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A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. 
Addig is beszéljenek a fotók.
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Az ivóvíz veze-

ték cseréje meglehe-
tősen elhúzódik. Mi 
ennek az oka, tud-e 
valamit csinálni az 
önkormányzat?

– Előre le kell sze-
gezzem, az ivóvízmi-
nőség javító program 
keretében végzett 
munkálatokat nem 
az önkormányzat 
rendelte meg és nem 

is felügyeli. Természetes, hogy a tétlenkedést és a húsvét óta kiásott 
árkokat én magam is nehezen viselem, ezért hallhattak és láthattak 
a deszkiek pár összecsapást a kivitelező képviselőivel a helyszíneken. 
Annyit értem el ezekkel, hogy két utcában is újraásták az elégtele-

nül tömörített árkokat és egy 
újabb alvállalkozót állítottak 
csatasorba, hogy mielőbb be-
fejeződjenek a földmunkák. 
Egyszerre folytak ezek a mun-
kálatok négy településen, így 
egymás után sorolták be az 
egyes fázisokat is, ami szintén 
lassította a kivitelezést. Sokat 
kellett várni a megfelelő ivóvíz 
mintákra, valamint különbö-
ző szakmai egyeztetésekre a 
későbbi üzemeltetővel az AL-
FÖLDVÍZ-zel is. Nem vagyok 
boldog az ütemezés és az egész 
projekt gyorsasága miatt, de 
elsődlegesen azt akarom elér-
ni, hogy jó minőségű munkát 
végezzenek Deszken.  Az in-
gatlanok előtt végzett munká-
kat a lakosokkal is át kell vetes-
se a kivitelező, és remélem, ez 
lesz a legjobb kontroll.       

– Az önkormányzat látha-
tóan egyre többet költ a régi te-
metőre. Ha az valóban az egy-
ház tulajdona, miért fordítunk 
ennyit rá a közpénzekből?

– Már korábban is téma volt ez 
a helyi újságban, azonban akkor 
talán azért, mert lehangoló álla-
potban volt. Akkor is elmondtam, 
azóta sem változott a véleményem. 
Azért, mert nem a mi tulajdonunk, 
nem hagyhatjuk az egykori desz-
kiek nyugvóhelyét lepusztulni. Az 
egyház évtizedek óta nem szervez-
te meg a település elején lévő régi 
temetőnk takarítását, nem történt 
felújítás, így az állapota sajnos fo-
lyamatosan csak romlott.

Polgármesterségem óta már 
a kft vágja le a füvet, és nem csak 

halottak napja előtt, de évente többször is, hogy ne minősítse az egész telepü-
lést az egyházi tulajdon gondozatlan képe. A múlt év végén felszedtük a régi 
téglajárdát és újra fektettük - most már néz ki valahogy. Megtakarítottuk a 
település nagyjainak sírhelyét, és teljesen kiirtottuk a hatalmas bozótot. Nem 
volt ez sok ráfordítás, nem százezrek ezek, inkább sok munka és több odafi-
gyelés. Azóta egyébként láthatóan többen látogatják ezt a temetőt is.

A majáliskor, teljes egészében uniós pályázati pénzekből megtartott ren-
dezvényeinkre a testvértelepüléseinkkel közösen pótoltuk az 1933-ban 
ültetett gesztenyefákat, melyek az első világháborúban elesett deszkieknek 
állítottak emléket. Ezt az eseményt kopjafán örökítettük meg magyar, szerb, 
román, német és flamand nyelven, ami a bejárat elé készített díszburkola-
ton áll. Hamarosan kerékpár támaszok is kerülnek a kovácsoltvas kapu elé, 
aminek a falazott pilléreit is rendbe hozzuk. Tervben van, hogy az új temető 
parkolója után ide is egy murvával felszórt bejáró és hat autónak elegendő 
parkoló épüljön. 

Azért is fontos nekünk ez az emlékhely, mert ennek a területnek a képe 
fogadja a településre érkezőket, a Deszken áthajtókat. Deszkiként tegye a szí-
vére a kezét mindenki! Ugye, nem csak az ő szemüknek, de mi lelkünknek is 
jobb, ha ezen az úton, jó gazdaként folytatjuk a gondoskodásunkat?

– Az a hír járja, hogy már nem ön a DSC elnöke. Miért mondott le, miért kellett váltani, lesz-e változás a DSC 
életében?

– A hír igaz. Jogszabályi változások miatt kellett lemondanom a DSC vezetői posztjáról, amit egyébként is csak azért 
vállaltam, hogy az egyesület stabilitását erősítsem.  A vezetőség tagjainak jeleztem a jelölésemkor, hogy szakmai irányítás-

ba nem akarok belefolyni szak-avatatlanként, hozzá nem értőként. Ezt az elbizakodott önbecsapást csak nagy politikusok 
és országunk jeles vállalkozói engedhetik meg maguknak.
A mostani lemondásomat jogszabályi változás tette indokolttá, miszerint ha önkormányzat vezető tisztviselője vezeti az 

egyesületet, akkor az nem kaphat semmiféle állami támogatást, nem pályázhat állami pénzekre. Ezt a luxust mi sem engedhetjük 
meg magunknak, ahogy más településen működő sportegyesületek sem. Az új elnök, Szabó László, kapusként, edzőként, a futball utánpótlás szakosz-
tály vezetőjeként - és nyugodtan mondhatom, hogy Tóth Tibor edző sporttársunk mellett a deszki foci egyik legaktívabb és legtevékenyebb támogató-
jaként - már bebizonyította, hogy alkalmas az elnöki posztra, és örülhet az egyesület, hogy ilyen elkötelezett vezetőt válaszhatott meg.

Sok kérdés merült fel a helyi foci kapcsán, a felnőtt csapat nagyon gyengén szerepel - ami a téli, szinte teljes csapatváltásnak és a gyenge edzésláto-
gatásnak tudható be. Az utánpótlás nevelésünk egyre jobb, és egyre több gyermeket vonz az ott folyó munka, az ifi csapatunk is a helyén van. A férfi 
kézilabda gyengélkedik, és bizony a is nők teljesítettek már jobban. 

Többször felmerült a kérdés még bennem is, hogy szabad-e évente 1,1 milliót költenünk Deszken erre a két sportágra. A számolgatások és mérlegelé-
sek egyértelmű választ adnak. Egyetlen egyesület sincs a DSC-n kívül Deszken, amelyik nem csak támogatást kér a községtől, de emellett évente 10-12 
milliónyi, itt maradó fejlesztést ad a közösségnek, milliós terembérletet fizet, és pályázati pénzből foglalkoztatja a gyerekeinket. Ennek köszönhetően 
újult meg az öltöző épület, készül el az öntözőrendszer, ebből lett a településnek 30 túrakerékpárja, és ettől várjuk az új, napelemes pályavilágítást és az 
öltöző bővítését is. 

Örömmel mondom ki, hogy az egészséges életmódra nevelés eredményei mellett - nagyon jó üzlet a DSC-t támogatni! 
A vezetői széktől megváltam, de az új elnök és a sportot kedvelők is tovább számíthatnak személyes támogatásomra és kiállásomra, valamint az 

intézményes háttérre is! Hajrá Deszk! 
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– Úgy hallottuk, sokan ajánlanak fel 
eszközöket, bútorokat a hagyományőrző 
közösségi házba. Ki fogja eldönteni, hogy 
mi kerül kiállításra? Lehet-e már tudni a 
megnyitó időpontját?

– Azokat, akik jelentkeztek a múltkori fel-
hívásra, felkerestük, a bútorokat, tárgyakat 
lefotóztuk, majd elküldtük a szegedi Móra Fe-
renc Múzeum kollégájának, hogy segítsen ösz-
szeállítani a kiállítás anyagát. A bútorok közül 
a legtöbbet nem tudjuk használni, mert nem 
elég régiek, leginkább a hatvanas-hetvenes 
évekből valók. A használati eszközök közül 
már sokkal több mindent javasolt felhaszná-
lásra Fári Irén és Bárkányi Ildikó muzeológus, 
akiknek szakavatott munkájára feltétlenül szá-
mítunk ebben a fázisban, de a későbbi kiállítá-
sok szervezésekor is. Segíti még a munkánkat 
Felföldi László is. 

A fentiekből következik, hogy nem tudunk 
majd minden felajánlást kiállítani, sőt befo-
gadni sem, hiszen a raktározási lehetőségeink 
erősen korlátozottak. Ettől függetlenül nagyon 
köszönjük a deszkieknek minden jelzését, jó 
szándékát, hiszen ebből az anyagból fognak 
összeállni az állandó és az időszakos kiállítá-
sok is!

Azt már elmondtam sokszor, hogy a felaján-
lásokat katalógusba vesszük, és a kiállított da-
rabokra ki fogjuk írni a felajánló adatait, ezzel 
megköszönve a támogatást.

Megnyitó időpontja? Az épület napról nap-
ra, látványosan szépül, a nagy dátum egyre kö-
zelebb is kerül. A műszaki átadás és a lakosok 
általi birtokba vétel, az ünnepélyes nyitás el fog 
különülni egymástól. A pályázathoz szükséges 
műszaki lépések, adminisztráció és hivatalos 
átadás e hónap végén meg fog történni, ám ez 
a csupasz épület átadását jelenti csak. A beren-
dezett közösségi épület, a hagyományőrző kö-
zösségi ház igazán június közepén kerül majd 
átadásra. Akkorra tervezzük az érdeklődő la-
kosok, a kiállításra felajánlók, és a kivitelezést 
társadalmi munkában segítő mesterek meghí-
vását is, egy bensőséges ünnepség keretén be-
lül. Ezt követően néhány napig állandó nyitva 
tartást biztosítunk az érdeklődőknek, majd a 
továbbiakban a Faluházban lehet intézni a ki-
állításaink megtekintését.

Velem együtt sokan várják már ezeket a na-
pokat.

