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2015. MÁJUS 2. SZOMBAT
SZABADIDŐ PARK
10.00   Főzőverseny civil szervezetekkel, baráti társaságokkal
10.00   Májusfa díszítés
10.00   Aszfaltrajz verseny
10.00 -16.00  Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés,arcfestés, csillámtetoválás)
   Népi játszóház fa körhintával sárkány vonat, 
   körhinta, ugrálóvárak, trambulin 
10.00   Testvértelepüléseink kincsei – gasztronómiai kóstoló
10.15 - től  VI. „MIKI(állunk ellenetek)” KUPA - foci bajnokság, 
   3+1 fős csapatok nevezésével.
11.00   Májusfa állítás
13.30   Főzőverseny és a Miki kupa eredményhirdetése
14.00 - 14.30  Szegedi Judo Iskola SE judo és aikido bemutató
14.30 - 15.00  A Korcsolyázó Diáksport Egyesület Görkorcsolya bemutatója
15.00   Sly szalon zumba bemutatója
15.10 - 16.00  Pepe manó bőröndmeséi - gyerekműsor
16.00 - 16.30  A deszki Csibész Kutyaiskola bemutatója
16.15 - 16.50 Boldog Péter bűvész műsora
17.00 - 20.00 Kulturális műsor helyi és vendég csoportokkal 
20.00 - 20.45 Táncház a Juhász zenekarral
21.00   Sztárvendégünk: Kasza Tibi
21.50   Utcabál DJ Xandroval

Egész nap sütiárusítás a Deszk Község Közoktatásááért Közalapítvány és a 
Deszk Község Népművészetéért Alapítvány jóvoltából.

2015. MÁJUS 1. PÉNTEK
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA A FALUHÁZBAN
9.00  II. Világháborús emlékfa-táblaavató a régi temetőben
9.30  Koszorúzás a templomkertben
10.00  Szanatórium emléktáblájának megkoszorúzása
10.30  II. Világháborús kiállítás megnyitó a Faluházban

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

MAJÁ
LIS

2015

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
Hamarosan átadásra kerül tájházunk, így aktuálissá vált an-

nak berendezése is. Arra kérjük Önöket, hogy akik felajánlottak 
berendezési tárgyat, egyéb eszközöket a tájházba, jelentkezzenek 
időpont egyeztetés céljából a Faluházban Bene Ildikónál, hogy 
meg tudjuk nézni és el tudjuk szállítani a felajánlott tárgyakat.

Köszönettel:
Király László polgármester

KASZA TIBI
21.00
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Hamarosan jönnek ki az 

uniós pályázatok. Milyen fej-
lesztési tervek vannak a kosár-
ban?

– Készen állunk a Deszk-Sző-
reg közötti kerékpárút felújítási 
projektjének benyújtására. Elké-
szült, és a kiírásokat várja az iskola 
és az óvoda energetikai felújítását 
célzó pályázatunk is. Már évek óta 
próbáljuk a településüzemelte-
tést olcsóbbá tenni a közvilágítás 
led-es korszerűsítésével. A pályá-

zatíró csapattal a kiírás pontos szövegét várjuk, és ez is beadható lesz. Az EDF 
DÉMÁSZ-szal van még komoly egyeztetésünk e témában, ugyanis a meglévő 
lámpatestek leszerelése, és ilyen szerződésmódosítás esetén a községnek fizet-
nie kell a szolgáltatónak. Ezt kell még mérlegelnünk, megéri-e a csere és mikorra 
időzítsük, hiszen fizetnivalónk évről évre csökken. 

A Faluház mögötti rendezvénytér kialakítására is kész projektcsomaggal állunk 
a startvonalnál. Szeretnénk, ha az iskola és óvoda előtti Zoltánfy szobor körül 
megépítendő közösségi tér is elkészülhetne a következő két évben. 

A Területi Operatív Programok a vártnál lényegesen kisebb forrásokat jelente-
nek, mint azt vártuk. A mi járásunkban is megtörténtek a tervezések és a hosszas 
egyeztetések a települések között. Ennek eredményeként Deszk optimális esetben, 
jól megírt pályázatokkal, a következő hat évben, időarányos elosztásban 235 millió 
forintnyi fejlesztésre számíthat. Ezeket a forrásokat kell a testületnek mérlegelve, 
prioritásokat megfogalmazva sorrendbe szedni, és az önrészek tekintetében fon-
tos döntéseket hozni.

A felsoroltak nagy falatnak tűnnek, és természetesen nem is egyszerre lesznek 
ezek megvalósítva, de a legtöbb pályázatnál bizony két-három év átfutással kell 
számolnunk.       

– A régi temetőnél faültetést és munkálatokat láthat-
tunk, lehet tudnunk, hogy az egyháznak, vagy az önkor-
mányzatnak köszönhető? Mi történik ott?

– A régi temetőben mindenki megszokta már a geszte-
nyefákat, de talán észre sem vesszük, hogy lassan kiszáradnak 
és fogyogatnak. Azokat a fákat 1933. november 18-án a To-
rontál járási főszolgabíró felhívására ültette a településünk – 
hasonlóan a járásunk községeihez – az első világháborúban 
odaveszett helyiek emlékére. Deszken 32 gesztenyefát ültettek 
és gondozták azokat közakaratból. Ezt a szép és tisztelendő 
gesztust szeretnénk folytatni a fák pótlásával, a testvértelepü-
léseinkkel közösen. Emléket állítunk az egykori eseménynek 
és az idei közös akaratnak is a temető előtt felállítandó kopja-
fával, melyre öt nyelven írott táblák kerülnek. 

A mostani majálisi hétvégén a testvértelepüléseinkkel a 
második világháborúról, és annak településekre gyakorolt 
hatásairól, a helyi háborús aktualitásokról rendezünk találko-
zót és színes programokat. Ennek részeként fogjuk felavatni a 
kopjafát és természetesen rendbe hozzuk a temető bejáratát 
is – díszburkolattal és kerékpártámaszokkal gazdagítva azt.

– Sokan kerülnek váratlan élethelyzetbe, sokaknak 
romlanak az anyagi körülményei - milyen segítségre 
számíthatnak az önkormányzattól?

– Sajnos, mi is ezt tapasztaljuk, és nem csak a csa-
ládok és egyedülállók körében, de a vállalkozások is 
nagyon nehéz időszakot élnek meg. Fontos, hogy 
mindenki megértse, nincs nagy mozgásterünk, 
és az önkormányzatok nem kapnak olyan normatívát, o l y a n 
költségvetési pénzeket az államtól, melyekkel kiválthatnak visszavont 
rokkantnyugdíjakat, vagy közgyógyellátást, esetleg állandó, rendszeres 
jövedelem-kiesést pótolhatnak. Erre Deszknek és más településeknek sincs pénze, de jogi 
lehetősége sem! A képviselő-testület mindenben megpróbál segíteni a rászorulókon, de 
elsődlegesen a törvényben meghatározott feladatok finanszírozását kell kielégítenünk. A 
közgyógyellátás területén, saját hatáskörben már így is felülmúlta a kormány által szabott 
kereteket, a tűzifánál is az elsők között vagyunk a kiosztott tüzelő mennyiségét tekintve. 
Közreműködünk a védett fogyasztói státusz megkérésében, rendszeresen részletfizetési 
kedvezményeket adunk, és akár szolgáltatással is támogatjuk a valóban rászorulókat. Tu-
dom azt is, hogy ezen a területen a legtöbb segítség is kevés lehet – akkora a baj, de tudjuk, 
annyi pénz a világon nincs, hogy mindenkin segíthessünk.

Az elsődleges lehetőségünk az átmeneti segély folyósítása. Hangsúlyoznom kell, ez sem 
járandóság, csupán lehetőség, mely kiutalásánál több kritériumnak is meg kell felelni a ké-
relmet benyújtó deszki lakosnak. Ha lehetőséget látunk rá, akkor továbbra is egy-két na-
pos munkát kérünk a pár ezer forintra számító kérelmezőktől – ha az egészségi és fizikai 
állapotuk ezt megengedi. Azok, akik valóban nem képesek erre az együttműködésre, azok 
rendre megkapják a támogató forintokat, de ez sem lehet állandó, havi juttatás – ezt ne is 
várják el a hivataltól! Azokat, akiknek tartozásuk van a község felé, vagy megállapodásokat 
felrúgva – notórius nem fizetők, azoknak elutasítjuk a kérelmét, joggal várjuk el a korrekt 
hozzáállást mindenkitől – ha a köz pénzéből várnak segítséget. 

Továbbra is hangsúlyozom a család és a hozzátartozók felelősségét és kötelességét, a köz-
pénzből várt segítség a legutolsó lépés lehet csak!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– Több deszki lakos jelezte, 
hogy a gyönyörű római kato-
likus templomunk altemplo-
mában egyre lehangolóbb kö-
rülmények között lehet urnás 
temetéseket tartani. Kíván-e 
valamit tenni az önkormány-
zat ez ügyben?

– Először is le kell szegezzem, 
a templom az egyház tulajdona, 
valamint az előző deszki plébá-
nos ittléte alatti hibás beruházás 
miatt van a deszkiekben ez a jogos 
megdöbbenés. Nagy Róbert plé-

bános úr és megbízásából Némethné Marika néni 
kért tőlünk segítséget már több ízben az altemplomi 
temetések és egyházi ünnepek előtti víztelenítésre, 
amiben természetesen segítettünk.

Kerestem már plébános urat, hogy közösen keres-
sünk megnyugtató megoldást erre a nem a község 
által levezényelt felháborító kivitelezési hibára, sőt, 
felajánlottam személyes közreműködésemet is a 
megfelelő építészeti megoldás megtalálására. Tiszte-
lendő úr a püspökséggel köteles egyeztetni a temp-
lomot érintő ügyekben, amit haladéktalanul meg 
is kezdett. Szívből remélem, hogy mind a deszkiek, 
mind pedig az egyház megelégedésére, idén sikerül 
lezárni ezt az ügyet. Nem a mi templomunk, nem 
a mi hibánk, de megoldásra szövetkezni akarunk a 
püspökséggel – ez csak így történhet. Sem a kegye-
leti ügyeket, sem a páratlan építészeti emlékünket 
nem érheti ilyen sérelem!
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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 
12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 
47 m2-es tetőtéri 1 szobás költségalapú bérla-
kás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására. 

