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XXII. Deszki Falunapok
A település legnagyobb ünnepe, 

ami a legtöbb látogatót csalogatja 
évről évre a szabadidőparkba – a 
Falunapok. Idén bőven jutott kelle-
mes meglepetés a kilátogatóknak. 

A cikkeket a 6-7 oldalon olvashat-
ják. 2016. szeptember 2-3-4.

VI. Ajvár Fesztivál
Alig pihentük még ki a Falunapokat, máris az isteni ajvárt kóstol-

hattuk a Szabadidő Parkban. A Bánát Szerb Közhasznú Kulturális 
Egyesület által szervezett fesztiál egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend országszerte. 

A beszámolót a 10. oldalon olvashatják.

Fesztiválok hónapja Deszken 
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– Kik kaptak elismerést a idén faluna-
pon?

– Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, 
amikor a közösségért legtöbbet munkálkodók 
elismerését adhatjuk át ezen a neves napon.  

Idén is a sportban elért eredményeikhez 
gratulálva adtunk dícsérő oklevelet Godó Lívi-
ának, Mészáros Zsófiak és Karnok Marcellnek, 
mint a jövő nagy sportreménységeinek. 

Köszönő oklevéllel jutalmaztuk Pajcsin Szil-
via pótolhatatlan munkáját, amit a Baba-ma-
ma klubban és a helyi termelőknek szervezett 
vásárokon fejt ki évek óta. 

Köszönő oklevelet kapott Tirk István az is-
kola felszereltségének fejlesztéséért tett mun-
káért.

A nyugdíjas klubban végzett munkájukért 
kaptak köszönő oklevelet Börcsök Imréné, 
Szarvas Erzsébet és Radics Béláné.

A testvértelepülési kapcsolatok erősítéséért 
és ápolásáért ismerte el a képviselő-testület 
Farkas Péter munkáját a „Közösségi munka-
végzésért díj”  odaítélésével.

Közművelődési díjat kapott a 2015-2016. 
évi kimagasló eredményeiért a Borbolya nép-

tánccsoport, és a településünkön legrégebb óta 
aktívan zenélő, valamint a szerb népzenét elhi-
vatottan ápoló Rusz Mákszó.

„Deszk községért” kitüntető címet ado-
mányozott a képviselő-testület Dr Bene Kál-
mánnénak és Molnár Józsefnek. Dr. Bene 
Kálmánné a Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány, míg Molnár József a Deszk 

Község Népművészetéért Alapítvány kuratóri-
umi elnökeként tett sokat a közösségünkért, és 
elévülhetetlen érdemekkel mutattak példát az 
őket követőknek. 

Minden kitüntetettnek ezúton is, ismét gra-
tulálok és szívből köszönöm egész közössé-
günk nevében áldozatos munkájukat!

– Hogyan értékeli az idei falunapi ren-
dezvényeket?

– Azt hiszem, hogy leginkább a deszkieket 
kellene megkérdezni erről, én is csak az ő vé-
leményüket idézném: „Jól szervezett, nagyon 
klassz hétvége volt!” És hozzáteszem, hogy 
köszönöm miden kollégámnak, a támogató-

inknak, a segítőknek! Valóban jól szervezett, és 
talán megkockáztathatom a kollektíva munká-
ját dicsérendő – hogy a megye egyik legszín-
vonalasabb falunapi rendezvényévé nőtte ki 
magát a falunapunk.

Párhuzamosan idén is futott a Szegedi Nem-
zetközi Tiszai Halfesztivál is, de nem hiszem, 
hogy valós konkurenciát jelentett volna ez a 
XXII. Deszki Falunapokra nézve. Nagy prog-
ram és színes forgatag a szegedi is, de őszintén 
szólva csak egy dolgot tehet ott az ember: végig 
sétál hatalmas tömegben, valahol bizalmat sza-
vazva vesz magának egy tál ételt, leül, megeszi 
és tovább sétál. Ha van koncert élvezi, ha nincs, 
pihegve hazamegy. Deszken egy családias 
hangulatú varázslat várt minden kilátogatót. 
A játszóházak, a légvárak, az állandó progra-
mok mellett jókat beszélgetve végigkóstolhatta 
a standok főztjét, a deszki sátorban rotyogó 7 
óriás bográcsot segíthetett 50 forintért kiüríte-

ni, a belga delegáció által hozott 500 liter sört 
kikortyolhatta vatikáni valutáért, miközben 
– talán először életében – isteni ingyen fekete 
kagylót kóstolhatott az elmaradhatatlan algyői 
sült hal élvezetei után. Mindezt beszélgetve a 
magyar és külföldi csapatokkal, koccintgatva és 
barátkozva tehette meg. Én sokakkal - Önök-
kel, Veletek – együtt mindig ezt választanám! 

Nagyon színes volt az idei kavalkád is, kö-
szönhetően a majd 80 külföldi vendégnek, 
kedves polgármester kollégáim kulináris 
zsonglőrködésének, a Deszk Parádéra felké-
szült csapatoknak, a V8-as amcsi autóknak, 
a baba-fa ültetőknek, a játék-rengetegnek, a 
színvonalas műsornak és a TAUGÉP által fi-
nanszírozott tűzijátéknak és sok programnak 
köszönhetően. 

Mindig próbálkozunk újdonságokkal is. 
Idén először a főtérről indulva menettánccal 
és a baba-fákat ültető családokkal közösen fel-
vonulva kezdtük meg a programot. Jól sikerült 
az ünnepi műsor utánra szervezett állófogadás, 
ahol zavartalanul, a soron következő program-
ra készülő feszültségtől mentesen láthattuk 
vendégül a támogatóinkat, protokoll vendége-
inket és kedves vendégeinket. Csupa jó vissza-
jelzést kaptunk erről is. Tiszaszigetről ellopott 
példa alapján pár éve köszöntjük a település 
legidősebb és legfiatalabb lakóját a falunapo-
kon. A legidősebb férfi idén Vas Jóska bácsi, 
míg a legidősebb hölgy Kószóné Bözsi néni 
volt ismét, a legfiatalabb lakónk pedig Borka 
Bettina Luca lett.  Úgy látjuk, örömmel fogad-
ják a hagyományteremtő köszöntést a deszki-
ek, és számunkra is nagy öröm a legidősebb 
és legfiatalabbakat köszönteni a legnagyobb 
ünnepünkön. Mindannyiuknak jó egészséget 
kívánunk!

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
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– Tanévkezdés is volt a hónap elején, nem csak falu-
nap. Sikerült-e a nyáron betervezett felújítás?

– Természetesen a kft kollégái, jegyzőasszony és a vállal-
kozók szorgos munkájának köszönhetően sikerült a testület 
döntésének megfelelően közel 4 millió forintnyi felújítással 
köszönteni a 2016-os tanévkezdést. Az öreg iskola előtere 
látványosan megfiatalodott, teljesen felújítottuk a tanári 
szobát, és a választásokkor megígért elsősök tantermét idén 
is felújítottuk – hiába viszi el az állam 2017. január 1-től az 
üzemeltetést. Új padok, szekrények, vidám festés, falburkolat,  függönyök és játszósarok a picurkáknak. A szülők és 
a gyerekek szerint is nagyon szép lett! Emellett minden tanteremben felcsiszolt parketta várta a gyerekeinket, ehhez 
persze a váltócipőt is bevezettük – és megadtuk hozzá a színes cipős szekrényeket is! Sok új bútort vásároltunk, hogy 
barátságosabbak legyenek a leharcolt tantermek, és folytatni akarjuk az osztálytermek falburkolatának cseréjét is. 
Köszönjük Pocsai Zsolt festő-mázoló vállalkozónak az elsősök osztályában végzett társadalmi munkáját!  

Az újiskolában is jutott tanterem festésre, a KLIKK-kel folytatott egyeztetések során meglátjuk, milyen vállalásokat 
tesz még a település az újszerű, és számunkra nem éppen szimpatikus együttműködés során. Az eddigi jó kapcsolatra 
alapozva biztos vagyok benne, hogy Plesovszkiné Újfaluczki Judit igazgató asszonnyal, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Megyei Tankerület vezetőjével való egyeztetés kapcsán a megváltozott jogi környezetben is a lehető 
legjobb együttműködésben, a lehető legtöbbet fogjuk adni a deszki gyerekeknek. Az iskola továbbra is a deszkieké, a 
miénk!   

– Augusztus 20-án Deszk is részt vett Ópusztaszeren a megye településeit felsorakoztató „Minden, ami Csongrád megye” néven futó 
Szent István napi kavalkádon. Hasznos volt-e ez, milyen tapasztalatokkal tértek haza? 

– Azt vallom, hogy minden hasznos, ami a településünket mutatja be és öregbíti a hírnevünket. A minden év augusztus 20-án kilátogatók szerint 
ilyen sokan még sosem voltak. Ez az új ötlet a megye vezetése részéről nem csak a településeket, de az ünneplőket, a kilátogatókat is megmozgat-
ták. A mi sátrunknál Márki Kitti állta a sarat, osztogatta a brosúrákat és válaszolt az egész nap bombázó kérdésekre. A sátrunkat a helyi értéket 
is reklámozó óriásplakátok díszítették, ami nem csak háttérként, de névjegyként is elérték a célunkat – sokan megálltak nálunk is. Kétségtelenül 

a legnagyobb érdeklődést és sikert a Pappné Irénke néni és édesanyám által sütött 250-300 sóskifli 
aratta, ami illatával és látványával harmonikusan épült be a homoki borok és pálinkák sorába, amit a 
körülöttünk kiállító települések kínáltak.

