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Az egész egy egyesületi gyű-
lésnek indult, napirendi pontok-
kal, beszámolókkal, csak Stumpf 
Emil bácsi nem értette, miért 
kell egyedül az asztalfőre ülnie 
az idősek otthona kistermében 
megterített asztalnál. Már az sem 
volt titok, hogy lesz egy kis étel is a 
találkozón, az azonban már igen, 
hogy a sok beszéd időhúzás volt, 
hogy a rahói vendégek végre oda-
érjenek polgármester úrral. Emil 
bácsinak akkor kezdett gyanús 
lenni a Deszki Falunkért Egye-

sület közgyűlése, amikor végre 
hegedűszóval, hucul öltözetben 
zenélve belépett Jaroslav Dumyn, 
Rahó város polgármestere, öccse, 
Hönish Laci és a rahói delegáció, 
Király László felvezetésében. 

A meglepetés születésnapot 
Révész István és Kószó Aranka 
szervezte, az Emil bácsihoz közel 
álló egyesületi tagokkal, ismerő-
sökkel, a faluház kollektívájával 
és a képviselő testület tagjaival. 
Az már csak a személyes barát-
ságnak és a Rahón megkapott 

díszpolgári címnek köszönhető, 
hogy az ukrajnai vendégek is el-
jöttek Deszkre július elsején, hogy 
közösen köszönthessék fel Deszk 
község legidősebb férfi lakosát - 
Stumpf Emil bácsit. Hucul nép-
viseletbe bújt magyar szívből és 
ukrán hegedűből szólt a magyar 
nóta.

Meglepettség, elérzékenyülés, 
baráti beszélgetések, nevetés, tele-
pülési emléklap, ajándékok hada 
és a Fehérváriné Nóra által  ké-
szített hallé emlékezetes évfordu-

lót varázsoltak a huszonnégy fős 
társaságba. A legjobb mégis a sok 
kedves arc volt és az öröm, hogy 
még közöttünk van Emil bácsi. 
Az önkormányzat finom csoko-
ládétortája sem tudta úgy megéd-
esíteni ezt a szép estét, mint a sok 
barát jelenléte. Szép este volt...

Ezúton, Deszk lakói nevében 
kívánunk mi is nagyon boldog 
születésnapot, jó egészséget, és 
szép időskort Emil bácsinak!

Szerkesztőség

Június 26-án immár be-
rendezett állapotban került 
átadásra a Népi hagyo-

mányőrző közösségi ház. Az 
átadó ünnepségről a 14. olda-
lon olvashatnak.

Suzuki Vitara terepjá-
róval lett gazdagabb tele-
pülésünk. 

A pályázatról 
bővebben a 2. 
oldalon olvas-
hatnak.

95 éves Stumpf Emil bácsi

Népi 
hagyományőrző 
közösségi ház 
átadása

Pályázati sikerek
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– Újabb pályázati sikerekről olvastunk az Ön 

facebook oldalán. Elmondaná itt az újság ha-
sábjain is, mik ezek?

– Igen, ahogy a közösségi oldalon már megosz-
tottam a deszkiekkel, két jó hírt is kaptunk az elmúlt 
hetekben. 

Az egyik, hogy önkormányzatunk sikeres pályá-
zatot adott be a vidéki gazdaság és a lakosság szá-
mára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2015-
től igénybe vehető támogatások jogcímre, mely 
eredményeképpen egy SUZUKI Vitara terepjáróval 
lehetünk gazdagabbak hamarosan. A vételár nettó 
értékét – 5 MILLIÓ FORINTOT – nyertük meg, 

így csak az ÁFA-t kell megfizetnünk. 
A gépjárművet alapvetően a közterület-felügyelő használja majd, de a napi működésünk kiszol-

gálása mellett, a migráció okozta problémák keze-
lését, a rendőrséggel és a helyi polgárőrséggel 
való együttműködést is segíti majd az új autó. 
Végre a külterületi csatornáink bejárásához, 
a vágásra kiadott fás-bokros területek el-
lenőrzéséhez, az illegális szemétlerakók 
feltérképezéséhez nem kell a helyi gazdák 
vagy épp a vadászok segítségét kérnünk a 
rossz terepen. Tartunk attól is, hogy a határ-
ra épülő ideiglenes határzár, un. kerítés meg-
épülte után a migránsok egyik fő vonulási irá-
nya Deszken keresztül vezethet. Az ezzel kapcsolatos 
megfigyeléseknél, a rendőrség felé fontos adatszolgál-
tatásoknál, jelentéseknél is hasznát vesszük majd a terepjárónak. 

A gépjármű egyébként az öreg Nissan Note autónkat fogja leváltani, melynek árából az önrészt 
fogjuk kifizetni.

A másik nagy,  örömteli hír a Klárafalvára befutó kerékpárutunk befejezéséről érkezett – 76 MIL-
LIÓT NYERT DESZK! Év végéig el is kell készülni a közel egy kilométeres szakasznak, amin Klá-
rafalvától kerékpáron biztonságosan el lehet jutni Deszkre, ill. Szegedre.

Az előző projektben figyelmetlenségből, hibás tervezés miatt állt meg a szomszédos Klárafalva 
előtt a kerékpárutunk, ezt mindenképpen korrigálni kellett. A tény, miszerint Makó és Kiszombor 
között is épül a kerékpárút, mindenképpen erősíti Klárafalva és Ferencszállás elhatározását, hogy 
a hiányzó szakaszra pályázatot nyújtsanak be. Reméljük nemsokára ennek a hírnek is örülhetünk.

Mindkettő pályázatunk esetében köszönöm a deszkiek nevében Bohács Zsoltnak, a Fidesz 
Csongrád Megyei 1-es választókerületi elnökének a támogatását. Megtisztelő számomra, hogy a 
Deszken folyó munkát, a források megszerzéséért tett erőfeszítéseinket ilyen elánnal, politikamen-
tesen támogatja!

De ha már a jó híreknél tartunk, hadd mondjam el, hogy úgy néz ki, talán bővülhet az energeti-
kai beruházásban érintett épületeink köre is. Eddig arról számolhattam be az újságban, hogy az új 
iskola-óvoda tömb mellett a régi iskolánk is homlokzati hőszigetelést és új nyílászárókat kaphat. A 
beadási határidő előtt kicsivel újabb épületek adatait tölthettük fel az adatlapra, amely a felújítandó 
épületek listáját tartalmazta. Reményeink szerint, a kormánydöntés alapján majd minden középü-
letünk megújulhat e projektnek köszönhetően. Az energetikai felújítás egyik lába csak a homlokza-
tok hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, a másik legalább ilyen fontos terület a gépészeti felújítás. 
Információink szerint ez év végén vagy jövő tavasszal erre is pályázhatnak azok az önkormányzatok 
és azok az épületek, melyek a most előkészítés alatt álló első szakaszban külső, energetikai felújítást 
kapnak. Ezért volt nagyon fontos, hogy minél több épületet felmérjünk és belekufárkodjuk a ke-
retbe. Sokat dolgozunk ezzel projekttel mostanában, remélhetőleg a legtöbbet sikerül kihoznunk 
belőle. A mostani, újabb lehetőséget, a településünk nevében ismételten, itt is megköszönöm Bohács 
Zsoltnak!

– Az elmúlt nyáron néhány szerencsés 
diák munkához és keresethez juthatott az 
önkormányzatnak köszönhetően. Lesz-e 
idén is diákmunka Deszken?

– Nem lesz – MÁR VAN! Idén nyárra 
nyolc fő foglalkoztatására kaptunk lehető-
séget, azzal a különbséggel, hogy sikerült 
elérnem, hogy nem négy, hanem hat órában 
dolgozhassanak a fiatalok. Ez lényegesen jobb 
kereseti lehetőséget biztosít a számukra, 
így gyorsan betelt a keret is.  A foglalkozta-
tásukat igazítottuk a táborokhoz és a nyáron, 
az oktatási intézményeinkben elvégzendő 
munkák ütemezéséhez. A lányokat a tábo-
rokban várjuk segítségként, míg a fiúkkal a 
játszóterek óvodák játékainak újrafestését 
szeretnénk elvégeztetni. Ezen munkák egyi-
ke sem nehéz fizikai munka, viszont hasznos 
a közösségünk számára. Örülök, hogy újra 
meghirdették ezt a programot, bár jól tudom, 
hogy az országosan támogatott létszámkeret 
többszörösére is lenne jelentkező. 

– Lehet-e már tudni, hogy mikor lesz 
kész az új víztorony és a kiszolgáló épüle-
tek?

– A kivitelező tájékoztatása szerint au-
gusztus végén lehet üzembe helyezni a meg-
újult vízmű telepet. A rekonstrukció a külső 
szemlélők szerint nagyon elhúzódik, de ké-
rem, gondoljanak bele, hogy gyakorlatilag 
minden megújul a telephelyen. Nemcsak a 
víztorony, hanem az összes épület és a teljes 
gépészet is új külsőt és „belsőt” kap. 

Bízom benne, hogy a falunapokra már egy 
rendezett környezet fogadja az érdeklődő 
tekinteteket, és a több mint 100 milliós be-
ruházásnak köszönhetően a vízszolgáltatás, a 
technológia elemek beüzemelésével nemcsak 
megbízhatóbb, hanem egészségesebb is lesz!  
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– A víztorony tövében, a sportcentrum 
fái alatt egy kültéri  ping-pong asztal ke-
rült elhelyezésre. Lesz-e még itt másik esz-
köz is a sportolni vágyóknak?

– A Zoltánfy szobor előtt tartott tanév-
zárón jeleztem a gyerekeknek, hogy a szün- 
időben új eszközökkel fogjuk bővíteni a 
sportcentrum felszereltségét. Első lépésként 
egy kültéri ping-pong asztalt telepítettünk le, 
aminek máris nagyon örülnek a szünidőben 
unatkozók, minden nap nagy csapat várja, 
hogy sorra kerülhessen. Az évtizedes fák ár-
nyékában, a két éve felújított sportcentrum-
ban a legjobb helyre került ez az eszköz.