Pályázat benyújtási határidő: 2015. május 11.
Elbírálási határidő: 2015. május 14.

1.  A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar 

állampolgár, valamint a munkavállalók Közös-
ségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jo-
gosulti körbe tartozó személy, amennyiben az 

ellátás igénylésének időpontjában érvényes tar-
tózkodási engedéllyel rendelkezik.

– pályázó vagy a vele együttköltöző házas-
társának, közeli hozzátartozójának tulajdoná-
ban, haszonélvezetében, bérletében, nincs má-
sik beköltözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati kií-
rásának időpontjában Deszk Község Önkor-
mányzata felé lakbér vagy bármely más jogcí-
men hátraléka, tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző családtag-
jai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a 
fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét

– 47 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- 
Ft összegű óvadék megfizetése 

47 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 29.400,- Ft/hó, további években a kép-

viselő-testület által meghatározottak szerint

3.  A pályázatokat Deszk Község Polgár-
mesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai 
úton kell benyújtani 2015. május 11-ig a Pol-
gármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati 
adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon 

Az iparűzési adó bevallásával és befizeté-
sével kapcsolatban felhívom Tisztelt Vállal-
kozóink figyelmét, hogy a bevallás benyúj-
tásának illetve a 2014-es évben előlegként 
megfizetett és a tényleges adó különbözeté-
nek befizetési határideje: 2015. május 31.

2014. adóévet érintő iparűzési adóbeval-
lás nyomtatványt március hónapban Vállal-
kozóink részére megküldtük, vagy letölthető 
a www.deszk.hu honlapról. 

 Felhívás a magánszemélyek kommunális 
adó bevallásának benyújtására 

A magánszemélyek kommunális adó-
jának bevallásával kapcsolatban felhívom 
figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának 
határideje 2015. január 15-én lejárt.

Az adózó a tulajdonát képező vagyontárgy 
(lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, 
nem magánszemély tulajdonában álló lakás 
bérlete.) mindenkori változásáról (eladás, vé-

tel, új ingatlan létesítése) külön felszólítás nél-
kül,  köteles 15 napon belül bejelentést tenni a 
Polgármesteri Hivatalban.

A magánszemélyek kommunális adójának 
bevallás nyomtatványa letölthető a www.
deszk.hu honlapról. 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Évek óta kaotikus állapotok uralkodnak a 
mezőgazdasági utakon, melyek különböző 
gondokat és problémákat okoznak használói 
számára. Több ízben voltak próbálkozások a 
megoldásra (főleg a mezőgazdasági vállalko-
zók részéről), de nem hoztak megfelelő ered-
ményt.

Év elején kezdeményezésünkre összehív-
tuk a gazdákat, hogy áttekintve próbáljunk 

megoldást találni. A konstruktív megbeszé-
lés alkalmával megállapodtunk, hogy közös 
erővel aratásig rendbe tesszük a vasútvonaltól 
délre eső területeket. Első körben örömmel 
számolhatok be arról, hogy két alkalommal 
végeztünk javítási munkálatokat (tárcsázás, 
tömörítés, gréderezés) ezeken a területeken, 
de hátra van még a temetőnél gyűjtött föld 
kihordása a laposabb részekre. Köszönjük az 

eddigi segítséget Szabó Andrásnak, a Vikor 
családnak, a Dukát Kft-nek, a Futura Agro-
nak. Természetesen számítunk a többi gazda 
segítségére is a tavaszi munkák után, hiszen 
közös érdekünk az utak járhatósága és bízunk 
benne, hogy idővel az összes külterületi utunk 
megfelelő állapotba kerül. 

Brczán Krisztifor

Pályázati Felhívás

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Külterületi utak javítása

Elhunyt Dr. Lamper Elek állatorvos  
Alig pár hónapja, hogy települési elismerést 

kapott Dr. Lamper Elek, pár hete pedig döbben-
ten hallottuk a hírt, hogy munkába, hivatását 
betegen is végezve, segíteni igyekezve érte a ha-
lál a mindenki által ismert és tisztelt állatorvost.

Azt mondják, mindenki úgy megy el, ahogy 
élt. Ő is így tett! Pár nappal betervezett szív-
műtétje előtt, egy szerda este, a megérdemelt 
pihenés helyett egy beteg lóhoz indult, és ez lett 
az utolsó útja. Segíteni akart, gyakorolni akar-
ta szeretett és magas fokon űzött hivatását - és 
a szíve vitte el. Ugyanaz, ami akkor este útnak 
indította - a szíve. A szakma, az emberek és az 
állatok szeretete, a segíteni akarás.

Ötvenegy éve szolgálta a deszkieket és a járás 
állattartóit. Nem létezett számára lehetetlen, és 
nem volt alkalmatlan idő, ha a segítségét kérték. 

Lelkiismerettel és elhivatott tisztelettel tanulta 
meg a gyógyítás minden fortélyát, hogy aztán 
egy életen át alkalmazza azokat, segítsen, és 
megmutassa – nincs legyőzhetetlen betegség.

Az élet fricskája, hogy nem volt senki, aki 
az utolsó percekben ezt vele is elhitette volna. 
Tisztes, szép életút ért véget, és a következő mo-
solygós találkozás lehetősége vált köddé azon a 
kegyetlen estén... A tavaly kapott kitüntetésekor 
készült fotón mosolyog és integet – mi is egy 
utolsó intésre emeljük a kezünket.

Deszk község képviselő-testülete és minden 
lakója nevében búcsúzunk Dr. Lamper Elektől. 
Emlékét megőrizve, nagy tisztelettel gondolunk 
rá, nyugodjon békében! 

Király László
polgármester
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A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két 
ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb események-
ről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt 
határidejű határozatokról. Elfogadta a 2014. évi adófizetésről és tapasz-
talatairól szóló tájékoztatót. Jóváhagyta az Önkormányzat a 2015. évi 
Közbeszerzés Tervét. Megtárgyalta az ez évi Majális rendezvény prog-
ramtervezetét. Molnár Mónika kötélugró sportolónak 50.000,-Ft. tá-
mogatást nyújtott a 2015. évi németországi kötélugró Európa-bajnok-
ságra való kijutásának (nevezési díj) elősegítése céljából. A Testület úgy 
határozott, hogy az Emlékparkban elhelyezett 6 kopjafán azon szemé-
lyek nevei és rövid életútja kerül elhelyezésre, akik a település múltjá-
ban olyan kiemelkedőt alkottak, mely hozzájárult a község strukturális, 
architekturális, és kulturális képének fejlődéséhez.

Ezen személyek:
1. dr. Tempfli Ferenc orvos
2. Gerliczy Ferenc gróf
3. Jakabb Gyula plébános
4. Zsidóvári Jankovich Sándor jegyző
5. Jovicsin Milica tanár
6. Török Imre tanár

A 7. kopjafán Deszk település története és címerének leírása lesz ol-
vasható. 

Tudomásul vette az ALFÖLDVÍZ  Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. mint szolgáltató által leközölt, 2015. április 01. napjától Deszk köz-
ségben alkalmazott vízterhelési egységdíjakat az alábbiak szerint:

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj (Ft/m3) 
(ÁFA nélkül)

Lakosság (rezsicsökkentett díj) 1,80

Önkormányzat 2,90

Hatóság 4,40

Szippantott szennyvíz 6,50

A Képviselő-testület mint alapító úgy határozott, hogy a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. részére újabb vagyoni hoz-
zájárulást szolgáltasson és a társaság törzstőkéjét 1.500.000,-Ft-tal  
megemelje. Hozzájárult a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása so-
rán felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 
kezességvállalásról, a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti 
felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.  2015. 
május 1. napjától dr. Marusin Ildikó háziorvos újra munkába lép, az 
általános helyettesül dr. Szipán Ramónát jelölte meg, melyet a testület 
elfogadott.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
március 24-ei rendes, valamint március 31-ei rendkívüli 
ülésén a következő határozatokat hozta: 

Értesítem az állattartókat, hogy összevezetéses kötelező eboltás lesz az 
alábbi időpontokban:

Oltás időpontja Helye Oltást végző 
állatorvos

2015. május 04. 
(hétfő)

15-17 óráig

Tűzoltó szertár
Felszabadulás u. 

sarok
Dr. Tóth Tamás

2015. május 05. 
(kedd)

15-17 óráig

Péró Sz. utca- 
Kossuth köz sarok Dr. Tóth Tamás

2015. május 06. 
(szerda)

15-17 óráig 

Tűzoltó szertár
Felszabadulás u. 

sarok
Dr. Tóth Tamás

PÓTOLTÁS
2015. május 16. 

(szombat)
09-11 óráig

Péró Sz. utca- 
Kossuth köz sarok

Dr. Tóth Tamás

Oltás díja: 3000 Ft, Féregtelenítő tabletta: 200 Ft/db

Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
(Új oltási könyv kiállítása 500 Ft)

A fentiekben meghatározottak alapján az alábbiakra hívom fel a 
Tisztelt Állattartók figyelmét:

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 
(XII.20.) FVM rendelet „4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az 
állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és 
laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség 
ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 
állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőr-

ző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátru-
házás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási 
könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás 
érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állat-
orvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint 
az oltás során közreműködni.”

Veszettség elleni oltásban csak MIKROCHIP-pel 
ellátott eb részesíthető!

Tájékoztatom az állattartókat, hogy 
aki a jogszabály által előírt oltatási és mik-

rochipes megjelöltetési kötelezettségének a 
tartásában lévő eb vonatkozásában nem tesz 
eleget, pénzbírsággal sújtható!