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intéz-
mények vezetőit, hogy a tulajdonuk-
ban vagy használatukban lévő 
ingatlanokon a parlagfű ka-
szálását vagy más módon 
történő irtását folyama-
tosan végezzék el.

Az élelmiszer-
láncról és hatósági 
felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) be-
kezdésében foglaltak 
alapján a földhasználó 
köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki 
nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, belterületen a jegyző, kül-
területen a CSMKH Szegedi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály közérdekű védekezést 

rendel el, melynek költségeit a föld-
használó, illetve a termelő köteles 

megtéríteni. Ezzel egyidejűleg 
a Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal tizen-
ötezer és ötmillió forint 

közötti növényvédel-
mi bírságot szab ki. 
Parlagfűvel kapcso-
latos bejelentéseket 
az alábbi számokon 
tehetnek:

Belterületre 
vonatkozóan:

Iványi Levente 
közterület felügyelő: 

20/481-6275
Polgármesteri Hivatal/Titkárság: 

62/571-580
Külterületre vonatkozóan:

CSMKH Szegedi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály: 62/680-170

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Vállalkozóink 
figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának illetve a 2014-es évben előlegként megfizetett és a tény-
leges adó különbözetének befizetési határideje: 2015. május 31.

2014. adóévet érintő iparűzési adóbevallás nyomtatványt március hónapban Vállalkozóink ré-
szére megküldtük, vagy letölthető a www.deszk.hu honlapról. 

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Felhívás iparűzési adó bevallási és 
befizetési határidőre

A Képviselő-testület elfogadta a polgár-
mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb ese-
ményekről és az önkormányzati pályázatok-
ról, valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű 
határozatokról. Jóváhagyta a testület Deszk 
Község Önkormányzat 2014-2019. évre szóló 
gazdasági programját. Elfogadta a kistérségi 
szervezetek 2014. évi munkájáról és a 2015. 
évi terveiről szóló tájékoztatóját. Egyetértési 
jogát gyakorolva hozzájárult ahhoz, hogy a 
Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, 
Általános Iskola szakmai alapdokumentumát 
úgy módosítsák, hogy a szerb iskola tanuló-
inak a maximális létszáma 15 főről 30 főre 
emelkedhessen. Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, „a vi-
déki gazdaság és a lakosság számára nyúj-
tott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások” c. konstrukció 
keretében pályázatot nyújtott be „Gépjármű 
beszerzése a biztonságosabb település érdeké-
ben” című beruházás megvalósításában, mely 
során esély nyílhat Suzuki Vitara ALLGRIP 
Premium 1.6 terepjáró gépkocsi beszerzésére. 
A lakossági kintlévőségek behajtása érdeké-
ben a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft-vel bérleti szerződést kötött, 
mely során irodahelyiséget biztosít a Kft-nek.  
Döntött a testület arról, hogy Rahó városának 
humanitárius segélyt nyújt a lakosság, vállal-
kozások bevonásával. A vagyonrendeleten 
végrehajtotta azon módosításokat, melyek az 
időközben bekövetkezett változások során- 
pl. telekösszevonás, stb. – aktuálissá váltak.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita 
jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2015. április 28-ai rendes 
ülésén a következő határozatokat hozta: 
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Sikeresen lezajlott a már 17. éve megrende-
zésre kerülő Deszki Maros Menti Fesztiválunk. 
Nagy örömünkre idén olyan iskolákból is ellá-
togattak hozzánk egy-egy fordulóra, ahonnan 
még nem, vagy évekkel ezelőtt jöttek utoljára a 
Fesztiválra. Nagy bánatunkra viszont a Színját-
szás kategóriát idén, a csekély jelentkezési szám 
miatt nem tudtuk megrendezni, reméljük, 
jövőre ezt a kategóriát újra el tudjuk indítani. 
Ennek ellenére az idei plusz kategóriánkra, a 
Rajzpályázatra több mint száz alkotás érke-
zett! Március 6-a és április 10-e között a vers-
és prózamondás, szóló népdaléneklés, szóló-
hangszer, kamarazene, néptánc-, és egyéb tánc 
kategóriákon és a rajzpályázaton összesen 520 
versenyző vett részt Fesztiválunkon, melynek 
nagyon örülünk. Reméljük, jövőre is ilyen nagy 
népszerűségnek fog örvendeni a Deszki Maros 
menti Fesztivál, mely idén nem jöhetett volna 
létre a következő támogatóink nélkül: Nem-
zeti Kulturális Alap, S-paw Bt, Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési Nonprofit Kft., Deszk Község 
Önkormányzata. Köszönjük segítségüket! S vé-
gül szeretném felsorolni a XVII. Maros menti 
Fesztivál kategóriáinak helyezettjeit, még egy-
szer gratulálva eredményükhöz:
VERSMONDÁS KATEGÓRIA, 
ALSÓ TAGOZAT

1. Kis Barnabás (Makó)
2. Ürmös Máté (Sándorfalva)
3. Báló Laura (Makó)
különdíj: Nagy Erzsébet (Sándorfalva)

FELSŐ TAGOZAT
1.Juhász Adél (Makó)
2. Domonkos Katica (Sándorfalva)
3. Bálint Laura (Sándorfalva)
különdíj: Beinschroth Ninett (Makó)

PRÓZAMONDÁS KATEGÓRIA,  
ALSÓ TAGOZAT

1. Börcsök Lili (Makó)
2. Varga Zsombor (Makó)
3. Sánta Brigitta (Domaszék)
különdíj: Samu Ádám (Szeged)

FELSŐ TAGOZAT
1. Tóth Ádám (Makó)
2. Pintér Anna (Makó)
3. Kardos Anett (Makó)

SZÓLÓHANGSZER KATEGÓRIA
ALSÓ TAGOZAT

1. Szalai Márton (Mórahalom)
2. Gyurákovics Eszter (Mórahalom)
3. Szalóky Mercédesz Lara (Domaszék)
3. Karácsonyi Eszter (Szeged)

FELSŐ TAGOZAT
1. Gyurcsik Andrea  (Algyő)
2. Gáspár Zsófia Luca (Bordány)
3. Kiss Virág Sára (Makó)
különdíj: Majoros Zoltán (Kiszombor)
Kamarazene kategória
1. Makói Ütős Kamaracsoport (Makó)
3. Szél Orsolya, Masa Roland, Török Anna  

(Zsombó)
3. Molnár Dávid, Vas Dávid (Makó)

SZÓLÓ NÉPDALÉNEKLÉS 
KATEGÓRIA
ALSÓ TAGOZAT

1. Kormányos Viktor (Szatymaz)
2. Vincze Kamilla Csenge (Deszk)
3. Farkas Nimród (Makó)

FELSŐ TAGOZAT
1. Kopasz Helga (Deszk)
2. Kínyó Kata (Makó)

NÉPTÁNC KATEGÓRIA 
„KISEBBEK”

1. Cibere Néptánccsoport (Deszk)
2.  Rece-Fice csoport  (Domaszék)
3. Kiscsillag Néptánccsoport (Hódmezővá-

sárhely)
„NAGYOBBAK”

I. Belice Néptánccsoport (Deszk)
II. Borbolya Néptánccsoport (Deszk)
III. Prücsök csoport (Baks-Ópusztaszer)

EGYÉB TÁNC KATEGÓRIA
1. Deszki Akrobatikus Rock&Roll-osok Ha-

ladó csoportja (Deszk)
2. Kelly Felsős Tánccsoport (Makó)
3. Deszki Akrobatikus Rock&Roll-osok Kö-

zéphaladó csoportja (Deszk)

RAJZPÁLYÁZAT
1.o.
1. Sólya Réka (Ruzsa)
Szűcs Netti (Zsombó)
2.o.
1. Krisztin Enikő (Ruzsa)
2. Papp Lilien Luca (Deszk)
3. Oláh Réka (Makó)
3.o.
1. Katona Evelin (Bordány)
1. Négyökrű Kristóf (Domaszék)
2. Szenes Dorina (Domaszék)
3. Lippai Dávid (Domaszék)
4.o.
1. Heintz Petra (Bordány)
2. Sipos Júlia Rebeka (Bordány)
3. Czakó Sára (Bordány)
5.o.
1. Vér Zsófi (Bordány)
2. Jani Nikolett (Makó)
3. Kádár Petra (Makó)
6.o.
1. Zsikai Zsófia, Szántó Orsolya (Makó)
2. Kakuszi Vivien (Csanádpalota)
3. Koi Ákos (Zsombó)
7.o.
1. Kálmán Anita (Bordány)
2. Faragó Eszter (Bordány)
3. Kovács Klaudia (Csanádpalota)

Varga Krisztina

XVII. Deszki Maros Menti Fesztivál

fűnyírást

VÁLLALOK!

30/659-7721
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2015. április 22-én került meg-
rendezésre a következő Kávéházi 
esték - Nemzeti estünk, melynek 
témája a Kaukázus országai vol-
tak. Úgy tűnt, hogy Azerbajdzsán, 
Grúzia és Örményország sokakat 
érdekelt, hiszen szép számú kö-
zönség várta a Kávéházi est kez-
detét. Előadónk, Bardócz Attila 
középiskolai földrajz tanár már 
szinte haza jár Deszkre, hisz nagy 
utazó, sokfelé jár, és szavait most 
is itta a közönség. Attila rengeteg 
információt és még több saját él-
ményt mesélt el, melyeket a saját 
készítésű fotóival illusztrált. Csak 
remélni tudjuk, hogy aki eljött, jól 
érezte magát, és sok-sok élmény-
nyel tért haza. 

Varga Krisztina
művelődésszervező

…leül egy asztalhoz, abból sok 
minden lesz, csak békés este nem! 
Most mégis izgatottan vártam 
egy estét, mert tudtam, Deszkre 
jön 12 dühös ember,  hogy ér-
veljenek, vitázzanak, mindezt a 
fülünk hallatára! 