Azoknak, akik más aktív mozgásforma sze-
relmesei, három kültéri fitnesz eszköz kerül 
kitelepítésre a héten. Egy  evezőpad, egy gya-
logló gép (elliptikus tréner), és egy derék- és 
csípő formáló várja a kitelepítést az önkor-
mányzat udvarán. Ez azt jelenti, hogy mire ez 
a z újság megjelenik, már birtokba is vehették 
a fiatalok vagy akár az esténként a futásukat 
itt befejező felnőttek. Bátran mondhatom, 
hogy évről évre szépül ez a hely, és méltó 
megjelenéssel, komoly felszereltséggel várja a 
település központjában a mozgásra vágyókat. 
Egyre több deszki egyre többféle mozgásigé-
nyét elégíti ki ez a centrum. 

Elárulom azt is, hogy az elmúlt hónapban 
tíz hasonló eszköz telepítésére készítettünk 
egy projektet, melyet egy fejlesztéseket tá-
mogató pályázatra nyújtottunk be. Ennek az 
eredménye még várat magára, de addig sem 
tétlenkedünk. Azon leszünk, hogy a szaba-
didő parkkal együtt, mindig újabb és újabb 
eszközökkel bővüljön a kínálat, és egyre töb-
beket csábítson a mozgásra, az egészséges 
életre!  

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Döntött a Testület arról, hogy  részt vesz 
az ÉV FÁJA 2015. pályázaton, mely során az 
deszki “öreg tölgyet” nevezte be a versenyre. 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására szolgáló pályázathoz 
is csatlakozott, melynek nyertessége esetén a 
Szőregi-sor kerülne kiszélesítésre, valamint a 
Sportcentrumban salakos teniszpálya, ill. kül-
téri fitnesz park valósulna meg. Idősbarát Ön-
kormányzat pályázat, valamint közművelő-
dési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló 
pályázat benyújtásáról is döntött. Jóváhagyta 
a testület Skoda Octavia személygépkocsi 
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerző-
dést. A jogszabályváltozásokra tekintettel új 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szó-
ló rendeletet fogadott el. A Helyi Sportfejlesz-
tési Koncepció felülvizsgálata is megtörtént. 
Jóváhagyta a testület az UVIÉP Kft-nek tett 
nyilatkozatot, mely az újszentiváni résztu-
lajdonú telephely bérbeadására vonatkozik. 
A testület döntött a pirnai út támogatásáról 
360 ezer forint értékben, mely a buszköltséget 
tartalmazza. A Képviselő-testület elfogadta a 
polgármester tájékoztatóját a két ülés között 
végzett munkáról, a községet érintő fonto-
sabb eseményekről és az önkormányzati pá-
lyázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt 
határidejű határozatokról. Elfogadta az SZK-
TT Közoktatási Intézménye Móra Ferenc 
Csicsergő Óvoda 2014/15. évi szakmai mun-
kájáról és a 2015/16. évi tervekről szóló tájé-
koztatót. Felülvizsgálta Deszk Község Önkor-
mányzat Helyi Esélyegyenlőség Programját, 
valamint módosította a Csongrád Megyei Te-
lepüléstisztasági Nonprofit Kft-vel 2014-ben 
kötött közszolgáltatási szerződést. Jogszabály-
változásra tekintettel módosította a Deszk 
Község Közoktatásáért Közalapítvány Ala-
pító Okiratát. Döntése értelmében továbbra 

is vállalja a köznevelési intézmények  ingó és 
ingatlan vagyonának működtetését. Csatla-
kozott a „Kábítószer-prevenciós programok 
támogatása” c. pályázathoz. Támogatta a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-
települési programok és együttműködések” c. 
pályázaton való részvételt. SZTEJKI Zoltánfy 
István Általános Iskola tagintézmény vezető-
jének megbízásával kapcsolatos egyetértési 
joga gyakorlása során támogatta Vid György 
igazgatói pályázatát. Hozzájárult ahhoz, hogy 
távollétében dr. Király Szilvia fogszakorvost 
dr. Németh Zsuzsanna és dr. Halász András 
fogszakorvosok helyettesítsék. A Maros Ponty 
Horgászegyesületnek 250 ezer forint támoga-
tást, míg a Deszki Sport Clubnak 550 ezer tá-
mogatást nyújtott. Döntött arról is a testület, 
hogy a SZTEJKI Zoltánfy István Általános 
Iskola kettő tantermét – egy tanterem a „régi” 
épületben, egy tanterem az „új” épületben- tel-
jes körűen  felújítja, bútorzat cseréjével együtt. 
A testület döntése alapján a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás ellátását a feladat ere-
deti címzettjének, Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2016. január 1. nappal 
átadja a település. A települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló rendeletét módosí-
totta a testület az irányadó Kormányrendelet 
változására tekintettel. Meghozta a testület a 
Deszk-Klárafalva kerékpárút megépítésének 
előkészületeire vonatkozó döntéseket, vala-
mint döntött a testület az épület energetikai 
pályázat benyújtásáról. Az előbbi beruházá-
sokra tekintettel szükséges volt a korábban 
elfogadott közbeszerzési tervet is módosítani.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita 

jegyző

Tájékoztató Képviselő-testületi 
ülésekről 
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2015. június 6-ai, 29-ei, valamint július 
13-ai ülésein a következő határozatokat hoz-
ta: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendeletet a Kormány 2015. július 6-án akként módosította, hogy a kisebb űrmértékű  (60 
l) gyűjtőedényzetet  az igazoltan egyedül- és életvitelszerűen használó természetes személy  in-
gatlanhasználó részére 2016. január 1. napjától lehet igénybe venni.

Az előbbiekre tekintettel hatóságom a vonatkozó hatósági bizonyítványok kiadását felfüg-
gesztette, a kérelmeket az új bevezetési dátum figyelembe vételével szíveskedjenek benyújtani!

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

Tisztelt Ingatlanhasználók!
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A Tóth család 
köszönete 
mindenkinek…

A „BÁNÁT” Tamburazenekar újabb sikere

Mint Önök számára is ismeretes, Csongrád 
megye déli területén jelentősen megnövekedett 
a zöld határon át érkező illegális menekültek 
száma. 

Az illetékes rendvédelmi szervek tájékoztatá-
sa alapján azonnali lakossági intézkedést igény-
lő közegészségügyi-járványügyi teendő jelenleg 
nincs.

Ugyanakkor közegészségügyi-járványügyi 
szempontból megelőző óvintézkedések szüksé-
gesek a menekültek által használt külterületeken 
az általuk elhagyott vagy otthagyott használati 
tárgyak, ruhadarabok összegyűjtésével kapcso-
latban. Ezen tárgyak esetében lehetséges, hogy 
vérrel, egyéb emberi váladékkal, illetve különbö-
ző élősködőkkel (tetű, rüh) szennyezettek, illetve 
fertőzöttek. Amennyiben lakóhelye környezeté-
ben feltehetően menekültek által elhagyott vagy 
otthagyott használati tárgyakat, ruhadarabokat 
talál, a következő óvintézkedéseket tartsa be:

– semmiképpen ne nyúljon puszta kézzel a 
ruhadarabokhoz, eszközökhöz,

– értesítse a terület tulajdonosát vagy az 
önkormányzat által erre kijelölt személyt a fer-
tőzött tárgyak szakszerű begyűjtése érdekében,

– amennyiben kesztyű nélkül nyúlt a fenti 
tárgyakhoz, végezzen fertőtlenítő kézmosást 
(pl.: hypo, ultrasol, clarasept stb.),

– ha nem viselt védőeszközöket a tárgyak, 
ruhadarabok összegyűjtésénél és 1-2 nap múlva 
bármilyen panaszt észlel (hasmenés, hányás, ki-
ütés) azonnal forduljon háziorvosához.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Családunk már 17 éve kalauzolja vendégeit 
földterületein a rózsák között sétálgatva. 2009 
óta várja látogatóit szeretettel a Rózsaünnepi 
programsorozat keretében a Semmelweis ut-
cában. Az idei Rózsaünnepen sem volt ez más-
képpen 2015. június 20-án és 21-én. A várt lá-
togatói létszámot meghaladva 25 busz (utazási 
irodás/egyéni) valamint több száz személyau-
tó,  családok, baráti társaságok, környező falvak 
polgármesterei, helyi szervezetek vezetői tettek 
látogatást nálunk.

Remek időjárási körülmények között zajlott 
mindkét nap, kellemes 22-26 fokos hőmérsék-
lettel. 

A beérkező turistákat Kószó Aranka (Desz-
ki Falunkért Egyesület Elnöke) köszöntötte és 
a bemutató kertben sétálgatva hallgathatták az 
érdekesebbnél érdekesebb történeteit a rózsák-
ról és a rózsa történelméről. Az épület aulájá-
ban családi múzeum, fotók, régi szerszámok az 
emeleten rózsás kompozíciók várták az érdek-
lődőket filmvetítéssel egybekötve. 

A központ megtekintése után a bemutató 
parkba érkezve szabadföldi rózsalátogatást te-
hettek az idelátogatók.

Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszö-
netünket, Király László polgármester úrnak a 
közben járásáért, Kószó Arankának, valamint 
a Deszki Falunkért Egyesület minden tagjának 
a rendezvény időtartama alatt nyújtott segítsé-
gért. Nagy köszönet illeti meg Gonda Gabriel-
lát a Deszki Polgárőrség vezetőjét és a polgár-
őrség minden tagját a helyszín biztosításáért, 
szakszerű és önzetlen segítségükért.

Bízunk benne, hogy jövőre is, a számos sző-
regi program mellett ismét sok-sok látogatót 
vonz majd Deszk települése és a családunk 
által képviselt „Agrirosarium”-bemutatópark, 
valamint az Agrirose Kft. látogató központja.

Köszönet mindenkinek.
Tóth Zita Tóth 

Viktor Tóth Ferenc 
Tóth Ferencné

Agrirose Kft.

A Bánát Kulturális Egyesület tamburaze-
nekara, miután megnyerte a csókai tambura-
fesztivált, meghívást kapott a 8. „Tamburica 
Fest” minősítő fesztiválra, melyet patinás kör-
nyezetben, Szerbiában, a Novi Sad-i várban 
rendeztek meg június 26-án. A meghívás után 
négy hónappal, a fesztivál előtt a zsűri meg-
hallgatást tartott Deszken is, ahol úgy ítélte 
meg, hogy a zenekarunk rendelkezik azokkal 
a kvalitásokkal, amelyek elegendőek egy, hét 
országból kiválasztott, tizenegy zenekarból 
álló mezőnybe való bekerüléshez. 

