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Wiesenbachban járt
a Cantabella kórus
Megújult az
I. világháborús
emlékmű
2016. június 28-án délután 15 órakor a
Tempfli téri postahivatal mellett kerül felavatásra a felújított első világháborús emlékmű,
melyet a háborúban elesett deszki hősöknek
állított a település. A jobb időket is látott szobor és talpazata teljes felújítására nyújtottunk
be pályázatot egy éve a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz, melyen sajnos csak a pályázott összeg egy nyolcadát – 400.000 forintot – nyertük meg. Ezen összeghez a költségvetésünkből biztosítottunk további 271.000
forintot, ami már majdnem elegendő lett volna
a szobor tisztításához, és a teljes lábazat gránittal történő burkolásához, a nevek véséséhez.
Ahhoz, hogy ebből az összegből a mai arcát
mutassa az emlékmű, a kivitelezést végző helyi
műköves mester, Böröcz István, mintegy nyolcvanezer forintos felajánlása is kellett. Köszönjük
a felajánlását a közösség nevében, és reméljük,
hogy egy következő pályázaton a szobor restaurálására, felújítására is sikerül majd nyernünk
elegendő pénzt.
Az átadásra kerülő állapot már most is méltó arra, hogy deszki hőseink nevét hirdesse az
utókor felé. Örömünkre szolgál, hogy a település egy újabb emlékhelye szépült meg az első világháború kirobbanását jelentő szarajevói merénylet 102. évfordulójára, 2016. június 28-ra.
Szeretnénk, ha minél többen eljönnének az
ünnepélyes avatóra - tisztelettel várunk mindenkit!
Király László polgármester

A jó hangulatú kirándulásról a 6. oldalon Márki Kitti beszámolóját olvashatják.

Május 14-15-én a
Bécsben megrendezett
Szerb
Néptáncosok
Európafesztiválján lépett fel nagy sikerrel az
együttes. A fellépésről
Rusz Borivoj cikkét olvashatják a 10. oldalon.

Európa fesztiválon
a Bánát Táncegyüttes
SOK KICSI SOKRA MEGY!
Szilágyi Imre, ifj. Szilágyi Imre Gábor és Szilágyi Zoltán felajánlásának köszönhetően petúniákkal és muskátlikkal díszíthettük a közterületeinket, melyet ezúton is köszönünk Nekik!
Balogh József és felesége Aranka a majálisi rendezvényünket támogatták, aminek köszönhetően színvonalasabb rendezvényen láthattuk vendégül a kilátogató deszkieket és a külföldi
vendégeinket is.
Köszönjük az ő segítségüket is!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Több lakossági észrevétel volt már a deszki posta nyitva tartásával kapcsolatban.
Lehet ezen változtatni?
– Hozzánk is befutottak ezek az észrevételek, aminek betudhatóan megkereséssel fordultunk
előbb a helyi vezetés, majd a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatósága felé Debrecenbe. A kérésünk az volt, amit mi magunk is már rég bevezettünk a lakosság érdekében – legyen
egy hosszú nyitva tartás legalább egy napon, a héten. Sokaknak jelent problémát, hogy átvegye az
érkezett küldeményét, vagy épp feladja, amit szeretne. Sikerről számolhatok be! Egyrészről a helyi
vezetés azonnal támogatta a kezdeményezést, majd Szegedről is megjött a jóváhagyás. A
deszki, Tempfli téri postahivatal 2016. augusztus 01-től az alábbiak szerint
lesz nyitva: Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 – 12:00; 12:30 – 16:00
óra; szerda: 08:00 – 12:00; 12:30 – 17:30 óra; péntek: 08:00 –
12:00; 12:30 – 14:30 óra; Szombat – Vasárnap: zárva.
Köszönjük az igazgatóságnak a gyors és ügyfélbarát intézkedést!

– Lakossági jelzéseknél maradva: állandó panasz érkezik a sűrű áramkimaradásokról. Tudnak-e erről, tettek-e már
intézkedéseket?
– Ezek a jelzések is elérkeztek hozzánk, és
ahogy a legtöbb deszkit, úgy engem is irritál
ez a szolgáltatási gyengeség. Természetesen
felvettük a kapcsolatot az EDF DÉMÁSZ
közvilágításért felelős vezetőjével, valamint
az önkormányzati kapcsolatokért felelős kollégával is. Az első jelzésük az volt, hogy vagy
nincsenek ilyen pillanatnyi kimaradások,
vagy csak szélsőséges időjárási viszonyok alkalmával. Mivel a lakossági jelzések továbbra
is érkeztek hozzánk különféle csatornákon,
így az ügy kivizsgálását kértük. Az illetékesek
visszajelzése szerint ezek a jelenségek a rendszerben továbbra sem kimutathatók, nem
érzékelhetők. A probléma lokalizálása sokat
segíthet a hibák feltárásában és kijavításában,
így most a lakosság segítségét kérem a saját
érdekünkben! Kérem, hogy jelezzék a hivatalunk felé a 62/571-584-es telefonon, hogy
mikor és pontosan hol volt áramkimaradás! Ezekkel az információkkal a DÉMÁSZ
szakemberei el fogják kezdeni az egyes hálózati egységek, transzformátorok felülvizsgálatát. Ez olyan gyorsan fog elkezdődni, amilyen
hamar kapjuk a jelzéseket Önöktől. Kérem, ne
késlekedjenek – az érdek közös!

– Megváltozott a parkolás rendje a
római katolikus templommal szemközti
élelmiszer bolt mellett a Kossuth utcán.
Miért kellett ezt a korlátozást bevezetni?
Van-e hatása ezeknek az intézkedéseknek?
– A szakkórházba érkező látogatók nap,
mint nap indokolatlanul vették hos�szú órákra igénybe a parkolóinkat,
ezért korlátoztuk a parkolást a
templom előtt is már korábban. Lakossági jelzésekre és
Csúzdi Lajos üzletvezető
kérésére ugyanezt a – rövid
parkolásokat ingyenesen
elérhető – megoldást léptettük életbe május hónaptól a
templommal szemközti, Kossuth utca sarkán lévő parkolónál
is. Ez a deszkieknek és azoknak az
átutazóban lévőknek kedvez, akik csak egy
gyors bevásárlásra állnak meg az üzletek
közvetlen közelében. Úgy lehet ingyenesen,
maximum fél órára igénybe venni a parkolóhelyeket, ha a szélvédőre kihelyeznek egy,
a parkolás kezdetét jelző un. pakolóórát,
melyet minden autótulajdonosnak térítésmentesen eljuttattunk a szabályozás bevezetésekor, és amit egyébként fillérekért be lehet
szerezni bármelyik papír-írószer üzletben.
A szakkórházba érkezőknek továbbra is
ingyenes és időkorlátozás nélküli parkolást
biztosítunk a Semmelweis utcán kiépített

parkolónkban, bár ennek lehetővé tétele nem
is lenne kötelező számunkra. Az építési törvény egyértelműen kimondja, hogy minden
magánszemélynek és intézménynek a saját
ingatlanján kell biztosítani a működéséhez
szükséges gépjárművek elhelyezését, meghatározott számítások szerinti darabszámmal.
Ennek ellenére pályázati források
felhasználásával, közterületen
építettük meg ezt a nagyméretű parkolót, amivel a szakkórház terheit igyekeztünk
enyhíteni. A szakkórház
területén is lehet egyébként parkolni pénzért, ami
nyilvánvalóan elriasztja a
látogatókat. Ebben az ügyben is a megoldást kerestük
a parkoló megépítésével, ezért
viszont ragaszkodunk is a deszkieknek, a vásárlásokra fenntartott parkolók
rendelet szerinti használatához. A deszkiek
érdekében meghozott intézkedés bevált, bármely napszakban, szinte kivétel nélkül mindig találunk üres parkolót mindkét helyen.
A parkolás rendjét figyelmen kívül hagyókat
pedig a közterület-felügyelőnk rendszeresen
ellenőrzi, és éves szinten több százezer forintos bírság kiszabására kerül sor.
Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Új szabadtéri fitnesz eszközök a sportcentrumban
A nyári szünidő kezdetére a
képviselő-testület
döntése alapján
két újabb kültéri fitnesz eszköz
került a település
központjában lévő
sportcentrumba.
A két kombinált
eszközzel már gya-

korlatilag teljes bemelegítést,
vagy épp levezetést végezhetnek
a sport szerelmesei a fák árnyékában. A fejlesztés a telepítésekkel
együtt közel 830.000 forintjába
került a deszkieknek, reméljük,
sokáig fogjuk majd közösen használni őket.
Ezúton kérem azt a két fiatalt,
akik az elsőre letelepített eszközök közül a legelsőt szétverték,

tönkre tették, hogy gondolják át
a következő pusztításukat! Nem
hagyjuk büntetlenül az ilyen
nagy kárt okozó rombolásokat…
Nekik is szántuk a közösség pénzéből megvásárolt sporteszközöket, de nem erre a célra. Ha fölös
energiájuk van, szívesen látjuk
őket társadalmi munkára és egy
jóízű beszélgetésre utána!
Király László
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 23-ai rendes,
és 30-án megtartott rendkívüli ülésén a következő határozatokat 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 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
által megbízott belső ellenőr által elkészített, a 2015. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Elfogadta a testület a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2015. évi zárszámadást. Módosította 173/2015.
(XI.30.) önkormányzati határozatát. Jóváhagyta a Faluház által a szünidőben szervezett nyári táborok, továbbá „Deszki Falunapok” rendezvények programtervezetét. Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási törvénnyel összefüggő feladatok
ütemezéséről. Kiegészítette a 0271/4. helyrajzi számon nyilvántartott,
kivett tanya megnevezésű ingatlan adásvételére vonatkozó korábban
megkötött adásvételi szerződést azzal, hogy a települési önkormányzat
az ingatlant településfejlesztés céljára kívánja megszerezni. Megtárgyalta a Képviselő-testület dr. Balla Beáta Deszk, Tempfli tér 4/A címen található ingatlanára vonatkozó vételi ajánlatát és úgy határozott, hogy
azt nem kívánja megvásárolni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat
az ingatlant nem tudja kötelező feladatellátásához hasznosítani. Úgy ha-

