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Nem múlik el úgy hónap, hogy ne Deszken kérje valaki a honosí-
tási okmányainak átadását. Ez vagy kényelmi okok, vagy személyes 
ismeretség okán kerül hozzánk. Ebben a hónapban az utóbbinak 
köszönhettük, hogy két állampolgársági esküre jelentkeztek be a 
hivatalunkban. Gratulálunk Tőtős Jolánnak és Istvánnak - jó egész-
séget és minden jót kívánva! 

Állampolgársági 
eskü

Díjeső a Deszkaszínháznak

Dalos találkozó

Október 3-án, szombaton a Deszki Deszka-
színház a Prah című előadásával Budapestre 
készült, mégpedig nem kisebb apropóból, 
mint hogy a Magyar Művek Szemléjén részt 
vegyenek. Erre a fesztiválra csak meghívásos 
alapon lehet bejutni, a deszki színház a tavaly 
elért arany minősítés folyományaként vehe-
tett részt a versenyen. A két napos rendezvény 
utolsó előadásaként játszották a deszkások - 
név szerint Mellár Erika és Földi János - Spiró 
György darabját, hatalmas sikert aratva. Szo-
rongva vártuk az előadás utáni beszélgetést és 
értékelést a szakmai zsűrivel, hiszen éreztük, 
hogy igen jó előadáson vagyunk túl, viszont 
nem láttuk a többi darabot, így nem tudhat-

tuk, hogy azok milyen színvonalúak voltak. A 
zsűri nagyon pozitív kritikája után végre vala-
hára az eredményhirdetés következett, ahol az 
első nagy meglepetésként Mellár Erika kapta 
a legjobb színésznőnek járó díjat, majd meg-
koronázta ezt a meglepetést az, hogy a legjobb 
előadás díjának kiosztásánál a Deszkaszínház 
nevét olvasta fel a zsűri. 

Őszintén gratulálunk a társulatnak, a fősze-
replőknek, Mellár Erikának és Földi Jánosnak, 
a közreműködő Cantabella női karnak, Ré-
vész Istvánnak a „fényezésért” és nem utolsó 
sorban a rendezőnek, Seres István Pipunak! 

Bene Ildikó

Szeptember végén Szeged-
re költözött Mátrai Dénes 

atya. Levelét a deszkiek-
hez és Király László pol-
gármester úr búcsúzását 

a 12. oldalon ol-
vashatják.

Október 17-én öt népdalkör találkozóját szervezték meg a deszki népdalkörösök a 
Faluházban. A jó hangulatú estéről Varga Krisztina számol be a 4. oldalon.

Búcsú
Deszktől
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Elkezdődött a falu közintézményeinek a 

felújítása. Mikorra várható a munkák befejezé-
se? Mennyiben akadályozta ez az intézmények-
ben folyó munkát? 

– Az év végéig kell befejezni a projektet. A kivite-
lezést erősen hátravetette a támogatási szerződések 
aláírásának csúszása, de ettől függetlenül kész kell 
lenni, és kész is lesz! Az iskolában és óvodákban sok 
szervezést igényel, és nem egyszer azonnali átszer-
vezésekre kerül sor az idő rövidsége miatt, ám ezek 
kezelése is napi rutinná váltak az iskola és az óvoda 
vezetésénél, kollektívájánál. Köszönöm mindenki 
hozzáállását, és köszönöm a szülők megértését.

Az apró kellemetlenségek mellett rengeteg olyan kiadással is kell számolnunk, amit a projekt nem fedez, de mégis el kell végeznünk a hőszigete-
lésekkel „felhizlalt” épületeink esetében. Tizenegy épületnél ez a költség akár másfél millióra is rúghat, így minden kisberuházást leállítottunk az év 
végére, alárendelve ennek a nagy fejlesztésnek. 

Sok energiát és időt vesz el a napi egyeztetés, a felmerülő problémák tisztázása, megoldása, és érzem is magamon, hogy sokszor türelmetlenebb 
vagyok, de biztos vagyok benne, hogy megéri. E nélkül soha nem lennének egy csapásra ilyen szépek az intézményeink! Ha ehhez hozzátesszük a 
tavasszal induló gépészeti felújítások hozadékát is, akkor pedig nem is lehet kérdés, hogy ezt a feszített tempójú két hónapot mindannyiunknak ki 
kell-e bírni. 

– Ez év elején megalakult a Helyi Értéktár Bizottság. Lehet-e 
tudni, milyen helyi értékeket sikerült bevenni az értéktárba. Terve-
zik-e, hogy esetleg javaslatokat kérjenek a lakosságtól is?

– Az értéktár bizottság feladata nem nehéz, ám megfontoltságot 
igényel. A képviselő testület tizenegy javaslattal állt már elő, amikor fel-
kértük a bizottság tagjait az előkészítésre, javaslattételre és azok kidolgo-
zására. Brczán Krisztifor alpolgármester úr tagja a bizottságnak, aki egy-
ben az önkormányzat érdekeit is képviseli ebben a csoportban, hiszen a 
településnek fontos, hogy mielőbb megyei szinten is felmutathassuk a 
deszki értékeinket.

Eltelt fél év az alakulás óta, és bizonnyal a nyári szünetek, nyaralások, 
a nagyszabású települési rendezvények kötötték le a bizottság tagjainak 
energiáját és figyelmét is, ahogy mindannyiunkét, de a következő hóna-
pokban meg kell születni a döntés előkészítéshez az összes anyagnak. 

Első körben a 370 éves tölgyfa, és a Gerliczy kastély került fel a mi he-
lyi értékeinket védő listára. Az eddigi ajánlásaink mellett természetesen 
a lakosság legszélesebb rétegeire is számítunk a javaslatok, ötletek ösz-
szegyűjtésében. Minél többen érzik magukénak az egyes témákat, helyi 
értékeket, annál inkább bírja majd a deszkiek elismerését, és azok felvál-
lalását. 

– Hogy halad a kerékpárút és a térfi-
gyelő kamerák telepítése?

– Mindkét projekt - rajtunk kívülálló okok 
miatt - fájó pontunk. A kerékpárút kezdésével 
is a támogatási szerződés aláírására kellett 
várnunk, amit szeptember végén kaptunk 
meg akkor, amikor beköszöntött az esős idő-
szak. Az égi áldás most az ellenségünk, hiszen 
annyi esett pár hét alatt, mint egész évben 
sem. A hatalmas dagonya miatt áll a kivite-
lezés, amit szintén ez évben kell befejeznünk. 
Nem mondom, hogy nincs miért aggódnunk.

A térfigyelő kamerák gyakorlatilag már 
csak a víztornyunk átadását várják, hiszen 
a tetejére elhelyezendő antenna az egész há-
lózat lelke. A tavasz végén ledöntött, és a mai 
napig nem elkészült torony teljesen vissza-
fogta ezt a pályázatunkat is. Ha rajtunk és a 
kivitelezőnkön állna, már mindkét esetben 
túl lennénk az átadáson. Elhihetik, hogy mi 
várjuk a legjobban!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség
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Az elmúlt hetekben az önkormányzati adó-
hatóság felülvizsgálta a település közigazgatási 
területén lévő, telekadó hatálya alá tartozó in-
gatlanok körét. A felülvizsgálat alapján megál-
lapításra került, hogy a településen alapvetően 
jogkövető magatartás van - tehát bevallják 
és fizetik is az adózók a telekadót - azonban 
egyes ingatlantulajdonosok nem minden eset-
ben vannak tisztában a helyi adózás szabálya-
ival, azzal, hogy mely ingatlanok adókötelesek, 
illetve milyen módon kell az adóbevallási 
kötelezettségnek eleget tenni. Előbbiek miatt 
rövid – nem teljes körű - tájékoztatót nyújtok 
a telekadóval kapcsolatban. A helyi adókról 
szóló törvény felhatalmazása alapján Deszken 
1999. január 1-jén  került bevezetésre a telek- 
adó. Az önkormányzati rendelet csak azokat a 
szabályokat tartalmazza, melyek a helyi Kép-
viselő-testület hatáskörébe tartoznak, így: az 
adóztatás módja (alapterület szerinti adózás), 

az adó mértéke, a törvényben foglaltakon túl a 
helyileg biztosított adómentességek.

Telekadó kötelezettség terheli azt a sze-
mélyt, aki az önkormányzat illetékességi te-
rületén telek (kivett beépítetlen terület), kivett 
udvar, saját használatú út, csatorna, vízállás, 
stb. tulajdonjogával, vagy vagyoni értékű jog 
jogával rendelkezik. 2012. január 1. napjától a 
helyi adókról szóló törvény (tehát nem a helyi 
rendelet!) módosítását követően külterületi, 
a telek fogalomkörébe tartozó ingatlanok is 
adókötelessé váltak. Az önkormányzati adó-
hatóság hatáskörébe tartózó adó esetében az 
adózó bevallásának benyújtásával jelenti be 
adókötelezettségét, annak keletkezését (válto-
zását) követő 15 napon belül. Tehát önadózás 
van, az adózónak minden külön felszólítás nél-
kül saját magának kell benyújtania a bevallását 
az adóhatóságnak! Amennyiben ezt nem tette 
meg, az adóhatóságnak jogában áll mulasz-

tási bírságot kiszabni. A beval-
lást követően az adóhatóság  
5 évre visszamenőleg tudja kivetni az adót. 
Fontos: az adóhatóságnak nincs jogalapja 
vizsgálni az ingatlan – nyilvántartásban fog-
laltaktól eltérően történő ingatlan használatot, 
pl. mezőgazdasági művelés alatt áll-e, van-e 
rajta használatba vételi engedéllyel rendelkező 
épület, ...stb.  Ezek igazolásául szóló okiratokat 
szintén a tulajdonosnak kell az adóhatóság 
rendelkezésére bocsátania.

Amennyiben az adózással kapcsolatosan 
további tájékoztatásra van szüksége, a Hivatal 
munkatársai (Széll Klára, Rubiger Gertrúd) 
személyesen vagy telefonon tudnak tájékoz-
tatást nyújtani, valamint a www.deszk.hu ol-
dalon is megtalálja a szükséges információkat.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita 

jegyző

Jegyzői tájékoztató Tisztelt Adózó!