A rendezvényt jónak és főként folytatandónak ítélem meg, és nagy örömömre deszki sikernek is 
örülhettem az ünnepi műsor díjátadásánál. Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke, Mu-
lati Árpád deszki barátunknak, a „Csongrád Megye Egészségügyéért” kitüntető díjat adományozta 
a mentőszolgálat kötelékében és a betegellátás területén végzett munkájáért, helytállásáért. Minden 
nap elmegyünk egymás mellett, még sem tudjuk a legtöbben egymásról – milyen munkát végzünk, 
milyen sikerrel és milyen elismertséggel. Elismeréssel hallgattam az ünnepi meghívottak között, hogy 
milyen szerteágazó oktató munkát végez, milyen sikerek és állhatatos odaadás jellemzi Árpád mun-
káját. Nagy tisztelettel gratulálok minden deszki nevé-
ben a kitüntetéshez és a hivatásának ilyen magas fokú 
gyakorlásához!  

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Engedjék meg, hogy a falunapok minden 
résztvevője nevében köszönetet mondjak 
azoknak, akik velünk karöltve nagyon sokat 
dolgoztak a falunapok sikeréért!

Köszönöm Bene Ildikónak, a falunapok 
főszervezőjének, Dr Altmayerné Dr. Kocsis 
Anita jegyzőasszonynak és Bodor Mária kol-
léganőmnek az állófogadás főszervezőinek, 
hogy kedves kollégáimmal ilyen színvonalas 
vendéglátást varázsoltak. Köszönet a faluház 
és hivatal dolgozóinak, a sütő-főző nyugdíjas 
klubnak, Szabóné Sarkadi Szilvia ügyvezető 
asszonynak és a kft minden szorgos kollégájá-
nak. Köszönöm a Deszki Magyar-Német-Fla-
mand Baráti Körnek, a vendéglátó családok-
nak, a Deszki Falunkért Egyesületnek és az 
iskola és óvoda pedagógusoknak – és minden 
fellépőnek, résztvevőnek, aki munkájával szí-
nesítette rendezvényünket! 

Nagy tisztelettel köszönöm a legfőbb tá-

mogatóinknak: Az AGRONÓMIA Kft-nek, a 
TAUGÉP és a PEDO Kft-nek! 

A helyi vállalkozások, vállalkozók és segítő 
magánszemélyek támogatása nélkül színtele-
nebb és szegényebb lenne egy-egy ilyen nagy 
rendezvény. Nagyon szépen köszönjük önzet-
len támogatásukat a következőknek: Bartucz 
Tibor – PEDO Kft, Horváth Ferenc – AG-
RONÓMIA Kft, Fodor Orsolya – TAUGÉP 
Kft, Ács-Sánta Gyula - AGRONÓMIA Kft, 
Illés Gergely – K2 tortabavonó, Albert Huszár 
Ferenc, Balázs Antal, Balogh József, Bástya 
Étterem – Szőllősi István és családja, Benczik 
László, Béres Ferenc, Buzdorján Gábor, COOP 
Szeged Zrt., Csanádi Ferenc, Csikós András és 
Csikósné Kurucz Erzsébet, Égető Zsolt, Frá-
nyó József és Frányó Zoltán, Gonda József, 
Hodács Zoltán – Szatymaz, Huszti Mihály, Ir-
sai Olivér, Király András, Király Ferenc és Ko-
vács Mónika, Kiss Gyula, Kocsis István, Kócsó 

Zoltánné, Kószó István, Kovács Csaba, Kovács 
József, László Sándor, Mányi Mátyás, Mészá-
ros Ferenc, Molnár Sándor, Deszki Gazdák 
Vadásztársasága, Pajcsin Anita, Pataki János, 
Pető Zsolt, Szabó András, Szegedi Vízmű Mű-
ködtető és Fejlesztő Kft - Novák Gyula, Cs.M-i 
Tel. Tisztasági Nonprofit Kft. - Dr Koltainé 
Farkas Gabriella, ügyv.ig. és Fekete Istvánné 
ig.h., ifj. Szilágyi Imre, Szilágyi Imre, Szilágyi 
Zoltán, Nagy Péter – Szőregi Gazdabolt, Szűcs 
Antal és Dongó Mária, Szűcs Ferenc, Tanker 
Hungary Kft. - Turi István, Tisza Hotel Szeged 
– Balogh Andrea, Tóth László, Vikorné Nádas-
di Ilona – Tupperware tanácsadó.

Számítva a jövőbeli támogatásukra, remé-
lem, úgy ítélik meg mindannyian, hogy a befi-
zetett adó forintjaikat,  jó gazda módjára, tisz-
tességgel használjuk fel, Deszk község javára!  
Hálásan köszönjük!

Király László polgármester

Tisztelt Deszkiek! 
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VÁLLALOK:
SZIVERI ZSOLT

Tel: 20/421-6668, 
30/750-5060

 víz-, gáz,
  központi fűtés,
  csatornahálózat,
  mennyezet hűtés,
  falfűtés és
  napkollektor szerelést.

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Deszk Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, 
Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban 
megüresedett 1 db 77 m2-es első emeleti 2,5 
szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 
évre történő bérbeadására. 

Pályázat benyújtási határidő: 
 2016. október 3.
Elbírálási határidő: 
 2016. október 6.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy ma-

gyar állampolgár, valamint a mun-
kavállalók 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 hozzátartozó-
jának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében, nincs másik beköl-
tözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás pályázati 
kiírásának időpontjában Deszk Köz-
ség Önkormányzata felé lakbér vagy 
bármely más jogcímen hátraléka, 
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt költöző csa-
ládtagjai havi átlagos nettó összjöve-
delemének 33%-a fedezi a megpályá-
zott lakás havi lakbérét

– 77 m2 alapterületű lakás esetén 
150.000.- Ft összegű óvadék megfi-
zetése

77 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 53.900,- Ft/hó, további években a 

képviselő-testület által meghatározottak sze-
rint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgálta-
tási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgár-
mesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) 
postai úton (ajánlva)kell benyújtani 2016. 
október 3-ig a Polgármesteri Hivatalban be-
szerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-585-ös 
telefonszámon

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust (kis népszámlálást) tart. Az adatfel-
vételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, 
és 2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. A mintába került 
háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező. 2016. október 1. és 9. között a Deszken élők-
nek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben 
az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a számláló-
biztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.

Amennyiben kérdése, észrevétele lenne a mikrocenzussal kapcsolatban, a KSH megyei felelő-
se szívesen áll rendelkezésére.

A megyei felelős neve és elérhetőségei:
Biacsi Józsefné, email: jozsefne.biacsi@ksh.hu, tel.: +36-62-622-810
További, részletes információk találhatók a mikrocenzussal kapcsolatban weblapunkon, a 

www.ksh.hu/mikrocenzus2016 cím alatt.
Köszönjük együttműködésüket!
Deszk, 2016. szeptember 14.
Tisztelettel: 
 

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tisztelt Deszki Lakosok!

KÉSÉLEZÉS: 
a késeket a „Stefi” Iparcikk

 boltban lehet 
leadni és oda érte menni. 

KICSI: 150,-Ft, 
NAGY: 250,-Ft.

UTÁNFUTÓ, 
5 Q-ÁS KIADÓ

 

1000,-FT
/6 ÓRÁRA.

TELEFON: 
+3620/620-7957
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Az állatok világnapja: október 4.
Az állatok világnapját 1931 óta 

ünnepelik minden esztendőben 
Szent Ferenc emléknapján, októ-
ber 4-én. Ez a nap Assisi Szent Fe-
rencnek, az állatok védőszentjének 
halála napja. A rendalapító Assisi 
Szent Ferenc a legenda szerint 
nemcsak értette az állatok nyelvét, 
hanem beszélgetett is velük, s már 
a 13. század elején azt hirdette, 
hogy mindent szeretnünk kell, 
ami körülvesz minket, legyen az 
élő vagy élettelen. A világnapon 
ma már nem csak a vadon élő, 
hanem minden állat védelmére 
felhívják a figyelmet. Nemcsak az 
állatok világnapján, de a hétköz-
napokban sem szabadna elfeled-
keznünk a bennünket körülvevő 
természetről, élőlényekről. Akkor 
kedvenceink is azt hihetnék, hogy 
minden nap születésnapjuk van.

FÖLDÜNKÉRT 
VILÁGNAP: OKTÓBER 21.
1991. október 21-én a Termé-

szet- védelmi Világszövetség, az 
ENSZ Környezetvédelmi Prog-
ramja és a WWF (Természetvé-
delmi Világalap) közös összefogá-

sával született meg a Földünkért 
című, új élővilág-megőrzési stra-
tégia. A dokumentum - amely a 
riói Föld Csúcs előkészítésének 
is tekinthető - javaslatot tett több 
világegyezmény elfogadására is. 
Azóta október 21. a Földünkért 
Világnapja, amelyet Magyarorszá-
gon 1992. óta ünnepelünk.  1991-
ben a kampány a dalai láma sza-
vaival kezdődött: „Olyan globális 
kérdések esetén, mint a Föld megőr-
zése, és igazából minden probléma 
kezelésekor, az emberi tudat kulcs-
tényező...

