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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Az új képviselő-tes-

tület jól kezdte az évet 
a nyertes pályázatok te-
rén. Az év elejei 46 millió 
mellett valóban újabb 
150 milliós fejlesztésre 
lehetnek büszkék?

– A válasz határozott 
igen! El sem tudom mon-
dani, mennyire jó érzés, 
hogy az októberben felállt 
új testülettel, az első új esz-
tendőnket ennyi jó hírrel, 

ennyi fejlesztéssel van lehetőségünk bevésni a település történetébe. Az 
intézményeink energetikai felújítására nyertünk most 150 MILLIÓS 
FEJLESZTÉSI KERETET! Rögtön a jó hír közlése után, itt az újságunk 
hasábjain is szeretném tisztelettel megköszönni Dr. Bohács Zsoltnak a tá-
mogatását és az előkészítésben nyújtott segítségét. Nagyon örülök, hogy 
a volt kenu világbajnok, a FIDESZ Csongrád Megyei 1-es választókerü-
leti elnöke komolyan veszi körzetének politikától mentes képviseletét. A 
projektből az 1997-ben épült sportcsarnokunknak, az új iskola- és óvoda 
épületnek és a patinás régi iskolának adhatunk új köntöst, a legkorszerűbb 
nyílászárókkal felvértezve. A fejlesztés kapcsán jelentősen csökkeni fog az 
érintett épületek üzemeltetési költsége, ez pedig kisebb felújítások és egyéb 
fejlesztések anyagi hátterét biztosíthatja számunkra.

Időközben a pályázatot kiíró minisztérium kivette a gépészeti munká-
kat a felújítások köréből, hogy minél több önkormányzat részesülhessen 
a működési költségeket csökkentő fejlesztési keretből, ám így is az eddi-
gi legnagyobb ilyen beruházás valósulható meg Deszken 2015 év végéig! 
Ha az energetikai magtakarításokat célzó ténykedések közé belevesszük a 
sportcsarnokot, a faluházat és a hivatal épületét érintő, és már éppen kivi-
telezés alatt álló napelemes projektünket, akkor joggal lehetünk büszkék 
képviselő társaimmal az első évünkre. Az apparátussal a hátunk mögött, 
közel 200 millió forintot hoztunk a településre bő fél év leforgása alatt.  
Remélem, ezen számok tükrében a település lakói is jónak értékelik az ed-
digi munkánkat.    

– Várható még valami erre az évre – vagy ne legyünk telhe-
tetlenek?

– A mindenkori képviselő-testületnek nem csak lehetősége, de 
közös felfogásunk szerint kötelessége is élni minden pályázat adta 
lehetőséggel. Nem látszik a főtéren álló községháza falain keresztül, 
de a csendes hétköznapokban is lázas, és feszített munka folyik a napi 
teendőkön felül, ami elég sok munkát ad az apparátusunk minden 
csoportjának. Nem hinném, hogy sok olyan pályázati kiírás került 
volna ki, amire nem ugrottunk rá a legjobb tudásunk szerint! A fen-
tieken felül, az elmúlt két hónapban több pályázatot is benyújtot-
tunk kollégáinkkal. Csak szemezgetésként: – kábítószer prevenciós 
programok megvalósítására 1,6 millióért – a közterület felügyelő 
és a polgárőrség kiszolgálását célozva, egy SUZUKI Vitara terepjáró 
beszerzésére 5 millióért – idősbarát önkormányzati díj elnyerésé-
ért 1 millió forintra – a Szőregi sor szélesítését remélve 17 millió-
ra – a sportcentrumban kültéri fitnesz eszközök beszerzésére és 
teniszpálya építésére 14 millió forintra – a közel 400 éves deszki 
nagy tölgyfánk környezetének rendbehozatalát célozva 1 millióra 
– főtéri napórára és szociokulturális felmérések finanszírozását 
biztosítandó 2,5 millióra – és a faluház technikai berendezéseinek, 
fénytechnikai fejlesztéseinek és bútorzat cseréjének anyagi hátteret 
adó 3,7 millió forintra adtunk be pályázatot.  Nincs henyélés, és nem 
is lesz a következő öt évben, hiszen saját költségvetésből ilyen célo-
kat soha nem tudunk megvalósítani. Örülök, hogy Brczán Krisztifor 
alpolgármester úr is belefolyt a napi munkába, hiszen a heti vezetői 
egyeztetéseken túl a pályázataink előkészítésében is részt vállal, ami 
nagy segítség számomra is. Reméljük, hogy meg lesz az eredménye a 
terveknek, a sok munkának és idegeskedésnek!

– Választási ígéret marad az évenkénti két tanterem felújí-
tása az iskolában, vagy komolyan gondolták a képviselők ezt a 
szimpatikus elképzelést?

– A választási kampányban kivétel nélkül minden képviselőjelölt 
társam támogatta az iskola több évtizedes bútorainak folyamatos, 
tervszerű cseréjét és a tantermek felújítását. A hat évvel ezelőtt meg-
valósult iskola felújításba ez sajnos nem fért bele. Vid György igaz-
gató úrral egyeztetve, a mindenkori elsősök tanterme és egy másik 
osztályterem újul meg minden évben. Az árajánlatok már várják a 
testület döntését, szeptemberben biztosan két szép tanterem várja a 
lurkókat. Parkettát csiszolunk, festünk, az új padok, tanári asztal, szé-
kek és szekrények beállítása mellett. Ráfér már az iskolánkra, és bár-
mennyire is az államé lett, a miénk marad mindig a deszki általános 
iskola. 

A kistérségünkkel pályáztuk az interaktív táblákat is, amit szintén 
a deszki gyerekek élvezhetnek már ettől az évtől. A tanterem felújítá-
sok mellett keressük a lehetőségét a három iskolaudvar teljes rendbe 
tételére, az egy picit nagyobb falat, de ebben a ciklusban megtaláljuk a 
módját, hogy minden porcikájában megszépülhessenek az iskoláink!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  Szerkesztőség

– Az új hulladék-törvény lehetőséget ad 60 és 80 literes kukák la-
kossági használatára. Deszken is élhetnek a lakosok ezzel a kisebb 
díjjal járó szolgáltatási formával?

– A törvény értelmében a település fajlagos hulladék elszállítási mu-
tatóihoz igazítva valóban lehetőség nyílik az eddigi 120 literes kukával 
szemben 60 literes edényzet használatára és az ezzel járó kisebb havi díj 
fizetésére is, egyedülállók számára. Ezt a kis kukát a nem egyedül állók saj-
nos nem kérhetik, mert a települések között a sok szemetet kibocsájtók 
közé tartozunk. Ez a fajlagos érték Deszken 64 liter felett van hetente, ami 
nem tűnik soknak, ám, ha végre komolyan vennék a deszkiek a szelektív 
hulladékok kipakolását kéthetente, és ezt az értéket 40 liter környékére 
tudnánk szorítani, akkor a párban élő deszkiek is igényelhetnének 80 li-
teres kukákat – a hozzá tartozó alacsonyabb díjjal együtt. Évente egyszer 
lehet az éves átlagok alapján új, kisebb edényeket és olcsóbb szolgáltatást 
igényelni – de ez Deszken a jelenlegi szokásokat nézve csak álom marad. 
Eddig csak kértük és javasoltuk a lakosságnak, hogy gyűjtsék a szelektív 

hulladékot és vegyék igénybe a kétheti rendszeres-
séggel, a házaink elől történő ingyenes elszállítást, de 
mostantól egymás zsebeibe „nyúlkálunk”, ha tovább-

ra is közömbösek maradunk ezen a téren. Akarnak 
kevesebbet fizetni a szemétszállításért? Akkor kérek 
mindenkit, csökkentsük a heti szemét mennyiségét a 
lehetőség szerint szelektált hulladék gyűjtésével! A zse-
bünk bánja a közönyt, és bizony a gyerekeinket is hiá-
ba tanítjuk erre az iskolában, ha az otthoni példa nem 
erősíti a környezettudatos gondolkodást.  Ne nekem, a 
pénztárcájuknak higgyenek! 

60 L ?
80 L ?

120 L ?
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

Bensőséges ünnepségen köszöntötte a család 
és a barátok az 1955.05.29-én Deszken házassá-
got kötött Csikós Andrást és feleségét, Szabó Má-
riát 60. házassági évfordulójuk alkalmából.

A meghatódott pár Simon Hajnalka anya-
könyvvezető előtt erősítette meg fogadalmát.

 
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg a kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el:
Légy hű mindhalálig!”

 Madách Imre
 
Ezúton is gratulálunk a jubiláló házaspárnak.

Szerk.

Gyémántlakodalom Deszken

Döntött a Testület arról, hogy 
támogatási igényt nyújt be a 
„Gyermekszegénység elleni 
program” keretében kiírt 2015. 
évi szociális nyári gyermekét-
keztetéssel kapcsolatban, mely 
során 2015. június 16-tól 2015. 
augusztus 28-ig terjedő időszak-
ban 53 munkanapon keresztül 
biztosítja – rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben része-
sülő – 22 gyermek étkeztetését 
napi egyszeri melegétkeztetés 
formájában. A Képviselő-tes-
tület a gyermekétkeztetéshez 
szükséges 93 280 Ft önrészt (4 
gyermek vonatkozásában)  biz-
tosította. Jóváhagyta a Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit 
Kft. közhasznúsági szerződését, 
valamint zárt ülésen jóváhagyta 
a polgármester átruházott hatás-

körben hozott települési támo-
gatási kérelmet elutasító határo-
zatát. 