A Képviselő-testület elfogadta 
a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés között végzett munká-
ról, a községet érintő fontosabb 
eseményekről és az önkormány-
zati pályázatokról, valamint a 
tájékoztatót a lejárt határidejű 
határozatokról. A községben élő 
hátrányos helyzetű fiatalok tá-
mogatása érdekében csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pá-
lyázat 2016. évi fordulójához, az 
ösztöndíjpályázatra fordítható 
keretösszeget 400.000 Ft-ra emel-
te.  Döntött a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pá-
lyázatának megvalósítása során 
felmerülő ÁFA fizetési kötelezett-
ség finanszírozásához szükséges 

kölcsönszerződés módosításáról, 
a kezességvállalás megtételéről, 
valamint a pályázati többlet öne-
rő Deszkre eső részének biztosí-
tásától. A deszki újrahasználati 
központ tervezési feladatait ellá-
tó szolgáltató cég kiválasztásáról 
szóló megbízást is jóváhagyta. 
Hozzájárult a Deszki Telepü-
lés-üzemeltetési Nonprofit Kft 
részére a CIB Bank és a Kft között 
megkötött 5.000.000 Ft folyó-
számlahitel további 1 évre történő 
meghosszabbításához, továbbá a 
teljes összegre az önkormányzat 
készfizető kezességének fenntar-
tásához. Jóváhagyta a SZTEJKI 
Zoltánfy István Általános Iskola 
régi-, valamint új épületének 2 
osztályában, valamint azok ud-
varán végzett felújítási munkála-

tokat és úgy határozott, hogy az 
önkormányzat által megvásárolt 
ingóságokat (bútorok, padok, 
sporteszköz, hűtő, stb.) használat-
ba adja határozatlan időtartamra 
az Intézménynek. Jóváhagyta 
GLOBÁL 21 Építőipari Kft-vel, 
az iskola 2 osztálytermének felújí-
tásával kapcsolatos vállalkozási 
szerződést bruttó 1.239.825 Ft 
vállalkozási díj ellenében. Támo-
gatta dr. Felföldi László néprajz-
kutató által a polgármesterhez 
benyújtott javaslatát, melyben a 
Gerliczy-kastély és Deszki Nagy 
Fa (Marosi Matuzsálem) Desz-
ki Értéktárba történő felvételét 
kérte. Döntött arról - figyelembe 
véve az utca lakóinak többségi 
javaslatát-, hogy 2016. január 1. 
napjától a Majakovszkij utca az 
Ősz utca nevet viseli. Jóváhagyta 
a Deszki Polgármesteri Hivatal 
Informatikai Biztonsági Szabály-
zatát, Informatikai Biztonsági 
Politikáját, valamint Informatikai 
Biztonsági Stratégiáját. Elfogad-
ta a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása által megbízott belső 
ellenőr által elkészített, az Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetési 
beszámolójának ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőrzési jelentést. 
Jóváhagyta a Vento 2000 klíma- 
és légtechnikai Kft-vel megkötött, 
az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 15 lakásos társasház szel-
lőzési rendszer generál kivite-
lezésére vonatkozó szerződést 
4.709.361 Ft vállalási díj meg-
fizetése mellett. Döntött a Ti-

sza-Maros Szög Szúnyoggyérítési 
Önkormányzati Társulás 2015. 
december 31. napjával jogutód 
nélküli megszüntetéséről. Elfo-
gadta a Konica Minolta Magyar-
ország Üzleti megoldások Kft. 
javaslatát a Deszki Polgármesteri 
Hivatal székhelyén alkalmazott 
nyomtató-másológépek szerviz- 
szolgáltatási díjainak mértéke 
1,9 %-al növekedjen. Felmond-
ta a Csongrád Megyei Kegyeleti 
Kft-vel a köztemetéssel kapcso-
latos szolgáltatások elvégzésére 
létrejött megállapodást, és úgy 
határozott, hogy a szolgáltatás 
végzésével Berg Henrikné egyéni 
vállalkozót bízza meg határozat-
lan időre. A Képviselő-testület a 
koporsós és hamvasztásos közte-
metés díját 70.000 Ft+Áfa díjban 
határozta meg. 

Az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványnak 20.000 Ft összegű 
támogatást biztosítottak, továbbá 
a SZTEJKI Zoltánfy István Álta-
lános Iskola tanuló úszásoktatá-
sának a támogatásáról is döntött 
a testület 303.000 Ft összeg erejé-
ig. A Fehér CsaNa Bt. kérelmének 
helyt adott az önkormányzat oly 
módon, hogy havonta max. 3 fő 
igazoltan szociálisan rászoruló 
gyermek bölcsődei elhelyezé-
sét továbbra is támogatja a Rin-
gat-lak Bölcsőde és Családi Nap-
köziben 10.000 Ft/fő/hó erejéig.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita

jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Október 17-én szebbnél szebb 
népdalokkal töltődött meg a 
Deszki Faluház épülete, hisz 
Dalos Találkozó volt a házunk 
táján. A Deszki Népdalkör izga-
tottan szervezte hetek óta ezt a 
szép ünnepet, hiszen minden év 
októberében szeretettel hívják, 
várják azokat a kedves dalos tár-
saikat, akikkel szorosan tartják 
a jó kapcsolatot, és akikhez ők is 
ellátogatnak az év során rendez-
vényeikre. Sajnos volt olyan meg-
hívott csoport, akik egyéb elfog-
laltságuk miatt most nem tudott 
eljönni, de a Népdalkör meghívá-
sát elfogadta és jelen volt az üllési 
Estike Népdalkör, az Ásotthalmi 

Népdalkör, a Mórahalmi Paraszt-
kórust, valamint a Tiszagyöngye 
Népdalkórus Törökkanizsáról. 
Brczán Krisztifor alpolgármes-
ter úr köszöntőjét követően „a 
mieink” nyitották meg dalaikkal 
a délutánt, majd őket követték a 
vendégkórusok. Sok féle népdalt 
hallhattunk, több tájegységről, 
több féle megszólaltatásban. S 
hogy a népdal mellett egy kis 
néptánc is színesítse a programot, 
a Kerepetye Néptánccsoport me-
zőszopori táncokkal kápráztatta 
el a jelen levőket. A produkciók, 
majd a köszönet ajándékok át-
adása után a Bástya Étteremben 
folytatódott a találkozó, ahol Míg 

József kiváló zenész biztosította 
a jó hangulatot, bizonyítja ezt az 
is, hogy „hivatalosan” még el sem 
kezdődött a vacsora, de a tánctér 
máris tele volt. 

Egy igazán jó hangulatú Dalos 
Találkozón vagyunk túl, ami úgy 
gondolom, nagyon jól sikerült. 
Köszönjük Stadler Ferencné Évá-
nak a kiváló szervezést, és min-

denkinek, aki hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez! Végszóként az 
Ásotthalmi Népdalkör köszöntő 
idézetét szeretném megosztani 
a kedves olvasókkal: „Aki zené-
vel indul az életbe, bearanyozza 
minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon.”

Varga Krisztina 

Dalos Találkozó

A Deszki Faluház folytatva a 
hagyományokat, ismét műsorra 
tűzte Kávéházi esték című prog-
ramsorozatát. Ez alkalommal 
Kárpátalját barangolhatták kép-
zeletben körbe a látogatók. Kó-

szó Aranka, a Deszki Falunkért 
Egyesület elnökeként, mint ko- 
produkciós partner régi jó barát-
ját invitálta e „posztszovjet” uta-
zás vezetésére. Horváth Sándor 
újságíró, költő, a térség szülötte 

és szerelmese mesélt, nem pusz-
tán a legkisebb elcsatolt területen 
élő magyarság mai helyzetéről, 
mindennapjairól, szokásairól és 
hagyományairól, hanem egyfajta 
helyzetképet adott mindabból 
az anyaország iránti kötődés-
ből, melyet a Kárpátalján élők 
a nyelvhasználattól, a tevőleges 
kultúrszándék megvalósításán 
át élnek meg. Az elvágyódás, va-
lamint az értékek megtartása két 
olyan pólusa volt az estének, mely 
pengeélén a hallgatók átélhették a 
külhoni magyarság nehézségeit, 
de betekintést nyújtott az előadás, 
olyan érzelmi és fizikális kötelé-
kekbe is, melynek nagy szerepe 
volt az Ukrán Köztársaság meg-
alapításától, egészen napjaink vi-
harvert, háborús hétköznapjáig. 
A fotókkal tarkított beszámoló 

több volt, mint útinapló. A sok-
oldalú megvilágításba helyezett 
táj- és emberábrázolás, jól látható 
módon körvonalazta az esélyek, 
lehetőségek és a valóság tükrébe 
tekintő magyarság mai helyzetét. 
A kötetlen beszélgetés során a lá-
togatók saját egyéni élményeikkel 
és a vidék gasztronómiai és kultu-
rális ízének felidézésével zárták az 
estét. Ahogy azt az előadás során 
Horváth Sándor hangsúlyozta, a 
határ túloldalán lévők minden le-
hetőségben az esélyt látják, mely-
lyel az anyaországgal való közös 
kapcsolódási pontok számát kí-
vánják növelni, hisz számukra is 
Kölcsey Himnusza készteti mély 
megnyugvásra az éjféli harang-
szót.

Seres István Pipu

Október 18-án, vasárnap délelőtt a Csongrád Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház (Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági 
Szövetsége) és a Deszki Nagycsaládosok Egyesülete családi vetélkedőre 
invitálta a deszkieket. No persze nem csak ennyi volt a program, hiszen a 
vetélkedő után babakocsis felvonulás, ruhabörze, kézműves foglalkozás 
és ingyen büfé is várta az érdeklődőket, nem beszélve a Deszki Akroba-
tikus Rock&Roll táncosok pezsdítő műsoráról. Örömmel mondhatom, 
hogy meg is telt a Faluház, s ami még fontosabb, hogy - úgy láttam - aki 
eljött, jól érezte magát. A részt vevők nevében köszönjük a Csongrád Me-
gyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és Kubatov Ilona támoga-
tását a Horizont Rehabilitációs Alapítványtól, a magam nevében pedig 
Prónainé Kiss Éva lelkesedését és szervezését. Reméljük, legközelebb is 
találkozunk, és nemsoká újra eltöltünk együtt, ilyen jó hangulatban egy 
szép hétvégi napot!

Varga Krisztina

Egy jól sikerült vasárnap délelőtt...

A megigézett Kárpátalja
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Új könyvek
HOLLY LYNN PAYNE: 
A DAMASZKUSZI RÓZSA

A nagy tiszteletben álló tanító-
mester, Rúmí az anatóliai Konya 
utcáin a nyüzsgő karavánszeráj felé 
tart: egy súlyosan sebesült fiatal 
lány vár rá. A levegő rózsaillattól 
terhes, pedig kora tavasszal még 
egyetlen helyi kertésznek sem bo-
rultak virágba a rózsatövei... Rúmí, 
a családja és a tanítványai tiltakozá-
sa ellenére gondjaiba veszi a lányt...

