Deszk Község Önkormányzatának Lapja

www.deszk.hu

II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM | 2016. FEBRUÁR

abái
Az év újszülött b

Aranyos Gergő

Boda Benett Benjamin

Bugyi Dávid

Buzás Emma

Buzás Hanna

Deli Szófia

Dékány Anna Zsófi

Diviki András Krisztián

Kelemen Benett Bence

Kukla Tamás

Markó Milos

Molnár Auróra Letti

Molnár Elektra Emili

Nyers Alina

Ötvös Dorina

Papp Dorka Lilla

Pinczehelyi Benedek

Sziráki Janka Kinga

Papp Levente
Sziveri Regő

Tácsi Nikolász Attila

Teberán Anna

Tölgyesi Hanga

Török Dénes

Török Ziva Zoé

Volencsik Lilien

Zsarnay Lőrinc

Január végén a Faluház kupola termébe invitálta Deszk Község Képviselő-testülete a 2015-ben született deszki babákat. Sokan elfogadták a meghívást a jó hangulatú délutánra, ahol a Tücsök óvoda kedves kis műsora után Király László polgármester köszöntötte a szülőket
babáikkal. Fogadják szeretettel kedves olvasóink a legifjabb deszkiek első “osztályképét”!

Deszk 2015.
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A 2015-ös év
vállalkozója:
Balázs Antal
Minden év végén, ünnepélyes
testületi ülésen adja át Deszk Község Képviselő-testülete a vállalkozói
díjat annak a személynek, aki által
képviselt cég, vagy vállalkozás legalább 5 éve eredményesen működik
a községben, a szakmában elismert személyiség, tevékenységével jelentős mértékben segíti vagy segítette az önkormányzat munkáját, előmozdította Deszk település
fejlődését, amellyel példaként szolgál más vállalkozások számára.
Rendhagyó módon nem az év végi vállalkozók fogadásán került átadásra ez a díj,
mert akinek odaítélte a képviselő-testület, sajnos külföldön volt a fogadás napján.
A 2016-os év első testületi ülésére küldtünk meghívót Balázs Antal vállalkozónak,
aki a Deszki Faiskolát vezeti és fejleszti, évről évre bővítve kínálatát. Sok projektben
dolgozhattunk együtt vele, teljes megelégedésünkre. Évek óta kiemelt támogatója
a deszki közösségnek, neki köszönhetjük minden évben az intézményeink karácsonyfáit, valamint a falunapokon elültetett babafák kizárólagos szponzora is.
Meghatódva vette át a díjat, amihez ezúton is, még egyszer szívből gratulálunk –
megköszönve támogatását!
Király László polgármester
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Milyen munka folyik jelenleg a hivatal falai mögött?
– Az év végén, és az újév legelején is
megnyert és felhasznált fejlesztési pénzekről, támogatásokról számolhattam
be képviselő társaimmal együtt. Most a
következő három év előkészítése folyik,
vagyis inkább csak csordogál. A Területi
Operatív Programokban (TOP) beharangozott fejlesztési pénzek körüli lila köd
már igencsak kezd szertefoszlani minden
településnél. Ha Deszk esetében hét éves
ciklusra vetítve nézve vesszük a kb 190
milliós lehetőséget – ami pályázat lévén tényleg csak lehetőség, – akkor ez több mint elszomorító. A vidékfejlesztési, azaz LEADER keret is kevesebb, mint felére csökkent, ami
húszmillió körüli forrást jelenthet Deszknek a következő négy évre – szóval a fejlesztési
pénzek rendesen apadni látszanak. Nem hogy előre mutató koncepciónak, település szinten komoly fejlesztéseknek, de még foltozásnak sem igen elegendő.
A települések vezetőivel csak kapkodjuk a fejünket és elképedve látjuk, hogy a nagy
tervből, a mindent fellendítő hatalmas fejlesztési alapból, csak morzsák maradnak a megvalósítás időszakára. Nincs mit tenni, minden lehetséges forrást megpróbálunk megpályázni, ahogy teszik mások is. Erre szokták mondani, hogy abból kell főzni, amink van!
Az eddig megjelent TOP pályázati kiírásokon dolgozunk és természetesen a költségvetésünket próbáljuk összeállítani. Elkészítettük a kívánságlistánkat, az ún. deszki bakancslistát – és a képviselőkkel megpróbálunk egy prioritásokra alapozott sorrendet felállítani
a megvalósítás lehetőségét szem előtt tartva. Higgyék el, nem egyszerű! Az idei tennivalók,
szükséges munkák, kis léptékű fejlesztések közel 63 millióra rúgnak, amiből ha a felét meg
tudjuk oldani saját forrásokból,
akkor már örülhetünk. Mindenütt szorít
a cipő, nem lesz könnyű egyik vagy
másik területet előre tolni a többi rovására. Valljuk be, hogy ez nem is túl
népszerű döntés, hiszen ami elmarad,
azt valakik fájlalni fogják, de épp úgy
van ez, mint a családi kasszánál is –
csak azt tudjuk elosztani, elkölteni, ami
van! Ahogy eddig, ugyanúgy megpróbáljuk felelősséggel a tőlünk telhető legtöbbet megvalósítani 2016ban is – a közös pénztárcából.

– Mikor kapjuk már
meg a tavaly évvégén
beharangozott sárga
kukákat?
– A várva várt sárga színű,
szelektív
hulladékoknak
szánt kukák sajnos a még
eredményre váró, másik projektbe kerültek, így egy jó ideig
még nem örülhetünk neki.
A mostani – már nyertes
– pályázattal 240 db normál
kukát kaptunk csupán, amiket
csak a kommunális hulladék
gyűjtésére lehet használni a település esetleg még lefedetlen ingatlanjainál. A mostani,
34 települést érintő pályázatba sajnos mégsem fért
bele az összes ingatlanhoz kiadott szelektív hulladékgyűjtők – ún. sárga kukák - beszerzése, ezért a
következő projekt tartalmazza majd, amiben többek
között nagy teljesítményű traktorra, ágzúzóra és egy
újrahasznosítási és tároló épületre is pályázunk, ami
a sportöltöző melletti bekerített területre kerül majd
nyertes pályázat esetén.
Azért nem kell, hogy kedvünket szegje ez a csúszás,
hiszen a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékunkat minden második hét szerdáján, az ingatlanok
elé kitett bármilyen zsákban elszállítja a szolgáltató
továbbra is! Nem a kukán, vagy annak színén múlik
a mi hozzáállásunk. A szelektív gyűjtésre kijelölt szerdák reggelén mindig elszomorodva látom, hogy a mi
utcánkban alig 4-5 helyen látok az utcára kitett zsákokat. Pedig mindenkinek van ilyen hulladéka, csak
nem foglalkozik vele. Ez nem jó, hiszen így, a lakosok
hozzáállása miatt, sosem lesz olcsóbb a szemétszállítás Deszken.
Tényleg nem sok odafigyelést kíván ez a fontos ügy
– GYŰJTSÜNK SZELEKTÍVEN!!!

– Személyi változás történt az idősek napközi otthonában. Dobóné Ica
helyén Ármányné Ibolyával találkozhatunk egy hónapja. Mi az oka?
– Van az úgy, hogy valami véget ér... Eljön az idő, és bármilyen jó is volt, bármennyire is az élet részévé válik a közös munka, úgy érzi az ember, hogy 77 évesen
már inkább csak az otthoni, „aktív pihenésnek” akar áldozni és átadja a helyét a
soron következőnek.
Van az úgy, hogy észre sem vesszük, de picit megfárad a másik. Eljön az idő,
hogy átadja a stafétát, de mi csak arra tudunk gondolni, hogy mennyire szerettük
és mekkora biztonságot jelentett, hogy számíthattunk rá, hogy észrevétlenül - de
tette a dolgát és igazi gazdája volt egy háznak.
Mindig készen állt, és nem ismerte a „nem” szót. Bizony van az úgy, hogy meg
kell értenünk, elérkezettnek látja az időt, hogy olyan hosszú szolgálat után - ami
másnak egy életet jelent akár - le akarja tenni a lantot...
Azt hittük örökké tart ez is, pedig semmi sem örök. A jót, a lelkünknek kedveset elfogadjuk, és azt szeretnénk, amíg nekünk erőnk futja, addig
ő is itt legyen. De ez nem így megy.
Megértve, mégis nagyon nehezen mondva búcsút és hálás köszönetet – február 2-án megköszöntük keresztanyámnak, Dobóné Icának a nehezen megköszönhetőt. Mert dolgozni lehet, de munka, hivatás és önként vállalt, mindenek fölé emelt szolgálat között különbség van.
A nyugdíjas klub gondnoka, gazdájaként sokat segítettél nekünk, munkaidőt és áldozatot nem ismerve. Nem ragozom tovább, csak azt mondom, amit a többiek előtt mondtam, mikor megöleltelek: KÖSZÖNJÜK!!! Gyere a klubba továbbra is közénk, ülj a megérdemelt helyedre, és
nagyon sokáig örüljünk még egymásnak!
Az utódodnak, az új kolléganőnek – Ármány Istvánné Ibolyának pedig gyors beilleszkedést és Polgármester Úr!
legalább ennyi itt eltöltött időt, jó munkát kívánok!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 20-án tartott
ülésén a következő határozatokat, rendeleteket hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett
munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékoztatót a lejárt határidejű
határozatokról. Elfogadta a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét,
valamint a 2015. évi munkáról készített beszámolóját. Elfogadásra került a 2015. évben támogatott társadalmi szervezetek beszámolója.
(Deszki Szerb Egyházközség és Parókia, Ma-

