez
mentem. Mire hazaértünk a nászútról, már terhes
voltam Kovács Rékával. Derült égből villámcsapásként ért bennünket, hogy Réka down- szindrómával született, és ez alapjaiban rengette meg
a dolgokat körülöttünk. Faluban élünk, ez sem
nagyon könnyítette meg a dolgunkat. Mindenki furcsán nézegetett minket, senki nem tudott
semmit pontosan, csak hogy valami „zűr” van
Patyikéknál… Emlékszem, toltam a babakocsit,
és láttam az ismerősökön, hogy oda is jöttek vol-

na meg nem is, és ez nagyon-nagyon rossz volt!
Előhozta a dacos énemet, sokszor nem úgy viselkedtem, ahogy kellett volna, oda-odaszóltam…
szóval, nem volt egyszerű! Azóta persze sokat változott a világ, de még mindig nem eleget.
– Ne haragudj, hogy megkérdezem, de Ti ketten
hogy tudtátok kezelni ezt az egész helyzetet?
– Biztos, hogy elég erős volt a kapcsolatunk,
mert már „ezer éves” házasok vagyunk, sőt, kétszer is összeházasodtunk, de ez egy másik történet… Amikor megtudtuk a genetikai vizsgálat
eredményét, teljesen kiborultunk. Aztán ment
minden a maga útján! Inkább az volt a furcsa,
amikor két év múlva megszületett Kornél, és
minden olyan más volt! Ő fejlődött normálisan,
számomra mégis épp ez a tény volt döbbenetes.
– Együtt hogy boldogultak a gyerekek?
– Amíg kicsik voltak, nagyon jól! Kornél hamar
rájött, hogy Réka a jobb érdekérvényesítő kettejük közül, így mindig tolta maga előtt, hogy intézze el Réka a dolgait. Igazából sosem bántották őt
Réka miatt, ha mégis, akkor inkább kitért előle. Jó
testvérek voltak, inkább most vannak kicsit eltávolodva egymástól, de ez a korukból adódik.
– És a 3. gyermeketek?
– Na, ez egy érdekes történet.. (nevetés) Valahogy rám jött a kapuzárási pánik vagy nem
tudom, ráadásul mindig szerettem volna még
egy kislányt! Kovács Zoli kézzel-lábbal tiltakozott,
végre nagyok a gyerekek, élhetnénk, de én nagyon szerettem volna. Végül a 2009-es év igazán
sikeressé vált számunkra. Akkor diplomáztam,
mint szociális munkás, (mert időközben benőtt
a fejem lágya, és elmentem az Egészségügyi Főiskolára tanulni), igaz, akkor még nem tudtam,
mibe vágom a fejszémet. Ebben az évben vettük
meg a házunkat is, és megszületett (kislány helyett) a Kristóf, aki életünk legjobb döntésének
bizonyult…(és amit azóta Kovács Zoli is belát…)
– Írtunk már a Szivárvány Alapítványotokról, a
Pa-Dö-Dőhöz fűződő barátságotokról, így inkább
azt szeretném tudni, TE milyen vagy?
– Ezt szeretném én is tudni már egy jó ideje,
de hiszek a sorsszerűségben, abban, hogy nin-

Hogyan lett a Honey Bee-ből Honeybeast?
Beszélgetés Kővágó Zsolttal, az együttes billentyűsével

Ebben a hónapban egy popzenészt
szeretnék bemutatni, aki közöttünk él,
bár ideje nagy részét pesti albérletében
tölti. Hazatértekor sikerült beszélgetnem vele.
– Kérlek, mutatkozz be Olvasóinknak!
– Hatéves korom óta élek Deszken
a szüleimmel. A Madách Imre Általános Iskola kéttannyelvű osztálya után a
Deák Ferenc Gimnázium kéttannyelvű
/magyar-angol/ osztályában folytattam
a tanulmányaimat, majd érettségiztem
négy évvel ezelőtt. Utána a Kőbányai
Zenei Stúdióba felvételiztem zongora
szakra, ahol 4. éve tanulok, illetve már
az utolsó vizsgaidőszakomat töltöm.
Jövőre az ELTE-BTK ének-zene szakán
szeretnék továbbtanulni, addig is dolgozom már zenetanárként Kőbányán,
egy kollegát helyettesítek. Közben persze zenélek a Honeybeast együttesben
és több, egyelőre még nem nyilvános
projektben – az a megtiszteltetés ért,

