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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeptember 6. vasárnap

10.00: Ünnepi szent mise a Római Katolikus Templomban

11.00:  Templomi hangverseny a Római Katolikus Templomban 

	 a	Cantabella	női	ka
rral

Szeptember 5. szombat

7.00:  Horgászverseny az 1-es tónál

8.00:  Zenés ébresztő lovas fogattal Deszken

8.00: XII. Szalma Zoltán Nemzetközi Kézilabdatorna	a	Sportcsarnokba
n

8.30: Szomszédoló  – görkoris,	kerékpár
os	túra	Szőregre	és

	Klárafalvára

11.00:  Babafa ültetés, helyszíne	a	Dózsa
	György	utca	elejé

n	

	 a	Footmark	teleph
ellyel	szembeni	kö

zterület

Szabadidő Parkban:

10.00-tól:	 Népi	játszóház,	ug
rálóvár,	rodeóbika,

	söprögető,	íjászat
,	pónicikli

11.00-tól: Helyi termékek bemutatója és vására

11.00-tól:	 Kézműves	foglalko
zások,	arcfestés,	h

enna,	gyöngyfűzés
,	

11.00-tól: “Emelkedj felül Deszken!” –	emelődarus	fal
unézés

13.00: XVI. Polgármesterek Nemzetközi főzőversenye 

	 (résztvevők:	Magy
arország	polgárme

sterei	

	 és	a	meghívott	kül
földi	települések	k

épviselői)

13.00: IV. Tortaparádé –	tortadíszítő	vers
eny

13.00-tól:	 Óriás	buborékfújá
s

13.30: Motorosok felvonulása

14.00: „Deszk Parádé”	–	vidám	felvonulá
s	Deszk	utcáin

14.45:		 A	Szentesi	Kötélug
ró	Egyesület	Ugrál

óköteles	bemutató
ja

15.00: Gyermekműsor	a	Juhász	zenekar
ral

15.30:	 Csibész	kutyaiskol
a	bemutatója

16.00: „Mással szórakozzatok!” –	játékos	vetélke
dő

17.00:  „Miénk a színpad!” –	kulturális	műso
r,	

	 fellépnek:	művésze
ti	csoportjaink

közben:		 Főzőverseny,	horg
ászverseny		

	 és	kézilabdatorna	
eredményhirdetés

20.00: Táncház a Juhász zenekarral

20.30:		 Sztárvendég:	

Animal 
Cannibals
21.30: Tűzijáték

21.45:	 Utcabál		a	

 Party Art’s OK  
 

zenekarral

2015. szeptember 4-5-6.
Szeptember 4. péntek

Helyszín: Népi Hagyományőrző Közösségi Ház

15.30: kiállítás megnyitó 

 (állandó kiállítások és népviselet kiállítás)

Helyszín: Deszki Szabadidő Park

16.00-tól:	 Népi	játszóház,	ug
rálóvár,	

	 csillámtetoválás,	ro
deóbika,	söprögető

,	

	 arcfestés,	henna,	h
elyi	termékek	bem

utatója	és	vására

16.30: Ünnepi műsor, a Falunapok hivatalos megnyitója

17.50:	 A	Falunapi	program
ok	kidobolása

18.00-21.00: Kisvonatozás	a	faluban	

	 (indulás	a	Szabadid
ő	Parkból)

18.00:		 Deszki	Pillanatkép
ek	–	vetítés

18:30:  A Blues Bell	zenekar	koncertje

20.00:  A “Fret and Tet” 
belga	énekegyütte

s	műsora

21.00: Sztárvendég: 

Dolly 
Roll

22.00: 
Utcabál 

Dj Xandro
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Várhatunk-e külföldi vendégeket az idei Falunapokra?
– Ahogyan már megszokhatták a vendéglátó családok, de a főző-

versenyre kilátogató deszkiek is – idén is több külföldi csapat méretteti 
meg magát a falunapi polgármesterek főzőversenyén. Idén Oroszhegy-
ről várunk nagyobb csoportot, aminek külön örülök, hiszen újra erő-
södni kezd az egyik legrégebbi múltra visszatekintő partnerkapcsola-
tunk. Két néptánccsoporttal látogat hozzánk erdélyi testvértelepülésünk. 
Igazfalva és Törökkanizsa kisebb létszámmal, ám a szerbiai Oroszlámos 
több mint húsz fővel készül hozzánk. Ninove is nagy csapattal érkezik, köztük 
egy férfikórussal, akik vidám fesztiváli dalokkal kedveskednek a legnagyobb települési ünnepre kilá-
togatóknak. Wiesenbach a 30. Falunapját ünnepli épp ezen a hétvégén, így biztosan nélkülük telik el 
az idei deszki ünnep, ahogy Rahó város is jelezte, nem tudnak jönni a súlyos helyzet miatt.   

Egyre több rendezvény és fesztivál születik évente, így mindig van, aki a határokon belüli település 
vezetőjeként is visszamondja a részvételt, de az eddigiekhez hasonló létszámmal indítjuk az idei főzőversenyünket. Szeretnek ide járni a polgármes-
terek és a barátaik, ahogy mi is szeretjük kóstolgatni a főztjüket.

– A hónap közepén tomboló esti vihar-
ban nem csak az áramszolgáltatás szűnt 
meg, de víz sem volt. Ilyen még nem volt a 
településen. Mi az oka ennek?

– Mindannyian tudják, hogy a víztornyunk 
felújítása még tart. Nincs még kész a torony, 
nem került fel az a 200 m3-es tartály sem, ami-
vel a közlekedő edények elve alapján szivaty-
tyúrásegítés híján is lesz megfelelő víznyomás 
a vezetékrendszerben. Jelenleg a vízellátást 
elektromos szivattyúkkal tudja csak megol-
dani a szolgáltató, így érthető, hogy áramki-
maradás esetén, nincs, ami a vezetékekben a 
nyomást létrehozza. Örömünkre, már csak egy 
hónap és újra a megszokott rendszer üzemel-
het Deszken. Addig ilyen, és ehhez hasonló 
kellemetlenségekkel sajnos számolnunk kell, 
az általában viharos nyárvégen. 

– A falunapi programban olvashattuk, hogy a pénteki programok hely-
színe megváltozott. Mi az oka ennek?

– A tavalyi Irigy Hónaljmirigy koncert, az ünnepi és az egyre kiszámíthatat-
lanabb időjárás arra ösztökélt bennünket, hogy ne veszélyeztessük a péntek esti 
rendezvények sikerét a megszokásaink miatt. A pár éve hat településsel közösen 
megvásárolt 1000 m2-es sátorban biztonsággal megrendezhető a falunap első esti 
programja, így biztosan nem kell a Faluház kétszáz fős nagytermébe zsúfolnunk 
egyetlen koncertet sem. Tavaly is felmerült már ez a kérdés, de akkor még bíz-
tunk a hozzánk mindig kegyes időjárásban és a szerencsében. Az esős majálisok 
és falunap után be kellett látni, túl sok munkát, energiát és pénzt fektetünk ezen 
rendezvények előkészítésébe, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a lu-
xust, hogy elmossa az eső bármelyik napi szervezésünket. Én tavaly már a falunap 
utáni Ajvár Fesztivált is javasoltam az úgyis már felállított nagysátor alá szervezni, 
ám a szervezők mégis a sportcentrum mellett döntöttek. Nagy volt a riadalom a 
reggeli eső kezdetekor, de végül kegyes volt az időjárás a szerb fesztiválhoz. Túl 
sok a bizonytalansági tényező, és egyre inkább ilyen időjárásra kell számítanunk a 
klímaváltozással - ezért kell másként gondolkodnunk a programjainkkal is.

Ez az oka, hogy a Falunapok mindkét napját, valamint az Ajvár fesztivált 
is a Szabadidő parkban fogjuk tartani, felhagyva az eddigi hagyományokkal. 
Többet ér a biztonság! 

– A múlt számban azt az ígéretet tette, hogy újabb kültéri eszközök ke-
rülnek a Sportcentrumba. Mi lesz az ígérettel?

– Az ígéret szép szó - a nyár közepére be is tartottuk! Első lépcsőben három 
kültéri fitnesz eszközt telepítettünk a sportcentrum fái alá. Máris nagy az érdek-
lődés, szinte minden napszakban látunk ott gyerekeket, de kerékpározás után ide 
betérő felnőtteket is, akik örülnek az új sportolási lehetőségnek. Sokan nem tud-
ják még, de bízom benne, hogy pár hónap leforgása alatt még többen 
használják majd, akár szabadidőben, akár rendes edzése- ikhez is eze-
ket az újdonságokat. Ha a benyújtott pályázaton sikerül n y e r n ü n k , 
akkor a Szabadidő park is hamarosan új lehetőségek- kel bő-
vül. Ha nem nyerünk, akkor saját erőből folytatjuk az i l y e n 

irányú fejlesztéseket – az egészségünkre!   

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Újra szép korút köszönthet-
tünk – Bregovics Imréné, Dé-
kány Bözsi néni 90 éves. Kol-
léganőmmel, Szarvas Judittal 
köszöntöttük az önkormány-
zat és a község lakói nevében 
otthonában a születésnapost. 
A lábai már nem a régiek, egy 
elektromos, háromkerekű kis-
motor segíti a mozgásban, de 
a kedélye és a tenni akarása 
még mindig a fénykorát idé-
zi. Legnagyobb fájdalma, 
hogy párja, Imre bácsi 
elment, így egyedül ma-
radt....

Nagyon szépen köszönöm a 
hivatal dolgozói nevében a finom tortát, 
amit kaptunk tőle – minden kollégánknak jutott egy szelet 
belőle, és ezáltal egy rész a szép ünnepből is! Ezen a fórumon 
is nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és a családja kö-
rében megélt szép napokat kívánok, kedves Bözsi néni!!! 

Király László, polgármester

90 év - az kilencven év!
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TISZTELT ADÓZÓK! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. II. félévre vonatkozó helyi adófi-
zetési határidő: 

2015. szeptember 15.

Fenti időpontig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül tel-
jesíthetik a II. félévi építményadó, telekadó, magánszemélyek kommu-
nális adója, iparűzési adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségüket. A 
fenti befizetési határidő be nem tartása esetén késedelmi pótlék kerül 
megállapításra, a kiegyenlítés napjáig. A késedelmi pótlék mértéke min-
den naptári nap után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

Adózóink 2015. augusztusában értesítést kaptak adófolyószámlájuk 
állásáról, és a 2015. II. félévi adófizetési kötelezettségükről. 