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
   jegyző

KÖTELEZŐ EBOLTÁS
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Lassan szállóigévé válik a mondás: „Deszken mindig történik valami!” 
És ez így is van!

Seres István (Pipu) és a Faluház megint nagyot álmodott: idén először 
került megrendezésre az „I. Deszki Kulturális Napok” elnevezésű rendez-
vénysorozat.

Április 7-én (kedden) Tokody Marietta képzőművész kiállítását te-
kinthettük meg. Marietta első alkalommal állította ki képeit, ami nekünk 
is, és neki is öröm volt! Különleges technika, változatos témaválasztás 
jellemezte a képeket, jó volt végignézni őket! A hangulatot emelte Szabó 
Norbert és tanítványainak fuvolakoncertje. (Norbi új oldaláról mutat-
kozott be, őt eddig a Stand up zenekarból ismertük, sokan nem tudtuk, 
hogy fuvolaművész.) Kicsit lehangoló volt látni, hogy milyen kevesen 
jöttek el a kiállítás megnyitóra, remélem, hogy a három nap alatt azért 
sokan megnézték a képeket.

Másnap a Daily Swing zenekar koncertjére ülhetett be minden érdek-
lődő. A Cantabella Női Kar egyik tagja, Domány Anikó is az együttes 
tagja, így kíváncsian vártam az estét. Nem csalódtam! A nagyszerű sza-
lonzenét hallgatva szívünk szerint táncoltunk volna… Nagyon jó ötlet 
volt a szervezőktől, hogy teakóstolással kötötték össze a koncertet, ez is 

különlegessé tette az estét. (Itt már nagyobb volt az érdeklődés, de azért 
maradt az asztalokra kitett finomságokból.)  

A csütörtök este a költészeté volt. „Ugrik a fény is…” címmel Radnó-
ti Miklós verseit hallhatta a közönség a Cantabella Női Kar és a Deszka 
Színház tolmácsolásában. Megható és szép este volt! Jó volt hallgatni az 
ismert sorokat, a megzenésített versek pedig csodálatosan szóltak! A kö-
zönségnek egyetlen gondja volt: rövidnek találták a 40 percet, szerették 
volna még nézni, hallgatni. Abban mindenki egyetértett, ez az előadás 
megérdemelné, hogy többször is bemutatásra kerüljön. (Az iskolás kor-
osztályt csak néhányan képviselték, ezt azért sajnáltam…)

   A héten láttunk kiállítást, hallhattunk koncertet, verseket, dalokat, így 
mivel is zárulhatott volna a hét, mint tánccal! Pénteken a Bánát zenekar 
és a Juhász zenekar húzta a talpalávalót… Este 11 óráig tartott a táncház 
mindenki örömére!

Értékes, jól összeválogatott, változatos kulturális programok közül 
válogathattunk, köszönet érte a szervezőknek! Szívből remélem, egy év 
múlva beszámolhatok a II. Deszki Kulturális Napok eseményeiről is... én 
ott leszek!!!   

Sillóné Varga Anikó

Tavaly ilyenkor, megköszönve Bene Ildi-
éknek az első húsvétoló megszervezését és 
kivitelezését, úgy búcsúztam, hogy „remélem, 
jövőre találkozunk!”. És tényleg reméltem, bár 
kicsit fenntartásokkal, mivel egy dolog egy 
egyszeri eseményt létrehozni, és másik dolog 
hagyományt teremteni belőle.

Ebben a kezdeti időszakban egy tavaszi szü-
nethez köthető eseményen a részvételi számot 
jó eséllyel is csak saccolni lehetett. Köszönhe-
tően a Faluház előmunkáinak, a szórólapok-
nak és közösségi oldalon történő megosztá-
soknak, idén is szép számmal jelen volt a falu 
apraja-nagyja.

Lasssan szállingóztak a kiscsaládok, nagy-
családok, kis-nagytesók. Pár vállalkozó felnőtt 
és gyerek Pipuhoz csapódva szorgalmasan 

termelte a kifújt tojásokat és a rántotta-alapot; 
a tojásfúvókból szervezünk jövőre egy fúvós- 
zenekart, elég edzettek leszünk addigra . 
Picik és nagyok egyaránt sorban álltak a ha-
gyományos tojásfestésre éppúgy, mint a deku-
pázsolt-csillámos tojásokat varázsoló Pajcsin 
Szilvi asztalához.

Amikorra összegyűltek a résztvevők, cso-
kitojáskeresésre startolt a csapat a Faluház 
parkjában; nehéz volt eldönteni, a gyerekek 
a lelkesebbek, vagy a felnőttek. Több körben 
akár pónikocsizhattak is a faluban a parkoló-
ból indulva a jelentkezők; Bajusz Dóri csapott 
a lovak közé a gyerekek nem kis örömére.

Ebédidőhöz közeledve fel lett díszítve a to-
jásfa és szaporodtak a remekművek; hurka-
pálcákon száradó tojások, kézműves húsvéti 
ajtódíszek és tojástartók kerültek ki a szülők 
ölében szorgoskodó gyerekek kezei alól. A 
könyvtár adott teret az első locsolóvers-szava-
ló találkozónak, ahol lányok és fiúk is elmond-
hatták a verseket. Minden résztvevő csokito-
jást kapott, és a legügyesebbek, Szögi Lóri és 
Bársony Máté átvehették a deszki szódások 
felajánlását, egy-egy palack szódát, locsolóköl-
ni helyetti használatra, húsvét hétfőre.

Ami tavaly is sikeres volt, a 70 tojásból ké-
szült hagymás rántotta, idén is elkészült; a pol-
gármester és Dorci kislányom birtokba vette a 

kiskonyhát, és nagyszerű elő-ebédet készítet-
tek az Ildiék által előkészített terepen.

Ezek azonban csak a fényképeken is látha-
tó szeletei a Húsvétolónak. Ami nem jön le a 
képekről, hogy milyen érzés egy hosszú hét 
után ölbe venni a húsvét miatt izgatott gye-
rekeket és együtt festeni velük; milyen érzés 
beszélgetni a mindennap rohanva épp csak 
meglátott szomszéddal/anyukával; milyen ér-
zés egymásra odafigyelni, egy tányér rántottát 
a másik szemébe nézve átnyújtani; egy kicsit 
nem rohanni, kicsit ráérni... Mindezekkel az 
élményekkel nem gazdagodhattunk volna Ildi, 
Kriszta, Erzsó, Pipu és Király Laci aktív rész-
vétele nélkül. Óriási köszönet és hála nekik, és, 
remélem: jövőre (megint) találkozunk!

Kardos Ditke

I. Deszki Kulturális Napok 

Húsvétoló
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2015. március 21-22-én zajlott le Szolno-
kon a Tóth Ferenc nevét fémjelző néptánc 
koreográfus verseny. Ezen a versenyen indult 
a Goda Katalin-Tóth Gábor oktatópáros há-
rom csoportja, a Dr. Martin György Alapfokú 
Művészeti Iskola szegedi Ördögborda, a desz-
ki Belice, illetve Borbolya csoport (a három 
csoport összesen 110 gyermeket számlál). 

Az országos megmérettetésen 29 néptánc 
műhely 47 csoportja vett részt, 53 koreográfi-
ával. Az 53 koreográfiából 14 csapat kapott 
ARANY minősítést, köztük a szegedi Ördög-
borda és a deszki Borbolya és Belice csoport 
is. 

Az arany minősítésű együttesek 2015. ápri-
lis 11-én, szombaton részt vettek egy döntőn 
Százhalombattán, ez a műsor volt idén egy-
ben a Gyermektánc Antológia is. A bemuta-
tott 14 koreográfiából egy 12 fős zsűri, a meg-
adott szempontok szerinti pontozása alapján 

hat koreográfus munkáját az „Örökség ní-
vódíjas gyermektánc koreográfiája” címmel 

ajándékozta meg. Abban a nagy örömben 
volt részünk, hogy a hat díjazott koreográfiá-
ból kettő a deszki és a szegedi gyerekek által 
bemutatott mű volt!

Amellett, hogy az antológián részt venni 
néptáncos berkekben nagyon nagy elismerés, 
úgy gondoljuk, hogy ez az esemény Szeged és 
Deszk kulturális hírnevét is öregbítette.

Mindenképpen szeretnénk megköszönni 
a felkészítést a csoportvezetőknek, Goda Ka-
talinnak és Tóth Gábornak. Köszönet a nívó 
díjas koreográfiákért Furik Ritának, Gál Nó-
rának és Farkas Tamásnak. Köszönet illeti a 
szabadkai Juhász zenekart, akik állandó kísé-
rőink. Köszönjük a Dr. Martin György AMI, 
a Deszk Község Népművészetéért Alapítvány 
és Király László polgármester támogatását!