tározott a testület, hogy Tiszavirág Néptáncegyesület Deszknek (Deszk,
Tempfli tér 8.) 1.000.000,-Ft támogatást nyújt viselettáruk fejlesztéséhez
(20 db alsószoknya, 10 pár női csizma, 8 db fejkendő, 5 db rékli, 6 db
mezőségi viselet). Jóváhagyta a testület a „Deszki Majális” megnevezésű
rendezvény teljes körű előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos,
a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft-vel megkötött vállalkozási szerződést. Döntött a Nemzetgazdasági Minisztérium által az
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c., TOP-3.2.1-15
azonosító számú pályázat benyújtásáról. Támogatta a testület a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtását is. 200.000,Ft támogatást nyújtott a Rahói Római Katolikus Plébániának a célból,
hogy a plébánia ezen összeget az ottani magyar közösség megtartásának az elősegítésére fordítsa. Engedélyezte a testület a „Deszk” településnév használatát a Tiszavirág Néptáncegyesületnek.
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Felhívás
parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot,
a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy
más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben,
aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének,
belterületen a jegyző, külterületen
a CSMKH Szegedi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály közérdekű

védekezést rendel el, melynek
költségeit a földhasználó, illetve a
termelő köteles megtéríteni. Ezzel
egyidejűleg a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal tizenötezer és ötmillió forint közötti
növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi számokon tehetnek:
Belterületre vonatkozóan:
Iványi Levente
közterület felügyelő:
20/481-6275
Polgármesteri Hivatal/
Titkárság:
62/571-580
Külterületre vonatkozóan:
CSMKH Szegedi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály:
62/680-170

– DESZKI
SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7
Szikvíz gyártása, értékesítése. Tal– 1,5 és 2,0 literes palackban, 25 literes ballonban ajánljuk termékünket.
A szűrt, tisztított ivóvizet a vásárló
saját palackjába töltjük.

NYITVATARTÁS:
KEDD - PÉNTEK
DE. 8 - 10 DU. 15 - 17
SZOMBAT
DE. 8 - 12
VASÁRNAP
DE. 9 - 11

A kiszállítás megrendelhető:
30 / 730 - 40 - 93
30 / 249 - 67 - 54

pas 1,0
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A környezetvédelmi világnap

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 57 m2-es tetőtéri 1,5 szobás
költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
Pályázat benyújtási határidő:
2016. július 11.
Elbírálási határidő:
2016. július 14.
1. 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
– 57 m2 alapterületű lakás esetén
120.000.- Ft összegű óvadék megfizetése
57 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 39.900,- Ft/hó, további években a
képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj
2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2016.
július 11-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
Érdeklődni:
62/571-585-ös
telefonszámon

1972. június 5-től 16-ig tartották Stockholmban az ENSZ első, „Ember és bioszféra”
címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a
konferencia javaslatára még abban az évben
határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás
kezdőnapját, június 5-ét. A világnap központi
rendezvényeit minden évben más országban
és témában tartják.
A környezetvédelmi világnap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni
az együttgondolkodást és a közös cselekvést,
terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét.
Ehhez kapcsolódó fő konkrét célkitűzések:
• energiatakarékosság, a helyi erőforrások
minél szélesebb körű felhasználása
• a megújuló természeti források hasznosítása
• a szemét- és hulladékképződés csökkentése
• a környezetszennyezés megelőzése.
10 EGYSZERŰ DOLOG, AMIT MEGTEHET A KÖRNYEZETÉÉRT
KAPCSOLJA LE A VILLANYT!
Ha kilép a szobából és nincs bent senki,
kapcsolja le a villanyt! Egyszerű lépés, segítségével mégis sokat tehet a környezetéért!
Amikor pedig csak lehet, húzza el függönyt, és
engedje be a természetes fényt! Amellett, hogy
nem használ energiát sokkal egészségesebb is!
VIGYEN MAGÁVAL
RENDES BEVÁSÁRLÓTÁSKÁT!
Azzal, hogy egy bevásárlótáskát többször is
használ, szintén sokat tesz a környezete érdekében! Ez sem került semmibe, csak egy kis
odafigyelésbe! Tudta, hogy a műanyag bevásárló szatyornak a lebomlási ideje 200-1000
év? A talajba kerülve több emberöltőre megfertőzi azt..
MENJEN KERÉKPÁRRAL!
A biciklizés ingyenes, egészséges, ráadásul a levegőt sem szennyezi. Mielőtt kezébe
venné autója kulcsát, gondolja át, hogy nem
mehetne-e kerékpárral! Ha a távolság nem
nagy, mehet gyalog is! Ez a pár perc nemcsak
környezetbarát megoldás, de Önnek is jó, hisz
kizökkenti a mindennapokból, kellemes zenét
vagy rádiót hallgatva pedig remek szórakozás!
HASZNÁLJON
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ÜVEGEKET!
A műanyag flakonok nagy része sehogy,
vagy csak nagyon nehezen hasznosítható

VÁLLALOK:
SZIVERI ZSOLT
Tel: 20/421-6668,

30/750-5060

újra (lebomlási idő: 450 év).
A víz pedig, ami bennük van,
nem sokban különbözik a csapvíztől! Amikor lehet, használjon rendes üveget
vagy tartós kulacsokat! Tudta, hogy folyóink,
tengereink, óceánjaink és azok élővilágának
az egyik legnagyobb ellensége a műanyag hulladék?
KAPCSOLJA KI! HÚZZA KI!
Mielőtt este lefekszik, nézzen körül a szobájában! Áramtalanítsa a számítógépét, kapcsolja ki a tévét, húzzon ki minden lehetséges dolgot a konnektorból! Sajnos, sokszor a
bekapcsolva felejtett vagy bedugva maradt
készülékek majdnem ugyanannyi áramot fogyasztanak, mint amikor használatban vannak! Ez pedig hosszútávon hatalmas pazarlás!
VEGYEN HASZNÁLTAT!
A használt ruhák nem egyenlők a szakadt,
használhatatlan ruhákkal! Ezek nagy része jó
minőségűek, divatosak, márkásak. Minimális
átalakítással és kellő odafigyeléssel teljesen
egyedi ruhatárunk lehet! Nem beszélve arról,
hogy ez a módszer nem csak a környezetünket, hanem a pénztárcánkat is kíméli.
EGYEN KEVESEBB HÚST!
Érdekes, de a hús előkészítéséhez ötször
több energiát használnak fel, mint a zöldségekhez, gyümölcsökhöz. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy ne együnk húst, és legyünk vegetáriánusak, de gondoljon erre is,
amikor húsos ételt készít!
ZÁRJA EL A CSAPOT!
Szintén egyike a legtöbbet emlegetett környezetvédelmi módszernek. Talán nem is
hinné, de ha fogmosás közben folyik a csap,
percenként 7,5 liter víz folyik el. A Föld vízkészleteinek csupán 2%-a iható, öntözhető
édesvíz. Az egész világon egyre jelentősebb az
ivóvíz felhasználásának mennyisége. A vízhiányos országok lakossága – tanulmányok szerint – 2025-re az ezredfordulós közel fél milliárdról 3 milliárdra nőhet. Zárja el a csapot, a
Föld és az unokái is hálásak lesznek érte!
MONDJA EL A BARÁTAINAK!
Ha meglátja, hogy a barátja egy alumínium
dobozt dob a kukába, vagy felkapcsolva felejti a villanyt, szóljon neki! Kitől is fogadná el
legjobban a tanácsot, ha nem a barátjától? Ha
pedig meg tudja változtatni valakinek a hozzáállását – pl. ráveszi, hogy gyűjtse szelektíven
a hulladékot - a környezetvédelemhez, máris
megkétszerezi a hatásfokát annak, amit eddig
tett KÖZÖS BOLYGÓNKÉRT!
Forrás: wikipedia








víz-, gáz,
központi fűtés,
csatornahálózat,
mennyezet hűtés,
falfűtés és
napkollektor szerelést.
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A legügyesebb „KönyVadászok”
A 2015/16-os tanévben meghirdetett
olvasásnépszerűsítő
programunk május végén lezárult. A gyerekek egész tanévben
lelkesen gyűjtögették pontgyűjtő
füzetükbe az elolvasott könyvek
után járó matricákat. Pontot csak
az kaphatott, aki a történetek elolvasása után el is mesélte, hogy
miről szólt a választott olvasmány. Ennyi gyerek, ennyi köny-

vet még sosem forgatott a játék öt
éves története során! A könyvtár
állományából közel 80 könyvet
adtak kézről kézre a lelkes „KönyVadászok”.
Nagy izgalom után megszületett a végeredmény, és június
8-án 28-an utazhattak a meglepetés kirándulásra. Külön öröm
számomra ez a nagy létszám, ami
megduplázódott a tavalyi évhez

képest.
Ez azt is jelezte, hogy ezúttal nagyon sokan vettek részt a könyvek szeretetére nevelő 9 hónapon
át tartó próbatételen. Utunk Szarvasra vezetett, a Mini Magyarország Interaktív Makettparkba,
a Szarvasi Arborétumba. A nap
zárásaként pedig a Katalin II.
nevű sétahajóval barangoltuk be
a Holt-Köröst, sőt a vállalkozó

Új könyvek a könyvtárban
M. J. ARLIDGE:
A BABAHÁZ
Egy fiatal nő egy hideg, sötét
pincében ébred, és fogalma sincs,
hogy került oda, ki rabolta el. Így
kezdődik a legrosszabb rémálma.
Egy félreeső tengerparti strandon előkerül egy másik fiatal nő
elásott holtteste. Ám a halott lány
eltűnését nem jelentették – elhidegült családja rendszeresen
kapott tőle szöveges üzeneteket
az évek során. Valaki a síron túl is
életben tartotta...
FIONA BARTON:
AZ ÖZVEGY
Vajon mi játszódik le egy as�szony fejében, ha azzal szembesül, hogy imádott férje – életében
az egyetlen férfi – talán mégsem
olyan tökéletes, amilyennek hitte?
Vajon mi játszódik le az asszony
fejében, amikor azzal szembesül,
hogy férje több időt tölt a számítógépével bezárkózva, mint vele?
Lehet, hogy sokkal nagyobb
a baj, mint hitte? Lehet, hogy az
idillinek látszó házasság csak kulissza, és mögötte iszonyú titok
lappang?