A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, bizto-
sítjuk a készpénz átutalási megbízásokat a befizetési kötelezettség telje-
sítéséhez. 

Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befizetéseiket tovább-
ra is banki átutalással kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befize-
téseiket banki átutalással, ez esetben kérjük, hogy az átutalási megbízás 
közlemény rovatában tüntessék fel befizető azonosító számukat.

Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk 
merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik szemé-
lyesen vagy telefonon.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8 órától  -  16.00  óráig
 szerdán: 8 órától  -  17 óra 30 percig
 pénteken: 8 órától  -  12.00  óráig.

Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámokon:
62/571-592, 571-593

Tájékoztató az adófizetési határidőről

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

TISZTELT HOZZÁ-
TARTOZÓ!                                                           

A Deszki Település-üzemelte-
tési Nonprofit Kft képviseletében, 
mint a deszki temető üzemeltető-
je ezúton szólítom meg a községi 
temetőkben sírhely felett rendel-
kezni jogosultakat a köztemetők-
ben lévő, lejárt megváltási idejű 
sírok, sírhelyek gondozásával és 
megváltásával kapcsolatosan.

A temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
16. §-a alapján a Kft. látja el a te-
metőüzemeltetési feladatokat.

Megállapítást nyert a temetési 
helyekről vezetett nyilvántartás, 
illetőleg a temetőben lefolytatott 
szemle alapján, hogy a sírhelyek 
egy részének megváltási ideje 
lejárt. A temetési hely feletti ren-
delkezési jog időtartamát jogsza-
bály állapítja meg. A temetkezési 
helyek használatának időtartama 
urnasírhely esetén 10 év, sírhely és 
urnasírbolt esetében 25 év, sírbolt 
esetén 60 év.

A temetkezési hely felett az 
rendelkezik, aki azt megváltotta. 
Több azonos jogállású örökös 
esetén – ellenkező megállapodá-
suk hiányában – a rendelkezési 
jog kizárólag együttesen gya-
korolható. A temetési hely újra-
váltásában elsőbbséget élvez az 
eltemettető, halála esetén pedig a 
törvényes öröklés rendje szerint 
soron következő közeli hozzátar-
tozója.

A sírhelyek megváltási ide-

jének lejártával a temetkezési 
hely felett rendelkezési jog meg-
hosszabbítható, (újraváltható). 
Felhívjuk figyelmüket, hogy te-
metőnkben az 1989-ben, illetve 
korábban létesített sírhelyek, 
valamint a 2003-ban, illetve ko-
rábban létesített urnasírhelyek 
megváltásának joga 2014. év-
ben lejárt!

Megszűnik a rendelkezési jog 
gyakorlása, ha a használati idő 
meghosszabbítás hiányában lejár, 
illetve, ha a temetési hely megszű-
nik. A temetési helyre vonatkozó 
rendelkezési jog a temetési hely-
ből kikerült holttest új temetési 
helyre történő áthelyezésével, il-
letve elhamvasztásával is megszű-
nik, kivéve, ha az urnát ugyanarra 
a temetési helyre rátemetéssel 
visszahelyezik.

Ha a rendelkezési jog azért szű-
nik meg, mert a jogosult a holttes-
tet más temetési helyen kívánja 
eltemetni, a jogosult részére a 
megfizetett megváltási díj időará-
nyos részét vissza kell téríteni.

A lejárt sírhelyeket kérjük 
újra megváltani e második fel-
hívás alapján 2015. december 
20-ig. A meg nem váltott sírhe-
lyekre augusztus-szeptember 
hónapban felhívási cédulát he-
lyezünk el.

Amennyiben a lejárt sírhely-
megváltás ügyében a sírhely felett 
rendelkezni jogosult nem jár el, 
a temető fenntartója dönthet a 
temetési hely megszüntetéséről 

a 145/1999. (X.1.) Korm. rende-
let 19. §-a alapján. Amennyiben 
a hozzátartozó nem kívánja a 
sírhely megváltási idejét újravál-
tással meghosszabbítani, egy le-
mondó nyilatkozat kitöltésével és 

aláírásával lemondhat róla.
    

 Szabóné Sarkadi 
Szilvia

 Deszki Település-üze-
meltetési Nonprofit Kft.

Felhívás
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Az energetikai projektből, ki-
emelt kormányprogram kereté-
ben valóban az eddigi legnagyobb 
volumenű intézmény-felújítás fog 
megvalósulni az év végéig Desz-
ken. 

Első körben az új iskola, az óvo-
da és a régi iskola épülete került be 
a felújításra kerülő épületek köré-
be, ahogy arról polgármester úr is 
beszámolt a nyáron. A kormány 
döntése alapján a középületek 
energetikai felújításának köréből 
kiemelték a gépészeti felújításo-
kat, hogy minél több intézmény 
kaphasson homlokzati és födém 
hőszigetelést, illetve új, energia-
takarékos nyílászárókat. Ennek 
a törekvésnek köszönhetően, a 
felszabaduló pénzből az alapel-
képzeléshez képest jóval több in-
tézmény, épület kerülhetett bele 
a programba, mint azt terveztük. 
Elképzelni sem tudjuk, mikor és 
főként miből tudtuk volna ezeket 
az épületeinket felújítani, ha nem 
indul ez a projekt. 

Deszk esetében felújításra kerül 
a Faluház, az idősek napközi ott-
hona, a hivatal épülete, a tűzoltó 
szertár, az önkormányzat udvarán 
álló irattár, a régi iskola, az új is-
kola és az óvoda épületegyüttese, 
a sportcsarnok, az étterem, a va-
dászház és a sportöltöző. Sokáig 
próbáltuk a két parókia épületet is 
belepréselni a projektbe, de sajnos 

csak azok kerülhettek be, ame-
lyek önkormányzati tulajdonban 
vannak. Ez szívfájdalmunk, de to-
vábbra is keressük a lehetőséget e 
két épület állagának javítására.

Ezeket, az előbb felsorolt épü-
leteket három projekt-csomag 
keretén belül fogjuk „új ruhába” 
öltöztetni. A teljes beruházási 
összeg 260 millió forint + ÁFA, 
azaz több, mint 330 millió forint. 
Elképesztő összeg, de elképesztő a 
lehetőség is!

A felújítás kapcsán kicseréljük 
az összes homlokzati nyílászárót, 
vastag homlokzati hőszigetelést 
kapnak a külső falak, és ezzel 
együtt új, szép nemesvakolatot is, 
így nem csak gazdaságosabban 
üzemeltethetők, de végre egysége-
sen szépek is lesznek.  

A födémek hőszigetelése is 
része a programnak, ám a tetők 
felújítása nem, hiszen csak ener-
getikai célú fejlesztéseket támogat 
a kormány ebben a körben. Erre 
más pályázatot, vagy szép lassan – 
hogy a költségvetés biztonságát ne 
veszélyeztessük – saját forrást kell 
keresnünk. 

Az előbbi felsorolásból látszik, 
hogy két, helyileg védett épület - a 
régi iskola és a hivatal épülete is 
új köntöst kap. Ez a 100%-os pro-
jekt költségeiben biztosan nem 
fog beleférni. A bonyolult és szép 
homlokzati elemek és a régi iskola 

téglaburkolata, díszes kialakítá-
sa biztosan saját forrás kiegészí-
tést igényel. Ezek a homlokzatok 
a múltunk míves emlékei, csak 
ugyanígy állíthatjuk helyre azo-
kat!

A kérdés ez esetben, hogy 
megér-e a településnek, a kép-
viselő-testületnek 10-20 milliós 
hitelfelvételt, hogy a projektbe 
bele nem férő munkák elvégzését 
magára vállalja, egy ekkora beru-
házás kapcsán. A válasz – az én 
meglátásom szerint – határozott 
igen! Az idei évben megnyert és 
végrehajtott projektek költség-
csökkentő hatása jótékonyan hat 
a költségvetésre, így a hitel várha-
tóan nem jelent érezhető többlet 
terhet az falu számára.

Az önkormányzatok hitelfel-
vételét a kormánynak, illetve a 
költségvetési bizottságnak kell 
jóváhagynia, ami, bonyolult pro-
cedúra, de ez sem tántoríthat el 
bennünket, ha a testület úgy hatá-
roz, ezeket az épületeket is – tisz-
tességgel és az épített örökségünk 
megóvására törekedve felújítja.

Az időtényező az egyik sarka-
latos pontja lesz ennek a hatalmas 
felújításnak. Polgármester úr és az 
apparátus már eddig is sokat dol-
gozott a projekt előkészítésével, de 
a munka oroszlánrésze még hátra 
van. Novemberig be kell fejezni a 
teljes munkát! A kivitelezések el-
lenőrzése, és a projektbe bele nem 
férő homlokzati elemek tervezése, 
az alap kivitelezéssel összehangolt 
koordinálása, és végrehajtatása 
nagy feladat lesz, teljes embereket 

kíván. E mellett 
persze a település 
normál életéhez kapcsolódó fel-
adatok sem szenvedhetnek csor-
bát. A feladatot látva nem irigylem 
a kollégáinkat! 

Egy kicsit megbonyolítja az 
egészet, hogy ezekkel párhuza-
mosan kezdődnek a napelemes 
pályázatunk kivitelezési munkái 
is. Ez érinti a sportcsarnokot, a 
faluházat és a hivatal épületét. A 
sportcsarnoknál máris át kellett 
tervezni a tartószerkezeteket, 
hogy a tetőpanelek tetejére kerülő 
utólagos hőszigetelés is elférjen a 
napelemek tartói alatt.

Nem lesz tétlenkedés az év hát-
ralévő részében, de az eredményt 
még kimondani is boldogság: egy 
év leforgása alatt a lehetőségek 
maximális kihasználásával töb-
bet nyertünk pályázaton, mint az 
elmúlt négy éves ciklusban ösz-
szesen! Ez hatalmas eredmény és 
hatalmas munka, amelyért köszö-
net a polgármester úrnak, a jegy-
ző asszonynak, az önkormányzat 
csapatának, képviselő társaimnak 
és mindenkinek, aki tevőlegesen 
hozzájárult a sikerhez! 

Polgármester úr már megtette, 
megteszem én is képviselő társa-
im nevében is – köszönjük Bo-
hács Zsoltnak, a FIDESZ Csong-
rád Megyei 1-es választókerületi 
elnökének, volt kenu világbajno-
kunknak a segítségét és közben-
járását!

Köszönjük a válaszadást!
Szerk.