Eljött a várva várt nap, és a sok gyakorlás 
meghozta az eredményét. Az eredményhir-
detésen a deszki zenekar átvehette a fesztivál 
különdíjat, melyet a tamburazene hagyomá-
nyainak ápolásáért kaptak. A fesztiválon lehe-
tőség nyílt megismerkedni a többi zenekarral 
és máris újabb meghívást kaptak a makedóni-
ai Kumanovo városába. A zenekar műsorában 
szerb, magyar és román dallamok hangzottak 
el, melyek elnyerték a közönség és a zsűri el-
ismerését. A fesztivált a vajdasági televízió 
élőben közvetítette. A fellépők a verseny után 
egy színvonalas gálaműsorral kedveskedtek a 
több ezer nézőnek. Nagyon büszkék vagyunk 
a zenekar teljesítményére, sok további sikert 
kívánunk Adamov Szreten, Adamov Filip, 
Budincsevics József, Gyorgyevics Marko, Ma-
muzsity Iván, Mellár István és Vujcsin Eszter 
munkájához!

Brczán Krisztifor 
alpolgármester

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÓ 
Közegészségügyi-
járványügyi teendőkkel 
kapcsolatban

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
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Idén, rendhagyó módon a 
DeszkaSzínház közösen zárta 
az évadot a Cantabella Női kar-
ral. Mivel az elmúlt esztendők 
során számos közös produkciót 
hoztak létre, valamint többen is 
mind a két csapatban dolgoznak, 
így indokolt volt a közös ünnep-
lés. A Földi- klán (Földi Ádám 
és Földi János) vendégszeretetét 
élvezték az évadban megfáradt, 
de lelkes színpadkoptatók. A kö-

tetlen hangvételű estét a jövő évi 
tervek felvázolása, közös vacsora 
és egy esőnapra halasztott mega 
társasjáték keretezte. Immár ha-
gyomány, hogy a DeszkaSzín-
ház tagjai megválasztják az Évad 
Deszkáját. Ez most sem volt más-
ként. A társulat szavazatai alapján 
az idei deszka, Beszédesné Mel-
lár Erika, aki a Tanár úr kérem-
ben és a Hóhér halálában tette 
felejthetetlenné a rossz tanuló és 

az együgyű, házsártos, ám annál 
szórakoztatóbb Julika karakterét. 
A két társulat életében rövid pi-
henő jön, hiszen a Cantabella Női 
kar, megújult külsővel, a szeptem-
beri falunapokon ad egy teljes 
repertoárt felvonultató hangver-
senyt, melynek különleges zenei 
és hangzásvilága méltóképpen 

vezeti fel a kórus jubileumi éva-
dát. A DeszkaSzínház ősszel két 
új bemutatóval, egy budapesti 
fesztivál vendégszerepléssel indít-
ja a szezont.  De addig is a deszkák 
nyikorgása elcsendesedik, min-
denki feltöltődik, szeptembertől 
pedig újult erővel lendülnek be 
a Cantabella és a DeszkaSzínház 
tagjai. 

Seres István

Csak úgy telnek-múlnak a na-
pok, s ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy egy hónap múlva 
itt a XXI. Deszki Falunapok!

Szeptember 4-6. e jeles dátum, 
melyet kéretik már most felje-
gyezni minden olvasónak! S hogy 
miért? Mert idén sem lesz megál-
lás, jön a három napos „őrület”! 
Egy kis ízelítő a programból: az 
idei év nagy újítása, hogy kihasz-
nálva a gyönyörű nagy sátrunkat, 
húsz év után először egy helyszí-
nen, a Deszki Szabadidőparkban 
lesznek a pénteki és a szombati 
napok programjai is. Persze nem 
egészen, hiszen szintén újításként, 
a frissen átadott gyönyörű Népi 
Hagyományőrző és Közösségi 
Házban lesz idén a Falunapi kiál-
lításunk, melyet szeptember 4-én, 
pénteken 15:30-kor nyitunk meg, 
s a házat két napig megtekintheti 
minden érdeklődő. 16:30-kor a 
rendezvény ünnepélyes megnyi-
tója tehát a Szabadidő Park nagy 
sátrában lesz. Természetesen ezen 
a napon sem hagyjuk unatkozni a 
családokat, hiszen a népi játszó-
ház, az ugrálóvár és a rodeóbika 
már birtokba vehető lesz a kicsik-
nek-nagyoknak! Sőt! Egy vadiúj 
játék is eljön Deszkre, mely július 
1-je óta érhető el csak itthon és ez 
az egyetlen Magyarországon, ez 
pedig a Söprögető névre hallgat 
és nagyon izgalmasnak ígérkezik 
a nagyobbak/felnőttek számára! 

21 órakor pedig nem más lép 
színpadra, mint a Dolly Roll, akik 
legjobb dalaikat hozzák el, csak a 
deszkieknek! Őket pedig utcabál 
követi DJ Xandro-val egészen 
hajnalig. Szeptember 5-én, szom-
baton, a hagyományokhoz hűen, 
idén sem marad el a horgászver-
seny, a XII. Nemzetközi Szalma 
Zoltán Kézilabda Emléktorna és 
a Szomszédoló sem; a Szabadidő 
Parkban pedig a már említett népi 
játszóház, ugrálóvár, trambulin, 
póniciklizés, arcfestés, kézmű-
veskedés és minden földi jó várja  
a gyerekeket! A felnőttek pedig 
válogathatnak a büfé kínálatából 
amellett, hogy kipróbálhatják a 
Söprögetőt vagy a Rodeóbikát.  
Idén is lesz Újszülöttek faülteté-
se, és a tavalyi nagy sikerre 
való tekintettel ismét 
„felülemelkedhetnek 
Deszken” az eme-
lődarus falunézés 
alkalmával. Eb-
ben az évben is 
kilátogat hoz-
zánk a Szege-
di Újszülött 
É l e t m e n t ő 
A l a p í t v á n y 
egy koraszülött 
mentőautóval, 
melyet meg lehet 
tekinteni.  Délután 
”Deszk Parádé” és 
„Mással Szórakozzatok” 

vetélkedő is lesz a programok 
között, majd 17 órától a „Miénk 
a Színpad” nevet viselő kulturális 
műsorra invitálom az érdeklődő-
ket.  Az esti program pedig magá-
ért beszél, hisz 20 órától Táncház-
ba várjuk a deszkieket, 20:30-tól 
pedig színpadon az Animal Can-
nibals és „a takarító-nőő”; majd a 
gyönyörű tűzijáték után a Party 
Art’s OK zenekar felel a jó han-
gulatért az utcabálon. Vasárnap 
10 órától Szent Misével, 11 órá-
tól pedig a Cantabella Női Kar 
Ünnepi hangversenyével 
zárjuk a rendezvényt 
a Római Katolikus 
Templomban. És 
ha még nem len-

ne elég a programokból,  idén sem 
fog elmaradni a szombati napon 
a Polgármesterek XIV. Nemzet-
közi Főzőversenye, lesz óriásbu-
borék-fújás, traktorkiállítás... egy 
szóval, idén sem szabad senkinek 
sem otthon maradni szeptem-
ber első hétvégéjén, forgassuk fel 
együtt a falut és ünnepelje közö-
sen, egy emberként Deszk az idei 
Falunapokat!

Varga Krisztina
művelődésszervező

Évadzárók

Falunapi beharangozó
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Nyári élet az óvodában
Június második hetére végér-

vényesen beköszöntött a nyár az 
óvodába. Szabadidős tevékenysé-
geinket az időtől függően igyek-
szünk az udvaron megvalósítani, 
hogy minél többet lehessünk a 
levegőn. A gyerekek nagyon jól 
kihasználják az udvar által adott 
játéklehetőségeket: homokoznak, 
színházat rendeznek a fatönkök 
előtt, labdajátékokat játszanak, 
rajzolnak ceruzával vagy aszfalt- 
krétával, vizes ecsettel festenek, 
buborékot fújnak és játszanak 

vagy mesét hallgatnak a diófa 
árnyékában. Érdeklődve fordul-
nak az óvónénik által felajánlott 
játékok felé is: agyagoznak, gyön-
gyöznek, körmöcskéznek, feste-
getnek vagy éppen „kísérletez-
nek”, hogy csak néhányat emeljek 
ki a sok-sok „ügyesítő” játék kö-
zül. Kicsik, nagyok együtt játsza-
nak, mert nyáron összevont cso-
portban éljük mindennapjainkat, 
amely lehetőséget nyújt arra, 
hogy akik még nem ismerik egy-
mást, együtt játszhassanak, a na-

gyok segíthessék a kisebbeket és 
a kisebbek elleshessék a nagyok 
tudományát. Június 15-től kiegé-
szültünk a Kolo csoporttal a köz-
ponti óvodában, így együtt nyaral 
az egész Csicsergő óvoda. A jú-
liusi forróságot egy-egy „hideg” 
zuhannyal és a homokozóbeli 
sarazással csillapítjuk az árnyas 
fák alatt, de 11 órakor bemene-
külünk a hőség elől. Július 20-tól, 
a létszámtól függően, augusztus 
14-ig székhelyünket áttesszük a 
szerb óvodába, majd augusztus 

17-31-ig átadjuk a terepet a nagy-
takarításnak. Ezen időszak alatt 
az óvoda zárva tart. Az óvoda 
szeptember elsején, kedden nyitja 
„kapuit” és várjuk a mi kis Csi-
csergő óvodásainkat. Felhívjuk a 
kedves Szülők figyelmét, hogy 
az iskolai és óvodai étkezési díj 
befizetésére 2015. augusztus 
25-én délelőtt 7.00-12.00-ig és 
délután 13.00-tól 17. 00-ig lesz 
lehetőség!

Gyihor Gabiella óvónő 
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Június 19-én rendhagyó helyszínen, a 
Zoltánfy István szobor előtt búcsúztunk a 
2014/15-ös tanévtől.

Az ötödikes diákok kis műsorral lepték meg 
az egybegyűlteket. A bizonyítványok kiosztá-
sa előtt alkalom volt ezen eseményen arra is, 
hogy a kiemelkedő eredményeket elért tanu-
lóinkat jutalmazzuk. Az elmúlt tanévben is 
számtalan versenyen sok diák eredményesen 
szerepelt és mutatta meg a közvetlen közössé-
gének, a megyének és az országnak tehetségét.