SIMONA AHRNSTEDT:
EGYETLEN ÉJSZAKA
A svéd pénzügy kegyetlen
világában a bizalom a legfontosabb árucikk. Senki sem tudja
ezt jobban a könyörtelen, megállíthatatlan befektetőnél, David
Hammarnál, aki épp Svédország
egyik nagy múltú, több milliárd
koronát érő vállalatnak az átvételét tervezi. Amikor minden a
helyére kerül, támogatóként már
csak egyvalakit szeretne maga
mellett tudni: a tulajdonos család
egyik tagját Natalia de la Gripet…
CLAIRE DOUGLAS: IKREK
Ikertestvére halálát követően
Abi elköltözik Londonból és új
életet kezd Bath-ban. Itt ismerkedik meg a gyönyörű Beatrice-szel
és annak ikertestvérével, Bennel.
Különös barátság alakul ki hármuk közt, azonban az idillt furcsa
események zavarják meg. Féltve
őrzött levelek tűnnek el, fenyegető üzenetek érkeznek, és semmi
sem az, aminek látszik….
KATIE FFORDE:
TÖKÉLETES ESKÜVŐ
Beth, Rachel és Lindy véd és
dacszövetségbe lép, és együtt

indítják el álmaik vállalkozását:
hamisíthatatlanul stílusos vidéki
esküvők szervezését, megfizethető áron. Hamarosan ott találják
magukat a helyiek szerelmi életének kellős közepén, és miközben
megtanulnak tortát díszíteni vagy
éppen a dédmama esküvői ruháját a csinos menyasszonyra szabni, óhatatlanul is slamasztikába
keverednek.
NICHOLAS SPARKS:
ENGEM LÁSS!
Colin és Maria útja egy éjjel, a
szakadó esőben keresztezi egymást. Olyanok, akár a tűz és a
víz: a fiú megannyi rossz döntése,
erőszakkal teli múltja után keményen küzd, hogy a helyes úton
maradjon, a lány azonban le sem
tért róla: maga a megtestesült józanság, mértékletesség, és szinte
csak a munkájának él. A viharos,
váratlan találkozás mindkettejük
sorsát megpecsételi, és hamarosan rájönnek: egész életükben
másra sem vágytak, csak egymásra…
Összeállította:
Tóth Erzsébet könyvtáros
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kedvűek egy pár
percre hajóskapitánnyá is váltak, és
egyedül vezethették a
hajót. Tartalmas, és élményekben
gazdag nap után tértünk haza
Deszkre!
A nyertesek: Balassa Adrienn,
Brczán Lázár, Dimovics Dzsenifer, Eperjesi Boglárka, Frank
Anna, Frank Kristóf, Frank
Krisztián, Haska Lilla, Haska
Luca, Kardos Dorina, Kócsó
Bernadett, Krizsán Levente,
Medgyes Anna, Medgyes Virág,
Mészáros Zsófia, Ötvös Klaudita, Ötvös Margaret, Pásztor Levente, Pécz Ágota, Sandra Nikolett, Silló Zénó, Simon Sára Maja,
Szabó Judit, Szabó Kata, Széll
Panna, Váradi Bori, Vikor Attila,
Zsurkán Bekény.
Köszönöm szépen Kakas Orsolyának, aki egész nap segített a
gyerekek gardírozásában!
Olvasópályázatunk a következő tanévben újra indul, várjuk
régi és új „vadászainkat”!
Tóth Erzsébet könyvtáros

fűnyírást

VÁLLALOK!

30/659-7721
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Cantabella Wiesenbachban
Kórusunk Oroszhegy után
egy újabb testvértelepülésre látogathatott el, egész pontosan a
wiesenbach-i férfi kar 130. évfordulójára szervezett rendezvényre.
Hónapokon át készültünk a nagy
útra és a fellépésre. Tartottunk a
több mint 15 órás buszozástól,
de szerencsére minden jól ment
oda és vissza is. Különböző jógapozíciókra találtunk rá az éjszaka
folyamán… de azért valamennyit
mindenki tudott aludni. Elkísért
bennünket a polgármester, a képviselő-testület néhány tagja, a Faluházból Bene Ildi és a Baráti kör.
Odafelé folyamatosan kopogott
az eső a buszon Ausztriában, an�nyira nagy vihar volt, de mire Németországba értünk, a nap is kisütött. Állandóan attól tartottunk,
hogy az időjárás előrejelzéseknek
lesz igaza és végig esni fog, amíg
ott leszünk, de egyáltalán nem
így lett. Ott valahogy másmilyen
az eső. Esik egy kicsit, aztán abbamarad, a cipőd nem ázik be és
pillanatok múlva már süt is a nap.
A csapadék nem hideg vagy kellemetlen, mert közben nem hűl le a
levegő sem.
Mindenkit beosztottak már
előre kedves wiesenbach-i családokhoz, akiknél aludtunk és akikkel töltöttük a reggeliket és voltak
közös szabad programjaink is.
Előkerültek a szótárak, mindenki
leporolta az idegennyelv tudását
és persze beindult a kézzel-lábbal
mutogatás. Nővéremmel nagy
szerencsénk volt, mert mi a Sattler
családhoz kerültünk, akik noha
nem beszéltek csak minimálisan
angolul, mi meg pont németül
nem, az albérlőik magyarok voltak, Jenci és Dóri, akik folyamatosan közvetítettek közöttünk. Azt
kell, hogy mondjam, hogy épp
azt élveztem legjobban, ha Gerharddal, azaz Sattler úrral kommunikáltam és tiszta activity volt

az egész.
Ahogy megérkeztünk pénteken, finom ebéddel vártak
bennünket, majd mindenki elfoglalhatta a szállását. Gerhard
bemutatta magyar tudását, sorolom: ökör, disznó, birka. Megmosolyogtuk nagyon, olyan aranyos
volt. Lepakoltunk, letusoltunk, hiszen máris kezdődött az első program, körbejártuk Wiesenbach-ot.
Hatalmas szakértelemre tettünk
szert vízvezeték-szerelésből, megcsodálhattuk a herceg kastélyát,
láttuk a temetőt és a fiataloknak
kialakított Ifjúsági Házat. A családoknál vacsoráztunk, ahol mi
kicsit jobban megismerhettük
Heddy-t és Gerhardot, akikről kiderült, hogy hentesüzemet vezetnek. Így már mindjárt értettem a
magyar szavakat, amiket mondott
délután, hogy miért épp ökör, meg
disznó… A vacsora után elmentünk közösen fagyizni is.
Másnap reggel életem első igazi
német reggelijét kóstoltam meg,
ugyanis ott sokan eszik a vajaslekváros kenyeret camembert sajttal, ami meglepően finom. Reggeli
után igyekezni kellett, hiszen indultunk a közeli Schwetzingenbe,
a spárgafesztiválra, ahol rácsodálkozhattunk a vár csodaszép kertjére, ahol szerintem egyikünk sem
vállalná teljes őszinteséggel mosolyogva a fűnyírást, annyira hatalmas volt. Valami elképesztően
gyönyörű! A kedvencem a „Világ
vége” nevezetű festmény volt. A
szépséges kert után étteremben
ebédeltünk, ahol ehettünk steaket
vagy spárgát is. Többen feleztük el
az ebédeinket egymással, hogy ezt
is, azt is megkóstolhassuk. Körbejártuk a spárgafesztivált is. Sokan
korhű jelmezeket öltöttek olyan
tipikus fehér parókákkal. Aztán
ismét sietni kellett, visszamentünk Wiesenbachba, hiszen aznap
volt az első fellépés az ottani kórus

születésnapja alkalmából. Átöltöztünk és beénekeltünk. A német
kórussal közösen is énekeltünk,
a Szabadságkórust a Nabuccoból és a hümmögő Tourdiont, a
francia bordalt. A fesztiválra több
környező kórus is ellátogatott, de
mondhatjuk, hogy mi érkeztünk
a legmesszebbről. Két részletben
léptünk a színpadra, a kettő között
vacsoráztunk. Mindkétszer hatalmas üdvrivalgás fogadott minket.
Meglepetésből A nap nyugodni
tér című német népdalt énekeltük német versszakokkal is, aminek nagyon örült a hallgatóság,
Heddy-t például pont kiszúrtam,
ahogy velünk együtt énekelte. 
Ahogy többek is.
Az esti kórustalálkozóval egybeépített kórusszülinap este 11
körül ért véget, amikorra már
többen nagyon elfáradtunk. Én
is emlékszem, kb. csak beestem az
ágyba.
Vasárnap reggeli után volt a
templomi hangversenyünk, amit
a vasárnapi misébe építettek bele.
Az elején és a végén is énekeltünk.
Állva tapsoltak a templomban nekünk. Óriási élmény volt ekkora
tapsokban és elismerésekben részesülni. Itt is énekeltünk közösen
a wiesenbach-i kórussal, a zárószám a Nabucco volt. Sok dicséretet kaptunk és még a pap bácsi is
gratulált nekünk. A fellépés után
kicsit fellélegezhettünk, innentől
már csak a kirándulás része maradt az útnak, mondhatjuk, hogy
túl voltunk a nagyján, már nem
kellett miért idegeskedni vagy

Programajánló
A XXVII. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál keretében július 15-én, este 19 órakor két táncegyüttes előadását tekinthetik
meg a Deszki Faluházban. A KUD ABRAŠEVIĆ Néptáncegyüttes (Kraljevo – Szerbia)
és MEGDAN Néptáncegyüttes (Bogdanci –
Macedónia) táncosait láthatják, ha ellátogatnak hozzánk.
Az előadásra belépő díj nincs!