MEGÚJUL DESZK - Zsurkán Ferencet, 
a pénzügyi bizottság elnökét kérdeztük

Minden eddiginél nagyobb intézmény felújításról számol be pol-
gármester úr a legutóbbi számunkban. Megtudhatjuk Öntől, mint a 
pénzügyi bizottság elnökétől, melyik intézményeket érinti a projekt, és 
mekkora a beruházási összeg?

Néhány a felújítandó épületek közül

Faluház Polgármesteri Hivatal

Sportöltöző 

Tűzoltószertár

Idősek Napközi Otthona
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KISVONATOZÁS  
A FALUBAN:

Időpontja: szeptember 4. 
péntek 18-21 óráig. 
Indulási és érkezési pont: a 

Szabadidő park. Útvonala: Sza-
badidő Park, Felszabadulás u., 
Tempfli tér, Móra u., Zója u., Kos-
suth u., Alkotmány u., Semmel-
weis u., Felszabadulás u.,Móra u., 
Damjanich u., Béke u., Szabadidő 
park. A program ingyenes!

FALUNAPI ÉS  
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 

nyitva tartása a Népi Hagyo-
mányőrző Közösségi Házban:

péntek: 15:30-22 óráig
szombat: 10-18 óráig

DESZK PARÁDÉ:
Gyülekező: 13:30-tól a Temp-

fli téren. Indulás: 14 órakor ren-
dőri kísérettel a 

Útvonal: Faluház, Móra u., 
Damjanich u., Móra u., Felszaba-
dulás u., Szabadidő Park.

REGGELI ZENÉS  
ÉBRESZTŐ  
LOVAS FOGATTAL:

Időpontja: szeptember 5. 
szombat 8 órától. Útvonala: Fel-
szabadulás u., Zója u., Május 1. u., 
Ságvári u., Semmelweis u., Zója 
u., Kossuth u., Csalogány u., Ger-
liczy u., Tömörkény u., Jakabb Gy. 
u., Csalogány u., Kertész u., Tisza 
u., Kossuth köz, Péró Sz. u., Alkot-
mány u., József A. u., Alkotmány 
u., Semmelweis u., Kiss E. u., Rá-
kóczi u., Bajcsy-Zs. u., Május 1. 
u., Damjanich u., Béke u., Alkot-
mány u., Szabadidő Park.

MIÉNK A SZÍNPAD! 
A szombati, 17 órakor kezdődő 

műsor fellépői: Cibere, Borbo-
lya, Belice, Csicseri és Kerepetye, 
Deszkadöngetők néptánccsopor-
tok, Oroszhegyi Néptánccsopor-
tok, Deszki Akrobatikus Rock&-
Roll táncosok csoportjai, Faces 
csoport, deszki népdalénekesek, 
Deszki Népdalkör, a Tündértánc 
Balett előkészítő foglalkozás Ariel 
csoportja, Bánát Szerb Néptánc-
együttes utánpótlás és felnőtt 
csoportja, a Bánát Néptáncegyüt-
tes tamburásai, Deszki Dukátok 
szerb kórus és a Juhász zenekar.

2015. augusztus 6-12. között 
zajlott le Deszken az „Egy nyel-
ven beszélünk” tábor. E tábort 
már évek óta a német testvérte-
lepülésünkkel, Wiesenbach-hal 
rendezzük meg, egyik évben 
Németországban, a következő 
évben Deszken. Idén mi voltunk 
a házigazdák, így nálunk barát-
kozhattak, szórakozhattak a fiata-
lok. A továbbiakban Erdélyi Zita 
élménybeszámolóját olvashatják:

Az elmúlt néhány napban ven-
dégül láttunk 3 német fiút (Peter, 
Johannes, Fabian)  és kísérőjüket, 
Svenját egy ifjúsági tábor kereté-
ben. Csütörtök este költöztünk 
be a sportcsarnokba. Már az első 
napon sikerült kicsit jobban meg-
ismerni a srácokat a közös játé-
kok során. Rengeteg színes prog-
ramon vehettünk részt. Pénteken 
délelőtt biciklitúráztunk Deszken 
és megnéztük a helyi nevezetes-
ségeket. (templomok, Rózsakert, 
Tájház) Egy kiadós ebéd után 
megismerkedtünk a Vadaspark 
lakóival. Aznap este a Club 43-
ban pizzáztunk, majd a szálláson 
üdítővel ping-pongoztunk. Más-
nap reggel 9-kor elindultunk Kis-
kunmajsára, a strandra. Felmász-
tunk a jéghegyre, homokvárat 
építettünk és játszottunk a matra-
con. Még versenyt is rendeztünk, 

hogy Peter vagy Johannes bírja 
tovább a víz alatt. Gyorsan elre-
pült az idő. Kapott mindenki ice 

‚n’ go-t és hazamentünk. Finom 
hamburger volt a vacsi. Miután 
mindenki jól lakott, lementünk 
a csarnokba labdázni, twiste-
rezni és frizbizni. A hangulatot 
Kriszta egy kis zenével fokozta. 
Vasárnap reggeli után a Napfény 
fürdőbe mentünk. Kipróbáltuk 
az összes csúszdát és medencét, 
illetve kakasviadaloztunk. :) Ebéd 
után minden bátorságunkat ösz-
szeszedve nekivágtunk a makói 
kalandparknak. Végigmentünk 
a felnőtt és az Alpesi pályán, át-
csúsztunk a Maros felett és in-
gáztunk. Nagyon izgalmas volt 
15 méter magasban leküzdeni az 
akadályokat. Este Xbox party-t 
tartottunk. Táncoltunk, verse-
nyeztünk és sportoltunk. A kö-
vetkező nap Algyőn a Sun City-

be látogattunk el, wakeboard-dal 
és jet ski-vel száguldoztunk a 
vízen. Remek kikapcsolódás volt 
mindannyiunk számára. Evés 
után pedig a tóban fürödtünk, 
csúszdáztunk és vízi csatáztunk. 
Otthon vacsi után elmentünk 
palacsintát sütni, amik nagyon 
finomak lettek. Kicsit játszottunk 
még az Xboxon, de eléggé kimerí-
tett minket a sok wakeboardozás, 
úgyhogy viszonylag korán lefe-
küdtünk. Kedden a mórahalmi 
strandon hűsöltünk. Kipróbáltuk 
az összes medencét, csúszdáztunk 
és játszottunk a vízben. Délután 
ellátogattunk a néptánc táborba, 
ahol tanultunk néhány tánclépést 
és Gabi bácsi vezetésével játszot-
tunk egy kicsit. Hazafelé megáll-
tunk a Kálvária téren hambur-
gerezni. Mivel ez volt az utolsó 
esténk, Laci rendezett nekünk egy 
vetélkedőt. A Team team (Johan-
nes, Svenja, Fabian, Zita) és a Bob 
Pub team (Peter, M.Viki, R.Viki, 
Kriszta) küzdött meg egymással. 
Kosaraztunk, tojást dobáltunk 
és törtünk, labdát gurítottunk és 
festettünk. De nem a szokásos 

módon ecsettel, hanem szigorúan 
csak orral, könyökkel és lábujjal 
lehetett alkotni. 2 téma volt: egy 
portré Sanyiról és „the moment 
when Fabian tried to kill” Viki. 
Mondanom sem kell, hogy raj-
tunk sokkal több festék volt, mint 
a papíron. Jól összekentük egy-
mást. A jutalmunk egy nagyon 
finom csoki torta volt, aminek 
kb. fele az arcunkon kötött ki. Az 
utolsó nap felutaztunk Budapest-
re. Megtekintettük a Parlamentet, 
majd a WestEnd City-ben meg-
ebédeltünk. Kaptunk 2 órát, hogy 
shoppingoljunk, kaptunk milk 
shake-t, és 5-kor felszálltunk a 
River Ride buszra. Egy kis pesti 
városnézés után már azt vettük 
észre, hogy nem az úton, hanem 
a Dunában megy a busz. Érdekes 
élmény volt. Sajnos 8-ra ott kellett 
lennünk a repülőtéren, ugyanis 
német barátaink hazaindultak. 
Nagyon jól éreztük magunkat 
ezen a héten, egy felejthetetlen 
élmény volt, nem beszélve arról, 
hogy négy új baráttal gazdagod-
tunk. Köszönjük a lehetőséget! 

Erdélyi Zita

Jó, ha tudja! – Falunapi programokról, útvonalakról…

„Egy nyelven beszélünk” tábor
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Immár harmadik éve jelentkeznek az ügyes 
kezű gyerkőcök a Faluház által hirdetett, Varga 
Kriszta és Sillóné Anikó által vezetett kézmű-
ves táborba. Egyre többen és többen, idén már 
közel 30 volt a létszám. A legkisebb ovisok kis 
kezei közt is elképesztően szép alkotások szü-
lettek ezen a héten. Minden napra jutott egy bi-
zonyos anyag, amivel dolgoztunk. Például ilyen 
volt a papír, a fa vagy épp a műanyag. Készítet-
tünk többek között teknősbéka alakú perselyt, 
Minion fakanálbábot, ceruzatartót, ajtódíszt, 
faliórát és cserépállatkát is. Jutott lehetőség a 
szabadidős játékra is a kézműveskedés mellett 
és persze most is volt kincskeresés, ahogy az 
eddigi években. 

A másik tábor, ahol segédkeztem, a játék-
tábor volt, ahol az önfeledt játék került elő-
térbe. Játszottunk csoportjátékokat is, például 
a seprűvel vagy a kő-papír-ollóhoz hasonló 

királyfi-királylány-sárkányt, de azért készítet-
tünk is dolgokat, egész pontosan direkt játéko-
kat. Memóriakártyát, Fekete Péter paklit, pom-
pom kilövőt, tekét és Twistert is. Aztán persze a 
gyerekek mind-mind ki is próbálhatták a saját 
készítésű játékokat.

Hétfőnként mindkét tábor „lakóival” elláto-
gattunk a Tempfli téri játszótérre, ahol a gyere-
kek homokvárat építettek és mind kaptak egy-
egy csillámtetoválást is. Jártunk a Szabadidő 
parkban és a deszki Csibész Kutyaiskolában is, 
ahol évről évre visszatérő vendégek vagyunk. 
A gyerekek birtokba vették a Sportcentrum 
új piros-kék eszközeit. A kézműves táborozói 
elkerekeztek a „Nagy Fához”, míg a Játéktábor-
ban akadályversenyen vehettek részt. Mindig 
a Sportcsarnokban ebédeltünk, itt kicsit játsz-
hattak és szaladgálhattak a gyerekek, különö-
sen nagy kedvenc volt a Játéktábor alatt az asz-
taliteniszezés. Az aszfalt is egyre színesebb lett, 
hála a dolgos kis kezeknek.