gyar Epilepsziával Élők Alapítványa, Deszki
Sport Club, „Maros Ponty” Horgászegyesület) Elfogadta a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2015. évi munkájáról szóló
tájékoztatót. Elfogadásra került a környezet
állapotának alakulásáról szóló tájékoztató, valamint a „Local Agenda 21 Deszk Helyi Fenntarthatósági Stratégia” felülvizsgálatáról szóló
anyag. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés
meghosszabbításra került, továbbra is a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. fogja

ellátni a köztemető üzemeltetési és ellátási
feladatait 2021. február 16. napjáig. Hozzájárulását adta ahhoz, hogy 2016.03.01. napjától
a vegyes fogászati alapellátási feladatokat Dr.
Dancsik Zoltán János fogszakorvos lássa el a
szükséges engedélyek megszerzését követően.
Az Országos Mentőszolgálatot 20.000.- Ft-tal
támogatta a Képviselő-testület.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény alapján, aki
2015. évben használt gépjárművet vásárolt a 2016. év január 1-től
adó megállapítást tartalmazó,
valamint az adómérték változásnak megfelelő adó megállapítást
tartalmazó, 2016. évre vonatkozó
határozatot az önkormányzati
adóhatóság 2016. február hónapban megküldi az adózóknak.
Az adóztatás a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal adatszolgáltatása alapján történik.
Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. Törvény 2. számú

melléklet II. A), B) pontjai alapján
a helyi adók (magánszemélyek
kommunális adója, építményadó, telekadó, iparűzési adó),
a gépjárműadó fizetési kötelezettségek első félévi részletét
2016.03.16-ig lehet késedelmi
pótlékmentesen
megfizetni.
Az Ön tájékoztatása végett az
„ÉRTESÍTŐT” még a 2016. februárban a fizetési határidő előtt
kiküldjük. Így pontosan tájékozódhat – az esedékesség előtt – a
későbbi fizetési kötelezettségeiről
is.
Az „Értesítő”-ben feltüntetésre került a HELYI IPARŰZÉSI
ADÓ-ban a 2016. I. félévi adóelő-

leg, folyó évben az adóztatás alá
vont
ÉPÍTMÉNYADÓ-ban,
TELEKADÓ-ban, MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS
ADÓJÁ-ban, BÍRSÁG számlá-ban és GÉPJÁRMŰADÓ-ban
érintett „adótárgyak” ingatlanok,
járművek adatai (helyrajzi szám,
ingatlan címe, rendszám stb.),
illetve megjelennek a tulajdonos
2016. évi fizetési kötelezettségei
és a múlt év(ek)ről elmaradt esetleges tartozásai is.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy helyi iparűzési adó esetében bármely változást (tulajdonos neve, vállalkozás székhelye,
telephelye, átalakulás, megszűnés,

Állampolgársági SOK KICSI SOKRA MEGY!
eskü
Két olyan család akadt, akik ebben
Nem múlik el úgy hónap,
hogy ne Deszken kérje valaki
a honosítási okmányainak átadását. Így volt ez januárban
is, amikor Szalisznyó Dinuta
tett állampolgársági esküt hivatalunkban. Gratulálunk! Jó
egészséget és minden jót kívánva:
Király László polgármester

a nehéz helyzetben is, egy-egy 130
kilós disznót ajánlottak fel a köznek! Nagy szó ez, több mint szép
gesztus és nagyon hálásak vagyunk
nekik. Köszönjük szépen Fehér
Andrásnak és családjának – az
egykori „Lesz Vigasz koccintó központ” tulajdonosainak, valamint
a félig deszki, ám Szatymazon élő
Dékány Lászlónak és családjának
Dékány László és
ezt a nagylelkű támogatást. Nekik
Dékányné Dr. Balogh Andrea
köszönhetően egy csodás, dolgos
Biztosan sokan ismerik a viccet, napot tölthettünk el együtt, finom
amikor az egyszeri ember bekopog falatokat kóstolgatva – és az eladott
a szomszédba, hogy disznót vágnának, és az nem tudna-e segíteni.
Mikor megkérdi a szomszéd, „Mit
adjak? Kést, vagy pörkölőt?”, az
előbbi csak ezt válaszolja: „DISZNÓT!”
Nos, az idei hagyományőrző
disznóvágásra, a deszki Röfi-Bulira
két felajánlást is kaptunk, így nem
kellett disznót kölcsön kérnünk. Fehér András és családja

költözés stb.) 15 napon belül be
kell jelenteni adóhatóságunknál
„Bejelentkezés/Változás-bejelentés nyomtatvány”-on.
Az ingatlant érintő (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) adókötelezettség esetében
bármely változást (tulajdonos
változás, öröklés, stb.) adókötelezettség keletkezését, változását
követő 15 napon belül kell jelenteni adóhatóságunknál bevallási
nyomtatványon.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

„disznóságokból” közel 100.000,forinttal támogathattuk a deszki
magyar néptánc-oktatást. A történet itt még nem ért véget, mert Dékány László barátunk jelezte, hogy
jövőre is „meghív bennünket egy
disznóra”! A jótett pedig újabbakat
szül: Goda Kata szülei a vacsorán
örömünkre bejelentették, hogy a
jövő évi másik „áldozatot” ők állják.
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK A KÖZÖSSÉG NEVÉBEN!
Király László
polgármester
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Könyvbemutató a Faluházban
Izgalmas előadást hallhatott az
a közel 40 „törzsasztal tag”, akik a
Kávéházi esték soron következő
előadásán vettek részt. Rendhagyó módon könyvbemutatóra
csábították a kultúra szerelmeseit.
Szabó Pál doktori értekezésének
kötött formában megjelent írása,
egy keveset méltatott, eddig ismeretlen hadjárat krónikáját összeg-

zi. A kötetben megjelenő ógörög
és eredeti oszmán írások, a szerző
fordításában öltenek anyanyelvünkben testet. Az 1440 – Nándorfehérvár első Oszmán-Török
ostroma és előzményei című
könyv felvillantja a titok, a sejtelmesség és a hiedelem előfutárait.
És tényleg. Mondhatjuk, hogy
történelmi könyv bemutatóján

még soha nem ültünk ilyen élvezettel, hiszen a szerző intelligens,
széles látókörű „mesemondóként” öltötte egyik történetét a
másikba. A Bene
Zoltán író moderálta esten középkori
krónikásként is egy
olyan átfogó információval és lelkesedéssel felvértezett
beszélgetést hallgathattunk, amiben az
egyéni élmények és
a tények következetes kutatása karöltve
táncol át az évszázadok történelmi rengetegén. A korabeli hadi
taktikák, a fegyverkészítés és a
török seregek ismeretének átfogó prezentálásának háromszögében, egy fiatal, agilis történész,
lelkes „mindentudás” vágya áll.

Bene Zoltán jó érzékkel fogta és
engedte a beszélgetés gyeplőjét,
sőt a téma ismerőjeként biztosabb megértést adott. A nézők
nem csupán befogadói, hanem interaktív
alkotói is voltak az
estnek, hiszen a dedikálással egybekötött
beszélgetés egy mindenki számára ismert
korszak romantikáját
varázsolta elénk. A
hétköznapi könnyedség, amely átszőtte a
könyv
szerzőjének
mondatait, az egyértelmű és közérthető, sőt szerethető történelem
világképét alkotta meg. S, hogy
Nándorfehérvár mikor is került
török kézre? Ezt majd az új történelem könyvek mesélik el.
Seres István Pipu

Magyar Kultúra Napja

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Bánvölgyi László szobrászművész kiállításának megnyitójával indult az est.
(Neki köszönhetjük első köztéri szobrunkat,
Ő készítette el Zoltánfy István mellszobrát,
ami iskolánk parkját díszíti.) Őszintén szólva,
nem vagyok „szoborrajongó”, valahogy sosem vágytam arra, hogy szobrok díszítsék az
otthonomat, most mégis (életemben először)
tudtam volna választani! Nagyon tetszettek,
és ahogy hallottam, mindenki így volt ezzel,
aki megtekintette a kiállítást. A megnyitó után
színvonalas és érdekes műsort láthattunk a
színpadon. Idén is (mint évek óta mindig)
Seres István Pipu rendezte, szervezte és ál-

modta színpadra az idei ünnepi műsort! És
mint minden évben, idén is színvonalas, érdekes és formabontó volt… (És persze rövid…
ezt mindig megkapja szegény feje, de hát így
jár az, akinek műsorait alig várjuk!) Az est
fő dramaturgiai vonulata: a generációk, a vidék és a kultúra kapcsolata volt. Földi Ádám
narrátorként Bene Zoltán: Rózsasándor és a
puszták ura című meséjéből olvasott fel részletet. Radnóti Miklós: Bájoló című versének
megzenésített formáját Márki Anett és Márki
Kitti adta elő, ami engem személy szerint külön meglepett… nagyon szépen énekelt a két
lány, még nem szerepeltek együtt, így külön
érdekes volt látni őket a színpadon. Karácsonyi Eszter zongorázott, ő volt a legfiatalabb
szereplő az est folyamán, de olyan komolyan
és felelősségének teljes tudatában ült a zongoránál, mint egy felnőtt! Számomra új oldaláról
mutatkozott be Esztike, nem is akárhogy, meg
is kapta a megérdemelt nagy tapsot! Elhangzott Ady Endre: A Gare de l’ Esten című verse
is, és a próza színesítéseként legényest táncoltak a Kerepetye néptánccsoportból a fiúk. Az
egész est zenei narratívája a vegyes felállású
Bánát Tambura Zenekar volt, ismét bebizo-

nyítva, milyen összhangban tudnak dolgozni
a különböző kultúra képviselői! A műsor végén Földi Ádám elszavalta a Szózatot, aminek
kezdő soraira a nézőtér egy emberként állt fel,
úgy hallgatva őt.

