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Nagy örömünkre intéz-
ményünk a Kultúrházak 
éjjel-nappal szakmai in-
novációs pályázatán Zöld 
reklám című projektjével, 
több száz pályázó közül I. 
helyezést ért el. Címvédők 
vagyunk, hiszen tavaly 
ugyanígy elhoztuk az I. 
helyet. Köszönet érte Seres 
István Pipunak, aki mind-
két évben a megálmodója 

és megvalósítója volt ezeknek a sikereknek!
A díjjal pénzjutalmat és a projekt majdnem teljes 

finanszírozását is elnyertük!
Varga Krisztina

Szakmai díj 
a Deszki Faluháznak

Magony István írását az 5. oldalon olvashatják.

A fánk sütő verseny díjazottjai

MÁRCIUS 15-i 
ÜNNEPI MŰSOR

BUSÓK
JÁRTAK DESZKEN

A megemlékezésről a 6. oldalon olvashatnak.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Ismét feltúrták a település utcáit. 

Milyen munkálatok folynak a község-
ben?

– Az országos ivóvízminőség javító 
program keretén belül több minden való-
sul meg Deszken is, a generálkivitelező Bé-
kés-Drén Kft, a vezetékcserével érintett al-
vállalkozó UVIÉP Kft közreműködésével. 
A meglévő hálózat részleges rekonstruk-
ciója során a régi, érzékeny azbesztcement 
ivóvíz fővezetékeinek egy részét kicseréljük 
műanyag csövekre a Zója és az Alkotmány 
utcákban. Huszonhat helyen új tolózárat 

kapunk a régi szerkezetek helyére. A leglátványosabb beavatkozás az lesz, amikor a köz-
ségben 50 éve álló hidroglóbuszt is elbontjuk, helyére egy 200 köbméteres új torony épül 
majd. Ez és új technológiai épületek jelentik a Móra utcai telephely látványos megújulását.

A hidroglóbusz víztelenítésével és a mosatásokkal keletkező víz jelenik meg szinte fo-
lyamatosan a munkálatok végzése ideje alatt a főtéren és a Móra utcában. A szennyvízhá-
lózatba nem szabad ezt a vizet beengednünk, csak annyit köthettünk ki a projekt során, 
hogyha azt a belvízhelyzet megkívánja, úgy ideiglenesen megtilthatjuk az árokrend-
szerbe történő ürítést.  A majdan átadásra kerülő technológia működtetése, át-
tisztítása miatt is találkozhatunk majd időről időre hasonló jelenségekkel, 
ezzel sajnos együtt kell élnünk. 

A lakosokat nyilvánvalóan a köz-
területeken, a házak előtt lévő, 
gondozott zöldfelületeken vég-
zett munka és a helyreállítás fogja 
érdekelni. Bejárók felbontására is 
sor kerül, azonban a teljes és ere-
deti állapotra történő helyreállí-
tásra kötelezettek a kivitelezők. 
Korábbi projektek munkái miatt 
sajnos rossz tapasztalataink van-
nak e területen, ezért mi is oda-
figyelünk, de kérem a lakosságot, 
jelezze, ha észrevétele van a mun-
kálatokkal kapcsolatban.

A kellemetlenségek elviselésé-
ért előre is megköszönjük támo-
gató megértésüket.

– Többen panaszkodnak, hogy a mezőgazda-
sági utak tönkre vannak téve, nem lehet kijutni a 
határba. Tesz-e valamit az önkormányzat?

– A hivatal felé is többen jelezték ezt a problémát 
ezekről az utakról, konkrétan megjelölve azokat a 
mezőgazdasági vállalkozókat, akik a saras időben is 
folyamatosan használták a bekötő utakat. A megol-
dást két irányba indulva keressük. Először a nagyobb 
vállalkozókkal tartottunk egy egyeztető fórumot, 
ahol megállapodtunk a földutak karbantartásáról. 
Ennek értelmében önkormányzatunk vásárlással, 
vagy bérléssel biztosít egy grédert, amivel a vállala-
kozók saját erőgépeikkel évente kétszer-háromszor 
rendbe rakják az utakat. 

Sajnos még mindig komoly probléma, hogy nya-
kig érő sárban, teljesen feleslegesen járkálnak ki trak-
torokkal a gazdák a földjeikre kíváncsiságból. Ezek a 
„túrák” okozzák a legnagyobb károkat, és a település 
szilárd útjaira érve rengeteg sarat hordanak fel az asz-
faltra. Őket szigorúan fogjuk ellenőrizni a jövőben, 
kérve a lakosok segítségét is. Ez egyben a másik irány 
is, hiszen a KRESZ egyértelműen előírja a közútra fel-
hajtó mezőgazdasági gépek sártalanítását. Ezt fogjuk 
számon kérni mindenkitől, kamerák kihelyezésével, 
a polgárőrök és a rendőreink bevonásával. A földutak 
problematikájával egyébként Brczán Krisztifor alpol-
gármester úr fog foglalkozni, hiszen ő maga érintett 
termelőként is.  

– Szórólapot kaptunk a locsolási kedvezmény-
nyel kapcsolatban. Mi ez?

– Törvény adta lehetősége mindenkinek 10%-os 
locsolási korrekciót igénybe venni minden év május 
1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban, amit a 
vételezett víz mennyisége után, a szennyvíz díjából 
kaphatnak a lakosok! Fontos azonban a „kaphat” szó 
is, mert a kedvezmény nem automatikus, igényelni 
kell, és mindenkinek saját magának kell benyújtania 
a kérelmet, legkésőbb április 15-ig! Ehhez nem kell 
más, mint hogy kitöltsék a megküldött nyomtatványt 
és juttassák el interneten (szkennelve), személyesen 
vagy postai úton az ALFÖLDVÍZ Zrt-hez. A cég 
honlapján (www.alfoldviz.hu) a letölthető dokumen-
tumok között is megtalálható a nyomtatvány. Posta-
címük: ALFÖLDVÍZ Zrt. 6723 Szeged József Attila 
sgt. 115. Email: divizio5@alfoldviz.hu

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– Mik a tapasztalatok a kibővített buszmenetrenddel kapcsolatban?
– Lassan egy éve jár hosszabb útvonalon az új lakóterületek felé kibővített helyközi 

buszjárat Deszken. Talán még emlékeznek, hogy mennyi vesződéssel tudtuk ezt hosszú 
évek alatt kiharcolni, és saját ráfordítással is megvalósítani. Azt kell mondjuk, megérte! 

A visszajelzések szerint sokan élnek a lehetőséggel úgy az új utcáinkban lakók, mint a 
Zója, Ságvári és Semmelweis utcaiak. Az új részben lakók öröme azért nem teljes, hiszen a 
járatok menetrendjét csak a deszki buszok tekintetében változtatta meg a Tisza Volán, ez 
viszont azt jelenti, hogy este háromnegyed öt után nincs arra járat. Természetesen jelez-
tük a problémát több ízben is a közlekedési vállalat felé, de elárulom, nincsenek illú-
zióim. Örülök, hogy ezt a fejlesztést is támogatta a TISZA VOLÁN és a szaktárca. Újabb 
járatok beállítása plusz költségekkel járna, ezt pedig a mai időben nem könnyű keresztül 
vinni. Fel nem adjuk, de gyors változást ne várjon senki ezen a téren!
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A Képviselő-testület elfogadta a polgár-
mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, 
valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű ha-
tározatokról. Elfogadta a testület Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Közszolgá-
lati Szabályzatát, valamint a vonatkozó rendelet 
módosítást. A testület a köztisztviselők illet-
ménykiegészítésére vonatkozó önkormányzati 
rendeletet is jóváhagyta.  Megalkotta a telepü-
lési támogatásokról szóló helyi rendeletét, vala-
mint az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletet is a változások-
nak megfelelően módosította. A testület meg-
alkotta az önkormányzat 2015. évi költségve-
téséről szóló helyi rendeletét, és módosította a 

2014. évi költségvetésről szóló helyi rendeletét. 
Jóváhagyta a testület SZKTT Szociális Szolgál-
tató Központ Deszk településen 2014. évben 
végzett tevékenységéről és a 2015. évi tervekről 
szóló tájékoztatóját. Újabb 1 évre megállapo-
dást kötött Deszk község közigazgatási külte-
rületén a mezőőri őrszolgálat és a természetes 
és épített környezet felügyeletével kapcsolatos 
feladatok ellátására a Deszki Gazdák Vadász-
társaságával. Helyt adott B.K. GROUP Kft. 
kérelmének, amely kezdeményezte a Rende-
zési Terv módosítását, vállalva a vonatkozó 
tervezési díj megfizetését. Döntött a testület 
arról, hogy a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-t 
bízza meg a köztemetési szolgáltatások (ham-
vasztásos) elvégzésével, melynek díját bruttó 
103.795,-Ft-ban határozta meg. Mint résztulaj-

donos hozzájárult a testület, hogy a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Fel-
ügyelő Bizottság tagjainak díjazását mérsékelje 
a Kft. A Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa 
20.000,-Ft támogatást kapott céljaik megvalósí-
tása érdekében. Döntött a testület arról, hogy az 
Európa a polgárokért – Európai emlékezet pro-
jektekre pályázatot nyújt be. Elfogadta a testület 
a Deszk, Semmelweis u. 12/a. szám alatti bér-
házban lakókkal kapcsolatban a bérleti díjak 
és közüzemi számlák fizetési tapasztalatairól 
és az épület állagának az ismertetéséről szóló 
tájékoztatót. Döntött a testület arról is, hogy a 
II. számú körzet védőnői feladatait 2015. április 
01. napjától – a kinevezett védőnő távolléte ide-
jéig – Nagy Bernadett Kinga védőnő veszi át.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
február 24-i rendes ülésén, valamint március 09-i 
rendkívüli ülésén a következő határozatokat hozta: 

A CSMKH Szegedi Járási Hivatal Járási Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
főállatorvosa, mint első fokú hatóság a CS-
061/01/291-6/2015. sz. határozatának rendel-
kező részében

Deszk község közigazgatási területére
2015. március 28-tól április 10-ig

EBZÁRLATOT 
és LEGELTETÉSI TILALMAT

rendel el.
• Az ebzárlat tartama alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát 

elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel 
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha 
azok onnan ki nem szökhetnek.

2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-

zetve és szájkosárral szabad kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes 

veszettség elleni védőoltással rendelkező ku-
tyát vagy macskát – és csak a hatósági állator-
vos kedvező eredményű vizsgálata után és en-
gedélyével – szabad kivinni.

4. Az érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező vadászebek, 
a fegyveres erők és fegyveres 
testületek ebei, a kataszt-
rófa-mentő ebek, a 
segítő és terápiás 
ebek, va-
lamint a 
l á t á s s é -
rült embereket ve-
zető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő 

használatuk idejére mentesek a 2. és 
3. pontban foglalt korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevő-
ket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára.