izgulni. A délutánt mindenki a
családoknál tölthette. Mi Sattlerékkel egy kedves kis vendéglőben ebédeltünk, majd elmentünk
hajókázni Heidelbergtől Neckargemündig. Végül egy hatalmas
fagyikehellyel zártuk az estét.
A hétfői nap volt az utolsó,
aznap Heidelbergbe mentünk.
Megnéztük a várat, amihez egy
ilyen kis vonatszerű felvonó vitt
fel. Itt is volt miért kattintgatni a
fényképezőgépeket és okostelefonokat. Kaptunk két nagyon finom
szendvicset és egy almát útravalónak. A szabad programban
mindenki körbejárhatta a heidelbergi sétálóutcát, vehettünk kis
szuveníreket és emlékeket az otthoniaknak. Aztán várt mindenkit
a bepakolás, hiszen az esti vacsora
után már indultunk is hazafelé.
Vacsora közben volt az ajándékozás, ahol mind kaphattunk többek
között 1-1 Wiesenbach feliratos
baseballsapkát, amit többen fel is
vettünk, ahogy kimentünk a busz
felé. Továbbá épp a mi családunk,
Sattlerék és Jenőék a kórusunknak
felajánlottak 150 eurót is, hogy
támogassák a Cantabella tevékenységét. Mi nagyon nehezen
búcsúztunk el a kis pótcsaládunktól. Oda is szökött a könny a szemünkbe, annyira jól telt közösen
ez a pár nap és nagyon megszerettük őket, de mindenki kellemesen
érezte magát a kis ideiglenes otthonában.
Köszönjük,
hogy ott lehettünk! 
Márki Kitti
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Gyereknap

Ballagás
2016. május 27-én, pénteken
nagy napra virradt a Csicsergő
Óvoda. Marika és Netti óvó nénik nagycsoportja ballagott! A
délelőtt folyamán az óvodától, a
kis- és középső csoportos gyerekektől, valamint a dolgozóktól
búcsúztak a „nagyok”. A ballagó
dalok felcsendülése jelezte, hogy
elkezdték körbejárni az óvodát.
Először a kiscsoportba látogattak
el, ahol nagy szeretettel és kíváncsisággal vártuk őket. A kicsik
meglátták, hogyan is néz ki az a
27, fekete-fehér ünneplő ruhába
öltözött, tarisznyát viselő, iskolába készülő ballagó, akikről eddig
csak meséltünk nekik. Meghallgatták, milyen szépen tudnak
énekelni, verset mondani. Ilike

óvó néni Zelk Zoltán: Az állatok
iskolája című mesével köszöntötte a gyerekeket, majd a kiscsoportosok előadták a tanult versecskéjüket, a közönség nagy örömére.
Ezután a középsősök Ildikó nénivel és Ica nénivel búcsúzó versekkel és énekekkel köszöntötték
a nagyokat. A zsibongóba érkezve
az óvoda apraja-nagyja élvezhette a nagycsoportosok műsorát,
majd az ajándékozás következett.
A gyerekek nagy mosollyal és
szeretettel adták át az elkészített
ajándékokat a ballagóknak, illetve
a velük három évig odaadással,
szakértelemmel, szeretettel foglalkozó dolgozóknak.
Ági néni

Május utolsó vasárnapja Gyereknap. Természetesen az óvodában, a
gyerekek „második otthonában” is megünnepeltük ezt a különleges napot. Szerencsére az időjárás is kedvezett, hiszen gyönyörű, napsütéses
időnk volt. Az óvodások rengeteg program közül választhattak a felújított udvaron. Volt akadálypálya, ügyességi verseny, kézműveskedés, csapatjátékok és persze homokozás, csúszdázás, hintázás, és még lehetne
sorolni. Ami az ünneplést illeti, a pontot az i-re Király Laci bácsi tette fel,
amikor egy hatalmas doboz jégkrémmel jelent meg a gyereksereg közepén. Köszöntött mindenkit, majd elárulta, a gyerekek meglepetése mellé az óvodának is hozott ajándékot. A polgármester úr mintha ráérzett
volna, hogy előtte órákon át próbáltuk sikertelenül kihangosítani a zenét az udvaron, egy hangszórót ajándékozott az óvodának, hogy ezután
minden ünnepségen, összejövetelen gond nélkül szólhasson a zene. És
ha lehet, tovább fokozta a hangulatot, amikor elkezdte kiosztani a jégkrémeket. Jó volt nézni, ahogy a kicsik és nagyobbak, mint a kis verebek
a dróton, ültek a homokozó szélén és nagy mosolygás közepette ették az
olvadozó édességet. A nyalánkság – és persze az alapos arc-, fül-, bokaés kézmosás – után tovább folytatódott az önfeledt játék, hiszen a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez erre van a legnagyobb szükség,
természetesen a szeretetünk mellett, nem csak Gyereknapon….
Ági néni

KÉSÉLEZÉS:

a késeket a „Stefi” Iparcikk boltban lehet
leadni és oda érte menni.

Kicsi: 150,-Ft, nagy: 250,-Ft.

Kerti parti
2016. május 27-én búcsúzott a
Móra Ferenc Csicsergő óvoda a
nagycsoportos gyermekektől. A
szivárvány csoportos csimoták a
már hagyományként szervezett
kerti parti keretein belül búcsúztak el óvónénijeiktől, Marika nénitől és Netti nénitől, és kedves
dadusuktól, Gogi nénitől. Ezt
megelőzően a délelőtt folyamán
az ovi többi csoportjától köszöntek el egy aranyos előadás keretében, ahol a Katica és a Napsugár
csoport kis diákjai egy kis aprósággal lepték meg őket az iskola
megkezdése előtt.
A délutáni kerti rendezvényen
mind a gyerekek, mind a meghívott szülők, testvérek és vendégek nagyon jól érezték magukat,
késő délutánig folyt az evés-ivás

Édes óvónéni

és beszélgetés az elmúlt 3 év emlékeiről. A búcsúzó fiatalok még
utoljára önfeledten játszhattak az
udvarban, készíthettek még egy
utolsó emléket maguknak, eltölthettek még egy kis időt szeretett
barátaikkal. Ezúton mi szülők is

szeretnénk még egyszer megköszönni az óvoda minden egyes
dolgozójának, hogy óvták, tanították, és segítették a gyermekeinket abban, hogy szeptembertől az
iskola kihívásaira felkészülten ülhessenek az első osztály padjaiba.

Donászi Magda:

Édes óvónéni
El kell mostan válnunk
Egy-két nap és már
Iskolába járunk.
Hálásan köszönünk
Minden jót és szépet
Nem feledjük el a sok
Óvodás emléket.
Azokat se, akik
Velünk foglalkoztak,
S értünk annyi fáradtságos
Áldozatot hoztak.
Édes óvónéni
Fél szívünk itt marad
Mert az ki jóságot vet
Szeretetet arat
Sepsi Éva
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Versenyek
A Graph-Art Kft. gyermekmagazin- és könyvkiadó a 201516-os tanévre is meghirdette
Teki-Toto tanulmányi versenyét,
melynek célja, hogy a kisdiákok
mind szélesebb körben mérjék
össze tudásukat, mélyítsék el az
iskolában megszerzett ismereteiket. A verseny szervezői arany,
ezüst és bronz fokozatú oklevelekkel ismerték el a legkiválóbbak teljesítményét. Az országos
matematika tanulmányi versenyen Zsurkán Bekény 3.o. ezüst,
Krizsán Levente 3.o. bronz fokozatot ért el.
Dobó Viktória 3.o. tanuló a
megyei csendéletfestő versenyen
2. helyezést ért el Szegeden a
Gedói Általános Iskolában. A
döntőbe jutott még: Kardos Dorina, Gordos Sára, Schauer Viktória,
Csomós András.
A Böngész országos olvasás levelező versenyen 6. helyezést ért
el az első osztályosok csoportja:
Tirk Inez, Simity Éva és Takács
Réka.
2016. május 19-én megrendezésre került Deszken a már
hagyománnyá vált térségi szerb
iskolák szép kiejtési versenye. A
versenyen 16 tanuló vett részt: 9
alsós és 7 felső tagozatos diák. Az
ünnepi megnyitó után a tanulók
korosztályuknak megfelelően 2
kategóriában versenyeztek. Első
körben bemutatták tudásukat
a hozott, ismert szöveg alapján,
majd a második körben ismeretlen szöveget kaptak, melyet
3 tagú zsűri előtt olvastak fel. Az
alsó tagozatosok helyezettjei: 1.
helyen (kiejtés szerint Kovácsevity Szárá) 4. osztályos battonyai
tanuló, 2. helyen Pásztor Levente deszki 4. osztályos tanuló, 3.
helyen Gruncsity Alekszandra 3.
osztályos battonyai tanuló végzett. A felsősök kategóriájában:
az 1. helyen Víg Szabolcs 7. osztályos battonyai tanuló, 2. helyen
Matyuc György, battonyai 5. osztályos tanuló, 3. helyen Molnár
Lea Afrodité 7. osztályos deszki
tanulónk végzett. A zsűri elnökei
a deszki szerb pap: Milicici Svetomir, illetve Rusz Borivoj volt. A
verseny résztvevőinek ez évben
is lehetőségük nyílt arra, hogy
beszélgessenek egymással, játszhassanak és nem utolsó sorban

2016. JÚNIUS
megmutassák a tudásukat szerb
nyelvből.

Elfáradva, teli élményekkel tértek
haza.

Közösségépítés
A Gyermeknap hagyományosan tanítás nélküli nap a Zoltánfyban. A kicsik osztályonkénti
sorversenyekkel, érdekes csoportos játékokkal töltötték ezt a várva
várt délelőttöt. Felső tagozaton
komoly szervezkedés előzi meg
e napot, jóval az esemény előtt
megindul a csapatok kialakítása.
A csapatokban ötödiktől nyolcadikig vegyesen kerülnek a gyerekek. Több évtizedes hagyomány

ez, így a nagyok a „kicsiket” bevezetik a kaland túra rejtelmeibe, átadják tapasztalataikat. Hat csapat
versengett, tette meg a kalandos
utat az iskolában lévő első állomástól a sportpályán lévő célig.
Logikai fejtörőkön, vizesárkon,
ügyességi gyakorlaton, csalánon
keresztül vezetett az út.