Az alábbi gyermekek kaptak jutalomköny-
vet teljesítményükért:

1. osztály: Kitűnő tanulmányi munkájáért, 
szorgalmáért, példamutató magatartásáért: 

Somorjai Márk Ákos, Tajti Milán, Varga Dániel, 
Gera Panna Bianka, Schmidt Balázs, Tóth Eliza;

 2. osztály: Kimagasló tanulmányi mun-
kájáért, példamutató magatartásáért, szor-
galmáért: Gordos Sára; Bársony Máté, Frank 
Krisztián, Krizsán Levente, Zsurkán Bekény; 
Térségi, megyei tanulmányi versenyeken elért 
eredményeiért: Mityók Milán;

3. osztály: Kimagasló tanulmányi munká-
jáért, példamutató magatartásáért, szorgalmá-
ért: Kovács Rana, Puskás Balázs, Szabó Judit, 
Szűcs Brigitta; Kiemelkedő tanulmányi mun-
kájáért: Medgyes Virág, Sinkó Ádám;

4. osztály: Kitűnő tanulmányi munkájáért, 
példamutató szorgalmáért, magatartásáért, 
versenyeken elért kimagasló eredményeiért: 
Koncz Patrik, Mészáros Zsófia, Vikor Attila; Ki-
emelkedő tanulmányi munkájáért, példamu-
tató magatartásáért, szorgalmáért: Haska Lilla, 
Sandra Nikolett, Váradi Bori;

Szerb iskola: Kitűnő tanulmányi munká-
jáért, példamutató szorgalmáért, magatartá-
sáért: Pataki Balázs 1.o., Pásztor Levente 3.o., 
Simon Maja 3.o.; 

5. osztály: Kimagasló tanulmányi munká-
jáért, szorgalmáért, versenyeken való ered-
ményes részvételért: Silló Zénó; Példamutató 
magatartásáért, jó tanulmányi munkájáért: 

Bakacsi Dorottya, Bársony Réka, Szabó Angéla; 
Országos szépíró versenyen elért kimagasló 
eredményéért: Tálász Boglárka;

6. osztály: Kimagasló tanulmányi munká-
jáért, szorgalmáért, versenyeken való eredmé-

nyes részvételért: Krizsán Bálint, Papp Bence, 
Tóth Kevin; Példamutató magatartásáért, szor-
galmáért, jó tanulmányi munkájáért: Csillik 
Ditta, Prónai Adél, Szűcs Hanna, Tóth Henriett;

7. a osztály: Kitűnő tanulmányi munkájá-
ért, példamutató szorgalmáért, magatartásá-
ért: Farkas Dániel, Menyhárt Patrik; Példamu-
tató magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi 
munkájáért és kiemelkedő sporttevékenysé-
géért: Molnár Mónika;

7.b osztály: Tanulmányi versenyen nyújtott 
teljesítményéért és jó tanulmányi eredményé-
ért: Szabó Bálint

Nyolcadikosaink eredményeiről és jutalma-
zásáról, már az előző számban beszámoltunk.

A Franczia Péter ásványgyűjtő által 2010-
ben alapított „Kis és nagy természetbúvár” 
díjat ez évben: alsó tagozaton: Papp Lilien Luca 
2. osztályos, felső tagozaton: Silló Zénó  5. osz-
tályos tanuló nyerte el.

GRATULÁLUNK A TANULÓKNAK!

Tanévzáró

A nyár sem a tétlenkedés ideje a Zoltánfy Ist-
ván Iskolában. A jövő tanév előkészületei már 
nagy erőkkel zajlanak. A jövő évi pedagógiai 
munka előkészítésének, egy jól átgondolt tan-
tárgyfelosztás az alappillére.

A következő tanévre egy új testnevelő taná-
ri státuszt (Gera Norbert tanár úr mellé) kért 
és kapott az iskola vezetése a fenntartótól. Ez 
megteremti a feltételeit, hogy a deszki iskolá-
ban már elkezdett kézilabda orientáció tovább 
folytatódjon. A cél, egy kézilabda utánpótlás 
bázisiskola megteremtése. A 2015/16-os tan-
évtől iskolánk minden alsós diákja heti két 
órában kézilabda mint kiemelt sportág foglal-
kozásain vesz majd részt. Erre épül a délutáni 
tömegsport és – amennyiben a szülő igényli 

–  az egyesületi tagság lehetősége.  Az egye-
sületi tagok további foglalkozáson vehetnek 
részt, szakedző vezetésével. Felmenő rend-
szerben (felső tagozaton), ez a munka tovább 
folytatódik az érdeklődő gyerekek számára. Az 
egyesületi tagok versenyeztetését az egyesület 
(tagdíj ellenében, konkrét összegről információ 
augusztusban) biztosítja. Ezekkel a lépéssekkel 
megteremtődtek a bázisiskola indulásának fel-
tételei. Filozófiánk szerint egy iskola akkor élet-
képes, ha specializálódik valamilyen irányba. 
A deszki iskola a sport (kézilabda) és az idegen 
nyelvekre helyezi a hangsúlyt. 

A kézilabda bázisiskola feltételrendszeré-
nek megteremtése megtörtént (lásd fentebb), 
a másik specializáció a szerb, angol nyelv el-

sajátításának lehetősége. A szerb nemzetiségi 
oktatáson felül, minden Zoltánfys gyermeknek 
lehetősége van a szerb nyelv tanulására 1-8. 
osztályig, fakultáció keretén belül, délutáni idő-
sávban.  Angol nyelv oktatása harmadik osz-
tályban elkezdődik, szülői igény és megfelelő 
létszám esetén akár már első osztályosok is el-
kezdhetik a nyelv tanulását.

Az induló tanévben is minden osztályhoz 
egy napközis csoportot fogunk szervezni, ez-
zel a másnapra való felkészülés hatékonyságát 
növeljük.

Egyéb foglalkozásokról és az iskolában az 
önkormányzat jóvoltából jelenleg zajló infra-
strukturális fejlesztésekről a későbbiekben tájé-
koztatjuk a szülőket.

Nyári szünet
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Háromnapos kiránduláson 
vett részt a 6. osztály 2015. június 
15-17-ig. A szállásunk Orfűn volt, 
a Mecsek Háza nevű barlangász 
házban. A ház a falutól távolabb, 
az erdő szélén, a turistautak talál-
kozásánál található.

Orfű rendkívül szép fekvésű, a 
Mecsek gerincei között húzódó 
több kilométer hosszú völgyben 
helyezkedik el. Olyan sok a látni-
való a környéken, hogy ez a 3 nap 
arra volt elegendő, hogy éppen 
csak ízelítőt kapjunk a természet 
szépségeiből. 

A kirándulásunkat az Orfűi-tó 
körbesétálásával kezdtük, majd 
a gyerekek legnagyobb örömére 
elözönlöttük az aquaparkot. A 
strand közvetlenül a tó mellett 
található, több medencével és 
különböző csúszdákkal, így min-
denki megtalálta a számára leg-
kedveltebb szórakozást.

A második napon egy 7 km-es 
túra után megtekintettük az Aba-
ligeti-barlangot, amely a Mecsek 
leghosszabb patakos cseppkő-
barlangja. A kísérőnktől renge-
teg információt megtudhattak a 
gyerekek a barlang keletkezéséről, 
feltárásáról, történetéről és a bar-
langi formákról. Megismerték a 
különböző cseppköveket (álló, 
függő) és azok fantázianeveit. A 

barlang bejárása után a gyerekek 
jókedvűen kergették a vízibicik-
likkel a vadkacsákat az abaligeti 
tavon. Ekkor még nem gondol-
tak a visszavezető 7 km-es erdei 
útra. A szállásra vezető szakaszon 
a túraútvonal a Mecsek karsztos 
területein haladt keresztül, ami 
néhol igencsak meredekké vált, 
és így próbára is tette a gyerekek 
teljesítőképességét. A gyönyörű 
erdőben sétálva láttunk víznyelő-
ket, karsztforrásokat és évmilliók 
alatt egymásra rakódott mészkő-
rétegeket is.

Visszaérve a szállásra, kis pihe-
nő után a gyerekek új erőre kapva 
számháborúzásba kezdtek. A ház 
körüli erdős terület kiváló lehető-
séget nyújtott ehhez a játékhoz.

Az utolsó nap délelőttjén még 
egyet túráztunk az erdőben a zöld 
jelzésű túraútvonalon. 

Úgy gondolom, hogy az itt el-
töltött 3 nap szép élményként és 
a földrajzórákon felhasználható 
tudásként marad meg a gyerme-
kekben.

Kovács Attila of.

Az 5. osztály 23 tanulója 3 na-
pos közösséget építő és erősítő, 
önfenntartó és „mindent csinálj 
magad” táborozáson vett részt 
Ásotthalmon, a Majoros tanyán.

A gyerekeknek mindent ma-
guknak kellett elkészíteni. Sátrat 
állítottak, sütöttek-főztek reggelit, 
ebédet, vacsorát. Elmélyedtek a 
zöldség-gyümölcspucolás rejtel-
meiben, és nem utolsó sorban el 
is mosogattak maguk után. Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy 
a mosogatástechnikákról – ami 
után általában még egyszer el kel-
lett tisztítani az edényeket – egy 
Harry Potter hosszúságú tanul-
mányt lehetne írni!

A mindennapi „rabszolga-
munkát” megtörtük gyalogtúrá-
val, számháborúval, kincskereső 
játékkal, íjászkodással, trambuli-
nozással.

Az esti takarodó is szokatlan 
volt, hiszen a ”falak vékonysága” 
miatt, 2-3 sátorral odébb lévő ba-
ráttal, barátnővel is még suttogva 
lehetett beszélgetni.

A gyerekek egyöntetű vélemé-
nye az volt, függetlenül attól, hogy 
3 napig nem volt internet és tele-
fon, így is jól lehet érezni magun-
kat!  Fáradtan, de élményekkel 
tele érkeztünk haza, Deszkre. A 
szülőktől annyit kértem búcsú-
zóul, hogy este a gyerekeknek a 
talpát alaposan mossák meg, mert 
a három napi „mezítlábazástól” a 
gyerekek lába úgy néz ki, mint az 
ürge vájó kutyáé!