(Forrás: www.sulihalo.hu)
MIT TEHET ÖN?
A környezeti terhelés nagymér-

tékben csökkenthető a szelektív 
hulladékgyűjtés lakossági alkal-
mazásával. Sajnos, annak ellené-
re, hogy Deszken évek óta lehe-
tőség van a szelektív gyűjtésre, 
a hasonló nagyságú települések 
között a szégyenteljes utolsó 
helyen vagyunk a begyűjtött új-
rahasznosítható anyagok meny-
nyisége tekintetében! Ameddig 
Deszken nem csökken az egy főre 

jutó fajlagos kommunális hulladék 
mennyisége- tehát az a hulladék, 
melyeket keddenként elszállít a 
Közszolgáltató-, addig nem lesz 
mód és lehetőség a 120 literes 
gyűjtőedényzetek kisebbre cseré-
lésére a háztartásokban (mellyel 
csökkenne a családokat terhelő 
díjtétel). Az elszállított kommu-
nális hulladék mennyisége pedig 
akkor fog csökkenni, ha minél 
többen élnek a szelektív gyűjtés 
lehetőségével.  Kérjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy gyűjtse külön 
az újrahasznosítható anyagokat 
(papír, műanyag, fém), s minden 
páratlan hét szerda reggelén – 
bármilyen zsákban – helyezze 
ki az utcára, ahonnan a Közszol-
gáltató elszállítja! 

PAPÍR HULLADÉK:
Írólapok, iratok (műanyag irat-

fedél nélkül), újságpapír, rajzlapok, 
csomagolópapír, hullámpapír, kar-
tonpapír, papír anyagú csokipapír 
külső része, tönkrement könyvek, 
szórólapok, prospektusok, karton-
doboz széthajtogatva (hungarocell 

betét nélkül).
Nem tartal-

mazhat: használt papír 
zsebkendőt, használt törlőkendőt, 
használt szalvétát, szennyezett 
papírt, csokipapír alufólia részét, 
ismeretlen anyagot, szemetet.

MŰANYAG HULLADÉK:
Üdítős- ásványvizes flakonok, 

nylon zacskó, nylon szatyor, PET 
feliratú üdítős flakonok, többré-
tegű italos dobozok (üdítős, ki-
mosott tejes, tejszínes dobozok), 
műanyagkupakok, műanyag cso-
magolófólia, PP/HDPE kozmeti-
kai szeres flakonok.

Nem tartalmazhat: tejes, tejfö-
lös, joghurtos, vajas, kávéautoma-
tás PS (06) poharakat, festékek és 
veszélyes háztartási vegyszerek fla-
konjait (veszélyes hulladék), egyéb 
veszélyes anyagok flakonjait, isme-
retlen anyagot, szemetet.

  
FÉMHULLADÉK:
Fém italos doboz (sörös, üdítős, 

energiaitalos), kimosott konzerv-
dobozok.

KITEKINTŐ

Az óra cèlja: az elme ès a test 
megnyugtatása, illetve a stressz és 

a mozgáshiány okozta testi blokkok 
kilazítása. 

Kérem mindenki hozzon polifoamot/
jógamatracot, 1 plédet és 1 kemény 

kispárnát az üléshez.

2016. október 3-tól 

STRESSZOLDÓ JÓGA 
indul a Sportcsarnok emeleti szintjén. 

Az első alkalom ingyenes! 

Kapcsolat: Hézső-Roszkos Mónika, 0630/5339660

Minden hétfőn 18:00-19:30-ig. 
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Deszki Falunapok
XXII. alkalommal rendeztük meg a Deszki 

Falunapokat. Évek óta az első falunapok volt, 
amikor ragyogó napsütéssel ajándékozott meg 
minket az időjárás, így legalább azért nem kel-
lett izgulnunk, hogy az eső tönkreteszi a rendez-
vényt. Azt hiszem, a számtalan színes program-

ból mindenki kiválaszthatta magának a neki 
tetszőt, hiszen a sportprogramokon keresztül a 
kulturális műsorokon át a gasztronómiai élve-
zetekig igazán széles volt a paletta. Én szeretném 
megköszönni minden szervezőnek, támogató-
nak, aki hozzájárult ahhoz, hogy az idei prog-

ramsorozat is 
ilyen remekül 
sikerült. 

Bene Ildikó 
főszervező

És most álljon itt pár beszámoló a különböző programokról, versenyekről, eredményekről:

Ismét Szomszédoltunk….
Nem múlhat el Falunap a 

Gyorgyev Vojiszláv (Vojszika) 
által szervezett Szomszédo-
ló nélkül! Sokan kedvelik ezt a 
programot, de eddig 80-100 fő-
nél nem voltunk többen. Idén 
150 fő regisztrált, de ennél jóval 
többen voltunk, köszönhetően 
Vid György és az osztályfőnökök 
hathatós közbenjárásának! Szívet 
melengető volt látni a tömeget, 
évek óta erre vártam!! Ki sem 
látszottunk a munkából Szu-
nyog Erzsikével és Márki Kittivel, 
amikor odajött Gera Norbi (test-
nevelő tanár bácsink): „Anikó! 
Hallottad, hogy még a TV2 is itt 
lesz?” „Ja, persze, a TV2…”-felel-
tem, mire Norbi folytatta: „ De 
tényleg! Itt van Erdélyi Mónika 
is, Deszken forgatják az Édes élet 
című show következő részét! Már 
reggel 5-kor ott betonozott nálam 
Mónika!” Ránézek, fülig ér a szája, 
úgyhogy erre már csak legyintet-
tem és folytattam a munkát. De 
Norbi csak rágja a fülem: „ Nem 
hiszed? Fogadjunk!” „Jó!”-mond-
tam –„kapsz egy adag csülök pör-
költet tőlem délben, te meg jössz 
egy csokival”- és már dolgoztam 
is tovább. Eltelik 10 perc, jön Nor-
bi: „Nézd…” És mit látok? A Sport-
centrum közepén ott áll Erdélyi 

Mónika bicajostól, stábostól! Ki-
derült, hogy itt vendégeskedett a 
hétvégén Arany Mártiéknál, aki 
aztán minden programunkba 
bevonta, a stáb meg csak forgatott 
és forgatott! Hát, így vesztettem 
el egy adag csülökpörköltet már 
kora reggel… 9 órakor mindenki 
eldönthette, merre indul először. 
A görkoris szakosztály megroha-
mozta a klárafalvi kerékpárutat, 
ahol idén először végre nem a ná-
dasban kötöttünk ki, hiszen most 
már végig lehet tekerni egészen a 
faluig! A szokásos zsíros kenyér 
mellett sportos játékok is várták 
a (csak kicsit) fáradt résztvevő-
ket. Szőregen az elmaradhatatlan 
rönkdobáló versenyre lehetett 
nevezni az evés-ivás mellett. 
Nagy öröm volt számomra, hogy 
Dr. Berkesi Ottó képviselő úrtól 

megtudtam, meglesz a kerékpá-
rút felújítása a szőregi szakaszon 
is! Időhiány miatt csak az egyik 
távot tudtam megtenni, úgyhogy 
irány Szőreg! Csengő helyett ki-
abáltam, útközben szembesül-
tem vele, hogy a gyerekeimnek 
sikerült valamikor tönkretenni a 
fékemet, ja, és a váltóm sem mű-
ködött, úgyhogy izomból kellett 
feltekernem a szőregi dombra 
a hepehupás úton…szóval ren-
desen megdolgoztam a zsíros 
kenyeremért! Örömmel nyugtáz-
tam, hogy megérte, mert ugyan-
olyan kedves és vendégszerető 
fogadtatásban részesültünk, mint 
minden évben! Idén a kerékpá-
rok és görkorcsolyák mellett még 
póniló háton érkező túrázók is 
voltak, sőt, hazafelé találkoztam 
egy 7. osztályos lánycsapattal, 

akik közül volt, akinek nem volt 
„járműve”, így szolidaritásból vé-
giggyalogolták a távot! Délben 
Minyó Józsi bácsi csülökpörkölt-
je Vojszikánk uborkájával idén is 
rengeteg dicséretet zsebelhetett 
be! Kihirdettük a rönkdobáló 
verseny eredményét, ahol a gör-
koris szakosztály tarolt, de Norbi 
bácsinak is sikerült majdnem 
Deszkig hajítania a rönkjét… Mit 
is mondhatnék a végén? Sportol-
tunk, nevettünk sokat, sokan vol-
tunk, a nap is sütött… kívánhat 
ennél többet egy szervező csapat? 
Szeretettel várunk mindenkit jö-
vőre is ( de addig, hogy ki ne jöjje-
tek a gyakorlatból, gyertek gyalo-
golni október 1-jén, szombaton!!)

Végül szeretnénk köszöne-
tet mondani mindenkinek, aki 
segítette és támogatta rendez-
vényünket: Dr. Berkesi Ottó, Ke-
cse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, 
Ágó Rita, Tolnainé Lipcsei Anita, 
a szőregi Polgárőrség  tagjai, Fá-
bián Mária, Szabó Nóra, Frank 
Dóra, Frank Anna, Szabó Angéla, 
Frank Dezsőné, Pápai Mátyás, 
Juhászné Fekete Szilvia, Deszki 
Szóda és a klárafalvi ill. deszki ön-
kormányzat.         