Győztes csapat természetesen lett idén is, de nem ez volt a
legfontosabb. A móka mellett,
egymás segítése, a csapatszellem
erősítése, „egy mindenkiért mindenki egyért” szellemiség megélése és a közösség erejének megérzése volt a lényeg.
A délelőtt végén a Deszki Önkormányzat képviselő-testülete
vendégelte meg a gyermekeket
és pedagógusokat. Várta diák, felnőtt egyaránt a finom falatokat és
a hűsítő jégkrémet. Köszönjük!

A 3. osztályos tanulók családi nap keretében a nyíregyházi
állatkertbe látogattak. Hajnali
indulás (5 óra), álmos szemek,
hosszú vonaton való utazás – cél
Nyíregyháza. Kis szunyókálás
után megelevenedett a kis csapat
és társasjátékkal, rejtvény fejtéssel
múlatta az időt a vonaton. Egyre többször került elő: a „Mikor
érünk oda?” kérdés. A kreatív
csapat helységnév táblákat készített és gyorsan eltelt az idő. Az
állatkerti séta során a papagáj és
fóka-show, fehér páva, komodói
sárkány, öltöző orángután tetszett
a legjobban. A függőhídon való
végighaladás igazi bátorságpróba
volt még a felnőtteknek is. Sok
látnivaló, érdekes állatok, nagy
séta tette emlékezetessé a napot.

Elérkezett a 2015/16-os tanév
vége. Ezen cikk leadása a ballagás előtt történik, hol búcsúzunk
nyolcadikosainktól és már nagy
szeretettel várjuk a kicsi elsőseinket.
Az iskola vezetése, mint minden évben, be fog számolni ezen
újság hasábjain a ballagásról, tanévzáróról és az év eredményeiről.
Íme, egy kis ízelítő, néhány
adat, hogy addig is legyen miből
csemegézni.

Pályaválasztás:
8.a osztály:
Gimnáziumban tanul tovább:
Szakgimnáziumban
tanul tovább:		
Szakközépiskola:		
8. b osztály:
Gimnáziumban tanul tovább:
Szakgimnáziumban
tanul tovább:		
Szakközépiskola:		

4 fő
5 fő
5 fő
1 fő
9 fő
4 fő

2016. JÚNIUS

ISKOLAI HÍREK

9

ECDL vizsgaeredmények Próbanyelvvizsga eredményei
Tagiskola

Tanuló(fő)

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

12

Osztály

Tanulmányi
átlag

Modulvizsga (db)
jelentkezés

sikeres

sikertelen

20

20

0

Jeles,
Kitűnő

Bukások
tanulók

tantárgyak

1.o.

szöv. ért.

-

-

5

2.o.

4,5

-

-

5

3.o.

4,45

1

2

1

4.o.

4,5

-

-

7

Szerb
isk.
1.;3.o.

4,73

-

-

1

Szerb
isk.
2.;4.o.

4,94

-

-

5

5.o.

4,19

-

-

1

6.a

4,07

1

3

1

6.b

4,1

-

-

0

7.o.

4,12

2

4

0

8.a

3,93

1

2

2

8.b

3,71

-

-

0

Intézmény,
tagintézmény
SZTEJKI
Zoltánfy István
Általános Iskola

Próbanyelvvizsga szintje, eredménye
alapfokú
-

középfokú

A B C
2

3

-

A B C

felsőfokú
-

A B C

Vizsgázó
létszám
(fö)

Évfolyam
létszám
(fö)

17

20

7

osztályfőnöki
figyelmezte- intések
tések
száma
száma
6
2
-

Osztály

dicséretek
száma

1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
Szerb isk.
1.;3.o.
Szerb isk.
2.;4.o.
5.o.
6.a
6.b
7.o.
8.a
8.b

19
21
71
6
8

-

17
5
4
15
20
7
3

Összesen

196

Sikeres
vizsgát
tett
(fő) (%)
12

igazgatói
figyelmezte- intések
tések
száma
száma
-

60

megrovások
száma

dicséretek
száma

megrovások
száma

-

5
2
5
3

-

-

-

-

-

-

4
2
3
1

1
-

-

2
5
4
8
5
-

2
1
-

1
-

-

18

1

-

39

3

1

-

-

Összeállította: Vid György igazgató

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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Hírek a „Bánát” háza tájáról

Az elmúlt hónapokban nagyon
pezsgő élet folyt a deszki „Bánát”
Egyesületnél. Próbák sokasága
minden generációnál, hogy a sok
felkérésnek eleget téve, a programokon sikeresek legyenek. No,
de nemcsak a táncosoknál volt ez
így, hanem a Kézműves Műhely
tagjainál is. Sokan meglátogatták
az etnográfiai kiállítást is. Közben Brczán Krisztifor saját gyűjtéséből a battonyai „Szuferini“
néptánccsoportnak a „Battonyai
Bánáti szerb táncok” koreográfiát
tanította be, amit a május végi Városnapon mutattak be.
A sokéves jó kapcsolat eredménye a Szegedi Helyi Szerb
Közösséggel való együttműködés. Ez a Nemzetiségek táncháza
programjában mutatkozott meg
a Szegedi Városnapokon (május
22. Dugonics tér) és a Könyvhét
megnyitó napján (június 9. Du-

gonics tér) történt fellépésekben,
ahol két koreográfiát (Kolasin
és Leskovac) táncoltak el nagy
sikerrel Brczán Sztoján harmonika szólója mellett. A szervezők
szerint a sokéves tapasztalatnak
köszönhető, hogy a Bánát programja mindig sok nézőt vonz és a
sikeresek közé sorolható.
Talán az időszak legjelentősebb
fellépése volt a május 14-15-én,
Bécsben megrendezett 21 Diasporában és Régióban élő Szerb
Néptáncosok Európafesztiválja.
54 együttes lépett fel a versenyprogramban. A deszkiekről talán
elmondható, hogy 2002 óta ők bizonyultak a legsikeresebb szervezőknek e fesztivál szervezésében
és lebonyolításában, és azok is
maradtak - sokak szerint - máig.
Néhány év kihagyás volt a Bánát
részéről, akik a legtöbb díjat kapták. Talán most, hogy újra reorga-

Pedagógusnap Deszken!
Június 3-án ünnepeltük pedagógusainkat. Örömmel láttam
naptáramban, hogy aznap délelőtt
dolgozom, így ott tudok lenni az
ünnepségen. Két okból is öröm
számomra ez az ünnep: egyrészt
maximálisan szeretem és tisztelem pedagógusainkat, másrészt a
városban már évek óta nem tartja
senki fontosnak ezt a napot, így
legalább Deszken látom és érzem
azt a megbecsülést, ami kijárna
minden pedagógusnak.
Hétfőn volt egy furcsa telefonhívásom. Látom, ismeretlen
szám, felveszem, bemutatkozom,
mire egy félig sírós hang beleszól:

„Szia anyu! Meg tudod mondani,
mikor lesz az edzőtáborom?” Felismertem fiam hangját, (mentségemre szóljon, hogy az udvaron,
a legnagyobb gyerekzsivajban
zajlott a beszélgetés…), és ugyan
csodálkoztam, hogy miért nevezi
a néptánc tábort edzőtábornak,
azt meg végképp nem értettem,
hogy minek kell a dátum, de
azért gyanakodva visszakérdeztem: „Milyen edzőtábor?” „Hát, a
vízilabda!”- értetlenkedett a fiú,
így egyből kiderült számomra,
hogy nem az én gyerekemmel
beszélek… „Sajnos, téves számot
hívtál” – kezdtem mondani, mire

nizálodott és néhány év Szerbiában történt fesztivál lebonyolítás
után ismét Európa különböző országaiban rendezik, Deszk is bekapcsolódhat a szervezésbe, de a
Bánát a részvételre mindenképp.
A bécsi fesziválon Vujcsin Lyubomír-Mile: „Bele Poklade” „Fehér
Farsang”, Szerb táncok és énekek
Bácskából a koreográfiát adták
elő – háromgenerációs, szemet
kápráztató és szívet melengető
„mű”, amit csak a legjobbak tudnak a gyönyörű népviseletben és
kitűnő zenei kísérettel előadni
– mondta Roganovity Gordana
etnokoreográfus, a zsűri tagja.
Talán ez is bizonyítja, hogy a sokéves sikeres szereplés és kitüntetés Deszknek csak erőt adott a
további jó és hasznos munkához.
A másik jelentős fellépés a június 11-én megrendezett „Tabán
est volt” Budapesten a MOM