6. A vadászterületen kóborló, nem befog-
ható ebek leölése a vadászatra jogosult 

feladata.
A legeltetési tilalom alatt a 
legelőre állat nem hajtható.

Felhívom a lakosság fi-
gyelmét a fenti előírások 
szigorú megtartására!

Dr. Altmayerné Dr. 
Kocsis Anita jegyző

Ebzárlat

Tájékoztató a vasárnapi munkavégzés tilalmáról
Az Országgyűlés 2014. december 16-án 

fogadta el a 2014. évi CII. törvényt „A kis-
kereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról” címmel, amely 2015. 
március 15-étől lép hatályba. Ez a törvény 
összefoglalva arról szól, hogy a kiskereskede-
lemben megtiltja a vasárnapi munkavégzést, 
s a kiskereskedelmi napokon (vagyis hétfőtől 
szombatig) 6 és 22 óra között korlátozza a 
nyitva tartást – a kivételektől eltekintve.

Mik a nyitva tartás részletei?
Adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, de-

cember 24-én és december 31-én 6 óra és 12 
óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen 
megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra kö-
zött nyitva tarthatnak az üzletek.

A kizárólag pékárut és tejterméket értéke-
sítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 
22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 

óra és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot 
árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet 
vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 
12 óra között nyitva tarthat. A sportlétesítmé-
nyekben üzemelő üzletek vasárnap és mun-
kaszüneti napokon a sportrendezvények ideje 
alatt nyitva tarthatnak.

Kik tarthatnak nyitva vasárnap, milyen 
üzletekre NEM vonatkozik a tilalom?

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 
négyzetmétert nem haladja meg, az általános 
zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az 
általános zárva tartási időszakban kizárólag az 
üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gaz-
dasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel 
bíró természetes személy tagja maga, vagy 
az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja 
(2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bek. 1. közeli hozzá-

tartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 
az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és 
a testvér) folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Azon üzletek üzemeltetői, melyek nem fe-
lelnek meg a fenti feltételeknek, és ezért va-
sárnap nem lehetnek nyitva, a nyitva tartási 
idő változását az azt megelőző nyolc napon 
belül kötelesek bejelenteni a jegyzőnek.

A törvény hatálya nem terjed ki továbbá
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren 

kialakított üzlet nyitva tartására;
3. Nagy közforgalmú vasúti és autóbusz 

pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva 
tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a 
pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben –

A cikk folytatódik a következő oldalon
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A Képviselő-testület 2015. februári ülésén 
megalkotta a települési támogatásokról szóló 
4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletét, mely 
az alábbi támogatási formákat tartalmazza: 

1. Rendszeres települési 
támogatás
Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló 
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres ki-
adásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyúj-
tott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és 
a gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, illetve 
a tüzelőanyag költségeihez adható. Lakhatási tá-
mogatásra jogosult az a személy, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 
%-át, egyedül élő esetén a 300 %-át  havi 2.000,-
Ft összegben;

b) háztartásában az egy főre eső havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 
%-át, egyedül élő esetén a 250 %-át havi 4.000,-
Ft összegben;

c) háztartásában az egy főre eső havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 
%-át, egyedül élő esetén a 200 %-át havi 6.000,-
Ft összegben.

 Lakhatási támogatásra való jogosultság 
megállapításának, valamint folyósításának fel-
tételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó feltételeket köteles tel-
jesíteni.

A lakókörnyezet rendezettségének biztosítá-
sára vonatkozó kötelezettség:

a) a kérelmező vagy jogosult által életvitel-
szerűen lakott lakás vagy ház és annak ud-
vara, kertje tisztán tartása;

b) a kerítéssel kívül határos terület, járda, 
csapadékvíz-elvezető árok tisztántartása;

c) az ingatlan higiénikus állapotának bizto-
sítása.

Nem állapítható meg lakhatási támogatás
a) annak a kérelmezőnek, akinek az Önkor-

mányzat felé 10.000,-Ft-ot meghaladó adó 
vagy egyéb tartozása van, és a hátralék ren-
dezéssel kapcsolatban megállapodás nem 
született (pl. részletfizetés)

b) azon ingatlan vonatkozásában, melyre vo-
natkozóan a magánszemélyek kommuná-
lis adója egy éven túl nem került kiegyen-
lítésre,

c) aki a szociális ellátásokról szóló törvény-
ben meghatározott vagyonnal rendelkezik.

Gyógyszertámogatás
A jövedelmi viszonyai alapján gyógyszer-

támogatásra való jogosultság állapítható meg 
annak a személynek, aki a krónikus betegségére 
tekintettel a járóbeteg ellátás keretében rendel-
hető vényköteles gyógyszerek – ideértve a kü-
lönleges táplálkozási igényt kielégítő tápszere-
ket is - költségét létfenntartása veszélyeztetése 
nélkül nem képes viselni.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyó-
gyellátásban nem részesülő kérelmező, 

a.) akinek a családban az egy főre számított 
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszeresét nem haladja 
meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának 
költsége a 7125,- Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

b.) egyedül élő esetében havi jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének két és félszeresét nem haladja meg, és 
havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a 
7125,- Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

A gyógyszertámogatás havi összege család-
ban élő esetén havi 2.500,-Ft, egyedül élő eseté-
ben havi 4.000,-Ft.

2. Rendkívüli települési 
támogatás

Deszk Község Önkormányzata a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatás nyújt. 

Átmeneti segély
Az átmeneti segély összege alkalmanként a 

10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek 
nem minősülő kamatmentes kölcsön

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem 
minősülő kamatmentes kölcsön annak a sze-
mélynek nyújtható, akinél a kölcsön visszafize-
tése saját maga, illetve családja létfenntartását 
nem veszélyezteti. Kamatmentes kölcsön nyújt-
ható a kérelmezőnek, ha azt

a)   igazoltan olyan váratlan kiadása fedezésé-
re kívánja fordítani, mely meg nem fizetése 
a kérelmező, vagy családja életkörülmé-
nyeinek tartós romlásához vezetne (összeg: 
max: 25.000,-Ft), vagy

b) közeli hozzátartozója temetési költségek 
fedezésére igényli (összeg: max: 100.000,-
Ft).

Temetési segély
A temetési segély annak a személynek nyújt-

ható, aki az elhalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott, bár arra nem volt köteles, vagy 
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a 
temetési költségek viselése saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. A temetési költsé-
gekhez való hozzájárulás összege 20.000 Ft-tól 
200.000,-Ft. közötti összeg lehet. 

3. Egyéb támogatási for-
mák
Köztemetés

Az Önkormányzat a szociális törvényben 
meghatározott feltételek megléte esetén gon-
doskodik az elhunyt személy közköltségen tör-
ténő eltemettetéséről. 

Tűzifa támogatás (nem azonos a külön ren-
deletben szabályozott állam által biztosított 
tűzifa támogatással) 

Szociális tűzifa támogatás állapítható meg 
annak a kérelmezőnek, akinek jövedelme nem 
haladja meg a rendeletben meghatározott jöve-
delemhatárokat.  Háztartásonként legfeljebb 2 
m3 tűzifa biztosítható, melynek ingyenes kiszál-
lításáról a Deszki Teleplés-üzemeltetési Non-
profit Kft. gondoskodik.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a ren-
delet teljes szövege, valamint a kérelem for-
manyomtatványok megtalálhatóak a www.
deszk.hu-n, illetve a Polgármesteri Hivatal-
ban.

FELHÍVÁS!
Az SZKTT Szociális Szolgáltató 

Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat Sze-
gedi Regionális Vérellátó Központja valamint 
a Magyar Vöröskereszt 2015. április 27. napján 
Véradó Napot szervez 1500 -1700 óra között.

Helyszín: SZKTT Szociális Szolgáltató Köz-
pont Deszk, Tempfli tér 10.

Reméljük, most is számíthatunk segítő 
együttműködésükre!

Tóth Ágnes
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ

deszki egységvezető

Tájékoztató a települési támogatásokról szóló helyi rendeletről

határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe 
meddig terjed;

4. a büntetés-végrehajtási intézetek terüle-
tén történő kereskedelmi tevékenységre;

5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben meghatározott egészségügyi in-
tézmények területén történő kereskedelmi 
tevékenységre;

6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon 
folytatott kereskedelmi tevékenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedelmi te-
vékenységre;

8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva 
tartására;

9. a katonai objektumokon belül folytatott 
kereskedelmi tevékenységre;

10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szol-
gáltatási tevékenységre;

11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi te-
vékenységre;

12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató 
tevékenységre;

13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzle-

tekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő 

szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevé-
kenységre.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

VÉRADÁS
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A Deszkaszínház legújabb premiere, A hó-
hér halála, március 6-án este tette próbára a 
közönség rekeszizom-mozgatási kapacitását. 
A legutóbbi bemutatóktól eltérően nem volt 
előzenéje a darabnak, csendben vártuk meg a 
szokásos 7 óra 7 percet. Deszkásként is teljesen 
új volt számomra minden. 

Megvan az alapszituáció: betiltják a halál-
büntetést.  Nincs mit tenni - Öcsi, a hóhér így 
elveszti az állását. Felesége próbál kiutat keresni 
a kialakult helyzetből, hogy az ura nehogy már 
a vágóhídon dolgozzon. És ott van még Julika 
és Béla, akiket szintén nem az eszükért szere-
tünk… És akkor még a kedvelt olvasmányuk, a 
„fantasztikus” romantikus regény szereplőiről 
nem is beszéltem… Illetve két idegen is meg-
érkezik: a démoni szépség és a technika ördöge. 
Aki most lemaradt, annak májusban feltétlenül 

látnia kell! 
Ügyes megoldással a darab legelején még 

egy akasztás szemtanúi is lehetünk. Földi Jani 
és Beszédesné Mellár Erika már a Prah című 
előadás kapcsán is bizonyították, hogy házas-
társakként verhetetlenek, amit ebben a darab-
ban folytathattak ott, ahol abbahagyták.  Erika 
és a Julikát alakító Sillóné Varga Anikó nem 
egyszer kaptak a darab közben is tapsot bra-
vúros játékukért, igazán kiérdemelten.

Az előadást követően pedig kezdődött a pre-
mier buli, aminek most nem kevesebb plusz ap-
ropója is volt, mint a Deszkaszínház napokra rá 
esedékes 6. születésnapja. Bizony, társulatunk 
nemsokára iskolaérett lesz! Hihetetlen, ugye?