Az utolsó napon mindkét táborban vetítet-
tünk egy-egy mesét egy kis mozizás keretén 
belül a színházteremben és ugyanitt egy kis 
videót mutattunk be a táboron történt esemé-
nyekről együtt a szülőkkel, mint közös záró 
program.  Nagyon bízunk benne, hogy ezek a 
hetek szép emlékként élnek majd a gyerekek-
ben és szeretettel gondolnak majd az itt szer-
zett élményeikre.

Köszönjük a segítséget Szanka Melittának és 
Molnár Alexandrának!

Egy év múlva ugyanitt, ugyanekkor!   
Márki Kitti

FALUHÁZ HÍREK

Táncoltunk, métáztunk, csülköztünk 
– avagy néptánc tábor Mórahalmon

Néptánccsoportjaink idén is a 
Mórahalmi Zöld Közösségi Ház és 
Erdei Iskolát választották a táboro-
zásuk színhelyéül. Augusztus első 
hetében a Borbolya és a szegedi Ör-
dögborda csoporttól volt hangos a 
ház, hétvégén a Deszkadöngetők-
től, második héten pedig a Belice 
és a Csicseri-Kerepetye néptáncs-
csoport döngette a padlót. Paragi 
Zolitól, Farkas Tamástól és Gál Nó-
rától, valamint természetesen „Ga-
bibácsitól” és Katától tanulhattak a 
kicsik és a nagyok a két hét alatt, de 

hogy ne csak a táncról szóljon a hét, 
fűzhettek gyöngyöt a lányok Borda 
Sárival, illetve esténként métáztak 
és csülköztek a gyerekek (régi népi 
játékok). A tábor utolsó napján pe-
dig nem maradhatott el a táborzáró 
buli, a bemutatóval, és a várva várt 
„Kimittud-dal”, ahol ismét jól szó-
rakoztunk a produkciókon. Az első 
három műsorszám jutalma a finom 
csokitorta volt a Vámos cukrászdá-
ból és mindenféle apró ajándék a 
Generali Biztosító jóvoltából. 

És persze álljon itt végül azoknak 

a neve, akik nélkül ezt a tábort nem 
tudtuk volna megvalósítani:

Fő támogató: 
Nemzeti Kulturális Alap
Támogatóink: Eszik Imre, Ma-

gyar Béla, Nagy Péter, Rotary Club 
Szeged Dóm jótékonysági szerve-
zet

Köszönjük a sok segítséget Ko-
csis Zsoltnak, Nagy Erikának és 
Szabó Iminek!

Jövőre találkozunk!
Bene Ildikó

Kedves Faluház!
Első alkalom volt kislányaim életében, hogy részt vettek a Faluház szervezé-sében lebonyolított nyári táborokban. Szeretném ezúton is megköszönni, hogy gyermekeim minden nap élmé-nyekkel teli és kézműves munkákkal felruházva térhettek haza, ezáltal is színesebbé téve számukra a nyarat! Hi-szen sajnos, nem lehet a nyári szünet minden napja „nyaralós-strandolós-ma-mázós” :).

Sok sikert kívánok a továbbiakban is, és jövőre ismét találkozunk!

Kardos Ditke

Tábori kalandok a Faluházban
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Szeptember 1-jén 8 órakor a 
tanévnyitó ünnepséggel megkez-
dődik a 2015/2016-os tanév.

A nyár a felkészülés jegyében 
telt. Elkészült az ígért termek tel-
jes körű felújítása, a tagozatváltó 
diákokat egy szép, korszerű kör-
nyezet várja A régi iskolában az 
udvar parkosítása, megújítása 
jelenleg is zajlik. A Móra Ferenc 
utcai épület udvarára a pihenő 
padok elhelyezésre kerülnek. A 
szerb iskolában a tisztasági festés 
megtörtént. 

Az elmúlt időszakban az infra-
strukturális beruházások mellett 
a pedagógiai munka fejlesztése is 
hangsúlyt kapott.

A tanévzáró ünnepségen em-
lített osztálybontás (ebben az 
évben két hatodik osztály indul 
párhuzamosan) megtörtént, így 
a kisebb létszám mellett hatéko-
nyabb oktató munka történhet. 

A nyáron készült tantárgyfel-
osztást a fenntartó (KLIK) elfo-
gadta. Az iskola vezetése a tan-
tárgyfelosztás elkészítése kapcsán 
nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a Zoltánfy István Általános 
Iskola erősségeit megőrizze és to-
vábbfejlessze. 

A koncepcióban nagy hang-
súlyt kapott a sport és az idegen 
nyelv területe. A kézilabda után-
pótlás nevelés tovább bővült alsó 
tagozaton, minden osztályban 
tanóra keretén belül folytatódik, 

amit délután kiegészítenek az 
edzések. Idegen nyelv területén 
lehetőséget biztosítunk, az angol 
és a szerb nyelv akár első osztály-
tól való elsajátítására. Délutáni 
foglakozások sokszínűségéről, 
szeptember elején a szülőket tá-
jékoztatjuk, és felmérjük az igé-
nyeket.

Pedagógusaink a nyár fo-
lyamán is különböző szakmai 
továbbképzéseken vettek részt. 
Ezek közül kiemelést érdemel két 
program, melyet hat pedagógu-
sunk teljesített sikerrel:

 „Új eszközök használata a test-
nevelés során - 30 órás képzés”

„Beilleszkedési és magatartási 
zavarokkal küzdő gyerekek neve-
lési élmény pedagógiai eszközök-
kel. 30 órás képzés”

A 2015/2016-os tanévtől kezd-
ve az iskolában, részmunkaidő-
ben pszichológus segíti a peda-
gógiai munkát.

A fent említett pe-
dagógusképzések 
és a pszichológus 
munkája lehetővé 
teszi, hogy októ-
bertől elinduljon 
egy konflik-
tuskezelési 
program a 
Zoltánfy 
I s k o l á -
ban.

Iskolai hírek
2015/16-os tanév: 
első tanítási nap 
2015. szeptember 1. (kedd), 
utolsó tanítási nap 
2016. június 15. (szerda)
Tanítási napok száma: 181.
Őszi szünet: 2015. október 23- 

október 30. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: október 22. (csütör-
tök), a szünet utáni első tanítási 
nap: november 2. (hétfő).

Téli szünet: 2015. december 21-
től- 2016. január 3-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap: decem-
ber 18. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2016. március 
24- március 29-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap március 
23. (szerda), a szünet utáni első ta-
nítási nap március 30. (szerda).

Étkezés befizetése: 
augusztus 25. (kedd) 
7-12 h, 13-17 h (óvoda)

Pótvizsga: 
augusztus 27. (csütörtök) 
9 óra, új iskola
Tankönyvek osztása: 
1-4.o. augusztus 27. 
(csütörtök) 12-18 h
5-8.o. augusztus 28. 
(péntek) 12-18 h
Helye: új iskola földszint
Tanévnyitó ünnepség 
időpontja: 
szeptember 1. (kedd) 8 h, 
helye: az új iskola udvara.
Kedves Szülők!  
Kérem, hogy tanév közben 

jelezzék az osztályfőnökök felé, 
amennyiben változás áll be sze-
mélyes adataikban (pl. telefon-
szám, lakcím), illetve amennyiben 
a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban változás történik 
(megkapja, illetve megszűnik), 
időben jelezze az iskolában.

A folyamatosan megújuló hon-
lapunkon keresse aktuális hírein-
ket és tájékoztatásainkat. (www.

zoltanfy.hu)
A jövőre nézve elő-

re is köszönöm az 
e g y ütt mű kö d é s ü -

ket és eredményes 
2015/16-os tan-

évet kívánok 
mind a szü-
lőknek, mind 
a gyermekek-

nek, mind a pe-
dagógusoknak!

Vid György ig.

Néhány fontosabb dátum:

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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Keményebben tombol a nyár, 
mint mikor utoljára jelentkez-
tem.  Hőség ide, hőguta oda, a 
csapat szorgos, a program szoros. 
Augusztusban egyik esemény kö-
vette/követi a másikat… Aztán 
lassan újra visszarázódik min-
denki a nyári napok varázsából 
a munka/iskola/óvoda kevésbé 
varázsos világába ... 

Egy kis visszatekintővel kez-
dem az e havi írást is. Bővében 
voltunk felkéréseknek, fellépé-
seknek, programoknak. Hónap 
elején a Balatonnál táncoltunk. 
Fellépés, táncház, örömzenélés, 
nyaralás, csapatépítés volt ez a 
javából. Feltöltődtünk  Az-
tán, alighogy hazaértünk, már 
igyekeztünk is Bácsalmásra egy 
újabb fellépésre. Majd augusz-

tus 13-16. között a szegedi Szerb 
Ortodox Napokon volt jelené-
sünk. Táncoltunk, ételt és bort 
kóstoltattunk, valamint a Műhely 
is bemutatkozott az érdeklődők-
nek. Augusztus 17-től augusztus 
20-ig tamburatábor volt a Szent 
Szávában. Sokat gyakoroltak, ta-
nultak az ifjak (és a kevésbé ifjak 
), de azért jutott idő pihenésre, 
beszélgetésekre, kikapcsolódásra 
is. Jövőre-veletek-ugyanitt?! Jaaa, 
és közben a SZERB BÚCSÚ. Hát 
igen! Augusztus 19-én, mint min-
dig. A hagyományok ápolása, a 
közösség összetartozásának erő-
sítése mellett nem titkolt cél volt 
a szórakozás is. Ének-zene-tánc. 
Régen is, ma is.

Aztán a sok „szórakozás” közé 
befészkelt egy kis munka is. Meg-

kezdtük az ötödik – !!!! szinte 
jubileumi –  Ajvár Fesztiválra 
az előkészületeket: paprikasütés 
és paprikapucolás. Mázsaszámra. 
Bizony-bizony évről évre egyre 
több ajvár készül szorgos kezeink 
nyomán és bizony évről-évre be-
bizonyosodik, hogy még mindig 
nem gyártunk eleget.  A Szent 
Száva Központ udvarán augusz-
tus 22-23-án sütöttük a papri-
kát, mostuk a paprikát, nyúztuk 
a paprikát, zúztuk a paprikát, 
ízesítettük a paprikát, közben 
sütöttük-nyúztuk-zúztuk-(szid-
tuk) a padlizsánt is. Majd kever-
tük-kavartuk, üvegbe raktuk, 
címkéztük, ládákba pakoltuk... 
És nekifutottunk ugyanennek a 
tortúrának augusztus 29-30-án is. 
Az a csoda, hogy ezek után még 
mindig imááádjuk az ajvárt. 