Kulturális Központban. A programban mint vendégek vettek
részt, ahol szintén előadták a „Fehér Pünkösd” „Bele Poklade” koreográfiát és a Kolasin és Leskovác koreográfiát, valamint külön
a tamburazenekar is bemutatkozhatott a nagyszámú közönségnek.
Természetesen nincs megállás,
mert következik a június 25-i szőregi fellépés a Rózsafesztiválon,
majd az aratási népszokások felelevenítése július 10-én Deszken,
és a hagyományos Szerb népzenei
tábor és Kézműves tábor augusztus 14-19-ig a Deszki Szent Száva
Oktatási, Kulturális és Hitéleti
Központban. Mint minden évben, most is részt vesznek a gyerekek különböző néptánc táborokban, legtöbben a battonyai szerb
néptánctáborban fogják gyakorolni az új tánclépéseket.
Rusz Borivoj

elnézést kért, és gyorsan letette.
Eltelt negyed óra, újra telefon,
látom, ugyanaz a szám, úgyhogy
miután felvettem, már mondtam is. „Nyuszikám, még mindig
nem az anyukád vagyok, és még
mindig nem tudom, mikor lesz a
táborod…” Döbbent csend, majd
a válasz: „Hát, az biztos, mert én
Török Ani vagyok az önkormányzattól!” Na, ezen aztán elviháncoltunk egy darabig, de a lényeg, így
tudtam meg, hogy verset kellene
mondanom pedagógusnapon! Ez
a „hóhért akasztják” tipikus esete
volt számomra: pedagógusként
pedagógusoknak verset mondani… izgultam is rendesen. Így
utólag már nem is értem, miért,
hiszen az itteni közösségünkben
mindenki mindenkit ismer, a kedves arcokon csak azt láttam, hogy
de jó már így év végén leülni, és
pihenni kicsit egyet! Király László polgármester úr szeretetteljes
köszöntője után süteménnyel és
üdítővel kínáltunk mindenkit, és
végre felszabadultan beszélgethetett idős a fiatallal, nyugdíjas
pedagógus a pályakezdővel! Idén

külön öröm volt számunkra, hogy
sok, már nyugdíjas óvó néni, tanár néni, tanár bácsi is elfogadta
meghívásunkat, talán annak is köszönhetően, hogy az önkormányzat kisbusza hozta-vitte őket, így
könnyebben beadták a derekukat.
Azt különösen mosolyogva néztük, hogy azok a tanítóink, akik
egész nap csitítják, fegyelmezik
gyerekeinket, ugyanúgy tudnak
ám viselkedni, mint a gyerekek…
Ugyanis beletelt egy kis (na jó,
nem kis) időbe, mire végre elkészülhetett a szuper csoportkép!!
Azóta már többször végignéztem
a polgármesterünk által feltett
képeket, és nem tudok másként
fogalmazni: szívet melengetőek!!!
Kívánom, hogy- bár rengeteg
a munka, és rengeteg a felülről
jövő érthetetlen Rátok rótt teher-,
maradjatok ilyen mosolygósak,
szeressétek és neveljétek gyerekeinket ezután is, és mi jövőre is
ugyanilyen szeretettel várunk Titeket!!
Sillóné Varga Anikó
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Deszki Sport Club – szezonértékelő

Eseménydús tavaszi szezont
tudhat egyesületünk a háta mögött. Jelentős változások történtek
felnőtt csapatunk játékosállományát illetően, melynek köszönhetően egy sokkal kiegyensúlyozottabb, és eredményesebb félévet
produkáltunk. A mindössze két
vereséget elszenvedő gárda négy
döntetlen mellett kilenc győzelmet ért el. Kiemelendő támadó
hármasunk eredményes játéka, a
Major László, Gallai Gábor, Adamov Filip hármas összesen 52
találatot jegyez, ami több, mint
csapatunk góljainak fele.
Ifjúsági csapatunk is meggyőzően szerepelt, s a tavalyi bronzérem után most egy ezüstöt
harcolt ki, emellett több játékos
is lehetőséget kapott a felnőtt csapatban való bemutatkozásra. Ami

a következő szezont illeti, Huszti
Richárd és Papp Bence minden
bizonnyal a Lehota István vezette
felnőtt gárdát fogja erősíteni, valamint a még ifjúsági korú Békési
Róbert is kopogtat az öltöző ajtaján. Hármójukon kívül húzóemberei voltak ifjúsági csapatunknak, s az egész szezon alatt remek
teljesítménnyel járultak hozzá a
sikerhez Rácz Balázs, Benasnoun
Ádám, és Király Csaba, azonban
akadtak olyanok is, akik vagy képességeik, vagy akaraterejük hiánya miatt nem tudtak kitartani
egyesületünk mellett.
A versenykiírás szerint ez a
második hely feljutást ér a megyei első osztályba, így 10 év után
ismét a megye élvonalának bajnokságában szerepelhet az U19,
melybe egyesületünk várja vis�-

sza a klubhoz kötődő, elsősorban
deszki lakosú játékosait.
Serdülőcsapatunk szintén szépen helyt állt, mivel itt nagyrészt
korosztályon aluli játékosok szerepeltek, elsősorban a tapasztalatgyűjtés lehetett csak a legfőbb
elvárás, azonban kiemelendő
Daróczi Dávid teljesítménye, aki
a serdülő mellett az ifinek is meghatározó tagja volt kapusként,
valamint Pap Róbert és Márkus
Roland példaértékű hozzáállása.
Míg felnőtt csapatunk kisebb
szünetet tart a következő szezonra szóló nyári felkészülésig, addig
mind az ifi, mind a serdülő csapat
részt vesz a Csongrád Megyei
Labdarúgó Szövetség által kiírt
strandlabdarúgó bajnokságon.
A legfiatalabbak a Bozsik program keretén belül rendszeresen
tornákon vettek részt. Pár hónapnyi kényszer szülte helyettesítés

után szerencsére visszatért a fiatalok trenírozására Tóth Tibor, s ennek a korosztálynak a legidősebb,
s legjobb képességű futballista-palántái nyártól az U14-es bajnokságban is szerepelni fognak,
míg a fiatalabbak továbbra is a
Bozsik tornákon bizonyíthatnak.
A sportkör évzárójára június
17-én kerül sor a Ljubo vendéglőben. Köszönet illeti a csapat
segítéséért, a mérkőzések utáni
vacsoráért, üdítőkért és áldozatos
munkájáért Szabó László elnök
urat, Mészáros Feri és Zika Laci
bácsit, A Deszki KFT-t és Sarkadi Szilviát, az Antikorr KFT-t, A
Ljubo vendéglőt, Molnár Sándort
és a Deszki Vadász Társaságot az
évzáróra készített vacsoráért, s
nem utolsó sorban polgármesterünket, Király Lászlót.
Szabó László
DSC elnök

Gyermeknapi horgászverseny

Folytatva az évtizedes hagyományokat,
egyesületünk ez évben is megrendezte az évről
évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő
gyermeknapi horgászversenyét. Ez volt a 3. év,
hogy a Deszki Nagycsaládosok Egyesülete társult a szervezéshez, lebonyolításhoz – melyet
ezúton is köszönünk -, megkönnyítve a reánk
háruló feladatokat. Nekik köszönhetjük a rendezvény betétprogramjait: arcfestés, ugrálóvár,
vattacukor készítése különböző ízesítéssel. Az
apukák bánatára Arany Ászok ízű sajnos nem
volt. Emellett gondoskodtak róla, hogy senki

ne maradjon éhes és szomjas. Többféle szendviccsel, üdítővel kínálták a versenyzőket, hozzátartozókat, vendégeket. A 8 órai kezdésre
42 versenyző ülte körül a tavat. A legfiatalabb
4 éves, a „legöregebb” 14 éves volt. A szép idő
ellenére a halak nem igazán voltak partnerek
a jó fogási eredményekhez. A versenyzőket
kárpótolta az a sok szép és finom ajándék,
amit az eredményhirdetés során átvehettek.
Valamennyi résztvevő jutalomban részesült.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy
felajánlásaikkal hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez és a gyerekek öröméhez.
Végeredmény:
I.
Gyozsán Szilvia – 2,75 kg
II.
Kovács Tamás – 0,5 kg
III. Kelemen Gergő – 0,48 kg
Rendezvényünk támogatói:
Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház
„Berni” kisállateledel és horgászbolt
Vörös-Szekfű Cukrászda
Király László

Csanádi Ferenc
Lévai István
Tari János
Fodor Béla
„Maros Ponty” Horgászegyesület
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Hírek az idősek klubéletéről

Május hónap mozgalmas és színes programokban gazdag volt a klubtagok életében.
Május 12-én születésnapi, névnapi köszöntő volt. Április, május, június hónapban ünneplő klubtársak fogtak össze és látták vendégül a
klubtagokat. Finom csirkepörkölt tésztával és
krémes sütemény ebéd elfogyasztását követően táncra perdültünk. Akiket köszöntöttünk:
Hegedűs Józsefné, Cserháti György, Álmosdi
Antalné, Fülöp Istvánné, Zika László, Mélykúti Elemérné, Börcsök Imréné, Kiss Istvánné,
Arany Jánosné, Kiss Györgyné, Temesvári Antalné, Radics Béla, Juhász Ferencné, Vígh Ferenc, Papp Józsefné, Gárgyán Zoltán, Csonka
Ferencné, Tari János.
Május 17-én a Makói Hagymatikum Fürdőben részt vettünk a 2016. év II. Nyugdíjas
Találkozóján, ahol fürdőzés közben vízi tornázhattunk. Nádas György humorista volt a
nap sztárvendége, aki körülbelül fél órán keresztül szórakoztatta a közönséget.
Miskolcra kirándultunk néhány klubtársunkkal. Érkezésünk után Miskolctapolca
Barlangfürdő szolgáltatásait vettük igény-

be. Miskolctapolca Európában egyedülálló
karsztvizes termál-barlang fürdője igazi regenerálódást biztosított, így kipihentük az utazás
fáradalmait.
Aggteleken a Baradla-barlang legismertebb
részeit bemutató túra 1 km-es útvonalát tettük
meg. Ezen megismerkedhettünk egy csodás
világgal, a híres Anyósnyelv, a Mikulás, a Tigris, az Oszlopok csarnoka, lenyűgöző méretű
termében megszámlálhatatlan képződményt
találhattunk. A sziklák függő- álló cseppkövek,
cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók megmozgatták a fantáziánkat. A koncertek helyszínéül
szolgáló Hangversenyteremben pedig a barlang kiváló akusztikája nyújtott felejthetetlen
élményt számunkra. Az étteremben elfogyasztott ebéd után visszatértünk Miskolcra, ahol
este még felmentünk az Avas kilátóhoz, majd
onnan a pincesoron lesétáltunk a belvárosba.
A keskeny nyomtávú 14 km hosszú erdei
vasútvonalon Miskolcról a festői szépségű
Hámori-tó partja mentén, érintve az ország
legrégebbi, máig működőképes ipari műemlékét, az újmassai őskohót a pisztrángkeltetőjéről híres Garadnáig utaztunk. Pisztrángot
ebédeltünk az Erdei Halsütödében, majd Lillafüreden folytattuk a napunkat.
Különleges természeti érték a lillafüredi
Palotaszálló függőkertje alatt húzódó Anna-barlang, amely egyike a világ három, a
nagyközönség számára látogatható mésztufa-barlangjának. A szokatlanul finom, csipkeszerű képződményekkel díszített termeinek
megcsodálását követően a királynék várába,
a Diósgyőri Várba tettünk látogatást. A vár