Gondolom, már kitalálták: 
Reginald Rose: 12 dühös ember 
című darabjáról van szó. Amit 
tudtam róla: egyedül álló kezde-
ményezés (mivel színházi em-
berek mellett jogi szakemberek 
is szerepelnek benne), telt házas 
előadásokon vannak túl, és aki 

csak látta, oda volt a darabért! 
Ahogy kiderült, hogy záró előa-
dásukat Deszken tartják, szó 
szerint két nap alatt elkapkodták 
a jegyeket, pedig volt még egy 
hónap az előadásig! Maga  a tör-
ténet egyszerű: adott 12 esküdt, 
akinek egyhangúlag dönteni kell 
a tárgyalás után egy fiú sorsáról, 
bűnös vagy nem!  A helyzet kié-
lezett, érvek és ellenérvek csapnak 
össze, miközben mindenki saját 
igazát hangoztatja. 

 A darab hihetetlenül izgal-
mas és érdekes volt! A szereplők 

között volt ügyész, bíró, ügyvéd, 
egyetemi hallgató, biztosítási ta-
nácsadó, helytörténész, színmű-
vész. Külön öröm volt számom-
ra, hogy Gyorgyev Bránimír és 
Németh György Attila (Gyurika 
a Kerepetye csoportból) is a sze-
replők között volt, és brilliánsan 
játszották az általuk megformált 
karaktert!

Teljesen lekötött az előadás. A 
végén nem hittem a szememnek, 
hogy már majd két órája ülök 
egyhelyben… egyetlen percig 
nem unatkoztam! A nézők több-
szörös vastapssal jutalmazták 
az előadást. Nagyon sajnálom, 
hogy nem játszák többet, szíve-
sen megnézném újra, és biztos 
vagyok benne, hogy ezzel sokan 
vagyunk így!

Köszönjük, hogy részesei lehet-
tünk ennek az estének!  

Sillóné Varga Anikó

Bár most nem a Vármegye házá-
ra, hanem Szarvason, a Cervinus 
Teatrumban!

Idén először a gyerekeknek hir-
dették meg ezt a rangos és színvo-
nalas versenyt. Tóth Gábor és Kata 
gondolt egy merészet: benevezte a 
Borbolya csoportot! Elkészült a be-
mutatkozó anyag, és jött a hír: vár-
nak bennünket Szarvason, a terü-
leti döntőre. Izgatottan készültünk, 
bár voltak kétségeink: ez a meg-
mérettetés jócskán eltért az eddig 
megszokottaktól, mivel az MTVA 
igen szigorú feltételeket diktált. A 
felnőttek aggódtak, a gyerekek meg 
(leszámítva a korai indulást) egy 
újabb közös bulinak fogták fel az 
egészet. 

Még le sem szálltunk a buszról, 
már szaladtak a tv-sek kamerával, 
hogy akkor most ezt is felvennék… 

A gyerekek fülig érő szájjal azonnal 
énekelni kezdtek, nagyon édesek 
voltak! Kaptunk külön termet, ahol 
kényelmesen elfértünk, innentől 
kezdve itt folyt az élet: pillanatok 
alatt felderítették a terepet, ettek, 
ittak, kártyáztak. Bene Ildivel re-
gisztráltunk, pakoltunk, vasaltunk, 
Kata és Gábor meg szaladgáltak, 
mert eligazítás itt, megbeszélés ott! 
Közben egyik Tv-s stáb ki, a másik 
be! Minden érdekelte őket, és tele 
voltak kéréssel: most menjünk ki 
a gyerekekkel a játszótérre, most 
menjünk a térre próbálni zenekar 
nélkül, (mert természetesen a Ju-
hász Zenekar akkor már nagyban 
melegített), úgyhogy Gabi bácsi 
Rozival a nyakában „pamparam-
pázott”, a gyerekek meg ropták zene 
nélkül… Aztán mire észbe kap-
tunk, már öltözni kellett. 

Meg kell mondanom, az esélyte-
lenek nyugalmával mentünk oda, 
főleg, amikor láttuk, hogy az aznapi 
fellépők 1/3-a határon túli együt-
tes. A Borbolya csoporton kívül 
Kodé Réka és Netye Máté Nadabi 
tánccal indult, és Szűcsné Molnár 
Erzsike is ott volt Kopasz Helgá-
val énekes szólista kategóriában. 
Helga szépen szerepelt, sajnálom, 
hogy nem láthattuk. Délután in-
dult a néptánc selejtező. Aznapra 
18 csoportot válogattak be, mi a 17. 
fellépők voltunk. Végre eljött a vár-
va-várt pillanat: miénk volt a szín-
pad. És ezek a gyerekek, akik előző 
nap még évzáró fellépésen voltak, 
aztán hajnalban keltek, buszoztak 
és végigrohangálták a napot, olyan 
táncot produkáltak, hogy nem hit-
tem a szememnek!  A nézők olyan 
vastapssal jutalmazták őket, hogy 
még a bemondónő is megjegyez-
te: „Azt hiszem, a taps magáért 
beszél!” Ugyanez történt Réka és 
Máté tánca után is, fantasztiku-
sak voltak! A megmérettetés után 
a több száz gyerek népviseletben 
kivonult az utcára, ahol énekelve, 
táncolva tettek egy kört, fejük felett 
egy távirányítású kamerával (drón-
nal), amitől leesett az álluk, és amit 
persze imádtak!   

Nem húzom tovább az időt: az 
aznap adott legmagasabb pont-
számot, 70-ből 68-at a Borbolya 

csoport kapta!!! A nagy örömbe 
sajnos szomorúság is vegyült: Réka 
és Máté táncát sajnos nem tudták 
pontozni, mivel a nadabi tánc nem 
felelt meg a versenykiírásnak. Na-
gyon sajnáltuk, mert szuper volt!

Hogy mi lesz a folytatás, még 
nem tudjuk, hiszen hátra van még 
hét selejtező, de azt hiszem, nem is 
ez a lényeg! Ott voltunk, megmu-
tattuk, mit tudunk és sikerült to-
vább öregbíteni Deszk jó hírét!

Kedves Kata és Gábor! Szívből 
köszönjük az egész éves munkát, 
csoportjaitok eredményei magu-
kért beszélnek!!!

Sillóné Varga Anikó

A Kaukázus 
országai 
a Faluházban

Ha 12 dühös ember…

Fölszállott a páva…
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Az idei Majális rendhagyó volt, hiszen 
Deszk Község Önkormányzat uniós támoga-
tást nyert a találkozó megrendezésére (a pá-
lyázatról bővebben a lenti cikkben olvashatnak). 
A pályázat keretén belül 5 napos találkozón 
vehettek részt testvértelepüléseink, amelynek 
az egyik napja a május 2-i hagyományos Majá-
lis rendezvény volt. Sajnos reggel esőre ébred-
hettek a deszkiek, de hálistennek’, no és a nagy 

sátornak, szinte minden programot meg tud-
tunk tartani. A főzőversenyen 7 civil szervezet 
indult és főzött finomabbnál finomabb étele-
ket. Volt gyerekműsor, judo és aikido bemuta-
tó, hasították a szelet a görkorisok, és lejtették 
a táncot a zumbások. Mindeközben sültek az 
óriáspalacsinták és a gofrik a Deszk Község 
Népművészetéért Alapítvány asztalánál és 
finomabbnál finomabb sütiket vehettünk a 
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 
jóvoltából. A Miénk a színpad! kulturális mű-
sorra már kisütött a nap is… Este először szerb 
és magyar táncházban rophattunk, majd Ka-
sza Tibi műsora következett és végül hajnalig 
az utcabál. Jó buli volt és bízom benne, hogy 
jövőre az idő is kegyes lesz hozzánk!

És végül lássuk a főzőverseny és az aszfalt-
rajzverseny eredményeit:

Főzőverseny:
1. Deszk Község Népművészetéért Alapít-

vány (gulyásleves)

2. Deszki Falunkért Egyesület (marhapör-
költ tarhonyával)

3. Deszki Nagycsaládosok Egyesülete (gu-
lyás)

különdíj: Polgárőrség (botaggio)

Aszfaltrajz verseny: 
kicsik: 1. Bárdi Henriett, 2. Czakó Hanna, 3. 

Szigeti Réka (őt még várjuk az ajándékkal!) 
Nagyok: 1. Szabó Angéla, 2. Bársony Réka, 3. 

Császár Csilla.  Különdíj: 3 tagú csapat: Rovó 
Tímea, Pécz Ágota és Kiss Kitti

Bene Ildikó

Deszk Község Önkormányzata 
közös pályázatot nyújtott be test-
vérvárosaival: az „Európa a pol-
gárokért” program keretén belül 
testvérvárosi találkozó megva-
lósítására. Wiesenbach Önkor-
mányzata 40 fővel, Oroszhegy 30 
fővel, Dumbrava 25 fővel, Novi 
Knezevac Önkormányzata 5 fő-
vel és Ninove 10 fővel képviseltet-
te magát a találkozón, a külföldi 
delegáció létszáma így összessen 
110 fő volt. Az öt napos találkozó 
során tematikus napok mentén a 
delegáció a következő programo-
kon vehetett részt:

2014. április 30.  Delegációk 
érkezése, szállás elfoglalása.

2015. május 1. „Emlékezzünk 
a II. világháború hőseire” tema-
tikus nap: Séta Deszken, a II. Vi-
lágháborús emlékfa – táblaavató, 
a II. Világháborús emlékmű és a 
Szanatóriumnál lévő emléktábla 

koszorúzása. A II. világháborús 
kiállítás megnyitója, sajtótájé-
koztató, kerekasztal beszélgetés, 
kollázskészítés, „Ki mit tud a II. 
világháborúról?” – interaktív 
vetélkedő, „Játék határok nélkül” 
Tiszaszigeten.