Nagyon tetszett az egész színpadra állított
műsor, néztem volna még egy darabig, és
persze megállapítottam: ha Deszken történik
valami, akkor érdemes ott lenni! Köszönjük
Seres István Pipunak és minden szereplőnek
ezt a tartalmas estét, szép volt!
Sillóné Varga Anikó

Márciusi programajánló
Március 11-én 14 órakor elindul a XVIII. Maros Menti Fesztivál, a megszokottaknak megfelelően a vers- és prózamondás
kategóriával.
Március 15-én 18 órakor veszi kezdetét az Ünnepi műsor a
Színházteremben, melyet követően sor kerül az óvodások és iskolások számára kiírt rajzpályázat
eredményhirdetésére. A rajzokat
március 4-ig várjuk a Faluházba,

az idei téma: „a 2016-os év növényei, állatai”.
Március 18-án 18:30-kor a
Kávéházi esték soron következő
előadásának címe „Róma, kicsit
más szemmel” lesz. Biztosan emlékeznek még, hogy Ágoston Lóránt tavaly április 21-én a Római
Magyar Akadémia ösztöndíját
vehette át, s ezáltal hasznos időt
tölthetett e gyönyörű városban.
Az esten tehát egy élménybeszá-

molót hallhatnak majd sok-sok
érdekességgel. A belépés ingyenes!
Március 26-án a 3. Deszki
Húsvétolóval készülünk, melynek helyszíne idén a Népi Hagyományőrző Közösségi Ház lesz,
vagy ahogy mindenki nevezi, a
Tájház! 9-12 óra között várjuk
azokat a családokat, akik szeretnének tojást festeni, kézműveskedni, lovaskocsikázni, a gyere-

kek - többek között - kereshetnek
majd tojást és arcot is festethetnek. A részvétel ingyenes, csupán
annyit kérünk, hogy lehetőség
szerint 1-1 festeni való tojást hozzon magával mindenki.
Várunk szeretettel mindenkit
programjainkra!
Varga Krisztina
művelődésszervező
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Könyvtári hírek
A deszki Könyvtár már ötödik
alkalommal vehetett részt a Nemzeti Kulturális Alap meghívásos
pályázatán. A program célja: a
nemzeti kultúrkincs megőrzése,
a hazai és a határon túli magyar
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása
minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők
támogatása és megismertetése. A
könyveket, minden alkalommal,
egy előre összeállított listából válogathatják ki a könyvtárosok.
A programnak köszönhetően,
2011 óta összesen 1.100.000 Ft
értékű dokumentummal lett gazdagabb könyvtárunk.
Ízelítő a január végén érkezett
200.000 Ft-os könyvcsomagból:
Vadadi Adrienn: Örökké óvodás maradok!
Peti barátot keres magának, a
fiúk bosszantják a lányokat, a lányok szerelmesek, kisállatot vásá-

rol a csoport, indiánosdit játszanak… Az óvó néni pedig angyali
türelemmel segít megoldani minden vitás kérdést, és áll elő újabb
és újabb ötletekkel.
ERWIN MOSER:
FANTASZTIKUS
JÓÉJT MESÉK
Macskák és egerek, tigrisek és
kenguruk: Erwin Moser állatsereglete újabb lélegzetelállító
kalandokkal várja az olvasókat.
Hőseink barátságot kötnek egymással, szokatlan járműveket és
különös szerkezeteket találnak
fel, bejárják a sivatagokat, a tengereket, de még a világűrt is.
L. MOLNÁR EDIT:
JUJ, EGEREK!
Valahol a közelben van egy
ház. Ott éldegél Pötyi, a kotnyeles
egérkislány és Tötyi, a belevaló
egérfiú. Az épület csodás, biztonságos cölöpökön áll, kellően pókhálós és zegzugos. Minden egér
álma. De mi történik, ha kiderül,
hogy ez valójában egy nyaraló?

Röfi buli busókkal
Február 13-án (szombaton)
végigmalackodtam a napot! Na,
ne gondoljon senki rosszra, csak
a hagyományos röfi bulinkat tartottuk. Mióta a kisfiam már nem
is olyan kicsi, kötelezően ott kell
lennünk már hajnalban, amikor
szegény disznók élete véget érnek,
és kezdetét veszi az egész napos
„őrület”…
A forgatókönyv a szokásos:
adott egy lelkes és hozzáértő
csapat, akik ismerik a disznóvágás minden csínját-bínját, és vagyunk mellettünk jó néhányan,
akik évente egyszer, ilyenkor látunk csak ilyet, viszont lelkesen
a kezük alá dolgozunk! Minden
évben itt van Babilainé Editke, aki
igazi házi rétest készít, és persze a
gyerekek, akik reszelik, keverik (és
lelkesen kóstolgatják) a tölteléket,
hogy aztán veszekedhessünk, kié
legyen az utolsó rétes! Karácso-

nyiné Fehérvári Szilvike fánkja
verhetetlen, idén Karnokné Ildi is
beállt mellé, kiderült, már ketten
tudják ugyanazt. Aztán vannak
ügyes és segítőkész nagylányok
(idén Borda Sári és Kósa Domi),
akikkel lehetett gyöngyöt fűzni,
álarcot készíteni. Szinte egész délelőtt esett az eső, de a felállított
sátraknak, a pálinkának és a jókedvnek köszönhetően észre sem
vettük. Rengetegen szorítottunk
azért, hogy javuljon az idő, hiszen
délutánra vártuk a mohácsi busókat, sokan jelentkeztek a fánksütő
versenyre is, így főleg nem hiányzott az eső! Meg is úsztuk, így a
busók teljes átéléssel szorongathatták a lányokat és asszonyokat,
és szórhatták tele mindenki haját
tollal! „Kisze Tünde” is lángra
lobbant (így Valentin nap előtt...)
és Tóth Gáborral, Goda Katával
együtt kiabálta mindenki lelke-

Ahova nyaranta emberek járnak!
Na, akkor következik az a bizonyos… Juj, egerek!
MIKOLA PÉTER:
ZORKA-MESÉK
Az 5 éves Zorka számára az
élet csupa kérdés, csupa kaland.
A világ tele van felfedezésre, megismerésre váró részletekkel, még
szerencse, hogy mindig számíthat
az örökké dalos kedvű anyukájára, a folyton tréfára kész apukájára és az őt mindenben utánzó
öccsére, Bercire...
LACKFI JÁNOS:
SZAKIMESÉK
Vajon a szobafestőnek melyik
a kedvenc színe? És ki adja be az
oltást az orvosnak? A bankárnak
mindig csak a pénzen jár az esze?
Mit eszik otthon a konyhás néni?
A Szakimesékből minden kiderül!
KEPES ÁGNES:
SÜN PETI ÉS BARÁTAI
Az erdei óvodásokkal mindig
történik valami érdekes – Gida

Gedeon rosszalkodik, új sünilány
érkezik a csoportba, az óvó néni
beteg lesz, a kis állatok izgalmas
nyaraláson vesznek részt...
IGAZ DÓRA:
HOLNAPRA
KUTYA BAJOD!
Ha elolvassátok ezt a könyvet,
ti is megtudhatjátok, hogyan működik a varázsszemüveg, ami csak
a saját gazdájának engedelmeskedik, hogyan láthatjuk a csontjainkat, ha egyszer nincs mindentlátó
szemünk, hogyan cselezhetjük ki
a szemtelen Influenza tündért, és
miért pöttyös a nagyravágyó bárányka…
DOMONYI RITA:
TÜNDÉRBODÁR
Tündérbodár és legjobb barátja, Devevér, úgy határoznak, hogy
ezen a nyáron nem hajlandók
unatkozni. Ezért idén több héten
át tartó fesztivált szerveznek, ami
felbolygatja az erdő életét.

sen, hogy „jöjjön a tavasz, vesszen
a tél!” A fánksütő versenyre meglepően sokan jelentkeztek, és csak
ámultunk-bámultunk, micsoda
csodafánkok készültek! Volt ott
rumos-gesztenyés, szív alakú, túrós, vaníliás, csokis, tejszínhabos,
hát, minden tiszteletem azé, aki
esetleg végig tudta kóstolni mindet! A Kft. sátrában Brza gibanica
és tea várt mindenkit, és ott lehetett szavazni a fánkokra is. Minden résztvevő kapott ajándékot,
a fánkok elfogytak az utolsó darabig, öröm volt nézni a forgatagot! És a végeredmény: 1. Fánk-y
boys, 2. a Népdalkör csapata, 3. a
DeszkaSzínház Punk Fánk csapata lett, gratulálunk itt is Nektek!
A vajdasági Juhász zenekar már
kora délután megérkezett, így hatalmas táncházzá alakult a főtér,
és akinek ez nem lett volna elég,
rophatta tovább a Bánát zenekarral a szerb táncházban! Tavaly két
különböző hétvégén volt a Röfi
buli és a BuShow, idén úgy jött ki
a lépés, hogy egy napra esett, de
hihetetlen jól kiegészítette egymást a két program! Mire úgy
döntött az eső, hogy újra rákezdi,
a röfi buli éhes és nagy létszámú
társasága már jókedvűen vacsorázott. Vacsora előtt Király László
polgármester úr köszöntött és köszönetet mondott, és mivel a sűrű

program miatt elmaradt a „Tóth
Gábor Emléktúra”, így a vacsora asztal mellett énekeltette meg
a társaságot, ami még mindig
megnevettet mindenkit. Velünk
vacsoráztak a busók is (immár
civilben), és nagyon jókat szórakoztak rajtunk, amikor elmeséltük nekik, mit éltünk át „ölelő
karjaikban”… A Juhász zenekar
fantasztikus hangulatot teremtett,
a legkitartóbbak hajnalig táncoltak, így elmondhatjuk: malackodni jóóóóóó!!!!
Végül köszönetet szeretnénk
mondani Vikorné Icának a felajánlott Tupperware díjakért és
Brczán Szpomenkának a busós
fakanalak elkészítéséért.