Biztos vagyok benne, hogy jö-
vőre hasonló élményekben lehet 
része az osztálynak, mert hihe-
tetlen fegyelmezettséggel bizo-
nyították, hogy bátran lehet vál-
lalkozni velük ilyen kalandokra! 
Köszönet érte Nekik!

Gera Norbert osztályfőnök

A 7. a és 7. b osztályok osztály-
kirándulása

A tanév végi osztálykirándu-
lásra, mint eddig minden évben, 
most is együtt utazott a két hete-
dik osztály. Az úticél a Mátra és 

környéke volt. Gyöngyösön, egy 
diákszállóban laktunk a város 
központjában. Az időjárás nem 
volt a legkegyesebb hozzánk, mert 
az első nap délutánján hatalmas 
vihar volt a hegyekben, ennek 
ellenére hősiesen elgyalogoltunk 
az állatkertbe. A rengeteg látni-
való mellett különös élmény volt, 
hogy megsimogathattuk a három 
hónapos kis oroszlánokat, ami 
nem mindenkinek adatik meg 
ebben az életben. Este felfedeztük 
a várost, nagyot sétáltunk a tele-
pülés nevezetességeit felfedezve. 
Másnap ellátogattunk Hollókőre, 
megnéztük a skanzent, a palóc 
falut, az egyedi palóc házakat. Ki-
sebb túrát tettünk a várhoz, majd 
lefelé egy meredek, vadregényes 
úton egy kis hegyi patak forrását 
kutatva tértünk haza. Délután, a 
Mátra lankáin, kanyargós utakon 
elbuszoztunk Kékesre. Felemelő 
érzés volt a gyermekeknek Ma-
gyarország legmagasabb pontján 
állni. Aznap még felkerestük a 
sástói kalandparkot, ahol meg-
emelkedett az adrenalinunk... 
Megküzdöttünk a tavi akadály-
pályán, kipróbáltuk a bobokat 
és a harci járműveket. Az utolsó 
napon a Mátra Múzeumban jár-
tunk, ahol megtekintettünk egy 
kiállítást a város történelméről, 
az itt élő emberek múltjáról, hí-
res nagy vadászokról és a Mátra 
élővilágáról. A bejáratnál külön-
leges látványban volt részünk: egy 
hatalmas mammut csontváz ma-
gasodott a fejünk fölé és éreztette 
az Őskor kemény világát. Búcsú-
zóul, hazautazás előtt, lemosva a 
kalandok porát, kiélveztük a helyi 
strand szolgáltatásait. Három szó 
e három napról: Láttunk, Szóra-
koztunk és Tanultunk!

Dencs Mátyásné, Sipos Lili

Kirándulás 2015

A közösségépítés szempontjából nagyon fontos esemény az év végi kirán-
dulás, az alábbiakban az osztályfőnökök élménybeszámolóját olvashatják:
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„A gyermekkor természetes igénye: 
szabadság. S a mai gyermeket szinte 
ketrecbe kényszerítik.
A felnőttkor természetes igénye: 
élet. S a mai felnőtt, vagy alig-él, 
vagy a maga és mások rovására, 
rejtek-utakon él.
Az öregkor természetes igénye: 
nyugalom. S a mai öreg, minthogy 
korábbi igényei ki nem elégülhettek, 
még a sír szélén is szabadságot és 
életet akar.”

Weöres Sándor

A fenti gondolat egy megszál-
lottan humán érdeklődésű ember 
szájából elhangozva is megsüve- 
gelendő ismeretet, tudást feltételez, 
de egy ízig-vérig reálos, fizika sza-
kos hallgató kedvenc idézeteként 
meglepő, de egyben élményszám-
ba menő. Személyes találkozá-
sunk alkalmával, amíg ez a riport 
készült, egy végtelenül szerény és 
szimpatikus fiatalembert ismer-
tem meg Lupsic Balázs személyé-
ben. Új sorozatunkban Deszk-
ről, a Zoltánfy Iskolából indult 
tehetséges embereket kívánunk 
bemutatni, akik méltán válhatnak 

az őket követő diákok példaképe-
ivé. Balázs tősgyökeres deszkiként 
2006-ban végezte el általános 
iskolai tanulmányait Jancsikin 
Jován osztályában. A fizika iránti 
érdeklődése már egészen fiatalon 
megmutatkozott, gyakorlatilag 
alsó tagozatos korában is végzett 
már apróbb kísérleteket. Később 
a fizika órákon Vid György tanár 
úr hathatós támogatásával mé-
lyült el jobban a tudása, ami több 
országos fizika verseny top tízes 
eredményeiben igazolódott vissza. 
Innen egyenes út vezetett a Ságvá-
ri Gimnáziumba Szegedre, mert 
akkoriban csak ott indult fizika 
fakultációs képzés. Itt Tóth Károly 
tanár úr csiszolta tovább a tehet-
ségét, ezt Balázs újabb jó verseny-
szereplésekkel hálálta meg, többek 
között a rangos Mikola Sándor 
országos fizikaverseny élmező-
nyébe kerüléssel. Az érettségi után 
úgy döntött, a Budapesti Műszaki 
Egyetem fizika szakos hallgatója 
lesz, de az alapképzés sikeres tel-
jesítése után, a mesterképzést már 
a Szegedi Tudományegyetemen, 
idén fejezte be. A fizikán belüli 

szűkebb érdeklődési és kutatási 
területe a kvantumfizika, amely-
nek szépségeiről lelkesen magya-
rázott nekem, de sajnos én nem 
vagyok akkora talentum, hogy 
ennek minden szegmensét ért-
sem is. Balázs egyébként elméleti 
fizikusként, kutatóként képzeli el 
a jövőjét, s csillogó szemeit, elhi-

vatottságát látva ez egy percig sem 
kérdéses számomra. Mielőtt bárki 
azt gondolná, hogy az elméleti fi-
zikusok valami kisded játékokat 
folytatnak és öncélú kísérletez-
getésüknek semmi értelme, nos 
azoknak felhívnám a figyelmét 
arra, hogy a mobiltelefóniától a 
számítástechnikáig, az egyszerű 
gépgyártástól az űrprogramokig 
bezárólag, számtalan technoló-
gia kifejlődését az elméleti fizika 
problémafelvetései és megoldá-
sai teszik lehetővé. Elég csak arra 
gondolnunk, épp Szeged jelenlegi 
– talán legnagyobb beruházása, a 
lézerközpont is épp e tudomány 
fellegvára lesz. Reméljük Balázs-
nak is megadatik az a lehetőség, 
hogy próféta váljon belőle szű-
kebb hazájában és egyszer, talán 
már a közeli jövőben a Szegedi Lé-
zerközpont elismert kutatója válik 
belőle. Mi, deszki lokálpatrióták 
lelkesen szurkolunk neki. A be-
szélgetés végén Balázs a következő 
bemutatandó személynek Görbe 
Tamás matematikust javasolta, így 
legközelebbi lapszámunkban vele 
készül majd az újabb interjú.

Magony István

Ő is a Zoltánfyból indult – Lupsicz Balázs

Első tanítási nap 2015. szeptember 1.Őszi szünet 2015. október 26 - 30.Téli szünet 2015. december 21 - 31.Első félév vége 2016. január 22.Tavaszi szünet 2016. március 24 - 29.Utolsó tanítási nap 2016. június  15.Bővebb információkért keresse honlapunkat: www.zoltánfy.hu 
(A weblap megfelelő megjelenítéséhez javasoljuk a legfrissebb Internet Exp-
lorer, vagy Mozilla Firefox böngészők használatát.)

A 2015/2016-os tanév rendje



2015. JÚLIUS10 KITEKINTŐ

Június 18-án, a régiónkban 
egyedülálló rendezvényen vehet-
tem részt. Talán kevesen tudják, 
hogy a szőregi rózsatő – mint 
hungarikum – 70%-a Szőreg kör-
nyékén terem, így Deszken is. És 
bizony Deszken van legnagyobb 
rózsaültetvény a rózsa hazájában. 
Ez a terület a Tóth család kezelé-
sében ontja a rózsatövek százez-
reit évente. A Semmelweis utcai 
rózsaházuk, a hatalmas hűtő és 
csomagoló épületek évek óta ha-
talmas és dinamikus fejlesztése-
ket mutatnak. A Tóth Ferenccel 
és feleségével kezdődő nagyüze-
mi termelést most a család fiatal 
szakemberei, Tóth Zita és Viktor 
viszi a hátán - sikerrel. A föld és a 

rózsa munkát és megélhetést ad, 
de csak kevesen jutnak el addig, 
hogy ehhez a napon aszaló, ál-
landó odafigyelést igénylő mun-
kához adjanak valami pluszt is. 
Aki a földet műveli, felelősséggel 
tartozik az emberi és a természe-
ti környezete iránt is. Bizony az 
iránt is, hogy meg tudja mutat-
ni a vállalkozásának kezdetét, a 
fejlődés lépéseit és jövőképét. Át 
kell adni az utánunk jövőknek a 
szakma fortélyait, és mindezzel 
kedvet és irányt, jó példát is lehet 
mutatni azoknak, akik hisznek a 
munkájukban, magukban. 

Nos, Tóthék ezt teremtették 
meg a LEADER – vidékfejlesztési 
program adta lehetőséggel élve. 

Egy gazos, rendezetlen meder 
rendbetételével, sétány kialakítá-
sával, ülőhelyek kihelyezésével és 
a rózsatermesztést, a Tóth család 
munkáját, történetét bemutató 
kültéri tablókkal, Deszk község 
egy újabb turisztikai attrakcióját 
keltették életre a Holt-Maros egy-
kori medrében. Igényes, szemet 
gyönyörködtető és példaértékű! 
Ezek a leginkább ideillő szavak. 
Ezeket tudtam csak elmondani 
az ünnepélyes szalag átvágáskor 
is, ami tulajdonképpen a Szőregi 
Rózsafesztivál nulladik napja is 

lett. Itt volt Berkesi Ottó képviselő 
úr, és Avramov András is – a ró-
zsafesztivál főszervezői, de eljött 
a kivételes eseményre Széll Imre 
– a Szőregi Virág-Dísznövény 
ÁFÉSZ  vezetője is és természe-

tesen más prominens deszki és 
környékbeli személyek – sokan 
közülük kedves ismerőseim. 