MICHAEL HJORTH - HANS 
ROSENFELDT: 
SÍR A HEGYEKBEN

A vadregényes Jämtlandon két 
barátnő túrázni indul. Egy folyó-
völgybe érve egyikük megcsúszik, 
és hirtelen megkapaszkodik vala-
miben, amiről kiderül, hogy nem 
más, mint egy csontváz keze. A 
kiérkező rendőrség feltárja a terü-
letet, és felületesen elföldelt holttes-
tekre bukkan…

TOM HARPER: 
ZODIÁKUS ÁLLOMÁS

Az északi sarkkörön túl ostro-
molja a befagyott tengert az ame-
rikai parti őrség jégtörő cirkálója, 
a Terra Nova. Egy nap egy síléccel 
közlekedő, meglőtt férfi közele-
dik…

FEJŐS ÉVA: 
ÚTON HOZZÁD

Fodros Balázs nem kevés adós-
sággal, de optimista várakozással 
nyitja meg a saját ügyvédi praxisát 
egy lepukkant, óbudai lakásban. 
Az utcában éppen felújítják a vil-
lamosvágányt, az autós közlekedés 
kaotikus, gyalog pedig a madár 
sem jár arra. Mégis, már az első nap 
két fura ügye akad. A kliensek arra 
hivatkoznak, hogy az ifjú ügyvéd 
számára kihívást jelent majd az 
esetük…

KRISTINA OHLSSON: 
LOTUS BLUES

Egy esős napon szabadul el a po-
kol. Martin Benner ügyvéd ajtaján 
egy kétségbeesett férfi kopogtat be 
azzal, hogy a húgának segítségre 
van szüksége. Ebben nem is vol-
na semmi különös, ha a lány nem 
lenne hónapok óta halott. Vagy ha 
nem derülne ki, hogy az illető nem 
más, mint az újságok által Sara Tex- 
asnak elnevezett sorozatgyilkos, 
aki mielőtt végzett magával, öt-
rendbeli gyilkosságról tett beisme-
rő vallomást…

DAVID LAGERCRANTZ: 
AMI NEM ÖL MEG

Lisbeth Salander, a tetovált lány 
újra a rosszfiúk nyomába ered, s a 

regényben természetesen feltűnik 
Mikael Blomkvist, a Millennium 
főszerkesztője is. Az akciódús cse-
lekményről most csak annyit árul-
hatunk el, hogy egy különleges ké-
pességű kisfiú is kulcsszerepet kap 
benne…

VICTORIA CONNELLY: 
EGY NYÁR, AMIT 
SOSEM FELEJTESZ

Nina Elliot sosem gondolta vol-
na, hogy ennyire bátor lesz. Elhagy-
ja a férfit, aki nem érdemelte meg a 
szerelmét, és beolvas a főnökének, 
majd hangosan becsapja maga mö-
gött az ajtót, és kilép a bizonytalan-
ságba…

ALIX CHRISTIE: 
GUTENBERG TANÍTVÁNYA

1450, Mainz. Peter Schöffernek 
ott kell hagynia a tudás fellegvárát, 
Párizst, hogy az apja hívására visz-
szatérjen a szülői házba. Kereske-
dő apja ugyan a tudása miatt hívja 
haza, mégis inassá tenné megint, 
egy olyan műhelyben, ahol köny-
veket készítenek egy egészen új 
eljárással. A műhely Gutenbergé, 
a vad, szabályokra fittyet hányó, 
zseniális feltalálóé. Ő és Peter apja 
egyaránt hisz abban, hogy a talál-
mány megrengetheti a világot, de a 
huszonéves fiatalember leginkább 

csak szabadulni akar a helyzet-
ből, amelyhez cseppet sem fűlik a 
foga…

STEINAR BRAGI: 
FELFÖLD

A ház egyszer csak ott magaso-
dott a semmi közepén. A terepjáró 
nagy erővel csapódott a falának. A 
benne ülő kirándulók két reykja-
víki, felsőosztálybeli pár bár sze-
rencsésen megússzák a balesetet, 
egyszerre a világtól teljesen elzárva 
találják magukat. Pedig a ház nem 
lakatlan…

CECELIA AHERN: 
AHOL A SZIVÁRVÁNY 
VÉGET ÉR

Rosie és Alex jóban-rosszban 
kitartanak egymás mellett, és élet-
re szóló szövetséget kötnek. A 
sors újra és újra elválasztja őket 
egymástól, hogy próbára tegye 
barátságukat, kitartásukat és őszin-
teségüket. A gyerekek komoly fel-
nőtté cseperednek: mindketten 
dolgoznak, házasodnak, gyereket 
nevelnek, válnak, de a varázslatos 
kötelék, ami összeköti őket, életük 
minden öröme és bánata közepette 
is megmarad. Több van-e köztük 
puszta barátságnál?

November 1-jén fél 11-kor Halottak napi koszorúzást szervezünk 
a Római Katolikus Templom kertjében, a II. világháborús emlékműnél. 
November 7-én a szerb népzene kedvelőit várjuk a Banatski Saborra 
a Faluházba. November 14-én Jótékonysági bálat rendezünk a Deszk 
Község Népművészetéért Alapítvány javára, jegyeket november 6-ig 
lehet vásárolni a Faluházban! November 22-én 18 órai kezdettel meg-
ismételjük Karády estünket azok számára, akik májusban nem tudtak 
eljönni. Higgyék el, ezt nem szabad kihagyni!  Az est címe: Idegenben ke-
serűbb a sírás...”, Varga Klárit és Rusz Márk Milánt láthatjuk a színpadon.  

S mintegy második felvonásként ugyanezen az estén „Jávor Pali utolsó 
mulatása” címmel láthatnak Benkő Péter előadásában egy remek dara-
bot. Belépő: 1000 Ft. November 27-én pedig a DeszkaSzínház újabb 
premierére invitálok minden deszkit. A darab címe Mrozek: E-migrán-
sok, a belépő: 500 Ft. November 29-én pedig – akármennyire hihetetlen 
is, de – Advent első vasárnapja, amikor 17 órára szeretettel várjuk a desz-
ki lakosokat a Faluház elé az első gyertyagyújtásra. Tűzzsonglőrökkel, 
zsíros kenyérrel, forralt borral és teával várunk mindenkit! 

Varga Krisztina

Programajánló

5 éves a Cantabella női kar

Sok boldogságot és még több 
hangversenyt kívánunk!

Faluház dolgozói
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A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2015/2016-os tanév 
első félévére középiskolás tanulók számára ösztöndíj pályázatot írt ki. 
Ebben a félévben két tanuló pályázott. Mind a két pályázat megfelelt 
a kiírásnak, mindketten megkapták az ösztöndíjat. Az elbírálás szem-
pontjai a következők voltak:

–  tanulmányi átlag,
–  versenyek /tanulmányi, sport/,
–  önéletrajz, ajánlólevelek
–  egyéb tevékenységek /közösségi munka, DÖK vezetőség, kulturá-

lis tevékenység stb./
2015. augusztus 26-án a kuratóriumi ülésen az alábbi határozat szü-

letett:

A 2015/2016-os tanév I. félévében a következő tanulókat részesítjük 
ösztöndíjban (az ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):

KIS GELLÉRT
HEGYES SZILÁRD MÁTÉ

Gratulálunk a nyerteseknek! További jó tanulmányi munkát és sike-
reket kíván:

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

„Sokat dolgoztak rajta, nagyon szép lett.
Jobban védi a hidegtől az óvodát.
Könnyebb szellőztetni, mert kinyílik felesbe.
Szépek az üvegei, tisztábbnak látszik.
Jobban ki lehet rajta látni.
Nagyon tetszenek az új ablakok, mert szép  
fehérek.
Sokkal szebb, mint a régi.
Könnyebben kinyílik.
Sokkal vastagabb, mint a régi, ezért nem fog 
bejönni a hideg.
Kellett a szereléshez kalapács, fúró, csavar, 
festék, meg ablak is!
A purhab vödörben van.
Szép fehér keretei vannak.
Azt szeretném mondani, hogy az új ablakok 
királyok!
Az én véleményem szerint gyönyörű.
Nekem az tetszik rajta, hogy fehér a színe.”

ÓVODAI HÍREK

Nagy örömünkre nyílászárók cseréjére ke-
rült sor a központi oviban szeptember végén. 
Esztétikailag szépek, gazdaságosság szem-
pontjából mindenképp hasznosak lesznek. Er-
ről a szülőket is tájékoztattuk, valamint kértük 
a segítségüket a munkálatok idejére.  A cso-
portszobák és a zsibongó ablakcseréit három 
nap alatt (szerda, csütörtök, péntek) végezték 
el, majd később következtek az óvoda további 
helyiségei.  

A munkálatok ideje alatt a gyerekeket ösz-
szevont csoportban a szerb óvodában láttuk 
el, míg a többi dolgozó folyamatosan pakolt 

és takarított, hogy a hétfői nyitásra minden a 
helyére kerüljön és folytathassuk a megszokott 
hétköznapokat. A mondás úgy tartja:” Minden 
jóban van valami rossz is!” - ez most sem volt 
másképp. A tervezett programjainkat később-
re kellett halasztani, de „Ami késik, nem mú-
lik!”.

Nagyon köszönjük minden szülőnek a ru-
galmas hozzáállását, türelmét, a felajánlott 
segítségét a pakolás, takarítás idejére! Igazi 
csapatmunka volt!

Az óvoda dolgozói

Óvodai hírek

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYAZAT

A gyerekek gondolatai az új 
ablakokról:
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A Zoltánfy István Általános 
Iskola Pedagógiai Program-
ja részletesen meghatározza az 
egészségre nevelés terén elvég-
zendő feladatokat. Jól illeszkedik 
ebbe a folyamatba a Deszki Ön-
kormányzat által meghirdetett 
„egészséghét”, melyhez most is 
csatlakozott az iskola saját szer-
vezésű programokkal. Szeptem-
ber 17-én, csütörtök délelőtt egy 
„work-shop”-ot rendeztünk, me-
lyen a tanárok-diákok közösen 
5leteltek, osztották meg egymás-
sal ismereteiket, tapasztalataikat 
az egészséges életmóddal kapcso-
latban. A tematikus nap bevezeté-
seként vetítéssel egybekötött rö-
vid előadást hallhattak tanulóink 
a rendszeres testmozgás élettani 

hatásáról, illetve az egészséges 
táplálkozás ismérveiről. 