A Képviselő-testület elfogadta 
a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munkáról, 
a községet érintő fontosabb ese-
ményekről és az önkormányzati 
pályázatokról, valamint a tájé-
koztatót a lejárt határidejű hatá-
rozatokról. A megszűnt Deszki 
Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetési beszámo-
lóját, Deszk Község Önkormány-
zata 2014. évi zárszámadását jó-
váhagyta és elfogadta. Szintén 
elfogadta a belső ellenőr által 
elkészített 2014. évről szóló ösz-
szefoglaló belső ellenőrzési jelen-
tést. Megtárgyalta a Faluház által 
a szünidőben szervezett nyári 
táborok programtervezetét, va-

lamint a „Deszki Falunapok” 
rendezvény koncepcióját. Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának ajánlatát elfogadva dön-
tött arról, hogy részére elidegeníti 
a Szegedi Víziközmű Működtető 
és Fejlesztő Zrt-ben lévő 14 db, 
egyenként 100.000 Ft névértékű 
törzsrészvényét 150.000 Ft/db 
vételárért, azaz mindösszesen 
2.100.000 Ft vételárért. Pályázta-
tást követően döntött arról, hogy 
vagyon-és felelősségbiztosítási, 
valamint szakmai felelősségbiz-
tosítási szerződést köt a Generali 
Biztosító Zrt-vel. Elfogadta a pol-
gármester szabadságütemezését. 
Döntött arról, hogy hozzájárul a 
Testület a Ford Focus személy-
gépkocsi lecseréléséhez oly mó-
don, hogy új személygépkocsi 
kerüljön megvásárlásra, melynek 

vételára a meglévő személygép-
kocsi értékesítését követően an-
nak eladási árával csökkentésre 
kerüljön. Hozzájárult ahhoz, 
hogy a a Deszki Művelődési Ház 
és Könyvtár részére 240.000 Ft. 
többlet finanszírozást nyújtson, 
melyből az Intézmény által mű-
ködtetett Cantabella Női Kar fel-
lépő ruháinak elkészítését finan-
szírozzák. Módosította korábbi 
határozatát, mely alapján a Sző-
regi Polgárőr Egyesület járőrö-
zésének finanszírozási módját 
a BM migrációs pályázatából 
finanszírozza, nem közvetlen ön-
kormányzati forrásból.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita 

jegyző

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015 
május 6-ai rendkívüli, valamint május 26-ai  rendes ülé-
sén a következő határozatokat hozta

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 2015. július 1. napi hatályba 
lépéssel a Képviselő-testület megalkotta a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló új rende-
letét. Az új szabályozás alapján július 1. napjától a közszolgáltató a la-
kóingatlant egyedül- és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

Röviden az alábbiakat kell tudni: 
• Az igényléshez formanyomtatvány (nyilatkozat) kitöltése szüksé-

ges, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában, 
továbbá a közszolgáltatónál.

• A 60 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az eset-
ben veheti igénybe, ha annak tényét, - hogy a lakóingatlant egyedül és 

életvitelszerűen használja - a jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány 
útján a közszolgáltató részére bizonyítja.  

• A formanyomtatványt és a hatósági bizonyítványt a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-nek  (6728 Szeged, Város-
gazda sor 1.) kell benyújtani. Az ügyintézéshez személyi igazolvány és 
lakcímkártya bemutatására, más nevében történő ügyintézés esetében 
érvényes meghatalmazásra is szükség van. 

• A nyilatkozatot a bejelentést követő hónaptól kezdve tudja a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. elfogadni.

A gyűjtőedény cseréjének a költsége az ingatlanhasználót terheli.

 Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita 

jegyző

Tisztelt Ingatlanhasználók!
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Tájékoztatjuk a korábban bevezetésre került 
„házhoz menő zsákos” szelektív hulladékgyűjtés-
ről. Ezáltal az Önök lakóövezetében a „házhoz 
menő zsákos” gyűjtés, a hulladékudvar, valamint 
a gyűjtőszigetes rendszer áll rendelkezésre. A cso-
magolási hulladékkal megrakott saját háztartásá-
ban használatos „zsáko(ka)t” társaságunk a szoká-
sos szállítási rend szerint, azaz minden páratlan 
naptári héten szerdánként külön gyűjtőjáratban 

reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben 
történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a fent jelzett 
időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t 
kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségé-
ben áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szige-
ten elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, 
és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő 
anyagok (pl. kommunális hulladék, lom) belehe-
lyezése, és a gyűjtőszigetre való lerakása TILOS. 

Ez a cselekmény környezetszennyezés, és így sú-
lyos szabálysértésnek minősül. 

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos” 
szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázat 2. oszlopá-
ban szereplő anyagfajták helyezhetők.  További 
információt a szelektív hulladékgyűjtésről az 
alábbi weboldalon találhat: www.szkht.hu/hul-
ladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer

A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, 
úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, 
emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított 
– levegőmentes formájú – italos kartondobozra, 
PET palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt 
visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben 
szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevé-
tele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az 
alábbi elérhetőségeken:    

 ttkft@telepulestisztasag.hu * 
www.telepulestisztasag.hu 
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
           csütörtök: 7:00-19:00
           péntek: 8:00-13:00
Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 
62/777-234

Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a 
hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés 

csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

Szelektíven gyűjthető csomagolási 
hulladékok

Hasznosíthatatlan, szelektíven nem 
gyűjthető hulladékok

Papír hulladék
Újságpapír, hullámpapír, kartondoboz lap-

jára hajtogatva (hungarocell nélkül), szóróla-
pok, csomagolópapír, tönkrement könyvek, 
prospektusok, elhasznált füzetek.

Használt papír zsebkendő, használt szalvé-
ta, egyéb szennyezett papír (pl.: zsíros, olajos 
papírok, csokis papírok, jégkrémes papírok) 
műanyag borító, matrica, stb.

Műanyag hulladék
Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET pa-

lack), PP+HDPE flakonok (kozmetikai, mo-
sószeres, stb. flakonok), nylon szatyor és zacs-
kó, többrétegű italos karton (üdítős és tejes 
dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos 
műanyag dobozok (kimosva sem), műanyag 
poharak, egyéb szennyezett műanyag, stb.

Fém hulladék
Üdítős, energiaitalos és alkoholos dobo-

zok, konzervdobozok.
Olajos, festékes, vegyszeres fém dobozok és 

egyéb fémhulladékok, stb.

Deszki szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató! 
Tisztelt Ügyfelünk!

SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
 

július 1., 15. 29.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban ve-
gyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sö-
rösdobozokat kihelyezni!!!
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A 2014/15-ös tanévben meg-
hirdetett olvasásnépszerűsítő 
programunk május végén lezá-
rult. A gyerekek egész tanévben 
lelkesen gyűjtögették pontgyűjtő 
füzetükbe az elolvasott könyvek 
után járó matricákat. Pontot csak 
az kaphatott, aki a történetek elol-
vasása után a feltett kérdésekre is 
tudott válaszolni. 

Nagy izgalom után megszü-
letett a végeredmény, a legügye-
sebbek június 9-én utazhattak a 
meglepetés kirándulásra. Utunk 
ezúttal a Kecskemét melletti Ke-
rekegyházára vezetett, a Kereker-
dő Kalandparkba. Kellemes erdei 
környezetben hódíthatták meg a 
legügyesebb „KönyVadászok” a 
kötélpálya akadályokat, labirintu-

sokat és izgulhattak egymásért az 
ügyességi játékokban.

A nyertesek: Balassa Adrienn, 
Frank Kristóf, Frank Kriszitán, 
Haska Lilla, Karácsonyi Réka, 
Kócsó Bernadett, László Berill, 
Medgyes Anna, Medgyes Virág, 
Mészáros Zsófia, Pécz Ágota, Sa-
ndra Nikolett, Silló Zénó, Váradi 
Bori.

Külön dicséret illeti meg San-
dra Nikit, aki a legtöbb pontot 
gyűjtötte össze!

Olvasópályázatunk a követke-
ző tanévben újra indul, szeptem-
bertől várjuk régi és új „vadásza-
inkat”! 

Köszönjük az Önkormányzat-
nak, hogy rendelkezésünkre bo-
csátotta a kisbuszt, kényelmeseb-
bé téve utazásunkat! 

Tóth Erzsébet könyvtáros

Ezzel a címmel írt és rendezett 
egy fantasztikus darabot Rusz 
Márk Milán (Dr. Rusz Márk-Már-
kó bácsi fia), amely Karády Katalin 
életét mutatta be. Karády Katalin… 
a mai fiataloknak nem sokat mond 
a neve, szüleim korosztálya rajon-
gott érte. Végig gondoltam, mit 

tudok róla? Tudtam, hogy egyedi, 
csodaszép hangja volt. Tudtam, 
hogy a fekete-fehér filmek ünne-
pelt sztárjaként a férfiak álma volt. 
Hát ez nem sok, gondoltam, így 
nem tudtam, mire számítsak. Ze-
nés estre? Prózai előadásra? Rusz 
Milán játszotta a katonatisztet, 

Varga Klári (a debreceni Csokonai 
Színház színművésznője) alakítot-
ta Karády Katalint. Bár ez nem jó 
szó. Nem alakította, Ő maga volt 
Karády Katalin! Attól a perctől 
kezdve, hogy megszólalt, és elkezd-
te mesélni életét, teljesen elhittem, 
hogy magát a művésznőt látom és 
hallom a színpadon! Karády Ka-
talin 1910-ben született.  Végigkö-
vethettük, hogyan lett a gátlásos, 
önbizalomhiányos kislányból az 
ország Karády-ja, aki zsidókat búj-
tatott, akit szerettek és gyűlöltek, 
attól függően, hogyan ítélte meg 
(vagy el) a hatalmon lévő rezsim.  
Életemben nem láttam még ilyen 
megrázó, lélekbe markoló előadást! 
Varga Klári csak mesélt és mesélt, 
ha nevetett, mi is nevettünk, ha 
sírt, mi is sírtunk, mert úgy beszélt 
Karády nehéz korszakairól, hogy 
közben folytak a könnyei! Nagyon 
felkavaró volt! Közben hallgathat-

tunk sok-sok Karády dalt, Milán 
pedig hihetetlen virtuóz módon 
kísérte tangó harmonikáján. Rá-
jöttem, nincs új a nap alatt… a 
legtöbb dalt mi is dúdoltuk, mert 
valahogy, valahonnan ismerte őket 
mindenki, nem számított, hány év 
telt el közben. Az előadás végén 
szűnni nem akaró tapssal köszön-
tük meg az élményt, amit kaptunk. 
Mindannyiunkat mélyen megérin-
tett a darab, mint később kiderült, 
szinte mindenki elsírta magát egy-
szer-kétszer…  Megható volt látni, 
ahogy Milán a végén szülei felé 
fordulva tapsolt, Ő is meghatódott 
a feléje áradó szeretettől.