Sillóné Varga Anikó

Horgászverseny 
eredménye:

Csapatverseny: 
a versenyen 26 csapat 79 fővel indult. Kifo-

gott összes hal: 57 kg.
I. helyezett: Czeró /Szeged/ csapat: Czeró-

czki Pál, Czeróczki Zsolt, Fülöp János
II. helyezett: Csali /Deszk/ csapat: Papós 

Mihály, Muzsik Mihály, Jóó Endre
III. helyezett: Majd megtudjátok csapat /

Deszk/: Csehák Dezső, Lévai István, Tari János
IV. helyezett: Keresztesek csapat /

Deszk-Szeged/: Keresztényi László, Teiszler 
Tamás, Klotz Attila

V. helyezett: Ficánka csapat /Deszk/: Ko-
lompár István, Márki Árpád, Balla Zoltán

Egyéni verseny 

I. helyezett: Lévai István /Deszk/; 
II. helyezett: Papós Mihály /Deszk/; 
III. helyezett: 
Juhász József /Újszentiván/

Szalma Zoltán 
Kézilabdatorna eredmé-
nye:

I. Bácsalmás KC
II. Makó KC – Onion city
III. Hódmezővásárhely KE

IV. Deszk SC
Köszönet a szervezésért  Péternek és Nagy 

Gábornak!

Deszk parádé eredménye:
I. Zoltánfy Iskola 
II. Tücsök óvoda
III. Lungodrom
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MARHA 
KATEGÓRIA
Arany: Szatymaz - Barna Károly; 
Ezüst: Pitvaros - Radó Tibor; 
Bronz: Budapest XV. ker. - 
Dr. Lamperth Mónika; 
Különdíj: Oroszhegy - Hajdó Ló-
ránt

BIRKA KATEGÓRIA
Arany: Ásotthalom - Fackelmann 
István (alpolgármester); 

Ezüst: Üllés - Nagy Attila Gyula; 
Bronz: Nagyér - Lőrincz Tibor

EGYÉB KATEGÓRIA
Arany: Baks  - Búza Zsolt - sült-
hal; 
Ezüst: Balástya - Ujvári László - 
bakonyi ragu; 
Bronz: Tiszasziget - Ferenczi Fe-
renc - babgulyás; 
Különdíj I.: Mórahalom - Csányi 
László (alpolgármester) - bivaly-

pörkölt; 
Különdíj II.: Öttömös - Dr.  Dobó 
István - homokhátsági vaddisznó

KÜLÖNDÍJ  
 
Oroszlámos  - Dragan Nedelikov 
- marha; Csengele - Kormányos 
Sándor - marha; Igazfalva - Ihász 
János - marha 
 

"LEGJOBB KÜLFÖL-
DI SZAKÁCS" 
KÜLÖNDÍJ
Győztes leves:  Pirna-Königstein - 
Hauke Haunsel; 
Kagyló: Ninove  - Michael Casteur
"Deszkiek kedvenc halsütője" kü-
löndíj: Algyő
"Legszebb főzőhely": Baks/Kübek-
háza

FALUHÁZ HÍREK

XVII. Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyének eredménye:

A tortadíszítés nagyon a szí-
vem csücske. Valahol divat, vala-
hol önkifejezés, valahol egy szép 
és finom alkotás, ahol az esetek 
zömében a díszítő jobban elmé-
lyed munkája minden kis apró 
részletében, mint maga a meg-
rendelő... 

4 éve, itt, Deszken, a Falunapok 
keretében elindult valami Halus-
ka Andinak köszönhetően. Lel-
kes amatőrök, majd évek és más 
rendezvények kapcsán kevésbé 
amatőrök mérhették össze tor-
tadekoráló tudásukat a K2 nevű, 
marcipánízű bevonómasszával 

felfegyverkezve. A tortacsata ver-
sennyé szelídült az évek alatt, és 
visszatért szülőfalujába – talán 
véglegesen, amolyan jóhangulatú, 
családi-baráti vetélkedésként.

Az idei Tortadíszítő versenyen 
Lele Ildi hatalmas segítségével 
már nem mint résztvevők, ha-
nem szervezők-segítők voltunk 
jelen, és öröm volt látni a folyton 
visszatérő versenyzők fejlődését 
ugyanúgy, mint az újonnan be-
csatlakozók lelkes próbálkozása-
it. Mindig jó érzéssel tölt el első 
szárnycsapásokat támogatni vagy 
éppen rácsodálkozni új ötletekre.

Az idei évben a zsűrizés na-
gyon nehéz feladatát a Monka 
Meseboltja házi cukrászüzem 
konyhatündére, Nóll-Uhrner 
Mónika vállalta el, aki igencsak 
szakértő szemmel vette górcső alá 
a munkákat. 

Az alapanyagot, a K2-nevű tor-
tabevonót, mely magyar szabada-

lom, idén is Illés Gergelynek – a 
gyártónak köszönhetjük, aki 100 
kg masszát ajánlott fel a rendez-
vényünkre. Nagyon köszönjük a 
több mint nagylelkű támogatást! 
A nagy meleg miatt irtó nehéz 
dolga volt a résztvevőknek; a 
massza olvadt és nyúlt hő hatásá-
ra, a hungarocell-alap, ami a tor-
ta-alapot testesítette meg, elvágta 
a burkolatot, az eszköztár nélkül 
érkezőknek pedig türelemmel ki 
kellett várniuk a sorukat. Az alap-
anyagok kiosztásánál, a munkate-
rületek kialakításában és az érté-
kelés lebonyolításában elveszett 
lelkek lettünk volna Márki Kitti 
segítsége nélkül.

Végül, mindenki klasszul 
megoldotta a problémát, a vég-
eredményekről pedig a fotók be-
szélnek. Az eddigi két kategória: 
gyerek és felnőtt mellett idén új 
körben kerültek díjak kiosztásra: 
a családi kategóriában. Felnőttek 
ugyanis azok a gyerekek, akik 
korábban szülői segítséggel alkot-
tak, így messze nem lett volna fair 

az ő önálló munkájukat egy kalap 
alá venni a még erős támogatást 
igénylő ovis-kis-iskolás korosz-
tállyal. A felnőtt korcsoport osz-
tatlan maradt, az ő esetükben az 
ötlet, az ehető díszek alkalmazása 
és a letisztult kivitelezés szem-
pontjai alapján döntött a zsűri.

Nagyon remélem, hogy ez a 
deszki versenyszám a jövőben is 
ilyen nagy létszámú jelentkezőt 
vonz majd, és az elkövetkezendő 
falunapi rendezvényen is teret 
kapnak a tortatündérek!

Kardos Ditke
Köszönet a támogatásért Illés 

Gergelynek (K2 tortabevonó), Lele 
Ildikónak és Vikorné Nádasdi Ilo-
nának (Tupperware).

Tortadíszítő verseny 
eredménye
Felnőtt kategória

I. Nyergesné Király Anita
II. Vargáné Sprokk Anikó
Különdíj: Nagy Ernő (Balástya)

Önálló gyerek kategória:
I. Köteles Csilla
II. Varga Kamilla és Csányi Bence
III. Nyerges Gréta Mira
Különdíj: 
Nyerges Virág Rebeka és Varga Vivien

Családi gyerek kategória:
I. Kardos Edina
II. Gera Nilla – Tirk Inez
III. Miskolczi Lilla
Különdíj: 
Kardos Dorina és Karagity Anna

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

Tortaparádé
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SULIDAL (2013)

„Ez még nem az a dal, 
addig még sokat kell tanulni,
ez még nem az a tánc,  
addig még hosszú az út.
Most van a legjobb  idő arra, 

hogy megismerjük egymást, 

Hogy egyszer majd szép legyen a 
múlt, hosszú az út.” 

SULIDAL (2013)

Szeptember 1-jén, kedden reg-
gel a „Sulidal2013” hangjainak 
kíséretében ünneplőbe öltözött 
diákok csoportja gyülekezett a 

Zoltánfy szobornál, ahol tanév-
nyitó ünnepség került megren-
dezésre.

A felkészülés az eseményre már 
a szünet utolsó heteiben meg-
kezdődött. Minden tanévben a 
negyedik osztályosok az osztály-
főnök irányításával szervezik a 
tanévnyitó ünnepséget. A vidám 
zene megadta az alaphangot, a 
közel kétszáz gyermeknek, szü-
lőnek és a meghívott vendégnek. 

Vers, dal, tánc, „kötelező” beszé-
dek és egy kis ajándék köszöntöt-
te az elsősöket, majd  az ünnepség 
után átvonultak tanító nénijükkel 
az osztálytermükbe.

A képviselő-testület ígéreté-
hez híven két tantermet újított 
fel, melyekből az egyik a legifjab-
baké lett. Új bútorok, friss festés, 
csiszolt parketta, szalagfüggöny, 
játszósarok, interaktív tábla várta 
a nebulókat. 

Modern, jól felszerelt, igényes 
környezetben kezdődhetett a 

betűvetés mesterségének elsa-
játítása. 25 elsős (5-en a szerb 
iskolában) tanuló kezdte meg a 
2016/17-os tanévet a Zoltánfy 
István Általános Iskolában.

A gyerekek gyorsan beillesz-
kedtek az iskola szokásrendjébe 
és már otthonosan mozognak a 
falak között.

Tudjuk, hogy a megújult, meg-
szépült környezetben a tanulás is 
eredményesebben és vidámab-
ban megy! 

Ezúton is megköszönjük a kép-
viselő-testületnek, polgármes-
ter úrnak, jegyző asszonynak, a 
Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. munkatársainak 
és a felújításban résztvevő további 
szereplőnek ezt a fejlesztést!

Minden kollégának és tanuló-
nak sikeres tanévet kívánunk!