2015. május 2. „Európa nap” 
– az európai polgárság eszmé-
jének erősítése tematikus nap: 
Kerekasztal beszélgetés az uniós 
fejlesztésekről, ,„Ki tud többet az 
Európai Unióról?” – vetélkedő 
gyerekeknek, „Testvértelepülé-
sünk kincsei” – kiállítás, Barátsá-
gos focimérkőzés, Sétakocsikázás 
Deszken, a Szerb gyűjtemény 
megtekintése, „Miénk a színpad” 
– helyi és a delegált művészeti 
csoportok bemutatkozása, Nem-
zetközi táncház.

2015. május 3. „Múltidézés 
– Történelmi és Nemzeti ér-
tékeink” tematikus nap: Mini 

Hungary Park megtekintése Mó-
rahalmon, Mórahalmi gyógyfür-
dő.

2015. május 4. Budapest látvá-
nyosságai, kirándulás Bugacpusz-
tára, delegációk haza indulása.

Jelen találkozóval tovább mé-
lyült a testvérvárosok közötti jó 
viszony, mely jó alapul szolgál egy 
újabb témakörben megrendezés-
re kerülő találkozóra, amelynek 
a közeljövőben egy másik ország 
adhat otthont.

A találkozó időpontja:   
2015.04.30-2015. 05.04.

Kedvezményezett:   
Deszk Község Önkormányzata
Az elnyert támogatás 
összege:  16.500 euro

A programon részt 
vett testvértelepülések:     
 Deszk (Magyarország)
   Wiesenbach (Németország)
   Oroszhegy (Románia)
   Dumbrava (Románia)
   Törökkanizsa (Szerbia)
   Ninove (Belgium)

 „A közös történelmi múlt összekö-
tő ereje” projektet az Európai Unió 

finanszírozta az 
„Európa a polgárokért” program 

keretében.

Majális

„A közös történelmi múlt összekötő ereje”
címmel testvérvárosi találkozóra került sor Deszken

A kollázs... ...és az alkotói

A testvértelepülések delegációinak vezetői a “kerekasztal beszélgetésen”.
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„Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az 
ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legne-
hezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad 
szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó 
figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. 
Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a titkot. Az 
anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet 
önálló emberré.”

Csitáry-Hock Tamás

Óvodánkban mind a négy csoportban 
május első két hetében köszöntöttük az édes-
anyákat és a nagymamákat. Lázas készülődés 
előzte meg az ünnepségeket. Az apró kis kezek 
maguk készítették a meglepetés ajándékokat. 
A gyerekek sok-sok verssel, mesével, énekek-

kel kedveskedtek a vendégeknek. Sok anyuka 
és nagymama szemébe könnyet csaltak ezek a 
megható pillanatok. Érezték azt a szívből jövő 
szeretetet, amellyel a gyerekek készültek, hogy 
örömet szerezzenek nekik.

2015. április 30-án ismét a Szegedi Filharmonikusok néhány tagja 
látogatott el hozzánk. A tavasz beköszöntével, a Madarak és Fák Napja 
alkalmából olyan zenékkel kedveskedtek a gyerekeknek, amelyek va-
lamilyen formában az évszakhoz és a jeles naphoz köthetőek. Így hall-
hattuk megszólalni a pacsirtát, vagy a Dzsungel könyvéből a Keselyűk 
dalát. Lívia újfent a fagottal bűvölte el a hallgatóságot, míg Laura a fuvo-
la és a pikoló közötti különbségeket érzékeltette. Természetesen Milán 
énekszólói sem maradtak el. A gyerekek tapssal és egy kis tánccal aktív 
részeseivé is váltak egy-egy darabnak. A nyári szünetet követően ősszel 
visszavárjuk őket szüreti hangulattal.

A TÁMOP 3.2.13/12 Tanórán kívüli Nevelés oktatás című projekten belül a Pinceszínház tag-
jai egész évben drámapedagógiai foglalkozásokat tartottak a Katica csoportos gyerekek számára.

A tanév során több alkalommal látogattak el hozzánk a társulat tagjai, és minden alkalommal 
gyereknek és felnőttnek egyaránt érdekes játékot szerveztek. Eme játékok során a képzelet erejé-
vel barangoltunk a mesék világában. Mi pedagógusok is sokat profitáltunk a foglalkozásokból. 
Az itt látottakat, és tanultakat a mindennapi munkánk során is alkalmazhatjuk.

A látogatások zárásaként 2015. május 15-én az utolsó foglalkozásra egy nagyobb előadással 
készültek a színház növendékei, amelyen az óvoda minden csoportja részt vehetett. A kicsik és 
a nagyok egyformán élvezték az énekkel, zenével és humoros rímekkel teli műsort. A végén egy 
közös táncolásra invitálták a gyerekeket. Köszönjük, hogy a részesei lehettünk a foglalkozások-
nak.

2015. május 13-án ismét papírgyűjtésre került sor. Ezen a napon a 
gyerekek segítségével megtöltöttük a konténereket az év folyamán 
rendszeresen gyűjtött papírral. A szülők közül sokan hozzájárultak a 
gyűjtés sikeréhez.

A gyűjtés eredményeként befolyt összeget udvari játékeszközökre 
fogjuk fordítani. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt.

Anyák napja felvirradt...

Koncert

Pinceszínház

Papírgyűjtés
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Április 22-én területi matematika versenyt 
rendeztünk Deszken a 4. osztályos korcsoport-
nak. 15 résztvevő indult a környező iskolákból.  
Iskolánk versenyzői: Kócsó László, Vikor Attila, 
és  Balassa Adrien voltak. 

Április 29-én területi matematika versenyt 
rendeztek a 2.-3. évfolyam számára a Weöres 
Sándor Általános Iskolában Szegeden. Isko-
lánk képviseletében a 2. osztályból Bársony 
Máté 2. helyezést ért el és továbbjutott a megyei 
versenyre! További szép eredményt ért még el 
Zsurkán Bekény és Frank Krisztián, ők éppen 
lemaradva a dobogóról, negyedikek lettek. Az 
iskolánkat 3. osztályos korcsoportban Kukucs-
ka András képviselte. 

Április 30-án a Csendélet Festő szegedi dön-
tőjében Haska Lilla 4. osztályos tanuló képvisel-
te iskolánkat.

A Bendegúz Kis nyelvÉSZ  és az Anyanyel-
vi megyei versenyen Somorjai Márk 1.o.,  Zsur-
kán Bekény, Gordos Sára és Krizsán Levente 2.o. 
Koncz Patrik és Tóth Márk 4.o. képviselte intéz-
ményünket. 

Apáczai Kiadó Szivárvány újság 7 fordulós 
versenyének országos döntőjére jutott be Bu-
dapestre: Bársony Máté 2. osztályos tanuló ’Kis 
nyelvész’ kategóriában és  Zsurkán Bekény  2. 
osztályos tanuló matematikából. 

 
Helyesírási területi versenyen, Szőregen a 2. 

osztályosok értek el szép eredményt. A „külö-
nítmény” tagjai: Gordos Sára, Karagity Anna és 
Dobó Viktória voltak. Szatymazon a 3. osztályo-
sok mérték össze tudásukat, ahol Szűcs Brigitta 
és Medgyes Virág képviselte a deszki iskolát.

Május 7-én, immár hetedik alkalommal ren-
dezte meg iskolánk a Dél-Alföldi Szerb Szép-
kiejtési versenyt. A szerb nemzetiségi oktatás 
egy értékes eleme iskolánk életének. Fontosnak 
tartjuk a szerb nyelv és kultúra megőrzését, to-
vábbadását. Ebbe a „gondolatiságba” illeszke-
dik bele e több évre visszavezethető esemény. 
Battonyáról, Magyarcsanádról, Deszkről és 
Szőregről érkező 21 versenyző, 3 kategóriában 
mérhette össze tudását a szerb iskolában meg-
rendezésre került versenyen. 3. osztályosok 
kategóriájában iskolánk tanulói Pásztor Leven-
te 2. helyezést, Simon Maja 3. helyezést értek el. 
A 4. osztályosok kategóriájában  Novkov Míra 

képviselte iskolánkat. A felső tagozatosok kate-
góriájában Novkov Marina 8. osztályos tanuló 1. 
helyezést ért el.

„A tudás öröm és dicsőség” 
Tóth Henriett 6. osztályos tanuló a Makón 

megrendezett megyei Tudásbajnokságon anya-
nyelv tantárgyból 5. helyezést ért el. 

Május 22-én a szőregi Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola szervezte meg a kistérségi iskolák 
természetismereti vetélkedőjét. 4 fős csapatokkal 
lehetett nevezni – így a kistérségből tíz csapat 
mérhette össze tudását. A csapattagok a 6.-7-.8. 
osztályosok közül kerültek ki, földrajzi- fizikai- 
kémiai- és biológiai ismereteiket mérték össze a 
gyerekek. A Zoltánfy István Iskola diákjai a na-
gyon előkelő 2. helyet szerezték meg (hajszállal 
lemaradva az első helyről).  A csapat tagjai: Tóth 
Kevin 6.o., Farkas Dániel és Menyhárt Patrik 7.a 
és Szabó Tántrisz 7.b osztályos tanulók voltak.

Nagyon sok megyei, országos verseny továb-
bi fordulójába jutottak be tanulóink. Kívánunk 
erőt a további felkészülésre, versenyzésre di-
áknak, pedagógusnak egyaránt! Az eddig elért 
szép eredményekhez mindenkinek gratulá-
lunk!

Színház 
Április 24-én, Szent György napján Sze-

gedre, a Nemzeti Színházba látogattak kis di-
ákjaink. E tanév második előadását a Hopp-
ládát nézhették meg. A háromszereplős 
(Alberta, Borsócska és Hoppmester) színda-
rab a látvány mellett személyiségformáló 
szerepet is ellátott. Tartalma  szépen min-
tázta meg a gyerekek társas kapcsolatának 
legjellemzőbb vonásait, a konfliktusokat és 
azok elengedhetetlenül fontos megoldását. 