Csendesen, elgondolkodva men-
tem haza, és még napokig a darab 
hatása alatt álltam. Ahogy hallot-
tuk, a következő előadás még fan-
tasztikusabb lesz, úgyhogy szívből 
remélem, azt is láthatjuk Deszken!

Sillóné Varga Anikó

Kerekerdőben jártunk…

„Idegenben keserűbb a sírás...”
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Az egész úgy kezdődött, hogy 
Hauke Haensel, a pirnai Volks-
bank igazgatója (aki mellesleg az 
ASB szervezet felügyelőbizott-
ságának elnöke) tavaly nyáron 
Deszken járt. Aztán úgy folyta-
tódott, hogy az egyik barátja 60. 
születésnapjára egy magyar nép-
dallal szeretett volna kedvesked-
ni, ezért az az ötlete támadt, hogy 
a Deszki Népdalkör énekeljen 
egy szép csokrot, amit ő kamerá-
val felvehet és átadhatja a felvételt 
barátjának. Aztán az történt, hogy 
a jól sikerült éneklés – és gondo-
lom, szülinapi buli után – Hauke 
meghívta a mi népdalkörünket 
Pirnába. És a történet egy gyö-

nyörű hétvégével végződött, amit 
Pirnában tölthettünk el Népdal-
körünkkel. 

Csütörtök este, a hosszú út után 
kicsit elcsigázva érkeztünk meg, 
amit tovább tetézett a 3. emeleti 
szállásra való felcipekedés, de há-
listennek’ és a sok segítő kéznek, 
mindenki elfoglalhatta szobáját. 
A finom vacsora után – ahol csak 
egy tányért törtünk el – édes volt 
a pihenés. 

Másnap délelőtt egy gyönyö-
rű kiránduláson vettünk részt 
Bastei-ban. A gyönyörű táj, a 
kilátás az Elbára, a sziklákra és 
a városra... mindenkit elbűvölt. 
Délután rendezték meg a hivata-

los ünnepséget, méghozzá az ASB 
szervezet fennállásának 20. évfor-
dulóját, valamint a Deszki-Pirna 
szamaritánus együttműködés 25. 
évfordulóját. Ezen az ünnepségen 
debütált Pirnában a népdalkör, 
igen nagy sikerrel. Este fergeteges 
bulin vehettünk részt, ahol egy 
fergeteges zenekar muzsikált haj-
nalig, aki bírta, ropta is a táncot 
hajnalig. Molnárné Ilonka még 
tovább is bírta volna... :)

Szombat délelőtt egy kis drez-
dai vásárlás és városnézés, va-
lamint Lőrincz Feri bácsi sörös 
szaltója után nagy készülődésbe 
kezdtek dalos asszonyaink és 
férfiaink, hiszen este egy órás 
koncertet kértek tőlük a szerve-
zők. A rengeteg próbának meg 
lett az eredménye, gyönyörű mű-
sort állított össze Szűcsné Erzsike 
művészeti vezető, csak egy hiba 
volt az estében. Sajnos, nagyon 
kevesen jöttek el megnézni kó-
rusunkat. Hálistennek’ - no, meg 
talán a pálinkának - ez nem szeg-
te kedvét a jókedélyű csapatnak, 
igazán kitettek magukért, egy na-
gyon szép órát szerezve az érdek-

lődőknek.
És sajnos ezzel az estével vé-

get is ért kirándulásunk, másnap 
reggel indultunk haza Deszk-
re. Hosszú volt, fárasztó volt, de 
megérte!

Köszönet érte elsősorban Hau-
ke Haenselnek, aki finanszírozta 
az ottlétünket, hatalmas köszönet 
Ács Józsinak, aki tolmácskodott, 
intézkedett, kísért minket, ami-
kor csak kellett.

Köszönet Szűcsné Molnár Er-
zsébetnek, a csoport művészeti 
vezetőjének és a Bodza bandának 
a remek hangszeres kíséretért. 

Jó volt Veletek!
Bene Ildikó

Pirnában járt a Deszki Népdalkör

 

Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02 képzés 
 3 hónapos tanfolyam a piacvezető agrárképzőnél! 

A kellő hozzáértés mára már elvárás a gazdáktól (földtörvény, pályázatok, 
támogatások előírása a szakmai végzettség), így a már évek óta gazdálkodással 
foglalkozóknak is ajánlott az ARANYKALÁSZOS GAZDA tanfolyam elvégzése. A 
sikeres gazdálkodáshoz illetve, mezőgazdasági vállalkozás üzemeltetéséhez 
kapcsolódó mindennemű tudás megszerzésében segít Önnek intézményünk. 

Ezt garantáljuk: 
- 17 éves szakmai tapasztalatunknál fogva gördülékeny, jól működő szervezés 
- Kiemelkedő szakoktatók, akik aktívan követik az agrárágazatban történő 
változásokat, újításokat. Az elmúlt években több ezer tanulót készítettek fel 
sikeresen a vizsgára. 
 
A képzés megnevezése: Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02 / A067 
 
A jelentkezés feltételei: 
8. ált. iskolai végzettség, háziorvosi igazolás, jogosítvány ("B" vagy "T" kategóriás) 
 
Tervezett indítási időpont: 2015. július 20. hétfő 09:00  
 
Képzési díj: 190.000.- Ft - mely tartalmazza a tananyag költségét is. 
 
Vizsgadíj: 57.000 Ft 
 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000188/2014/A067 
 
Sikeres vizsga esetén az ősszel ismét aktuális fiatal gazda pályázaton nagyobb 
nyerési eséllyel indulhat! 
 
 

Részletes felvilágosítás: 
Habina Péter 

+36 70 / 779 – 7037 
habina.peter@matrixoktatas.hu 

6725 Szeged, Bécsi körút 24. 
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A Dalos Pacsirta ének-zenei találkozót mát 
több éve rendezi meg a Szegedi Kistérség Több-
célú Társulásához tartozó Szatymazi Óvoda.  
A kistérséghez tartozó óvodákból várják azo-
kat a gyerekeket, akik szívesen énekelnek ezen 
a rendezvényen. Intézményenként két kis óvo-
dás és két nagy óvodás gyermek nevezhető be. 
A gyerekeket évről évre Forrai Katalin: Ének 
az óvodában című könyvben egy énekes-da-
los játékkal és egy szabadon választott dallal 
készítik fel az óvónénik.  Ez az ének-zenei ta-
lálkozó remek alkalom arra is, hogy a gyere-
kek megismerjenek más óvodát is vagy akár 
új barátokat is szerezhetnek, nagy élménnyel 
gazdagodva. Kiváló lehetőség a tehetséges 
gyermekek gondozására. Idén a Deszki Móra 
Ferenc Csicsergő Óvoda Kóló csoportjából is 
érkeztek gyerekek a rendezvényre. Óvodánkat 
Süvegh Bianka, Sztán Hermina és Simon Lara 
képviselte. Kategóriájukban Süvegh Biankát 
és Sztán Herminát jutalmazta a zsűri az első 
díjjal. Ezen kívül minden résztvevő kapott ok-

levelet, csokit és egy aranyos, kézzel készített 
kötött kismadarat. Mindenki nagyon ügyesen 
szerepelt. Az óvónénik egy kis csemegével is 
kedveskedtek a gyerekeknek az eredményhir-

detés előtt. Végezetül, akinek kedve volt, nép-
táncos játékban is részt vehetett, amit az egyik 
zsűritag, Nokta Gábor vezetett. 

Markovics Orsolya helyettes óvó néni

Május harmadik hetében na-
gyon izgult az egész Csicsergő 
óvoda, hogy vajon május 22-én 
milyen idő köszönt ránk, mert 
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkba készült az 
egész óvoda apraja és nagyja. A 
borús előrejelzés ellenére buszra 
szálltunk és elindultunk az útra. 
Bátorságunk kifizetődő volt, mert 
az eső elkerült bennünket, kelle-
mes langy meleg kísért utunkon. 
A kapunál sajnos várakoznunk 
kellett, így ezt az időt kihasználva 
elfogyasztottuk az elemózsiánk 
egy részét a székelykapu tövében 
és így teli hassal, jókedvvel indul-
hatott mindegyik csoport a maga 
útjára. Mindegyik csoport külön 
utakon járt, időnként össze-ösz-
sze találkoztunk és megörültünk 
egymásnak. A történelmi szobor-

park mellett táboroztunk le, hogy 
hátizsák nélkül nézhessük meg a 
Feszty körképet és bejárhassuk 
az Emlékpark többi zegét-zugát 
is. Ki vonattal, ki gyalog látogatta 
meg a makói hagymás gazda há-
zát és a csongrádi Halász Palkó 
kis kunyhóját, ahol a gyerekek 
megismerkedhettek a Dél-Alföld 
népi kultúrájával, miközben egy 
népmesei elemekkel átszőtt tör-
ténet szereplőiként eljátszhattuk 
egy szerelmespár egymásra talá-
lását és lakodalmát. Nagyon nagy 
élmény volt látni és hallani a gye-
rekek tiszta, csengő énekhangját, 
ahogyan kikérték a lányos háztól 
a menyasszonyt és átélték azokat 
a népi versenyjátékokat, ame-
lyeken keresztül kipróbálhatták 
erejüket és ügyességüket. Mind 
a négy csoport számára izgal-