Ajánlom máris előre minden-
kinek figyelmébe a dátumot: 
SZEPTEMBER 12. A prog-
ram-kezdés 13:00. Felhívom a 
kedves érdeklődők figyelmét, 
hogy a paprikanyúzó és az ajvár 
készítő versenyek rögtön a meg-
nyitó után megkezdődnek!

A helyszín most a SZABA-
DIDŐ PARKBAN lesz. Nagyobb 
terület (eső esetén fedett helyszín 

is), színesebb program, több lát-
nivaló, több kóstolni való.

Felsorolni is nehéz mi min-
den vár a kilátogatókra, de azért 
megpróbálkozok vele (természe-
tesen a teljesség igénye nélkül): 
lesz (ismét) a fesztivál kezdetét 
jelképző ágyúdörgés 13 órakor, 
lesz ajvár készítő verseny 13 órá-
tól 16 óráig (a csapatok máris 
kezdhetnek szervezkedni!), lesz 
paprikanyúzó verseny 15 órától,  
lesz kézművesek utcája, ínyencsé-
gek utcája, első alkalommal bal-
kán terasz, menettánc, játszóház, 
kulturális műsor 17 órától, kon-
cert (19:30-tól Trakija zenekar), 
lesznek táncosok, tűzzsonglőrök 
20:30-tól, lesznek trubások 21 
órától. A Fesztiválon meg lehet 
majd kóstolni (és vásárolni!!) a 
kezünk munkájával, és a szívünk 
szeretetével elkészített, garantál-
tan „hand made” ajvárt is (ínyen-
ceknek tüzes verzióban ). 

Szóval lesznek ingerek szem-
nek-szájnak-fülnek, és lesz nagy 
hacáré-hacacáré  Tessenek jön-
ni-látni-szórakozni!!!! 

A nyár(vég)i találkozásokig 
mindenkinek szép napokat kí-
vánva köszön el a krónikás::  

patyikgabi

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

A Szerb Országos Önkormány-
zat minden évben a nyári időszak-
ban megszervezi táborait, melyek 
a nyelv és a kultúra ápolásában je-
lentősek. Ebben az évben két ilyen 
tábor is volt. Az első Budapesten, 
a „16 Vuk Karadzsity” nyelvi tábor 
volt június 25. és július 1. között.  E 
tábort éveken keresztül Balaton-
fenyvesen rendezték, most viszont 
a fővárosban, a szerb iskola adott 
neki helyet. Célja az idei rendez-
vénynek a budapesti és a környe-
ző települések szerb vonatkozású 
nevezetességeinek bemutatása 
volt. A Horvátországból érkezett 
gyerekekkel is csekély volt a lét-
szám, viszont színvonalas prog-
ram és munka folyt. Lehet, hogy 
mégis fontos a hely, pláne ebben 
a nagy hőségben, ami ebben az 
időszakban volt. Következett a 
battonyai néptánc tábor július 
3-9. között. Bár a meleg a batto-
nyai tábor időszakában is folyta-
tódott, mégis 150 résztvevő gyűlt 
össze az idei, 26. táborba, amely 

tíz éve mint szerb tábor működik 
a néptánc, ének és zene, valamint 
a szerb nyelv ápolása céljából. 
A helyiek mellett Pomáz és kör-
nyékéről, Deszk és környékéről, 
valamint Romániából és Szerbi-
ából is voltak résztvevők. Mint 
minden évben eddig a „csapat”, 
akik szervezték, lebonyolították a 
programokat és ügyeltek a részt-
vevőkre, összeszokott és minden 
feladat megoldását vállaló volt 
– ami nagy előny egy ilyen nagy 
létszámú tábornál. Sokat tanultak, 
fürödtek és szórakoztak. A tanul-
takat az utolsó nap bemutatták az 
érdeklődőknek és elsősorban a 
hozzátartozóiknak, akik tetszésü-
ket nagy tapssal nyilvánították ki. 
Ami fontos még, hogy a tanulta-
kat hasznosítani fogják saját lakó-
helyükön a csoportnál, ahol tán-
colnak, énekelnek vagy zenélnek. 

A Szerb Országos Önkor-
mányzat mellett más szervezetek 
is bonyolítottak le táborokat. Így 
került megszervezésre Lóréven 

a régi szerb mesterségek tábora. 
Ezt az ottani hagyományőrző és 
ápoló egyesület szervezte június 
17-23. között. Szövés, fonás, va-
lamint ékírás volt az idei prog-
ram. A szakemberek Szerbiából 
érkeztek, és nagyon meg voltak 
elégedve, hisz a gyerekek aktívan 
vettek részt a munkában. Termé-
szetesen volt játék és szórakozás is, 
ami hozzájárult ahhoz, hogy úgy 
búcsúztak el: „jövőre ismét Lóré-
ven, a táborban!”. Reméljük, akkor 
majd Deszk és környéke is képvi-
selteti magát, hisz itt hagyománya 
van már a szövésnek és fonásnak 
és a régi mesterségek, hagyomá-
nyok ápolásának.  

Hagyománya van az egyházi 
táboroknak is, amit a Budai Szerb 

Ortodox Püspökség szervezett, ez 
évben július 13-19. között Hód-
mezővásárhelyen. A tábor részt-
vevői az ország különböző telepü-
léseiről érkeztek, így voltak köztük 
a deszki Bánátból is. A fő cél az 
egyházi kultúra és a szertartások, 
valamint egyházi énekek megis-
mertetése. A negyven fős csapat 
mindent megtett, hogy minél töb-
bet sajátítson el és emellett a sza-
badidőt is hasznosan eltöltsék a 
városban, elsősorban a strandon. 
Jövőre a hagyományokat követve 
ismét másik településen rendezik 
meg a tábort, és természetesen a 
cél ugyanaz, de remélik, hogy le-
hetőség lesz több résztvevő foga-
dására, mert igény volna rá.

Rusz Borivoj  (Bóró)

Szerb nemzetiségi táborok
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A KDE gyorsasági görkor-
csolyázói júniusban 3 külföldi  
versenyen is rajthoz álltak. Ki-
emelkedő  teljesítményt nyújtott 
Gurszki Kitti, aki Csehországban 
1 arany és egy ezüst érmet, míg 
Németországban az  igen erős 
mezőnyben is letette névjegyét és  
arany érmet szerzett. Ausztiában 
/Wörgl/ Bazsó Kata az igen erős 
mezőnyben az egyéni összetett 5. 
helyen végzett.

Kis pihenés után Csehország, 
Benátky Czech Inline Openen 
vett részt a csapat. 

Egyéni összetett eredmények:  
2.hely Gurszki Kitti, 3.hely Bá-
rány Enikő, Bazsó Kata Dóra. 

Váltóeredmények: 1.hely Gu-
rszki-Bárány, 3.hely Nagy Imre 
Ákos - Scurrah Levente.

A következő hétvégén Német-
országban a Gerai pályán folyta-
tódott az Europa Cup több száz 
indulóval. Egyéni összetett:  1.hely 
Gurszki Kitti, 2.hely Suhajda Zol-
tán.

Váltóeredmény: Suhajda 
Zoltán - Nagy Imre Ákos arany 
érem!

A Slovakiaring Inline Cup ma-
raton versenyén (Szlovákia) a 15 
év alatti kategóriában Bernátsky 
Márton és Bazsó Kata Dóra is 
aranyérmet szerzett a 10,5km-es 
távon.

További eredmények:
1.hely: Rózsa Edit
2.hely: Gurszki Kitti, Bálint 

Béla
3. hely: Bárány Enikő, Suhajda 

Zoltán.

A maraton másnapján már Ta-
tabányán, a Turul Kupán álltak 
rajthoz a gyerekek, ahol 7 egyéni 
és 3 váltó éremmel lettek gazda-
gabbak a csapat tagjai.

Egyéni eredmények:
1. hely: Gurszki Kitti,Pápai La-

ura, Dávid Dávid, Tóth Győző,
2. hely: Hevesi Zoé
3. hely:  Bazsó Kata Dóra, Ba-

ráth Borbála.

Váltó eredmények:
arany: Gurszki Kitti - Bárány 

Enikő - Varga Nelli (KDE)
ezüst: Suhajda Zoltán - Nagy 

Imre Ákos - Vajda Denis (KDE)
ezüst: Bazsó Kata Dóra 

(KDE-Inline Veseli vegyes váltó)

Jelenleg Belgiumban küzd a 
csapat az Európa Kupa forduló-
ban, ahol megközelítőleg 30 nem-
zet korcsolyásaival kell felvenni a 
harcot. 

Felkészítők: Lavner Endre, Svitelj 
Dániel, Svitelj Szonja.

Kiss Márta

Éremeső Európa pályáin

Szeptember 26-án szombaton reggel 9 órai 
kezdéssel a Deszki Szabadidő Park ad majd 
otthont az I. Deszki Lovas Napnak, ahol sor 
kerül az első helyi lóhátas és fogathajtó ver-
senyre is. A rendezvény szervezőjét, Kovács 
Rékát kérdeztem a részletekről: 

– Réka, mesélj egy kicsit magadról, hogyan 
kerültél kapcsolatba a lovakkal?

– Kovács Réka vagyok, 15 éve 
kezdtem a lovazást. 4 éves voltam, 
amikor megállapították, hogy na-

gyon tehetséges lovas vagyok 
- mint minden más 4 éves-
nél :)  - és el kell járnom 
lovagolni... Anyukám így 
is tett, elvitt lovagolni, és 
azóta most már pár éve 
minden nap lovazunk, 
saját lovunk van otthon. 
Most már elkezdtünk 

fogatot is hajtani, sőt meg-
jártuk már kétszer a Hor-

tobágyot lóháton, ami 
250 km volt. Azóta 

minden lovas ren-
dezvényen igyek-

szünk ott lenni, 
ahol csak tu-

dunk, bár ez jövőre egy kicsit változik, mert a 
Barka nevű kancánk elleni fog.

– Honnan jött a Deszki Lovas nap ötlete?
– Sok faluban Szeged környékén rendeznek 

Lovas napokat, ahova eljárunk már több éve, és 
úgy gondoltuk, mivel itt a környéken is sok lo-
vas van, lenne rá igény. 