hogy több kamaszkori példaképemmel
is együtt játszhatok-, már alig várom,
hogy beszélhessek róla.
– Hogy jutottál a zene közelébe?
– A zene szeretete már nagyon régre nyúlik vissza. A családi legendárium
szerint már az oviban fel-le rohangáltam a Süsü betétdalait énekelve... (nevet) Ezután be is írattak szolfézsra elsősként, de rettenetesen utáltam, így itt
félbe is szakadt a zenészkarrier. Helyette az informatika vonzott, programozó
matematikusnak készültem. Aztán a
kamaszkor rendszeres zenehallgatása
az elektronikus zenéhez sodort. Ismét
egyre jobban foglalkoztatott a zenélés gondolata, végül 14 évesen Bencsik Kovács Zoltán tanítványa lettem /
DOLCE Zeneiskola/, aki zongorázni, ill.
szintetizátorozni tanított éveken át. Ő
akkoriban alapította a Honey Bee zenekart, s persze én is egyik állandó látogatója lettem a koncertjeiknek. Megjelent
egy nagylemezük is Parazita címen, de
a szerencsétlen körülményeknek köszönhetően alig hallhatta valaki ezt a
különleges, kétnyelvű dupla albumot
(bár a címadó dalt máig több rádió is
játssza, Budapesten mostanában kezdik felfedezni, négy évvel a megjelenés után...). Az áttörést és az országos
ismertséget a Portugál hozta meg: 3.
helyig jutott az MR2-Petőfi toplistáján,

a klipet többszázezren látták az interneten. Ez a szám mentette meg a zenekart a széteséstől.
– Gondolom, nem én vagyok az egyedüli, aki azt hiszi, hogy az azonos című
színdarab zenéje. Jól vélem? A Portugálhoz készült, amit a Szegedi Színház is
játszott?
– Nem, csupán véletlen egybeesés a
cím, pedig tartalmi egyezés is van a két
mű között. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nagy örömünkre több
színház is a darab részéve tette a dalt.
– Térjünk vissza hozzád. Hogy jutottál
a zenekarba?
– Mint mondtam, Bencsik Kovács
Zoltán volt a tanárom, míg az érettségi
után, 2009-ben felvételt nem nyertem
a Kőbányai Zenei Stúdióba. Itt kötöttem barátságot és játszottam együtt
három évig a The Voice-os Schwartz
Dáviddal, majd 2011 nyarán telefonált
Zoli, hogy jöjjek billentyűzni a zenekarba. Akkoriban cserélődött az énekes
is, egy, szintén a zeneiskolában megismert barátom, Tarján Zsófi /Hernádi
Judit lánya/ lépett Czutor Anett helyébe, aki kétgyermekes családanyaként
már nem tudta vállalni a poszttal járó
rengeteg munkát. Emellett az együttes
nevét is meg kellett változtatni, mert
már volt egy Honey Bee Amerikában:
így lettünk Honeybeast. Az új névvel és

csenek véletlenek. Nyilván nem véletlenül született a Réka, nem véletlen az az apja aki (mert azért annak idején meg
kellett vívnom a magam harcát érte…). szóval a
Sors tudja merre terelgessen.
– Most mivel foglalkozol?
– Tavaly lejárt a Gyes-em, tudtam, hogy valamit kezdeni kellene a diplomámmal is, így aztán
pályázgattam, és jelenleg a járási gyámügynél
dolgozom, mint gyámügyi ügyintéző. Lelkileg
nagyon megterhelő munka, de arra nagyon jó,
hogy amikor hazajövök, akkor mindig hálát adok
a sorsnak, hogy ilyen családom van!
– Vágyaid, álmaid?
– Nem vagyok az az „előregondolkodó”, mindig kicsikre merek csak gondolni. Lehet, hogy
amiatt alakult így, ahogy Rékával indult az élet,
nagyon nem lehetett mellette előre tervezni. Úgy
vagyok vele, hogy mindig minden megoldódik
valahogy, és az az érdekes, hogy sokszor onnan
jön a segítség, ahonnan nem is várja az ember!
Sokáig szeretnék élni, szeretném, hogy a gyerekeim élete jól alakuljon.
– Végezetül: kinek adnád át a stafétát és miért?
– Kardos Ditkének szeretném átadni a szót.
Eleinte csak látásból ismertem, szimpatikus volt,
de megközelíthetetlennek tűnt. Azóta kiderült
róla, hogy egy nagyon kedves ember, aki sok
mindent csinál családja mellett: szakácsiskolába
jár, van egy gasztroblogja is, szóval, mindenképpen bemutatnám!
– Köszönöm a beszélgetést!
Nagyon jól éreztem magam a Kovács-Patyik
családnál! Megfogott a Gabiból áradó optimizmus, kedvesség és nyugalom, ahogy beszélt férjéről, a családjáról. Sok-sok mindent megtudtam
róla, helyhiány miatt persze a felét sem tudtam
leírni Önöknek, de higgyék el, sokan tanulhatnánk Tőle! Nyárra több tábort is szervez a downos gyerekeknek, ahol mi is biztosan ott leszünk,
úgyhogy hallhatnak még Róluk! Addig is: hajrá,
Gabi!!
Sillóné Varga Anikó