mas élmény volt a Feszty körkép 
megtekintése, kinek ezért, kinek 
azért, de a kép monumentalitása 
és az ezt kiegészítő hanghatások 
nagyon nagy hatást gyakoroltak 
mindannyiunkra. A séta során és 
után záporoztak ránk a kérdések. 
A Katica csoportosok meglepőd-
ve jegyezték meg, hogy az ovis 
ceruzatartóikon ugyanez a kép 
látható. A Történeti Szoborpar-
kot bejárva megnéztük történel-
münk jeles alakjainak mellszob-
rait, összehasonlítottuk a régi 
hajviseletet, ruházatot, beszél-
gettünk a régmúltról. Majd meg-

mászva a Királyhalom dombját 
meghempergőztünk a frissen 
vágott fűben. Elvonatoztunk a 
skanzenba, megnéztük a szatócs-
boltot és a régi házakat, kiállítá-
sokat, felmásztunk a Szentes-dó-
náti szélmalom legfelső szintjére, 
hogy megnézzük a nagykerék-
padot. Nagyon nagy öröm volt 
számunkra, mikor talajt fogott a 
lábunk, mert egy kissé félelme-
tes volt le-fel mászni azokon a 
gyerekekkel teli meredek garádi-
csokon. Meglepődve néztünk rá 
az óránkra, hogy milyen hirtelen 
eltelt az idő, a nap és közeledett az 
indulás ideje. Annyi látnivaló volt 
még, ami még maradásra bírt, hi-
szen a Csete jurtákhoz el sem ju-
tottunk, a tanyasi iskolába be sem 
kukkantottunk és a nomád park-
ba is csak a kis vonatról leskelőd-
tünk. A négy csoport mindegyike 
más és más útvonalat járt be, ki 
ezt látta, ki azt, de biztosíthatom, 
hogy sok új élménnyel a tarso-
lyában tért haza. Ha nem is most, 
lehet, hogy később felrémlik neki, 
hogy én itt már jártam, ezt a dom-
bot már megmásztam, ezt a tiszta 
szobát láttam, ezen az udvaron 
táncoltam Borcsával. Ha ránéz 
az emlékbe kapott ópusztaszeri 
madarára, táncoló állatfigurájára 
vagy a gumis similabdájára, biz-
tosan szép emlékek jutnak eszébe.

Gyihor Gabriella

Óvodai hírek

Őseink nyomában – Ópusztaszeren a Csicsergő Óvoda
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2015. 05. 26- án délelőtt 10- 
kor elballagtak  a deszki óvoda 
szerb csoportjának nagy cso-
portosai. Ez a nap a többi gyer-
mek számára is különlegesen 
és izgatottan telt. A megszokot-
tól eltérő módon telt a napjuk. 
A nagy kivetítőn mesét néz-
hettek a gyerekek, többet játsz-
hattak az udvaron. A ballagási 
műsor változatos volt, a gyere-
kek sokat készültek rá egyaránt 
a kicsik és nagyok. A nagyok a 
ballagási verseken, énekeken 

kívül előadhatták a számuk-
ra legkedvesebbeket, amit az 
elmúlt négy évben tanultak. 
A gyerekek tánccal is kedves-
kedtek szüleiknek.  A hop- hop 
című szerb dalra mutattak be 
egy táncot hullahopp karikák-
kal, illetve a  kedvenc dalukra a 
hoky pokyra  megtanult táncot 
is bemutatták. A ballagás végét 
a gyerekekről készült fotóválo-
gatás zárta. 

Délután a ballagó gyereke-
ket és szüleit kerti partyra vár-

tuk vissza. A party szintén egy 
vetítéssel indult, amit a szülők 
állítottak össze. A gyerekeket 
az óvodás élményeikről kér-
dezték. Az óvónénik számára 
nagyon megható pillanatok 
voltak. A terem is fel volt dí-
szítve a gyerekek képeivel.  A 
vetítés után mindenki kedvére 
ehetett, ihatott a partin, a gye-
rekek pedig szabadon játszhat-
tak. 

Markovics Orsolya 
helyettes óvó néni

A Móra Ferenc Csicsergő Óvodában 2015. 
május 29-én elballagtak az ovi „kis katicái”.

A Katicák délelőtt szűk óvodai körben bú-
csúztak a kisebb Napsugár és Szivárvány cso-
portosoktól. A kiscsoportosok és a középső-
sök szép műsorral, finom süteményekkel és 
útravalóul, iskolába kacsingatóknak való szá-
mos szép és hasznos kis ajándékkal – vonalzó, 
ceruza, radír, könyvjelző stb. – köszöntek el a 
nagyoktól. 

A nap végére a katicák legnagyobb örömére 
és büszkeségére dugig volt a kis katicás tarisz-
nya.

És az igazi buli még csak délután kezdődött!
Egy rövid és nagyon szép műsor után jött 

a nagy meglepetés: az óvoda ajándékaként 
Aranka néni készítette hatalmas és gyönyörű 
Katicás csokitorta tűzijátékkal! Még egyszer 
ezer köszönet Aranka néni!

A nagy tortázás után kerti parti keretében 

játszottak egy nagyot utoljára együtt a gyere-
kek, mert volt olyan kis pajtás, aki aznap volt 
utoljára oviban. A kerti partin sok népi játék-
kal, arcfestéssel, vasalós gyönggyel és ügyessé-
gi játékkal szórakoztak gyerekek és szülők.

Szép és emlékezetes nap volt – méltó zárása 
annak a szép és eseménydús 3-4 évnek, amit 
a katicák a Csicsergő Óvoda falai között töl-
töttek.

Külön köszönet mindenért Ilike néninek, 
Gizi néninek, Gabi néninek, Aranka néninek, 
az óvoda valamennyi jelenlegi és volt dolgo-
zójának!

A Katica Csoport szülei nevében: 
Arany Vanda

Katicák Ballagása

Koló csoport ballagása

Köszönjük a Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak, a Fa-
luház dolgozóinak, valamint a Zoltánfy Iskola képviseletében megjelent 
kollégáknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel óvodánkat a nagycsopor-
tosok búcsúzása alkalmából. Az ajándékba hozott jégkrémmel emelték 
ennek a délelőttnek a felejthetetlen hangulatát.

Gyukinné Brczán Szpomenka
 óvoda vezető

Köszönet
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Az ünnepségre a hetedik és a nyolcadik osz-
tály már hetekkel a nagy nap előtt készült. Idén 
is a Faluház adott otthont a megható esemény-
nek. Köszönet érte!

A tanulók által gyönyörűen feldíszített is-
kolában kezdődött az ünnepség. Ballagóink az 
osztálytermükben búcsúztak tanáraiktól egy 
kis ajándékkal és személyre szabott levélben 
megfogalmazott emlékekkel. Körbejárták az 
iskola termeit, így elköszöntek diáktársaiktól 
és a almamáter falaitól.

A színházteremben a hetedikesek búcsúz-
tatója, az énekkar dalai, néptáncosok, szalon-
táncosok, iskolaigazgató és önkormányzati 
képviselő beszéde adott útravalót az ifjaknak. 

A díjátadáson a nyolc év legszorgalmasabb, 
legkitartóbb diákjai vehettek át emlékérmet, 
jutalomkönyvet.

DÍJAZOTTJAINK:
Deszk Község Közoktatásáért Közalapít-

vány által alapított „Kiváló tanulmányi mun-
káért” kitüntetésben részesült: Rácz Viktória, 
„Kimagasló közösségi munkáért” Frank 
Dóra. A Dr. Ujhelyi István által alapított „Pro 
Bono Publico” díjat Samu Boglárka kapta. 
Könyvjutalomban részesült tanulmányi mun-
kájáért, magatartásáért, szorgalmáért: Berta 
Brigitta, Horváth Márió, Mészáros Laura, Ör-
dög Máté, Pap Róbert, Sipos Dorottya, Szabó 
Nóra.

A távozók verssel, prózával és dallal búcsúz-
tak az iskolától, társaiktól, tanáraiktól és egy 
időre Deszktől is.

Igen, egy kis időre elbúcsúznak Ők a telepü-
lésüktől, szüleiktől, iskolájuktól, mert mennek 
tovább azon az úton, amin elindultak „kis” 
elsős korukban, az élethosszan át tartó „tanu-
lás” irányába.  Szétszóródnak a nagyvilágban, 

hogy bővítsék a már megszerzett ismereteiket. 
A sikeres felvételi eredmények mutatják, 

hogy sikerült a kellő alapokat lerakni az álta-
lános iskolában ehhez a nagy kihívás teljesíté-
séhez.

A pályaválasztás eredményességét mutatja, 
hogy 17 diák abba az iskolába jutott be, melyet 
első helyen jelölt meg.