Táncos szülők és gyerekek

Kányádi Sanyi bácsi kedvenc erdélyi költőm 
mondta egyszer: „A vers az, amit mondani kell”. 
Azt már én teszem hozzá, hogyha mondják, 
akkor hallgatni is kell. Nos, április 9-én a Desz-
kaSzínház tagjai mondták, sőt a 
Cantabella női kar énekelte is. Saj-
nos hallgatni meglehetősen keve-
sen jöttünk össze. Azt értem, ha az 
átlag polgár talán szépirodalmat 
még esetleg, de verset szinte alig 
olvas, vagy hall, de a most végző 
nyolcadikosok, és a következő 
évben Radnótit majd tanuló hete-
dikesek miért nem töltötték meg a 
termet, az talány számomra. Egy-
kori magyar tanáraim nekem biz-
tosan a figyelmembe ajánlottak 
volna egy ilyen lehetőséget.  „Nem tudhatom, 
másnak mit jelent”…., bizony nem tudhatom, 
de azért elgondolkodtam, tényleg mit is jelent 
nekem Radnóti költészete, üzenete, s vajon 
mit jelenthet másoknak? Mindjárt az előadás 
nyitányaként homlokon csaptak a VII. Eclo-
ga keserűen szépséges sorai, aztán felidéző-

dött bennem az Erőltetett menetet hallgatva 
mindaz, amit Radnóti életéről tudok. Amilyen 
tragikus volt a világrajövetele, hisz édesany-
ja és az ikertestvére belehalt a szülésbe, olyan 

szörnyűségesen ért véget földi 
pályafutása is. Nemrég olvastam 
róla, háromszor is menekülhetett 
volna a halál torkából, mégsem 
sikerült neki. Először a bori tá-
bor felszámolásakor, Radnótit a 
második napon indulók közé so-
rolták be, de ő mindenáron jönni 
akart, ezért az első transzporttal 
elindult. Akik maradtak, szinte 
mindnyájan felszabadultak. Má-
sodjára, Szabadkán éjszakázva 
több társa sikeres szökést hajtott 

végre, de a végtelenül legyengült költőt nem 
vihették magukkal, mert veszélyeztette volna 
a sikeres szökést. Harmadjára már Győrbe 
érve, a német parancsnok a gyengéket, az el-
esetteket köztük Radnótit is, egy lovas fogattal 
kórházba küldte. Ám a háború miatt, a ren-
geteg sebesülttől túlzsúfolt három felkeresett 

kórház egyikében sem tudták őket fogadni.  
A magyar keretlegények talán még a németek 
embertelenségén is túltettek, amikor az abdai 
tömegsírba lőtték őket. A jól ismert sorokon 
túl, eddig számomra ismeretlen, ám megrá-
zóan szép verseket is hallottam, gondolva itt 
az Aludj és a Vihar előtt című versekre.  Az 
utolsóként felhangzó Mint a halál vers sora-
it hallgatva bizony kissé elérzékenyültem, és 
olyan érzésem támadt, hogy még, még, még, 
akár reggelig is hallgatnám a színpadon levő-
ket. Hisz annyi szép vers vár még elmondásra, 
a Razglednicák, vagy a Huszonnyolc év sem 
volt még, de aztán szép csendben kijózanod-
tam, mint ahogy az a Levél a hitveshez versben 
is elhangzik: ”2x2 józansága hull rám”! Kicsit 
félve teszem, de jó szívvel ajánlom mindenki 
figyelmébe a nemrég elhunyt hitves, Gyarma-
ti Fanni eddig kiadatlan naplója megjelent a 
magyar könyvpiacon. Ennek elolvasása talán 
közelebb hozhatja, vagy mélyebben megmu-
tathatja nekünk Radnóti zsenialitását.

Magony István

Néptánc sikerek Deszken és Szegeden

„Ugrik a fény is” - Radnóti est a költészet napja alkalmából
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A Down-szindróma, a veleszületett kromo-
szóma-eltérés talán csekély figyelmet kapott a 
mindennapokban. Az elmúlt években világ-
méretűvé vált figyelemfelhívó kampányok 
eredményeként, viszont mára talán egyre 
többen tudják, hogy március 21-én a Down 
körül forog a világ, s vele együtt forgunk mi 
is. Deszken nem ismeretlen a Down, sőt… 
Kovács Réka és családja elementáris erővel 
dolgozik, hogy mindenki számára világos, 
és elfogadott legyen e veleszületett rendelle-
nesség. Ennek egyik fontos országos mére-
tű kampányállomása volt 2015. 03. 28-án a 
Deszki Faluház. Játékos kedvű érdeklődőket 
várt Patyik Gabriella és csapata, hogy nem 
hétköznapi módon mutassák meg, milyen 
nehézségekkel kell megküzdeni a Rékához 

hasonló Down-osoknak. A kupola megtelt, 
talán még a szervezők sem gondolták, hogy 
9 csapat jelentkezik a játékos feladatokra. A 
csapatok egy 5 állomásos tesztsoron „küz-
dötték” végig magukat. Küzdelem volt ez a 
maga nemében, hisz a feladatok, mind azt 
illusztrálták, hogy miként válik a legegysze-
rűbb finom motorikus feladat is kínkeser-
vessé. Persze mindez jókora humorral fűsze-
rezve. A Down-szindrómás nem bújhat el a 
világ elől, így aztán játékunkban az aktuális 
Down-osoknak viselve a piros sapkát kellett 
megoldani hétköznapi feladatokat. A Down-
os mindent meg tud csinálni. És tényleg, erre a 
legjobb példa az a pár kromoszóma-eltéréssel 
született fiatal volt, akik végig izgulták és ne-
vették a játékot, hisz bizony az ő terepükön, ők 

a legjobbak. Az élmény pedig feledhetetlen. 
Az elgondolkodtató, odafigyelő, érző emberi 
akarat, mind növeli empátiakészségünket, s 
fölénk emeli azokat a kiváló embereket, akik 
e betegség árnyékában élve teljesítenek. Mind 
egyek vagyunk, Mert ugyanúgy ügyetlenke-
dett itt a Képviselő-testület, a Bánát tánco-
saival vagy éppen a Deszkásokkal karöltve. 
Ugyan azon megindító gondolatok villantak 
fel a Nagycsaládos Egyesület tagjainak is, 
mint a Zoltánfy Iskola igazgatójának. S, hogy 
milyen Down-osnak lenni? Tessenek egy 
nagy pillecukrot a nyelvükre helyezni, majd 
érthetően végigmondani: A Down-szindró-
ma világnapja március 21. ilyenkor mindenki 
felemás zoknit és nyelvet ölt a világra!

Seres István Pipu

Brigitte Riebe: 
A BOSZORKÁNY ÉS A HERCEG
Egy fagyos téli reggelen a fiatal Lenát majd-

nem halálra gázolja a tiroli főherceg, Zsigmond 
szánja. A lányt egy titok űzte-hajtotta hajnalban 
az út szélére, egy olyan titok, amely lassan meg-
mérgezi a lelkét, és amelyre magyarázatot csak a 
hercegtől kaphat.

Helena Marten: A CITROMKERT
A gazdag, Frankfurtban élő olasz kereskedő 

váratlan halála fenekestül felforgatja családja 
életét. Végrendelete szerint a vállalkozását fia, 
Roberto örökölné, ám neki rejtélyes módon 
évekkel ezelőtt nyoma veszett. A fiatal Luisa 
próbálja életben tartani a családi vállalkozást, 
ehhez azonban szüksége van olasz rokonai 
segítségére. Életveszélyes utazásra indul hát az 
Alpokon keresztül, úti céljához megérkezve 
azonban olyan meglepetés várja, amelyre nem 
számított.

Tony Parsons: A GYILOKTÁSKA
Hét fiú egy közös fényképen, húsz éve, egy 

exkluzív magániskolában.
Gazdag, kiváltságos csemetékből gazdag, 

kiváltságos felnőttek lettek – de most egyiket 
a másik után találják vérbe fagyva, elvágott to-
rokkal…

Rosie Thomas: A KASMÍRKENDŐ
1941 elején a friss házas Nerys elhagyja 

Nagy-Britannia vidéki életét, hogy elkísérje 
misszionárius férjét a távoli India egzotikus 
városába, Szrinagárba, missziójuk kijelölt hely-
színére. Nerys egy teljesen új világot fedez fel 
Kasmír szívében, ahol ez idő tájt a háború ár-
nyékában a brit táncestélyek, a flörtölések és a 
pletykálkodások a fénykorukat élik. Nerys ha-
marosan azon kapja magát, hogy veszélyes és 
szenvedélyes viszonyba bonyolódik. Mire újra 
csatlakozik hozzá a férje, Nerys már teljesen 
más asszonnyá válik.

Jo Nesbo: A MEGVÁLTÓ
Egy héttel karácsony előtt, Oslo legforgal-

masabb bevásárlóutcáján agyonlövik a norvég 
Üdvhadsereg egyik munkatársát. Az eset előtt 
mindenki értetlenül áll. A nyomozást vezető 
Harry Holénak és csapatának szinte semmi 
kiindulópontja nincs: sem használható bűnjel, 
sem indíték, de még egy valamirevaló személy-
leírás sem. Mindössze annyit tudnak meg, hogy 
a tettes piros kendőt viselt a nyakán.

Chris Kyle: AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
1999-től 2009-ig az Egyesült Államok Ha-

ditengerészetének SEAL-je, Chris Kyle érte el a 
legtöbb halálos mesterlövész találatot az ameri-
kai hadtörténetben. Kyle mesteri beszámolója 

rendkívüli harctéri élményeiről minden idők 
legkiválóbb háborús emlékiratai közé tartozik.

Joseph R. Garber: CSELSZÖVÉS
John Taft átlagos külsejű, átlagos életet élő 

szállítmányozási szakember legalábbis első pil-
lanatban annak tűnhet. Az egész élete felfordul 
azonban, amikor az egyik üzleti útja alkalmával 
Szingapúrban fegyveresek rontanak a szállodai 
szobájába. A lövöldözés után Taft hirtelen a ho-
tel előtt találja magát, és egy gyönyörű stewar-
desszel közös taxiban távozik sietve a helyszín-
ről.

Mari Jungstedt: ÉSZREVÉTLEN
Svédország legnagyobb szigete, Gotland, 

hangulatos vidék: a virágzó mákföldek ringa-
nak a szélben, a távolban meg-megcsillan a ten-
ger. De az idilli képet véres gyilkosság zavarja 
meg. Nem is egy.

Jill Mansell: SZEREPCSERE
Dexter Yates jóképű, gazdag pénzügyi szak-

értő. Igazi nőfaló, gondtalanul él Londonban, 
az ágyában szebbnél szebb nők váltják egymást. 
Ám a helyzet drámaian megváltozik, amikor 
nővére meghal, és kiderül, Dexter gyámságára 
hagyta 8 hónapos kislányát, Delphit.