Vid György

Tanévnyitó

ÓVODAI – ISKOLAI HÍREK

Évkezdés

A Szivárvány csoport átalakult a nyár folya-
mán, hiszen a nagyok után most a legkisebbek 
vették át az uralmat a csoportszobában.  Az új 
dajka nénivel Süveghné Ötvös Zsuzsannával 
kiegészülve lelkesen vártuk a kiscsoportoso-
kat szeptember elsején.  Az ősz folyamán fo-
lyamatosan zajlik a beszoktatás. Ismerkedünk 
egymással, a csoportszobával, a játékokkal, a 
többi csoportba járó gyerekekkel. Igyekszünk 
kialakítani a megfelelő szokásrendszert és na-
pirendet, amely megkönnyíti és segíti a gyer-

mekek mindennapi életét az óvodában.
Elkezdődött a 2016/2017-es nevelési év 

a Katica csoportban is. Immáron középsős-
ként kezdte az évet húsz tavalyi kiscsoportos, 
öt Napsugár csoportos és egy újonnan érke-
zett kisfiú, összesen huszonhat kis katica. Az 
óvodába való visszatéréssel a szabályok és 
szokások felelevenítése, az eddig elsajátított 
tudásanyag ismétlése megkezdődött. Mi, az 
óvó nénik és a dajka néni meglepetéssel, át-
rendezett csoportszobával és nagy szeretettel 
vártuk a gyerekeket. A többség zökkenőmen-
tesen szokott vissza az óvodai életbe, minden-
ki lelkesen mesélte a nyári élményeit. Ezalatt a 
pár hónap alatt rengeteget fejlődött, erősödött, 
okosodott az összes kicsi.

Szeptember 1-jén benépesült a Napsugár 
csoport öltözője, csoportszobája. A nyári idő-
szak után a gyerekek örömmel jöttek óvodába, 
nagycsoportosok lettünk. Szívesen meséltek 

egymásnak és a csoportban lévő felnőttek-
nek nyári élményeikről. Az első napok ismer-
kedéssel teltek, ugyanis Szemerédi Melinda 
óvodapedagógus személyével kiegészült a 
csoportunk. Fokozatosan felelevenítettük az 
óvodai élettel kapcsolatos ismereteket, a gye-
rekek kedvenc meséit, verseit, dalocskáit.

Szeptember első napján elkezdődött az 
óvoda, és újra megtelt gyerekekkel a Kolo cso-
port is. Vegyes korosztályú a csoport, így volt, 
akiknek minden újdonság volt, és volt, aki már 
rutinosabb ovisnak számít. Jómagam is a „kez-
dő” csapatba tartozom, mivel én új óvó néni 
vagyok, és még a környékkel is most ismerke-
dem. Az első napokban, hetekben, nagyon sok 
élménnyel gazdagodtunk, felelevenítettük az 
emlékeket, és jókat játszottunk. A kiscsopor-
tosok nagyon ügyesek, önállóak, a nagycso-
portosok pedig segítőkészek és okosak.

Szentesi-Nagy Ágnes
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Deszki sajátosság és hagyo-
mány, hogy a mindenkori tanév 
kezdetét a település falunapokkal 
ünnepli. Így történt ez az idén is.

A pedagógusok, gyerekek aktív 
résztvevői voltak az idei faluna-
poknak is.

A szomszédolón majdnem az 
egész iskola teljesítette, vagy a klá-
rafalvi, vagy a szőregi küldetést. 
Kézműves, arcfestő tanáraink 

művészeti alkotásokat készítettek 
az érdeklődő gyerekekkel közö-
sen. Testnevelő tanárunk rekor-
dot ért el „tuskózásban”, pontosít-
va tuskóhajításban. 

Volt ezen a  napon egy hősünk, 
ki egy Hollywoodban még kevés-
bé ismert magyar celebet mentett 
meg. Szakácsunk mellett, hagy-
mapucolás közben el is sírta ma-
gát az imént említett hölgy. Deszk 

parádén a satufékező „picasso-
mobilt”húzó „Csinos”, majdnem 
úgy járt, mint a Patás lova, Sa-
nyi. Voltak pillanatok, amikor 
lemondtunk róla (akadt 
olyan,aki már számolgatta 
a kolbász mennyiségét), de 
hála istennek túlélte. 

Köszönjük a lehetőséget!-
Jövőre is ünnepelhetjük így a 
tanév kezdetét!

A 2015-16-os tanévben több 
csapattal vettünk részt a makói 
Galamb József Szakképző Iskola 
versenyén, amelyet a fenntart-
hatóság, környezettudatosság je-
gyében rendeztek „Felelősséggel 
a jövőért” címmel. Egy összetett 
versenyről volt szó: „beugró” teszt, 
projekt feladat beadása, ezt a vég-
ső megmérettetésen néhány perc-
ben összefoglalni, előadni, hat 
egyéb feladatot megoldani - nem 
volt egyszerű. A gyerekek nagyon 
ügyesek voltak, a hatos döntőbe 
két csapat jutott be és sikerült az 
ötödik, valamint a győztes első 
helyet elhozni. Az 1. helyezett csa-
pat tagjai: Farkas Dániel, Meny-
hárt Patrik és Meszes István 8. a 
osztályos tanulók voltak. A díjak 
mellett egy ajándékutalványt is 
átvehettek a gyerekek: egy napot 
tölthetnek tanárukkal a Kentaur 
Lovaspanzió és Pihenőparkban. 
A továbbtanulás és sok egyéb 
teendő miatt úgy gondoltuk – s 
mivel lehetőség volt rá-, hogy 
a nyári szünetben utazunk el 
Hódmezővásárhelyre. A panzió 

vezetője rendkívül kedves volt és 
olyan napot ajánlott, amikor nem 
volt nyári táboruk és így velünk 
tudtak foglalkozni. Az utazás 
reggelén izgalommal készültünk, 
mivel a ló és lovaglás eddig nem 
állt közel a fiúkhoz. Kellemesen 
csalódtunk és nagyon szép él-
ménnyel gazdagodtunk!  A lóval 
való barátkozás után az okta-
tó mindhárom gyereket (no és 
persze pedagógust) türelemmel 
tanítgatta a lovaglás rejtelmeire. 
Hát, … egy idő után majdnem 
biztonságban éreztük magunkat! 
Pihenésként kocsikázás követke-
zett és egy isteni ebéd (a palacsin-
tát már alig bírtuk megenni). Dél-
után birtokba vettük a medencét, 
úszkáltunk, pihentünk a wellness 
részben. Köszönjük a lehetőséget, 
a kedvességet a lovarda vezető-
ségének, valamint a kíséretet Be-
reczkiné Kovács Erzsébetnek - a 
szervező makói iskola tanárnő-
jének! Reméljük, lesz még ilyen 
ügyes csapatunk, akik hasonló 
élményben részesülhetnek!

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola (deszki Zoltánfy István Is-
kola) képzőművészeti pályázatot hirdet október 18-ára, a Magyar Fes-
tészet Napja alkalmából, amelynek témája:

 „ FA, VILÁGFA, ÉLETFA, ÉGIG ÉRŐ FA”

Gondolatébresztő:
A fa az egyik leggazdagabb önismereti szimbólum, formája, életciklusa 

kiváló lehetőséget nyújt a szabad asszociációra. Fák nélkül elképzelhetetlen 
az emberiség élete. E kapcsolat gyökerei létünk hajnaláig visszanyúlnak. A 
fa motívum jelzi többek között az egyéni életút kibontakozását a gyökerek-
től (család) a kiteljesedésig. Megéli az emberi életre is jellemző ciklusokat, 
változásokat. Bölcső és koporsó is készülhet belőle.

A képek az alábbi technikákkal készülhetnek:
– Rajz, különböző sokszorosító grafikai eljárások, festmény, kollázs, 

vegyes technikák
– Fotó
– 3D plasztika (szobor, dombormű, installáció, térplasztika)
– Készülhetnek alkotások videó, stop-motion, vagy más animációs 

technikával is. Ennek időtartama nem haladhatja meg az 1 per-
cet. Digitalizált változatát ajánlott a http://www.mammutmail.
com/ nagy fájlok küldésére alkalmas oldalra feltölteni, de eljut-
tathatják más adathordozón is iskolánk címére. 

Az alábbi e-mail címre kérjük a digitalizált pályamunkákat: 
loriub@gmail.com
Egy diák akár több munkával is pályázhat. 
A munkák max. A/2-es méretűek lehetnek, paszpartuzni nem kell.  
A pályázatot 5 korcsoportban (1-2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-12. osztály) hir-

detjük meg.
A beküldött alkotások hátulján kérjük feltüntetni a következő adato-

kat: név, életkor/osztály, iskola neve, címe (e-mail), telefonszáma, felkészítő 
tanár neve.

A pályázati anyagot háromtagú szakmai zsűri értékeli, a zsűri dönté-
se alapján kerül sor a díjkiosztásra és a kiállításon bemutatandó anyag 
válogatására.

(Az elmúlt évekhez hasonlóan értékes, a versenykiíráshoz méltó dí-
jazás várható idén is.)

A pályamunkák beérkezési határideje: 2016. október 17. (hétfő).
A pályaműveket a következő címre kérjük eljuttatni:
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola, 6772 Deszk, Móra u. 2.

 A diákmunkák kiállításának ünnepélyes megnyitója és díjkiosztója a 
deszki Zoltánfy István Általános Iskola aulájában lesz. 

A megnyitó pontos dátuma:
 2016. október 21. péntek 12.00 h

Érdeklődni: zoltanfy@anet.hu vagy loriub@gmail.com

A falunapok alkalmával dicsérőoklevelet vehetett át 6. osztályos ta-
nulónk, Mészáros Zsófia. Deszk Község Önkormányzata kiemelkedő 
sporttevékenységét jutalmazta ezzel az elismeréssel. Gratulálunk Zsófi-
nak és további sikereket kívánunk neki!