ISKOLAI HÍREK

ISKOLA MEGNEVEZÉSE TAGOZAT/SZAKKÉP. FŐ

Gimnáziumban 
tanul tovább:  
9 fő (38%)

SZTEJKI Eötvös József Gimnázium angol nyelv
általános tantervű
biológia

2
1
1

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium spec. angol 1
Dugonics András Piarista Gimnázium angol nyelv 1
Juhász Gyula Ref. Gimnázium rendvédelmi orientáció 2
Makói József Attila Gimnázium média 1

Szakközép-iskolában 
tanul tovább: 
14 fő (58 %)

Szegedi Ip.Sz. Déri Miksa Tagint. gépészet 2

Szegedi Műsz.Köz.Csonka János Tagint. autószerelő 1
Szegedi Gábor Dénes  Műsz. és Körny.Középisk. pedagógia 2
Szegedi Kőrösy József  Gazd. Szakképz. Isk. nyelvi osztály 1
Szegedi Gzd. SzI Vasvári Pál Tagint. nyelvi előkészítő

ügyviteli ágazat
informatika

1
1
2

Szegedi Vedres István  Szolg. Szakk. Isk. építészet 1
Galamb József  Mzg. Szakképző Isk. gépész 3

Szakiskolában tanul 
tovább: 
 1 fő (4 %)

Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola 
és Kollégium

erdészet 1

Dr. Pető Zsolt deszki ügyvéd jó-
voltából egy sajátos előadást hall-
hattak nagyobb diákjain. A BTK 
nemrégiben bekövetkezett válto-
zásai, bármilyen hihetetlen, de már 
érintik ezt a korosztályt. A kötetlen 
beszélgetés folyamán Ügyvéd Úr 
jól rávezette a gyermekeket, hogy 
milyen „könnyű” bajba kerülni. 
Ámultak, bámultak a diákok a kü-
lönböző más településeken meg-
történt eseteken és annak követ-
kezményein. Tudatosult bennük, 
hogy amit eddig még olyan jópofa 
diákcsínynek hittek, az elképzelhe-
tő, hogy bűncselekmény.

Tanácsokat kaptak arra az esetre 
is, hogy mit kell tenni, ha már meg-
történt a baj.

Szerencsére a Zoltánfy Iskola 
diákjaival még nem fordultak elő 
hasonló esetek, de a megelőzés 
fontossága megkérdőjelezhetetlen.

Köszönjük az izgalmas és érde-
kes előadást!

A tanév végi nagy hajrában is 
számos tanításon kívüli progra-
mon vehettek részt a diákok. Má-
jus utolsó hete a gyerekekről és a 
gyerekeknek szólt. 29-én került 
sor a gyereknapi rendezvényre. A 
Sportcsarnokban az alsósok tréfás 
sor- és váltóversenyekkel indítot-
ták a délelőttöt, a nagyok akadály-

versenyen mérték össze erejüket. 
A program a szabadidőparkban 
folytatódott, ahol kötetlen játék-
kal, focival, póni lovaglással ugrá-
ló-várazással telt az idő. A finom 
bográcsos ebéd elfo-
gyasztása után ha-
g yományaihoz 
híven jégkrém-
mel kedveske-
dett a képvi-
selő-testület a 
gyerekeknek. 
A nap délután 
kettőkor a 
Tájház ünne-

pélyes megnyitóján folytatódott, 
majd ezt követte egy kézműves 
foglalkozás. Itt még nem ért véget 
a hét, mert másnap reggel az új is-
kolába, a második Fabatka napra 
jöttek a gyermekek és szüleik. Itt a 
sok finomságon, teaházon, fagyin 
felül manikűr, arcfestés, kocsikázás 
és számos izgalmas lehetőség várta 
az résztvevőket. 

Az első világháborús kiállítást 
tekinthették meg az érdeklődő di-
ákok a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeumban. Az első világháborúban 
kb. 660 ezer magyar katona esett el, 
nekik állít emléket ez a kiállítás. Az 
interaktív kiállítás jól érzékeltette 

a háború embertelen körülmé-
nyeit. A megépített lövészá-

rok, a berendezett tábori 
kórház (kaverna), a 

korabeli fényképek, 
fegyverek, tárgyak 
jó összeválogatása 
élményszerűen adta 
vissza, hogy milyen 

borzalmakat élhettek 
át katonáink.

Június 13-án ballagtak nyolcadikosaink

Események, rendezvények

Köszönjük a díszítéshez hozott sok szép virágot a szülőknek, az évek óta ideszállított több láda gerberát pedig Koncz Bálintnak és feleségének Irénkének.
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Sok sikert a nagybetűs ÉLETBEN!
Most menjetek, tanuljatok, lássatok, 

szerezzetek élményeket, tapasztalatokat, 
szakmákat, diplomákat és gyertek majd 
HAZA!

Visszavárunk Benneteket!

Az ünnepségen elhangzott dalotok re-
frénjével köszönünk el Tőletek!

„Az öreg raszta tanítja 
Everything’s alright,

Az öreg raszta tanítja 
Everything’s alright,

Az öreg raszta tanítja 
Everything’s Alright,

Csak dúdolom azt, hogy jó jó jó jó jó jó 
de jó nekem,

Azt hogy jó jó jó jó de jó nekem,
Jó nekem.”

A köszönet ideje ez most. Köszönet 
a pedagógusoknak a kitartó munkáért, 
köszönet a szülőknek az együttműkö-
désért, köszönet a diákoknak a teljesít-
ményért, köszönet a település intézmé-
nyeinek a segítő támogatásért, köszönet 
a deszki önkormányzatnak az iskola 
melletti kiállásáért, segítő kitartásáért!

 Zoltánfy István Általános Iskola 
igazgatója és tantestülete

Kedves Ifjak!

Haska Lilla 4. osztályos 
tanuló különdíjat kapott 
a Gedói Általános Iskolá-
ban megrendezett városi 
Csendéletfestő versenyen.

Mészáros Zsófia 4. osz-
tályos tanuló pedig az 
országos Kis-Balaton Baj-
nokságon méretette meg 
magát, ahol 600 méteres 
női síkfutásban első he-
lyezést ért el. 

Áprilisban rendeztük 
meg a hagyományos házi 
angol nyelvi szövegértési 
versenyünket. A gyere-
keknek tesztlapot kellett 
kitölteniük a kapott szö-
vegekkel kapcsolatban.

 Első helyezettek: 5. év-
folyam: Bársony Réka, 6. 
évfolyam: Papp Bence, 7. 
évfolyam: Molnár Móni-
ka, 8. évfolyam: Rácz Vik-
tória, ők könyvjutalom-
ban részesültek. 

A negyedikeseknek és az érdek-
lődő szülőknek, tanároknak a Nyír-
egyházi Állatpark- Sóstó ZOO-ba 
szervezett vonatos kirándulást az 
osztályfőnökük. Az időjárás és a 
hét órás séta jóvoltából kellemesen 
elfáradva és élményekkel teli tértek 
haza. 

Július 15-én a kicsik Csong-
rád-Bokrosra utaztak. Itt található 
a vadnyugati város, ahol minden 
kipróbálható, eljátszható, ami a 
cowboyokkal, indiánokkal kapcso-
latos. Kocsikáztak, csizmát dobál-
tak, indián fejdíszt készítettek, célba 
dobtak, kipróbálták a nyomköve-
tést, a tomahawk dobálást, aranyat 
moshattak, táncra perdülhettek, 
sőt még zongorázhattak is egy igazi 
western kocsmában. 

A nagyok a cikk megírása nap-
ján is szerte az országban mutatják 
meg hogy, hogy is néz ki egy deszki 
diák. „Ásotthalmi menekülteknek, 
a Mátrában élő borzoknak, a Ve-
lencei- tavi hattyúknak és az orfűi 
pontyoknak” van szerencséjük Zol-
tánfy-s tanulóval összefutni. Rész-
letek a következő számban.

Most a gyerekek számára meg-
kezdődik a megérdemelt pihenés, 
a várva-várt vakáció. Ehhez kí-
vánunk mindenkinek kellemes 
pihenést, kikapcsolódást! Szep-
temberben pedig várunk titeket a 
leendő elsősökkel együtt frissen, ki-
pihenten, hogy újult erővel tudjuk 
kezdeni a következő tanévet. Min-
denkinek tartalmas nyári szünetet 
kívánunk!

Az idei tanévtől kezdődően a 6. és 8. osztály 
a magyar- és matematika kompetenciamé-
rés mellett országos idegennyelvi mérésben 
is részt vett. Június 3-án az angol szóbeli vizs-
gákat bonyolítottuk, ahol a 6. osztálynak az 
A1-es, 8-osoknak pedig az A2-es szinten kel-
lett teljesíteniük. Június 11-én pedig írásban is 
számot adhattak tudásukról olvasott- és hallott 
szövegértési feladatokon keresztül. A 7. osztá-
lyosok idén önként jelentkezhettek az angol 
alapfokú (B1) próbanyelvvizsgára. Az írásbeli 
feladatokat az iskolában oldották meg, a szóbeli 
rész a szőregi iskolában zajlott. Minden jelent-
kező (négyen tették ezt) szépen teljesített, két 

tanulónknak, Horváth Veronikának és Szabó 
Bálintnak sikerült e próbanyelvvizsga. 

A 6. és 8. osztályosok nyelvi (angol) kompe-
tenciamérésének eredménye:

6.osztály:  szóbeli   73 %
  írásbeli   90 %
8.osztály:  szóbeli   55 %
  írásbeli   86 %    

A fentebb említett új idegen nyelvi mérés 
írásbeli részének időpontja a ballagás előtt két 
nappal volt. Elgondolkodtató lehet az olvasó 
számára, hogy milyen motiváló eszközt lehet 
alkalmazni egy már középiskolába felvett, fél 

lábbal az intézményből kilógó nyolcadikos szá-
mára! Remélhetőleg nem csak az olvasó gon-
dolkozik el ezen, hanem a döntéshozó is.

Ettől függetlenül az utolsó héten a tantó 
nénik, tanár nénik, tanár bácsik már inkább 
játékos feladatokkal próbálták lekötni a nebu-
lók figyelmét, hiszen mindenki csak azt leste, 
hogyan bontakozik ki napról-napra a táblán a 
„legszebb” szó: Ó - IÓ – CIÓ – ÁCIÓ – KÁCIÓ 
– AKÁCIÓ – VAKÁCIÓ! De ez is elérkezett 
végre! A gyerekek legnagyobb bánatára hétfői 
napra esett. A Zoltánfy István Iskola diákjai 
számára azonban ez már nem a tanulás idősza-
ka, hanem a kirándulásoké. 