Az elmélet mit sem ér gyakor-
lat nélkül! Tanulók és tanáraik 
közösen készítettek egészséges 
finomságokat az általuk hozott 
gyümölcsökből, zöldségekből, 
olajos magvakból, zöldségpásté- 
tomokból és barna kenyérből. A 
gasztronómiai barangolás az is-
kola aulájában folytatódott, ahol 
szépen megterített asztalokra 
tálalták fel a produktumokat. Az 
elkészített fogásoknál, nem csak 
az íz volt a fontos, hanem a tálalás 
fontossága, minősége is „terítékre” 
került.

A bőséges ételkülönlegessége-
ket gyógyteákkal öblíthették le a 
jelenlévők. 

A gyermekek így közvetlenül 
megtapasztalhatták a természet-
ben rejlő, megbújó „varázslatot”. 

A negyven-ötven különböző 
gyógynövényből készültek a ne-
dűk. A kóstolás és az előadások 
kapcsán sokakban most tudato-
sodott, hogy nem csak betegség 
esetén ajánlatos fogyasztásuk, ha-
nem a prevenció alapja az egész-
séges ételek és italok fogyasztása.

A nap beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, melyet egy-egy elka-
pott szófoszlány igazolt:

„Te, ezek nem is olyan rosszak!”
„Ez a tea nagyon finom!”
„Nem gondoltam volna, hogy 

lehet pástétomot magvakból ké-
szíteni és még ízlik is?!”

„Mától gyógyteákat iszok!”
Úgy legyen! 

(a szerkesztő)

EGÉSZSÉGNAP

Szeptemberben a felső tagozatosok a Móra Ferenc Múzeum Afri-
ka-kiállítását látogatták meg, ahol közel hetven afrikai állatfajt ismer-
hettek meg, ha nem is élő mivoltukban, de mégis „közelebbről, mint 
a könyvek oldalain. A földrész csodálatos flóráját és faunáját szépen, 
rendszerezve tárja a látogató elé a kiállítás rendezője.

A Móra Múzeumra jellemzően, ezen kiállítás sem csak tárgyak so-
kasága, hanem egyben egy interaktív közeg is.

A kiállítás része egy a valósághű maszáj ház, mely jól mutatja Afri-
ka múltját jelenét és lehet, hogy (sajnos) a jövőjét is. Tanulók, tanárok 
egyaránt kipróbálhattak különböző használati tárgyakat és érdekes, 
egyszerű anyagokból készült, de ugyanakkor érdekes afrikai játékot is.

A következő tárlat, amit megtekintett a deszki csapat, az Antoine de 
Saint-Exupéry “A kis herceg” című regényének minden fontosabb hely-
színét bemutató, szintén interaktív kiállítás. 

 
Október 6-án az „A vértanúk emlékezete” című műsorral emlé-

keztünk meg az Aradon kivégzett 13 tábornokról és a Pesten kivég-
zett gr. Batthyány Lajos egykori miniszterelnökünkről. Ünnepeink és 
hagyományaink ápolása fontos része az iskola életének.

Szeptember 27-én, vasárnap 
rendezték meg Szegeden a 14. 
„Pick-futófesztivál”-t, melyen is- 
kolánk 23 tanulója is részt vett. 
Több mint 5 ezer induló vette bir-
tokba a Dóm teret, ahonnan a 3,4 
km-es futam résztvevői rajtoltak. 

Nagyszerű hangulatú versenyen 
vettünk részt, kis csapatunk „kel-
lemesen” elfáradva ért célba és tel-
jesítette a távot. A mindennapos 
testnevelés lassan, de biztosan 
meghozza eredményét.

Múzeumpedagógia

PICK-futás
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Egy iskola akkor válik alma-
máterré, ha az onnan kikerülő 
diákok szeretettel emlékeznek 
volt intézményükre, visszajárnak 
a régi falak közé és büszkék az 
ott lévő hagyományokra. Ennek 
egyik feltétele a „deszki Zoltánfys 
voltam” tudat kialakítása.

Az iskola 2000-ben vette fel 
Zoltánfy István festőművész ne-
vét. Kezdetben ezen megemléke-
zés az iskola szűk keretein belül 
zajlott. 2007-től egy rajzverseny 
ad többletet névadónk ünnep-
lésének. Ebben az időszakban az 

intézményi társulás iskolái éltek 
a lehetőséggel és mérettették meg 
magukat. Az elmúlt években már 
több megyei és megyén kívüli 
pályázat is érkezett a versenyfel-
hívásra.

Ez az év, évforduló áttörést ho-
zott a kezdeményezés életébe. Re-
kordszámú pályázat érkezett:

28 intézményből közel 350 pá-
lyamű. A „küldő” iskolák spektru-
ma az egész ország területe, sőt 
nemzetközivé fejlődött a verseny, 
hisz érkezett alkotás Szerbiából és 
Szlovákiából is.

 Ez évben először animációs és 
térplasztikai pályaműveket is ér-
tékelhetett a szakmai stáb.

Az elfogulatlan zsűri több, az 
ország határain belüli és határon 
túli alkotást is díjazott.

A rangos eseményen Zoltánfys 
gyermekek is jól szerepeltek. Gera 
Panna, Papp Bence, Franek Zol-
tán ért el kimagasló helyezést.

 E napon, ezzel az eseménnyel 
egy időben került sor Francia 
Péter ásványgyűjtő kiállításának 
ünnepélyes átadására. Ez egy 
állandó kiállítás az iskolában, 
mely Deszk nevezetességeinek 
egyikévé válik. A gyűjtemény Dr.  
Pál Molnár Elemér szerint, (aki 
az SZTE Földrajzi és Földtani 
Tanszékcsoportjának vezetője) 
egy nagyon gazdag és jól felépí-
tett, ritka gyűjtemény. A megyé-
ben (az egyetemen lévőn kívül) 
különlegesnek tekinthető. Nem 
csak az ásványok, kőzetek, talajok 
teljes repertoárját mutatja be, ha-
nem ritka fosszíliák is megtekint-
hetőek (közel hatszáz különböző 

darab). Külön érdekesség, még, 
hogy az egyik „szekrényben” Eu-
rópán kívüli ritka ásványok ke-
rültek kiállításra.

A kiállítás az iskolában folyó 
oktató munka segítését is szol-
gálja. Interaktív állandó kiállítás 
lesz, ahol a gyerekek nem csak 
megcsodálhatják a világegyetem 
csodáit, de kezükbe vehetik, ta-
pinthatják és tapasztalhatják a 
fizikai valóságot.

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösz-
töndíjra a 2015/2016-os tanév második félévére a közoktatásban tanuló 
középiskolások részére. Az alapítvány a pályázatot félévente írja ki. Egy 
tanuló két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pá-
lyázati feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. 
A második félévre rendelkezésre álló keretösszeg egyszázezer Ft, tehát 4 
tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. 

fejezetének 20. §-ában meghatározott körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött van (az átlagszámí-

tásnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás és szor-
galom jegyeket),

– az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zol-

tánfy Általános Iskola tanulói voltak,
– állandó deszki lakosok.

A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető interneten, a község honlapján/
– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az iskola által hitelesítve,

– sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesített másolatot.
– Önéletrajz - max.: 1 oldal

A pályázat kiírásának módja:
– megjelenik a Deszki Tükörben,
– az Interneten, a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.

A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldemény-

ként a következő címre: Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közokta-
tási Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk, Móra F. u. 2.

A pályázat beadásának határideje: 2016. január 30. (postai feladás 
dátuma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályá-
zónak valamilyen oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik, köteles 
erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj folyósítása is meg-
szűnik.

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

Alig kezdődött el a tanév, máris a következő iskolaévre gondolnak a 
nyolcadikosok, osztályfőnökeik és szüleik. Készülnek a középiskolára, a 
felvételire. Minden alkalmat megragadunk, hogy különböző iskolákat, 
szakmákat, különböző lehetőségekkel ismertessük meg tanulóinkat. A 
témáról folyamatos a konzultáció a gyerekek és osztályfőnökök között, 
intézményünk főigazgatója osztályfőnöki óra keretében már átfogó ké-
pet adott a diákoknak a lehetőségeikről. A végzősök folyamatos iskolalá-
togatáson vesznek részt. Legutóbb a Hansági Szakközépiskolát látogatták 

meg. Külön érdekessége a dolognak, hogy a középiskola egyik alapítója 
a deszki cukrászda tulajdonosa, Vörös László. Betekintést nyertek a mo-
dern cukrász, felszolgáló képzésbe. Következő állomás a makói Galamb 
József Szakközépiskola és így tovább. A már hagyományos pályaorien-
tációs tanácsadás is tovább folytatódott az iskolában. A pályaválasztási 
intézet munkatársai minden nyolcadikos tanulóval, ill. a szüleikkel meg-
beszélést folytatnak a továbbtanulási lehetőségekről, figyelembe véve a 
gyermek képességeit, tanulmányi eredményeit és az érdeklődését.