– Milyen programot terveztek? Csak verseny 
lesz, vagy lókedvelő családokat is vártok?

– Természetesen mindkettő. A célunk, hogy 
megmutassuk a közönségnek a fogathajtás 
és a lovaglás rejtelmeit. A végleges programot 
szeptemberben olvashatvják a szórólapunkon, 
elöljáróban annyit, hogy a versenyzőknek 8 
órától lesz a gyülekező, 9 órától kezdődik a ló-
hátas verseny, ahol külön kategóriák várthatók, 
melyek bója között, alagút, zsákutca és egyéb 
akadályokból állnak össze. Majd a délelőtti 
fogathajtó verseny délig tart, amit egy egyórás 
ebédszünet követ. Az ebéd elfogyasztása köz-
ben lovas bemutató várja a kedves nézőket. Ezt 
követően a fogathajtók délutáni hajtása kö-
vetkezik, majd 4-5 óra körül várható az ered-
ményhirdetés és a díjátadás. Terveink között 
szerepel, hogy egy látványos molnárhajtással is 
készülünk a nézők számára, ami nagyon mu-
latságos. 

– A versenyen kívül milyen egyéb programok-

kal várjátok az érdeklődőket?
– Ahogy említettem, lesz egy voltige bemu-

tató, amikor egy kislány bemutatja, hogyan kell 
tornázni egy lovon, ezen kívül díjugrató bemu-
tatóval készülünk. Az eredményhirdetés után 
pedig ki lehet próbálni díjtalanul a lovaglást 
és a lovas kocsikázást is, ami azért különleges, 
mert hasonló rendezvényeken ezt nem szok-
ták megengedni a nézőknek, és erre egy teljes 
óránk lesz. 

– Ha valaki szeretne versenyezni, mi a teen-
dője?

– Elsősorban meghívásos versenyről van 
szó, de ha valaki szeretne jelentkezni a ver-
senyre, az szeptember 11-ig megteheti nálam 
a következő telefonszámon: 30/369-88-16. A 
nevezési díj 2000 Ft, mely magában foglal egy 
ebédet is.

– Réka, köszönöm az interjút, sok sikert kívá-
nok a szervezéshez!

Úgy gondolom, aki szereti a lovakat, annak 
egy nagyon kellemes szombati kikapcsolódást 
nyújthat, ha szeptember 26-án kilátogat a Sza-
badidő Parkba az I. Deszki Lovas Napra, ahol 
büfével és sok-sok lovas programmal várjuk az 
érdeklődőket! A belépés a nézőknek/érdeklő-
dőknek díjtalan! Várunk szeretettel mindenkit!

Varga Krisztina

I. Deszki Lovas Nap
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– Hogyan jött az ötlet, hogy tv 
csatornát indítsatok?

– Az elmúlt években jelentős 
mértékben nőtt a település kul-
turális, társadalmi, sport életéhez 
kapcsolódó események száma. 
Ezek a rendezvények, történések 
pedig egyre több embert moz-
gatnak meg, egyre jobb haza és 
nemzetközi eredményeket in-
dukáltak. Mondhatjuk, hogy a 
település kulturális reneszánszát 
éli. Ám, sajnos ezekről jó ideje 
nem készül mozgóképes beszá-
moló. Egy pár éve még a szegedi 
Telin TV Deszki Magazin című 
műsora beszámolt a helyi tör-
ténésekről, viszont mára már ez 
sincs. Adott volt tehát a lehetőség. 
Közel egy éve dolgozunk azon, 
hogy milyen formában tudnánk 
televíziós megjelenést biztosítani 
a település eseményeinek. Mivel 
nincs lineáris műsorszórási enge-
délyünk, ezért maradt egyenlőre 
az online megjelenés.

– Ne szaladjunk ennyire előre. 
Hogyan jött a név – DKL?

– A DKL, DeszKábeL csator-
na, egy szójáték, ahogyan több 
deszki névkezdeményezés is. 
Fontos volt, hogy egy olyan ar-
culatot találjunk a csatornának, 
amely könnyen megjegyezhető, 
jól használható. A szlogen pedig: 
élet a Maros mentén, adta magát. 
Deszk község aktív közösségi sze-
repvállalása a neten is jól mutatja, 
hogy egy erős, összetartó telepü-
lésről beszélünk, „ahol mindig 
történik valami...” Ez a valami az, 
ami bennünket igazán érdekel.

– Azt mondtad a csatorna on-
line, tehát az interneten jelenik meg. 
Milyen formában érhető pontosan?

– Az elkövetkező egy, másfél 
évben egy netes közösségi tv-
ként jelentkezik. Adásainkat a 
www.deszkabel.hu címen néz-

hetik meg. Minden műsorunkat 
archiváljuk, melyre a Youtube kö-
zösségi videó megosztó portálon 
hoztunk létre egy csatornát, így 
régebbi műsoraink is bármikor 
elérhetővé válnak. Azért ragasz-
kodunk az interne-
tes megje-
lenéshez, 
mert egy 
saját li-
n e á r i s 
h á l ó z a t 
kiépítése 
r e n d k í -
vül drága. 
Partnerek, 
műsorszol-
g á l t a t ó k , 
e n g e d é l y e k 
szüksége-
sek, me-
l y e k r e 
most még 
nem állunk készen, hiszen ezek 
több tíz, akár száz milliós tételt is 
jelenthetnek. Viszont nem szeret-
tünk volna tovább várni. Ma már 
a háztartások többségében van 
internet hozzáférés, sőt az okoste-
lefonok megjelenésével, a mobil-
net még inkább szélesíti a befo-
gadói kört. Ezért hát egyértelmű 
volt, hogy a világháló adta lehető-
ségeket kell meglovagolnunk.

– Milyen műsorokkal jelentke-
zik a DKL?

– Terveink szerint hetente 
frissülő műsorokkal jelentke-
zünk. 4 különálló műsorral ké-
szülünk, melyek a település min-
den szegmensét átfogják.

Hétfőnként a HÍR10 hírműsor 
jelentkezik, melyben a legfonto-
sabb deszki történéseket foglaljuk 
össze, stílszerűen 10 percben.

Kedden a MAROS MENTI 
MAGAZIN uralja a DKL csa-
tornát. Ez a régi Deszki Magazin 
utódja, mely a helyi társadalmi, 

kulturális közösségi élet fonto-
sabb mozzanatairól számol be.

Szerdánként a FOGADÓÓRA 
jelentkezik, amely egy specifi-
kusan önkormányzati műsor. Itt 
értesülhet a lakosság a fontosabb 
testületi határozatokról, tervekről, 
önkormányzati és parlamenti ha-
tározatokról.

Csütörtökön a SZERB SZÓ, 
szerb kulturális, közéleti műsor 
kerül képernyőre.

Heti négy napon keresztül pró-
báljuk meg a figyelmet a telepü-
lésre fóku- szálni. Hiszen nem 

pusztán az a cél, 
hogy a Deszken 

élők nézzék 
a d á s a i n k a t , 

hanem, hogy 
m a r k e t i n g 

feladatokat 
e l l á t v a 
e g y f ajt a 
i d e g e n -
forgalmi 

csalogató 
is legyen a 

csatorna.

–  K i k 
alkotják a 

DKL stábját 
és milyen 
j ö v ő b e ni 
t e r v e i t e k 

vannak?
– A stáb még formálódik. De 

reményeink szerint minél több 
olyan fiatal csatlakozik hozzánk, 
aki szívesen kipróbálná magát 
a szerkesztés, vágás, operatőri 
munkákban, vagy szívesen lenne 
riporter. Mivel egy új, innovatív 

látásmódot szeretnénk képvisel-
ni, ezért várjuk azokat, akik akár 
egy mobiltelefonnal is bátran 
alkotnak, és jó vizuális érzékkel 
rendelkeznek. Ha az nincs, az se 
baj. A lényeg, hogy KÖZÖSSÉGI 
TV legyünk! Reményeink szerint 
csatlakoznak még a kötelező kö-
zépiskolai szolgálatot teljesítő fia-
talok, a média fakultációs diákok, 
valamint felvettük a kapcsolatot 
az egyetem kommunikáció sza-
kos tanáraival, hogy milyen közös 
együttműködésekben tudnánk 
gondolkodni.

A jövő? Bízom benne, hogy 
egy-két éven belül sikerül szeret-
hető, értéket teremtő tartalommal 
megtölteni a csatornát, és hogy a 
deszkiek szívesen keresik majd és 
fogadják be otthonaikba. Ahogy 
számos más kezdeményezés, úgy 
talán a DKL csatorna is képes 
lesz erősíteni a település közössé-
gi életét, és részese lesz a „deszki 
csodának.” Az én szlogenem, ha 
lehet ilyet mondani, a következő: 
Deszk, egy új élmény!

– Hogyan vehetik fel vele-
tek a kapcsolatot a nézők, ha 
észrevételeik vannak, vagy jelent-
keznének a csatornához?

– Elektronikus úton az info@
deszkmedia.hu vagy a deszkme-
dia@gmail.com címen. De talán 
a legegyszerűbb bejönni a Falu-
házba.

Kedves Pipu! Köszönjük az 
interjút! Sok sikert az új kezde-
ményezéshez!

Szerk.

DKL – élet a Maros mentén  ÚJRA LESZ DESZKI TV!

Hosszú hónapok csendes készülődése után az elmúlt hetekben látott 
napvilágot a hír, miszerint Deszken online televízió adás veszi kezde-
tét. Erről, valamint a közösségi kommunikáció jövőjéről kérdeztük Se-
res István Piput, a DKL alapítóját.
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Nagyon forró nyár után egyszer csak eljön 
majd az ősz is; a paradicsombefőzés, a vegyes-
vágott és a kései szilva illatával. Talán már elvi-
selhető a hőség egy kora esti szalonnasütéshez 
vagy szabadtéri sütögetéshez is. Lehet szemez-
getni a szőlőt, bár igen aprószemű az idén, ha-
csak nem locsolta a lelkiismeretes gazda.