Versenyek, 
megmérettetések:

Kirándulások:

Május a kompetenciamérések időszaka: 
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Tombol a nyár… izzadunk, iz-
zadunk, de kemények vagyunk és 
bírjuk… zajlanak a próbák ren-
dületlenül a SzentSzávában és a 
Faluházban. Szükség is van a sok 
gyakorlásra, mert bőven akad fel-
lépésünk, meghívásunk. 

Egy kis visszatekintővel kez-
dem az e havi írást. Június… Jól si-
került a hagyományosnak mond-
ható (mint említettem az előző 
számban, nincs Könyvhét Bánát 
nélkül!) június eleji fellépésünk 
a Dugonics téren. A Bánát zene-
kar közreműködésével a felnőtt 
tánccsoport mellett az utánpótlás 
is színpadra lépett és igen nagy si-
kert aratott. Ügyesek voltatok kis-
lányok! Ezt követően Sándorfal-
ván is megmutattuk táncosainkat. 
Vagyis nem csak a táncosainkat 
mutattuk meg, hanem azt is, hogy 
hogyan táncolnak.  A hónap 
végén a szőregi Rózsafesztiválon 
táncoltunk. Mind a felnőtt, mind 
az utánpótlás csoport koreográfi-
ái zajos sikert arattak. Majdnem 
akkorát, mint a nem sokkal utá-
nunk következő Padödö . A 
hónap végén június 25-27. között 
tamburásaink Novi Sad-on jártak 
a Tambura Fesztiválon. 

És akkor jöhet a nyári beharan-
gozó. Nagyon figyeljetek, kedves 

Olvasók (sőt inkább tegyétek el 
az újságot, hogy bármikor meg 
tudjátok nézni a dátumokat ), 
mert a következő hónapban nem 
lesz cikk rólunk. Szólok előre…. 
Vagyis vagy megjegyzitek most, 
amiket írok, vagy elrakjátok az 
újságot. 

Kicsit sűrű programmal indul 
a július. Több párhuzamos ese-
ményünk is akad. Július 3-4-én 
Siófokon fog az együttes néhány 
tagja táncot tanítani a Halász 
László által szervezett Kóló 
tánctáborban. Július 3-9 között 
a hagyományos Battonyai tánc-
táborban utánpótlás csapatunk 
igyekszik majd elmélyíteni tu-
dását. Július 7-én Zsombón lesz 
tánctanítás, majd egy fellépésünk 
is lesz július 11-én ugyanitt. 

Július 4-én Mohácsra utazunk, 
ahol részt vesz a csapat a 2015-
ös Hagyományőrző, kulturális 

és gasztronómiai találkozón. Ez 
közismertebb nevén a „Pranje 
na Dunavu”, azaz a Dunai mosás, 
amikor is a hölgyek – némi férfi 
segédlettel – sorra veszik az ázta-
tást, a mosópadra helyezett ruhák 
beszappanozását, megzöcskö-
lését, majd a vizes anyagokból 
a mosófa élével a szennyeződés 
kiverését mindaddig, amíg a tex-
tilekből nem jön tiszta öblítővíz. 
Szerencsére csak táncolni me-
gyünk (mert mi tudjuk, hogy a 
mosónők korán halnak )

A hónap végén nagy-nagy-
nagy dologra készülünk. Isztam-
bulba indul a banda, ahol részt 
veszünk a július 29 és augusztus 
3. között megrendezésre kerülő 
XVI. Eurázsiai Nemzetközi Kul-
turális Fesztiválon. 15 ország kép-
viselteti magát a legkülönbözőbb 
stílusú műsorszámokkal (népi 
tánc, modern tánc, kórus, színját-

szók, stb.). Lesz nagy felhajtás. Bár 
gyanítom, hogy az amúgy is igen 
zajos, pezsgő életet élő isztambuli 
népeket nem érik nagy meglepe-
tések, már ami a nagy felhajtást 
illeti.  Akit esetleg részleteseb-
ben is érdekel a fesztivál, annak 
a következő linket ajánlom meg-
nyitni (videó is van) : http://www.
harmanfolk.com/avrasya.htm

Aztán, alighogy hazaérünk a 
turnéról, máris igyekszünk au-
gusztus 8-án Bácsalmásra egy 
fellépésre. Ezután a szegedi Szerb 
Ortodox Napokon van jelené-
sünk. Az esemény augusztus 13 és 
16. között kerül megrendezésre. 
Főzni is fog az egyesület, valamint 
a Műhely is jelen lesz, és bemuta-
tót tart majd. 

Augusztus 17-től augusztus 
20-ig Tamburatábor lesz a Szent 
Szávában.

És végül, de nem utolsó sorban 
a Szerb Búcsú. Tudom, tudom, ezt 
már mindenki kívülről fújja, hogy 
augusztus  20-a előtt egy nappal, 
azaz augusztus 19-én van. Igen! 
Augusztus 19 Szerb Búcsú. Szere-
tettel várunk mindenkit!

A nyári találkozásokig, min-
denkinek szép nyarat kívánva kö-
szön el a krónikás:  

Patyik Gabi

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

Vannak dolgok, amik változ-
nak az időkkel együtt, de vannak, 
amiknek örök helyüknek kell le-
gyen az önkormányzat, és a köz-
ség és a közösség életében. 1994 
óta köszöntjük a köz szolgáit, akik 
dolgozzanak iskolákban, óvodák-
ban, kultúr- vagy a faluházaink-
ban – szinte ugyanannyit vannak 
együtt gyermekeinkkel, mint mi 
magunk! A felelősségük is ehhez 
mérten majdnem ugyanannyi, 
mint a miénk, csupán a megbe-
csülésük marad el attól a hatal-

mas, önként vállalt emberformáló 
feladattól, amit vállaltak. Egy ki-
csit szülők, egy kicsit nagyszülők, 
és egy kicsit barátok és cinkosok is 
abban a hat-nyolc órában, amikor 
a kezeikbe adva, rájuk bízzuk leg-
féltettebb kincsünket. 

Minden év júniusának első 
vasárnapja előtt a Faluház ku-
polájában, tisztelettel meghívva 
nyugdíjas és aktív dolgozókat, a 
mi közösségünk napszámosait 
vendégül látva szeretettel mon-
dunk köszönetet nekik. Idén is 

így tettük. Örültünk, hogy itt vol-
tak  a „régiek”, akik kezei közül mi 
lettünk azzá, amik lehettünk, és a 
mai pedagógusokat, akik a mai, 
változó világban próbálják meg a 
legtöbbet kihozni gyerekeinkből. 
Akik a legtöbbet adva próbálják 
meg formálni a lelküket és meg-
nyitni a szívüket azokra a szépsé-
gekre, amit csak tanulva, alázattal 
és közösséghez tartozva ismerhet-
nek meg.

Az idei pedagógus nap koro-
náját egy szép évforduló adta, 
ugyanis Balogh Györgyné Mar-
gitka néni 60 évvel ezelőtt szerezte 
meg óvónői diplomáját, melyre 
emlékezve Gyémánt diplomát ad-
hattunk át neki - a deszki pedagó-
gusok nagy családjának körében. 
60 éve szolgálja generációk soka-
ságát, 60 éve van azok között, akik 
között mindig is szeretett lenni, 
mert nem csak munkahelyet, de 
éltető levegőt is adott számára a 
sok gyermek, a hivatása gyakor-

lása. Nagy tisztelettel és szeretettel 
gratulálunk neki ezen a fórumon 
is, kívánva jó egészséget, és kö-
szönjük a Deszknek adott évtize-
deket!

Egyben ezzel a néhány gondo-
lattal köszönjük minden pedagó-
gusnak fáradozásaikat, és szívből 
kívánunk  annyi megbecsülést, 
annyi pozitív visszajelzést a hiva-
tásuk során, hogy legyen miért 
folytatni, legyen miért adni min-
den nap, amíg a láb visz, és amíg a 
szív hajt! 

Boldog pedagógusnapot!
Király László

Pedagógus nap
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Május hónapban tovább folytatódtak a kár-
tyabajnokság csatái, amely programunkhoz 
csatlakozott a Ferencszállási Nyugdíjas Klub 
néhány tagja is. A legaktívabb römi játékosok 
május 13-án Király László és Jani János pol-
gármester urakkal mérhették össze tudásukat, 
szerencséjüket. Elismerő oklevelet kaptak ki-
emelkedő teljesítményükért, akik ezen a na-
pon a kártyaasztalhoz ültek, a versenysorozat 
során a legeredményesebbek pezsgőt vehettek 
át. Természetesen tagjaink nemcsak a römiben 
jeleskednek, hisz a hétfő délután az ulti partne-
rek napja, szerdán pedig tovább folytatódnak 

a römi partik, nagy örömünkre ferencszállási 
barátaink továbbra is megtisztelnek bennün-
ket azzal, hogy jönnek hozzánk játszani. Csü-
törtökön pedig a magyar kártyáé a főszerep. 
Mindegyik kártyajáték érdekes, változatos tud 
lenni és késlelteti a szellemi hanyatlást, hiszen 
koncentrált figyelmet igényelnek, tudást, no 
meg szerencsét is, valószínűleg ez teszi igazán 
izgalmassá és élvezhetővé. Talán nem véletlen, 
hogy a kártyajátékok több mint ötszáz éves 
múltra tekintenek vissza. Valljuk, hogy a játék-
ra mindenkinek szüksége van, illetve szüksége 
lenne, életkortól függetlenül, mert a játék olyan 
közös élményeket nyújt, amit semmi más te-
vékenység. Az időseknek azért van különösen 
szükségük a játékra, mert aktivitásra van szük-
ségük. A játék pedig aktivizál többek között, 
ezért szoktunk a csoportba különböző terüle-
teket megcélzó csoportos játékokat játszani. A 
játék számunkra is új tapasztalatokat, fejlődési 
lehetőségeket kínál, ezáltal nyitottabbá válunk 
a világra. A Faluház szervezésében folyó számí-
tógépes képzésünk ebben a hónapban lezárult, 
ahol a hallgatók az internet rejtelmeivel is-