Pályaválasztás és iskolaválasztás

Zoltánfy-Nap

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára
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Az ember szűkebb közegében, 
mondjuk a lakóközösségben ahol 
él, illedelmesen köszön az utca-
belieknek, néha egy kötelezően 
elhangzó „Hogy van?” is kicsúszik, 
mindeközben időnként nem is 
tudja, milyen nagyszerű emberek 
élnek akár néhány házzal odébb. 
Így vagyok ezzel én is, s bár vala-
melyest már ismertem a családot, 
csak a minapi beszélgetésünk alatt 
tudatosodott igazán bennem, mi-
lyen fantasztikus tudású fiatalok 
Bernula Dóri és Peti az utcánk-
ból. Néhány év különbséggel, de 
teljesen hasonló utat jártak be, a 
deszki Zoltánfy Iskolából indul-
tak, s már itt is kiváló pedagógu-
sok egyengették útjukat. Szívesen 
emlékeznek vissza többek között 
az osztályfőnökeikre, valamint 
Dencs Mátyásné Julika nénire, 
Kárpáti Péterné Ica nénire, és Jan-
csikin Jován tanár úrra, s erősen 
fájlalják, hogy ő a történelmet már 
nem taníthatja szeretett iskolájuk-
ban. Középiskolába a Tömörkény 
Gimnáziumba jelentkeztek, ahol 
speciális környezetvédelmi osz-
tályba kerültek, s ez egyúttal szin-

te ki is jelölte az útjukat, pályavá-
lasztásukat. Sokat köszönhetnek 
szaktanáruknak, Bartáné Németh 
Ilonának, aki rengeteget segített 
elmélyült tudásra szert tenni bio-
lógiából. Így aztán mindketten 
az SZTE Biológus szakán diplo-
máztak, itt olyan szaktekintélyek 
és remek tanárok készítették fel 
őket, mint pl. Pécsváradi Attila, 
Horváth Ferenc vagy Wodala 
Barnabás, akiktől nemcsak szak-
mai tudást és ismereteket kaptak 
útravalóul, de olyan, mára néha 
nem kellően becsült, de roppant 
fontos emberi tulajdonságokat 
is, mint: emberséget, tisztességet, 
alázatot. Megszerzett tudásuk és 
hatalmas tudásvágyuk egyene-
sen a Biológiai Kutatóintézetbe 
vezérelte őket, ahol mindketten 
saját szakterületükön kutathat-
nak, kísérletezhetnek, mint PHD 
hallgatók. Petit a növénybiológián 
belül a fényjel-átvitel érdekli, míg 
Dóri szakterülete a szomatikus 
embriógenezis, azaz hogyan le-
het gyökérsejtből új életet nyerni. 
Ennél mélyebbre azért ne ássunk, 
mert kevesen értenék úgy is - be-

leértve magamat is -, de egy téma 
a környezetvédelem és a növény-
genetika kapcsán mindenképp 
felmerült bennem, ez pedig a 
génmódosított növények teljes 
tiltása hazánkban. Peti érdekes 
megvilágításba helyezte ezt a té-
mát, rámutatott olyan anomáliára 
például, hogy amíg tilos nálunk 
ilyen növényt termeszteni, a be-
hozatala nem tiltott, ezért az ál-
latainkat vígan takarmányozzák 
ilyen szójával. Másrészt nehezen 
húzható meg az a határ, hogy a 
klasszikus növénynemesítés hol 
is csap át génmódosításba, vala-
mint hogy ez mikortól is jelent 
valós veszélyt számunkra. Sze-
rinte nem a teljes tiltás lenne a 
megfelelő magatartás, hanem az 
ésszerű felhasználása szigorúan 
ellenőrzött keretek között. Ezen 
még egy ideig elrágódtam volna, 
de Peti retro gyűjteményét látva 
egyik ámulatból a másikba estem. 
A Trabant-imádata magával raga-
dó, kultikus tárgyak sora a polcon, 
én pedig ujjongva fedeztem fel 
gyerekkorom kedvenc társasjá-
tékait eredeti dobozaikban szinte 

hibátlan állapotban. Gyűjteménye 
lassan eléri a múzeumalapítás kri-
tikus tömegének alsó határát, ezt 
azonban még jóval későbbre tar-
togatja, előbb még szakmai vágyai 
vezérlik. Útravalóul azzal bíztatják 
az utánuk jövőket, hogy aki rövid-
távon milliomos szeretne lenni, az 
gazdasági pályát válasszon, de akit 
érdekel a tudomány e szelete, hajt-
ja a tudásvágy, az bátran kövesse 
őket, mert a pénzen kívül létezik 
az életnek más fokmérője is: a fel-
fedezés öröme, a „Heuréka! Meg-
találtam, megcsináltam!” érzése, 
ami semmilyen pénzen meg nem 
vehető.

Magony István

Ők is a Zoltánfy Iskolából indultak...

Szeptember hónap a csopor-
tunknak igen mozgalmas volt. Eb-
ben az évben is segítettek a klub-
tagok szeptember első hetében a 
Falunapi előkészületeknél, sütés 
– főzéseknél. Voltak, akik sütemé-
nyeket sütöttek, néhányan a húsok 
sütésénél, zöldségek előkészítésnél 
segítettek. Szombati napon a főzés-
nél is szorgoskodtak klubtársaink. 
Köszönjük Király László Polgár-
mester úrnak a 20-25 fős csapa-
tunknak a szombat reggeli tértaka-
rítások emlékére adott reggelit.

Szeptember 8-án a Hagymati-
kumban megrendezésre kerülő 
Nyugdíjas Találkozón fürdőz-
tünk. Igénybevettük a rendezvény 
kapcsán nyújtott szolgáltatásokat, 
valamint Ihos József előadásában 
hallott poénokon szórakoztunk.

Az Egészséghét szervezési, elő-
készítési munkáinál idén is szere-
pet vállaltak klubtársaink. A szóró-
lapok hajtogatása, a háztartásokba 
történő eljuttatása, az információ-
nyújtás, időpont adása, kartonozói 
feladatok ellátása volt a feladatunk. 
Egy kis idő rááldozásával és rend-
szeres odafigyeléssel időben meg-

találhatják szervezetünk rejtett 
„hibáit” és időben korrigálhatók a 
kisebb nagyobb problémák. Ezek 
figyelembevételével több szűrő-
vizsgálaton is részt vettek tagjaink. 

Szeptember 23-án a következő 
klubtársainkat köszöntöttük név-
napjukon, születésnapjukon: Ál-
mosdi Antalné, Csonka Ferencné, 
Szalai Mihályné, Bullás Lajosné, 
Minyó Lászlóné, Márkiné Rózsa 
Mária, Mladin Istvánné, Galamb 
Sándorné, Sár Lászlóné, Muskó 
Pálné, Ocskó Mihály, Mészáros Fe-
rencné, Papp Józsefné, Szász Lász-
lóné, Boldog István, Zika László, 
Mladin István, Temesvári Antalné, 
Kiss Györgyné, Fülöp István.

Köszönjük szépen az ünnepel-
teknek a finom ebédet, ami lencse-
leves és sörkifli volt. Az asztalokon 
természetesen ott voltak még a 
finom sós sütemények és az italok 
is. A jó hangulathoz a zene sem 
hiányzott, táncos lábú társaink így 
a mozgásról sem maradtak le, ami 
könnyebb a fülbemászó dallamok-
ra.

A Deszki Nyugdíjas Klub 
tagjai

Hírek az idősek klub életéről
Kedves Vendégeink, 
Barátaim, Ismerőseim!

Hamarosan bővül a Sly szalon!
Térben és szolgáltatásban is!

70 négyzet méteres tágas tornaterem:
 Pilates
 Zumba 
 Zsírégető box-mix
 Sly-walking(gyaloglópados edzés)
 Új   tornákról hamarosan 
 Régi tornaterembe futópadokkal 
cross fitt edzőterem 

Szolgáltatások:
 Több féle masszázs
 Csontkovács
 Smink tetoválás 
Továbbra is várunk benneteket hideg 
őszi napokon infra és finn szaunába

Ergoline fekvő szoláriumba 
(caffe love max csővekkel)
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„A világ kincse a lónak két szeme között rejlik. 
A ló az ember után a legdicsőbb teremtés, a leg-
nemesebb foglalkozás a lótenyésztés, a legszebb 
mulatság a nyargalás és a legjobb dolog a lónak 
etetése és ápolása!”

/Andrews, Viginia C./ 

Ez az érzés hatotta át azokat az embereket, 
akik az esős-szeles idő ellenére hajnalban fel-
kerekedtek vagy felpatakoltak szeptember 
26-án, szombaton. Ezen a napon került meg-
rendezésre az Első Deszki Lovasnap, ahol a 

különböző versenyszámokon megmérettet-
ték magukat a helyi és a messzebbről érkező 
lovasok. Mint kilátogató - és nem mellékesen 
erősen lóbolond - azonban bátran kijelent-
hetem, hogy ez a rendezvény több volt annál, 
mint egy lovas sporttalálkozó; a lótartás nép-
szerűsítésének, a lovakkal való ismerkedésnek 
és a lótartókkal való kötetlen beszélgetésnek is 
teret adott ez az úttörő jellegű kezdeményezés. 
Ki-ki vérmérséklete szerint ülhetett kisebb és 
nagyobb lovakra, felülhetett fogatra vagy ép-
pen hintóra. A lóhátasok majd a fogathajtók 

versenye kisebb és nagyobb korosztályok szá-
mára is komoly, vagy éppen mókás megméret-
tetés volt. Egy biztos volt: még a molnárhajtás 
versenyszámban a Vörös Cukrászda nagysze-
rű krémeseit kézzel-lábbal időre elfogyasztó 
fogatosok is rendkívül komolyan hajtottak a 
lehető legrövidebb időn belüli befutásért. Pol-
gármesterünk ismét kitett magáért és Deszk-
ért: Bajusz Dóri fogatával hatalmas időt futva a 
nap zárófutamát tudhatta magáénak. De nem-
csak a versenyzők lakhattak jól; a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Kft. is jelen volt a sátorban, 
így az egész napjukat a Sportpályán töltők sem 
maradtak éhesek vagy szomjasak.

Nagyon örömteli volt látni a sok deszki fi-
atalt, hátast és fogathajtót egyaránt, mennyire 
őszintén és lelkesen dolgoztak egész nap. Még 
a legzárkózottabb felnőtt lovasok is megnyíl-
tak, ha kedvencükről beszélhettek, hiszen a 
lovára mindenki büszke...

Nagy köszönet az ötletgazdának, a szegedi 
Kovács Rékának és családjának, hogy Deszkre 
„hozta” ezt a rendezvényt! Reméljük, a falu jól 
vizsgázott, és jövőre ismét találkozunk – mert 
Deszken mindig történik valami!

Kardos Ditke

Első Deszki Lovasnap

Ifjú tehetségeink - A deszki lovas lány

Újabb deszki büszkeségünk 
2015. szeptember 19-én a mó-
rahalmi lovas versenyről kiváló 
eredményekkel tért haza úgy, 
hogy ez élete mindössze máso-
dik versenye volt! E kapcsán  kér-
deztem a lovast, Tóth Larisszát 
és oktatóját, Igaz Richárdot.

– Larissza, kérlek, mutatkozz 
be, és mesélj egy kicsit arról, mikor 
kezdtél el lovagolni?

– Tóth Larissza vagyok, az Eöt-
vös József Gimnázium 11-dikes 
tanulója. 10-11 éve, amikor az is-
kolát kezdtem, akkor kezdtem lo-

vagolni Klárafalván. Azon a lovon 
kezdtem, amin most lovagolok, és 
amivel most versenyeztem. Ő egy 
Haflingi fajtájú, most 19 éves ló, 
Aidának hívják, de Aidi-nak be-
cézzük.

– Larissza oktatójához, Igaz Ri-
chárdhoz fordulva kérdezem, hogy 
mi az a bizonyos, büszkeségre okot 
adó versenyeredmény?