Tóth Erzsébet
könyvtáros

0321 – Egy nap felemás zokniban

Új könyvek a könyvtárban
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  AGÓRA
2015 a fény éve! Ehhez kapcsolódott az Agó-

ra egy rendezvénnyel, a részleges napfogyatko-
zás idején, mely a végtelen univerzumunkról 
szólt. 

Az előzetes regisztráció után 75 gyermek 
vette az irányt a világűr megismerése felé és űr-
hajó híján, fizika tanárukkal egészen Szegedig 
jutottak.

Kis lépes volt ez a térben egy deszki diáknak, 
de annál nagyobb a természettudományos is-
meretek bővülése terén.

Először egy előadást nézhettek meg a nap-
fogyatkozás csillagászati okairól, majd a fény 
relativitásáról. 

A kihelyezett fizikaórán távcsővel „közelről” 
követhették nyomon a napfogyatkozás jelen-
ségét. A nebulók közel 50 különböző kísérletet 
tapasztalhattak meg és próbálhattak ki, melyek 
a fény, mint anyag és egyben elektromágneses 
hullám természetét mutatták meg.

Lenyűgöző volt ez a Nap! Hazafelé a buszon 
egy iskolai űrhajó elkészítésének terve is meg-
fogalmazódott a gyermekekben, kivitelezésén 
már dolgozunk.

  JÉGPÁLYA
2015. március 20-án iskolánk 90 tanulója élt 

a kínálkozó lehetőséggel, hogy a szegedi jég-
pályát meglátogassa. Vojszi bácsi és az iskola 

közös szervezésében több éves hagyomány ez 
már Deszken. Az elsősöktől a nyolcadikosokig, 
mindenki hihetetlen elszántsággal vetette ma-
gát a korcsolyázás utánozhatatlan életérzésébe. 
A kezdőknél eleinte gyakran előfordult, hogy 
ruhájukkal a pálya felületén található jégkását 
takarították. Mindezt természetesen, csak azért, 
mert a legfontosabb a tisztaság! Hozzá kell ten-
ni, hogy láttunk a pályán leendő Katarina Wit-
tekeket és Pljusenkókat is. Volt, aki kéz a kézben, 
többen a palánkkal kötött szoros barátságban 
csúszkált a jégen. Felfedezhettünk jól kivitele-
zett tanári piruettet, esésnek álcázott gyakorla-
tot és jeget közelről megvizsgáló korcsolyázót.  
Mindegy volt, hogy fájt vagy nem, kisebb pihe-
nőket közbeiktatva mindenki rohant vissza a 

jégre! Többen végig csúszták a 3 órát megállás 
nélkül, és amikor lejárt az idő, szomorúan álla-
pították meg, hogy vége!! Nagyon gyorsan eltelt 
ez a délután. A résztvevők megfogadták, hogy 
jövőre újra itt lesznek és hozzák a tesót meg 
anyut és aput is!! Köszönet Vojszi bácsinak, a 
támogatóknak és a szervezőknek.

  KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Március 28-án, szombaton a második osztály 
népes csapata családi kirándulásra Budapestre 
utazott, ahol a Csodák Palotájába és a Tropiká-
riumba látogatott el. Az utazást nagyon élvezték 
a gyermekek, volt olyan, aki még soha nem ült 
vonaton. A Csodák palotájában kipróbálhatták, 
beüzemelhettek minden kézzelfogható eszközt. 
A Tropikárium is tartogatott meglepetést, a sok 
látnivalón felül kipróbáltuk, mennyire ráz a rája 
„farka” és az ügyesebbeknek sikerült megsimo-
gatni ezeket az érdekes vízi élőlényeket.

Április 11- én, szombaton második alkalom-

2015. március 27-én óvodánkban nyílt na-
pot tartottunk leendő óvodásaink és szüleik 
számára. Ezen a napon megnézhették intéz-

ményünket, meglátogathatták a csoportokat 
és így bepillantást nyerhettek a mindennap-
jainkba.

A nagy húsvéti készülődésben a gyerekek 
kézműveskedtek, tojást festettek, és természe-
tesen locsoló verseket is tanultak a csoportok-
ban.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők-
nek, hogy a húsvéti készülődés kellős közepén 
lehetőséget nyújtottak arra, hogy minél na-
gyobb létszámban részt vehessenek az óvoda 
dolgozói a 2015. április 2-án tartott tovább-
képzésen Sándorfalván.

Gyukinné Brczán Szpomenka

Óvodai hírek

Iskolai hírek
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mal került megrendezésre a 2. osztályosok szü-
lő-diák, pedagógus „Töltsük együtt a szombat 
délelőttöt” napja. A rendezvény sok családot 
mozgatott meg. Az időjárás kedvezett a sza-
badtéri kikapcsolódásnak, fogócskának, foci-
zásnak. A nap a főzés eseménye köré szervező-
dött, az anyukák mellett az apukák is szorgosan 
segédkeztek a bográcsos paprikás krumpli 
elkészítésében, melyet Papp József „főszakács” 
felügyelt. Az étel ízét, egyedi zamatát a sokféle 
otthonról hozott házi finomság adta meg. 

Ezeken az iskolán kívüli programokon lehe-
tőség nyílt más formában beszélni az iskoláról, 
családról, gyermekről.

  JELES NAPOK
Április 10-én az iskolában együtt ünnepelték 

kicsik és nagyok, tanító nénik, tanárok a köl-
tészet napját. Hagyomány iskolánkban, hogy 
József Attila születésnapján, a magyar költészet 
napján irodalmi emlékezést tartunk. Ez évben, 
az egész iskola közösen szavalt három verset 
a 6.-os Krizsán Bálint és a 2.-os Mityók Milán 
vezetésével. A versek előtt a nyolcadikosok 
néhány gondolattal bemutatták József Attila 
életrajzát és munkásságát. Nagy lelkesedéssel, 
odafigyeléssel mondták a gyerekek és felnőttek 
Petőfi: Arany Lacinak című versét, majd a két 
József Attila-költeményt: a Kedves Jocót és az 
Altatót. Felemelő és megható érzés volt a közös 
verselés. 

  SZAKMAI FEJLESZTÉSEK
Tovább folytatódott a pedagógusok tovább-

képzése. 3 fő a Heves Megyei Pedagógiai Intézet 
által szervezett „Egyezzünk meg! Mediációs 
lehetőségek az iskolában életében” elnevezé-
sű 40 órás tanfolyamot sikeres záró dolgozattal 
elvégezte. A gyakorlatias képzésen elsajátított 
technikákat alkalmazni fogják és ismereteiket 
továbbadják kollégáiknak. Az elmúlt időszak-
ban, az előző számokban már említett szakta-
nácsadói ellenőrzés is tovább bővül. Már 7 kol-
léga esett át ezen a szakmai megmérettetésen.

  KÖZELGŐ ESEMÉNYEK:

 Április 28-án 14 hetedikes diák kap lehe-
tőséget, hogy Budapesten részt vegyen a „Szak-
ma sztárja” rendezvényen az Iparkamara jóvol-
tából. A Szegedi Iparkamarával évek óta nagyon 
jó és eredményes együttműködést folytat az 
iskola, jelenleg is több program fut ezen kere-
teken belül. Folyamatos üzemlátogatásokkal 
(deszki üzemek és a vállalkozók is érintettek) és 
egyéni tanácsadással segítjük tanulóink megfe-
lelő orientációját.

Látogatásokról a gyermekek véleménye:
„Két óra a cukrászdában
Előttünk áll a pályaválasztás, ezért ellátogat-

hattunk a deszki Vörös Szegfű Cukrászdába, 
ahova a 7. évfolyamból tizenöt tanuló ment el. 
Örömmel fogadott minket a cukrászda tulajdono-
sa, Vörös László. Körbevezetett minket az „álom 
konyhán”. Benézhettünk az óriás hűtőkbe, mely-
ben kész tortákat. nyers tejtermékeket, sütemény 
tésztákat tárolnak. Megcsodálhattuk a nyújtógé-

pet, a hatalmas sütőket, több fajta keverőgépet és a 
szorgalmasan dolgozó cukrászokat. Nagyon érde-
kes volt, hogy egy finn lány is itt tölti gyakorlatát. 
A másodéves Hanságiba járó cukrásztanuló, Ági 
beszélt nekünk a konyhában folyó munkáról. Ő 
Spanyolországban dolgozhatott cserediákként egy 
hónapot és elmesélte, hogy a spanyolok rengeteg 
mandulás süteményt és bonbont sütnek. Ez után 
Laci bácsi fia megmutatta, hogy készül a deszki fi-
nom fagyi. A látogatás végén süteményt is kaptunk 
és kötetlenül beszélgethettünk még a cukrászokkal. 

Csodálatos lehetőség és élmény volt meglátogat-
ni a cukrászda konyháját.”

Révész Kincső és Molnár Mónika
         7.a osztályos tanulók

  
 A Föld Napja alkalmából ásványkiállítást 

és börzét rendezünk. 
 Nagy örömünkre szolgál, hogy május 

5-én egy sikeres pályázat kapcsán 80 gyermek-
kel Budapestre utazunk az Erkel Színházba egy 
„opera kalandra”.

 VERSENYEK
Április hónap a tanulmányi versenyek idő-

szaka, ilyenkor megpezsdült az élet az iskola 
falai között. Megkezdődnek a területi tanulmá-
nyi versenyek, melyek a kistérségi iskolák között 
zajlanak. Az iskolák egymás között elosztva év-
ről évre rendezik meg 5 kategóriában az alsós ta-
nulmányi versenyeket. Az iskolai forduló után, a 
térségi megmérettetésen túl, a megyei versenye-
kig lehet eljutni. Ebben a hónapban kerül sor a 7 
fordulós levelezős versenyek, országos döntőire, 
mely Budapesten kerül megrendezésre.

• A kistérségi területi szavalóversenyen, 
Szatymazon iskolánkat Gera Panna Bianka 1.o., 
Mityók Milán 2.o., Mészáros Zsófia és Váradi 
Bori  4. o. tanulók képviselték. Mityók Milán 1. 
helyezést ért el és a megyei döntőbe jutott Szen-
tesre. Gratulálunk!