merkedhettek. A nagy érdeklődésre tekintettel 
szeptemberben folytatódik az ismeret átadás, 
ekkor Tóth Erzsike a Youtube és a Facebook 
világába kalauzol majd bennünket. Nyolcvan 
év feletti klubtagjaink számára igazi kihívást 
jelent az ismeretek elsajátítása, de nagyon él-
vezik, és mi büszkék vagyunk azon társainkra, 
akik idősen is vállalják a tanulást, és gyarapít-
ják tudásukat. Májusi jeles napok, ünnepnapok 
majális, anyák napja, bővült az apák napjával, 
melynek köszöntésére az Újszentiváni Nyug-
díjas Klub szervezett egy műsorral egybekötött 
zenés-táncos délutánt. Az aktív életre volt lehe-
tőségünk május 8-án és 15-én, hisz az Algyői 
Borbála Fürdőben úsztunk, vízi tornáztunk. 
Ebben az évben is részt vettünk a Kossuth utcai 
futóversenyen képviselve az idős korosztályt. 
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a 
részvételt és a szurkolást a klubtársaknak! A 
mozgás során ledolgozott kalóriákat május 20-
án Sütő-főző napon főzött paprikás csirkével 
pótolhattuk. Köszönjük a szakács, a konyhai 
kisegítő kukta, konyhalány szerepet vállaló 
klubtagjainknak a munkáját, annak érdekében, 
hogy ismét egy finom ebédet fogyaszthassunk 
el együtt. 

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 megnyitotta 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

Simity Évi, – akinek sikereiről már régebben 
is beszámoltunk Önöknek – a CS.M.O.V.I. 
2015-ös Ügyi Manó versmondó versenyén 
ismét kiemelkedő eredményt ért el!

Az óvodájában az első válogatón Kormos 
István: Vackor elbúcsúzik az óvodából és is-
kolába megy, a városi döntőn Lovas Ágnes: 
Hófehérke és a hét törpe című verses meséjét 
mondta.

Az Agórában megrendezésre kerülő díjá-
tadó gálaműsorban két Ügyi Manóval együtt 
Ő mondhatta el meséjét. 2015. március 6-án a 
CS.M.O.V.I. közgyűlésén Évit kérték fel, hogy 
a nyugdíjba vonuló óvónőket, óvodapeda-
gógusokat köszöntse Vackor meséjével. Évi 
szeptember elején a deszki iskolában kezdi az 
első osztályt.

Gratulálunk!
A szerk.

Deszk „legifjabb” 
büszkeségei 
– Simity Évi
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Rovatunk második bemutat-
kozójaként Molnár Mónikával 
beszélgettem, aki szintén egy 
különleges sportágban tehetsé-
ges:

– Mónika, kérlek mutatkozz be 
és áruld el nekünk, milyen sportot 
űzöl, és hogyan kezdted el? 

– Molnár Mónika vagyok, a 
deszki Zoltánfy István Általános 
Iskola  7. osztályos tanulója va-
gyok, 13 éves. Ugráló kötelezek 5 
éve, nagyon szeretem ezt a spor-
tot. A bátyám már nagyjából 10 
éve ugrókötelezik, ő tanított gye-
rekeket, és mivel régebben aszt-
más voltam, mondta anyukám-
nak, hogy járhatnék én is, hisz így 
fejlődne a tüdőm. Így elkezdtem 
én is járni, és kiderült, hogy ügyes 
és tehetséges vagyok benne. Így 
tehát a bátyám, Molnár Gábor az 
edzőm, Szentesen sportolok, hét-
végente edzek.

– 5 év alatt milyen sikereket ér-
tél el?

– Inkább csapattal versenyzek, 
velük többszörös országos bajno-
kok vagyunk. Egyéniben pedig 
három versenyszám van, ezek 
közül én gyakorlatban vagyok jó, 
ezzel nyertem versenyeket illetve 
álltam fel a dobogóra. 

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Arra, hogy mind csapattal, 

mind egyénileg  kijutottunk az 
Európa Bajnokságra, ami júli-
us 31-augusztus 5-ig lesz, amire 
nagyon készülünk. Lesz két hét 
edzőtábor, amikor reggeltől estig 
edzőteremben vagyunk, az na-
gyon nehéz lesz.

– Hogy kell elképzelni egy ilyen 
csapatversenyt? Milyen verseny-
számok vannak és ezek közül me-
lyikben indultok?

– Csapatban öten vagyunk, 
nagyon sok versenyszám van, 
például: négyen ugyanazt csinál-
juk 1 perc 15 mp-en keresztül, 
látványos elemekkel, akrobatiká-
val, többszörös áthajtásokkal; van 
gyorsasági, ebben is négy ember 
versenyzik, 30 mp-et fut minden-
ki és csak a jobb lábat számolják; 
van páros, itt csak ketten csinálják 
ugyanazt; van DD4 (double dut-
ch), ez azt jelenti, hogy van kettő 
nagyon hosszú kötél és azt hajtják 
ketten, kettő ugrál, és így váltogat-
ják egymást; ebből van ugyanúgy 
DD3 és gyorsasági. Mi minde-
gyik kategóriában indulunk és 
most bátyámmal is vagyok egy 
csapatban. Az Európa bajnoksá-
gon a sajátomnál egy korcsoport-
tal fentebb indulunk, ők hoznak 
fel engem, hisz ők 20 év fölött 

vannak, viszont így nagyon nehéz 
lesz, hisz ez egy felnőtt nyílt baj-
nokság, de megálljuk a helyünket, 
mert nagyon ügyesek vagyunk!

– Jól hallottam, hogy gyűjtötte-
tek a kijutásra?

– Igen, pályáztunk több hely-
re és sikerült,  így juthatunk ki. 
Köszönjük szépen  a segítséget 
Deszk Község Önkormányza-
tának, a Deszki Gazdák Vadász-
társaságának és a Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapítvány-
nak! Ezen felül ha valaki szeretne 
támogatni, azt megköszönni tud-
juk és örülünk neki, mert sajnos 
az állam nem támogat bennün-
ket semmivel. Csak egy példa: a 
magyar tréningruhát meg kell 
vásárolnunk - tavaly még bérelni 
lehetett - ami nem kevés pénz.

– Mesélj a jövőbeli terveidről!
– Az Európa Bajnokságon 

nagyon szeretnék egyénivel do-
bogós helyezést elérni, valamint 
csapattal is összetettben és ver-
senyszámonként is a dobogós 
hely a cél, és ha mindent kigya-
korlunk és jól sikerül, akkor men-
ni is fog!

Jövőre pedig a Svédországban 
megrendezésre kerülő Világbaj-

nokságra is ki szeretnék jutni, 
de ott már sajnos a felnőtt kor-
osztályba kerülök fel így nagyon 
nehéz lesz a kijutás is Magyaror-
szágról, mert nagyon sok felnőtt 
lány van, akik nagyon ügyesek. 
De remélem sikerülni fog, mert 
két fő jut ki a gyakorlattal, és én a 
gyakorlat részébe szeretnék beke-
rülni. Persze a magyar versenye-
ken is csapattal és egyéniben is a 
dobogós hely a cél a jövőben is!

– Lassan befejezed az általános 
iskolát, hol szeretnél továbbtanul-
ni? Esetleg sport tagozatban gon-
dolkodsz? Jut majd időd a középis-
kola mellett is az edzésre?

– A Ságváriban biokémia-fizi-
ka szakra vagy a Tömörkényben 
természetvédelemre vagy lehet 
német szakra szeretnék menni, 
tehát nem sport szakra, ezt külön 
kezelem. Hétvégén ugyanúgy el 
tudok majd járni edzésekre, így 
menni fog a középiskola mellett 
is!

– Köszönöm az interjút, továb-
bi sok sikert kívánok Neked és szur-
koljunk együtt Mónikának és a csa-
patnak augusztus első napjaiban!

Varga Krisztina

2015. május 26-án 16 órakor 
startolt a XX. Kossuth utcai Futó-
verseny. Idén is nagyon sok gyer-
mek és felnőtt mérettette meg ma-
gát, az idei bajnokok a következők 
lettek:
kiscsoportos óvodás  fiú kategória: 
Pintér Balázs
kiscsoportos óvodás lány kategó-
ria: Orvos Maja
középső csoportos óvodás fiú kate-
gória: Varga Zalán
középső csoportos óvodás lány ka-
tegória: Kardos Edina
nagycsoportos óvodás fiú kategó-
ria: Tóth Justin
nagycsoportos óvodás lány kategó-
ria: Váradi Sára

1-2. osztály fiú kategória: 
Bársony Máté
1-2. osztály lány kategória: 
Kovács Kámea
3-4. osztály fiú kategória: 
Dávid Attila
3-4. osztály lány kategória: 
Kis Judit
5-6. osztály fiú kategória: 
Mészáros Ákos
5-6. osztály lány kategória: 
Bajusz Henriett
7-8. osztály fiú kategória: 
Kócsó Richárd
7-8. osztály lány kategória: 
Orvos Alexa
30 év alatti felnőtt férfi kategória: 
Boda László

30 év alatti felnőtt női kategória: 
Vass Olga
30 év feletti felnőtt férfi kategória: 
Szirovicza Norbert
30 év alatti felnőtt női kategória: 
Vass Anita
Deszki nyugdíjas férfi kategória: 
Csonka Ferenc
Deszki nyugdíjas női kategória: 
Csonka Ferencné
Szőregi nyugdíjas férfi kategória: 
Kele István

Szőregi nyugdíjas női kategória: 
Sajó Dánielné

A szervezők nevében köszönöm 
az alapítóknak és minden támoga-
tónak, hogy idén is megrendezésre 
kerülhetett a verseny, a versenyzők 
nevében pedig Vojszi bácsinak, 
hogy még mindig van ereje és ki-
tartása a szervezéshez! Találkoz-
zunk jövőre a 21. Kossuth utcai 
futóversenyen!