Isteni szendvicseket ettünk, előkerültek a 
finomabbnál finomabb házi sütemények és a 
szülinapi gyümölcsös joghurtos tortánkat is 

előhúzták Bene Ildiék a Faluház „sütőjéből”. 
Király László polgármestertől pedig a közelgő 
nőnapra egy-egy szál gerberát kaphattunk, mi 
hölgyek.

Elbeszélgettünk és sokat nevettünk, ahogy 
mindig. És nincs megállás, a csapat készül az 
„Ugrik a fény is...” című Radnóti-estre, a Ma-
gyar Költészet Napja tiszteletére. 

Márki Kitti

Hogy mit csinál délutánonként, esténként az 
a sok lelkes gyerek és felnőtt egész héten a Falu-
házban szeptembertől májusig? Néptáncolnak, 
akrobatikus táncot tanulnak, társas táncolnak, 
balettoznak, énekelnek, felsorolni is nehéz! Mi 
pedig minden évben kíváncsian várjuk, meny-
nyit fejlődtek, mennyit ügyesedtek csoportja-
ink! 

„Ezt tanultuk!” – hirdette a szórólap, és várt 
mindenkit február 20-án és 27-én pénteken. 
Idén külön izgalommal vártam, mert végre 
először a szüleim is el tudtak jönni vidékről 
megnézni. Évek óta hallgatják a lelkes beszámo-
lóimat ezekről az estékről, mindig sóhajtoztak, 
hogy de jó lenne látni, és most végre összejött! 
A nézőtéren teltház, gombostűt sem lehetett 

leejteni, a csoportok remekeltek! Hihetetlen, 
mennyit változnak, fejlődnek a gyerekek és év-
ről évre színvonalasabb a műsor! Idén újdon-
ságként bemutatkoztak a társastáncosok és kis 
balettosaink is, úgyhogy már 23 (!) fellépő cso-
portunkban gyönyörködhettünk! (Anyukámék 

nem hittek a szemüknek, imádták az estét, és le-
tették a nagyesküt, hogy ezután minden évben 
itt lesznek…) Záró programként Király László 
polgármester úr szóban mondott köszönetet a 
művészeti csoportok vezetőinek, és a Faluház 
dolgozóinak, egész éves munkájukért, a képvi-
selő-testület tagjai pedig egy-egy szál virágot 
adtak át nekik.. A műsor után Hegedűs Sándor 
a kupolateremben végigfényképezte a csopor-
tokat, és itt már persze felszabadultan mosoly-
gott mindenki… 

Nem is kérdés: példaértékű munka folyik 
Deszken, amihez mindenkinek kitartást kívá-
nunk, hogy jövőre is ugyanilyen lelkesen tap-
solhassunk!

Sillóné Varga Anikó 

Február 22-én sikerült megint valami iga-
zán szépet, jót, érdekeset, izgalmasat alkotni 
településünk elöljáróinak és persze Deszk 
összetartó közösségének. Rendhagyó télker-
getésre gyűltünk össze a Faluház előtti téren, 
és a sikeres télűzésre hat idegenlégióst is leiga-
zoltunk Mohácsról. A sokác legények legfélel-
metesebb jelmezeikben jelentek meg, de ettől 
elsőre nagyjából csak a jelenlevő jelentős gyer-
meksereg ijedt meg, félve bújtak el az anyák 
szoknyája mögé, „Tél tábornok” viszont még 
egy utolsó offenzívát indított némi havas eső 
képében ellenünk. Pontosan nem is tudom, mi 
segített meg bennünket, talán az óriási ágyú-
lövés, ami a ceremónia kezdetét jelezte, talán 
a deszki folklórban egyszerűen csak „kisze-

tündének” becézett kiszebáb elégetése, min-
denesetre mire a Bánát, és a Kerepetye tánc- 
csoport táncosai elkezdték műsorukat, kitört a 
jó idő is. A szemet gyönyörködtető kalotaszegi 
legényes és a bánátosok tánca után gyakor-
latilag óriási táncházzá alakult a tér, össznépi 
kólót táncolt mindenki. Persze sokat javított a 
hőmérsékleten a sátraknál elfogyasztott meleg 
tea és a forralt bor is, és az a nagyjából ötszáz 
különféle ízesítésű farsangi fánk, amelyet a 
húsz induló versenyző sütött a meghirdetett 
versenyre. Nyugodtan kijelenthetjük, fino-
mabbnál finomabb fánkokat kóstolhattunk, 
pillanatok alatt el is fogyott az összes fánk az 
utolsó darabig. A kevésbé édesszájúak pedig 
az amennyire kimondhatatlan, épp annyi-
ra isteni brza gibanica nevű speciális deszki 
szerb étellel lakhattak jól. A nehéz helyzetben 
levő zsűrinél, már csak a nyereményüket átve-
vő helyezettek kerültek nehezebb helyzetbe, 
mire kiértek a pódiumra, a busók hathatós 
segítsége révén mind megtollasodtak. Felnőtt 
kategóriában 1. lett a Népdalkör, 2. Orvos 

Szilvia, 3. a Nyugdíjas Klub. Különdíjat vehe-
tett át Albert-Huszár Ferencné Ági, a Deszki 
Magyar-Német-Flamand Baráti Kör, valamint 
Dombóvári Dániel és Benkő Katalin. A gye-
rekek, akik a nagymamával, anyukával együtt 
sütöttek, busónak feldíszített fakanalat kaptak, 
Zsurkán Flóra, Buknicz Luca és Papp Csilla ér-
tek el helyezést. Összegzésként megállapíthat-
juk, sikeres hagyományt teremtettünk, jövőre 
jöhet a folytatás. Különben meg reszkessetek, 
mert kedvet kaptam, és jövőre én is indulok a 
fánksütő versenyen. Apró szépséghiba, hogy 
némi pihentetés után az én gránittá szilárdult 
fánkjaimat nem megenni lehet, hanem vere-
kedni velük. Ám jövő tavaszig még sok víz le-
folyik itt a falunk határában a Maroson is, van 
még időm tökélyre fejleszteni ezt a képessége-
met, titeket pedig arra biztatlak, gyertek majd 
el zsűrinek.  Bár tudjuk, egy fecske nem csinál 
nyarat, de az a több száz lelkes falunkbeli, aki 
ott volt a hat sokác álarcossal megerősítve ta-
vaszt igen, és itt ez volt a lényeg!

Magony István

„Sz-Akasztott” szülinaposok

Ezt tanultuk! 

Deszki Télkergető BuShow
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Az úgy történt, hogy a Téli Színházi Estéket 
kezdtük szervezni és Kriszta kolleganőmnek 
eszébe jutott, hogy próbáljuk meg a Szegeden 
nagy sikerrel játszott 12 dühös ember pro-
dukciót megszerezni. Belátom, kevés esélyt 
láttam rá, talán ami miatt mégis megpróbál-
koztam, az az előadásban szereplő két deszki 
kötődésű személy, Gyorgyev Bránimír és Né-
meth György Attila. Magam is meglepődtem 
azon, hogy milyen pozitívan állt meghívá-
sunkhoz a produkció vezetője, Tajti Gabriella, 
amit ezúton is köszönök neki. 

És aztán elindult a lavina... Nem is álmod-
tunk róla, hogy ekkora érdeklődés lesz az 
előadásra. Még el sem kezdtük reklámozni 
az időpontot (a Délmagyarországban a pro-

dukció vezetője nyilatkozta le, hogy játszani 
fogják Deszken az előadást), már megindul-
tak a telefonok és a jegyfoglalások. Ahogy 
pedig a plakátok is kihelyezésre kerültek, 
folyamatosan jöttek a foglalások. Ilyen még 
nem volt, amióta itt dolgozok Deszken, hogy 
egy színházi előadásra több mint egy hónap-
pal előtte már az összes jegy elkeljen és még a 
pótszékes helyek is! Most először kénytelenek 
voltunk helyjegyeket kiadni, amit talán töb-
ben rossz néven vettek, hisz volt, akiknek már 
nem jutott oda hely, ahová szerették volna. 
Elnézést kérünk az érintettektől! Próbáltuk 
igazságosan, a foglalások sorrendjében kiad-
ni a helyeket, bízunk benne, hogy mindenki 
számára élvezhető lesz az előadás, hiszen a te-

rem adottságai lehetővé teszik, hogy az utolsó 
sorból is jól látható legyen a színpad és a szí-
nészek is. 

Sajnálom, hogy sokan nem láthatják ezt a 
biztosan remek előadást, de sajnos a terem 
befogadó képessége véges, nem tudunk több 
jegyet kiadni. Természetesen megpróbáltam 
leszervezni még egy előadást, de sajnos a szí-
nészek nem vállaltak több időpontot.

Talán egy kicsit vigasztaló lehet, hogy az 
előadást Budapesten, a Játékszínben még má-
jus 24-én megtekinthetik az érdeklődők. 

Akiknek pedig sikerült jegyet kapni, április 
20-án 19 órakor várjuk szeretettel!

Bene Ildikó
Faluház igazgató

Március 15-i ünnepi műsorunkat (mint 
már évek óta) Seres István Pipu és Tóth Gábor 
álmodta színpadra. Volt már szokatlan, volt 
formabontó, volt elgondolkodtató, de abban 
mindenki egyetértett: bárhol megállná a he-
lyét! 

Idén a Deszka Színház és a Borbolya nép-
tánccsoport fogott össze, hogy méltóan ünne-
peljünk! Kis néptáncosainkat először fogták 
„hadra”, még nem szerepeltek ilyen jellegű 
műsorban, így túlesve az első sokkon, misze-
rint szombat, vasárnap PRÓBA, izgatottan 
készültek. Mi lepődtünk meg a legjobban, 
mennyire élvezték a próbákat és mennyire 
koncentráltak, imádták az egészet! A műsor 
Király László polgármester úr ünnepi köszön-
tőjével vette kezdetét. Prónai Mónika, Bondor 
Hanna és Földi Ádám (a Deszka Színház há-
rom tagjának) narrációi, a gyerekek páros tán-
ca, menetelése Cseh Tamás dalára, a tizenkét 
pont előadása, Kopasz Helga éneke, a Him-
nusz közös éneklése mind része volt a műsor-
nak. Mi meg csak ültünk, és néztünk!

Néztük, ahogy a színpadon kicsik és na-
gyok teljes összhangban egymásra figyelve, 
fegyelmezetten, átérezve a műsor hangulatát, 

és átadva mondanivalóját – elénk varázsoltak 
valamit! 

Valamit, amire emlékezünk minden évben, 
ami a miénk, és amiről nem szabad elfeledkez-
nünk! Ezt az összetartozást éreztem akkor is, 
amikor az egész nézőtér együtt énekelte a mű-
sor végén a Szózatot! 

Színvonalas és szép este volt, amit nagyon 
köszönünk mindenkinek: a megálmodóknak, 
a résztvevőknek és Révész István fénytechni-
kusunknak egyaránt! 