Falunapok

„Jutalomkirándulás a 
Kentaur Lovaspanzióban 
Hódmezővásárhelyen ”

PÁLYÁZATBüszkeségeink

ISKOLAI HÍREK
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A mediterrán 
hangulat, délszláv életérzés és 
a balkáni ínyencségek sokasága 
sorakozott fel a VI. Ajvár Feszti-
válon. A „Bánát” Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület által szer-
vezett nagyszabású forgatag idei 
tematikája az együttérzés, együtt 
élés volt, hiszen a 11 együttes, 
több mint 200 fellépője a balkáni 
sokszínűség, valamint a kulturá-
lis párhuzamok és az együttélés 
fontosságát hangsúlyozták. Ki-
emelkedő lendületet adott az „Aj-
várnak”, hogy a protokoláris meg-
jelenésen túl, a deszki fesztivál 
emberi oldalát követte nyomon, 
Szerbia magyarországi nagyköve-
te, Őexcellenciája Rade Drobac, 
illetve Bosznia és Hercegovina 
magyarországi külképviseletének 
vezetője Őexcellenciája Aleksan-

dar Dragicsevity. S, hogy a 
Szerb kormány bizonyítsa 

elkötelezettségét az anyaor-
szágtól elszakadt szerb kul-

túra iránt, Nenad Ivanisevity 
politikai államtitkár ünnepi 

beszédében hangsúlyozta, hogy 
Szerbia különösen odafigyel 

mostantól a deszki seregszemlé-
hez hasonló kezdeményezésekre. 
Nem véletlen mindez, hiszen 
maga az Ajvár Fesztivál nyitotta 
meg a magyarországi Szerb kul-
túra hónapja rendezvénysoroza-
tot, ezzel is erősítve, hogy a térség 
legdominánsabb szerb közössége 
Deszken él. A Fesztivál sajátja, 
hogy az Európában egyedülálló 
módon – 2 tonna paprikából- 
kézzel készített ajváron felül, a 
kilátogatók megismerkedhetnek 
a szerb kultúra ezer arcával is. A 
programkínálat kedvében járt az 
ízek, zenék és táncok szerelmese-
inek. A csoportos ajvár főzőver-
seny, vagy éppen a paprikanyúzó 
viadal legalább annyi szurkolót 
vonzott, mint a balkáni trubás 
zene, mely az egész napot végig-

harsogta. 
A Folk Feszt több 

mint 400 fellépője, 
alkotója, szereplője, 
„ajvár munkása” fáradt, 
ám derűs szívvel tért 
nyugovóra, mivel mind 
az egyedi fesztivál-arcu-
latfestők, mind a zeneka-
rok, vagy éppen a tűzzsonglőrök 
kiválóan végezték munkájukat. 
S, ahogy Rádity Milenkó, a nap 
házigazdája megjegyezte, miután 
a Nepálból érkezett vak táncos 
produkcióját végignézte: „erről 
szól az Ajvár Fesztivál; kultúrák, 
emberek, hangulatok találkozása 
egy napon”. Mert ez a nap a miénk 
volt, vagyis azoké, akik igazán jól 
akarták magukat érezni. A Zűrös 
Banda, vagy éppen a Bozsidár 
Mladánovity zenekar talpalá-
valója egy kicsit mindenkibe a 
balkáni kisördögöt csempészte 
bele. Mindezek mellett pedig a 
támogatók voltak azok, akik le-
hetőséget teremtettek a VI. Ajvár 
Fesztivál megrendezésére. Köszö-
net illeti Horváth Zoltánt, Szabó 

Imrét, a Paj-
csin családot, a Pataki csalá-

dot, Zika Lászlót, Borka Zsoltot, 
Beláncsity Radovánt, a Bolgár 
családot, Simon Attilát, Tiszaszi-
get Önkormányzatát, a Deszki 
Faluházat, Tóth Eszter, Mostoha 
Marcell és Marton Ákos arculat-
festőket, külön köszönet a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit 
Kft. dolgozóinak, valamint Deszk 
Község Önkormányzatának. Kü-
lön köszönet az ajvár készítők-
nek, akik két hétvégén keresztül 
szorgosan dolgoztak azért, hogy 
a fesztiválon mindenki meg tudja 
kóstolni és vásárolni az isteni aj-
várt. A jövő évi tervek pedig már 
messze nyúlnak, túl az egynapos 
deszki vigaszságon… aztán meg, 
ki tudja!

Seres István

AJVÁR FESZTIVÁL
Balkáni ízorgia

A szerbek Deszk község életének évszáza-
dok óta részesei és mindig jelentős szerepük 
volt a kulturális és gazdasági életben, de leg-
fontosabb számukra a vallás és a nyelv ápo-
lása. Ahogy a község alapításának ideje, így 
a szerbek letelepédésének ideje sem ismert 
pontosan. Egy dolog biztos, hogy a szerbek-
nél, mint pravoszlávoknál a vallás gyakorlása 
volt mindig első helyen, ezért építették fel fa-
templomukat még az 1770-es években. Nem 
messze a mai templom helyétől, ahol 1970-ig 
kereszt állt, amit átvittek a régi szerb temetőbe. 
Amikor gazdaságilag megerősődtek, felépí-
tették első kőtemplomukat, ami sajnos Deszk 
épületeinek nagy részével az 1848-49-es sza-
badságharc idején romba dőlt, illetve elégett. 
A közösség újjáépítette a templomukat, 

amit 1859-ben szenteltek fel. 
Ez a nap a deszki szerb búcsú 
napja, pontosabban „Jézus 
színevallomásának ünnepe“. 
A ma is látható torony csak 
1863-ban készült el.  

A szerb templom fel-
szentelésének napja a 
deszki szerbek egyik leg-

nagyobb ünnepe, és annak ellenére, hogy a 
szerbség létszáma mára nagyon lecsökkent, 
erre a napra sokan eljönnek azok közül is, akik 
elvándoroltak Deszkről. Így volt ez az idei év-
ben augusztus 19-én is. Az egésznapos ünnep-
lés a délelőt 10-órai ünnepi szentmisével kez-
dődött a zrenyanini „Szárovi Szent Szerafin“ 
egyházi kórus közreműködésével. A körmenet 
és a szőlő szentelés is része volt a misének. Az 
ünnepi vecsernye, a búza és a kalácsszentelésen 
sokakat vonzott. Az ezévi „kum“ a templom-
ban dr. Jancsikin Lyubomír volt, aki átadta azt 
jövő évre testvérének, Jancsikin Jovánnak. 

Ezt követően mindenki átvonult a „Szent 
Száva“ Szerb Kulturális, Oktatási és Hitéleti 
központba, ahol először a kézműves kiállí-
tás, majd a népzenei tábor résztvevőinek zá-
róműsorát láthatták az érdeklődők. Este közös 
vacsora és bál volt, ahol a szabadkai „Neven” 
zenekar mellett a deszki zenészek és a tábor 
résztvevői gondoskodtak a hajnali órákig tartó 
jó hangulatról. Ideális idő, sok résztvevő és sok 
érdeklődő volt az idei deszki szerb búcsún, ami 
annak a jele, hogy még ma is fontos eseménye 
ez a Maros-menti községünknek.

Rusz Borivoj (Bóró)

Deszki Szerb Búcsú  Bánát tamburaze-
nekar nyárvégi és 
ősz eleji fellépései

A Bánát tamburazenekar sok fellépésen 
vett részt az elmúlt időszakban, nemzetközi 
fesztiválokon és rendezvényeken szerepeltek 
a hazaiakon kívül. A romániai Nagyszent-
miklóson  voltak július 17-én, a szerbiai  
Csókai Nemzetközi Tamburafesztiválon jú-
lius 22-én, majd a montenegrói Bijelo Polje 
városában megrendezett, szintén nemzetkö-
zi tamburafesztiválon vettek részt. A deszki 
népzenei tábornak is aktív résztvevői voltak. 
A zenekar népdalait Vujcsin Eszter énekelte 
szintén nagy sikerrel. A munka folytatódik, 
hisz év végéig még lesz szereplés, 
mint pl. a he-
lyi „Banatski 
Sabor” nép-
zenei találko-
zó november 
6-án.

A DESZKI SZERBEK KULTURÁLIS ÉS HITÉLETI
PROGRAMJAI NYÁRVÉGI ÉS KORA ŐSZI IDŐSZAKBAN
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Idén negyedik alkalommal rendezték meg a 
Szent Száva Kulturális Központban a tambura 
tábort, karöltve az első ízben megszervezett 
hímző és szövő táborokkal.

Augusztus 14-én vasárnap dél körül meg is 
érkeztek az első táborozó vendégek Mohács-
ról. A Sportcsarnokban a szálláshely elfog-
lalása és az ebéd elfogyasztása után ők már 
birtokba is vehették a Központ klubhelyiségét 
és elindult a munka Versendi Kovács József 
tanár úr irányításával. 