Varga Krisztina

Deszk ifjú büszkeségei – Molnár Mónika

XX. Kossuth utcai futóverseny
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Nyár lett. Valahogy bezuhant 
a tavaszba, és ez nem a nyár, vagy 
a tavasz hibája. Az is lehet, hogy 
csak én látom így, mert mosta-
nában minden csak belezuhan a 
MOST-ba.

Személyes jellegű leszek. Tu-
dom, kicsit mindig az vagyok, de 
ez egy ilyen lap, itt szabad szemé-
lyes jellegűnek lenni.

Eddig úgy írhattam ezt a rova-
tot, hogy – úgymond – nem volt 
más dolgom. 18 évesen még így 
láttam volna, de sajnos több év 
telt azóta, mint előtte. Akkor még 
nem tudtam, milyen gyerekekkel 
otthon lenni, kiskertet és kisházat 
rendben tartani, esetleg cikkezni, 
meg madárcsicsergésben (nyakig 
porosan és könyékig sarasan) fo-
tózni, mert kertészkedésben jött a 
téma. Esetleg rotyogott valami étel 
vagy karomon ült egy gyerek. Ele-
inte hiányzott a szakma, a gondol-
kodás, a sziklaszilárd napi rutin. 
Eleinte tartottam magam az ‚elvárt’ 
szemlélethez, hogy kőkemény na-
pirend, ha törik, ha szakad.

Aztán történt pár felkavaró do-
log az életünkben, és már nem volt 
sem napi, sem heti rutin. Ha akkor 
a vasakarat nem acélosodik meg, 
akkor nem tud meghajlani az em-
ber, csak törni. Ezt ma is így val-
lom: tudni kell hajlani, különben 
valami megtörik. Lehet, nem ben-
nem, hanem másban, de ez ilyen.

Megszerettem, megszoktam itt-
hon lenni, csak kertészkedni, csak 
főzni, csak írni, csak gyerekezni. 
Nem ebben a sorrendben; igye-
keztem rugalmasnak lenni. Meg-
találtam minden hónapban a fela-
datot és a szépséget, és igyekeztem 
ezt hónapról hónapra átadni.

Utána jött a munkába visszaál-
lás. 8 év alatt megkopnak a kerekek 
és lerozsdásodik a rendszer. Min-
den beesik az életembe, így a nyár 
is. Már nem tankönyvi a kert, sem 
a lakás. Rájöttem, hogy nehéz lehet 
úgy olvasni ezt a hasábot, ha vala-
ki dolgozik, és mellette nincs ideje 
kordonra vágni az őszibarackfát 
adott hónapban. Nem a világvége, 
kibírja a fa is, azt is, ha később ala-
kítjuk. Igen, ekkor jobban ki van 
téve a fertőzésnek: kezelni kell a fe-
lületet. Éles szerszámmal dolgozva 
nem okozunk katasztrófát. Ősszel 
korrigáljuk. És vetni és dugvá-
nyozni és ültetni sem sikerül fel-
tétlen munka mellett mindent épp 

akkor, amikor kellene a 
nagykönyv szerint. Persze, ha si-
kerül (nekem idén 10 dologból 
talán kettőt), akkor ne vegyük ezt 
természetesnek, hanem örüljünk 
neki. Ami meg kimaradt, nagysze-
rű kisfalunk kedves helyi termelői 
a helyi szemléletet követő embe-
rek számára nyitott kapui mögött 
megtaláljuk.

Vessünk borsót, mert jó kifejte-
ni. Jobb készségfejlesztő, mint az 
összes gyerekújság összes feladata. 
Ha nem vetettünk, akkor vegyünk 
frissen JÓ helyről, és együk meg 
nyersen, vagy főzzünk valami fi-
nomat belőle.

Kötözzük fel az uborkát – meny-
nyivel jobb a karóra madzagot 
kötni, mint a cipőfűzővel bajlódni!

Ültessünk cukkinipalántát – 
minden gyerek számára LÉTE-
ZIK ehető cukkiniétel, még a húst 
is bele lehet csempészni.

Szedjünk málnát, ribiszkét, jos-
tát, meggyet, cseresznyét – a nyár 
eleje tele van festékanyagokkal, 
tankoljunk fel belőle! Azt a pár 
órát, amit együtt tölthetünk na-
gyobbacska gyerekekkel, szánjuk 
arra legalább falun, hogy megta-
nulják: a málna nem a fagyasztó-
ban, a meggy nem befőttesüveg-
ben, a borsó nem a konzervben 
terem.

Extra bónusz, ha sikerül raktá-
rozni télre; nem kell tartósítószer 
sem hozzá, csak forrón szedjük a 
befőttet/lekvárt az üvegekbe, és 
zárjuk le jól záródó tetővel...

De mindenekelőtt igyunk na-
gyon sokat. Lehetőség szerint 
tiszta vizet, mert a cukrok és az 
alkohol is elvonja a szervezettől a 
vizet. Vigyázzunk a tűző nappal, fi-
gyeljünk az idősekre, a gyerekekre, 
a betegséggel élőkre.

Hatalmas kincs, hogy falun él-
hetünk. Tudom, hogy a városhoz 
kötött teendők miatt alig marad 
idő itthon ellazulni, nagyon tu-
datosan kell ezt is kezelni ahhoz, 
hogy mindenre jusson egy kis idő. 
Még én is csak szárnypróbálgatok, 
de igyekezni fogok.

Ennek szellemében kívánok 
kellemes nyarat Minden kedves 
Olvasónak! :)

Receptet is hoztam, bár új ötle-
teim egyre ritkábban vannak – vi-
szont, roppant kedves gesztusnak 
tartom, amikor valaki megosztja 
velem, miként gondolta tovább 

a receptet, amit itt olvasott, vagy, 
neki milyen ötletei vannak.

A mostani recept a nyár zöld-
ségeit veszi előtérbe, nekem hatal-
mas kedvencem: a francia lecsó.

RATATUILLE
HOZZÁVALÓK:

 1 db nyers padlizsán
 1 db cukkini
 2 db piros kaliforniai pari-
ka
 2 fej lilahagymahagyma
 6 db nagyobb paradicsom
 2 bő evőkanál sűrített para-
dicsom
 4 bazsalikomlevél
 2 szál friss kakukkfű
 2 gerezd fokhagyma
 1 babérlevél
 2 ek (alma)ecet
 só, bors
– sütéshez kevés olaj

ELKÉSZÍTÉS:
1. Vágjuk gyufaszál méretűre 

(juilette) a zöldségeket. Ha nincs, 
ezt segítő ‚csíkozva hámozónk’, 
tökgyalunk reszeljük le őket. A pa-
radicsomokat magozzuk ki. Pad-
lizsán, cukkini akár héjastól is ma-
radhat. Ne sózzuk be, mert akkor 

könnyen péppé főnek a zöldségek.
2. Kicsi olajon fajtánként kü-

lön-külön pirítsuk meg egy lábas-
ban. Kezdjük a padlizsánnal, aztán 
a cukkinivel a sütést, ízesítsük 
ecettel (ekkor megmarad csíkok-
ban), sóval, borssal. Ha átpirítottuk 
őket, tegyük félre, jöhet a másik 
fajta zöldség.

3. Ha kész van mind, tegyük 
vissza az egészet a lábasba, kever-
jünk hozzá zúzott fokhagymát, 
apróra vágott bazsalikomlevelet, 
kakukkfüvet, adjunk kevés vizet 
és sót hozzá a pároláshoz, és főz-
zük további 5-8 percig. Óvatosan 
kevergessük, ne törjön a zöldség.  
Hogy szaftosabb legyen, tegyünk 
hozzá a paradicsompürét.

4. A fotón csíkokra vágott pala-
csintával tálaltam (személyenként 
2 palacsinta kellhet), de rizzsel, 
vagy orsótésztával is klassz, nyári, 
húsmentes étel.

Jó étvágyat és kellemes időtöltést 
kívánok!

Kardos Ditke

Kert és konyha

603 Ft/kg 

995 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                          2015. Július 1. – Július 7. 

Csirke hátsónegyed 444999999   FFFttt///kkkggg 

Sertés lapocka 111000777999   FFFttt///kkkggg 
Kristálycukor 1kg  111666999   FFFttt///kkkggg 
Coop Trappista sajt 999999999   FFFttt///kkkggg 
Magyar tejföl 20% 330g 111999999   FFFttt   
Coop sodort csiga 8t. 200g 111999999   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 9-11 óra.

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 (ápr. 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. Marusin Ildikó háziorvos
helyettes: 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
Csonka Lajos - Deszk, József A. u. 23. 

szám alatti lakos 75 éves korában,
Réder Károly György - Sallai utca 10. 

szám alatti lakos 71 éves korában,
Tápai Imre - József A. u. 4. szám alatti 

lakos 90 éves korában elhunyt.

 Házasság
Kocsis Attila és Raffai Etelka 
- szegedi lakosok 2015.05.22-én,
Borbély Zoltán és Bozsó Henrietta - 
szegedi lakosok 2015.05.29-én,
Pásztor Zsolt és Szmola Brigitta - 
deszki lakosok 2015.05.30-án 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

Megérkeztünk!
Volencsik Norbertnek és Kocsomba Brigitta Barbarának (Móra u. 37.) LILIEN
Deli Ferencnek és Kováts Zsuzsának (Rózsa u. 38.) SZÓFIA
Aranyos Krisztiánnak és Aranyos Anettnek (Zója u. 11. II. em.8.) GERGŐ
nevű gyermeke született. Gratulálunk!
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Az  Úr napi nagy misén három elsőáldozónk:  Medgyes Virág, Schreiner Adrien és Szabó Judit

Hauke Haensel a vendégei körében

Pirnai kirándulás
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