Jó szívvel ajánlom mindenki-
nek, hogy karikázzon ki a hétvégi 
rózsaünnepen, vagy épp valame-
lyik délutánon és csodálja meg, 
mivel lett gazdagabb a települé-
sünk. Gratulálok Zita és Viktor –  
és szüleiteknek is, akik évtizedek 
munkájával megteremtették a 
vállalkozásuknak, és mindennek 
az alapját! Szép délután, és a fej-
lesztés egy példa nélküli lépés volt 
a Tóth család és minden büszke 
deszki számára.

Mert ahogy már sokszor 
mondtam – DESZKEN MIN-
DIG TÖRTÉNIK VALAMI!!!

Király László
polgármester

A Deszki Szőregi rózsa

Júniusban folytatódtak a rendszeres délutáni 
kártyapartik, beszélgetések, ebben a hónapban 
is voltunk strandolni sütöttünk-főztünk.

Június 18-án a klubtagok egy csoportja lel-
kesen fedezte, illetve idézte fel a Cserkeszőlői 
Strandhoz fűződő emlékeit, csodálkozott rá a 
fürdőben létrehozott újításokra, változásokra.

Szerencsére az idő csodálatos volt, élvezhet-
tük a víz gyógyító erejét a termál medencében.

Mindenki választhatott magának kedvére 
a büfék ételkínálatából. Nagyon kellemes nap 
volt.

Június hónapban két Sütő-Főző nap a név-
napozás jegyében telt. Nagyon örülünk neki, 

hogy vannak klubtagjaink között, akik egy-egy 
alkalommal önszerveződő csoportként idejü-
ket, energiájukat, pénztárcájukat nem kímélve 
megszervezik, a klubban a névnapjukat vagy a 
születésnapjukat, ahova minden klubtársukat 
várják, hogy együtt ünnepelhessenek velük. 
Június 10-én Margit névnapot tartottunk. Jú-
nius 24-én több klubtársunk fogott össze és 
főztek sertés pörköltöt tarhonyával, nagyon fi-
nom káposztasalátával, ezzel vendégelték meg 
a klubtagokat. Király László polgármester urat 
is köszöntöttük névnapján, aki csatlakozott 
az ünneplőkhöz, és ahogy tőle már megszok-
tuk, pálinkával és egyéb aperitifekkel kínálta a 

csoportot ebéd előtt, majd süteményeket tett 
az asztalra. Néhány névnapot ünneplő tár-
sunk is hozott remek sütiket. A délután zené-
vel-tánccal folytatódott. A zenét Dombóvári 
László szolgáltatta, akit szintén köszöntöttünk. 
Névnapjukat, születésnapjukat ünnepelték: 
Temesvári Antalné, Kiss Istvánné, Papp József, 
Papp Józsefné, Gárgyán Zoltán, Gercsó László, 
Muskó Pálné, Arany Jánosné, Tari János, Zika 
László, Zika Lászlóné, Dobó Vinczéné, Börcsök 
Imréné, Kiss Györgyné, Szász Lászlóné, Bajzát 
Jánosné, Csonka Ferencné. Köszönjük az ünne-
pelteknek az ízletes ebédet, a kitűnő hangulatú 
vidám táncos délutánt.

A Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről

Az átadó ünnepség vendégei

Tóthék: múlt, jelen és jövő – 
Berkesi Ottó képviselő körül.



2015. JÚLIUS 11KITEKINTŐ

Június 23-án kora délután be-
futott Deszkre Zipperer Viktor, 
és ezt szó szerint tessenek érte-
ni. Ugyanis Viktor aznap reggel 
Mórahalomról indult, Röszkén 
és Szegeden keresztül 34,2 km 
megtétele után futva érte el a te-
lepülésünk határát jelző táblát. 
Persze akár csak Regős Bende- 
gúznak, neki sem volt soha sem-
mi sürgős dolga, így hát nem is 
ezért futott, hanem azért, mert 
még a télen elhatározta, hogy 
körbefutja Magyarországot.  Áp-
rilis 25-én iramodott neki Oros-
házáról, hogy 62 nap alatt, a heti 
egy-egy pihenőnapot leszámítva 
ténylegesen 54 futónapon, na-
ponta átlagosan 34 kilométert 
teljesítsen, mindeközben 316 
települést érintsen és június 25-

én csaknem 1800 km megtétele 
után fejezze be futását Mezőhe-
gyesen. A terv teljesítésével azon 
a szerdán már meglehetősen jól 
állt, mert mindössze két nap és 
hatvan-egynéhány kilométer 
volt már csak hátra a célig és az-
óta persze már tudjuk, siker ko-
ronázta Viktor óriási vállalását. 
Deszken előbb még tiszteletét 
tette a temetőben, ahol koszorút 
helyezett el egy legendás elődje, 
Tóth Gyula hosszútávfutó baj-
nok síremlékén. Később, rész-
ben az Önkormányzat, részben 
pedig az én vendégszeretetemet 
élvezte (lévén gyerekkori jó paj-
tásom) kerékpáros kísérőjével 
együtt. Másnap reggel csaknem 
Klárafalváig kísértem el őket, 
kicsit aggódtam is a szemerkélő 

eső miatt, de ilyen bagatell dol-
gok Viktort nem szokták nagyon 
izgatni, előtte csak egy cél lebeg: 
a terv teljesítése árkon-bokron, 
tűzön-vízen át. Shakespeare óta 
tudjuk, hogy nem mindenki 
oroszlán, aki az akar lenni. Viktor 
azonban nem ismer lehetetlent, 
ha kitűzött céljait szeretné meg-
valósítani. 1999-ben édesapjával 
és egy barátjával már megtette 
ezt a távot, igaz akkor még kerék-
párral kerülték körbe az országot. 
2010-ben Orosháza testvérváro-
sába, Zombára futott el, öt napon 

keresztül minden nap egy-egy 
maratont teljesítve. Az 50. szü-
letésnapja alkalmából pedig 
nemes egyszerűséggel csak ha-
zafutott szülővárosába, Tatabá-
nyára. Mi meg csak nézzük őt, és 
a hozzá hasonló megszállottakat, 
néha értetlenkedve, néha irigy-
kedve, ahelyett hogy elindulnánk 
mi is az álmaink megvalósítása 
felé, hogy egyszer végre oroszlá-
nok lehessünk, ha azok akarunk 
lenni.

Magony István

62 nap alatt Magyarország körül

Idén is megrendezték 2015. június 20-án a 
Dr. Kalocsay Géza Utánpótlás Emléktornát. 
Helyszínének a Deszki Szabadidőpark adott 
otthont. Két egyesület képviseltette magát 
ezen a napon: a Szőregi RSE illetve Deszk SC. 
Sajnos a Tiszasziget SE az utolsó pillanatban 
lemondta a részvételt.

A tornán minden korosztálynak (U7, U9, 
U11, U13, U15, U17, U19) lehetősége adódott 
a szomszédvár hasonló korosztályú csapatá-
val megmérkőzni. 3 pályán folytak a küzdel-
mek körülbelül 100 ifjú labdarúgó palánta 
részvételével.

A szülők biztatása, sportszerű szurkolása 
nagyon kellett a csapatoknak, nagyon jó kis 
mérkőzések kerekedtek ki az összecsapások 
során.

A szervezők próbálták a szabályokat (na-
gyobb kapuk, ...) úgy módosítani, hogy minél 
több gól, látványos csel, szerelés, ... kerüljön 
előtérbe.

Eredmények:
– U7 korosztály: Deszk SC

– U9 korosztály: Szőregi RSE
– U11 korosztály: Deszk SC
– U13 korosztály: Szőregi RSE
– U15 korosztály: Deszk SC 
– U17 korosztály: Deszk SC
– U19 korosztály: Deszk SC
Felkészítő edzők: Szarvas Ákos(Szőregi 

RSE), Fehér Emil(Szőregi RSE), Bujáki Dávid 
(Szőregi RSE), Kiss Máté (Deszk SC), Tóth Ti-
bor (Deszk SC)

A vándorserleg idén Deszken maradt, 5-2 
-es összesítéssel a Deszk SC nyerte meg a tor-
nát!

Köszönjük mindenki segítségét, a szülők-
nek a szurkolást, a Deszki Település-üzemel-
tetési Nonprofit Kft-nek a szendvicseket, cso-
kikat.

Jövőre ugyanitt :)
Hajrá Deszk!

Tóth Tibor edző

Dr. Kalocsay Géza Emléktorna Iskolakezdés!
Vásároljon Deszken 
a Papír-írószerben 
(lottózó, ajándék) 

iskolakezdésre, megrende-
lésre összekészítés!

Erzsébet-, Posta Paletta-, Edenred-, 
Sodexo utalványokat is elfogadunk!

Várja Önöket apró kis 
ajándékokkal is!  

Husztiné Dobó Kati
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Folytatva az évtizedes hagyo-
mányt, horgászegyesületünk ez 
évben is megrendezte gyermek-
napi horgászversenyét. 2014-ben 
első alkalommal a Deszki Nagy-
családosok Egyesületével közö-
sen bonyolítottuk le a gyerekek 
versengését, sok kiegészítő prog-
rammal egyetemben. Ez évben 
már nem is volt kérdés, hogy a két 
egyesület ismét közösen próbál 
egy emlékezetes napot szerezni 
a résztvevőknek. A gyülekezés 
során jó volt nézni a gyerekek ké-
szülődését, szülők, kísérők foko-
zódó izgalmát. A megnyitó után 
a 33 versenyző elfoglalta az általa 
legjobbnak ítélt horgászhelyet és 
megkezdődött a versengés. Hal 
volt bőven, csak a fiatalok és per-
sze segítőik ügyességén múlott 
a fogás. Amíg a fiatalok a halak-
kal viaskodtak, a sátor alatt lázas 

munka folyt. A nagycsaládos 
anyukák szendvicseket készítet-
tek, üdítővel kínálták a verseny-
zőket. Az arcfestő hölgyek várták 
a vállalkozó kedvű gyerekeket és 
az ugrálóvár is próbára lett téve. 
Horgászegyesületünk tagjai „lá-
zasan” rendszerezték az ajándé-
kokat. Köszönhetően az esemény 
támogatóinak, volt mit szétoszta-
ni a 33 táskába. A verseny végez-
tével bebizonyosodott, hogy mi-
lyen ügyesek voltak a gyerekek, 
hiszen remek eredményeket értek 
el. Az első helyen holtversenyt 
mutatott a mérleg, így a két fiatal 
között szétlövés, jelen esetben 
„széthorgászás” döntött.