A gyerekeknek a konfliktuskezelést taní-
tani kell! 

Ebbe a sorba illett bele a tematikus nap is.

Föld Napja
Hosszú évek óta gyönyörködünk Francia 

Péter ásványgyűjtő csodálatos gyűjtemé-
nyében, melyet bárki megtekinthet az iskola 
aulájában. Az állandó kiállítás mellett a Föld 
napja tiszteletére évről-évre újdonságokat is 
mutat be a gyerekeknek, így fenntartva az ér-
deklődésüket.

Ez évben a kiállításon mono, egykristályok 
bemutatására került sor. A paravánokon Jim 
Wark fotós légi felvételei, az ásványokról ké-
pösszevágás valamint gyönyörű talajszerke-
zetek is láthatóak voltak. A technika segítsé-
gével pedig csodálatosan fénylő, fluoreszkáló 
ásványokat láthattak az érdeklődők. 

Az eddigi hagyománytól eltérően az idén 

A pályaorientációs pedagógiai tevékenysé-
günk tovább folytatódott.

A 7. évfolyamos tanulók 2015. április 24-
én pénteken a TAUGÉP deszki telephelyén 
voltak üzemlátogatáson a pályaorientációs 
foglalkozás keretében. A kft vezetője elmond-
ta, hogy azok a szakmák, melyekkel itt lehet 
dolgozni, mind hiányszakmának számítanak 
nem csak Magyarországon, hanem Európában 
is. A jó esztergályos, lakatos, hegesztő, forgácso-
ló, maró ritka, mint a fehér holló. A gyerekek 
tájékozódtak az itt folyó munka szépségeiről, 

nehézségeiről, lehetőségeiről. Tapasztalhatták, 
hogy egy jó szakma lehet, hogy többet ér, mint 
egy „tömegdiploma”.

Ugyanebbe a koncepcióba illeszkedett a 
Szakma Sztár Fesztiválon való részvétel Bu-
dapesten.

A 7. Szakma Sztár Fesztivált a Hungex-
po Budapesti Vásárközpontjában rendezték 
április 27-29. között. Másod ízben kaptunk 
meghívást a rendezvényre a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarától. Mivel a nyolcadik 

osztályosok továbbtanulása már lezajlott, a 
legaktuálisabb kérdés ez a 7. osztályosoknak. 
14 tanuló vehetett részt a programon. Reggel 
fél 8-kor jött a busz a gyerekekért, és indultak 
Budapestre.  A csarnok hatalmas területén 
a hagyományos szakmák mellett modern 
szakmák is bemutatkoztak (pl. mechatroni-
ka: amely az elektronika és a számítógépes 
irányítás egymás hatását erősítő integrációja). 
Sok új, hasznos ismeretet szerezve tértek haza 
tanulóink. Reméljük a megismert több mint 
40 szakma segíti jövőre az iskolaválasztást!

Pályaorientáció

Versenyek, eredmények

Események:
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Az oktatás, nevelés nem korlátozódhat ki-
zárólag az intézmény falain belülre. Ezek elvek 
mentén igyekszik az iskola más színtereket és 
fórumokat megragadni. 

„OperaKaland” programot hirdettünk felsős 
tanulóinknak Budapestre az Erkel Színház-
ba. Az Erkel Színház újbóli megnyitásával az 
Operaház elkötelezte magát az opera és a balett 
műfajának diákok körében való népszerűsítése 
mellett. Felhívásukra mi is örömmel, és mint 
utólag kiderült, sikeresen pályáztunk.

Az „OperaKaland” résztvevői minden egyes 
alkalommal minőségi, elsőrangú, teljes opera-/
balett-élményben részesülnek - ígérték a ren-
dezők.

A program megvalósítására egy nagy ösz-
szefogás keretében került sor. Az Operaház fel-
hívására, az EMMI Oktatásért Felelős Állam-
titkársága, a Belügyminisztérium, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, a MÁV-START Zrt. 
és a BKK Zrt. segített a létrehozásban. 

Május 5-én kora reggel 71 tanuló, 7 peda-
gógus szállt buszra majd vonatra és indult ka-
landvágyóan a főváros irányába. Az előadás 
megkezdése előtt 2500 vendéggyermek között 
büszkén tapsoltak és „éljeneztek” a nebulók, 
amikor a műsorközlő köszöntötte a résztve-
vőket és Deszk nevét is felolvasta. Illusztris 
társaságba keveredett a Zoltánfy Iskola! Győri, 
veszprémi, miskolci, székesfehérvári soproni, 
békéscsabai és budapesti gimnáziumok diákjai 

vették körül a kicsiny, de annál lelkesebb csa-
patot. Felemelő érzés volt diáknak, tanárnak 
egyaránt, hogy ott, e nagy fővárosi színházban 
elhangozhatott a „kicsi” deszki iskola neve is. 

 Az előadás egy Mozart-opera volt, a Szök-
tetés a szerájból. Az opera egy elég nehéz mű-
faj, felnőttek közül is kevesen értik, szeretik, 
és fogadják be, hát még a mai fiatalság. Már 
induláskor tudtuk, hogy van kockázata ennek 
a kulturális kalandnak. Tudták ezt a szerve-
zők is! A rendhagyó előadás egyik eleme egy 
szerecsen ruhába öltözött narrátor volt, kinek 
szerepe pontosan az volt, hogy közelebb hozza 
a műfajt a fiatalsághoz. Idézem: „Tudom, hogy 
nem lesz mindenki operarajongó. Nagyon sokan 
most vagytok életekben először ilyen előadáson. 
Lesznek olyanok is, akik most voltak utoljára, de 
ha csak egy is lesz közületek, aki most lesz opera-

rajongó, akkor már megérte.”
Megérte, bizton kijelenthető!
Sokaknak teljesen újszerű és váratlan volt a 

műfajra jellemző zenés előadásmód. A fantasz-
tikus díszletmegoldások és a hatalmas színház-
terem hangulata mindenkit magával ragadott. 
Értékelés? Kell azt biztosan?

Nem lehet tudni, hány deszki gyermek lett 
operakedvelő, de nem is ez volt az elsődleges 
cél. A pedagógus feladata többek között a világ 
kitárása és megismertetése tanítványaival és 
ez megvalósult. Ha mégis értékelni kell, akkor 
legyen annyi elég, hogy a „deszki különítmény” 
fegyelmezett és kulturált viselkedése mindent 
elárult.   Kis csapatunknak nagy élmény volt ez. 

 A színház után városnézésre indultunk a 
metró segítségével, ami már önmagában egy 
esemény a gyermekek számára, hát még az 
Őket kísérő tanároknak! Megnyugtatok min-
denkit, ugyanazokat a gyerekeket sikerült haza 
hozni metrózás után is, akiket elvittünk! Meg-
tekintettük az Országházat, sétáltunk a Duna 
parton, megcsodáltuk a budai panorámát és a 
Duna hídjait. Az égiek is támogatták kirándu-
lásunkat, az egyik legszebb májusi napot fogtuk 
ki.

Hazafelé egy boldog, élményekkel teli, vidám 
csapatot láthatott a vonat népe. 

Kicsiny, de annál lelkesebb csapatunknak, 
„Nagy kaland volt ez, az Óriási Budapesten!” 

egy arab közmondásban foglaltakra cáfolhat-
tak rá alsós diákjaink. Ezen alapigazság imí-
gyen szól: ”Ha a hegy nem megy Mohamedhez, 
Mohamed megy a hegyhez”. Deszken ezen ősi 
közmondás érvényét vesztette ezen a napon. 
Nem az alsós diákok jöttek az ásványokhoz, 
hanem a „hegyek” mentek a Tempfli térre. 

Odagörgettük nekik! Az osztálytermekben 
történt bemutatót nagyok élvezték a gyere-
kek, a zsákba macskát (zsákba követ) találták 
a legizgalmasabbnak és elvarázsolta Őket a 
meteorit kövek misztikuma. Köszönjük Péter 
bácsinak!

Itt kell megemlíteni, hogy az ásványgyűjte-
ménynek készül egy új, világítástechnikával 
ellátott kiállítóhely. Határozott elképzelés az, 
hogy a gyűjtemény a település turisztikai lát-
ványosságainak egyike legyen! 

Rendkívüli óra
Pedagógiai munkánk alappillére a változa-

tos módszertan alkalmazása, melybe jól illesz-
kedett Mészáros Zsófi  4.osztályos tanulónk  és 
édesapja angliai beszámolója. Zsófi szüleivel 
Londonban töltött néhány napot. Rendhagyó 

angol órán Zsófi egy nagyon érdekes élmény-
beszámolót tartott, majd édesapja, Mészáros 
Milán képekkel illusztrált színes előadást 
tartott a gyerekeknek a látottakról, melyet ez-
úton köszönünk meg!

Majális
Az iskola dolgozói a település rendezvé-

nyeinek, eseményeinek, közéletének aktív 
résztvevői. Így volt ez a deszki majálison is, 
ahol tantestületünk minden tagja részt vett. 
Segítkeztünk, részt vettünk többek között vi-
lágháborús kollázs készítésben, süteményáru-
lásban, kézműves foglalkozásokban, arcfes-
tésben és pörköltfőző versenyben.

Valljuk, hogy a tanár-diák-szülő közösség-
építése egy olyan községben, mint Deszk, nem 
korlátozódhat csak az iskola falain belülre.

Operakaland

Nyolc képzőművésznek adta át a Római Ma-
gyar Akadémia ösztöndíjait Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere április 21-én, a 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) budapesti szék-
házában. Büszkeségünkre és örömünkre a nyolc 
képzőművész között volt Ágoston Lóránt deszki 
pedagógus is. Gratulálunk!

Szerk.