Azt gondolom, én, akut nyárimádó, hogy 
nyáron a forróságnak van itt az ideje. Gyerek-
ként is ismertem a kánikula jelentését, nem volt 
szabad a napra menni délben, és leégtünk a víz-
parton, ha nem húzódtunk árnyékba. Locsolni 
kellett esténként, és kinőtt a folyondárszulák, 
ha nem kapáltuk a kertet. Kiégett a fű, és beért 
a füge is a szüleim kertjében. Persze, nagyon 
megterhelő sokak számára a nagy meleg, és tu-
dom, hogy huzamosabb ideig nem egészséges 
ez senkinek sem, félreértés ne essék... Mégis, 
üdvözlendő, hogy már befőzhető volt 3-4 hete 
a fügelekvár, és hamarabb érik a zamatos körte 
is. Ezen tényeket klasszul össze lehet kötni egy 
kinti sütögetéssel is, hiszen a nagy melegben 
mégsem a nehéz ételek felé húz a gyomrunk 
még, de a finom, gyümölcsös illatok az alko-
nyat óráiban kísértésbe vihetnek minket...

MOZZARELLÁS-
KÖRTÉS 
PULYKAMELL

HOZZÁVALÓK: 
(4 SZEMÉLYRE)

 60 dkg pulykamellfilé
 4-5 körte
 25 dkg mozzarella sajt
 (ízlés szerint 10 dkg 
 kecskesajt)
 kevés pálinka, 
 vagy almaecet
 olaj
 só, fehérbors

ELKÉSZÍTÉS:
1. A pulykamellet vágjuk vékony szeletekre, 

és nylonlapok közé fogva klopfoljuk ki. Ez azért 
okos találmány, mert a pulyka könnyen szakad, 
és zacskók között nem roncsolja a klopfoló szét. 
Csak a rostok fellazítás után sózzuk meg őket.

2. Melegítsük fel a sütőt 180 fokra, ha 
bent készítjük el. A sajt miatt kinti sütésnél a 
rostlapot, vagy kontaktgrillt lehet használni en-
nél az ételnél.

3. Hámozzuk meg a körtéket, cikkezzük fel 
(8 darabra), majd távolítsuk el a magházakat. 
Locsoljuk meg ízlés szerint egy kevés pálinká-
val. Más ízhatást érünk el, ha almaecetet cse-
pegtetünk a gyümölcsökre.

4. 
– Benti sütésnél: egy tűzálló, kiolajozott 

tálban egy rétegben fektessük le a húsokat, 
rendezzük el a körtecikkeket rajtuk, majd a le-
reszelt vagy karikára szelt mozzarellát osszuk el 
a húsokon. Ha kecskesajtot is használunk, ak-
kor azt érdemes a mozzarella ELŐTT rátenni a 
szeletekre. Hintsük meg fehérborssal, és tegyük 
a sütőbe 30-35 percre. Ha a sütőnk nem pirít 
rendesen, akkor sikeres tűpróba után 1-2 perc-
re emeljük meg nagyon a sütési hőmérsékletet.

– Kinti sütésnél: vágjuk a szeleteket akko-
rára, hogy egy-egy körtecikkely kényelmesen 
elférjen rajtuk; ez kb 10x10 cm. A sajto(ka)t 
reszeljük le és keverjük össze egy kevés fehér-
borssal. Pirítsuk meg a húsok egy-egy oldalát, 
majd fordítás után tegyük rá a körtét, és szórjuk 
meg a sajttal. Ha a másik fele is készen van, tá-
lalható. Frissen őrölt tarkaborssal ízesíthetjük.

5. Frissen tálaljuk, még forrón, hogy a körte 
ne engedjen sok levet a só miatt. Füstölt sajtos 
burgonyapürével tálaljuk.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

Az idei 
EGÉSZSÉGHÉT időpontja: 
2015. SZEPTEMBER 14 -18. 
A szűrővizsgálatokra előjegyzés alapján le-

het jelentkezni, időpontokat a kartonozóban 
lehet majd kérni a korábbi éveknek megfe-
lelően. Mindenkinek névre szóló kartont 
állítunk ki, amit a vizsgálat előtt át kell adni 
a szűrést végző orvosnak, a szűrőhét végén 
pedig vissza kell juttatni a kartonozóba. Aki-
nek a korábbi években már kiállítottuk a kar-
tonját, annak a vizsgálat előtti jelentkezéskor 
átadjuk. 

Az Egészséghétre az alábbi szűrővizsgála-
tokat tervezzük megszervezni:

Urológiai szűrés: 
 Dr. Molnár Sándor
Szemészeti vizsgálat: 
 Dr. Szebeni Marietta
Fül-orr-gégészeti vizsgálat, audiológia: 
 Dr. Bucsai Ágnes
Laboratóriumi vizsgálat
Vérnyomásmérés, 
éhgyomri vércukorszint mérés
Nőgyógyászati rákszűrés: 
 Dr. Kajtár István
Ortopédia: 
 Dr. Fiszter Ildikó
Bőrgyógyászati vizsgálat: 
 Dr. Judák Rita
Allergiaszűrés: 
 Dr. Bucsai Ágnes
Fogászati állapotfelmérés: 
 Dr. Halász András
Érszűkület visszér betegség szűrés 
doppler ultrahang vizsgálattal:
 Dr. Sipka Róbert
Tüdőszűrés
Az Egészséghét keretein belül a Magyar 

Vöröskereszttel közösen véradást is szerve-
zünk.

Az eddigieknek megfelelően minden pos-
taládába eljuttatjuk a rendezvény részletes 
programját a szűrővizsgálatokról és a kísérő 
rendezvényekről. 

Minden érdeklő-
dőt, az egészségét 
fontosnak tartó desz-
ki lakost szeretettel 
várjuk!

Tóth Ágnes
SZKTT 

Szociális Szol-
gáltató Központ

Deszki egy-
ségvezető

Kedves 
Deszki 
Lakosok!



2015.  AUGUSZTUS12 KITEKINTŐ

Cég neve: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
Időszak: 2014. január 01. - 2014. január 31.

Tartalmi beszámoló
A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket tár-

sadalmi munkában végezték, ezért sem pénzbeni, sem természetbeni 
ellenszolgáltatásban nem részesültek.

2014. évben vállalkozási tevékenység nem volt. 
Közhasznú bevétel 600 e Ft, közhasznú összes kiadása 1.788 e Ft. 
Tárgyévi közhasznú eredmény -1.099 e Ft.

A szervezet mérlegforduló napon 4.275 e Ft eszközzel rendelkezett, 
melyből 4.201 e Ft pénzeszköz volt.  Kötelezettségek között 100 e Ft 
rövid lejáratú kötelezettség került kimutatásra. Kiadások összetétele és 
nagysága igen megfontolt, ésszerű az előző évben hasonlóan töreked-
tek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően 
történt

Támogatások részletezése forrásonként
– Magánszemélytől kapott támogatás: 449 e Ft, melyből 12 e Ft 

meghatározott célú támogatás, iskolai célokra került elszámo-
lásra, a fenn maradó összeg 25%-a közalapítvány törzsvagyonát 
növelte.

– Generáli Providencia Zrt. : 25 e Ft, támogatás iskolai célokra 
került elszámolásra.

– NAV 1% SZJA: 126 e Ft, melyből 2/3-ad része iskolai nevelé-
si, oktatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat, míg 
1/3-ad része óvodai nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és ké-
pességfejlesztési célokat valósított meg.

Kamatbevétel 90 e Ft 

Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
– Óvodai célokra: 32 e Ft
– Iskolai célokra: 605 e Ft
– Zoltánfy István emlékének állítandó szobor elkészítéséhez: 
 1.000 e Ft
– Működési költség: 152 e Ft

  Dr. Bene Kálmánné

Közhasznúsági jelentés

  1993 Ft/kg 

603 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                         2015. Szeptember 2. – Szeptember 8. 

Csirke hátsónegyed 444999999   FFFttt///kkkggg 

Csirkemell filé 111333444999   FFFttt///kkkggg 

Csirke farhát 111666999   FFFttt///kkkggg 

Sertés lapocka 111000444999   FFFttt///kkkggg 
Coop Trappista sajt  999999999   FFFttt///kkkggg 
Medve kördobozos sajt 

natúr 140g 222777999   FFFttt    
Magyar tejföl 20% 330g 111999999   FFFttt   












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! 

Időpont: 
2015. OKTÓBER 10. 
SZOMBAT 8-TÓL 18 ÓRÁIG

Helyszín: 
BÁRKINEK AZ UDVARA, 
TERASZA, GARÁZSA, ...

Cél: 
– ezen a napon lehetőséget biztosítani bárkinek, hogy saját portáján 

– kapun belül - bármit kínáljon (virág, bútor, ruha, gyerekjáték.. befőtt..
stb..), árusíthasson nyugtaadási kötelezettség nélkül  

– cél, hogy az érdeklődők, potenciális vásárlók ezen a napon minél 
több „garázsba” jussanak el olcsó, számukra fontos „kincsek” reményé-
ben. …  

Szervező: Deszki Falunkért Egyesület.
Vállalja: a jelentkezők regisztrálását (regisztrációs díj: 1000,-Ft), 

majd a vásár előtt 1 héttel valamennyi deszki házhoz, Deszk térké-
pén történt megjelöléssel a garázslista eljuttatását. 

Jelentkezési határidő: 
2015. SZEPTEMBER 5. 
Kószó Aranka 
(e-mail: 
koszoarany@gmail.com, 
70-635-8037)

Megbízható, 35 éves két 
gyermekes anyuka a hét 
bármely időpontjában ta-
karítást és /vagy gyerek-
felügyeletet vállal. 

Érdeklődni: 
70/332-6129

2. Deszki garázsvásár
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Minden év nyarán, hagyomá-
nyosan együtt táboroznak a desz-
ki és a szőregi hittanos gyerekek. 
Ezen a nyáron sem volt ez más-
ként. Idei táborunk június 23-26-
ig tartott, helyszíne Makó volt. A 
Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Gimnázium kollégiumá-
ban szálltunk meg. 

A több mint negyven táborozó 
gyerek, akiknek körülbelül fele 
volt deszki, sok-sok érdekes, szó-
rakoztató és értékes programon 
vehetett részt a négy nap során. El-
mentünk egy jót fürdőzni a Hagy-
matikum Fürdőbe, sétalovagláson 
vettünk részt, fel lehetett menni az 
egyik makói templom tornyába 
felülről végigtekinteni a városon, 
és megnézni a templom harang-
jait, a tábortűz alkalmával ki-ki 
megmutathatta tehetségét, csata-
kiáltást ordíthatott, a különböző 

csapatok tréfás műsorokat adtak 
elő egymásnak, s ne felejtkezzünk 
meg a közös fagylaltozásról, óriás-
pizzázásról sem. Sokat kézműves-
kedtünk, sok közösségépítő játé-
kot játszottunk, fociztunk, de jók 
voltak a közös reggeli, esti imák - 
éneklések is, s szép volt a két szent-
mise is, amelyeken részt vettünk.