Tóth Erzsébet könyvtáros

Sillóné Varga Anikó
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Versmondó
találkozó

ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYAZAT
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a
2015/2016-os tanév második félévére középiskolás
tanulók számára ösztöndíj pályázatot írt ki. Ebben a
félévben négy tanuló pályázott. Mind a négy pályázat megfelelt a kiírásnak, mind a négyen megkapták
az ösztöndíjat. Az elbírálás szempontjai a következők
voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka, DÖK
vezetőség, kulturális tevékenység stb./
2016. február 6-án a kuratóriumi ülésen az alábbi
határozat született:
A 2015/2016-os tanév II. félévében a következő
tanulókat részesítjük ösztöndíjban (az ösztöndíj ös�szege: 5000 Ft/hó):

Móra Ferenc emlékére,
Február egy reggelére,
Összegyűltünk jó néhányan,
Verset mondtak mind, ahányan
megjelentek…
Újszentiván színe-java,
Szatymaz, Deszk és Sándorfalva,
Bemutatta csemetéit,
Kicsit, „nagyot” és a zsűrit.
Versenyeztek…
Verseny volt-e? Nem hiszem…
Versek szóltak „délcegen”,
Néha-néha félszegen,
Óvó nénik lelkesen,
Szülők halkan, csendesen
meghatódtunk…

MAGONY VIKTÓRIA
VARGA PETRA
SIPOS DOROTTYA
MÉSZÁROS LAURA

Volt itt kérem, hópihe,
éhező kis egérke,
tavaszhírnök cinege,
fogat mosó fogkefe…
Megelevenedtek…
Hosszú vers és rövidke,
Göncölnek a szekere,
Zsémbes Zsófi meg a gondok,
Rakoncátlan, vicces gombok…
Megjelentek…
Lett-e győztes? Persze, hogy lett…
Mindenki, ki ezen részt vett.
Kiállhatott dobogóra,
Tapsot kapott a szép szóra,
büszkék voltunk!
Szép tud lenni beszédünk,
Ha verselünk és mesélünk…
Figyeljünk rá mindannyian,
Őrizzük meg napjainkban…
Megéri!
Köszönöm az élményt, a lehetőséget, hogy ott lehettem, nagyon élveztem, megindító volt!
Sztanojevné Roczkov Nóri

Gratulálunk a nyerteseknek. További jó tanulmányi munkát és sikereket kíván
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma

XX. Nemzetközi Egyéni
Sakk Falubajnokság Deszken
20. alkalommal került megrendezésre Deszken a helyi
Nyugdíjas Klubban az immár
szép hagyománnyal rendelkező Egyéni Sakk Falubajnokság.
Ezúttal a megszokott szerbiai
versenyzőkön kívül első ízben
a romániai Nagylakról is voltak versenyzők.
A jubileumi versenyen nevezési csúcs született, mivel 16
településről 68 versenyző ült
asztalhoz Zámbó László nemzetközi versenybíró irányítása alatt.
Helyezések:
1. Marjanovics Annamária
(14 éves versenyző!, Szeged)
2. Borsi Imre
(Hódmezővásárhely)
3. Csúri László
(Hódmezővásárhely)
4. Csikós Mihály (Szeged)
5. Restás Péter (Makó)
6. Csala Imre (Kecskemét)
7. Alekszity Zvonimir
(Zenta-Szerbia)
8. Vér Imre (Röszke)
9. Mihályi János (Szeged)
10. Dr. Borus András (Szeged)

Különdíjak: a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség
által a legjobb megyei amatőr
versenyzőnek alapított serleget
ezúttal Mihályi János (Szeged)
vehette át. A 60 év feletti legeredményesebb versenyző Volford István (Szeged) lett. A Legjobb Ifjúsági versenyző díját Varga Gábor
(Szeged), Deszk település Bajnoki
címét ezúttal Rozsnyai Tamás
nyerte el.
A szervező házigazdák, helyi
vállalkozók jóvoltából egy szál
virággal kedveskedtek a résztvevőknek.

A Sakk falubajnokság
támogatói: Deszk Község
Önkormányzata, Király László, Brczán Krisztifor, Deszki
Faluház, Csongrád Megyei
Szabadidősport
Szövetség,
Deszki Sport Club, Kovács
Csaba, Tóthné Kovács Ildikó,
Gyorgyev Milivojné, Batki Istvánné, Varga Gáborné, Husztiné Dobó Katalin, Rozsnyai
János. Segítők: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.,
Gonda Istvánné Gyöngyi, Mellár
Istvánné Marika, Mucsiné Gonda
Gyöngyi, Szabóné Piroska, Szvetlik Zoltán, Kovács Kamilla, Mészáros Ákos, Balázs Lóránt.
A versenysorozat következő
összecsapása az ún. Kocsmák Közötti Sakk Csapatverseny (3 fős)
február 27-én kerül megrendezésre Deszken, a Bástya Étteremben. Előnevezni vagy érdeklődni
a 70/941-9049-es telefonszámon
lehet Gyorgyev Vojiszlávnál.
Gyorgyev Vojiszláv
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Iskolai hírek
 Február 2-án a Kistérségi Matematika
verseny 2. fordulóján (döntőbe jutott legjobbak, akik teljesítették a továbbjutási szintet) 6
tanulónk mérhette össze a tudását több szegedi és környékbeli iskolába járó diáktársukkal.
Tóth Kevin 7. osztályos tanuló a kiemelkedő
2. helyezést; Szabó Bálint 8.b osztályos 4. helyezést és Barcsai Olivér szintén 8. b osztályos
tanuló 5. helyezést ért el. Összesítésben a deszki csapat második lett az iskolák között, mely
nagyon szép és előkelő eredmény. A versenyen
igyekezett bizonyítani tudását Ötvös Klaudia
és Kócsó László 5. osztályos tanulók, de ez évben helyezést még nem értek el a nagyok között. Számukra a tapasztalatszerzés volt a cél.
Jövőre már felvértezve futnak neki a megmérettetésnek.
 Ez évben 27. alkalommal ünnepeltük
meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
A nemzeti megemlékezések hozzájárulnak a
hagyományok, a nemzeti tudat erősítéséhez;
segítik a kultúra továbbadását, ápolását. Az
évfordulón harmadik alkalommal indították
útjára az „Együtt szaval a nemzet” c. kezdeményezést. 10 órakor öt kontinens magyar nyelvű óvodái, iskolái, középiskolái részvételével
valósult meg a program, melybe iskolánk is
bekapcsolódott. Az aulában gyűlt össze minden diák, ahol a kivetítőn követte az eseményeket és szavalta együtt a Himnuszt valamint
Petőfi Sándor: Nemzeti dalát. Az óvodások
ez évben kapcsolódtak be első ízben, így az
együtt szavalást Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa c. verse zárta.
 A Holokauszt világnapja alkalmából
megemlékezést tartottunk a felső évfolyamon
január 27-én. 1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként
az auschwitzi haláltábor kapuján és ezután
tudatosodott igazán az emberekben, hogy
mit is követett el a náci eszmerendszer ürügyén az akkori német birodalom. 1942–45
között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól január
27. -az ENSZ határozata alapján- a holokauszt
nemzetközi emléknapja. A határozat emellett elutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai
diszkriminációt és erőszakot. A Holokauszt
Emlékközpont minden évben megemlékezik
erről a gyásznapról, melyhez csatlakozott egy
megemlékezéssel iskolánk is.
 Januárban beszámoltunk már arról a
komplex természettudományi versenyről,
amelyre két csapat is bejutott iskolánkból (a
jelentkezett 14-ből). A döntő 3. fordulót február 4-én rendezték Makón. A feladatok, amelyen összemérték tudásukat a gyerekek, igen
összetett volt. Elsőként a második fordulóban

ISKOLAI HÍREK
elküldött projekt feladatot kellett előadni 5
percben, PowerPoint-os előadás keretében.
Volt a feladatok között esszé írása –a környezettudatos életmóddal kapcsolatban-, tesztes,
anyagfelismerés, állat-lábnyom felismerés, tehát igen sokrétű tudásról – ismeretről kellett
számot adni. A két csapat sikeresen teljesített,
a 8.a osztályosok: Farkas Dániel, Menyhárt
Patrik, Meszes István 1. helyezést; a 7. osztályosok csapata: Bódi Levente, Papp Bence,
Tóth Kevin 5. helyezést ért el. Mindenki csapat
ajándékot, sőt az 1. helyezettek egy ajándékutalványt is átvehettek, amely arról szól, hogy a
csapattagok a Kentaur Lovaspanzió és Pihenőparkban tölthetnek egy napot. Köszönjük
a szervezőknek a lehetőséget, a csapatoknak a
munkát és a teljesítményt!