Újabb deszki siker
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Kevés idő= rövid írás  
De csak az írás rövid, program 

akadt/akad bőven házunk táján.
A majálisra sok betűt nem 

vesztegetek, hiszen aki ott volt, 
láthatta, aki meg nem volt, az úgy-
is sajnálja. Nem fájdítom tovább a 
szívét, hogy milyen jó kis műsor-
ról maradt le május 2-án. És nem 
a Kasza Tibire gondolok.

A próbák zajlanak töretlen a 
SzentSzávában és a Faluházban is. 
Szükség is van a sok gyakorlásra, 
mert ahogy nyílik az idő, közeleg 
a nyár, úgy szaporodnak a meg-
keresések, fellépések, események. 
Innen is üzenem a Bánátosoknak, 

hogy „hahógyertekgyertekpróbá-
ramertsokatennivalómég”! 

A szokásos szegedi tánchá-
zaink (egyik) évzárására került 
sor május 13-án a Nemzetiségek 
Házában. Együtt ropták görögök, 
szerbek, bolgárok (nálunk mind-
járt két Bolgár is akadt ). So-
kan voltunk és nagyon lelkesek, 
ifjak és örök-ifjak. A hangulatot 
a finom sütemények és a jófajta 
Dunai-féle bátorító csak fokozta.

Május 23-án a Szeged Napja 
Ünnepségsorozat keretein belül 
a Dugonics téri „Kincs tér”-en 
részt vettünk a Nemzetiségi Gá-
lán, majd táncházat is tartottunk. 

Lassan már nincs is Szeged Napja 
Deszk nélkül.  A műsorra so-
kan kíváncsiak voltak és a tánchá-
zi emelkedett hangulat nem csak 
a borfesztiválnak volt köszönhe-
tő, ezt bizton állíthatom.

Az előző hónapban hagyo-
mányteremtő szándékkal meg-
tartott táncház a Károlyi Mihály 
Kollégiumban olyan hatalmas 
sikert aratott, hogy folytatnunk 
kellett. A táncos-lábúak zené-
szekért kiáltottak, és újra együtt 
töltöttünk egy fergeteges estét 
május 27-én. A táncokat Brczán 
Krisztifor tanította, és a Bánát 
zenekar zenélt. Nagyon jó han-
gulatú, izzadós, izomlázas este 
volt, reméljük a résztvevők a nyári 
szünet után is jönnek. A sorozat 
szeptembertől ugyanis folytató-
dik a kollégiumban.

És most következzenek az elő-
zetesek, avagy hol lehet minket 
legközelebb látni?! Mert az ugye 
nem kérdés, hogy érdemes min-
ket keresni, megtalálni és meg-
nézni! 

Nos, június 7-én a Könyvhét 
keretein belül tőlünk, – a Bánát 
zenekartól és a táncosoktól – lesz 
hangos a Dugonics tér. Ez a fellé-
pés is, akárcsak a fentebb említett 
Szeged Napja-féle, már hagyomá-
nyosnak mondható és rendszeres. 
Csak úgy, mint a Rózsafesztivá-
lon való megjelenésünk. Június 
20-án a szokásoknak megfelelő-
en Szőregen fogjuk elkápráztatni 
a nagyérdeműt.   Jóvanna… 
fellépés lesz ez is, de a kápráztatás 
mennyivel jobban hangzik. 

Végezetül, és ezt már mindenki 
bizonyára kívülről fújja:

Kedves Deszkiek! Ne feled-
jétek, hogy továbbra is minden 
pénteken 19 órától a „Szent Szá-
va” Szerb Kulturális Oktatási 
és Hitéleti Központban (szerb 
óvoda-iskola) ingyenes SZERB 
TÁNCHÁZ-at tart az Egyesület. 
Várjuk az érdeklődőket továbbra 
is! Aki kipróbálja, az garantáltan 
ott ragad! 

Patyik Gabi

„Mi a Bánát van?”
– a Bánát Szerb Kulturális Egyesület hírei

optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Idősek klubja
2015.06.02-án Kedd 8:00-11:30-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-20% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.
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„Azt mondják, a földi boldogsághoz a követ-
kezők kellenek: legyen kit szeretnünk, legyen mit 
csinálnunk és legyen miben reménykednünk.”

     Tom Bodett

A Deszki Nyugdíjas Klub 20. születésnapját 
ünnepeltük 2015. április 24-én a Bástya Étte-
remben megrendezésre került ünnepségen. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták 
meghívásunkat, és körünkben üdvözölhettük: 
Ujhelyi István urat, Európai Parlamenti képvi-
selőnket, aki az évek során személyes jelenlé-
tével többször megtisztelte klubunkat. Szabó 
Sándor Országgyűlési Képviselő urat, akivel 
már találkoztunk klubrendezvényünkön.

Király László Polgármester urat, akinek kö-
szönjük, hogy a Deszki Nyugdíjas Klub által 
szervezett eseményeken részt vesz, illetve tá-
mogatásáról biztosít bennünket. Deszk Köz-
ség Képviselő Testületének tagjait, akik dönté-
seikkel többször hozzájárultak működésünk 
költségvetéséhez. Kónya Tündét, a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulásának Szociális 
Szolgáltató Központ Intézményvezető asszo-

nyát és Tóth Ágnest, az intézmény Deszki egy-
ségének vezetőnőjét, akik a mindennapi éle-
tünket folyamatosan figyelemmel kísérik. Bene 
Ildikót, a Faluház igazgatónőjét, akivel prog-
ramjaink megvalósítása érdekében együttmű-
ködünk. Brczán Krisztifor Alpolgármester urat, 
a Bánát Együttes vezetőjét, Stadler Ferencnét a 
Népdalkör vezetőjét, Seres István Piput a Desz-
kaSzínház vezetőjét, Retek Brigittát, a Canta-
bella Női kar vezetőjét, Prónainé Kiss Évát, a 
Nagycsaládos Egyesület elnökét, Harcel Erikát 
a Mozgáskorlátozott Egyesület elnökét, Kószó 
Arankát, a deszki Faluház volt igazgatóját. A 
deszki civil szervezetekkel, az évek során gyü-
mölcsöző kapcsolatot tudtunk kialakítani, és 
reméljük, hogy a jövőben ezek a kapcsolatok 
tovább fognak erősödni. Jelen voltak a Ferenc-
szállási, Kiskundorozsmai, és az Újszentiváni 
Nyugdíjas klubok vezetői és tagjai, akikkel már 
évek óta ápolunk baráti kapcsolatokat. Farkas 
Gáborné és Papp Józsefné is körünkben volt, 
akik a Deszki Nyugdíjas Klub volt vezetői, és 
akik már a kezdeti lépéseknél ott voltak, és sok 
éven keresztül irányították a klub életét. 

Klubéletünk során az elmúlt években ismert-
té és népszerűvé vált eddig megszokott progra-
mok, tevékenységi formák mellett újabb ötletek 
megvalósításában aktívan részt veszünk. Ezek-
hez elengedhetetlen a folyamatos támogatás, 
melyeket megjelent kedves vendégeinktől, in-
tézményeiktől, kollegáiktól, szervezetiktől kap 
csoportunk, azért, hogy a klubban napi szinten 
találkozhassunk, élvezhessük a közös játék örö-
meit, elménket frissíthessük, beszélgethessünk, 
szervezhessük házon belüli és házon kívüli 
programjainkat, és új barátokat szerezhessünk. 

Vannak klubtagjaink, akik e jeles napon nem 
tudtak eljönni, de gondolatban velünk voltak, 
és vannak, akik már csak az angyalok közül 
tekinthettek ránk. Rájuk is gondolva énekeltük 
a „Szeressük egymást gyerekek” című dalt, ami 
az évek során Pannika néni kezdeményezésre 
közösségeink énekévé vált.

Ujhelyi István Európai Parlamenti képvise-
lő úr köszöntőjét, majd Király László Polgár-
mester úr ünnepi beszédét követően a Deszki 
Nyugdíjas Klub életének elmúlt húsz évének 
fényképeiből válogattunk, hogy kedves emlé-
keinket felidézzük néhány pillanat, esemény, 
felelevenítésével, melyben segítségünkre volt 
Gárgyán Zoltán klubtársunk. A felvételek lát-
tán mindenkinek eszébe jutottak a közösen 
átélt szép pillanatok, melyek megvalósulásá-
hoz szükséges a volt klubvezetőink áldozatos 
munkája a klub élén. Király Jánosné Terike, aki 
már nem lehet velünk, emlékét örökké őrizzük. 
Algay Iván, aki jó kívánságait küldte a klubnak, 
egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt ven-
ni. Farkas Gáborné Böbe, és Papp Józsefné Irén-
ke, Csurelné Bagóczki Margit, akik körünkben 
voltak, és Őket köszöntöttük, a régi emlékek, 
közös élmények jó érzéssel töltöttek el bennün-
ket. Szabó Sándor Országgyűlési Képviselő úr 
köszöntő beszédét követően tolmácsolta Si-
micz József falunk volt polgármesterének, ju-
bileumunk alkalmából küldött üdvözletét, aki 
egészségi állapota miatt nem tudott ott lenni.

 Az ünnepünk fényét emelte Retek Brigitta és 
Seres István operett slágerekből alkotott műso-
ra. 

A pezsgős pohárköszöntő során Király Lász-
ló Polgármester úr kívánt minden jót a Deszki 
Nyugdíjas Klubnak.

Külön köszönjük: a Bástya Étterem veze-
tőjének, dolgozóinak az ízletes vacsorát, a le-
bonyolítás során nyújtott támogatást, a Vörös 
Cukrászdának a finom csokis tortaszeleteket, a 
Faluház vezetőjének és dolgozóinak a szervezés 
során nyújtott segítségüket.

A Deszki Nyugdíjas Klub minden kedves 
vendégének köszöni jó kívánságaikat és aján-
dékaikat, hogy együtt ünnepelt velünk, kö-
szönjük.