A tábor idején, a programok 
mellett témánk volt még hazánk 
néhány fontos, szentéletű történel-
mi személyének megismerése is. 
Így tehát egyik nap első, államala-
pító királyunkról, Szent Istvánról, 
az ő életpéldájáról beszélgettünk, 
és arról, hogy milyen fontos a bé-
kesség keresése, megtartása egy 
országgal, de a saját életünkkel 
kapcsolatban is. Másnap Szent 
László királyról beszélgettünk, s 
arról, hogy erőnket, képességein-
ket jóra használjuk. Harmadik nap 
pedig Szent Erzsébet életpéldájá-
ról gondolkodtunk el, aki kórhá-
zat alapított és másokon segített. 

Ekkor mi is kis ajándékdobozokat 
készítettünk, melyeket makói idős 
néniknek, bácsiknak juttattunk el. 

Negyedik napon még egy na-
gyot kirándultunk. Mártélyon 
sétáltunk a Tisza holtága mellett, 
Szentesen megvendégelt minket 
előző plébánosunk, Gruber Lász-
ló atya, majd tovább buszoztunk 
Ópusztaszerre, ahol végigjártuk a 
Csillagösvény labirintusait, s végül 
gyógynövény-főzetet készítettünk 
a szegedi ferences szerzetesek ko-
lostorában Alsóvároson. 

E néhány nap során jó volt talál-
kozni még az egyik makói iskolá-
ban tanító apácákkal is, akik sokat 
meséltek munkájukról, életükről, 
találkoztunk makói hittanosokkal, 

akikkel együtt játszottunk és kap-
tunk tőlük süteményt, és felkeres-
tük a makói Szent István király és 
Szent László király templomokat 
és Szent István király makói lovas 
szobrát is.

Táborunk nagyon jó hangulat-
ban telt, köszönhetően elsősorban 
a gyerekeknek, akik sokat barát-
koztak, beszélgettek egymással, 
játszottak együtt; és természetesen 
a felnőtt kísérőknek, segítőknek, 
a szülőknek, plébános atyának, 
Róbert atyának, akik igyekeztek 
megadni ehhez a legjobb progra-
mokat, lehetőségeket, kereteket. 
Köszönet mindenkinek a sok-sok 
segítségért.

Cseh Miklós, hittantanár

Hittan tábor

Július a kirándulások jegyében telt, tagjaink 
aktívak, vállalkozó szelleműek, érdeklődők és 
fáradhatatlanok voltak.

Július 7-én, Makón a Hagymatikumban 
voltunk fürdeni. A fürdő által szervezett III. 
Nyugdíjas találkozón lehetőség volt a fürdőzés 
mellett vércukorszint és vérnyomásmérésre. 
Kipróbálhattuk a masszázst, gyógytornázhat-
tunk a vízben. Kulturális programokban is ré-
szünk volt, hiszen délelőtt a Maros Táncegyüt-
tes előadásában gyönyörködhettünk, illetve a 
táncos lábú vendégek is táncra perdülhettek a 
táncházban. Ebéd után Aradszky László szó-
rakoztatta a közönséget. A műsor után értékes 
ajándékokat sorsolt ki a Fürdő a látogatók kö-
zött. Nagy örömünkre több deszki klubtársunk 
is nyert a tombolán.

Július közepén Pécsre kirándult klubtagja-
ink egy csoportja. Pécs egyrészről a mediterrán 
hangulatok és a művészetek, másrészről a tör-
ténelmi emlékek, múzeumok városa. A várossal 
való ismerkedésünket a város fő terén kezdtük, 
melybe tizenkét utca torkollik. Az irgalmasok 
temploma előtt a különleges szépségű Zsol-
nay-kutat tekinthettük meg. A tér középpont-
jában a szobor, mely mögött Gázi Kászim Pasa 

Dzsámijába léphettünk be, aminek az évszá-
zadok során nemcsak vallási rendeltetése, de 
külső és belső formája is többször változott, 
most gyönyörűen felújítva láthattuk.  A tér 
északi oldala felé haladva megnéztük a Jannus 
Pannonius Múzeum régészeti gyűjteményét és 
kőtárát. A tér keleti oldalán a Bíróság épületét 
csodálhattuk meg. A Barbakántól rövid sétával 
elértük a Dóm teret, a székesegyházat. A bazi-
lika belseje lenyűgöző látványt nyújtott, külö-
nösen Székely Bertalan és Lotz Károly nevé-
hez fűződő freskók. Páratlan élményt nyújtott 
a székesegyház tornyából a kilátás a városra, 
megérte a lépcsőket megmászni. A város főbb 
nevezetességeit a városnéző kisbuszról is meg-
csodálhattuk. A Zsolnay Negyedben, látvány 
múzeumokban, szemlélhettük meg a kerámia 
és a kesztyűgyártást. A Gyugyi Gyűjtemény 
ámulatba ejtett bennünket. A TV toronyban 
fagyi evés, kávézás közben gyönyörködtünk a 
panorámában. Természetesen nem hagyhattuk 
ki Pécs környékének néhány települését sem. 
Abaligeti Cseppkőbarlang csodálatos kép-
ződményeire csodálkozhattunk rá. Siklósi Vár 
újabb látnivalókat tartogatott számunkra. Az 
utazás, a séták, városnézések fáradalmait Har-

kányban és Magyarhertelenden a fürdőkben 
pihentük ki. Csodálatos volt Orfű és Pécsi-tó 
környéke igyekeztünk a tömegközlekedéssel 
az útjainkat úgy megszervezni, hogy senkinek 
ne legyen megerőltető, ugyanakkor különböző 
útvonalakon kicsi ízelítőt kapjunk a táj szépsé-
géből. 

Ennek illusztrálására Gárdonyi Géza szavai 
a legtalálóbbak: „A Mecsek gyönyörű vidékére 
értünk, alig győztem betelni a természet szépsé-
gével. Üde lombozatú fák borítják az egész helyet, 
melyen nagyszerűen kövezett hófehér országút 
kígyózik, szép igen szép vidék.”

Július 22-én sütő-főző napot tartottunk, ahol 
klubtársaink finom levest főztek. A lekváros 
sütik elfogyasztása után, együtt megnéztük a 
deszki népi hagyományőrző közösségi házat. 
Mindenki tudott egy-egy szép emléket felidéz-
ni a régi tárgyak láttán. 

Július végén néhány klubtársunk csatlako-
zott a Ferencszállási Nyugdíjas Klub Mátrafü-
redre utazó csoportjához. A csoport tagjai nem 
ijedtek meg a gyalogtúrától sem. A kisvonato-
zás után visszafelé már a sípálya nyomvonalát 
követve baktattak a hegycsúcsról lefelé. Jártak 
Babamúzeumban, és ellátogattak a Szalaj-
ka-völgybe is, ahol a Fátyolvízesést csodálták 
meg.

a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

Hírek az idősek klub életéről
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 Szeptember 4-5-6. Deszki Falunapok
 Szeptember 12. Ajvár Fesztivál
 Szeptember 25. Csend, élet – a Deszkaszínház előadása
 Október 17. Dalos találkozó
 November 1. 
 Halottak napi koszorúzás a templomkertben
 November 7. Banatski sabor
 November 13. 
 E-migránsok – a Deszkaszínház előadása
 November 14. 
 Deszk Község Népművészetéért Alapítvány bálja
 Adventi gyertyagyújtások: 
 november 29., december 6., 13., 20.
 December 4. Idősek napja
 December 5. Falumikulás
 December 18. Falukarácsony

Javában folyik a munka a DeszkaSzínházban, hiszen az 
évad elején két bemutatóval és egy fesztivál szerepléssel nyit 
a deszki társulat. Szeptember 25-én este tartja az évad első 
bemutatóját a DeszkaSzínház Csend, élet címmel. Az előadás 
különlegessége, hogy minimális szöveggel, rengeteg zenével 
és atmoszférát teremtő helyzetekkel mutatja be a férfi és nő 
kapcsolatát egy egész élet tükrében. A megindító előadásról 
már elkészült kiajánlók és videó felvételek befutottak a győri 
Paál István Fesztivál válogatóihoz. Ha sikerül, a csapat októ-
ber végén egy nemzetközi megmérettetésen vesz részt. De 
addig sem pihen, hiszen október elején a már 3 éve reperto-
áron lévő, sokat és sikerrel játszott Prah című előadás utazik 
Budapestre, hiszen az alkotók a Magyar Művek Szemléjére 
kaptak meghívást, ahol az ország 12 legjobb magyar szerző-
től származó darab verseng, 3 napon keresztül. S, hogy van-e 
még hova fokozni? Igen. Egy rendkívül aktuális témával no-
vember közepén jelenik meg újra deszki színpadon a csapat, 
ahol is Mrozek E-migránsok című darabját mutatják be. Re-
méljük, Önt is felcsigáztuk és találkozunk!

Seres István Pipu
Deszka Színház művészeti vezető

Programajánló 2015. 

Csendesen indul az őrült 
szeszély

Angol szetter szuka kutyánkat keressük!
Elérhetőség: 0670/284-2121, 0620/945-9915

ELVESZETT!!!
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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 

szeptember 9., 23.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

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

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!
Savanya Katalin Editnek és 
Sziráki Róbertnek (Deszk, Tisza 
u. 19.) Janka Kinga 

Gratulá-
lunk!

HALÁLOZÁS

Csikós István János 
– Deszk, Ősz utca 25. 
szám alatti lakos 84 éves korában,

Barzó Ilona – Deszk, Péró Sz. 
u. 1. szám alatti lakos 29 éves ko-
rában,

Seres Lajosné  – Deszk, Petőfi 
u. 8. szám alatti lakos 77 éves ko-
rában,

Bajusz Margit Teréz - volt 
Május 1. u. 57. szám alatti lakos 
84 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG

Kósa Magdolna és Sze-
rémy Péter Gábor 2015. 
július 18-án,
Ábrahám Katalin és Fige Róbert 
2015. július 25-én,
Kovács Gyöngyi és Engi Zoltán 
2015. augusztus 11-én,
Tiszai Rebeka és Szilágyi Attila 
2015. augusztus 14-én, 
Illés Renáta és Pap Mihály 
2015. augusztus 15-én házasságot 
kötöttek. 



2015.  AUGUSZTUS16  

mozgásfejlesztő 
tábor

játék tábor

Kézműves 
tábor