Farkas Dániel, Menyhárt Patrik,
Meszes István
 Január 29-én rendezte meg a szegedi
Agóra a Százszorszép Mesegyűrű nevet viselő
megyei mesemondó versenyét. A versenyen
óvodától egészen a középiskolás korosztályig
mérhették össze tehetségüket a gyerekek. Két
napon keresztül, három helyszínen hallgatta a zsűri az előadásokat. Iskolánkat Simity
Évi első osztályos tanuló képviselte. Évinek
54 társával kellett összemérni erejét korcsoportjában, elsős és másodikos tanulókkal.
Fantasztikusan teljesített. Nagy örömünkre a
zsűri által legjobbnak ítélt három első helyezés egyikét ő nyerte el. Boldog elégedettséggel
nyugtáztuk az eredményt és készültünk a február 5-i Gálaműsorra. Az igazi meglepetés itt
ért bennünket. A szakmai zsűri döntése alapján a három első helyezett közül Simity Évike
képviselheti Csongrád megyét a regionális
versenyen. Nagy izgalommal várjuk az újabb
megmérettetést.
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Ösztöndíj-pályázat középiskolai
tanulók számára
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a
2016/2017-es-tanév első 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 pályázati feltételeknek
megfelel. Az ösztöndíj összege 5000 /ötezer/
Ft/hó. Az első 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 átlagszámításnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás
és szorgalom jegyeket),
– az előző eredményéhez képest 0,5-nél
többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik
korábban a deszki Zoltánfy 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-ben,
– az Interneten a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként a következő
címre: Szeged Kistérség Többcélú Társulása
Közoktatási Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk, Móra F. u. 2.
A pályázat beadásának határideje: 2016. június 30. (postai feladás dátuma)
A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést
kötünk. Ha a nyertes pályázónak valamilyen
oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik,
köteles erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel
az ösztöndíj folyósítása is megszűnik.
Deszk Község Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriuma
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ISKOLAI HÍREK

 Egy új csapatversenyhez csatlakoztak iskolánk második és harmadik osztályos tanulói. egy magyar pénzintézet által szervezett „Vigyázz, Kész, Pénz!” pénzügyi vetélkedő célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. Erre a versenyre nevezett iskolánk négy csapattal.
A verseny célja a pénzügyi ismeretek széleskörű terjesztése. A szervezők
fontosnak tekinti, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak a pénz világában, tudatos döntéseket hozzanak, és ezáltal is teljesebb életet élhessenek. A verseny során lehetőség
volt arra, hogy a versenyző iskola meghívjon egy szakembert egy felkészítő órára, továbbá, hogy betekintést nyerjenek egy pénzintézet munkájába. A legérdekesebb feladatnak a pénzek kék fény alatti "hologram"
vizsgálata bizonyult... Az első forduló feladatait mind a 4 csapat sikeresen teljesítette, a második forduló tétje a megyei döntőbe jutás.
 A hagyományokhoz híven 2016. január 27.-én megünnepelték a
szerb iskolások a Szent Száva ünnepét. Az ünnepség a szerb templomban istentisztelettel kezdődött, majd az ünneplő sokadalom a gyerekek
segítségével a lobogókat és a Szent Szávát ábrázoló ikont átvitték a Szent
Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ nagytermébe. Szvetomir
atya ünnepélyes megnyitó beszéde után az újszentiváni és a helyi szerb
óvodások szavalatait, a szőregi iskolások énekprodukcióját és a helyi
alsó és felső szerbiskolások verseit és prózai előadásait hallgathatta meg
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az összegyűlt közönség. Az ünnep házigazdája, ’komája’ ebben az évben
az ötödikes Novkov Míra volt, aki szülei segítségével hozzájárult az ünnepi kellékek a búza (kolyívó) és a kalács elkészítéséhez.
 Farsang: Március 12-én, pénteken elérkezett a várva várt nap az
alsó tagozaton. A gyerekek egész héten nagy izgalommal készültek a
délutánra. Mentek a találgatások, ki minek öltözik be? A program jelmezes felvonulással indult. Szebbnél szebb öltözékeket csodálhatott a
közönség. Az idei „sztárjelmez” a gyerekek visszajelzései alapján, a „Jégvarázs” című rajzfilm Elza hercegnője volt. Természetesen megjelentek
az örök slágerek is, macskák, doktornők, boszorkányok, focisták, hercegnők, cowboyok, táncosnők, szuper képességű hősök, és az elmaradhatatlan klasszikusból (Star Wars) a Jedik. A Jetik, kiket évek óta várunk,
az idén sem jelentek meg az iskolai farsangon. Ennek két oka lehet: a
globális felmelegedés, vagy az, hogy még senkinek nem jutott eszébe
eme fantasztikus karakter. A felvonulás végén sípokkal és közös tánccal
zavarták el a gyermekek a telet. A délután további részében játékos csapatversenyeken mérték össze tudásukat a megjelentek. A büfében rengeteg szendvics, sütemény és üdítő várta a versenyben megfáradtakat.
A programot színesítette a folyosón felállított ugráló vár, amit egy szülő
biztosít évek óta. Köszönet jár a délutánért a segítő szülőknek és a lelkes
gyermekeknek! Jövőre pedig jöhet a Himalája réme! Várjuk!

TISZTELT GYÁSZOLÓ
HOZZÁTARTOZÓK!

Az élet szomorú rendje az elmúlás. A túlélő hozzátartozó kötelezettsége a
méltó végtisztesség megadása. Ebben segítségére áll Önöknek
Berg Henrikné temetkezési vállalkozó
Deszk, Alkotmány utca 64.
Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382, 30/531-3638, 30/638-2325
Vállalom:
- halottvizsgálati bizonyítvány kiállíttatását,
- anyakönyveztetést
- az elhunyt szállítását (külföldre is)
- hamvasztás lebonyolítását
- színvonalas temetés megszervezését (egyházi, polgári) temetési kellékek széles körű választékával
- gyászközlemény megjelentetését,
- virágrendelést, temetőbe való kiszállíttatással.
Célom: a hozzátartozók megkímélése az ügyintézés bonyodalmaitól kegyeletteljes és korrekt módon.
A Deszk, Alkotmány u. 64 sz. alatti Virág- ajándéküzletünkben szolgáltatásbővítés keretében lehetőséget nyújtunk temetkezéssel kapcsolatos ügyeik helyben való teljeskörű ügyintézéséhez. Vállaljuk koszorúk, sírcsokrok,
sírpárnák, virágtálak, urnadíszek készítését, szállítását.
Emellett alkalmi virágcsokrok, virágkosarak, virágtálak, katalógusokból
választható menyasszonyi csokrok, autódíszek, templom- és teremdíszítések
rendelhetők.
Sokfajta szálas- és cserepes virágzó- és zöldnövényekkel továbbra is várjuk
kedves vevőinket.
Nőnapi akciónk: 5000 Ft feletti vásárlás esetén ajándékkal kedveskedünk!
Előrendelést felveszünk: rendelését leadhatja a 06 70/9-488-582-es telefonszámon.
Tisztelettel: Gyorgyev Milivojné

Deszk, Alkotmány u. 47.

2016. Március 2. – Március 8.











































NYITVATARTÁS:
HÉTFİTİL PÉNTEKIG: 6:00 – 19:00 SZOMBATON: 6:00 – 18:00


ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART!
AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK!
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25 éves a Deszki Falunkért Egyesület

Január 30-án, szombaton délután ünnepeltünk. Méghozzá egy
szép, kerek évfordulót, a Deszki
Falunkért Egyesület megalakulásának 25. évfordulóját. A Faluház kupola terme szinte teljesen megtelt,
hiszen 80 fő fogadta el az egyesület
meghívását az ünnepségre. Kószó
Aranka, az egyesület jelenlegi vezetője köszöntötte a jelenlévőket és
vezette a megemlékezést. Mert az
ünnepség egy visszaemlékezés volt
az elmúlt 25 évre. Kedves emlékeket idéztek fel egykori vezetők, valamint egykori és jelenlegi tagok és
persze az ünnepség végén az ajándékok sem maradtak el: több helyi

civil szervezet és Deszk Község
Képviselő-testülete is köszöntötte
az egyesületet. Az egyesület vezetősége pedig az évfordulóra elkészült
kiadványt adta ajándékul a jelenlévőknek. És ha már szülinap, akkor
buli is, hiszen az ünnepi hangulat
egy finom vacsorával folytatódott a
Nyugdíjas klubban. Volt zene, volt
hatalmas torta és késő estig tartó
beszélgetések.
Egy jó hangulatú, szép este volt!
Bízom benne, hogy a következő kerek évfordulón is ott lehetünk!
Bene Ildikó egyesületi tag

Hírek az idősek klub életéről

Január hónap első napjai az Új
Év köszöntésével kezdődtek.
Január 5-én délután Király
László Polgármester Úr megtisztelte a klubtagokat, Boldog
Új Évet kívánt, és pezsgővel vendégelt meg bennünket, majd a
délután kellemes beszélgetéssel
folytatódott. Köszönjük szépen a
figyelmességét és kedvességét.
Ebben az évben tovább folytatódnak megszokott programjaink, a Tere–Fere napok, a kártya
délutánok az „Itt születtem én”
percek. Természetesen a településen megrendezésre kerülő egyéb

házon kívüli programokat is
nyomon követjük és ellátogatunk
rájuk, mint például a Faluházban
szervezett programokra is.
Január 13-án Ferencszálláson kártyáztunk. Elmondhatjuk,
hogy ők is szívesen jönnek a mi
kártya napjainkra és általában
havonta mi látogatunk hozzájuk.
A csoportok egyre összeszokottabban játszanak, egyre jobban
megismerik egymást, mindig
örülünk, ha újabb kártyát kedvelő jön közénk. Ezek a kapcsolatok
természetesen nemcsak a kártya
délutánokon erősödnek, hanem

más programjainkon, rendezvényeinken is láthatjuk, érezhetjük
ezeknek a szorosabb kapcsolatoknak tagjainkra gyakorolt hatását, melyet sok esetben inkább
egyre mélyülő baráti kötelékeknek nevezhetünk.
Január 21-én Sütés-Főzés
programunk keretében a klubtagok Ragulevest és Sült hurkát
törtburgonyával fogyaszthattak,
savanyúsággal, ez a nap is egy
újabb alkalom volt arra, hogy
együtt legyünk, beszélgessünk,
játszunk.
Január 28-án Pósa Lászlóné
születésnapjára a családja meglepetés partit szervezett, melyre
a Deszki Nyugdíjas Klub tagjait hívták. A klubtársaknak igen
nagyszabású vendéglátásban volt
részük. A család által főzött ebédet aperitifekkel alapoztuk, volt
finom sóssütemény, feketeeredő
torta, műsor, élőzene. Köszönjük a Családnak ezt a nagyszerű
élményekben gazdag gyönyörű
napot.
Január 31-én a Ferencszállási