A jövőre vonatkozóan az alábbi gondolat a 
mottónk:

 „Soha nem lehetsz túl öreg egy újabb cél 
kitűzéséhez és egy újabb álom megálmodásához.”  
  /Les Brown/

A Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

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

Csurelné Bagóczki Margit, Farkas Gáborné Böbe, és Papp Józsefné Irénke
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2015. április 27. napján 
a Szociális Szolgáltató 
Központ és az Országos 
Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérel-
látó Központja valamint a Magyar Vöröske-
reszt Véradó Napot tartott a Szociális Szolgál-
tató Központban. 

Ezen a napon 16 fő adott életmentő vérké-
szítményt. A szervezők minden véradónak 
ajándékkal kedveskedtek. 

Köszönjük a segítőkészségüket! 

Tóth Ágnes

KITEKINTŐ

Időpont: 
2015. június 27. szombat 8-tól 18 óráig
Helyszín: 
bárkinek az udvara, terasza, garázsa, ……….
Cél: 
– ezen a napon lehetőséget biztosítani bár-

kinek, hogy saját portáján – kapun belül – bár-
mit kínáljon (virág, bútor, ruha, gyerekjáték.. 
befőtt.. stb..), árusíthasson nyugtaadási kötele-
zettség nélkül  

– hogy az érdeklődők, potenciális vásárlók 
ezen a napon minél több „garázsba” jussanak el 
olcsó, számukra fontos „kincsek” reményében...  

Szervező: 
Deszki Falunkért Egyesület.
Vállalja: a jelentkezők ingyenes regisztrálá-

sát, majd a vásár előtt 1 héttel valamennyi desz-

ki házhoz, Deszk térképén történt megjelölés-
sel a garázslista eljuttatását. 

Jelentkezési határidő: 2015. június 5. 
Kószó Aranka 

(e-mail: koszoarany@gmail.com, 
70-635-8037)

„Hálózat a 
közösségért” 
2015 áramdíj 
fizetést segítő 
program

Újra megnyílt a lehetőség a hátralékmentes 
fogyasztóknak az áramdíj fizetés támogatá-
sára. A pályázatokat 2015. május 11–től lehet 
benyújtani a Hálózat a közösségért webolda-
lán 2015. június 22 –ig. Az alábbi csoportok-
ban lehet pályázni:

– rendszeresen fizető, nehéz szociális 
helyzetben levő fogyasztó 

– támogatás összege: 15 000 Ft
– előre fizetős mérővel rendelkező, hátra-

lékmentes fogyasztó 
– támogatás összege:  9000 ft
– Az EDF DÉMÁSZ-nál programtól füg-

getlenül részletfizetési megállapodást kötött, 
azt tartani tudja és más elmaradása nincs 

– támogatás összege: 15 000 ft

A díjhátralékos fogyasztók számára a tá-
mogatási pályázat folyamatos 2015. szeptem-
ber 15 -ig.

A programról bővebb információt a halo-
zat.maltai.hu internetes oldalon találhat.

Tóth Ágnes

I. Deszki garázsvásár A Szociális 
Szolgáltató 
Központ Hírei

VÉRADÁS

A sport és szabadidős tevékenységek tá-
mogatása mellett a kultúra és hagyományok 
ápolására is nagy hangsúlyt fektet a település. 
A közelmúltban elnyert III. tengelyes és LE-
ADER pályázati forrásokból Deszk központ-
jában található, korábban lakóház funkciójú, 
régi építésű parasztház felújítása, rekonstruk-
ciója valósulhatott meg. 

A felújítás első üteme a III. tengelyes uniós 
forrásból valósult meg: magában foglalta az 
épület vízszigetelését, a vakolat, a burkolatok 
felújítását, cseréjét, a tetőszerkezet javítását a 
cserepek cseréjével, illetve még a vonatkozó 
udvari közlekedési útvonalak kerültek kialakí-
tásra. 

A fejlesztés második ütemében – mely a te-
lepülés újabb nyertes pályázatából, a LEADER 
támogatás egy részéből valósulhatott meg – a 
tetőszerkezet további részei újulhattak meg, tel-
jes körű nyílászárócsere és elektromos felújítás 
kíséretében. A LEADER pályázati forrás másik 
részéből lehetőség nyílt egy új közösségi tér, egy 
Emlékpark megvalósítására is, melyet a deszki 
Római Katolikus Templommal szemben lévő 
közterület rekonstrukciójával (parkosítás, sé-
tány kialakítása, pihenőpadok, kandeláberek, 
ivókút és kopjafák elhelyezésével) valósítottunk 
meg és adtunk át a nagyközönségnek 2014 tava-
szán.  Az Emlékpark amellett, hogy javítja a te-
lepülésképet és emléket állít a település nagyja-
inak, hiánypótló jelleggel pihenőpark funkciót 
is betölt, amely remek közösségi színterévé vált 
a helyieknek és az ide látogatóknak egyaránt. 
Ugyanezen fejlesztés keretében a településen 3 
szféra (önkormányzat, civil és vállalkozói szek-
tor) együttműködésével közös bemutatkozó 

kiadvány és leporelló készült, mely által megis-
merhetjük a helyi kulturális hagyományokat és 
turisztikai értékeket, valamint a helyi örökség-
védelmi csoport munkáját is. 

Örömünk és büszkeségünk, hogy a fejlesz-
tések eredményeként tovább gazdagodott és 
szépült településünk: egy virágos közparkkal, az 
Emlékparkkal, és a régi parasztház felújításával 
kialakított tradicionális épülettel, mely a to-
vábbiakban Népi hagyományőrző közösségi 
házként fog otthont adni számos közösségi és 
hagyományőrző rendezvénynek, helyi és ven-
dégkiállításoknak, mely nemcsak Deszk lakos-
sága, hanem az ide látogató vendégek számára 
is vonzó attrakciót jelent.

Kedvezményezett:    
 Deszk Község Önkormányzata

LEADER támogatás összege:   
 12.572.340,- Ft.

(Ebből a hagyományőrző közösségi házra: 
3.985.350,- Ft)

III. tengelyes támogatás összege:      
 5.886.039,- Ft.

A támogatás mértéke:   100%

Népi hagyományőrző közösségi ház 
ünnepélyes átadása Deszken
a népi  hagyomány - és a helyi örökség 
megőrzése jegyében
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Ragyogó tavaszi idő és tetemes mennyiségű hal várta a 2015. év első 
horgászversenyének résztvevőit. A reggeli étel és ital elfogyasztása után 
a harminchat résztvevő elfoglalta a kisorsolt helyét, és megkezdődött 
a három órás versengés. A halak kapókedvére nem lehetett panasz, hi-
szen a tónak nem volt olyan szeglete, ahol ne akadt volna zsákmány. A 
napról napra rendezettebb környezetben – köszönhető többek között 
az előző szombaton tartott környezetvédelmi napnak, melyen tizenhá-
rom horgásztárs vett részt – igazán jó szórakozás volt ez a délelőtt. A 
mérlegelés igazolta a várakozásokat, hiszen remek fogási eredmények 
születtek.

A végeredmény:
 I. Ifj. Kovács Antal  15,10 kg, 8 db ponty
 II. Juhász József  11,85 kg, 6 db ponty
 III. Szűcs Ferenc  8,00 kg, 4 db ponty
 A legnagyobb kifogott hal egy  4,25 kg-os ponty volt.

„Maros Ponty” Horgászegyesület

Sorozatunkban olyan deszki 
fiatalokat szeretnénk bemutatni, 
akik valamiben (sportban, tanu-
lásban, művészetben) kiemelke-
dő teljesítményt nyújtanak. Sze-
keres Réka a judo sportágban 
elért eredményeivel keltette fel 
kíváncsiságunkat. Kérlek, Réka, 
mutatkozz be nekünk pár mon-
datban.

– Szekeres Réka vagyok, 2002-
ben születtem, születésem óta 
Deszken élek.

A rendszeres mozgás az életem 
része. Már kétéves koromban, a 
deszki Tücsök oviban rendszere-
sen vittek minket, ovisokat úszni, 
majd négyéves koromban kezd-
tem el rendszeresen néptáncolni 
szintén az ovisokkal Tóth Gabi 
bácsinál. Hat éves korom óta imá-
dok lovagolni, ez a szerelem máig 
kitartott.

– Hogy kerültél kapcsolatba a 
judoval?

– Nyolc éves koromban a 
Szegedi Nagy Sportágválasztón 

tetszett meg a judo. Mivel unoka-
testvérem, Bence, aki nálam 1,5 
ével idősebb, Szőregre a Szegedi 
Judo Iskola SE edzéseire járt, így 
én is beiratkoztam. Huszár Laci 
bácsi, az edző nagyon örült, mert 
lányok nem sokan választják ezt 
a sportot. Sokat játszottunk, de a 
sport alapját is itt sajátítottam el. 

Később átkerültem Katona Pál-
hoz, aki az idősebb korosztállyal 
foglalkozik. Most már, nem csak 
játék a judo, hanem életforma, ko-
moly célokkal.

– Milyen eredményekkel büsz-
kélkedhetsz?

– 2013 óta a Magyar Judo Szö-
vetség igazolt versenyzője vagyok.

A legbüszkébb arra vagyok 
az eddig elért eredményeim kö-
zül, hogy a 2015. április 18-án 
Orosházán megrendezett II. 
Oros-Honvéd Kupa és Regioná-
lis Diákolimpia Judo versenyen a 
lányoknál -52.0 kg-ban a dobogó 
felső fokára állhattam. 

– Gratulálunk Réka, további 
sok sikert kívánunk!

És végül kedv-
csinálónak a judo 
sportágról rövi-
den: 

1882-ben egy akkor 22 éves fi-
atalember, Kanó Dzsigoró (1860-
1938), többdanos dzsúdzsucu 
mester, az addigi harcművészeti 
ismeretei alapján megalkotta 
a ma dzsúdóként ismert küz-
dősportot. Amikor megalkotta 
rendszerét, amit „dzsúdó”-nak 
(Judo) nevezett el, elhagyta belőle 
a testi épségre veszélyes techni-
kákat, és sportolásra alkalmassá 
tette, így adta azt át a gyerekeknek 
és felnőtteknek.