Végeredmény:
I. Prónai Adél 2,95 kg
II. Török Barnabás 2,95 kg
III. Nagy Gergő 2,60 kg

Az eredményhirdetés során 
minden fiatalt jutalmaztunk. A 
hivatalos rész végeztével beindult 
a nagyüzem a kiegészítő prog-
ramok terén is. A már említett 
arcfestés és ugrálóvár nagy siker, 
de a sláger a túrakenuzás volt. A 
mentőmellényt viselő gyerekek 
sorban álltak a két kenuhoz, hogy 
az evezősök elvigyék őket egy 
körre. A gyülekezőtől kezdve bá-

jos fotósunk, Réka folyamatosan 
dolgozott, igyekezett megörö-
kíteni minden fontos pillanatot. 
Így tett akkor is, amikor a kenuk 
vízrebocsátásánál a vezérevező-
sünk, Prónai András gyönyörű 
mozdulattal vízbe esett. Csodá-
latos pillanat volt. A programok 
végeztével elégedetten összegez-
tük a nap eseményeit és reméljük, 
hogy jövőre is hasonlóan sikeres 
napot szervezhetünk a jövő hor-
gászainak.

Rendezvényünk támogatói:
Deszki Nagycsaládosok 
Egyesülete
„Maros Ponty” 
Horgászegyesület
Vörös-Szekfű Cukrászda
„Berni” kisállateledel 
és horgászbolt
Csanádi Ferenc
Radvánszky Antal
Csányi Imre
Kovács Antal
Lévai István
Tari János
Fodor Béla

Gyermeknapi horgászverseny

Remek idő, sok éhes hal várta egyesületünk tagjait az idény második 
megmérettetésén. A víztükröt fürkészve, látva a kopoltyúsok mozgását, 
„dúrásait”, mindenki reménykedett a jó fogásban. A szokásos reggeli li-
lahagymás zsíros kenyér elfogyasztása után megtörtént a sorsolás, majd 
a 41 horgásztárs elfoglalta helyét a víztükör partján, és megkezdődött a 3 
órán át tartó tömény izgalom, hiszen a halak jóvoltából szinte senki sem 
unatkozott, amit a mérlegelés is igazolt. Összesen 110 db ponty került a 
haltartókba, majd a mérlegelés után jelentős részük vissza a tóba.

Végeredmény:
I. Ifj. Kovács Antal 20,90 kg 13 db
II. Nagy József 11,20 kg 7 db
III. Hegyközi Ferenc 10,05 kg 6 db

Az eredményhirdetés után valamennyien jó kedvvel fogyasztottuk el a 
Csányi József által készített finom ebédet.

„Maros Ponty” Horgászegyesület

Tagi horgászverseny

  35 Ft/l 

1790 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                          2015. Július 29. – Augusztus 4. 

Csirke felsıcomb 666444999   FFFttt///kkkggg 

Csirkemell csontos 999999999   FFFttt///kkkggg 

Sertés lapocka 999999999   FFFttt///kkkggg 
Coccolino öblítı kék 1l  444999999   FFFttt 
Coop Pannon Aqua szénsavas 

ásványvíz 2l 666999   FFFttt    
Coop teavaj 100g 111777999   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! 

 
 






2015. JÚLIUS 13 

Júliusban a gyökérnövényeket 
elkezdhetjük szüretelni; finom és 
édes, még ha apró is a sárgarépa, 
ízletes a zeller és a petrezselyem-
gyökér és zamatos a cékla, ha korán 
elvetettük.

Amikor az első kislányom hoz-
zátáplálását elkezdtem, örömmel 
meséltem a doktornénijének, mi-
lyen szép és egészséges répát vá-
sárolok neki. Óvatosságra intett a 
primőrökkel kapcsolatban, de még 
inkább a karósgyökerűek miatt, 
hiszen ezek a növények nem csak 
karotint vagy vasat raktároznak, 
hanem mindent, amit felszívnak. 
Akár a növényvédő szereket vagy 
a műtrágyát is. Ekkor dőlt el, hogy 
saját veteményes lesz, és azóta is 
dolgozunk rajta, hogy ha kevés sa-
ját termény is, de legyen, ami vegy-
szermentes.

Mondhatnánk, hogy ki is ik-
tathatnánk ezeket a növényeket 
az étrendünkből, ha ennyi ma-
cera van vele; a talajt kezelni kell, 
hogy ne legyen férges, fel kell la-
zítani, hogy a gyökérnek legyen 

helye a föld alatt, de a 
vegyszermentesség miatt a vetés-
forgót is be kell tartani. Macera, 
de megéri; a napfény a gyerekek 
szervezetét a növényeken keresztül 
feltölti a nagy év végi hajrák után.

A cékla valami tündérvarázslat 
útján felkerült a gyerekeim „meg-
eszem” listájára, így igyekeztem 
nem kompótos formában elké-
szíteni. Salátának is kiváló ugyan, 
most mégis, a borscslevesre hajaz-
va, egy nyári levest készítettem el és 
ajánlom a cékla kedvelőinek. Bár a 
borscsleves meleg és kifejezetten 
téli egytálétel, ajánlom kipróbálni 
ezt a húsmentes, nyári változatot 
is; erre a toszkán paradicsomlevest 
szoktam felhozni példának, ami 
édes-fűszeres, jégbe hűtve kínál-
ják és nem hasonlít a mi csipetkés, 
meleglevesünkre, mégis finom. Az 
elkészítésnél a wokot hívtam segít-
ségül, de bármilyen, nagy méretű, 
vastag falú párolóedény alkalmas 
lesz.

HIDEG 
CÉKLALEVES

HOZZÁVALÓK:
 500 g cékla
 100 g sárgarépa
 100 g sonkahagyma (vagy 
lilahagyma)
 6-8 paradicsom (vagy 140 g 
sűrített paradicsom)
 4 ek tejföl
 4 ek olívaolaj (napraforgóo-
laj is megfelelő)
 2 ek almaecet
 1 marhahúsleveskocka 
(vagy 3 dl alaplé)
 3 gerezd fokhagyma
 só
 csipet köménymag
 ízlés szerint chili

ELKÉSZÍTÉS:
• A sonkahagymát szeljük vé-

konyan fel, és az olajjal, kevés vízzel 
tegyük fel párolni a wokban. Köz-
ben reszeljük le nagylukú reszelőn 
a répát és karamellizáljuk össze a 
hagymával.

• Reszeljük le a céklákat is és a 
megpirult répához adjuk hozzá. 
Pároljuk össze, majd szintén pi-
rítsuk kicsit le, és öntsük fel vízzel, 

hogy átpuhuljon. Adjuk hozzá a 
fokhagymát, a paradicsomot (ér-
demes meghámozni), a sót, a leves-
kockát, a köménymagot.

• Ha készre párolódott, hozzá-
adhatjuk az ecetet; hamarabb nem 
érdemes, mert késlelteti a rostok 
fellazulását. A vízzel kikevert tejföl-
lel keverjük össze és kóstolás után 
utóízesíthetjük; ne feledjük, hogy 
a hideg ételek ízét nem érezzük 
olyan intenzívnek, ezt kalkuláljuk 
hozzá. A csípősséget is most állít-
hatjuk be.

• Turmixoljuk össze, ízlés sze-
rint. Én szeretem felismerni, amit 
eszek, így nem szoktam átpasszí-
rozni, de igény esetén alapos pé-
pesítést követően ezt is meg lehet 
tenni. Hideg vízfürdőben hűtsük 
szobahőmérsékletűre, majd hűtő-
ben tároljuk tálalásig.

• Levesbetétnek a húsimádók 
számára húsgombócot vagy pi-
rított sonkacsíkokat, a kisgyere-
keknek pirított kenyérkockát, az 
ínyenceknek pedig karamellizált 
hagymát, esetleg parmezánt aján-
lok.

Jó étvágyat! 
Kardos Ditke

Nyár közepe van, és azt kell 
mondanom, hogy végre tikkasz-
tó hőség. Tudom, hogy ez nehéz, 
mint ahogyan a kemény tél is az, 
vagy az esős tavasz, de valahogy ez 
a mi éghajlatunk természeti rendje. 
Évek óta ismert tény, hogy mind-
ez átalakulóban van, éppen ezért 
érdemes felhasználnunk minden 
természeti erőforrást. Így a napot 
is; tavaly kipróbált (de napsütéses 
órákban hiányt szenvedve nem 
éppen kihasznált) kis barkácster-
mékkel szeretnék most kedvesked-
ni, fúrni-faragni (sört iszogatni :)) 
szerető apukák/nagypapák üres 
óráit kitölteni.

Tavaly nyáron sörösdobozokból 
aszalót/szárítót készítettünk. Satu-
pad és sok célszerszám hiányában 
is elkészíthető variációnk van, is-
kolapélda gyanánt is szolgált, mi a 
mértékegység egy sörösdoboz-ala-
pú, a napfény energiájával működő 
tartósítóberendezésnek.

El kell árulnom, nem a sörösdo-
boz a mérték, pedig ezeket jó előre 
gyűjteni kell, hiszen kb 50 darab 
egyforma kelleni fog belőlük. Jó 
esetben ezek elfogyasztása igé-
nyel egy kis időt, vagy egy kisebb 
baráti összejövetelt. Amennyiben 
maradék anyagokból dolgozunk, 
mindenképpen érdemes a nem 

szabható alapanyagokhoz igazítani 
a történetet; adott esetben ugyanis 
egy kiszuperált hűtőszekrény pol-
cai, melyek szellősségük révén al-
kalmasak lesznek arra, hogy átjárja 
őket a levegő, hibátlanul megfelel-
nek aszalópolcként is.

Vagyis első körben a felső, asza-
lószekrény méretét kell meghatá-
rozni és utána megnézni, mennyi 
aluminium sörösdoboz teszi ki 
annak a szélességét. Ha van olyan 
időjárásálló szekrénykénk esetleg, 
amit erre be tudunk áldozni, akkor 
ahhoz kell igazodni, hiszen polcot 
magunk is készíthetünk. Érdemes 
a dőlésszöget is figyelembe venni, 
de egy 4 polcos aszalóhoz a 7x6 sö-
rösdoboz elegendő lesz. Ahol ma-
radt ki cserépléc, laminált parketta 
vagy lambéria faanyagként, min-
denképpen érdemes felhasználni. 
A napkollektornak így egy hiányzó 
eleme van csupán, a sörösdobozok 
előtétlapja, ami lehet üveg- vagy 
plexilap; az utóbbit fúrhatósága, 
ragaszthatósága és rugalmassága 
miatt ajánlom, noha kicsit drágább, 
mint az üveglap.