A műsor után került sor a Faluház és a 
Nagycsaládos Egyesület által szervezett, óvo-
dások és iskolások számára kiírt rajzpályázat 
eredményhirdetésére, amit már nagyon vár-
tak a gyerekek. És végül álljon itt a pályázat 
eredménye:

ÓVODÁSOK
Különdíj: Tücsök 
Óvoda, Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda 
Napsugár csoport
Szivárvány (középső) 
csoport:
1. Gordos Eszter, Kar-
dos Edina, Papp Do-
rottya, Cserháti Abigél
2. Kovács Regina
Katica (nagy) csoport:
1. Sziveri Roberta
2. Tirk Inez
3. Váradi Sára, Gera 
Nilla Bíborka

ISKOLÁSOK
1. osztály:
1. Lőrincz Lívia Luca
2. Brczán Lázár
3. Szabó Kata
Különdíj: 
Pásztor Dániel

2. osztály:
1. Gordos Sára
2. Frank Krisztián
3. Dobó Viktória
Különdíj: 
Bozóki Gabriella

3. osztály:
1. Rácz Orsolya, 

Simon Sára Maja
2. Szűcs Brigitta
3. Gyozsán Szilvia

4. osztály: 
1. Medgyes Anna
2. Haska Lilla, Mészá-
ros Zsófia
3. Buzdorján Gábor
Különdíj: 
Frank Kristóf

5. osztály:
1. György Csongor
2. Gombos Noémi
3. Szvetlik Zoltán

6. osztály:
1.  Papp Bence
2. Prónai Adél, Do-
mokos Bianka
3.  Tóth Kevin

7. osztály:
1. Szabó Tántrisz
2. Farkas Dániel

8. osztály:
1. Szabó Nóra
2. Frank Dóra
Gratulálunk a díjazot-
taknak!

Sillóné Varga 
Anikó

12 dühös ember Deszken

Március 15.Programajánló
Az áprilist, a tavalyi nagy sikerre való tekin-

tettel a 2. Deszki Húsvétolóval kezdjük. Április 
4-én, szombaton 9-12 óra között várjuk azokat 
a családokat, akik szeretnének tojást festeni, 
kézműveskedni, lovaskocsikázni, a gyerekek - 
többek között - kereshetnek majd tojást és ar-
cot is festethetnek. A részvétel ingyenes, csupán 
annyit kérünk, hogy lehetőség szerint 1-1 feste-
ni való tojást hozzon magával mindenki.

A húsvét után az I. Deszki Kulturális Napok 
„Alkoss, Taps, Gyarapíts!”című programso-
rozatra invitálok mindenkit! Az április 7-10-i 
héten a következő programokkal készülünk: 
Április 7-én, kedden, Tokody Marietta kép-
zőművész kiállításának megnyitójára várjuk az 
érdeklődet 18 órára a kupolaterembe.  Április 
8-án, szerdán, 18 órától a Daily Swing zenekar 
– akiket a 2013-as Falunapi kiállítás megnyitó-
ján ismerhettek meg – műsorát hallgathatják 
meg, közben egy különleges teakóstolóval vá-
runk mindenkit. A belépő felnőtteknek 500 Ft, 
diákoknak 300 Ft. Április 9-én, csütörtökön a 
Magyar Költészet Napját Radnóti esttel ün-
nepeljük. A műsor címe: „Ugrik a fény is...”, mely 
a Cantabella Női Kar és a DeszkaSzínház közös 
produkciója. E kulturális hét záró programja a 
XVII. Maros Menti Fesztivál Néptánc-egyéb 
tánc kategóriája, mely április 10-én, pénteken, 
14 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpont-
ban megnyitjuk azt a kiállítást, mely a Fesztivál 
keretein belül került kiírásra, és melynek témája: 
„Fény az életünkben”. 19 órától pedig a ma-
gyar és szerb néptánccsoportok egy „összné-
pi” táncházba várnak mindenkit a Faluházba!

Április 20-án, hétfőn, 19 órától Reginald 
Rose: 12 dühös ember című színműve látha-
tó a színházteremben; április 22-én, szerdán, 
18:30-tól pedig a Kávéházi Esték – Nemzeti 
Estek sorozatunk következő állomására invi-
táljuk az érdeklődőket, mely a Kaukázus orszá-
gai: Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország. A 
belépő felnőtteknek 500 Ft, diákoknak 300 Ft.

Várunk szeretettel mindenkit programjainkra!
Varga Krisztina

művelődésszervező
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Az idén 40 éves kórusunk március 7-én tar-
totta hagyományos nőnapi bálját. A Bástya ét-

teremben közel 100 fő ropta a táncot hajnalig, 
a hangulat – mint mindig – most is fantaszti-
kus volt. Rengeteg tombolatárgy, viccesebbnél 
viccesebb műsorszámok tették feledhetetlenné 
az estét, amiért köszönet jár minden szervező-
nek, de legfőképp Stadlerné Évának, aki Balogh 
Györgyné után intézi a Népdalkör ügyes-bajos 
dolgait. És itt szeretnék nagy-nagy köszönetet 
szeretnénk mondani Balogh Györgyné Margit 
néninek is, aki hosszú éveken keresztül szer-
vezte, irányította, segítette a Népdalkörünk 
munkáját. 

Természetesen mindez nem jöhetett volna 
létre, ha nincsenek támogatók. Álljon hát itt a 
szép, hosszú lista azokkal, akik hozzájárultak 
a bál sikeréhez: Arany Lászlóné, Balogh József, 
Brczán Krisztifor alpolgármester, Dömötör 
Györgyné, Deszki Faluház, Gyenes Ilona, Ki-
rály János, Király László polgármester, Koncz 
Bálintné, Révész György, Révész István, Rozs-
nyainé Szosznyák Judit, Samu Gábor, Stadler 
Ferenc, Tari Jánosné Tünde, Tari János, Tokodi 
János, Tóth Viktor.

Bene Ildikó

Február közepén a Deszk Község Népmű-
vészetéért Alapítvány szervezésében ismét röfi 
bulin mulathattak a deszki néptánccsoportok 
tagjai. Volt kézműves foglalkozás, fánk- és ré-
tessütés, táncház, kiszebáb égetés és természe-
tesen a röfik szakszerű feldolgozására is sor 
került. Gyerekek, felnőttek egyaránt jól érezték 
magukat, a finom vacsora és a Juhász zenekar 
pedig feltette a koronát a napra.

Köszönjük a segítséget a fő böllérünknek, 
Vörös Istvánnak és állandó segítőnknek, Ve-
leczki Attilának. Állandó szakácsnőinknek: 
Samuné Arankának, Bende Bebinek és Német-
hné Icunak. Az isteni fánkokat és réteseket Ka-
rácsonyi Szilvinek, Karnokné Ildinek és Babilai 
Editnek köszönhetjük. Köszönet Szabó Imré-
nek, az állandó fuvarozónknak, a röfikért pedig 
Csabai Robinak és Samu Istvánnak! Köszönjük 

Joó Imrének a káposztát, Horváth Dóráéknak 
a fokhagymát, Kovács Csabának a hozzávalók 
kedvezményes beszerzését. És végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük Deszk Község Önkor-
mányzatának és a Deszki Település-üzemelte-
tési Nonprofit Kft-nek a támogatást.

Jövőre ismét röfizünk!
Bene Ildikó

Csaknem 11 ezer kilométert és 16 órát uta-
zott Koyama Natsumi Magyarországig, hogy 
újra láthassa a barátnőit. Egy hetet a budapes-
ti barátnőjénél töltött, egy hétig pedig nálunk 
vendégeskedett Deszken. Még a tavalyi évben 
voltak csoporttársak Timi lányommal Saka-
dóban a Josai Egyetemen. Nem ért teljesen 
meglepetésként, de azért eléggé furcsa volt, 
hogy kommunikálni kizárólag a lányom for-
dításában sikerült, mert a leányzó csak japánul 
beszélt. Igaz, a végére egész jól belejött a ma-
gyar nyelvbe, a mások által nyelvtörőnek ható 
„egészségedre” szót is egészen jól prezentálta. 
Kérdezgetve az itteni élményeiről elmondta, 
hogy bár már harmadjára jött hazánkba, az 

első két útján cserediákként kollégiumban la-
kott, idén először tapasztalta meg, milyen is a 
magyar családok élete. Meglepődve fogadta, 
hogy a magyar lakásokba lépve, akárcsak Ja-
pánban, az emberek leveszik a lábbelijüket. 
Amerikai filmeken szocializálódva, ezt eddig 
másképpen hitte. Ebben határozottan kelle-
mesen csalódott. Ami furcsa volt számára, az 
a hulladékok kezelése, kereste az otthon jól 
megszokott szisztémát, és kicsit kevesellte a 
mi környezettudatosságunkat. Azt már tudtuk 
a lányomtól, hogy az egyetemi lakóhelyükön 
minimum hatféle szempont szerint válogatták 
szét a hulladékot, de Natsumi elárulta, szülővá-
rosában Sakuban bizony nyolc szempont sze-
rint kell szétválogatniuk, mert különben el sem 
viszik. Hát ettől a szinttől bizony mi még elég 
messze vagyunk. Hazánk tájait, legalábbis egy 
részét bejárva Szentendre tetszett neki a legjob-
ban, de a graffittikre alaposan rácsodálkozott, 
különösen, hogy egyik-másik műemléken is 
felfedezte azokat. Ezt finoman fogalmazva is 
nagyon furcsának találta. Jót szórakoztak egy 
nap a Szegedi Napfényfürdőben is, de kife-
jezetten fáztak, szerinte elégtelen volt a fűtés 
színvonala. Felmelegítette viszont a Disznóto-

ros pálinkafesztiválon a magyar mézes barack, 
és a szatmári szilvapálinka. Nagyon tetszett 
neki a böllérverseny is, és előbb félve, később 
már bátrabban kóstolgatta a magyar ízeket. A 
paprikás kolbászt és szalámit nálunk is szíve-
sen fogyasztotta, valamint a tejfölös kolbászos 
bableves is ízlett neki. Igazi szegedi hallé elfo-
gyasztása nélkül nem engedhettük haza, de az 
is bejött neki. Összességében nagyon pozitív 
élményekkel távozott, szerinte a magyar em-
berek nagyon kedvesek, Magyarország több 
figyelmet érdemelne hazájában. Igazán sajnálja, 
hogy egy átlag japánnak fogalma sincs, merre 
van Magyarország, szóval országmarketingben 
is van hová fejlődnünk. Megígérte, ha legköze-
lebb ellátogat hozzánk, az mindenképp nyáron 
lesz, egy nagy balatoni pancsikolással egybe-
kötve. A magyaroknak pedig azt tanácsolja, ha 
tehetik, cseresznyevirágzáskor látogassanak el 
az ő hazájába, mert szavakkal nem lehet leírni 
a virágba borult vidékek festői szépségét. Min-
denesetre én elkezdtem a repjegyre gyűjteni, 
talán a 2020-as Tokiói Olimpiára össze is jön a 
lé, a mostani közfogis béremet számolgatva.