felállással együtt stílusváltás is történt:
az első lemez angolszász elektronikus
pop-rockját a Portugál jellegzetesen
magyar, főként közéleti témájú alternatív zenéje váltotta fel. Már az augusztusi Szegedi Ifjúsági Napokon felléptem
az együttessel, még vokáloztam is.
Nagyon nagy mélyvíz volt: egy héttel
a 2011-es SZIN előtt csatlakoztam, és
előtte még életemben nem játszottam
sem ekkora színpadon, sem fesztiválon, és akkor vokáloztam életemben
először. Nagy iskola volt számomra a
Honeybeast-ben töltött elmúlt két év.
Ismét rengeteget tanulok Zolitól, aki
egy személyben zeneszerző, szövegíró és hangszerelő. Viszont a koncertszervezést leszámítva leginkább én
intézem a zenekar ügyeit: a szakma
központja Budapest, így én „közelebb
vagyok a tűzhöz”, mint a szegediek.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– MTV-s szerződést hozott az Isten
álma című dalunk, amelyhez Hegyi
Olivér barátunk egy éven át rajzolta az
animációs klipet. Játssza a rádió a dalt,
a TV a klipet. Ezenkívül elkészült egy
nagylemezre való 12 szám, melyek közül már kettő (Itt a tavasz, Isten álma)
az MR2-Petőfi és a Rádió88 műsorában
is hallható – a többi keverés alatt áll a
Black Hole Sound stúdióban, Vári Gábor hangmérnök vezényletével. Jelenleg is folynak a tárgyalások Magyarország legnagyobb független kiadójával,
amit az MTV mellett szintén nekem si-

került tető alá hoznom – erre rendkívül
büszke vagyok. És a Honeybeast több
jelentős felkérést is hozott a számomra, amivel kapcsolatban egyelőre még
kénytelen vagyok titkolózni... (mosolyog)
– Mikor és hol találkozhatunk a zenekarotokkal?
– Május 17-én a Borfesztiválon léptünk fel Szegeden, majd május 31-én a
Kobuci kertben Budapesten.
– Mit szeretnél még hozzátenni beszélgetésünkhöz?
– Nemrégiben egy önkormányzati rendezvényen sikerült átélnem egy
kritikán aluli playback-borzalmat, amit
egy jól ismert, kereskedelmi csatornás
tehetségkutatós zsűritag követett el.
Ismét aktuálissá vált az iskolám igazgatója, Póka Egon (Hobo Blues Band,
P.Mobil) javaslata, mely szerint korlátozni kéne az önkormányzati pénzből
sztárokkal való közös CD-hallgatást. Ezt
egyébként több budapesti kerület és
vidéki nagyváros is elfogadta. Celebek
kamu-produkciói helyett több teret a
tehetséges és képzett zenészek minőségi, élő produkcióinak!
– Kívánom, hogy ez mihamarabb bekövetkezzen, és a számotokra is eljöjjön
a jól megérdemelt siker!
Köszönöm a beszélgetést!
Fehérváriné
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Mi újság?