• A területi rajzpályázatokon:
 „Fény az életemben” Papp Lili 2. osztályos 

tanuló 2. helyezést ért el,  
 a „Közlekedési” pályázaton  Gordos Sára 2. 

osztályos tanuló 1. helyen végzett.

• Április 22-én iskolánk ad otthont a 4. osz-
tályos kistérségi matematikaversenynek, 
melyre már nagy erővel folynak az előkészüle-
tek.

• Weöres7 - versillusztrációs pályázat – Dá-
vid Attila (4.o.) – 3. helyezés

• Biztonságos közlekedés rajzpályázat: 
Medgyes Anna (4.o.) 3. helyezés. 

• A Kazinczy Szépkiejtési Verseny területi 
fordulóját április 13-án, Szőregen tartották meg. 
A 3. osztályból Szabó Judit és Schreiner Adrienn, 
a 4. osztályból Mészáros Zsófia és Horváth Ádám 
képviselte iskolánkat. Mészáros Zsófia 1. helye-
zést ért el, amellyel továbbjutott a megyei dön-
tőbe, amelyet Makón rendez majd meg a Makói 
Katolikus Általános Iskola.

• Területi sakkverseny 5-8. osztályosok csa-
pat 4. hely

További versenyek zajlanak mind alsó, mind 
felső tagozaton! Országos döntőkbe jutottak 
diákjaink. A következő számban remélhetőleg 
már az eredményekről tudunk beszámolni. Kö-
vessen minket a honlapunkon: www.zoltanfy.
hu (ajánlott böngésző: Explorer, vagy Mozilla 
Firefox)

Zoltánfy István Általános Iskola 
tantestülete
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Mi mindent lehet mondani negyven év után a volt főnököknek, kol-
légáknak és egy picit önmagának is az embernek, ha egy különleges ta-
lálkozóra invitálják? Talán mindent, ami kedves emlékként eszébe jut, a 
nehéz időket és a szép napokat idéző kis történeteket - és még egy vala-
mit biztosan: „Jó, hogy eszébe jutott valakinek!” El is hangzott ez a mon-
dat a köszöntők, és a múltidézők mellett – többször is. Hadd mondjuk el 
mi is, hogy Fodor Ferencné Katika és Széll Jánosné Klárika néni érdeme, 
és az ő szervező munkájuk kellett ahhoz, hogy a Mellkasi Betegségek 
Szakkórházának régi és mostani kollégái egy ebéd erejéig összejöjjenek 
azokkal, akik együtt dolgozhattak ebben az egyedülállóan rendezett 
és jó nevű intézményben. Nyolcvanketten fogadták el a meghívást és 

40 éves találkozó - a „szanisokkal”

Deszk Község Önkormányzata 
közös pályázatot nyújtott be test-
vérvárosaival: Wiesenbach Ön-
kormányzatával, Oroszheggyel, 
Dumbravával (Igazfalva), Török-
kanizsával és Ninove városával az 
„Európa a polgárokért” program 
keretén belül testvérvárosi talál-
kozó megvalósítására. 

Projektünkben olyan törté-
nelmi eseményhez kapcsolódó 
témát választottunk, amelyet a 
különböző országok különféle-
képpen éltek meg és különböző 
nézőpontból látnak. A programok 
helyszínéül Deszket választottuk. 
A külföldről érkezett vendégek 
deszki családoknál kerülnek elhe-
lyezésre, mely jó alkalmat biztosít 
egymás jobb megismerésére. A 
vendéglátó családok összefogásá-
ban, szervezésében a Deszki Ma-
gyar-Német-Flamand Baráti kör 
van segítségünkre. 

Az öt napos találkozó szakmai 
része egy-egy tematikus cso-
mópont köré szerveződik: a II. 
világháborús emlékezet és tisz-
telet a hősöknek, a tudatos és az 
Európai Unióról kellő ismerettel 
rendelkező, a döntéshozatalban 
aktívan résztvevő uniós állam-
polgár, valamint a múltidézés, 
a közös kulturális és történelmi 
emlékek megismertetése. A kere-

kasztal beszélgetések jó alkalmat 
teremtenek, hogy megismerjük 
és elfogadjuk mások véleményét 
és jobban megismerjük egymást. 
A hivatalos programokon túl 
táncházzal, kulturális és sport-
programokkal, a különböző 
nemzetek sokszínűségével talál-
kozhatnak a résztvevők, valamint 
lehetőség nyílik a kapcsolatépítés-
re és a tapasztalatcserére is.

A találkozó időpontja:   
2015.04.30-2015. 05.03.
Kedvezményezett:   
Deszk Község Önkormányzata
Az elnyert támogatás összege:  
16.500 euro
A programon részvevő testvér-
települések:   
Deszk (Magyarország)
Wiesenbach (Németország)
Oroszhegy (Románia)
Dumbrava (Románia)
Törökkanizsa (Szerbia)
Ninove (Belgium)

 „A közös történelmi múlt ösz-
szekötő ereje” projektet az Európai 
Unió finanszírozta az 

„Európa a polgárokért” prog-
ram keretében.

„A közös történelmi múlt 
összekötő ereje”
– testvérvárosi találkozó Deszken
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A március hónap is mozgalmasan kezdődött, 
érződött a tavaszi zsongás. A tavasz a kedvenc 
évszakom, már a neve is szép, ha valaki csak 
kimondja, hogy „tavasz” már látja a virágokat, 
a szálló pillangókat, a húsvét-hétfőt.

Március hónaptól néhány klubtagunk szá-
mítógépes képzése valósul meg a Faluház 
munkatársainak köszönhetően.

Március 4-én tartottuk a Nőnapot. Juhász 
Ferencné, Mélykúti Elemérné főzött finom ra-
gulevest. Papp Józsefné és Börcsök Imréné vaj-
dasági sós kiflit sütött. A változatosság kedvéért 
a Polgármester Úr virág helyett Raffaellóval kö-
szöntött bennünket. A klub részéről egy tábla 
Boci csokit kaptunk.

Március 7-én a klub tagjai két nőnapi ren-
dezvényre is meghívást kaptak. Az Újszentiváni 
Nyugdíjas Klub és a Deszki Népdalkör bálján is 

részt vettek klubtársaink. Nagyon jól szórakoz-
tak a programokon.

Március 10-én a Makói Hagymatikum Für-
dőben Nyugdíjas találkozó és egészségnapon 
voltunk. A különböző medencék kipróbálásán 
túl iszapbemutatón, masszázson, egészségügyi 
méréseken, szárazföldi és vízi gyógytornán ve-
hettünk részt.

Március13 –án Nemzeti Ünnepünkre emlé-
keztünk a Nemzeti dal felidézésével, elmondá-
sával.

Március 14-én a Ferencszállási Nyugdíjas 
Klub meghívására a Country tánc lépéseivel 
barátkozhattunk.

Március 16-án 15 fő indult Hajdúszobosz-

lóra az Újszentiváni Nyugdíjas Egyesülettel 
közösen. Kellemes időt fogtak ki a fürdőzésre.

Március 18-án a Sütés-Főzés program al-
kalmával Papp Józsefné, Bérczesi Györgyné és 
Börcsök Imréné finom töltött húst, rizs körettel 
készítettek.

Március 24-én a klub 20 évvel ezelőtti meg-
alakulására emlékeztünk házon belül. Megbe-
széltük az április 24-re tervezett nagyobb kör-
ben megszervezendő jubileumi ünnepséget.

Március 28-án a Tüdőkórház dolgozóinak 
nyugdíjas találkozóját rendezték meg Fodor 
Ferencné és Széll Jánosné kezdeményezésére, 
amelyen több klubtagunk is részt vett. Öröm-
mel számoltak be a régi emlékeket felidéző 
találkozásokról, a munkával kapcsolatos élmé-
nyekről, lapozgatták a fényképalbumokat.  

R.B-né

egy szívmelengetően szép délutánt tölthettek 
együtt, örülve egymásnak – a „szanisoknak”! 

Gratulálunk a szép rendezvényhez, és kö-
szönjük a munkáját a kollektívának minden 
gyógyult beteg nevében, vagy éppen azok ne-
vében, akiknek az utolsó napjaikat tették köny-
nyebbé, elviselhetőbbé! Ez egy csak szeretettel 
végezhető, nagy, közös munka, amihez mindig 
is egyformán kellett az orvos, az ápoló, a sza-
kácsnő, a takarítónő és a műszaki személyzet. 
Kívánjuk, hogy ez a találkozó ne csak egy pá-
ratlan emlék legyen, hanem csupán az első! 