Magony István

Báloztak a Népdalkörösök

Röfi buli

Egy japán lány Deszken!
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Mint minden évben, így idén is egy egész hé-
tig ünnepeltük a farsangot az óvodában. 2015. 
február 23-27-ig tartott a mulatság.

A hagyományokhoz híven a farsangot a kö-
zépsős Szivárvány csoport nyitotta meg. A kö-
szöntő és a táncba csalogatás után előkerültek a 
farsangi fánkok is.

Ezután csoportonként minden gyermek be-

mutathatta a jelmezét a társainak.
Minden napra jutott játék, zene, tánc, süte-

mény, üdítő és jó hangulat. A kicsik és a nagyok 
egyaránt nagyon jól érezték magukat.

Csütörtökön Gábor bácsi látogatott el hoz-
zánk és egy nagy közös táncházra került sor a 
zsibongóban, amit a gyerekek nagyon élveztek.

Pénteken körjátékokkal, énekekkel, mon-

dókákkal, jelképes kiszebáb égetéssel és közös 
táncolással végérvényesen elbúcsúztattuk és 
elűztük a telet.

Azt hiszem, jó munkát végeztünk, hiszen 
úgy tűnik, hogy a tavasz meg is érkezett min-
denki örömére!

Netti néni

Farsang az óvodában

GYERMEKE MÁR 3 ÉVES?!
NINCS MESE ÓVODÁS LESZ!

DÖNTÉSÉT, HOGY MEGKÖNNYÍTSÜK

OVI-CSALOGATÓ
NYÍLT NAPRA HÍVJUK!
2015.03.27-én (PÉNTEKEN) 9-11 ÓRÁIG

A MÓRA FERENC CSICSERGő
ÓVODÁBA

HELYSZÍN: 
KÖZPONTI ÉPÜLET

MÓRA u. 2.

SZERB TAGOZAT
FELSZABADULÁS u. 41. KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL:

– személyes iratait
A GYERMEK:

– születési anyakönyvi kivonatát
– TAJ kártyáját
– oltási könyvét
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító
körülményeket igazoló dokumentumot

Helye:
Az óvoda központi épülete

Deszk, Móra u. 2.

ÓVODAI BEIRATÁS
SZKTT ÓVODÁI MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA

2015. ÁPRILIS 22-23.
8-17 óráig
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A Zoltánfy Iskola vezetése és tantestülete el-
kötelezett a folyamatos szakmai megújulás és 
pedagógiai módszertan fejlesztése mellett. Ezt 
a munkát segítette az elmúlt időszakban is a 
pályázatok felkutatása. Sikerült több projektbe 
bekapcsolódni, nyertes pályázóként vagy „csak” 
mint együttműködő partner.

Kooperatív tanulás technikákat eddig is al-
kalmaztunk oktató-nevelő munkánk során. A 
MATEHETSZ Alapítvány hirdetett meg egy  
képzést, mely ezen technikák továbbfejlesztését 
célozta meg. Iskolánk bekerült azon 40 iskola 
közé, aki az országban nyertese lett ennek a pá-
lyázatnak. Külön öröm, hogy a nagy létszámú 
jelentkezés miatt, a továbbképzés helybe jött. A 
fejtágításnak március 7-én, szombaton a deszki 
iskola adott otthont.  

A kooperatív tanulás együttműködő tanulást 
jelent, amely nem egyenlő a hagyományosan 
használt csoportosan végzett munka kifeje-
zéssel. A tanulókat toleranciára, elfogadásra és 
egymás segítésére neveli, s mint ilyen, háttérbe 
helyezi a versengést, egymás legyőzését, kiszo-
rítását. Alapelve: az egyenlő részvétel, az építő 
egymásrautaltság, és az egyéni felelősség. A pe-
dagógusok valamennyi tanítványa elsajátítja a 
kooperatív tanuláshoz szükséges készségeket: 
együttműködési készség, figyelem, elfogadás, 
megfelelő kommunikációs készség, tolerancia 
egymás iránt, segítőkészség, figyelem, egymá-
sért és önmagáért való felelősségérzet, fele-
lősségvállalás készsége, csökkentve ezáltal a 
lemorzsolódás esélyét. A gyerekek egységes és 
eltérő szükségleteire figyelő tanulásszervezési 
módszerek lehetővé teszik és szolgálják az egyé-
ni fejlődést, melynek következtében csökken a 
teljesítménykudarc, és a következményeként 
fellépő viselkedés- és magatartászavar.

A program tetszetős és jó, az alkalmazási fel-
tételei kidolgozás előtt állnak.

 Ugyanebbe a folyamatba illeszke-
dik a „TERMOSZ” fantázianévre keresz-
telt EU-s pályázatban való részvétel. TÁ-
MOP-3.1.3-10/2-2010-0003 sz. „A korszerű 
természettudományos laboratórium létrehozá-
sa Szeged város és a kistérség oktatási intézmé-
nyei számára” c. nyertes pályázat megvalósítója 
a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium lett. Is-
kolánk lehetőséget kapott, hogy csatlakozzon 
ehhez a programhoz. A laboratóriumi munka 
feltétele volt, hogy a természettudományi tár-
gyakat oktató pedagógusok egy 30 órás tovább-

képzésen vettek részt, ahol a diákok számára 
előírt kísérleteket elvégezhették és sok segítő in-
formációt kaptak. A projekt legfontosabb célja, 
hogy a természettudományos oktatás innová-
ciós folyamatához segítséget nyújtsanak, s eh-
hez olyan kísérleti lehetőségeket biztosítsanak, 
amely remény szerint a felfedezés örömét jelenti 
a diákoknak. Hetedikes diákjaink kapcsolódtak 
be a munkába. Fontos szempont volt a bizton-
ságos laboratóriumi munka megismertetése is, 
hisz a gyakorlatokat csoportmunkában végez-
ték a gyerekek, s ehhez szükséges az odafigyelés, 
egymás segítése. 

Természetismeretből (földrajz, fizika) a „Nap-
rendszer jellemzői”, biológiából a „Klorofill egy-
szerű vizsgálata” volt a kísérleti feladat. A 1,5-1,5 
óra elegendő volt az elméleti háttér feldolgo-
zásához és a kísérlet elvégzéséhez is. A tanulók 
ebben a nagyon modern laboratóriumban ré-
szesei lehettek a 21. századi technológiák megis-
merésének. A programban, a lehetőséghez mér-
ten továbbra is részt vesz intézményünk.

Március hónapban „mediátor” továbbképzé-
sen veszt rész iskolánk három pedagógusa.

Elindult egy konfliktuskezelési program be-
indításának előkészítése is, ezekről a későbbiek-
ben beszámolunk.

A szakmai fejlesztések mellett természete-
sen zajlik a mindennapi élet az iskolában. Az 
oktató-nevelő munka fontos része a tehetségek 
felfedezése, megmérettetése és a szabadidős te-
vékenységek szervezése.

VERSENYEK ÉS PROGRAMOK 
AZ ISKOLÁBAN:
 Az országos szervezésű Orchidea-Pan-

gea matematika versenyre 5-7. osztályos ta-
nulók neveztek.

Február 25-én 14 órakor a 29 tanuló 45 perc 
alatt oldhatta meg a 15 tesztes kérdést tartal-
mazó feladatot. Mindhárom évfolyamról csak 
a legjobb eredményt elérő tanuló kerülhet be a 
második, megyei fordulóba.

TOVÁBBJUTÓK:  Kócsó Bernadett 5.o., Tóth 
Kevin 6.o., Menyhárt Patrik 7.o. 

Kiváló eredményt értek el: 
Szremkó Zoltán, Szvetlik Zoltán, Silló Zénó, 

Bárdi László 5.o., Papp Bence, Krizsán Bálint, Mé-
száros Ákos 6.o., Szabó Bálint, Lele Máté, Farkas 
Dániel, Molnár Mónika, Kócsó Richárd, Berkó 
Bendegúz 7.o. tanulók.

 A versenyre első ízben nevezhettünk, pozi-
tív tapasztalatok alapján a következő tanévben 
is nevezünk, ha újra lehetőséget kapunk. A fel-
adatlapok igényes kivitelűek voltak, a feladatok 
között pedig sok érdekes, logikus gondolkodást 
igénylő volt, így szívesen törték rajta a fejüket a 
gyerekek. 

  Február 25-én megemlékezést tartottunk 
a kommunizmus áldozatainak emléknapja al-
kalmából a felső tagozaton. 1947. február 25-
én Kovács Bélát, a FKGP főtitkárát a megszálló 
szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóz-
tatták és a SZU-ba hurcolták, ahol 8 évet töltött 
fogságban. Bronzszobra ma az Országháznál 
látható. A kommunista diktatúra magyar halá-
los áldozatainak számát egymillióra becsülik. 
Rájuk, a családjuktól elválasztott és elhurcolt 
magyarokra, a mártírhalált halt hősökre, áldo-
zatokra és családtagjaikra emlékeztünk. 

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Béke u. 5/a.) 

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd – 
 2015. március 01. napjával megnyitja új deszki alirodáját.

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).
 

 Ügyfélfogadási idő: Minden csütörtökön 14.30.-tól
 Telefon:  30/ 995-8888, 
 email:  peto@kpt.hu
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A Deszk Község Közoktatásáért Köz-
alapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a 
2015/2016-ös tanév első félévétől a közok-
tatásban tanuló középiskolások részére. Az 
alapítvány a pályázatot félévente írja ki. Egy 
tanuló két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerhe-
ti el az ösztöndíjat, ha a pályázati feltételeknek 
megfelel. Az ösztöndíj összege 5000 /ötezer/ 
Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keret- 
összeg egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályáza-
tát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok 
a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX 

törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 20. 
§-ában meghatározott körbe tartoznak,

– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész 
fölött van (az átlagszámításnál minden tan-
tárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás 
és szorgalom jegyeket),

– az előző eredményéhez képest 0,5-nél 
többet nem rontott,

– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik 
korábban a deszki Zoltánfy Általános Iskola 
tanulói voltak,

– állandó deszki lakosok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,

– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőr-
zőt az iskola által hitelesítve,

– sport-, művészeti vagy közösségi mun-
káról hivatalos ajánlólevet,

– versenyeredményekről hitelesített má-
solatot.