Hi Alex!
Ki ne ismerné az Eurovíziós Dalverseny sorozatot , ami minden évben megmozgatja Európát és
a zeneszeretőket, zenészeket egyaránt. Mikor volt
az már, amikor azon tanakodtunk, „Kinek mondjuk
el vétkeinket” és bezsebeltük a negyedik helyezést?... Nincs mit szépíteni, közel 20 éve már…
Idén is indulunk ezen a zenés műsoron, és meglepő fordulatként nem egy Megasztár –X-faktor Voice és ki tudja még követni miféle tehetségkutatóból ismeretes popsztárocska, hanem egy sokak
számára totális vadidegen, ByeAlex fog képviselni
bennünket.
Őszinte leszek, számomra is ismeretlen volt ő,
habár a neve valahonnan rémlett. Anyuék mindig
nézték az éppen aktuális heti adást, és volt, hogy
bele is hallgattam. És meg kell mondjam, én sem
gondoltam volna, hogy épp a „Kedvesem” fog végül nyerni. Annyi botcsinálta híresség volt mellette, hogy borítékolhattuk volna, majd azok közül
kerül ki a győztes, aki magyar színekben indulhat.
De hát jósnőnek nem lennék jó ezek szerint, mivel
tévedtünk, és a „Kedvesem” című ByeAlex sláger
tarolt.
Na de, ki is ez a srác? Utána nyomozva egy kis
internetes búvárkodásból hamar kiderül róla,
hogy a teljes neve Márta Alex, 28 éves, és bölcsész
diplomát szerzett, egészen pontosan filozófiából.
Szerényen kezelte a sikert, és habár sokan támadták, amiért ő lett a többiek helyett idén a befutó,
megtartotta ezt a csendes és elhatárolódó énjét,
és még csak nyilatkozni sem hajlandó. A fura figura az úgy nevezett „hipszter” stílus képviselője, ami
mai egyszerű szemmel nézve olyan, mintha valaki a kinőtt nadrágjában, a nagypapája réges-régi
szemüvegében jelenne meg, de emellett a legmo-

dernebb Apple cuccokat és technikai ketyeréket
használná. Amolyan régi-új katyvasz. Megjegyzés: engem mindig az foglalkoztatott, hogy hogy
nem sült be abba a sapiba?... De hát ő tudja.
Az viszont nagy butaság, ha valakit azért, mert
egy bizonyos stílust képvisel, és mert még a tetejében bölcsész végzettsége is van (amely diplomát egyébként manapság mindenki támad, és
azt feltételezik, hogy csak a Burger Kingben jut
álláshoz valaki egy ilyen papírral a kezében), még
épp annyi esélye van ezen a versenyen, mint bárki
másnak. Sőt, úgy tudom nagy versrajongó is ez az
Alex fiú, így le se tagadhatná a benne szunnyadó
bölcsészt. A facebook oldalán is sűrűn posztol vers
témában, például kedvence Ady Endre, és ezzel
akárhogy is, jó hatással van a mai tini nemzedékre,
akik azóta ByeAlex-fanok.
A „Kedvesem” dalszövegében sem lehet semmilyen kivetnivalót találni. Igaz, mindig azon mosolygok, hogy ha valaki egyszer vagy kétszer meghallgatja, az már voltaképpen tudja a szöveg 70 %- át,
csupán azzal, hogy a sorvégekre odabiggyeszti a
kedvesem szót. De maga a téma bájos, szerelmes,
és romantikus, és a maga nemében különleges is.
Minden évben küldünk valakit, és mikor nagyobb volt az egyetértés benne, hogy éppen ki
legyen az sem értünk el áttörő eredményt… Akkor meg nem mindegy?  Ki tudja… „Vak tyúk is
talál szemet”, meg „Minden jó, ha a vége jó”… és
társai…. Jobbat nem tehetünk, mint szurkolunk
neki! Sose lehet tudni! Talán legközelebb a falunapokon épp a „Kedvesemre” fog dülöngélni egész
Deszk! Miért ne? 
Márki Kitti

A digitális otthon mindenkinek elérhető
A legmodernebb interaktív tévé-, a
gyors internet- és a költséghatékony telefonszolgáltatás az Invitellel nem luxus
Gondolt már arra, hogy milyen lenne
olyan modern, digitálisotthonban élni, ami
az Ön és családja igényeire van szabva?
Ahol a tévécsatornáit szabadon kiegészítheti olyanokkal, amelyek igazán érdeklik,
ahol a biztonságos vezeték nélküli internetet vírusvédelmi szoftver őrzi, és ahol
úgy beszélgethet vonalas telefonján, hogy
nem kell számolnia a perceket?
Az Invitel megújult Invilágcsomagjaival
most Ön is berendezheti saját digitális
nappaliját. A tévét-, internetet- és telefont
egyben tartalmazó csomagokkal számos
hasznos extrát díjmentesen használhat,
továbbiakat pedig 90 napig díjmentesen
kipróbálhat.
Az Invilág bevezető akciójában az új
ügyfeleknek, annyi havidíjat enged el az
Invitel, ahány szolgáltatásból álló csomagra fizettek elő. Így adott esetben, tévé, internet és telefon együttes előfizetése esetén akár három havidíjat is megspórolhat!
Hívja személyes kapcsolattartóját:
Sugárné Fekete Éva, tel.: +36 20 211 7508