– Larissza ezen a versenyen 
az én felkészítésemmel  három 
kategóriából kettőt megnyert, a 
harmadikban pedig  negyedik 
helyezést ért el. Utóbbi kapcsán a 

zsűri kiemelte, hogy az eredmény-
től függetlenül az ő lovaglása volt a 
legjobb, dacára annak, hogy csak a 
negyedik legjobb időt érte el.

– Milyen versenyen, milyen ka-
tegóriában versenyzett Larissza?

– Vannak olyan versenyek, 
ahol licence(liszensz) és egy úgy-
nevezett rajtengedélyvizsga szük-
séges, és vannak olyanok,  amelyek 
szabadidős versenyek. És mivel 
Larissza még nagyon az elején tart 
a versenyzésnek - hiszen csak a 
második versenyén van túl-, ő 
még abban a kategóriában van, 
ahol a licence nem szükséges. A 
lovak kategorizálása alapján „nagy 
ló” kategóriában indult Larissza, 
ez azt jelenti, hogy ha a 148 cm-t 
meghaladja - bottal mérve - a ló 
marmagassága (ez a nyak és a hát-
csigolya találkozásánál van), akkor 
nagy ló kategóriától beszélünk, ez-
alatt póninak minősül.

– Hogy lehet az, hogy Larissza 
11 éve lovagol, mégis „csak” a máso-
dik versenyén van túl?

– Larissza már régóta ismeri 
Aidikát, de csak ahogy a család 
tulajdonába került a ló, azóta tudja 
akként  „használni a lovat”, ahogy 
szeretné és azóta tud ilyen szin-

ten vele foglalkozni. Én az ilyen 
irányú speciális felkészítést az első 
verseny előtt egy kb 2,5 hónappal 
kezdtem velük. Ez egy progresszív 
felkészülésnek mondható.

– Larissza, hogyan tervezed a 
következő versenyeidet?

– Egyelőre ügyességiben, talán 
ügyességi-ugróban szeretnék ver-
senyezni, előbbi sík munkát jelent, 
vízszintes talajon történő akadály-
leküzdést, úgy hogy a lovas váltja 
az iramot, és az irányíthatóságát 
bizonyítja , bizonyos időn belül 
és bizonyos pályán; az ügyességi 
ugró pedig, amikor a sík feladatok 
összessége össze van kombinálva 
egy-két vertikális magasság leküz-
désével.

– Mik a terveid a jövőben?
– Egyelőre hobbiként sze-

retnék foglalkozni a lovaglással, 
néha versenyekkel kiegészítve, de 
később, felnőttként nagyon sze-
retnék komolyabban foglalkozni 
a lovakkal.

– Köszönöm az interjút, gratulá-
lok az eddig elért eredményekhez, és 
további sikeres közös munkát kívá-
nok Nektek!

Varga Krisztina
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Deszki Gyalogtúra

Október első hetén hideggel és 
esővel beköszöntött az ősz, ami 
miatt sokan nézegettük aggódva 
az időjárás-előrejelzést! Szom-
baton garázsvásár volt, emellett 
ekkorra hirdettük meg a hagyo-
mányosnak számító Gyalogtúrán-
kat is. Az égiek megkönyörültek 
rajtunk (legalábbis délelőttre) és 
hideg, száraz reggelre ébredtünk 
nagy megkönnyebbülésemre! A 
Sportcsarnoknál reggelivel vár-
tuk a kb. 250 jelentkezőt, örültek 
is neki, mert mint tudjuk, a zsíros 
kenyérnek lila hagymával nincs 
párja! (A szegedi Arany János 
Általános Iskola kb. 150 fővel je-
lentkezett, aminek külön nagyon 
örültünk!) Első programként a 
Szerb Templomot látogattuk meg, 
amit (szégyen nem szégyen) még 

én sem láttam belülről. A gyerekek 
és felnőttek érdeklődve és a hely-
hez méltó fegyelemmel hallgatták 
Rusz Borivojt, aki mesélt a temp-
lomról, és az ortodox szokásokról 
is. Sok érdekes dolgot hallhattunk! 
Itt szeretnék köszönetet mondani 
a deszki szerb pópának, Svetomir 
Milicici-nek, aki nagyon kedvesen 
fogadott bennünket.  Kicsit ag-
gódtam a tervezett útvonal miatt, 
Gyorgyev Vojiszláv (Vojszi bácsi), 
a főszervező ugyanis kitalálta, 
hogy idén változtassunk, menjünk 
ki a 370 éves Nagy Fához! Ez jó 
ötlet volt, de (az ő szavaival élve), 
„ha tökön-paszulyon át megyünk, 
rövidebb lesz az út…”  Nos, hogy 
rövidebb lett-e, végig „vita” tárgyát 
képezte, de hogy érdekesebb volt, 
az tény! A gyerekek összeszedtek 

minden létező karót, botot, el-
szórt termést, térdig elmerültek 
a traktorok keréknyomában, és 
még őzeket is láttunk! A Nagy Fa 
lenyűgözte a szegedieket, és ki-
derült, a deszkiek közül is sokan 
most látták először! Elmeséltük a 
történetét, bíztattunk mindenkit 
szavazásra (hiszen nem kis büsz-
keségünkre bekerült Az év fája 
című versenybe) és a végén persze 
fényképezkedtünk. 

(Vojszika odarendelte a gátőrt 
a targoncájával, aki felemelte a 
magasba Varga Krisztát a fényké-
pezőjével és Seres István Piput a 
kamerájával, hogy érdekesebb fel-
vételek készüljenek… ez annyira 
„Vojszis”, nem?) Király László pol-
gármesterünk müzlivel „édesgette” 
magához a gyerekeket, ami után 
jöhetett a hagyományos futóver-
seny a töltés alján. Futott gyerek, 
felnőtt, és futottak a kutyák, öröm 
volt nézni őket! Bajusz Dóriék is 
odaértek két lóval, lehetett lova-
golni, nem is álltak meg egy percre 
sem! A visszaút is kalandos volt… 
Tudtam merre szeretném vezetni 

a „kis” csapatot, de Vojszika megint 
rövidített: így maradt a „tökön-pa-
szulyon” át vezető út, aminek a 
végén igencsak jól esett mindenki-
nek a Minyó Józsi bácsi- féle bog-
rácsos paprikás krumpli. A nap 
végén mindenkinek emléklappal 
kedveskedtünk.

Az, hogy jó program a Gyalog-
túra, és kell is, nem kérdés! Hogy 
miért volt ilyen kevés deszki je-
lentkező (hol voltak a gyerekek?), 
az már igen, de egy biztos: ez nem 
szegi kedvünket, mi jövőre is ott 
leszünk!  

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki bár-
milyen módon segített abban, 
hogy sikerrel záruljon a prog-
ram! Név szerint: Király László, 
Schultzné Vajas Klári, Bene Ildikó, 
Varga Kriszta, Gera Norbert, Szu-
nyog Erzsébet, Gonda Istvánné, 
Mellár Istvánné, Ráczné Gonda 
Ildikó, Minyó József és családja, 
Kovács Csaba, Mák József, Bajusz 
Dóri, Bán Dorisz, Szabó Zoltán.

Sillóné Varga Anikó

Deszken 20. alkalommal rendeztük meg az „Egészségügyi szűrőhe-
tet”, szeptember 14-18-a között zajlottak a különböző szakorvosi vizs-
gálatok. A rendezvény célja a lakosság részére a szűrő- és szakorvosi 
vizsgálatok elérhetővé tétele volt.

Az Önkormányzat idén is saját költségvetése terhére biztosította, 
hogy tizenkettő szakorvosi vizsgálaton vehettek részt a lakosok térítés-
mentesen. 

A szűrővizsgálatokra az előjegyzett és a megjelentek száma a követ-
kezőképpen alakult:
Vizsgálat Előjegyzési alkalom Megjelenés
Urológia 24 fő 42 fő
Szemészet 80 fő 66 fő
Fül-orr-gégészet 36 fő 35 fő
Audiológia 24 fő 12 fő
Nőgyógyászat    96 fő 72 fő
Bőrgyógyászat 72 fő 73 fő
Fogászat 36 fő 26 fő
Allergiaszűrés 12 fő 5 fő
Érszűkület vizsgálat 24 fő 29 fő
Csontsűrűség 18 fő 14 fő
Ortopédia 18 fő 37 fő
Tüdőszűrés 363 fő

Véradásra 32 fő jelentkezett.

Az Egészséghét szervezésében és lebonyolítá-
sában nagy segítséget jelentett a SZKTT Szociális 
Szolgáltató Központ deszki egységének munkatár-
sainak közreműködése. Köszönetemet fejezem ki 
munkájukért Kothencz Ágnes védőnőnek, akivel közösen szerveztük 
az Egészséghetet, Csurelné Bagóczki Margitnak, Pugris Zoltánnénak, 
Kormányos Erikának, Dobó Vincénének, valamint Nagy Bernadett vé-
dőnőnek.

Köszönöm a segítséget Gárgyán Zoltán, Arany Jánosné, Radics Bélá-
né, Csanádi Rozália nyugdíjas klubtagoknak. Ők gondoskodtak a kar-
tonozásról, és az előjegyzési rendszerről.

Az Egészséghét záró rendezvényeként második alkalommal lett 
megrendezve a „Kör-Deszk-a” program, ahol a résztvevők 
7,2 km-en keresztül járták be a település határait kü-
lönböző módon és eszközzel. A rendezvény egy vidám 
sportversennyel zárult, amin a deszki iskola diákjai 
nagy lelkesedéssel vettek részt. Ezúton köszönöm Gera 
Norbert testnevelő tanárnak a szervezést, a verseny le-
bonyolítását illetve, hogy a feladatokkal garantálta a jó 
hangulatot!

Köszönettel tartozom a szűrővizsgálatokat végző 
szakorvosoknak, valamint a Faluház és a Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft dolgozóinak.