Nyugdíjas Klub Pótszilveszterén
25 fővel képviseltettük magunkat. A rendezvényen italokkal és
szendviccsel kínáltak bennünket.
Nehéz volt otthagyni ezt a fergeteges hangulatú bulit, de a menetrend szerinti buszjárat nem
vár.
Január 31-én ünnepelte a
Falunkért Egyesület fennállásának 25. éves évfordulóját, mely
alkalomból a Deszki Nyugdíjas
Klub is köszöntötte a szervezetet.
Számunkra igen kedves volt ez a
meghívás, hiszen több klubtársunk tagja az egyesületnek is.
Tagjaink az évek során számos
olyan programmal, tevékenységi
formával találkozhattak, amelyek
az elmúlt években váltak ismertté, népszerűvé. Nagy örömünkre
az újabb ötletek megvalósításában is aktívan közreműködnek
klubtársaink. Várunk a klubba
minden nyugdíjast, aki közösségi
életünkbe szeretne bekapcsolódni.
a Deszki Nyugdíjas Klub
tagjai
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A Szociális Szolgáltató Központ hírei
2016. februártól ingyenesen igénybe vehető JOGI TANÁCSADÁSSAL bővült a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő–és Gyermekjóléti Szolgálat, a tanácsadást Dr. Juhász Gábor jogász, jogi tanácsadó
tartja.
Fogadóóra: minden hónap második hétfője, bejelentkezéssel
A meglévő PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS a továbbiakban is
igénybe vehető minden hónapban. A tanácsadást Scherer Julianna tanácsadó szakpszichológus, grafológus, pszichoterápiás pár-, és családterápiás képzettségű szakember tartja.
Keressen bizalommal, ha gyermekének:
– tanulási és/vagy magatartási,
– beilleszkedési
– figyelemproblémái
– szorongásos tünetei
– pszichés hátterű testi tünetei: tic, has –vagy fejfájás, bevizelés, be-

székelés
– veszteség feldolgozási gondjai (válás, haláleset) vannak.
Ha Önnél áll fenn:
– krízishelyzet: párkapcsolati, betegségből adódó, válás, haláleset,
munkahelyvesztés
– pszichés hátterű testi tünetek: magas vérnyomás, alvás –vagy
evészavar
– szorongás, depresszió, pánik
– megoldatlan konfliktushelyzetek, munkahelyi stressz, illetve bármilyen életvezetési probléma vagy elakadás esetén.
Bejelentkezés:
62/571-598; 20/620-79-43
Tóth Ágnes,
vagy személyesen a családsegítő-, gyermekjóléti szolgálat irodában:
Deszk, Tempfli tér 7.

Pályázati Felhívás
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db
60 m2-es első emeleti 2 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre
történő bérbeadására.
Pályázat benyújtási határidő: 2016. március 7.
Elbírálási határidő: 2016. március 11.
A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/
EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik
beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában

Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen
hátraléka, tartozása nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 60 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
Amit az albérletről tudni kell:
60 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 42.000,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli
tér 7.) POSTAI ÚTON KELL BENYÚJTANI 2016. MÁRCIUS 7-IG
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon

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:
Telefon:
email:

Minden csütörtökön 14.30.-tól
30/ 995-8888,
peto@kpt.hu
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Zoltánfys voltam - bemutatkozik Mihalecz Katinka
E havi számunkban Mihalecz
Katinkát mutatjuk be Önöknek
rendhagyó módon, távinterjún
keresztül, Katinka válaszai ugyanis Franciaországból érkeztek.
„Törzsgyökeres deszki vagyok,
édesapám Mihalecz István autóvillamossági szerelőként dolgozott,
most rokkantnyugdíjas, édesanyám, Mihalecz Istvánné – szül.:
Miklós Katalin, a deszki kórház
hűséges dolgozója. Bátyám, ifj. Mihalecz Isvtán, pedig a szegedi belgyógyászati klinikán dolgozik, mint
beteghordó, és a deszki focicsapat
oszlopos tagja.
Az iskolás éveimre nagyon nagy
szeretettel emkékszem vissza, és
egyben szerencsésnek érzem magam, hogy először Schultzné Vajas
Klári néni, majd Molnár Kati néni
osztályába kerültem. Az osztályról
nem is beszélve, óvodás korunktól
kezdve ismertük egymást, egészen a
ballagásig együtt voltunk. Itt kötődtek az igazi barátságok, amik azóta
is tartanak. Az osztályfőnökeim
mellett még Dencs Mátyásné, Juli-

ka nénit emelném ki, aki sokat támogatott és biztatott iskolás éveim
alatt, és készített fel a szövegolvasó
versenyekre.
Középiskolába a Szegedi Széchenyi István Gimnázium általános
tagozatára mentem, s itt kezdtem
tanulni a francia nyelv alapjait, ami aztán kedvet adott, hogy
egyetemi szinten is folytassam.
Sajnos ponthiány miatt nem sikerült bekerülnöm az SZTE BTK
romanisztika (francia) szakára, így
mentőövként a jogi kar irányába
vettem az irányt. Az SZTE ÁJTK
Jogi asszisztens 2 éves felsőfokú
szakképzését sikeresen elvégeztem,
majd egy szegedi ügyvédi irodában
helyezkedtem el. Eleinte nehezen
ment egy ilyen iroda vezetése, de
a kitartásomnak köszönhetően,
gyorsan belerázódtam. Szerettem
ott dolgozni, de az iratok iktatása,
az ügyfelekkel való kapcsolattartás
és a bírósági ügyintézés nem elégítette ki a kíváncsiságomat. Így új
terveken kezdtem dolgozni. Ekkor
hallottam az Európai Önkéntes
Szolgálatról, ami egyből felkeltette

az érdeklődésemet.
Mivel beszéltem a francia nyelvet, így nem volt kérdés, hogy
Franciaországban keressek egy
projektet. A kitartó munka meghozta a gyümölcsét. Kiválasztottak
egy Dél-Franciaországi projekthez,
egészen pontosan egy Kulturális és
Ifjúsági Központba kerültem, ahol
10 hónapig dolgoztam egy norvég
önkéntes lánnyal, akivel együtt is
éltem.
Nagyon élveztem az ott töltött
időt, szinte mindenre volt lehetőségem. Megtanultam helyesen franciául beszélni, angolt tanítottam,
táncórákon segédkeztem, és később
saját rock&roll tánc csoportot hoztam össze. Ezen kívül részt vettem
egy hátrányos helyzetű fiataloknak
indított programban, aminek az
volt a célja, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak színpadra állni,
énekelni és táncolni egy musicalban
– zenés színpadi produckióban. A
programnak nagyon nagy sikere
volt, így azóta is folytatják, és évről
évre újabb és újabb nehéz helyzetben élő fiatalok kapnak lehetőséget
arra, hogy megmutassák, mennyire
tehetségesek. Ezentúl sokat népszerűsítettük az önkéntes programot,
hogy másokat is bevonjunk. Mivel
a projekt leteltével még szerettem
volna Franciaországban maradni, új lehetőségek után néztem. Így
vettem fel a kapcsolatot testvérvárosunkkal, Donneryvel, ahol egy
rövid látogatás után „animátori”
munkát ajánlatottak, amit azonnal
el is fogadtam. A helyi óvodában és
általános iskolában dolgoztam 1
évig. A hozzá tartozó napköziben
fogadtam a gyerekeket reggel iskolakezdés előtt, délben az ebédidőben, és este a suli után. Különböző
kézműves, sport és nyelvi foglalkozásokat tartottam nekik a munkatársaimmal. És persze nagyon sokat játszottam velük, hisz nekik ez
a mindenük. Ez alatt az idő alatt,
az egyik helyi családnál laktam,
akik korábban már jártak Deszken
is. Nagy köszönettel tartozom ezért
a Joliveau családnak, hisz az első
naptól kezdve családtagként kezeltek, akárcsak Célina Grataroli volt
polgármesternek.
A új tanévet azonban már egy
új iskolában és egy másik városban
kezdtem meg. Ekkor költöztem Orléansba. Összesen 2 évig foglalkoztam gyerekekkel, majd úgy éreztem, hogy nekem ennél többre van

szükségem. Szerettem volna olyan
fiatalokkal foglalkozni, mint az
önkéntességem alatt, azaz akik hátrányos körülmények között élnek,
és emiatt nincs lehetőségük továbbtanulni, dolgozni, vagy csak egyéb
szociális problémákkal küzdenek.
Egy sikeres felvételi után, így kerültem be egy elismert (Szakmai és
szociális tanácsadó) képzésre. Ezt a
szakmát az otthoni szociális munkás munkához hasonlíthatnánk,
ugyanakkor sok mindent egybefoglal: munka- és pályatanácsadás,
orientáció, álláskeresés, erre való
felkészítés. De a legfontosabb, hogy
olyan emberekkel fogok a későbbiekben dolgozni, akik eltávolodtak a
munka világától, tehát munkanélküliek, vagy csak irányt szeretnének
váltani, de nem tudják, hogy hova
tovább, vagy egyéb szociális (lakás,
pénz, egészség, család) problémákkal küzdenek.
Csak büszkélkedésképp, nemrég sikeres forgalmi vizsgát tettem,
így már a jogsi is a kezemben van.
Legújabb célom pedig a párizsi félmaraton lefutása, amire szorgosan
készülök, és persze a táncot sem
hanyagolom el, igaz ez nem Rock
& Roll (ami Gumimacis korom óta
mindig is a szívemcsücske marad),
de ugyanúgy kiélem magam a modernjazz lépéseiben is.”
Katinka sorait olvasva egy reklám jutott az eszembe a televízióból: „Annyi a világ, amennyit
beletöltesz”. Katinka nem spórol
az energiáival, feszegeti a határait,
de szerintem ez így van rendjén.
Magony István
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Szőlőszentelés és borest Deszken