Stumpf Emil
rovata

Vér nélkül műt a prosztatadoki
Évente négyszázezer férfi szenved BPH-ban, azaz
jóindulatú prosztatamegnagyobbodásban. A gond
orvosolható egy modern, ám nálunk kevéssé ismert
módszerrel: a hűtött prosztatatermoterápiával. Az
eljárásról dr. Sumov Dimiter urológust kérdeztük.
Miért baj a prosztata jóindulatú megnagyobbodása?
Ez a szerv a dülmirigy, amelynek az ondó termelésében van jelentős szerepe, körülöleli a húgycsövet, mint egy gallér. Ha a belső szövetek megkeményednek, a prosztata megnő, és mintegy
„fojtogatni” kezdi a húgycsövet. Ezért jelzik a bajt
vizelési problémák. Ha egy férfi azt tapasztalja,
hogy valami akadályozza folyó ügyeiben, sürgősen
keresse fel az urológust, a szégyenlősségért ugyanis komoly árat kell fizetni: begyulladhat a hólyag,
később a vese.
Miért szenved ettől egyre több férfi egyre fiatalabb korban?
A mirigyek működését hormonok irányítják,
amikre hatással van a stressz. A férfiak ma túlságosan stresszesek, ez az egyik ok. A másik a táplálékainkban levő sok kémiai vegyület, a harmadik pedig
az ülő életmód. Találkoztam már 35 éves beteggel
is, pedig ez régen az idősek problémája volt.
Sok készítményt, tökmagkivonatot hirdetnek.
Ezek nem javítanak a helyzeten?
A megelőzést szolgálhatják, de ha már tünetek
is vannak, szükség van az orvosra. Annál is inkább,
mert csak vizsgálattal dönthető el, nem rosszindulatú-e a megnagyobbodás.

Ha jóindulatú megnagyobbodás vagy krónikus prostatitis áll
fenn, akkor jöhet szóba a hűtött
prosztatatermoterápia, amivel ön dolgozik. Mi ez?
Ez a WHO által javasolt csúcstechnológiájú eljárás. Mikrohullámú sugárzás segítségével pusztítja
el a megbetegedett szöveteket úgy, hogy a kezelés
alatt a húgycsövet, illetve a prosztatikus húgycsőszakaszt folyamatosan hűtjük, miközben a végbélen keresztül bevezetett speciális szenzoros ballon
méri a prosztata kapszulán kívül kialakult hőmérsékletét. Így nem fordulhat elő túlmelegedés, ezáltal szövetkárosodás ott, ahol az nem kívánatos.
Hogyan zajlik ez a beavatkozás?
A páciens felfekszik az ágyra, helyi érzéstelenítés
után elhelyezzük a szükséges eszközöket a testén,
és a számítógéppel vezérelt berendezés lefuttatja
a programot. Ez körülbelül félórát vesz igénybe, és
nem fájdalmas. A beavatkozást követően a beteget
rövid ideig megfigyeljük, és még aznap hazamehet.
A férfiak azét sem mennek orvoshoz, mert attól
félnek, hogy a beavatkozás után impotensek lesznek vagy inkontinencia lép fel. Kell ettől tartaniuk?
Különböző eljárások vannak, különböző kockázatokkal. A hűtött termoterápia ezek közül a legveszélytelenebb, ezért is örülök, hogy a társadalombiztosító elfogadta és finanszírozza. Azt javaslom,
beavatkozás előtt mindenki alaposan tájékozódjon. Egy ilyen kényes kérdésben körültekintő döntést kell hozni.
Bors, 2013. április 17.

 Vojszi járat 
Nyári kínálata házhozszállítással
Saját termelésből:
Földieper - 500 Ft/kupa kiszerelésben
Tojás
Kovászos és cukros-ecetes csemege uborka

Faluház nyári
nyitva tartása
2013. július 1-től
szeptember 1-ig
Hétfő-kedd:
		 13.00-18.00
Szerda:
		 10.00-12.00,
		 13.00-18.00
Csütörtök-péntek:
		 13.00-18.00

300Ft/liter csomagolásban

Elrakni való csemege uborka

Desszert főtt kukorica, rendelésre
Nyers, főzni való kukorica
Csemege szőlő
Tojótyúk előjegyzés
Földieper palánta rendelésre

Rendelhető telefonon:
70/941-90-49;
62/271-218.