Vegyük sorba:
1. Napgyűjtők: sörös (üdítős) 

alumínimdobozok. Ezek tetejét és 
alját is flexszel le kell nyesni, hogy 

a meleg levegő át tudjon áramolni 
rajtuk. Érdemes kiöblíteni őket, 
pláne, ha sokat álltak a gyűjtés so-
rán. Ezeket fbs-ragasztóval kell 
majd összeragasztani.

2. Kollektordoboz: a sörösdo-
bozok egymásba rakásával alakul 
ki a doboz magassága és a dobozok 
egymás mellé helyezésével a szé-
lessége. Aljára annyi furatot kell ké-
szíteni, ahány sörösdobozt egymás 
mellé teszünk. Szabható szúnyog-
hálóval érdemes a dobozok száját 
lekötni. A kollektordoboz tetejére 
is furatokat kell készíteni, hogy a 
gyűjtőkben felmelegedett levegő 
be tudjon a szekrénybe áramolni. A 
dobozban össze kell állítani a nap-
gyűjtő csöveket a levágott aljú és 
tetejű dobozokból. Ezeket egymás-
sal és a tartódobozzal is össze kell 
ragasztani. Amíg nem köt össze, 
szét fognak az alumíniumdobozok 
csúszkálni, türelem kell hozzájuk :). 
Ha már a helyén van minden, kb 
2 doboz fekete (matt) festékkel le 
kell fújni a dobozokat. Ha a tartó 
is fekete lesz, nem gond. Ha kész a 
kollektor rész, rá lehet applikálni a 
plexilapot, vagy az üveget.

3. Aszalószekrény: nekünk 
OSB lapjaink voltak, ebből készült 
a szekrény és az ajtó is. A polcok 
tartására lehet cseréplécet vagy 
takarólécet is használni, a szekrény 
oldalára kell őket belülről felerő-

síteni. A polcokat, akár magunk 
készítjük, akár újrahasznosítunk 
valamit, érdemes szúnyoghálóval 
bevonni. Ez könnyen cserélhető, 
letörölhető és nem potyog le róla 
a kamillavirágzat sem, ha éppen 
azt szárítjuk. A szekrénynek kell 
legyen ajtaja is, érdemes jól záró-
dóra elkészíteni, nehogy egy kóbor 
szellő kivágja az ajtót és szertefújja 
az aszalványokat. A szekrény alján 
kell akkora résnek lennie, hogy a 
kollektordobozból felfelé áramló 
meleg levegő be tudjon áramolni 
a szekrénybe. A szárítás úgy lesz a 
legoptimálisabb, ha a szekrényen 
is van szellőző, valahol a teteje felé. 
Mindenhova lehet szúnyoghálót  
tenni, bár napsütéses időben 60 fok 
simán lehet benne, ott pedig kevés 
élőlény tartózkodik szívesen.

Rendben, készen van, de mire jó?
• Fűszereket aszalni benne.
• Kimagozott gyümölcsöket 

szárítani.
• Szárított virágokat készíteni.

Amire nem jó: 
• húsfélék szárítására. Nem 

fertőtleníthető, így ez a fertőzésve-
szély miatt nem játék.

• Kisállatot szárítani benne. 
Nem részletezem.

Kardos Ditke

Kert és konyha

Aszaló – újrahasznosítás
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Megtörtént végre a Hagyo-
mányőrző Közösségi Házunk át-
adása, birtokba vétele!

Nagy nap ez, számunkra biz-
tosan az! Több mint két évtizede 
álmodtunk arról, hogy legyen egy 
ilyen épületünk, legyen hol meg-
mutatni a múltunkat, legyen egy 
épület, ahol állandó és időszakos 
kiállításokat tudunk szervezni 
bármilyen művészeti, kulturális 
témában. És azt szerettük volna, 
ha ez egy régi, egykor helyileg vé-
dett épületünkben születik meg, 
ami egy hatalmas felújítás után 
nagyon sokáig képes lesz szolgál-
ni a deszkieket.

Megszületett végre és június 
26-án volt módunk ezt jó szívvel 
bemutatni, beleágyazni a desz-
kiek tudatába – mert ennyivel 
megint gazdagabbak vagyunk! 
Sok munka, sok segítség, sok ag-
gódás és sok szép gondolat ivó-
dott bele az épület tégláiba, míg 
végre átadhattuk. Nincs kész a 
projekt, nincs vége a kivitelezés-
nek, hiszen újabb épületeket sze-
retnénk egy-két éven belül építe-

ni, összenyitva a 

Faluház hátsó kertjével és megé-
pítve egy falukemencét is. Tesz-
szük ezt azért, hogy ne csak kiál-
lító épület legyen ez a ház, hanem 
éljen és gyarapodjon, lélegezzen 

együtt a közösségünkkel, válhas-
son a hétköznapjaink és az ünne-
peink részévé, színterévé is.

Az átadott épületben három fix 
kiállítás fogadja a látogatókat. Az 
egyik a tisztaszoba, ami az 1920-
as éveket idézi, a másik pedig a 
konyha, ami az 1940-es évek be-
rendezési tárgyait mutatja meg. 
A harmadik helyen említem, de 

ugyanúgy az elsők közé tar-
tozik az is-

tállónk, amiben hamisítatlan ko-
rabeli hangulatot teremt a széna 
illat, az e házból kibontott, eredeti 
jászol darabjai, a szerszámok és az 
1939-ben gyártott, és a napokban 
a Rusz család padlásáról megvá-
sárolt csodálatos szekér, ami még 
tűzzománc táblával hirdeti egy-
kori gazdája nevét: Rusz Milus. 
Sok mindent nem tudtunk első 
nekifutásra kiállítani helyhiány 
miatt, és akadtak olyan csodás fel-
ajánlások, amiket még restaurál-
tatnunk kell, hogy Önök elé ke-
rülhessen, illetve lesznek olyanok, 
amiket az időszakos kiállításaink 
mutatnak majd be. Köszönjük 
mindegyiket, köszönjük a féltett 
családi ereklyéket - itt végső, jó 
helyükre kerültek!! 

A másik két belső helyiségben 
időszakos kiállításokat szervez-
nek majd a faluházunk kollégái, 
akik az épület működtetését ezen 
a napon, ünnepélyesen átvették. 
Bene Ildikóék most egy régi desz-
ki fotókiállítással és egy második 
világháborús kiállítással köszön-
tötték az átadásra érkezőket. Kí-
vánom nekik és magunknak is, 
hogy szívvel, lélekkel működtes-
sék ezt a házat és töltsék meg élet-
tel Deszk új büszkeségét! Önök 
pedig szeressék!

Az átadó ünnepségen végre 
lehetőségünk volt megköszönni 
azoknak, akik a munkájukkal, 
vagy tárgyi felajánlásokkal hoz-
zájárultak a „tájházunk” létrejöt-
téhez! Sokan voltak kíváncsiak 
az épületre és a berendezésekre, 
a két kiállításra. Előttük köszön-
hettük meg - emléklappal, deszki 
érmével és a legújabb deszki ki-
adványunkkal - képviselő testü-
let tagjaival közösen a segítőknek 
és a felajánlóknak a támogatást. 
Engedjék meg, hogy a tájházban 
kiállított tabló listáját megmutat-

va itt is megemlítsem a neveiket – 
sokat köszönhetünk nekik! 

Először a munkákban segí-
tőknek köszönjük:

Albert-Huszár Ferenc; Barna 
Csaba; Becskei Mihály; Brczán 
Krisztifor; Borka József; Csabai 
Attila; Csabai Zoltán; Csanádi 
László; Gárgyán Zoltán; Gilicze 
Gábor; Görbe Lajos; Görbe Máté; 
Hegedűs József; Hudák Istvánné; 
Kasza Attila; Kiss Gyula, Király 
László, Kiss István, Kodé Lász-
ló; Krizsán Pál, Muhari Attila, 
Németh Róbert – Szeged; Papp 
József; Prónai András; Révész 
Norbert; Szabó Imre, Szűcs Gá-
bor, Tóth Ferenc – Szeged; Tóth 
Krisztián, Török János.

...és akik felajánlásokkal tá-
mogatták a kiállítások létrejöt-
tét:

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Ani-
ta; Arany Lászlóné; Borka And-
rás; Csanádi Istvánné; Csonka 
Ferenc; Brczán Krisztifor; Fodor 
Ferencné; Görbe Lajos; Hegedűs 
József; Ihász János – Igazfalva; 
Jakó Dénes – Szeged; Joó Imre; 
Király László; Kiss Györgyné; 
Kovács György Gergelyné; Ko-
vács László; Kovácsné Patyik 
Gabriella, Milalecz István, Mészá-
ros Ferenc; Pálffy Sándor József-
né; Rusz Borivoj; Dr Rusz Márk; 
Rusz Szvetozár; Szabóné Sarka-
di Szilvia – Szeged; Széll István 
és családja; Temesvári Antalné; 
Tokodi János és családja; Tóth 
Lászlóné; Törökné Bella Gizella; 
Török László Vilmosné – tanárnő 
Szeged; Varjas Árpád; Vass Nóra 
Ildikó - Szeged.

       
Köszönjük az eddigi segítsé-

güket, biztatásukat, 
és a jó szándékot!

Hagyományőrző közösségi ház átadó ünnepség
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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, 
Fogadóóra: 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;

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 SZÁLLÍTÁS 

augusztus 12., 26.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hul-
ladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események
Halálozás

Mocselini Melinda Deszk, József A. 
u. 28. szám alatti lakos 55 éves korában,

Szabóné Pencz Ida Deszk, Semmelweis 
u. 3. szám alatti lakos 88 éves korában,

Horváth János Deszk, Május 1. u. 81. 
szám alatti lakos 83 éves korában elhunyt.

Megérkeztünk!
Teberán Zsoltnak és Gémes Katalinnak  
(Táncsics u. 30.) ANNA 
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
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Balett tábor
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