– Önéletrajz – max.: 1 oldal
A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Tükörben,
– az Interneten, a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevé-

nyes elsőbbségi küldeményként a következő 
címre: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézménye, Zoltánfy István Is-
kola, 6772 Deszk, Móra F. u. 2.)

A pályázat beadásának határideje: 
2015. 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.

Deszk Község Közoktatásáért
 Közalapítvány kuratóriuma

Deszk Község Közoktatásáért Közalapít-
vány a 2014/2015-ös tanév második félévé-
re középiskolás tanulók számára ösztöndíj 
pályázatot írt ki. Ebben a félévben öt tanuló 
pályázott. Mivel mind az öt pályázat megfelelt 
a kiírásnak, a kuratórium úgy döntött, hogy 
mind az öt tanuló megkapja az ösztöndíjat. 
Az elbírálás szempontjai a következők voltak:

– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka, 

DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./
2015. február 10-én a kuratóriumi ülésen 

az alábbi határozat született:
A 2014/2015-ös tanév II. félévében a kö-

vetkező tanulókat részesítjük ösztöndíjban 
(az ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):

BOGNÁR SAROLTA
HEGYES SZILÁRD MÁRK
GÖRBE MÁTÉ
MAGONY VIKTÓRIA
VINCZE ZSUZSANNA RÉKA

Gratulálunk a nyerteseknek! További jó ta-
nulmányi munkát és sikereket kíván:

Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány kuratóriuma

 MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS
A forradalom és szabadságharc 167. évfordu-

lójáról emlékeztünk meg a Faluház színházter-
mében tartott előadáson. Hagyomány iskolánk-
ban, hogy jeles ünnepeinket mindig ugyanazon 
az évfolyam diákjai viszik színpadra. Március 
15-e a mindenkori hatodik osztályé. Így volt ez 
idén is. Az osztályfőnök vezetésével ők tették 
emlékezetessé ezt az ünnepet Az iskola diákjai 
mellett az óvoda nagycsoportosai, a következő 
év elsőosztályosai is megtekintették a műsort. 
Az előadásról „csak” annyit, hogy a közönség 
apraja-nagyja csendben és meghatódva nézte és 
élvezte a megemlékezést. Köszönjük!

Az 1848-49-es szabadságharc emlékére ki-
írt rajzpályázatra nagyon sok szép pályamun-
ka érkezett. Az alkotásokból a Faluház előteré-
ben készült kiállítás, itt kapták meg a díjakat is, 
melyre a községi ünnepség után került sor. 

  Február 13-án került megrendezésre a 
hagyományos „Farsangi mulatság”. Az ötletes 
jelmezek bemutatása után a gyerekek vidám, 

tréfás játékokon vettek részt. A délután az izga-
lommal várt tombolahúzással zárult.

 Február 20, 27. Ezt tanultuk! – a Fa-
luházban. Az alsó tagozatosok negyedik éve 
tanulnak társastáncot, s hogy ezt hogyan sike-
rült elsajátítani, azt most második alkalommal 
mutathatták be (első alkalommal a karácsonyi 
műsoron léptek fel).  Műsorszámaik nagy sikert 
arattak, színvonalas előadást láthatott a közön-
ség.
 Március 6. Maros Menti vers- és próza-

mondó verseny házi megmérettetése, melynek 
továbbjutói: 1.o.: Mityók Nikolett 2.o.: Mityók Mi-
lán, Bársony Máté  3.o.: Szabó Judit  4.o.: Váradi 
Bori, Medgyes Anna, Mészáros Zsófia
 Március 6-án rendezték meg Szegeden 

az Országos Szépíró Verseny területi fordulóját. 
Iskolánkat 15 tanuló képviselte. Az országos 
döntőbe Tálász Boglárka 5. osztályos tanuló ju-
tott tovább.

 A Bendegúz Országos Anyanyelvi Ta-
nulmányi Verseny megyei fordulójába jutott 
tanulók: 1.o.: Somorjai Márk  2.o.: Gordos Sára, 
Zsurkán Bekény, Krizsán Levente 3.o.: Szűcs Bri-
gitta, Koncz Patrik, Tóth Márk 
 Március 9-10.: Nyílt tanítási nap az alsó, 

illetve a felső tagozaton. Az érdeklődő szülőknek 
lehetőségük nyílt arra, hogy betekintést nyerje-
nek az iskolai oktató-nevelő munkájába. Láthat-
ta gyermeke órai munkáját, teljesítményét.

Köszönjük mindenkinek, aki délelőttjét sza-
baddá tette, s velünk töltötte!

KEDVES  SZÜLŐK!

Az 1. osztályosok 
beiratkozásának időpontja: 

2015. április 16.  (csüt.) 8 - 19 óráig 
2015. április 17. (péntek) 8 - 18-óráig lesz.
Beíratás helye: új iskola titkárság 
   Amennyiben a beiratkozással, vagy az iskolá-

ban folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatban 
kérdése-kérése van, nyugodtan forduljon az isko-
la vezetéséhez.

Tel: 62/271-220
e-mail: zoltanfy@anet.hu

Az összeállítást készítette a Zoltánfy Iskola pe-
dagógus közössége.

Kérjük, látogassa folyamatosan frissülő honla-
punkat! www.zoltanfy.hu

Vid György igazgató

Ösztöndíj-pályázat középiskolai 
tanulók számára

Ösztöndíj-pályázat
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Február a rendezvények, mulatságok soka-
ságával telt el, ahogyan Vajda János Tél utója 
című versében fogalmazza 

„Rohan velem vígan 
Füstölgő gyorsvonat

Gond, bú, amennyi van
Mögöttem elmarad.”

Február 9-én az SZKTT Idősek Nappali El-
látásának Klubjainak találkozója került meg-
rendezésre Újszentivánon. Szépen díszített 
asztalokkal, őszibarack süteménnyel a teríté-
ken fogadtak bennünket. Ebédre pörkölt, házi 
sós és édes süti volt. Vetélkedő játékok, amely 
során a környező települések régi épületeinek 
felismerésével tornáztathattuk memóriánkat. 
Vidám műsor, zene, tánc emelték a hangulatot.

Február 11-én sütés-főzés alkalmával Cser-
háti György vezetésével Temesvári Antalné, 
Szabolcski Béláné, Széll Jánosné, Börcsök Im-
réné és Álmosdi Antalné közreműködésével 
finom töltött káposzta került az asztalra.

Február 16-án a Kiskundorozsmai Klub báli 
meghívására nagy örömmel és várakozással 
készülődtünk, hiszen már több hónapja nem 
találkoztunk velük.

Február 17-én Somogyi Lászlóné vendégelte 
meg a klubtársakat „Julianna” névnap alkalmá-
ból finom itókával és fonott kaláccsal.

Február 25-én „Farsangi Bált” szerveztünk, 
melyre meghívtuk Kiskundorozsma, Újszenti-
ván, Ferencszállás Nyugdíjas Klubjait. A nagy 
létszámú jelentkezőkre tekintettel az esemény 
a Bástya étteremben került megrendezésre. A 
vacsora finom töltött hús és csirkemell Orly –
módra volt körettel, salátával. A szezámos tallé-
rokat Börcsök Imréné és Arany Jánosné sütötte. 
Pogácsával lepett meg bennünket Kása And-
rásné és Széll Jánosné. Desszertként csokis fánk 
volt, valamint Minyó József és felesége, Marika 
csörögét készített nekünk. A finom italok, a jó 

zene megalapozták a vidám hangulatot. Tom-
bola tárgyakat ajánlottak fel a bálra Király Lász-
ló Polgármester úr, Brczán Krisztifor Alpolgár-
mester úr, a Berni Állateledel Bolt - Szekeresné 
Csehák Ágnes, K+K Gold - Kószóné Kovács 
Ágnes, Oriflame - Gonda Gabriella, valamint a 
Deszki Nyugdíjas Klub tagjai. Szeretnénk meg-
köszönni a felajánlásokat, valamint a közösség 
érdekében tett fáradozásokat.

Sajnos szomorú esemény is történt. Mind-
annyiunk által tisztelt és szeretett Török Ferenc 
barátunktól és klubtársunktól február 13-án 
vettünk örök búcsút. Nyugodj békében, emlé-
kedet szívünkben őrizzük. 

R.B-né

Hírek az idősek klub életéről

632 Ft/kg 

66 Ft/l 
szénsavmentes 1,5l 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

2015. Április 1. – Április 7. 

Sertés lapocka 111000444999   FFFttt///kkkggg 
Csirke mellfilé 111222999999   FFFttt///kkkggg 
Hazai tejföl 20% 315g 111999999   FFFttt 
Farmer Uht tej 1,5% 1l 111666999   FFFttt 
Coop finomliszt 1kg 111000999   FFFttt   
Szentkirályi ásványvíz  999999   FFFttt   











 

COOP BEVÁSÁRLÓ NAP PROMÓCIÓ RÉSZLETEI AZ ÁRUHÁZBAN! 








SZOMBATON HOSSZABB NYITVA TARTÁSSAL VÁRJUK ÖNT! 
HÉTFİTİL SZOMBATIG: 6:00 – 19:00  



ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART! 
 

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! 
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Már többször fordultunk a lakossághoz, 
hogy népszerűsítsük a szelektív hulladékgyűj-
tést, és felhívjuk a figyelmet annak közvetlen 
előnyeire, valamint a környezettudatos élet-
módra nevelésben elfoglalt fontos helyére.

Szórólapok mentek, de csak nem sokasodtak 
a minden második szerdára kijelölt napokon 
a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok 
zsákjai. Az okát keressük, de közben szeretnénk 
minden alkalmat megragadni, hogy népsze-
rűsítsük ezt a fontos, szemléletbeli lépést, ami 
valóban mindannyiunk érdeke.

Megkérdeztük Fekete Istvánnét, a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. gazda-
sági és kereskedelmi igazgatóhelyettesét a desz-
ki tapasztalatokról és azokról a kérdésekről, 
amiket Önök tesznek fel nekünk, vagy egymás-
nak, amikor észrevétlenül is arról győzködik 
önmagukat, hogy miért ne gyűjtsék külön edé-
nyekbe a tiszta papír, műanyag és csomagolás-
technikai fémhulladékokat. 

– A szelektív hulladék elszállításakor egy jár-
műbe ürítik az üveg, a papír és a műanyagnak 
szánt edényzetet is. Miért van ez? 

– A papír és a műanyag szelektív egyszerre 
kerül elszállításra, mert mindenképp utóválo-
gatni kell, azaz a telephelyre szállítás után külön 
csarnok futószalagján kézzel újra szétválogat-
ják, ellenőrizve a megfelelőségét is. Ezért visz-
szük el ezekből a gyűjtőedényekből egyszerre a 
papír- és műanyag hulladékokat. Amennyiben 
az ürítéskor a gépkocsi személyzete úgy ítéli 
meg, hogy az adott sziget tartalma nagyon ve-
gyes és nem oda való szemetet tartalmaz, akkor 
azt csak a rendes, keddi kommunális gyűjtőjá-
rat üríti ki. Lehetséges, hogy ezt láthatták a la-
kosok, ez okozhat félreértéseket. Higgyék el, ez 
sem rajtunk múlik, hanem Önökön!