A dzsúdó ma már olimpiai 
sport, a magyar olimpiai ered-
mény listán a hatodik legeredmé-
nyesebb sportág, ami hallatlanul 
emelkedő népszerűségét mutatja. 
Ahhoz azonban, hogy népszerű-
vé válhasson, sok japán mester-
nek kellett külföldön bebizonyí-
tani azt, hogy a fizikailag kisebb 

ember is legyőzheti a nagyobbat.
A Judo - mint a NAT része és 

olimpiai sportág - kitűnő testne-
velési és jellemfejlesztő módszer 
mindenki számára, de különösen 
a gyermekek testi és lelki fejlő-
désének elősegítésére, Japánban 
az általános iskolai testnevelés 
szerves része. A több ezer éves 
gyökerekkel rendelkező ázsiai 
(japán) kultúrából kialakult Judo 
nem csak egy sportág, hanem egy 
tudatosan kifejlesztett mentális és 
fizikális önfejlesztő, egészségmeg-
őrző rendszer, életmód. 

Ez magában foglalja a koordi-
nációs mozgásoktól az eséseken, 
földharcon át a testdobásokig a 
különféle sportmozgások soka-
ságát és nagy hangsúlyt helyez a 
judo-t tanuló személyiségének, 
jellemének fejlesztésére, egész-
ségének megőrzésére – ami mai, 
rohanó világunkban rendkívül 
fontos lehet, nem csak a tornater-
meken belül.

Szerk.

Évadnyitó horgászverseny

Deszk ifjú büszkeségei – Szekeres Réka
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Nem-is-volt télből zivataros 
nyárba csöppentünk; virágzik a 
bodza és villámok cikáznak az 
égen, mintha sietne a nyár. Persze, 
igaza van, hiszen a gyereknappal 
lezárul a tavasz, és eperlekvár il-
latú, borsófejtegetős esték követ-
keznek a kapálós-ültetős-öntö-
zős-szüretelős nappalok után.

Ennek a hónapnak a vége a 
gyermekeké (mindegyik kicsit az, 
de ez hivatalosan is), csábítsuk ki 
őket a lakásból, kifakult bőrüket 
melegítse a nap, töltsenek több 
időt velünk, főzzük meg kedvenc 
ételeiket a friss zöldségekből – pél-
dául a borsóból. A zsenge, roppa-
nós zöld gömböket valahogyan 
minden lurkó szereti; főzelékbe, 
zöldséglevesbe, borsós nokedli-
ként, vagy, ha máshogy nem is, 
nyersen. 

A zöldborsó igazán gazdag vi-
taminokban, ásványi anyagban, 
ráadásul rostokat is tartalmaz. 
K-vitamin tartalma csontfehér-
jék képződésében és a megfelelő 
vérképződésben kulcsfontosságú, 
míg vas-, folsav- és B-vitamin tar-
talma segít a tavaszi fáradékony-
ság levetkőzésében.

A borsófejtésbe és a desszertké-
szítésbe is bevonhatók a gyerekek, 
ha megfelelő bonyolultságú rész-
feladatot kapnak.

A borsós nokedli receptjén kí-
vül a süni-sütit hoztam most el, 
kívánom, lelje mindenki örömét 
benne!

BORSÓS NOKEDLI

HOZZÁVALÓK:
 1 fej vöröshagyma
 2 gerezd fokhagyma
 40 dkg kifejtett borsó
 pirospaprika, só
 kevés olaj
 2 tojás
 liszt

ELKÉSZÍTÉS:
1. a vöröshagymát kockáz-

zuk fel, kevés olajon pirítjuk meg, 
majd víz hozzáadásával pároljuk 
majdnem készre; a friss zöldborsó 
ugyanis hamar megpuhul, és ha a 
hagymára kell várnunk, szétfőz-
zük a zsenge borsót.

2. A tűzről levéve ízlés szerint 
paprikázzuk, sózzuk. Zúzzuk szét 
a fokhagymát és adjuk hozzá.

3. A pörköltalaphoz öntsük 
hozzá a borsót, öntsük fel annyi 
vízzel, hogy félig ellepje.

4. Főzzük 6-8 percig, közben 
készítsük el a nokedli tésztát: a 
tojásokat egy-egy csipet sóval ver-
jük fel, és adjunk kb. 100 g lisztet 
hozzájuk. Függ a tojás méretétől 
és frissességétől is, mennyi lisztet 
vesz fel; lágy, de nem folyós tésztát 
kell kapnunk.

5. A borsópaprikáson pótoljuk 
a vizet, forraljuk fel, majd szag-
gassuk bele a galuskákat. 2-3 perc 
alatt főzzük készre, ízesítsünk még 
rajta szükség szerint.

SÜNI-SÜTI
Minden háziasszonynak van 

bevált és kedvenc keksztorta 
alapja; ez a kókuszgolyó tésztája. 
Gyereknapra (kipróbáltan) ked-
velt közös program a konyhában 
a kókuszgolyó készítés is. Ennek 
továbbfejlesztése, ha kakaó helyett 
ételfestéket teszünk a tésztába, 
mondjuk, pirosat, és katicát for-
mázunk 50 g-nyi anyagból. A pöty-
tyek lehetnek kakaós kókuszgolyó 
tésztából, vagy mazsolaszemek, 
de felolvasztott csoki cseppjei is. 
A süni-süti annyiban különbözik 
ettől, hogy kapott egy masszából 
(marcipán, vagy fondant, vagy 
akár cukormáz) a „test”-része egy 
burkolatot, és ezt, háttal tartva a 
figurát, bevagdostuk ollóval. Sze-
me/orra lehet cukorgyöngy is, a 
lényeg, hogy szeressék a gyerekek, 
illetve ételallergiásoknak is elké-
szíthető.

TEJ-TOJÁSMENTES 
SÜNI-SÜTI HOZZÁVALÓI
 ½ liter rizstej
 ½ kg darált háztartási 

keksz
 5 ek gríz
 fél kocka tejmentes mar-

garin
 fél üveg (200 g) házi kaj-

szilekvár
 4 ek kókuszreszelék
 2 ek (holland) kakaópor
 fél üveg rumaroma
 burkolat a tüskekabáthoz

ELKÉSZÍTÉS:
1. főzzünk tejbegrízt a rizstej-

ből és a grízből. Amíg meleg, ol-
vasszuk fel benne a margarint, és 
öntsük hozzá a rumaromát. Hűt-
sük ki.

2. A darált kekszet a kakaópor-
ral és a kókuszreszelékkel keverjük 
el, adjuk hozzá a lekvárt és a tej-
begrízt is. Dolgozzuk össze. Osz-
szuk ketté.

3. Készítsünk fekvő tojás alak-
zatot. A hegyes fele lesz az orra a 
süninek. Hagyjunk el egy kis he-
lyet az arcnak, a többit burkoljuk 
be a kabát anyagával.

4. Egy hegyes ollóval csipked-
jük meg az ollót síkban tartva a 
masszát. Szép tüskemintákat ka-
punk. Orrát/arcát cukorgyöngy-
gyel, csokicseppel mintázhatjuk.

Jó étvágyat és kellemes időtöltést 
kívánok!

Kardos Ditke

Kert és konyha

1596 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                          2015. Május 27. – Június 2. 

Csirke comb 666444999   FFFttt///kkkggg 

Csirkemell csontos 999999999   FFFttt///kkkggg 
Sertés lapocka 999999999   FFFttt///kkkggg 
Sertés comb  111000999999   FFFttt///kkkggg 
Trappista sajt 111000999999   FFFttt///kkkggg 
Vegeta ételízesítı 250g  333999999   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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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, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
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;

Családi események
Halálozás

Baranyi Ferenc Deszk, Petőfi u. 
32/A. szám alatti lakos 79 éves korában,

Gárdonyi Imre Deszk, Kossuth u. 9. 
szám alatti lakos 75 éves korában,

Papp Szilveszterné Deszk, József A. u. 3. 
szám alatti lakos 90 éves korában,

Hunya János Deszk, Felszabadulás u. 64. 
szám alatti lakos 91 éves korában elhunyt. 

Megérkeztünk!
Papp Józsefnek és Papdi Évának 
(Oroszhegyi u. 1.) DORKA LILLA
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Házasság
Máté Nándor és Papós Kitti 
2015. május 9. napján,
Molnár Imre és Tóth Eszter 2015. má-
jus 9. napján házasságot kötöttek.

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: 
június 3. 17.

A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját 
zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladé-
kot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!



2015. MÁJUS16  

Kopjafa avatás a Majálison

Számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak

Szolnokon a Borbolya néptánccsoport

Nagy Dorottya, a Deszki 
Tükör legfiatalabb olvasója

Szőregi Rózsaünnep

Felhívás!
Szeretettel várjuk a

 Szőregi Rózsaünnepi felvonulásra 

azok jelentkezését, akik szívesen felvonulnának 

rózsákkal díszített járműveikkel

 2015. június 20 – án,

 szombaton 17.30 órától 

a település főutcáin. Örömmel fogadjuk magánem-

berek, baráti társaságok, közösségek jelentkezését 

is, akik öltözetükön viselik a rózsás dekorációkat, 

vagy egy-egy hordozható installáció segítségével 

teszik rózsássá társaságuk karneváli megjelenését.

Bővebb információ kérhető a

 Tömörkény István Művelődési Házban

 (Szeged-Szőreg, Magyar u. 14.) 

személyesen vagy telefonon: 62/317-881.

Jelentkezési határidő: 2015. június 5., péntek

Jelentkezni lehet e-mailben: szoregimuvhaz@gmail.com