Augusztus 15-én hétfő reggeltől már csat-
lakoztak a helyi résztvevők is. Természetesen 
a felnőtt zenészek sem tétlenkedtek, ők is 
megkezdték a közös gyakorlást Ivan Mamu-
za vezetésével. A kézműveskedést választók is 
hozzáláttak a munkához. A különleges vásár-
helyi és hövelyi hímzési technikákat bemutató 
és tanító Zsiga-díjas Fetter Ferencné Marika 
néni segítségével, aki a népművészet mestere. 
A műhelyben pedig szövőszékes vagy kézi 
szövésű gyönyörű alkotásokat készíthettek 
a jelenlévők. Akik kedvet éreztek a tamburás 

gyerekek közül (és miért is ne lett volna hozzá 
kedvük ), azok részt vehettek a kézműves-
kedésben.Szebbnél szebb szőtt kulcstartók és 
hímzett díszítésű telefon vagy zsebkendő tartó 
tokok készültek, amelyeket hazavihettek a tá-
bor egy kedves emlékeként, vagy épp ajándék-
ba a családtagjaiknak.

Augusztus 16-án reggel kirándulni indultak 
a zenészek. Az úticél a kecskeméti Hangszer 
Múzeum volt, ahol a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt jól érezhették magukat. Már a bu-
szon nagyon jó volt a hangulat, hiszen Józsi 
bácsi útközben végig zenélt, a többiek pedig 
énekeltek. A múzeumban érdekes és különle-
ges hangszereket is megismerhettünk, amelye-
ket nemcsak üvegen keresztül lehetett meg-
csodálni, hanem interaktívan mindenki meg 
is szólaltathatta a kedvére valót, ami néha nem 
is bizonyult olyan egyszerű feladatnak még a 
már gyakorlott zenészeknek sem. Egy kis pi-
henés után (fagyizás és kávézás a közeli cuk-
rászdában) hazaindultunk, hiszen ezen a na-
pon is szükség volt a próbára és a gyakorlásra.

Augusztus 17-én szerdán a kézműves tá-
bor résztvevői látogathattak el a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumba, ahol a múzeum állandó 
kiállításai mellett szerb hímzések és szövések 
kiállítását is megtekinthették a résztvevők.

Augusztus 18-án csütörtökön az egész na-
pos szorgos munka után bográcsoztunk a 
klubban. A mohácsi vendégek bajai halászle-
vet főztek közösen a deszkiekkel. Természete-
sen, mint az ezt megelőző estéken, most sem 
maradhatott el az örömzenélés, az éneklés és 
a táncolás. 

Augusztus 19-e péntek volt a táborok zá-
rónapja, a szerb búcsú ünnepe. Délelőtt még 
készültünk az estére, ebéd után egy kis pi-
henés és felfrissülés után mindenki felvette 
a fellépésre szánt csinos ruháját. A délutáni 
mise után kezdődött az ünnepség a Szent Szá-
va Kulturális Központ udvarán. A kézműves 
táborok alkotásait, valamint a Marika néni 
által saját kezűleg készített értékes hímzéseket 
bemutató kiállítás hivatalos megnyitója után 
Brczán Krisztifor köszöntötte az eseményen 
megjelent vendégeket, barátokat, rokonokat és 
ismerősöket. Majd a zenei táborban résztvevő 
gyerekek és a felnőtt zenészek következtek, 
akik végre bemutathatták a produkcióikat, 
amire egész héten szorgalmasan készültek. Az 
este további részében pedig jöhetett az önfe-
ledt szórakozás egészen hajnalig.

Az egész hét vidáman, eredményes közös 
munkával, a hagyományőrzés jegyében telt. Új 
ismeretségek és barátságok szövődtek a már 
több éve meglévők mellé. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. Köszönöm, hogy a részese le-
hettem. Remélem, hogy jövőre veletek ugyan-
itt, ugyanígy újra találkozunk. De lehetünk 
többen is! 

Márki Anett

Markovlyev Vaszilije (Vászó) 
szegény paraszti családból szár-
mazik és a vallás egész életén 
keresztül végigkísérte. Már gye-
rekként megtanulta a szerb egy-
házi énekeket, sok éven keresztül 
a deszki templom kántora volt, de 
eközben bejárta az ország szerb 
templomait, és sokszor az anyaor-
szág Szerbia templomait is. Töb-
bünkkel sikerült eljutnia a görög-
országi Szent földre, a Szent Száva 
alapította Átosz félszigeten lévő 

"Hilendár" kolostorba is. A „civil“ 
munkában is példamutató volt, 
mint gépszerelő, majd műhely-
vezető dolgozott a deszki Gépál-
lomáson, a szegedi Felszabadulás, 
a szőregi Tisza-Maros és a deszki 
Maros TSZ-ben, ahol mindenütt 
megbecsülték és tisztelték ember-
séges hozzáállását. Diakonusként 
is híven szolgálta a görögkeleti 
szerb egyházat. E munkát  most 
Lukián püspök úr  javaslatára a 
Szerb Pravoszláv Egyház szent 

szinódja a Szent Száva kereszt 3. 
fokozatával díjazta. Az átadás az 
újszentiváni szerb templom fel-
szentelésének ünnepén, július 28-
án a délutáni vecsernyén történt, 
ahol maga Lukián püspök adta át 
a díjat. Az eseményt nemcsak he-
lyi, hanem deszki, szőregi, szegedi 
és sok más helyről érkezett hívő 
tisztelte meg.

Rusz Borivoj (Bóró)

Tisztelettel szeretnék gratulálni Markovlyev Vaszilije – Vászó bácsinak, aki a falunapok előtt kapott magas 
kitüntetést az újszentiváni szerb templom felszentelésének ünnepén, július 28-án. Nagy örömmel és büszke-
séggel vettük hírét, hogy a szerb közösség megbecsült tagját, Deszk községért kitüntetett lakosunkat, a Szent 
Száva kereszt 3. fokozatával tüntette ki a Szerb Pravoszláv Egyház szent szinódusa, mely kitüntetést maga Lu-
kián püspök úr adta át.  Elhivatott munkájához és a méltó elismeréshez gratulálok minden deszki és a magam 
nevében - további jó egészséget és megbecsülést kívánok Vászó bácsinak! 

Király László polgármester

„Szent Száva díj III fokozata” 
Markovlyev Vaszilije (Vászó ) diakonusnak  

Tambura tábor  2016.
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A CSMKH Szegedi Járási Hivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

főállatorvosa, mint első fokú hatóság a 
CS-06I/01/1117-6/2016. sz. határozatának 

rendelkező részében
Deszk község közigazgatási területére

2016. október 1-től október 21-ig
EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI 

TILALMAT
rendel el.

TÁJÉKOZTATÓ

Deszk Község Közoktatásáért 
Közalapítvány a 2015/2016 os 
tanév második félévére középis-
kolás tanulók számára ösztöndíj 
pályázatot írt ki. Ebben a félév-
ben három tanuló pályázott. Mi-
vel mind a három pályázat meg-
felelt a kiírásnak a kuratórium 
úgy döntött, hogy mind a három 
tanuló megkapja az ösztöndíjat. 
Az elbírálás szempontjai a követ-
kezők voltak:

– tanulmányi átlag,
– versenyek 
 /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közös-

ségi munka, DÖK vezetőség, 

kulturális tevékenység stb./
2016. augusztus 23-án a kura-

tóriumi ülésen az alábbi határo-
zat született:

A 2016/2017-es tanév I. félévé-
ben a következő tanulókat része-
sítjük ösztöndíjban (az ösztöndíj 
összege: 5000 Ft/hó):

ÖRDÖG MÁTÉ 
SIPOS DOROTTYA
VARGA CSENGE
Gratulálunk a nyerteseknek! 

További jó tanulmányi munkát 
és sikereket kíván:

Deszk Község 
Közoktatásáért Közalapít-

vány kuratóriuma

A Deszk Község Közoktatásá-
ért Közalapítvány pályázatot hir-
det ösztöndíjra a 2016/201es tan-
év első félévére a közoktatásban 
tanuló középiskolások részére. Az 
alapítvány a pályázatot féléven-
te írja ki. Egy tanuló két félévre 
(kétszer 5 hónapra) nyerheti el 
az ösztöndíjat, ha a pályázati fel-
tételeknek megfelel. Az ösztöndíj 
összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. 

Az első félévrerendelkezésre 
álló keretösszeg egyszázezer Ft, 
tehát 4 tanuló pályázatát fogad-
hatjuk el.

Pályázhatnak azok a középis-
kolai tanulók, akik

– A többször módosított 1993. 
évi LXXIX törvény a köz-
oktatásról, 4. fejezetének 20. 
§-ában meghatározott körbe 
tartoznak,

– tanulmányi eredményük 
átlaga 4 egész fölött van (az 
átlagszámításnál minden 
tantárgyra kapott jegy szá-
mít- kivéve magatartás és 
szorgalom jegyeket),

– az előző eredményéhez ké-
pest 0,5-nél többet nem ron-
tott,

– előnyt élvezhetnek azok a ta-
nulók, akik korábban a desz-
ki Zoltánfy Általános Iskola 
tanulói voltak,

– állandó deszki lakosok.
A pályázathoz mellékelni 

kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető 

interneten a község honlap-
ján/

– bizonyítványt, törzslapot, 
vagy ellenőrzőt az iskola által 
hitelesítve,

– sport-, művészeti vagy kö-
zösségi munkáról hivatalos 
ajánlólevet,

– versenyeredményekről hitele-
sített másolatot.

– Önéletrajz - max.: 1 oldal
A pályázat kiírásának módja:

– megjelenik a Deszki Hír-
nök-ben,

– az Interneten a község hon-
lapján,

– a községi hirdetőtáblákon.
A pályázat beadásának módja:
– egy példány írásban (ajánlott 

tértivevényes elsőbbségi külde-
ményként a következő címre:  Sze-
ged Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézménye, Zoltánfy 
István Iskola, 6772 Deszk,  Móra F. 
u. 2.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁ-
NAK HATÁRIDEJE: 

2017. január 30. (postai fel-
adás dátuma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli 
szerződést kötünk. Ha a nyertes 
pályázónak valamilyen oknál fog-
va tanulói jogviszonya megszűnik, 
köteles erről értesíteni a kuratóri-
umot, s ezzel az ösztöndíj folyósí-
tása is megszűnik.