Fontos, hogy a lakosok a fenti információk 

birtokában is mindenképpen csak az arra kije-
lölt, külön edényekbe helyezzék el a válogatott 
hulladékot, hogy a szállításban érintett kollégá-
ink szemrevételezéssel könnyen el tudják dön-
teni, megfelelő-e az edényzet tartalma a szelek-
tív szállításra. 

Az üveg nem válogatható, tehát ezt mindig 
külön járatban gyűjtjük össze.

– Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladék-
kal, olcsóbbá teszi-e ez a hulladékkezelést a lako-
sok számára? 

– Az előbb már említettem, hogy egy külön 
csarnokban futószalagon tovább szelektáljuk, 
majd az újrahasznosítható hulladékot értéke-
sítjük. Ezzel elkerüljük az igen drága lerakási 
díjat, amit a cégünknek fizetni kell a szemét-
dombra való elhelyezésért, valamint kisebb 
bevételhez is jutunk. Meg kell felelni az uniós 
előírásoknak is a szelektív hulladék meny-
nyiségének tekintetében, de ez egyenlőre csak 
álom. Ha a helyzet nem változik, nem tudjuk a 
lakosokat meggyőzni a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságáról, akkor bizony igen jelentősen 
emelkedhet a szemétdíj a közeljövőben. 

A hulladékszállítás lakossági díja a rezsicsök-
kentésnek köszönhetően jelenleg is a 2011. évi 
szinten áll, így jócskán veszteséges 
a szelektív gyűjtés elvégzése. 
A hatósági díjakat még a mai 
napig nem határozta meg a mi-
nisztérium, de attól tartok, ilyen 
rossz mutatókkal nem számítha-
tunk sok jóra.

 
– Összevetve a többi a település-

sel, ahol szelektív hulladékszállítással 
foglalkoznak, milyenek a deszki ta-
pasztalatok?

 – A szelektív hulladékgyűjtés 

Deszken nem érte el a kívánt szintet, sőt mond-
hatnánk azt is, hogy a begyűjtött mennyiség 
olyan kevés, hogy még az üzemanyag árát sem 
fedezi. Probléma továbbá az, hogy ez az igen 
kicsi mennyiségű szelektív hulladék is, analízi-
se folytán kb. 20-30 %-nyi kommunális - azaz 
nem oda való hulladékot tartalmaz.

A lakosság tudatának fejlesztéséhez újra ki-
küldünk egy ismeretterjesztő anyagot, mely 
részletesen foglalkozik a szelektív gyűjtés fon-
tosságáról és persze a kritériumokról is. A ház-
tartási hulladékok mennyisége nagyon magas, 
és ez bizony megkérdőjelezhetetlenül azt mu-
tatja, hogy rengeteg benne az újrahasznosítha-
tó anyag. Közös érdekünk ezek külön gyűjtése 
és az újrahasznosítása - a mi pénztárcánk és 
gyerekeink jövője bánja majd az érdektelensé-
günket! 

Köszönjük a válaszokat!
Szerk.

ÚJ 120 LITERES HULLADÉGYŰJTŐ 
EDÉNYZET MINDEN HÁZTARTÁSBA 

– INGYEN!
„Önkormányzatunk, 32 településsel közös 

hulladéktársulással minden háztartásba nyert 
egy a jelenlegitől eltérő színű 120 literes műanyag 

edényt, amit minden ingatlantulaj-
donos hamarosan, térítésmentesen 
meg fog kapni. Ebben lehet majd 

minden második hét szerdáján, reg-
gel hatig kitenni a szelektíven gyűjtött 
háztartási hulladékokat a házak elé. 
Sokat várunk ettől, talán nagyobb lel-
kesedéssel gyűjtik majd a mi lakosaink 
is. Reméljük, ez az egymilliós fejlesztés 

segít majd megváltoztatni a jelenlegi 
rossz deszki statisztikákat.” – mondta 
Király László polgármester.

Az alábbiakban olvashatják, milyen hulladékokat lehet díjmentesen zsákokban gyűjtve kitenni a kéthetente esedékes szállításokhoz:

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtő zsákokba?
A zsákba helyezhető: Ne helyezze bele a zsákba:

Papír hulladék
Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lapjára 

hajtogatva (hungarocell nélkül), szóróanya-
gok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, 
prospektusok, elhasznált füzetek.

Használt papír zsebkendő, szalvéta, egyéb 
szennyezett papírt (pl. zsíros, olajos papí-
rok, csokis papírok, jégkrémes papírok, stb...), 
műanyag borító, matrica.

Műanyag hulladék
Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET pa-

lack), PP+HDPE flakonok (kozmetikai flako-
nok), nylon szatyor és zacskó, többrétegű italos 
karton (üdítős és tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos, stb. 
műanyag dobozok, műanyag poharak, egyéb 
szennyezett műanyag.

Fém hulladék
Fém sörös, üdítős és energiaitalos dobozok, 

kiöblített, nem szennyezett konzervdobozok, 
fém zárófedelek.

Olajos, festékes, vegyszeres fémdobozok, fla-
konok.

Az üveg hulladékot soha ne tegye bele a zsákba!

MIÉRT FONTOS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?
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Hólabda

Noha már volt alkalmam számomra is-
meretlen családot bemutatni a Deszkiekről 
deszkieknek rovat kapcsán, mégis más fajta 
izgalom kerít hatalmába, ha olyan helyre me-
hetek, ahol már jártam, olyanokkal ülhetek le 
beszélgetni, akikkel már társalogtam koráb-
ban, és értékes embereknek mutatkoztak.

Most sem volt másképp: a Slezák család 
minden tagját láttam/hallottam már, vannak 
közös kapcsolódási pontok, mint kisterme-
lőség, mint sport, mint néptánc, és sorolhat-
nám...

– Örülök, hogy elvállaltátok a Tücsök Ovi 
által átadott stafétát. Bár Zsuzsa néni elővezette 
a múltkori rovatban, áruljátok el, honnan az is-
merettség vele, és mit szóltatok, hogy ti kaptátok 
a lehetőséget, hogy bemutatkozhassatok az újság-
ban?

– Nem számítottunk rá, ugyanakkor na-
gyon örültünk neki, mivel mindenképpen 
megtiszteltés, hogy bemutatkozhatunk a falu 
lakosainak az újság hasábjain keresztül. Mind-
két gyermekünk az ő óvónői szárnyai alól ke-
rült ki, és a jó kapcsolat a mai napig megmaradt 
velük.

– Meséljetek kicsi magatokról! Honnan szár-
maztok? Hogy találtatok egymásra?

– Mindketten falusi gyerekek vagyunk – 
meséli Csongor –. A feleségem kevermesi, én 
lőkösházi. Egy évfolyamon jártunk a két szom-
szédos faluban, amolyan barát-osztály voltunk, 
de őszintén szólva, nem nagyon emlékszem rá 
– mindketten mosolyognak. – Mivel Szentesre 
kerültem a Pollákra, Andi pedig Békéscsabá-
ra az egészségügyi szakközépiskolába, csak 
hétvégenként voltunk a szülőfalunkban. Csak 
Kevermesen volt a környéken disco, itt figyel-
tem fel rá, és 1993-ban, a Valentin-napi buliban 
jöttünk össze.

– Abban az évben Mikuláskor leptem meg 
azzal, hogy felutaztam Pestre, ekkor már a 
Kandó Kálmánra járt, villamosmérnök szakra, 
és meglátogattam a kollégiumban – mondja 
nevetve Andi –, a munkahelyemen mindenki 
szurkolt, hogy rendben odaérjek, hiszen éle-
temben először jártam Pesten. 1996-ban, hús-

vétkor volt az eljegyzésünk, és 2 évre rá össze is 
házasodtunk.

– Az akkori Westel-nél dolgoztam – veszi 
vissza a szót Csongor –, így szülői segítséggel és 
munkáltató hitelből vettük meg Szegeden a 10. 
emeleti panellakást. Arra tökéletes volt, hogy 
mindenki tudta csinálni a dolgát; mivel Andi 
később kezdte a főiskolát, tudott tanulni, én 
pedig már dolgoztam, jó volt, hogy itthon nem 
volt konkrétan semmi extra tennivaló. Még hó-
lapátolás sem.

– Amikor Dani egy éves lett, szűk lett a tér, 
és a környező településeken keresgéltünk. Én 
Sándorfalván dolgozom, ott van védőnői kör-
zetem – kapcsolódik vissza Andi. – Ez szólt vol-
na mellette, de sok fix dolog van ott, a halastó, 
az áramfejlesztő, a szeméttelep, ami nem fog 
onnan elkerülni. Ritkábban járnak a buszok is, 
és igyekeztünk előre gondolkodni, szülőként, 
hogy a majdan iskolás gyerekeink hogyan jut-
nak haza.

– Plusz eléggé aktívak, nyüzsgősek vagyunk 
mindketten – meséli Csongor. –  Azt láttuk, 
Deszken nagy a közösségi élet, amelyben mi is 
szívesen bekapcsolódtunk volna.

– Meséljetek kicsit arról, hogyan került Deszk 
a látóteretekbe?

– Végül‚ 99-ben végeztem, mint védőnő – 
veszi át a szót Andi. – az akkori vezető védőnő 
benevezett minket egy fiatal házasoknak szóló 
programra, amit Anci (Kószó Aranka) csinált. 
Mi konkrétan Szegedről, a Pentelei sorról jár-
tunk ki erre a tréningre, ami a Faluházban volt. 
A tréning fiatal házasoknak volt meghirdetve, 
és nagy sikere volt. Előtte csupán átutazóban 
voltunk a községben, mivel Békés megyeiek va-
gyunk, és hetente/havonta átmentünk Deszken 
a családjainkat meglátogatva. Ez a tanfolyam 
volt az első kapocs, mivel egy deszki házaspár-
ral, Marschalek Tamással és Görög Orsival is-
merkedtünk meg, és a velük kialakult barátság 
miatt gyakran jöttünk célirányosan ide.

– Ez a kapocs elég volt ahhoz, hogy utána 
Deszket válasszátok lakóhelyetekül?