Tóth Ágnes 
Deszki egységvezető

EGÉSZSÉGHÉT 2015. 
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Szeptember végén kiürül a deszki Római Ka-
tolikus parókia épülete. Már szinte mindenki 
megszokta, hogy egy szolgálatban megörege-
dett, kedves, beszélgetésre és társaságra éhes, 
mosolygós tisztelendő atya lépett ki napon-
ta az Emlékparkra nyíló ajtaján, aki állandó 
résztvevője volt a deszki miséknek. A minap 
személyesen keresett meg, hogy bejelentse: a 
deszki szolgálata véget ér, októberben újra Sze-
geden fog lakni és tevékenykedni a hívek kö-
zött. Különös szomorúság és máris jelentkező 
hiányérzet fogott el, ahogy megtudtam Mártai 
Dénes atya kijelölt útját. Kedves beszélgető társ, 

barátságos ember, és hithű katolikus, aki már-
már hozzánőtt a deszki mindennapok képéhez. 
Számomra sok kellemes beszélgetés, végtelen 
érdeklődés, a hivatása gyakorlása mellett meg-
lepő világi nézetek, és hatalmas ismeretanyag, 
tudás jelzi a nevét, és hagyja itt a közösségünk-
ben örökre a névjegyét.

A búcsúzáskor egy gépelt kis szöveget ha-
gyott a titkárságon, hogy elköszönhessen az őt 
tisztelettel befogadó, minden deszkitől. Enged-
jék meg, hogy megosszam e néhány sort olva-
sóinkkal!

„Kedves deszkiek, kedves hívek!

2011. október elsején jöttem a deszki plébáni-
ára, mint nyugdíjas kalocsai egyházmegyés pap. 
Szeretettel és odaadással tettem a dolgomat, amit 
gyémántmisével kezdhettem. Lelkipásztorként a 
parókia házpásztora is voltam, melyre gazdaként 
vigyáztam, intézve közben a szükséges admi-
nisztrációt is. A hitközség és a deszkiek gyorsan 
befogadtak és megbecsülésükkel, szeretetükkel 
árasztottak el. Igyekeztem a legjobbat, a legtöb-
bet adni jómagam is. Ittlétem óta gyakrabban 
volt Deszken szentmise, kijártam a szakkórház-
ba betegeket gyóntatni, áldoztatni, és betegeket 
kenetében részesíteni. Szinte minden vasárnapi 
szentmise alatt a gyóntatószékben ültem, várva 
a lelki megkönnyebbülésre, megnyugvásra vágyó 
híveket. Örültem, hogy az Önök gyönyörűséges 
temploma azon kevesek közé tartozik, ahol egy 
pap lévén is volt gyóntatás a misék alatt. 

Megtisztelő volt számomra, hogy a település 
rendezvényein és a parókia előtt álló, Deszk ékes-
ségévé előlépő emlékpark avatóünnepségén szent 
beszédet tarthattam, áldást adva az elkészült 
munkára. 

Munkám nem csak Deszkhez kötött, hiszen hat 
környékbeli templomba, és a szegedi kórházká-
polnába is jártam misézni, továbbá minden va-
sárnap este Szőregen celebráltam az esti miséket. 
Azt mondják – jó tett helyébe jót várj! A hivatá-
som, napi munkám gyakorlása közben, a falujuk-
ban járva, beteget áldoztatni – naponta kaptam 
itt a jóból. Megnyugvással és hálával köszönöm 
ezeket a visszajelzéseket. Egy valaki mondta csak 
az itt eltöltött időm alatt, hogy csak egy öreg pap 
vagyok, de talán a tudat, hogy csak egyetlen sze-
mély volt, a jó úton járók hitében erősített minden 
napnyugtakor.

Az élet új állomásra vezényel, felkérésre újra 
szegedi rokonaim lakásába költözöm. Ahogy a 
szeptember is lassan azt teszi, úgy én is elhagyom 
Önöket, a lelkemnek kedves deszkieket. Az éle-
temnek abban a szakaszában vagyok már, ahol 
nem remélhetem, és nem ígérhetem, hogy vissza-
térek még Deszkre. A legszebb emlékekre gondol-
va megköszönöm, amit a jószívű hívektől kaptam, 
és az újságjuk hasábjain üzenem búcsúzva: Isten 
áldja a híveket és Isten áldja Önöket!

Szeretettel: Mátrai Dénes ” 

Tisztelt Dénes Atya! A hívek, és minden 
deszki nevében megköszönöm az újság nyilvá-
nosságán keresztül deszki ténykedését, ember-
ségét, tisztességét és a hirdetett szeretetet. Hi-
szem, hogy minden tisztelendő annyi nyomot 
hagy maga után az élete egyes állomásain, ahá-
nyaknak távozása után eszébe jut majd a temp-
lomba belépve. Legyen nyugodt! Önre sokan és 
sokat fognak községünkben gondolni. Kívánok 
Önnek jó egészséget, hosszantartó, betegségek-
től mentes öregkort és ép testet szellemi frisses-
ségéhez és megingathatatlan hitéhez!

Őszinte tisztelettel: 
Király László polgármester

Búcsú Deszktől

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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Talán a napfény hiánya okoz-
za a melankóliát, vagy a folyton 
csepergő eső, esetleg az, hogy 
rövidülnek a nappalok és egyre 
hűvösebb van, nem tudni. Min-
denesetre a kertet a télre fel kell 
készíteni: metszeni, füvet vágni, a 
felerősödő gyomokat kiszedni, a 
hulló leveleket összegyűjteni. A lu-
gasokon pihenő ágakat, legyen az 
rózsa, szőlő vagy bármely más, tá-
masztékot igénylő, gyümölcsével 
kényeztető vagy éppen virágával 
díszítő cserje/félcserje, fácska, fel 
kell kötni, a támasztékot meg kell 
erősíteni, esetenként ki kell ritkíta-
ni, nehogy a ránehezedő hó, vagy 
fagyott ónos eső letörje a gallyakat. 
A kaspós növényeket fagymentes 
helyre kell tenni telelni, a leande-
reket vissza lehet metszeni, hogy 
ne legyenek annyira nyúlánkak, 
de a levendulát is visszavághatjuk 
ilyenkor már.

Ki lehet helyezni a madáretető-
ket is; fontos, hogy nincs haszonta-
lan kismadár, még ha a verebet so-
kan annak is gondolják. Olvastam 
nemrégen, hogy nem kell a cinké-
ket sem félteni tőlük, vehemens kis 
állatok ők, nem hagyják magukat 
elriasztani a tápláléktól, attól, ha 
nem a verébcsapattal együtt csi-
peget, hanem elvonul, neki is jut 
elég. A verébcsalád pedig nyáron, 
a tetemes rovarpusztításával meg-
hálálja a kertésznek a téli etetést. 
Az fontosabb szempont kell hogy 
legyen, hogy a cicák ne férhesse-
nek hozzá az etetőnél csipegető 
madarakhoz...

A rovat írásakor legnagyobb 
gond mindig a receptírás szokott 
lenni. Sosem tudom, kit mi érde-
kelne, mit próbálna ki. Többször 
eszembe jutott, milyen jó lenne, ha 
tudnám, mi az igény az olvasók-

nál a receptek tekintetében. Most 
volt segítségem; a szerkesztőségin 
felmerült a sütőtökös recept ötle-
te. Ennek azért örülök, mert nagy 
kedvencem a hidegben a meleg, 
zamatos sülttök-illat, mely kör-
belengi a lakást, de a sült tökös 
ételeket is nagyon kedvelem. Méz-
zel, fahéjjal, de akár chillivel leka-
ramellizálva is finom ízharmóniák 
születnek.

A legnagyobb sajnálatomra ez a 
mulatságos termés sokakat meg-
oszt a tökfaragás és a cukorkagyűj-
tés miatt. Mindenkinek igazat kell 
adnom, hiszen én is úgy nőttem 
fel, hogy nem mentünk jelmez-
ben a szomszédba cukorkát kérni, 
és nem is faragtunk töklámpást. 
Viszont egy soha fel nem növő 
gyerek vagyok (szerencsére), így 
megláttam, hogy a családot közös 
mókázásra buzdítja a tökfaragás, 
amit minden este fel  lehet „kap-
csolni”, vagy hogy a szomszéd 
gyerekeket összetartja, kimozdítja 
a tablet és a lan-party mellől a cu-
korgyűjtés. Örömmel várjuk min-
den évben a kicsiket és a nagyokat 
is, hiszen ez valahogy nem ciki 
egyik korosztályban sem. Nyu-
godtan engedem el a kislányokat 
más családokhoz, hiszen tudjuk, 
éppen ebben a faluban tudjuk a 
legjobban, hogy vigyázunk egy-
más gyerekeire is… Számomra 
nem nehéz elvonatkoztatni at-
tól, hogy a Halottak napja másik 
napra esik, másrészről, mindig, 
mindenki örömét és ellenérzését 
tiszteletben lehet és kell tartani… 
Minden évben sült tökös finom-
ságot is készítek a gyerekeknek, ez 
a mostani recept is egy kipróbált, 
tej-tojásmentes sülttök-pitét mu-
tat be.

TEJ-TOJÁSMENTES 
SÜLTTÖK PITE

HOZZÁVALÓK: 
 45 dkg sülttök kikapart, 
magtalan belseje (1 átlagos 
hosszúkás darab fele kiadja)
 45 dkg liszt
 20 dkg cukor (ha a tök nem 
elég édes, lehet 30 dkg is)
 1 sütőpor
 1 tk szódabikarbóna
 1 tk őrölt fahéj
 1 tk só
 1 dl olaj 
 tetejére opcionálisan dió-
bél, mazsola, stb. tehető

ELKÉSZÍTÉS:
1. a sütőtököt daraboljuk fel 

12 darabba. Ha szeretjük a pirított 
tökmagot, nem kell kimagozni, 
majd megesszük sütve a magokat. 
Ehhez 180 fokos sütőben 30-40 
percig szoktam sütni a szeleteket. 
Tapasztalat, hogy a kápiához ha-
sonlóan minél pörkösebb, annál 
édesebb a végeredmény.

2. a kihűlt szeletekből 45 dkg-
nyit kikanalazunk, a cukorral, só-
val, fahéjjal összekeverjük. Külön 

pépesítést nem igényel, szét fog 
mállani a cukortól. 

3. a sütőt 150 fokra elkezdjük 
előmelegíteni. Közben a lisztet 
a szódabikarbónával, sütőpor-
ral összekeverjük, a sült tököt az  
olajjal lazítjuk, és összeöntjük a 
liszttel.

4.  20x30-as tapadásmentes- 
ített tepsibe, vagy jénai tálba önt-
jük, dióval, mazsolával megszór-
juk a tetejét és enyhén belenyom-
kodjuk, majd a 150 fokos sütőben 
40 percig sütjük ajtónyitogatás 
nélkül.

Jó étvágyat!
Kardos Ditke

Kert és konyha

Helyreigazítás
Szeptemberi számunkból a 

Falunapot támogatók közül saj-
nálatos módon kifelejtettünk 
valakit… Gonda József évek óta 
támogatja a rendezvényt, amit ez-
úton is szívből köszönünk neki!