Szombat, vasárnap: zárva

Csak des

zkiekne

k!

Ajándékfilm tőlünk Önnek
Nézze meg a Receptdaráló és az On the Spot műsorok egy-egy epizódját!
Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mutatjuk be, amelyek megkönnyítik a háziasszonyok dolgát a család heti menüjének összeállításában.
Az On The Spot riporterebejárják New York multikulturális negyedeités egy-egy bevándorló karakterén keresztül megpróbálják kideríteni, hogy mitől működik a multikulturalizmus New Yorkban.
Mit kell tennie?
1. Olvassa el alaposan
cikkünket, majd töltse ki
a keresztrejtvényt. A keresztrejtvényben szereplő
összes kulcsszó dőlt betűvel megtalálható fenti cikkünkben.
2. Látogasson
el
a
www.invitel.hu/
mozizzazinvitellel
weboldalra és adja meg jelszóként a keresztrejtvény
megfejtését.
A filmet 2013. május 15.
és június 20. között bármikor és akárhányszor megnézheti. Jó szórakozást!
A
keresztrejtvényben
megoldáskor az ékezeteket
ne vegye figyelembe.
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Körkérdés:
Mi a véleménye arról, hogy Deszken is lesz kirakodó vásár?

Körkérdés rovatunkban
Sillóné Varga Anikó kérdezte a deszkieket.

Nagy Lajosné
Marika

Csikós
András

Miczura
Sándor

Bauer
Tamás

bolti eladó

vállalkozó

kereskedő

tanuló

Nagyon jó ötletnek tartom,
mert itt a közelben nincs
ilyen. A mórahalmi vásárra
még sosem sikerült kijutnom,
úgyhogy ide biztos, hogy ki
fogok menni, pl. nagyon szeretem a régiségeket!

Jó ötletnek tartom, támogatom a kialakítását. Még az
is lehet, hogy mi is kitelepülünk néhány termékünkkel!
Az üzletnek is jót tesz, mivel
vasárnap is nyitva vagyunk.

Nagyon
örülök
neki!
Amúgy is minden vásáron
ott vagyok, árulok mindent,
úgyhogy természetesen ott
leszek. Ha rajtam múlna, akár
minden hétvégére szerveznék egy ilyen vásárt!

Tetszik az ötlet, mert ha valaki megun dolgokat, az még
mások számára érdekes és
értékes lehet. egyfajta közösségkovácsoló erő is, hiszen
találkozásokra ad lehetőséget.

Családi események
Születés:
Papdi Gézának és Lele Tündének
(Deszk, Alkotmány u. 48.)
Máté
Házasság:
Hopenthaler Judit
és Kaminski Patryk
2013. május 10. napján házasságot
kötöttek.
Elhunytak:
Temesvári Antal
Móra F. u. 15. 85 éves korában
Sós Mihály
Május 1. u. 42. szám alatti lakos 76 éves
korában;
Eltartási szerződést kötnénk
idős nénivel vagy bácsival. Betegápolásban tapasztalt fiatal
házaspár vagyunk,
családban vannak
orvosok (bőrgyógyász,
belgyógyász,
fogorvos).
Érd.:
+3620/599-6653

Nyári akció
Cserépkályhák, kandallók, kül- és
beltéri kemencék, többféle rendszerrel való építését, javítását garanciával
vállalom. Szociálisan rászorultaknak
27% kedvezmény! Minőséget kínálok
kedvező áron! 1972 óta állok rendelkezésükre:

Márton Ferenc,
a cserépkályhák doktora
Érd.: 630/978-4033

Szarapka Péterné
Rákóczi u. 35. szám alatti lakos 87 éves
korában elhunyt.

szelektív hulladék

Szelektív hulladék szállítás:
június 5.,
június 19.

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

Csányi Balázs főtörzsőrmester tel: 20/852-0675
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-től március 31-ig)
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: szünnap
Péntek-szombat-vasárnap: 8-16 óráig

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

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

Kothencz Ágnes
Telefon: 06-62/631-030
Védőnői terhestanácsadás:
Csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra:
Hétfő 8-9 óra; Szerda 8-9 óra;
Péntek 8-9 óra

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
Nyitva tartás:
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
Ügyfélfogadási idő:
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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