2016. február 14-én St.
Trifun napját szőlőszenteléssel
ünnepeltük
Deszken. Ez egy olyan
hagyomány, amelyet
az elmúlt 100 évben
nem tartottak, de 3
éve a Bánát Egyesület visszahozta
ezt azzal a céllal,
hogy ezen a napon
a helyi bortermelő gazdák borait
kóstolva, és ezzel
is terjesztve és propagálva a bor, mint
kulturális
értéket,
közösen ünnepeljük a
bor ünnepét.
Svetomir Milicici

atya szőlőszentelését követően a
Szent Száva Kulturális, Oktatási
és Hitéleti Központban folytatódott a program egy nagyon
jó hangulatú boresttel. Mint azt
Brczán Krisztifor házigazdától
megtudtam, minden borestnek
van egy témája, ennek a Kadarka
volt, abból az apropóból, hogy a
Kadarka, mint ősi fajta szőlő a
szlávokkal került fel ebbe a térségbe. Ahogy a többi bornak is,
úgy a Kadarkának is bemutatta
Krisztifor a rövid történetét. Az
esten 10 féle bort volt szerencsénk kóstolni, egészen pontosan 5 fehérbort (Veltellini, Rajnai
Rizling, két Cserszegi fűszeres,
Málvázia) 1 rozét és 4 vöröset
(Siller, két kékfrankos és a Kadarkát). vagyis 11-et, mert meglepetésként Bősz Gábor Mohácsról
hozott egy félvadszőlőből készült 2014-es Dunamenti vegyes
vörösbort is, amit a nagypapájával készítenek. Mindre – valamilyen okból – azt kell mondanom,
hogy nagyon finom volt, de nekem az első, a Veltellini ízlett a
legjobban. Az viszont különlegességnek számított, hogy egy
10-20 év közötti bort is megízlelhettünk, ezt köszönjük Zsivity
Demeternek. Két bor kóstolása
között a Bánát zenekar és Vujcsin Eszter gondoskodott a szép
dallamokról és a jó hangulatról,
utóbbiba Gyorgyev Bránimír is
becsatlakozott gondosan a bor

Csapó Angéla Zsiga Díjas Népművész volt a mesterünk, aki
nagy lelkesedéssel jött hozzánk
ismét. Először megtanultunk
szövőkeretet fölvetni, és új technikákkal különböző fonalakat,
anyagokat beleszőni. Így nagyon
sokszínű egyéni alkotások születtek. Időigényesebb és nagyobb

türelmet igénylő szövőszékes
azsúrozást is megtanulhattuk,
ami nagyon látványos és szemet
gyönyörködtető technika. Lelkesedésünk bizonyítéka, hogy
éjszakába nyúlóan is dolgoztunk, ahol az újdonságok közül
(az idősebb generáció még biztosan emlékszik rá a falvédők és
díszpárnák díszítőmotívumai
közül) a szedettes és a göbös
szövés technikát is volt alkalmunk elsajátítani és kipróbálni.
Pihenésképp
„örömszövésre”
is volt időnk, amikor szebbnél
szebb sálak, egyéni alkotások
is szövődhettek, amivel hosszú
időn keresztül büszkélkedhetnek majd viselőik, használóik. Az
érdeklődőket, alkotni vágyókat
várjuk foglalkozásainkra csütör-

témaköre köré összeszedett tréfás történeteivel és vicceivel. Köszönjük az isteni borkorcsolyát,
a frissen kisütött vajdasági sósat
Belájszki Nevenkának, Királyné
Horváth Erikának, Antalné Czimer Ágnesnek és Brczán Évának.
A borokat Zsivity Demeter, a
Borka család, Brczán Sztoján és
Brczán Krisztifor biztosították,
akiknek köszönjük az élményt.
Nekem - megmondom őszintén - ilyen jellegű borkóstolón
még nem volt szerencsém részt
venni, de nagyon örülök neki,
hogy elfogadtam Krisztifor
meghívását, és részese lehettem
ennek az élménynek. És higgyék
el, nem a bormámor beszél belőlem... A jó hangulatú élő zene,
Eszter éneke, a finom illatok, a
kellemes társaság, Krisztifor és
Sztoján érdekes beszámolói a
borokról mind-mind hozzájárult ahhoz az érzéshez, bár még
vége se volt, de már azt beszéltük,
hogy jövünk a következőre is!
Én köszönöm szépen az élményt, és szívből ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el
a „2 fajtával 3 kontinensen át”
programsorozat következő állomására, ami márciusban várható,
érdeklődni Brczán Krisztifornál
lehet ez ügyben.
Varga Krisztina

Újra szőttünk…

Nyertes
Tehetséggondozó
pályázatunknak köszönhetően
ismét lehetőség adódott szövőtanfolyam megszervezésére a
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesületnek, február elején.
Érdeklődő fiatalok, és alkotni
vágyó asszonyok dolgoztak, tanultak velünk ezen a hétvégén.

tökönként 18-21 óráig a Szent
Száva Központban.
Brczán Éva
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NEA-támogatás a
BÁNÁT-nak

A Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett civil szervezetek működési célú támogatására 2015.februárjában.
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési kiadásához való hozzájárulás révén.
A támogatás a projekteket és a szervezeteket megalapozó kiszolgáló-, fejlesztő és adminisztrációs tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
Szervezetünk sikerrel pályázott és 250.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert, melyet az egyesület működési költségeinek fedezetére fordít.
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közreműködő szervezet:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Nemzeti Együttműködési Alap

PÁLYÁZATI HÍREK
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Sokszínű hagyomány…
NTP-MKÖ-15
Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi
hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó
programok támogatása
Az Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett
2015. júliusában a „Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését,
a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására”. A pályázat célja a hazai nemzeti
kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a
népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása.
Egyesületünk a benyújtott pályázat kedvező elbírálásnak köszönhetően 1.000.000 Ft-os támogatást nyert 20 fiatal részére 50 órában megvalósuló szövő- és hímző szakkör szervezésére, valamint a tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára 2 napos tanulmányúton való
részvételre.

Támogatás táncházak megvalósítására
A BÁNÁT Kulturális Közhasznú Egyesület 2015 őszén pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészeti
Kollégiuma felé Deszken és Szegeden megvalósuló táncházainak támogatására.
Az NKA célja olyan rendszeresen működő táncházi programok támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre,

illetve alkalmanként kiegészülnek kézműves, hagyományőrző foglalkozásokkal.
Egyesületünk sikerrel pályázott, a támogató 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatással segíti táncházaink megvalósítását 2015.januártól
júliusig.
BÁNÁT Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0024

MEGVALÓSULT

Kohéziós Alap
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A TISZA-MAROS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Európai Unió 869.836.980,- Ft és Magyarország központi költségvetése 334.469.544,- Ft támogatásából és a tagönkormányzatok 237.334,- Ft hozzájárulásából megvalósította Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó települések vízminőség-javító fejlesztését, a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátását.
A fejlesztés eredményeként a hat településen szolgáltatott ivóvíz megfelel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló
98/83/EK irányelvben, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben foglaltaknak.
Valamennyi településen az ivóvíz gáztalanítására, vas-mangáneltávolításra, ammónium eltávolításra, Deszk, Kübekháza, Röszke,
Tiszasziget (amely ellátja Újszentiván községet is) esetében arzén eltávolításra alkalmas tisztítás technológia és az ehhez szükséges
műtárgyak (pl.: nyersvíztároló, ülepítő, dekantáló, tisztavíztároló medencék, szivattyúk) épült ki, megtörtént a telepek automatizálása új vezérléstechnika beállításával.
Minden településen részleges hálózatrekonstrukció is megvalósult.
Ezen felül az egyes települések sajátosságait, vízfogyasztási jellemzőit fegyelembe véve:
– Deszken a régi víztorony elbontása és új víztorony felállítása, a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése
és új kút fúrása,
– Kübekházán víztorony építése és a gépház tisztítási technológia fogadására alkalmas átalakítása,
– Röszkén a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új fogyasztók bekapcsolására alkalmas külterületi
vízvezeték építése
– Zsombón a víztisztító technológia befogadására alkalmas gépház építése és új fogyasztók bekapcsolására alkalmas külterületi
vízvezeték építése, valamint 1 kút felújítása,
– Újszentiván község tiszaszigeti vízmű telepről történő ellátásának biztosítása, Tiszaszigeten ezen belül a víztisztító technológia
befogadására alkalmas gépház építése és 1 új kút fúrása
valósult meg.
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Kert és konyha
Szeszélyes a február; ezt örökölte a januártól,
nem tehet róla. A szánkó szomorkodik a teraszon, csiripelnek a madarak, zsendül a fű, kipattan a barka. Az ősszel elduggatott hagymák felébrednek a földben, kikandikál a tulipán zöldje
is a föld alól. Olykor meleg esőillat van, olykor
hatalmas köd, dérlepte hajnalok, szivárványos
délutánok. Lehet metszeni és ültetni, kertet szabni vagy ritkítani, ha a hulló csapadék ezt lehetővé
teszi.
Még éppen elég hűvös van a kamrában az
otthoni csíráztatáshoz (retek, lucerna, hagymafélék), és még jobb a poharas fűszernövényeket
megvenni az üzletekben, mint otthon nekiállni
bazsalikom-, oregánó- vagy majorannapalántákat nevelni és a kertbe kiültetni. A most hozott
fűszereses pogácsarecepthez ugyanis érdemes
valami frissenzöldet felhasználni.
Itt megállnék egy kicsit, mert haragszom az
internetes portálok nagy részére. Olvasottságuk
miatt nagyon sok emberhez juttatnak el téves
információkat. A szándék, ami a cikk közléséhez
vezette a portálok nagy részét, nem eredendően
rossz szándék. Legtöbbször a napi cikkszám és a
klikkek mennyisége okozza a féligvalós tartalmak lehozatalát. Egyik ilyen az volt, hogy nem
egészséges a csíra, és isten mentsen mindenkit
attól, hogy boltban olyat vegyen. És inkább hőkezelje, mert az a biztos.
Sajnos, a vegyszerektől nem véd a hőkezelés.
Ha nem bízunk a csírákban, palántákban, magunk is nevelhetjük őket. Nyilvánvalóan az a
biztos, amit magunknak termelünk; többé-kevésbé. Nem lehet ugyanis mindent kivédeni:
csapvíz-szűrtvíz az öntözésre/áztatásra, vagy
éppen a virágföld vegyszer- és penészgombamentessége? Nagy dilemmák ezek... Az biztos,