Elnézést a figyelmetlenségért!
Szervezők
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Megvalósított prog-
ramunk célja a szerb 
közösség kulturális ha-
gyományainak, tárgyi- 
és szellemi kulturális 
kincsei megőrzésének folytatása, 
széleskörű megismertetése az ér-
deklődőkkel, a csoportunk ér-
tékhordozó tevékenységeinek 
nyelvi- és kulturális identitás szem-
pontjából meghatározó hatású 
alkalmak szervezése, a különböző 
nemzetiségek kincseinek megis-
merése közös programjaink alkal-
mával, továbbá a közösségünket 
képviselő fiatal korosztály számára 

történő értékátadás, ha-
gyománytisztelet kialakí-
tása, színes népművészeti 
örökségünk bemutatása.

Mindezt „Deszki Ajvár 
fesztivál” keretében vidám progra-
mokkal, zenével valósítottuk meg 
2015.szeptember 12-én.

A program megvalósításához 
pályázati támogatás is hozzájárult 
100.000 Ft értékben.

Támogató Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, közreműködős 
szervezet Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő.

NEMZ-TAB-15 - Nyelvi környe-
zetben megvalósuló nemzetiségi-, 
népismereti, művészeti, hagyo-
mányőrző és olvasó táborok meg-
valósításának 2015. évi költségvetési 
támogatására

Programunkat a településünkön 
élő gyermekek számára szervez-
tük azzal a céllal, hogy a résztvevők 
megismerkedjenek a szerb anya-
nyelv-, néptánc-, népzenei hagyo-
mányokkal, a szerb közösségek által 
ismert és gyakorolt népszokásokkal, 
mely ismeretek felhasználhatóak a 
későbbi közösségi- és szabadidős 
tevékenységük során is. Ennek kere-
tében korcsoportonként anyanyel-
vi-, népzenei-, néptánc- és kézmű-
ves foglalkozásokon vehettek részt 
a gyerekek. Egy népcsoport életét 
jól szimbolizálja népzenéje, habitu-
sát jól tükrözik néptáncaik. Régen 
a családokban spontán módon sa-
játították el ezeket a „műfajokat” a 
gyerekek, ezen keresztül tanulták 
anyanyelvüket, megismerték a vi-
lágot és érzelmileg is azonosultak 
vele. Sor kerül a hagyományos népi 
hangszerek bemutatására is, e lehe-
tőség felkeltheti a diákok érdeklő-
dését a népzene iránt is. A projekt 

során nemcsak a népdalokkal, 
néptáncokkal, népi kézműves szo-
kásokkal ismerkedtek a résztvevők, 
szerettük volna a néprajz világában 
is eligazítani őket - felidézve egy-egy 
dal vagy tánc tanulása során, hogy 
azt milyen alkalommal, milyen 
tevékenység közben él foglalkozó 
emberek gyakorolták, így közelebb 
kerülhetünk azokhoz az érzések-
hez, melyekből adott hagyomány 
fakadt, s fontos szerepet töltött be a 
szülőföld megismerésében és szere-
tetében is. Mindemellett a népi kis-
mesterségek közelebb hozták őket a 
természethez, mert az alkalmazott 
anyagok mind természetes anyagok. 
A tábor témája jól illeszkedik a nép-
ismeret tantárgyhoz, az iskolában 
tanultakat a valóságban is meg tud-
ták tapasztalni a résztvevők.

A program megvalósításához 
pályázati támogatást is nyertünk 
500.000 Ft értékben.

A programot támogatta az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, 
közreműködő szervezet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő.

PÁLYÁZATI HÍREK

Deszki Ajvár fesztivál
Nemzetiségi kulturális kezde-
ményezések támogatása 2015

Hagyományőrző szerb népze-
nei- és néptánc tábor a Bánát 
Szerb Kulturális Közhasznú 
Egyesület szervezésében

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 
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              NYITVATARTÁS: 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! 

Csirke 
felsı  
comb 

Csirke 
mellfilé 

Sertés 
lapocka 

Minden Nap 
Trappista 
sajt 

Nádudvari 
Tejföl 20% 330g 

VÁGJA KI ÉS VÁLTSA 
KEDVEZMÉNYRE KUPONJÁT! 

A kupon ellenében 200 Ft kedvezményt kapnak 
azok a vásárlók, akik legalább 3000 Ft értékben 

vásárolnak a Deszk Coop Szuper áruházban 
2015.10.2611.03.között. 

 
A kupon készpénzre nem váltható. 

Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel. 
A kupon a Péntek 10 % kedvezménnyel nem 

vonható össze. 
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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@gmail.com
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
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
páros héten csütörtökön 8-10-ig.

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)
Téli nyitva tartás
 (szeptember 30-március 31. között):
 Hétfő – Kedd: SZÜNNAP
 Szerda:  9.00 – 15.00 óra
 Csütörtök:  SZÜNNAP
 Péntek  11.00 – 17.00 óra
 Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
 (Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
 Vasárnap:  SZÜNNAP 
  
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
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. Németh Zsuzsanna és 
Dr. Halász András 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 

november 4., 18.
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!

Tácsi Attilának és Szekeres Barbarának (Deszk, 
Dózsa Gy. u. 28/a) Nikolasz Attila,
Zsarnay Gábornak és Ratkovszky Ágnesnek 
(Deszk, Péró Szegedinác u. 41.) Lőrinc,
Mag Tamásnak és Kelemen Dzsenifernek (Deszk, 
Sallai u. 18.) Benett Bence,
Bugyi Ferencnek és Herczeg Melindának (Deszk, 
Tömörkény u. 16.) Dávid,

Pinczehelyi Attilának és Regdon Krisztina Rékának 
(Deszk, Csalogány u. 28.) Benedek,
Boda Józsefnek és Schukkert Irénnek (Deszk, Harcsa 
u. 8.) Benett Benjamin nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Tóth Mihály - Deszk, Damjanich u 

16. szám alatti lakos 49 éves korában,
Móricz Jenőné Sévity Máro – Deszk, Tempfli 

tér 2. száma alatti lakos 66 éves korában,
Vigh Ferencné – 6772 Deszk, Péró Sz. u. 9. 

szám alatti lakos 66 éves korában elhunyt.
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IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁS VALÓSUL MEG AZ EURÓPAI UNIÓ 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁVAL

Társulást alkotva összefogott Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó önkormányzata, 
hogy jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget tegyen, és megvalósítsa azt a beruházást, melynek eredmé-
nyeként a lakosság számára a vezetékes ivóvízellátó rendszeren keresztül biztosítható a 201/2001. (X. 25.) „Az ivó-
víz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló kormányrendeletben előírt vízminőség.

Az előkészítő munkálatok már 2002-ben, a dél-alföldi települések alkotta konzorcium által megkezdődtek. Európai 
uniós pályázat támogatásával tanulmányok, terveket, műszaki és gazdaságossági számítások készültek. Ezek eredmé-
nyeit felhasználva nyújtott be pályázatot a 6 település - Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó – 
által 2010. május 5-én megalapított Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A pályázat sikeres volt, 
a támogatási szerződés 2012. április 5-én aláírásra került és megkezdődhetett a megvalósító szervezetek kiválasztása. 
A közbeszerzési szakértői feladatokat a legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdu Ügyvédi Iroda, a projektmenedzsment fel-
adatait a közbeszerzési eljárás során nyertes G.L.L.A Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft, a mérnök-műszaki ellenőr 
feladatait a közbeszerzési eljárásban nyertes Hordalék Mérnöki Iroda Kft, a PR nyilvánossági feladatokat a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Sonart Hungary Kft látja el. A vízbiztonsági és veszteségcsökkentési terveket a közbeszerzési eljárás során 
nyertes Nádasi Services Kft. készítette. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás során nyertes Békés Drén Környezetvédelmi, 
Víz-és Mélyépítési Kft. végzi.

Az ivóvízminőség-javító beruházást az teszi szükségessé, hogy Deszk, Kübekháza és Röszke község vízműve által szol-
gáltatott ivóvíz minősége arzén, valamint ammónium-ion tekintetében, Tiszasziget-Újszentiván községek közös vízmű-
vénél ezeken a komponenseken felül a vas, míg Zsombó nagyközség vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, 
valamint ammónium-ion tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről” szóló kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek.

A beruházás során minden vízmű telepen víztisztítási technológia és az ehhez szükséges műtárgyak (pl.: nyersvíz-
tároló, ülepítő, dekantáló, tisztavíztároló medencék, szivattyúk), irányítástechnika és vezérlés kerül kiépítésre. Minden 
településen részleges hálózatrekonstrukció is megvalósul, a pályázat által maximálisan engedélyezett, a projekt össz-
költségének 20%-át kitevő mértékig.

Ezen felül az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási jellemzőit fegyelembe véve: 
– Deszken a régi víztorony elbontását és új víztorony felállítását, a víztisztító technológia befogadására alkalmas 

gépház építését és új kút fúrását 
– Kübekházán víztorony építését és a gépház tisztítási technológia fogadására alkalmas átalakítását
– Röszkén és Zsombón a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építését és új fogyasztók bekapcso-

lására alkalmas külterületi vízvezeték építését és Zsombón kútfelújítást,
– Tiszaszigeten és Újszentivánon a két település ellátására alkalmas vízműtelep kialakítását Tiszaszigeten, ezen be-

lül a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építését és új kút fúrását 
tartalmazza a beruházás, melynek várható befejezési időpontja 2015. december 31.

A fejlesztés ÁFA nélküli összértéke 1.206.397.954,- Ft, ebből a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024 pályázati támogatás kere-
tén belül elszámolható nettó összeg 1.204.312.685,- Ft. Az elszámolható költségből az uniós és hazai társfinanszírozás 
összege 1.023.342.858,- Ft, a BM EU önerő alap által támogatott összeg 180.969.827,- Ft.

A beruházás ünnepélyes alapkőletételére 2015. március 23-án került sor a Társulás székhelyének vízmű telepén, me-
lyet lakossági tájékoztató követett. A beruházás előrehaladásáról 2015. augusztus 14-én Zsombón, 2015. október 5-én 
Deszken és Röszkén, 2015. október 6-án Kübekházán, 2015. október 7-én Tiszaszigeten és Újszentivánon tartott lakos-
sági tájékoztatót a Társulás és a beruházásban részt vevő szervezetek képviselői.

Zsombó, 2015. október 19.

  Gyuris Zsolt
  elnök

2015.10.19.
TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