berendezéseinek sajátossága a kötetlen megismerésben rejlik; szabadon mozogva, minden
dolgot kipróbálva élhettük át a középkori vár hangulatát. Az interaktív tartalmak
mellett korhű ruhába öltözött animátorok,
valamint a földszinti térben helyet foglaló középkori, mindennapi életet bemutató terek is
hozzájárultak a feledhetetlen élményhez.
Utolsó napunkon Miskolc nevezetes tereivel, épületeivel ismerkedtünk. Mindannyiunk számára talán a leglenyűgözőbb látnivaló az Ortodox Templom és Múzeum volt. A
copfstílusban épült templom Közép-Európa
egyik legnagyobb, legszebb görögkeleti temploma. Benne látható az ország legmagasabb, 16
méter magas ikonosztáza, rajta 88 kép jeleníti
meg Jézus életét.
A városnézés egyben azt is jelentette, hogy
rövidesen végéhez közeledett kirándulásunk
és búcsút kell vennünk a várostól, ahol csodálatos emlékekkel lettünk gazdagabbak.
Május 26-án a Kossuth utcai futóversenyen
deszki nyugdíjas kategóriában nőknél Csonka
Ferencné második lett, férfiaknál Fülöp István
első, Csonka Ferenc harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk klubtársainknak!
Deszki Nyugdíjas Klub tagjai

ELHUNYT TEMPFLI JÓZSEF
Hosszan tartó betegség után, 85 éves korában, szerdán elhunyt Tempfli József, a
Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye
nyugalmazott püspöke. Az egyházi vezetőnek
deszki kötődése a település posztumusz díszpolgári címével kitüntetett Dr. Tempfli Ferenc
révén van. Díszpolgárunk rokonaként látogatott Deszkre 1997-ben, amikor felszentelte az
Oroszhegy testvértelepülés által adományozott, a régi iskolánk mellett felállított hatalmas székelykaput.
Tempfli József a Szatmár megyei Csanáloson született 1931. április 9-én. Középiskoláit
a nagyváradi Szent László Gimnáziumban
kezdte, a nagykárolyi piaristáknál folytatta,
majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett. 1950 és 1956 között tanító-nevelőként dolgozott a szentjobbi iskolában. 1956 őszén kezdte el tanulmányait a
gyulafehérvári Római Katolikus Teológián,
melyek elvégeztével 1962. május 31-én Márton Áron püspök szentelte pappá.
1962 és 1979 között a Bihar megyei Tenkén,
1979 és 1981 között a Szatmár megyei Tasná-

don, 1981 és 1990 között Nagyvárad-Olasziban volt plébános. 1982. június 27-én szentjobbi apáti címet kapott.
Küzdött a kommunisták által elkobzott vagyon visszaszerzéséért.
1990. március 14-én II. János Pál pápa Nagyvárad 81. püspökévé nevezte ki. Felszentelését 1990. április 26-án a nagyváradi székesegyházban tartották. Rendületlenül harcolt
a kommunista időkben elkobzott egyházi
vagyon visszaszerzéséért. Nyugdíjazási kérelmét 2008 decemberében XVI. Benedek pápa
elfogadta; megyéspüspöki szolgálatát 2009
márciusában fejezte be.
Nyugdíjas éveit a nagyváradi Kanonok soron berendezett kanonoki házban, a közéletből visszavonultan töltötte. Az egyik utolsó
nyilvános megjelenése a pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából bemutatott hálaadó szentmisén volt 2012. május
31-én.
Egyházmegyéjének kormányzása idején, a
tizenkilenc év alatt húszezernél több fiatalt
megbérmált, negyvenhat papot szentelt, és

három püspök szentelésén is társszentelőként volt jelen. Munkája elismeréseként több
egyházi és világi kitüntetésben részesült:
1997-ben Magyar Örökség díjjal, 1999-ben
a Bethlen Gábor-díjjal, 2009-ben a Magyar
Szabadságért Díjjal tüntették ki, 2007-ben
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
nagykeresztjét.
Stoffán György szavaival búcsúzunk tőle
deszkiként:
„Élete és munkája nem csupán követendő példa, hanem a nemzet lelkiismerete is.
Hiszen Tempfli püspök úr minden cselekedete, intézkedése és minden imája egyetlen
célt szolgált: – A nemzet megmaradását,
és a keresztény nemzeti egység megteremtését. Bízom abban, hogy értékes életének
példája és értünk mondott égi fohászai e
nagy cél elérésében segítségünkre lesznek…
Talán nem túlzás, ha azt mondom: – Ne
érte, hanem hozzá imádkozzunk!”
Király László polgármester
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XXI. Kossuth utcai futóverseny
Deszk Község Önkormányzatának védnöksége
alatt 2016. május 26-án
került megrendezésre 21.
alkalommal a Kossuth
utcai futóverseny. Ezúttal
120 versenyző állt rajthoz.
Legnépesebb
mezőny
az alsó tagozatos fiúknál
és lányoknál, valamint a
szerb iskolásoknál nevezett.
Prónai Mónika tanítónő mozgósítására a szerb
iskola 100%-os részvétellel büszkélkedhetett.
A helyezettek díjazását
a vándorserlegek alapítói biztosították, melyet
a résztvevők nevében ezúton is köszönünk.
Alapítók: Baranyi József, Bertók Péter, Beszédes Viktor, Farkas Péter,
Kacsa József és Majzik
Andrea, Kardos Dorina, Kardos Edina, Király
László, Kiss Beck Regina,

Kiss Beck Tamara, Kiss
Hanna Laura, Kiss Zalán
Áron, Kócsó Zoltánné
Zsuzsa, Kovács Dániel
Csaba, Mészáros Milán,
Mészáros Zsófia, Mészáros Marcell, Mészáros
Luca, Mészáros Réka,
Németh Maja, Németh
Mira, Révész István, Révész Petra, Révész Villő,
Romsicsné Kovács Ilona,
Stefán Gáborné, Terhes
Éva, Terhes Zoltán, Tóth
Ferenc, Vörös Eszter és
László Levente.
Köszönet a versenyre
mozgósító tanároknak és
óvónőknek!
Óvodás
kiscsoportos fiúk:
1. Dékány Péter
2. Jankó Viktor
3. Karagity Márk
Óvodás
kiscsoportos lányok:
1. Kocsis Virág Eszter

2. Botlik Gréta
Óvodás középső
csoportos fiúk:
1. Domokos István
2. Szécsi Dániel
3. Szalma Ádám István
Óvodás középső
csoportos lányok:
1. Papp Dorottya
Óvodás
nagycsoportos fiúk:
1. Varga Zalán
2. Tóth Dominik
3. Botlik Csongor
Óvodás
nagycsoportos lányok:
1. Fürge Rebeka
2. Kovács Regina
3. Kardos Edina
1-2. osztályos fiúk:
1. Varga Dániel
2. Dávid Gergő
3. Pásztor Dániel
1-2. osztályos lányok:
1. Konkoly Kitti
2. Baranyi Nóra
3. Váradi Sára
3-4. osztályos fiúk:

1. Varga Ádám
2. Frank Krisztián
3. Bitó Sándor
3-4. osztályos lányok:
1. Vas Maja
2. Simon Sára Maja
3. Kovács Kámea
5-6. osztályos fiúk:
1. Tóth Zoltán
2. Frank Kristóf
3. Kócsó László
5-6. osztályos lányok:
1. Mészáros Zsófia
2. Kis Judit
3. Haska Lilla
7-8. osztályos fiúk:
1. Nacsa Imre
2. Kócsó Richárd
3. Mészáros Ákos
7-8. osztályos lányok:
1. Horváth Veronika
2. Frank Anna
3. Kardos Lili
30 év alatti férfiak:
1. Bende Bence
2. Netye Máté
30 év alatti nők:
1. Frank Dóra

Helyi értékeink 2.
Új sorozatunkban a deszki értékeket mutatjuk árnyékot adtak. A kialakított tó és a benne tabe Önöknek. A második cikkben a Gerliczy kas- lálható sziklabarlang jó állapotban volt. A báró
tély védett parkját és kertjét mutatjuk be.
elismerte, hogy mindez Hein János szaktudásának és jó ízlésének gyümölcse. A park értékét a ritka, igényes kialakítású művi elemek
Gerliczy kastély kertje
mellett növényállománya is tovább emeli.
Az 1884-ben épült eklektikus-klasszicizáló, Az értékes növényzet báró Gerliczy Ferenc
volt Gerliczy-kastély (Alkotmány u. 36.) épüle- fiának, Félixnek köszönhető, aki a gondosan
tében jelenleg a Mellkasi Betegségek Szakkór- megtervezett parkba külföldről növényritháza működik. A kastélyt eredetileg 18 holdas kaságokat hozatott. Ez a növényállomány
park vette körül. Az országúttól kocsibejáró, indokolja, hogy nem csak a park művi elemei,
kiskapuk és a hozzájuk tartozó kapusépületek, de növényzete is védelemre érdemes. A park
egyéb gazdasági épületek zárták el, illetve körül. értékes növényállományában is ritka különleA főbejárattal szemben az országút másik ol- gességnek számít például a kastély főhomlokdalán földszintes, barokk hangulatú gazdatiszti zata előtti kocsányos
lakás és kiszolgáló épületek álltak.
tölgy sövény.
Az itt található mesterséges tó a szigettel és
A jelenleg hét
a sziklabarlang kivételes kerttörténeti értéknek hektáros kastélypark
számít Magyarországon.
egyedi és védett
A kastélypark figyelemre méltó kertészettel természeti értékű
rendelkezett, melegházzal, illetve külön virág- kocsányos tölgyei
házzal. 1910-ben például 10 kertész és több ker- nemcsak a betegek
tészbojtár dolgozott a 18 holdas parkban. Hein gyógyulását segíJános a park egyik eleméről, a medence végében tik elő, hanem az
található török sátorról képet is közölt kataló- idelátogatóknak is
gusában. 1911. szeptember 24-én köszönőle- kellemes élményt
velet kapott báró Gerliczy Ferenctől, melyben nyújtanak, a park
elismerését fejezi ki a kert iránt. A mélyen fekvő, díszítőszobraiszikes, vizenyős talajból 20000 kocsi föld ráhor- val együtt (Varga
dásával sikerült termékeny földet létrehoznia, Imre, Vass Károly
mely nélkülözhetetlen volt egy nívós park ki- és Kovács Ferenc
alakításához. Ekkor a fák már terebélyesedtek, alkotásai).