– Panelban laktunk Szegeden, ott szüle-

tett meg Dani fiunk 2000. október 
5-én. Orsinak és Tamásnak is született babája, 
Jázmin, és onnantól, mint kisbabások is ösz-
szejártunk. Sokat mondták, hogy nagyon jó 
hely Deszk, és bíztattak, költözzünk mi is ide. 
Innentől elkezdődött a keresgélés, elsősorban 
kész házakat néztünk, végül úgy döntöttünk, 
építünk egy házat. 2001-ben vettük meg ezt 
a telket. 2002. márciusában költöztünk ki 
Deszkre, akkor még albérletben laktunk, majd 
novemberben költöztünk be a házunkba. 
2006.08.23-án született meg Regina lányunk, 
így ő már született deszki.

– Minden falurendezvényen látni Titeket, 
már csak azért is, mert két szép gyermeketek ak-
tívan részt vesz a község kulturális életében. Me-
séljetek kicsit erről!

– Dani és Regi is nagy örömmel néptáncol. 
Mindkettejüknél Zsuzsa (Tücsök ovi) kezdte 
el, illetve, Danit látva Regi nagyon régóta ké-
szült arra, hogy ő is színpadra álljon. Hálásak 
is vagyunk Zsuzsáéknak, gyakran visszajárunk, 
szerelek olykor egy kis számítógépet, vagy épp 
barkácsolok valamit. Ilyenkor Regi is szívesen 
elkísér, órákat el tud ott még mindig játszani. 
Szeretünk itt élni, a közösségi dolgokba a lehető 
legtöbb ponton bekapcsolódni.

– Végezetül: kinek dobnátok tovább a labdát, 
és miért?

– A Veszelovszki családnak szeretnénk át-
adni. Együtt táncolnak a gyerekeink, és együtt 
jártak oviba is. Nagyon kreatív, kedves embe-
rek, úgy gondoljuk, mindenképpen itt a helyük 
az újság hasábjain.

Az Andival és Csongival folytatott beszélgetés 
nagyon kötetlenre sikerült. Az együtt töltött 22 
évük alatti kedves-vicces sztorik őket is, engem 
is mosolyra bírtak. Egymást tisztelő és klasszul 
kiegészítő pár ők, akik kreatív keze munkája a 
lakás számos pontján felfedezhető, hiszen Andi 
horgol és varr (és folytathatnám), Csongi padig 
barkácsol, tervez, ötletel, megvalósít. Családcent-
rikusságuk és értékrendjük azt az érzést keltette 
bennem, hogy évtizedek óta ismerjük egymást.

Nagyon jól éreztem magam Nálatok, köszö-
nöm a vendéglátást és a beszélgetést!

Kardos Ditke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
TEMETKEZÉS 
Teljes körű ügyintézés 

Kirendeltségünk 
Deszk, Semmelweis u. 9/a. 

Kirendeltségvezetőnk: 
Török Istvánné  
Tel.: 62/271-796, +36-30/578-7895 
Ügyelet éjjel-nappal: +36-30/565-8384 
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Meleg van – végre -, süt a nap, 
tavaszi a szellő, ami kicsit csíp 
néha. Remélem, az influenzaví-
rusokat is elfújja, mert ezek a kis 
komiszok idén sok kellemetlensé-
get, átvirrasztott, lázas éjszakát és 
aggódással teli órát okoztak.

Úgy elrepült a tél, hogy szinte 
nem is volt. Ez lassan megszo-
kott, és nagy dilemma elé állítja 
az amúgy vegyszermentesen gaz-
dálkodó kiskertészeket. Én sze-
mély szerint még nem jutottam ki 
metszeni sem, így okos dolgokat 
nem is merek leírni. A legfőbb 
kinti tevékenysége a családnak a 
madarak fészkelőhelyének szánt B 
odú kihelyezése volt; nagyon csi-
cseregtek már a télen ideszoktatott 
tollas barátaink, nagy reményeink 
vannak arra, hogy nálunk költe-
nek páran, sok-sok kártevő rovart 
elfogyasztva.

Ébredeznek a tulipánok, a já-
cintok leveleiket bontják, napsü-
tötte helyeken szirmait bontja a 
krókusz, a nárcisz. Kipattanásig 
duzzadtak az orgona rügyei az 
ablakom alatt, és hamarosan az 
aranyvessző aranysárga virágai-
ban és a bolyhos barkában is gyö-
nyörködhetünk...

Mindenhol tavasz, bármerre 
nézek, mindenhol tavasz...

És mi sem hirdeti jobban valós 
közeledtét, mint a húsvét eljövete-
le. Két kislányos anyukaként tojás-
festés, vendégvárás a program, és a 
mai világban, amikor elrohanunk 
az ünnepek alatt is egy másik vi-
lágba, nehéz kiszámolni, mivel ké-
szüljön az ember.

Most egy egyszerű nyuszilinzer 
receptjét hoztam, illetve ünnepek 
utánra egy alternatíváját a meg-
maradt sonka ebédszerű felhaszná-
lásának. Ez utóbbi egy rakott bur-
gonya, csak kolbász helyett húsvéti 
sonkával rétegezve, és a rétegek közé 
savanyú uborkát becsempészve ké-
szítjük el.

NYUSZILINZER

HOZZÁVALÓK 
 30 dkg liszt
 20 dkg vaj
 10 dkg cukor
 1 tojássárgája
 1 tk sütőpor
 csipet só 

ELKÉSZÍTÉS:
1. a lisztet a sütőporral és a fa-

gyos vajjal összemorzsoljuk. Hoz-
záadjuk a sót és a cukrot.

2. a tojással összedolgozzuk 
a tésztát – finom illatú, ragadós, 
puha alapot kapunk. Fél órára hű-
tőbe tesszük.

3. előmelegítjük a sütőt 180 
fokra. A tésztát 5 mm vastagra 
nyújtjuk, és nyuszi-, vagy tojáski-
szúróval kiszaggatjuk. Szórócuk-
rokkal, tortadarával feldíszítjük 
őket.

4. a nyuszikat hideg, sima 
sütőlapra sorakoztatjuk – nem 
nőnek meg, nem kell sok helyet 
hagyni.

5. forró sütőben 5-7 percig 
sütjük. Még melegen szedjük le a 
sütőlapról – ekkor kevésbé szá-
radnak ki a sütik, illetve kevésbé 
törnek el kiszedés közben, ha még 
langyosak.

HÚSVÉTIHAGYÓ 
RAKOTTAS

HOZZÁVALÓK 
 60 dkg héjában főtt burgo-

nya
 5 főtt tojás
 húsvéti főtt sonka vékonyra 

felszelve
 felszeletelt savanyú uborka
 1 nagy pohár tejföl.
 
ELKÉSZÍTÉS:
1. a héjában főtt burgonyákat 

és a tojásokat meghámozzuk, fel-
szeleteljük.

2. egy tűzálló edényt kivaja-

zunk, a sütőt előmelegítjük.
3. a főtt burgonyát, a sonkát, a 

tojást és az uborkát rétegezve az 
edénybe rendezzük, a rétegeket a 
sonka sósságának függvényében 
sózzuk. Tejföllel meglocsoljuk. 
A rétegezést folytatjuk, amíg van 
alapanyag.

4. az utolsó réteg burgonya le-
gyen, ennek a tetejére szintén tejföl 
kerüljön.

5. az előmelegített sütőben 
(180 fok) 20-30 percig süssük.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

Kedves Olvasóink! Április hónaptól szeretnénk a deszki háziasszo-
nyok és konyhatündér férfiak kedvenc receptjeit leközölni a Deszki Tü-
kör hasábjain. Arra kérjük Önöket, hogy küldjék el a faluhaz@deszk.hu 
e-mail címre, vagy hozzák be személyesen a faluházba az éppen idény-
szerű, vagy csak legkedveltebb saját receptjeiket egy saját magukról, és 
az ételről készült fotóval. Ha a két utóbbi nem áll rendelkezésre, vagy 
nem a legjobb, hát majd  közösen készítünk az újságban megjelentethe-
tőt. Év végén olvasóinkkal megszavaztatjuk a legjobb receptet, amit egy 
kétszemélyes vacsorameghívással jutalmazunk. Várjuk a jelentkezésü-
ket és a recepteket, úgy  “Ahogy én szeretem”!

Szerk.

AHOGY ÉN SZERETEM
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri 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 
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); 
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

FALUGAZDÁSZ
Horváth Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Nyerges Gábor r. főtörzsőrmester 0620/852-
0675, 
Fogadó óra: a Polgármesteri  Hivatalban
Minden páros hét csütörtök 8 – 10 óráig.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
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.):
 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  

ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Szipán Ramóna és Dr. Herédi Renáta
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
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 16-17 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, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
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
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Nagy Bernadett Kinga
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

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

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-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;
 Szerda: 8.00–17.30;
 Péntek: 8.00–12.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

JÓ TUDNI 

Családi események
Megérkeztünk!

Tölgyesi Csabának 
és Fehér Viktóriának 
(Rákóczi u. 39.) Hanga
nevű gyermeke született.

Gratulálunk!

Halálozás
Börcsök Illés 6772 Deszk, Zója u. 32. 

szám alatti lakos 89 éves korában;
Hevesi József 6772 Deszk, Ősz u. 29. 

szám alatti lakos 68 éves korában;
Kovács István 6772 Deszk, Bajcsy-Zsi-

linszky u. 2 szám alatti lakos 79 éves korá-
ban elhunyt.

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

SZELEKTÍV HULLADÉK
 

Szelektív hulladék szállítás: 
április 8., 22.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 
saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hul-
ladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!
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Gólzápor az idény első deszki mérkőzésein
Jól kezdett a Deszk, a tavaszi idény első hazai 

mérkőzésein. Az Üllés, mint ellenfél, az után-
pótlás és a felnőttek számára is fejfájást okozott 
már előre. Az ifik átlagos első félidő után kifeje-
zetten jól, szépen játszva, végül megérdemelten 
nyertek 3:1-re a tabella élén szereplő vendégek 
ellen.

A felnőttek a mérkőzés legelején gyorsan 
vezető gólt szereztek, amit egy kiállítással sú-
lyosbított tizenegyessel egyenlített az üllési 
nagy csapat. Ezt követően egy újabb szép góllal, 

emberhátrányban majdnem a meccs végéig ve-
zetve vitte a deszkiek jól játszó csapata a mér-
kőzést. Hiába volt a lelkes szurkoló tábor, a sá-
ros pálya, a kevesebb játékos és a végig rosszul 
szereplő bíró jóvoltából az utolsó negyedben 
kiegyenlített a vendég Üllés. Jó két mérkőzés, 
szép délután volt, köszönjük a csapatoknak! 

HAJRÁ DESZK!

Király László, a DSC elnöke

EZT TANULTUK 2015. 

A DSC ifi futball csapata – 2015.

Faces csoport Deszki Dukátok

Bánát Táncegyüttes utánpótlás csoportja

Tündértánc balett csoport

Bánát Táncegyüttes felnőtt csoportja

Kerepetye néptánccsoport