(A képen: Árvai Györgyné; Bakos Sándorné; 
Bende Józsefné; Bérczesi Györgyné; Bite István-

né; Boda Gyuláné Lencsike; Bonyák Andrásné; 
Csábi Lászlóné; Cserháti Györgyné; Cseszkó 
Lászlóné Vali; Dévitsné Rózsika; Dóczi András-
né; Dr. Boros István; Dr. Csada Edit; Dr. Czakó 
Anikó; Dr. Halasi Szilveszterné; Dr. Helesfai 
Anna; Dr. Jansen Judit; Dr. Karácsonyi Mária; 
Dr. Kiss Attila és neje; Dr. Lajos Sarolta; Dr. 
Lázár Mária; Dr. Nyírády Lászlóné; Dr. Pol-
ner Éva; Dr. Rusz Márk; Dr. Selypes Ágnes;  Dr. 
Thurzó Ferenc; Dr. Ugocsai Katalin; Dr. Veidner 
Tibor; Fehér Andrásné; Ferenczi Vilmosné Teri-
ke; Fodor Ferencné; Forgó Béláné; Gárgyán Zol-
tán; Gárgyán Zoltánné; Gombosné Tóth Eszter; 
Gyenes Ilona; Isaszegi Györgyné; Kapota József-

né; Károlyi Lászlóné; Kériné Börcsök Judit; Ki-
rály László; Kiss Erzsébet; Kószó Istvánné; Kószó 
Józsefné; Kovács Lászlóné; Kovácsné Marika; 
Kovácsné Marika-2; Koza Dezsőné; Lebák An-
talné;Lena; Marócsik Józsefné; Patyik Sándorné; 
Pein Obrádné; Pulicsné Villányi Erzsébet; Retek-
né Terike; Rózsavölgyi Istvánné; Sár Lászlóné; 
Sebó Istvánné; Seresné Rózsika; Soós Mihályné; 
Szabó Antalné; Szarvas Erzsébet; Szarvas Il-
lésné; Szarvas Mária; Széll Jánosné; Sziveriné 
Rózsika; Tokodi János; Tokodi Jánosné; Tóth 
Péterné; Török Ferencné; Török Istvánné; Török 
Jánosné Káity Erzsébet; Törökné Bella Gizella; 
Vargáné Erzsike; Vincze Sándorné)

Hírek az idősek klub életéről
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Most én teszem fel a kérdést…. 
”Haló emberek!!!! Mi a bánát 
van???”…  Senkinek sem tűnt fel, 
hogy az előző lapszámban nem 
volt bánátos beszámoló? Gyaní-
tom, hogy nem, mert nem várt a 
postaládámban olvasói levelek 
tömkelege (konkrétan egy sem), 
és a gépemen nem pittyegtek a 
jelzések, amelyből kiderült vol-
na, hogy az olvasók követelik 
vissza a „rovatot”…  Mindegy, ha 
hiányzott, ha nem, most újra írok. 
Legfeljebb majd most lesznek a 
levélszekrényben levelek, hogy 
hagyjam abba 

Mozgalmasan telt-telik az ápri-
lis. Tizedikén az I. Deszki Kultu-
rális Napok eseménysorozat zá-
rórendezvényeként a Faluházban 
közös táncházat tartott a Bánát 
együttes és a magyar néptánco-
sok. A Juhász és a Bánát zenekar 
húzta a talpalávalót, igen mozgal-
mas és vidám este volt.

Beköszöntött a szerb Húsvét 
is, így amellett, hogy a családok 
megülték az ünnepet a maguk 
módján, sor került az V. Deszki 
Tojáskocogtató Európa Bajnok-
ságra is. Ez az esemény már évek 

óta a Szent Szávába vonzza az 
érdeklődőket és évről évre egyre 
többen mérettetik meg magukat 
„kocogtatásban”. A szépen festett, 
illetve a versenyre beregisztrált 
tojásokat először Svetomir Mi-
licici plébános úr áldotta meg. 
Négy versenyszám volt: koccan-
tás hegyes tojásféllel, koccantás 
domborúbb tojásféllel, tojás-
gurítás (gyúródeszka)lejtőn és 
100 forintos pénzérme tojásba 
hajítása. A versenyekre nagyon 
sokan jelentkeztek, őket párokba 
sorsolták, és elkezdődött a tojás 
ütés-vágás-koccantás-gurítás. Az 
abszolút győztes, az idei Európa 
bajnok, a hegyével koccantott 
tojás kategóriában polgármes-
terünk lett. (Csak zárójelben je-
gyezném meg, hogy e sorok írója 
az igen profi módon, egyedi tech-
nikával festett – „Gabika, mi ez az 
izé?” – tojása kiütötte mind a plé-
bános úr, mind Krisztifor tojását, 
csak az abszolút győztes Király-
Laci ütötte ki, szóval európa baj-
nok második helyezett vagyok, 
vagy nem?!). Polgármesterünk 
ezzel a teljesítményével elérte, 
hogy az ő neve kerül Rusz Bori-

voj, Sévity Szvetozár (két évben is 
ő nyert egymás után) és Novkov 
Branko neve alá a vándorserle-
gen. Egy évig őrizheti a serleget is, 
gyönyörködhet benne, aztán jö-
vőre meglátjuk… A többi három 
kategóriában a nyertesek ketten 
voltak, ugyanis Porpáczy Blanka 
nyert mind a kerekebb véggel ko-
cogtatós, mind a pénz beledobós 
kategóriában (nagy eredmény ám 
ez ettől a kicsi lánytól!), és Kriszti-
for nyerte a lejtőn gurítást. Blan-
ka ezzel a teljesítményével jövőre 
akár bajnok is lehet, reszkess Laci 
 A tojás „szépségverseny” leg-
szebb tojása, a szigorú zsűri szak-
értő szeme szerint, Brczan Éva 
pirossal festett piros mintás tojása 
lett. Tényleg gyönyörű volt!

Egy kis hangulat-jelentéssel 
folytatom az előző lapszámban 
beharangozott borkóstolásról. A 
Faluház kupolájában több, mint 
50 ember részvételével a Font 
Pincészet tartott kóstolót. Igen jó 
hangulatban zártuk az estét, és 
nem csak a finom fehér, rosé és 
vörös borok hatása miatt. Bővebb 
infó a finom nedükről: http://
www.fontpinceszet.hu . A kö-

vetkező eseményt is sajnálhatja, 
aki kihagyta, mert április 21-én 
a mohácsi Planina Borház volt a 
vendégünk (http://www.plani-
na-borhaz.hu/). Horváth Zoltán 
tulajdonos 2003-ban alapította 
a családi, kézműves borászatot 
azzal a céllal, hogy megőrizze 
és továbbéltesse Mohács kitűnő 
adottságokkal rendelkező szőlő-
hegyének – sokacul a Planinának 
– szőlő és borkultúráját. A bor-est 
helyszíne ismét a Faluház volt. 
Háááát, aki eljött bizonyára nem 
csalódott. Sem az ízekben, sem a 
hangulatban!

Április 22-én a Károlyi Mihály 
Kollégiumba hívogattunk ifja-
kat-örök ifjakat. Hagyományte-
remtő szándékkal szerb táncház 
került megrendezésre. 

Terveink szerint, ezentúl min-
den hónapban lesz alkalom ki-
próbálni a balkáni táncokat a 
Bánát Táncegyüttes segítségével. 
A táncokat Brczán Krisztifor ta-
nította, és a Bánát zenekar zenélt. 
Nagyon jó hangulatú, izzadós, 
izomlázas este volt, reméljük a 
résztvevő „kívülállók” egy része 
kedvet kapott és hamarosan tán-
cosaink között üdvözölhetjük 
őket!

Végezetül: Kedves Deszkiek, ne 
feledjétek, hogy továbbra is min-
den pénteken 19 órától a „Szent 
Száva” Szerb Kulturális Oktatási 
és Hitéleti Központban (szerb 
óvoda-iskola) ingyenes SZERB 
TÁNCHÁZ-at tart az Egyesület. 
Hétről hétre egyre többen va-
gyunk, aminek nagyon örülünk. 
Várjuk a régi és az újabb érdeklő-
dőket továbbra is!

Patyik Gabriella

„Mi a Bánát van?”
– a Bánát Szerb Kulturális Egyesület hírei
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A buszfordulónál és a Zója 
utcánál lelopták a kukák 
tetejét.

ELADÓ 
GYERMEKÁGY!

Nagyon jó minőségű, 
használt 

Graco hordozható 
gyermekágy eladó!

Ár: 20.000Ft 
(eredeti ár 40.000Ft)

ELADÓ JÁRÓKA!

Nagyon jó minőségű 
használt Disneys járóka eladó!

Irányár: 10.000Ft 
(eredeti ár 17.000Ft)

ELEKTROMOS 
BICIKLI ELADÓ

Ár: 70.000,-Ft

ÉRDEKLŐDNI ÁRMÁNY ISTVÁNNÉNÁL 
(+36/20-2447757
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„Április van, április,
havat hoz de már visz is: 
szél fricskázza a Napot,
lesodorja kalapod!”
/Pődör György/

Tavasz lett. Napsugaras, madár-
csicsergős, virágillatú, néha meleg 
szellővel, olykor csípős reggelekkel. 
Tele tennivalóval a kertben. Tele 
napfénnyel és kisgyerekkel a ját-
szótereken. Előkerülnek a biciklik, 
görkorcsolyák, kutyapórázok. Ut-
cán csámborognak a totyogók is, 
pörögnek a kismotorok kerekei, 
csücsülnek a kicsi babák a babako-
csikban...

Valahogy télen mindenki job-
ban siet, rövidek a nappalok ak-
kortájt, mindent kevesebb időbe 
kell beleszorítani... De ilyenkor 
már belefér egy kis séta, pár kedves 
mondat a nénivel a szomszéd ut-
cából, aki már akkor is szólt pár jó 
szót, amikor gyütt-mentként baba-
kocsit tologattam a Kossuth utcán. 
Csak adott egy szál rózsát a kislá-
nyomnak, aki kérte, legyen nekünk 
is ilyenünk... Lett... 

Szeretek falun élni, bár nem ott/
itt nőttem fel. Valahogy hazaér-
keztem ide, a kellemes tennivalók 
közé, hogy a tavasztól-őszig ró-
zsakarcos kezeimmel főzzem az 
ételt az orgonaillatú konyhában. 
Mindig várom a tavaszt, de amíg 
el nem jön IGAZÁN, nem is tu-
dom, mennyire. Amikor hirtelen 
rengeteg minden belefér a napba; a 
metszések, a felkötözések, a vetés, a 
szüretelés, a kézi gyomirtás, az ülte-
tés, a locsolás, akkor érzem, meny-
nyire vártam az áprilist. Gyorsan 
elrepül, és itt az anyák napja is; az 
orgona tömény lila illatával, a friss 
zöldhagyma derüjével, a roppanós 
retek zamatával, az eper pirosával. 
De itt van a tyúkhúr bosszantásá-
val, a sok kártevő rovarral és csigá-
val, és a rengeteg vetnivalóval...