2. Savanya-Molnár Éva
30 év feletti férfiak:
1. Kovács Antal
2. Szirovicza Norbert
30 év feletti nők:
1. Kajtor Zsuzsanna
2. Seres Katalin
Nyugdíjas
deszki nők:
1. Vincze Jánosné
2. Csonka Ferencné
Nyugdíjas
deszki férfiak:
1. Fülöp István
2. Gyorgyev Vojiszláv
3. Csonka Ferenc
Nyugdíjas
szőregi férfiak:
1. Kele István
2. Kéringer Péter
3. Molnár János
Nyugdíjas
szőregi nők:
1. Sajó Dánielné
2. Szőnyi Jánosné
3. Kele Istvánné
Gyorgyev Vojiszláv
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Kert és konyha

Ismét június lett. A lezárt évvégi
jegyek, a ballagások, az esőillatú
délutánok, a csillagfényes éjszakák
hónapja. Az élhető, ünneplő nyári
hónap, amikor még nincs tikkasztó hőség, és a sarokban landolnak
az iskolatáskák. Az osztálykirándulások hónapja ez, a nyári szünetet megelőző szalonnasütéses
összeröffenések, az előszezonban
startoló nyaralók, vagy éppen a
földeken az idénykezdő munkák
időszaka.
Ritkán jutok ki a piacra, pedig
nem messze dolgozom a Mars
tértől. Van benne valami csábító,
amolyan időrabló forgatag, amelyben elveszni az időmilliomosok kiváltsága. Mégis, amikor ott vagyok,
magával ragad a sok színes zöldség
és gyümölcs, meg-megállok az
idős mamókákat elengedni, mosolyogva nézem a csillogó szemű
gyerekeket, a magabiztosság hiányában szenvedő fiatal vásárlókat,
vagy azokat az embereket, akiknek
mindenkihez van valami jó szavuk.
Szeretnék olyan lenni, mint ők: mosolyt csalni az emberek arcára. Milyen nehéz is ez. Sokáig azt gondoltam, hogy ez csak azoknak megy,
akik maguk is mosolyognak. Folyton. De nem így van. Én sokszor
frászt kapok a kényszermosolytól.
A természetes kétely vagy megilletődés örömtelibb sok helyzetben,
mint a vidámság maga.
Őszintén szólva, minden hónapban elolvasom a korábbi, azonos
hónapokban írt cikkeket. Derűre
kapok tőlük olykor, máskor a fejemet csóválom... Más élethelyzetben íródtak, más élethelyzetben
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olvasódnak. Szeretnék arról írni,
mit melyik hónapban és hogyan
érdemes csinálni a kertben, de nem
lenne hiteles. Mindent éppen akkor teszek, amikor idő van rá, már
régen nem a konyhakert körül forog az életem. Viszont szeretem a
kertészkedést, életem részévé vált a
gasztronómia, így, bár a szabályosság nem nagykönyvi, az életszerűségre igyekszem törekedni...
A piac mellől kanyarodtam el,
melyet bizony sokszor azért nem
látogatunk meg, mert sok idénytermék a szupermarketekben is elérhető. Viszont annak még jobban
örülök, hogy a lassan két éve létrehozott közösségi oldalon található
csoport létszáma (Deszki Termelők
és Kézművesek) bővül folyamatosan, és a termelők itt (is) hirdetik
portékáikat, vagy épp itt találnak
meg vásárlók terményeket.
És hogy mit is főzhetnénk ebben a
zamatos hónapban? Hideg meggylevest, vagy petrezselymes újkrumplit? Rántott cukkinit vagy tanyasi csirkepaprikást? Grillezzünk
valamit/bármit hétvégén, tárcsán
vagy grillrácson? Dobjunk össze
egy egytálételt, tésztásat vagy rakottasat, vagy esetleg bíbelődjünk
a fogásokkal, köretekkel? Gyümölcsös-krémes sütit készítsünk, vagy
egy pohárkrémet?
Akárhogyis, egyiket se hagyjuk
ki a nyár folyamán. Ha megoldható, mindent próbáljunk ki, hosszú
a nyár (bár gyorsan elrepül), és fel
kell tölteni a vitaminkészleteinket.
Most egy gyümölcsös, egyszerűen elkészíthető finomság receptjét
hoztam, melyet a Deszken megismert jostából készítettem először
pár évvel ezelőtt. Azóta, bár itt helyben is megvásárolható ez a gyümölcs, én már az ajándékba kapott
jostabokortőről szüretelhetek.
Pár szó a gyümölcsről: a josta,
annak, aki szereti a feketeribizlit, és/
vagy a püszkét (=büszkét, pöszmétét, piszkét, köszmétét, egrest, stb.),
nem okoz csalódást. Relatíve nagy

bogyók, feketéslila héjjal, lédúsabb
és édesebb, mint az egres, viszont
nem olyan orvosságkesernyés,
mint a feketeribizli. Nevét “a szülők
német nevéből – Johannisbeere *
Stachelbeere – képezték. Magyar
neve a riszméte, amit a szülők magyar nevéből képeztek.” (wikipedia)

Jostás-erdei
gyümölcsös
túrókrém

HOZZÁVALÓK
 200 g túró (házi ordakrémmel helyettesíthető)
 200 ml habtejszín (növényi
alapú)
 egy tasak habfixáló
 200 g bogyó vegyesen (josta,
szeder, ribizli, málna)
 2 nagy evőkanál bourbon
vanillincukor
 2 nagy evőkanál natúr joghurt

ELKÉSZÍTÉS:
1. a túrót/ordát apró lyúkú
szitán törjük át. Időigényes és fárasztó munka, de mindenképpen
megéri a fáradozást. A gyümölcsöket megmossuk, lecsepegtetjük.
2. Az áttört túrót a vanillincukorral és a joghurttal elkeverjük. A
nagyobb gyümölcsöket kettévágjuk, a kisebbeket egészben hagyjuk, majd lazán hozzáforgatjuk a
túróhoz, hogy össze ne törjenek.
3. A tejszínhabot habfixálóval
laza habbá verjük, majd kanalanként a túróhoz adagoljuk.
4. Kis tálalókelyhekbe töltjük (6
kis, vagy 3 nagy adag), és egy órára
a hűtőszekrénybe tesszük.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

NYITVATARTÁS:

H-P: 600-1900
Deszk, Alkotmány u. 47.

Szo: 600-1400
V: 700-1200

2016. június 27. – július 05.
Nestea citrom
1,5 l

Csirke hátsó negyed

Trappista sajt

Anni Panni tejföl 20 % 700 g

Emese ásványvíz
szénsavmentes 1,5 l

.

Anni Panni
natúr joghurt 140 g

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart!
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk,de elnézést kérünk!

2016. JÚNIUS

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, Széchenyi István 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)
Nyári nyitva tartás:
(április 1.-augusztus 31. között):
Szerda: 10-16-ig, Péntek: 12-18-ig
Szombat: 10-18.20-ig
Ebédidő: 12-12.20-ig, (Szombaton van ebédidő)
Hulladéktelep vezető:
Kócsó Zoltán Tel: 0620/620-7957
Kérjük, mielőtt megkezdené a hulladék lerakását, legyenek
szívesek az irodába befáradni, adategyeztetés céljából!

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: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
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 az állatorvosnak:
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.
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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. Dancsik Zoltán fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
Hétfő: 10:00-16:30, Kedd: 11:00-18:00
Szerda: 7:00-16:30, Csütörtök: 7:00 – 12:00
Péntek: 10:00 – 12:00
Időpont egyeztetés: 0630/9981-421,
http://doktordancsik.hu

GYÓGYSZERTÁR

6772 Deszk Széchenyi István 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;

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

július 6., 20.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

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

MEGÉRKEZTÜNK!

Gombkötő Lindának és Sztán Lászlónak (Deszk, Széchenyi I. u. 45.) Barnabás,
Szabó Gabriellának és Dr. Révész Imrének
(Deszk, Juhász Gyula u. 17/1) Imre,
Mikuláss Katának és Radvánszki Antalnak
(Deszk, Széchenyi I. u. 60.) Kristóf,
Hudák Krisztinának és Kovács Györgynek
(Deszk, Petőfi u. 12.) Balázs
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS

Retek Teréz - Deszk, Rákóczi utca 21.
szám alatti lakos 56 éves korában elhunyt,
Magosi Vince - Deszk, Magyar utca 42. szám
alatti lakos 82 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG

Tóth Nelli szegedi lakos és Ábrahám
János deszki lakos - 2016. június 4-én,
Kovács Adrienn és Ilia Szabolcs
deszki lakosok – 2016. június 16-án házasságot
kötöttek.
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Pedagógus nap

ori pedagógus
Örültünk, hogy sok egyk
t!
megtisztelte az idei ünnepekó;

Ildi
(Balogh Józsefné Aranka; Török
Péterné Ica
Báló Józsefné Ica néni; Takács
néni; Koncz Bálintné Irénke;
Szűcs Lászlóné Irénke néni;
Dudás Istvánné Marika néni)

Cantabella nő kar
Wiesenbachban

Gyermeknap

Elsőáldozóink

Bárdi Henriett Viktória,
Eperjesi Boglárka, Gilicze Anna,
Kocsis Janka, Karagity Anna

Ezüstérmes lett a DSC ifi futball csapata
gratulálunk Kiss Máté edzőnek és a fiúknak!