hogy mind a csírák, mind a zöld hajtások elemi
energiákat, fontos tápanyagokat és vitaminokat
tartalmaznak. A csíra konkrétan magát az ébredő életet... A kislányaimnak próbáltam elmagyarázni, milyen nagy dolog, micsoda kémiai
varázslat zajlik egy pici magban, mire kicsírázik,
hogy mennyi energia szabadul fel, hogy a pici
növény életerőssé fejlődéséig és növekedéséig
elegendő tápanyagot biztosítson a magoncnak...
Nem tudom, megértették-e, a kémiát biztosan
nem, de a hitem az élet ébredésének csodájában
talán átérezték kicsit...
Mit is mondhatnék még, miért érdemes friss,
fiatal fűszerhajtásokkal, vagy éppen csírákkal feldobni egy kedvenc pogácsareceptet?
Semmit. A sós harapnivalóba nem is muszáj
varázslatot tenni, talán a gyorsított “szaggatás” is elegendő lehet újításnak első körben :)

Zöldfűszeres sajtos pogácsa

HOZZÁVALÓK:
 40 dkg liszt
 10 dkg puha vaj
 15 dkg puha margarin
 1 ek só
 1 kis marék snidling (vagy vegyes csíra)
 4 nagy bazsalikomlevél
 2 gerezd fokhagyma áttörve
 25 dkg morzsolódós (pl. házi-) sajt (sima
és füstölt fele-fele arányban)
 1,5 dl tej

 1 kk cukor
 2 dkg friss, vagy 5 g instant élesztő
 1 tojássárgája kevés tejjel kikeverve a
kenéshez
 magvak a pogik tetejére (pl: szezám- és
lenmag)
ELKÉSZÍTÉS:
1. a fűszernövényeket felaprítjuk, a tejet langyosra melegítjük a cukorral, az élesztőt belemorzsoljuk.
2. a sajtokat lereszeljük - fontos, hogy morzsalékos sajtok legyenek, különben kicsit száraz
lesz a sütés után
3. kimérjük a lisztet, sóval, fokhagymával lazán összekeverjük
4. egy mély kelesztőedénybe öntjük az élesztős tejet), rászeleteljük késsel a vajat és a margarint. Hozzáöntjük a többit: a lisztet és a fűszereket. Alaposan összedolgozzuk, hajtogatjuk
a tésztát, majd kelesztjük egy órán át langyos
helyen a tésztát. Ezután ismételjük a dagasztást/
hajtogatást, és fél órát kelesszük tovább.
5. 3 nagy tepsire lesz szükségünk az 1 kilónyi
pogácsa kisütéséhez. A sütőt 200 fokra melegítjük. A tésztát 1 cm vastagság alá nyújtjuk. Megkenjük a tojássárgájával, és megszórjuk a magokkal (mehet rá jó sok).
6. derelyemetszővel ~2cmx2cm-s négyzetekre vágjuk a tésztát. Ezzel megspóroljuk a többszöri maradéktészta gyúrásának /nyújtásának
idejét, és a pogácsák egyenkénti kenegetését is.
7. a kis pogikat a tepsibe tesszük, nem túl szorosan, de aggódni sem kell, hogy „összenőnek”.
8. kb. 10 percig sütjük a pogácsákat, de az első
adagnál ellenőrizzük, nehogy megégjenek. Ennyi
idő kellemesen sült kobakot, világosbarna talpazatot, és omlós belsőt eredményez a pogiknak.
Jó étvágyat hozzá!
Kardos Ditke

VIKORKA fánk (a „Fánkirály” Funky boys csapat receptje)
A sütő mesterrel egyeztettem,
és 1 kg lisztet gondoltunk! Aztán
megemeltem a dózist, hisz „a vantól sosem kell félni” mondta hajdan Nagyanyám!
Tehát: 1,5 kg liszt, 5 dkg élesztő,
kb. 2-4 teáskanál só, 3- 6 evőkanál
cukor, ki mennyire szereti ízesíteni, 3-4 tojás sárgája, tej annyi,
amennyit a liszt felvesz, tudjátok,
úgy gondolomra, pici rum /Ez
most portorico-i rum volt/, 5-10
dkg vaj olvasztva.
Az élesztőt szigorúan felfuttatom… noha tudom, hogy simán
belekeverve is működésbe lép!
A liszt egyik fele mezei finom
liszt volt, a másik fele kecskeméti
kende fehér liszt… BL-65 –ös. A
lisztet már korábban a radiátorra
tettem, a kelesztőt, jó meleg vízzel kiöblítettem, hogy a feltételek
ideálisak legyenek!
Előkészületek: Liszt átszitá-

lás, tej langyosítás, vaj olvasztás,
tojás szétválasztás, só-cukor az
edény alján kis tejjel leöntve, hogy
ne maradjon a só
darabos… Utána
jöhet a szitált liszt,
bele a futtatott
élesztő, a tojás sárgája, majd a langyos
tej, később a rum,
és tejből mennyi?
… kb amennyit felvesz…
… lehet azt érezni, hogy milyen lágy a tészta, amikor már nem úgy ragad,és hasonló
háziasszonyi szövegek, amelyeknek
értelmezése kevés gyakorlat esetén,
egyenlő a lila köddel!
No de a 10. alkalomnál már
kezdi érezni, hogy mi is az a gondolomnyi, és azt is, hogy amikor úgy
érzed, hogy elég kemény a tészta,
akkor ráhagyod!

Amikor már minden benne
van… és simult a tészta a dagasztástól, beleteszem az olvasztott
vajat is, és jól kidolgozom… a fánk
akkor is kicsit ragadós marad, de azért
elválik az edény
falától, és szép
egyenletes, sima,
puha lesz a tészta!
Nem kell annyit
dagasztani rajta, a
kelesztő azért van,
hogy könnyítsen a feladaton, /de
varázsolni nem tud  /
Bevallom, nem is gondoltam,
hogy a fiúk ilyen gyakorlatiasak,
szaggatták kanállal tálcára, haladós volt, és kiadósabb! – igazán
illett rájuk a fantázia nevük!
Alapesetben olajozott gyúrólapra teszem a tésztát, kézzel
finoman széthúzom. Pohárral, és

amivel gondoljuk, kiszaggatjuk
a tésztát, /ha gyúrólapot használunk, ügyeljünk rá, hogy ki ne
vágjuk, szaggassuk/ és utána a
megmaradt csücsköket szépen
alágyűrjük az újból szaggatandó
tészta alá, hogy ne maradjon ki…
Oliva olajba sütöm, forróba, de
figyelni kell rá, az egyik oldalát a
fánknak fedővel letakarva sütöm,
a másik oldalt már nem kell letakarni! Kiszedéskor papírtörlőt
nem sajnálom, hogy felszívja az
olajat!
Terítéskor a fánk mellett, a
porcukor és a lekvár kínálat teszi
teljessé az asztalt! Egészségünkre!
MAGÁN MEGJEGYZÉS…..
Aki jól akarta magát érezni ezen
a hétvégén, volt választék rendezvényekben, és programokban Deszken! – Köszönjük a szervezőknek!
Vikorné Ica
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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

JÓ TUDNI
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.

Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
(ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Urbán Richárd r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: a Polgármesteri Hivatalban
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
Email: drballa.praxis@gmail.com
páros héten csütörtökön 8-10-ig.
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni állatorvosainknak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig 62/271-852
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;

Családi események
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
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MEGÉRKEZTÜNK!
Berhencz Anikónak és Cserháti Mihálynak (Deszk,
Kossuth u. 1/A) Katalin, Bodré Ágnesnek és Tichy-Rács Péternek (volt deszki lakosok) Sámuel,
Antal Henriettnek és Bagó Györgynek (Deszk, Kertész u. 11.) Alex, Auth Mónikának és Ludányi Róbertnek (Deszk, Széchenyi u. 61.) Bence,
Szosznyák Juditnak és Rozsnyai Jánosnak (Deszk,
Wesselényi u. 1.) Bálint nevű gyermeke született.

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

március 2., 16., 30.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen
saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS
Dobrovich Lászlóné – Deszk,
Kertész köz 3. szám alatti lakos 91 éves korában,.
Farkas István Gyula - Deszk, Semmelweis utca 12/A szám alatti lakos 69 éves
korában,
Magyar Jánosné – Deszk, Táncsics utca
5. szám alatti lakos 88 éves korában,
Nagy Jánosné 6772 Deszk, Damjanich
utca 43. szám alatti lakos 86 éves korában
elhunyt.
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