Sok dézsás növény 
már kiültethető; egy éjszakára be 
kell áztatni cserepestől, hogy a 
gyökér megszívja magát, és száraz 
földbe el lehet ültetni őket. Most 
már nagyjából látszik, melyik 
évelő élte túl a telet, vagy a benne 
megbújó rovarokat; évről évre el-
halhat valami a legnagyobb igye-
kezetünk ellenére is. Őket pótlan-
dó (is) érdemes Jókai Mór szavait 
meghallani: „Ültess fát!/Hogyha 
mást nem,/lombot ád. ”. Mindig 
van egy hely a kertben, ahova lehet 
fát ültetni...

A legnagyobb nehézség ennek 
a cikknek az írásakor egyébként 
az, hogyan lehet átívelni a kertből 
a konyhába. Bármelyik témáról 
órákig el tudnék beszélgetni, bár 
inkább kötetlenebb formában. 
Most egy zöldbabos hús receptjét 
hoztam, aminek a mártáskombi-
nációja nem hétköznapi.

ZÖLDBABBAL 
TÖLTÖTT 
KÁVÉS-BOROS 
GÖNGYÖLT KARAJ

HOZZÁVALÓK:
 60 dkg karaj, felszelve
 30 dkg zöldbab (konzerv 

vagy fagyasztott is megfelelő, amíg 
nincs zsenge)
 (10 dkg bacon)
 1 dl kávé
 1 dl száraz vörösbor
 1 ek paradicsompüré
 1 nagy fej vöröshagyma
 3 gerezd fokhagyma
 kakukkfű, babérlevél, (zsá-

lya,) só, bors ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:
1. a hússzeleteket jó alaposan 

kiklopfoljuk; tegyünk nylonzacs-
kót a húsra, így nem szakad ki és 
nem is keni össze a klopfolót. Sóz-

zuk meg a szeleteket, tegyük félre 
hideg helyre.

2. A friss zöldbabot pároljuk 
meg, a konzervet csepegtessük le.

3. A hússzeleteket terítsük ki, 
rendezzük a közepére csíkba a 
zöldbabot. Göngyöljük fel, ízlés 
szerint tekerjük baconbe. Öntsünk 
egy tűzálló tálba olajat, rendezzük 
elegendően szorosan a göngyölte-
ket el benne. Melegítsük elő a sütőt 
150 fokra.

4. Közben készítsük el a már-
tást: a felkockázott vöröshagymát 
kevés zsiradékon futtasuk meg, 
majd öntsük fel a borral és a kávé-
val. Sózzuk, borsozzuk, adjuk hoz-
zá a paradicsompürét. Hígítsuk 

kétszeresére, és öntsük rá a hús-
ra. Tegyünk mellé kakukkfüvet, 
babérlevelet, esetleg zsályát. Fed-
jük le fóliával, és tegyük a sütőbe 
60 percre.

5. Ha átpuhultak a húsok, önt-
sük le a mártást róluk, és hagyjuk 
meleg helyen lefedve a őket, hogy 
ne száradjanak ki. A mártást szűr-
jük le, és ha nem elég sűrű, egy 
evőkanálnyi keményítővel sűrít-
hetjük. Szedjük a húsokra.

6. Krokettel, vajas galuskával, 
bulgurral, esetleg tarhonyával kö-
ríthetjük.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

1329 Ft/kg 

53 Ft/l szénsavmentes 1,5l 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                          2015. Április 24. – Április 30. 

Csirke hátsónegyed 555444999   FFFttt///kkkggg 

Csirke mellfilé 111333444999   FFFttt///kkkggg 
Sertés lapocka 111000777999   FFFttt///kkkggg 
Mizo natúr vajkrém 225g 222999999   FFFttt 
Sió rostos ıszibarack 25% 1l 222666999   FFFttt 
Emese ásványvíz  777999   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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2015. március 20-án közel 100 
deszki általános iskolás és óvodás 
vett részt az immár hagyományos-
nak mondható DESZKI JEGES 
NAPON.

A gyerekek kedvezményesen, 
mindössze 500Ft-ért korcsolyáz-
hattak két órán keresztül a műjég-
pályán.

Az esemény idei megrendezését 
szép számú deszki és szegedi vál-
lalkozó, illetve magánszemély ön-
zetlen támogatása segítette, amire 
reméljük, a jövőben is számítha-
tunk!

Támogatóink voltak:
Arany Márta, Balogh Györgyné, 

Baloghné Pataki Katalin, Brczán 
Krisztifor, Csányi Imre, Cserna 
Gábor, Dékány Ferencné, Dékány 
Györgyné, Deszk Község Közokta-
tásáért Közalapítvány, Dobozi Pé-
ter, Dr. Berend Tamás, Dr. Mészáros 
Milán, Farkas Péter, Földiné Pósa 
Ilona, Frányó József, Gera Norbert, 
Gyorgyev Vojiszláv, Haska Gábor, 
Izsák Anna, Karácsonyiné Fehér-
vári Szilvia, Kiss Nándorné, Kocsis 
Miklós, Kócsó Zoltánné Zsuzsika, 
Kovács Csaba, Medgyes Attila, 
Mészáros Gábor, Molnárné Ilonka, 
Nagy György Sándor, Orvos Csa-
ba, Orvos János, Pál Gábor, Pataki 
Bálintné, Sallai Gáborné, Scholtzné 
Süveg Zsuzsa, Sillóné Varga Anikó, 
Szabó László, Szabóné Burkus Ildi-
kó, Széll Julianna, Szerb Kisebbségi 
Önkormányzat, Sztán László, Szu-
nyogh Erzsébet, Szuroveczné Szeles 
Ágnes, Terhes Éva, Terhes Zoltán, 

Túriné Kőszegi Edina, Verebes Béla, 
Vetró Lászlóné, Vincze Gábor, Von-
ka Günter és Katalin, Vörös Eszter 
és Zsurkán Ferenc.

A rendezvény szervezését és a tá-
mogatók felkutatását Sztán László 
képviselő, Gera Norbert testnevelő 
tanár és Gyorgyev Vojiszláv nyug-
díjas pedagógus vállalták magukra.

Segítők voltak: a Deszki Faluház 
dolgozói, a Deszki Település-üze-
meltetési Nonprofit Kft., a Zoltánfy 
István Általános Iskola tanárai, 
Babcsányi Éva, Bertók Péterné, 
Frank Dezsőné, Gonda Istvánné 
Gyöngyike, Molnár Katalin, Mucsi-
né Gonda Gyöngyi, Ráczné Gonda 
Ildikó, Rácz Kitti, Vincze Dóra.

Az idén nagy sikernek és nép-
szerűségnek örvendő, jövőre is 
megrendezésre kerülő „JEGES 
NAPUNKON” számítunk a desz-
ki felnőttekre és középiskolásokra 
is!

A gyerekek és a szervezők nevé-
ben ezúton is tisztelettel köszön-
jük támogatóink segítségét!

Gyorgyev Vojiszláv

 SPORT HÍREK

A 7végék a focipályán is eseménydúsan teltek. Az ifi csapatunk Új-
szentivánon március végén, az ottani ifit 2:0-ra, Bordányt 9:0-ra verte 
meg, majd a Szeged 2011 csapatával játszottak. Az első két meccs papír-
forma volt, ám a szegediekkel vívott küzdelemre lehetünk a legbüszkéb-
bek, pedig 2:1-re kikaptunk.

A szegedi ellenfél az NB II-es csapattal állt ki a mi megye II-eseink el-

len. Nagyon szép, kiegyensúlyozott mérkőzésen a győzelemhez kevesek 
voltak a szegediek egészen addig, amíg két játékosunkat ki nem állítot-
ták és nagy nehezen nem rúgtak egy győztes gólt. A csapatunk edzője, 
Kiss Máté azt mondta nekem: „Kikaptunk ugyan, de csak a legjobbakat 
tudom mondani a csapatról! Jól játszottak, odafigyeltek és fegyelmezet-
tek voltak. A két kiállítás jogosnak mondható, de érezhető volt a bíró 
igyekezete, hogy Szeged ne valljon szégyent. Büszke vagyok a fiúkra! Ha 
Huszti és Mészike tudott volna élni a lehetőséggel a két nagy helyzetben, 
akkor még így is simán elverjük ezt a jóval erősebb Szegedet.” 

Gratulálok fiúk, jó az irány, jó a munka, jönnek az eredmények, remek 
a csapat! Legközelebb Szeged is meg lesz – Hajrá Deszk!

A felnőttek nagyon intelligensen próbálták nem elvenni a hazai szur-
kolók kedvét, ezért hagyták Újszentivánt győzni 1:0-ra. Itthon ezt azért 
helyre kell majd tenni - biztosan mindenki tudja ezt. ... és szerintem meg 
is lesz!

Egy héttel később, jó játékkal 2:2-t játszottunk Bordánnyal idehaza, 
sok szurkolóval. Ezután Kiskundorozsma 2:1-re verte el a mieinket, ami 
nem igazán erősítette a helyünket a tabellán. A felnőtteknek a nem ösz-
szeszokott játék róható fel, a lelkesedés és a tudás is meglenne a jobb 
eredményekhez – reméljük, ez is összejön az idény további részében. 

HAJRÁ DESZK!
Király László DSC elnök

Deszki gyerekek a SZEGEDI 
Műjégpályán

Az ifi csapatunk félidőben

Foci- foci -foci
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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.

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!
Nyers Lászlónak és 
Kószó Viktóriának 
(Deszk, Damjanich u. 23.) ALINA
nevű gyermeke született.

Gratulálunk!

Halálozás
Troja Ferencné Deszk, Szegfű u. 37. 

szám alatti lakos 74 éves korában,
Tisza Ágnes Deszk, Rákóczi u. 40. szám 

alatti lakos 52 éves korában,
Molnár Ferencné Deszk, Május 1. u. 30. 

szám alatti lakos 82 éves korában 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: 
május 6., 20.

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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Belice néptánccsoport

Borbolya néptánccsoport

Legkisebb focistáink

Húsvétoló

Tojáskocogtató bajnokság