Deszk Község 
Közoktatásáért 

Közalapítvány kuratóriuma

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATÖsztöndíj-pályázat középis-
kolai tanulók számára

– DESZKI SZÓDA –
D e s z k A l k o t m á n y u. 1 7

Szikvíz gyártása, értékesítése. Tal- pas 1,0 
– 1,5  és 2,0 literes palackban, 25 lite-

res 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
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Mind felnőtt, mind ifjúsági csapatunk több 
edzőmérkőzésen van túl, melyek legtöbbjét 
magabiztos győzelemmel abszolválták. Az 
U19-es csapat viszonylag sima, 4-1-es győzel-
met ért el a tavalyi megye kettes bronzérmes 
Dorozsma otthonában, 3-1-re verte saját pá-
lyáján az FK-t, a bajnoki rajt főpróbájaként 
pedig Balástyán ért el nagyarányú győzelmet. 
Távozóink nincsenek, viszont nálunk folytat-
ja a labdarúgást Kocsis Tamás, aki a Szeged 
2011-et hagyja ott a DSC-ért, illetve Kovács 

Danca, a jelenleg egyetlen másodosztályban 
szereplő Csongrád megyei klubtól, a SZEOL 
SC-től tér vissza a Deszkhez.

Felnőtt csapatunk szintén magabiztos, 
nagyarányú győzelmekkel készült a bajnoki 
rajtra, 6-0 különbséggel nyert a Kiszombor 
ellen, vagy éppen 8-2-es sikert ért el az Apát-
falva vendéglátójaként, de figyelemre méltó 
eredmény a harmadosztályú Hódmezővásár-
helyi Labdarúgó Akadémia U19-es korosztá-
lya ellen elért 3-3-as döntetlen is. A keretben 

jelentős változás nem történt, Nagy Krisztián 
és Néma Dávid máshol folytatja, viszont Fe-
kete Ádám visszatérése mellett Bürgés Ferenc, 
Barta Ottó, és Bata Nataniel igazolt a Deszk 
csapatához.

A bajnokság augusztus 21-én veszi kezdetét, 
ahol mindkét deszki együttes komoly eredmé-
nyekre hivatott a 15 héten át tartó őszi szezon-
ban. 

Szabó László DSC elnök

Deszki Sport Club labdarúgó szakosztály, nyári felkészülés

Augusztus hónapban is szerveztünk házon 
kívüli programokat, persze nem maradtak el 
a szokásos heti programjaink sem. Elkezdtük 
szervezni a Falunapi sütés-főzéshez a segítsé-
güket felajánló időseket a különböző feladatok 
elvégzésére. Volt névnapi köszöntés is.

Augusztus 13-án Gyopárosfürdőn jártunk. 
Az óriási alapterületű élményfürdő az igé-
nyeknek megfelelően egyszerre teremtett lehe-
tőséget a pezsgő, folyton nyüzsgő fürdőéletben 
való megmártózásra, s a valóban pihentető, 
csendes kikapcsolódásra. Az élményfürdőből 
csak néhány lépés volt a hatalmas zöld park-
ban elterülő parkfürdő, valamint a termálvizes 
gyógyfürdő. A mozgásszervi, nőgyógyászati, 
urológiai, bőrgyógyászati és idegrendszeri be-
tegségekben szenvedők számára egyaránt jóté-

kony hatással bírhat egy gyopárosi fürdőkúra. 
A tavon csónakázni és vízibiciklizni is lehetett, 
a parkfürdő területén az egészségmegőrző és 
-javító fürdőzést több gyógy- és termálvizes 
medence szolgálta, míg a sportolni vágyókat 
50 méteres úszómedence és tanmedence várta. 
A büfékben mindenki találhatott kedvére való 
ételeket, csemegéket, italokat. Nagyon kellemes 
napot töltöttünk el a barátainkkal, ismerőse-
inkkel ebben a kellemes környezetben.

Augusztus 17-én Ferencszálláson jártunk 
kártyázni, ahol igazi verseny alakult ki a kár-
tyaasztalok mellett. Ferencszállási kártyapart-
nereink, ismét elkényeztettek bennünket pazar 
vendéglátásukkal. 

Augusztus 25-én a július-augusztus-szep-
tember hónapokban névnapjukat és születés-

napjukat ünneplőket köszöntöttük. Az ünnep-
lők: Csonka Ferencné, Álmosdi Antalné, Dobó 
Vincéné, Király Ferencné, Gárgyán Zoltánné, 
Földiné Pósa Ilona, Szalai Mihályné, Ocskó 
Mihályné, Galamb Sándorné, Mladin István-
né, Molnár Mihályné, Széll Jánosné, Kovács 
Istvánné, Sár Lászlóné, Minyó Józsefné, Bánfi 
Józsefné, Mészáros Ferencné, Muskó Pálné, 
Kiss Istvánné, Temesvári Antalné, Papp Jó-
zsefné, Szász Lászlóné, Szarvas Erzsébet, Kása 
Andrásné, Ocskó Mihály, Mladin István, Piti 
Elek, Kecskés János, Fülöp István, Zika László. 
Köszönjük szépen nekik a finom marhapör-
költ, hasábburgonya, savanyúság és almásb-
atyu ebédet, italokat és a zenés-táncos délutánt.

 Deszki Nyugdíjas
 Klub tagjai

Hírek az idősek klubéletéről

V. Deszk Kupa
görkorcsolya 

verseny
A Korcsolyázó Diáksport  Egyesület V. alkalommal rendezi meg

amatőr görkorcsolya versenyét

2016. október 08-án szombaton
Deszken a kézilabdapályán. (Alkotmány u.).

Szertettel várunk minden indulót, és nézőt!

Am
at

őr

Verseny kezdő időpontja: 10.00
Nevezni : korisuliszeged@gmail.com
Tel.: 70-521-4107
vagy a helyszínen: 09.30-ig lehet. 

A versenyen védőfelszerelés
és fejvédő használata kötelező.
A nevezés ingyenes.

Kiss Márta
elnök
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A szép, napos, nyáridéző szep-
tember kedves barát; segít enyhí-
teni az iskolakezdés borongós tü-
neteit. Tudom, nem szép dolog azt 
sugallni, hogy az iskola nem vidám 
dolog, és nem is ez a szándékom. Én 
szerettem  iskolába járni, de szülő-
ként nehezebb ez szerintem. A nyár 
után újra visszarázódni a rohanós 
hétköznapokba, a nyáron lebarnult, 
vitaminnal felturbózott, kipihent 
gyerekeket hetek alatt sápadt, orr-
folyós és kedvetlen csemetékként 
kikönyörögni az ágyból nem tar-
tozik a kedvenc elfoglaltságaim 
közé. De a kegyes őszi nyár tényleg 
vígasztal; egy hosszabb séta a suli-
ból hazajövet, egy-két szabadidős 
program hétközben vagy hétvégén, 
kis kertrendezés: javítják a kondíci-
ót és feltöltenek vitaminokkal min-
ket. Egy kedves kis vers jut eszembe 
az őszi gyümölcsevészetről, ami 
összefoglalja, mit jó enni ilyentájt:

Hogyha itt az ősz,
nevetek nagyot,
és a piros almámba jól
beleharapok.
Az alma után
szőlőt is eszem,
ha fúj a szél, én akkor is
vígan szemezem.
Hullik a levél,
potyog a dió,
nagy szemekkel reám nevet
a sok mogyoró.
A szilva kacsint,
körte mosolyog,
mind megeszem és az után
fürgén szaladok.
Hogyha itt az ősz,
azért nevetek,
mert a finom gyümölcsöktől
erősebb leszek.
/Juhász Magda: 
Gyümölcsérlelő ősz/

A fenti felsorolásból hiányzik a 
rostokban és tápértékben is gazdag 
gyümölcs, a füge. Noha nem éppen 
őshonos, de a kitolódott nyári klí-
mának és a mostanában jellemző 
enyhe telek következtében igen jól 
érzi magát hazánk számos részén 
ez a – fajtától függően – bokros 
vagy fás növény. Szeptemberben 
másodérése zajlik tömegesen, így 
ehetjük bátran nem tejedző termé-
sét. Ha már nem győzzük, főzzük 
be lekvárnak; kevés főzésidőt igé-
nyel, és cukor sem kell sok hozzá. 
Így a későbbi hónapokban is él-
vezhetjük egészségünkre gyakorolt 
jótékony hatásait. Ha másban nem, 
ebben a kekszben biztosan:

FÜGÉVEL TÖLTÖTT 
KAKAÓS KEKSZ

HOZZÁVALÓK
(28 DARABHOZ):

 200 g vaj
 300 g liszt
 2 tk sütőpor
 125 g porcukor
 1 tojás sárgája
 1 egész tojás
 30 g holland kakaópor
 30 g cukrozott kakaópor (pl. 

nesquick)
tölteléknek: fügelekvár (de bár-

milyen nem folyós lekvár, 
vagy marcipánmassza is 
megfelel e célra)

ELKÉSZÍTÉS:
1. A lisztet, kakaóporokat és a 

sütőport egy magas tálban össze-
keverjük.

2. A fagyos vajat késsel nagyobb 
darabokra vágjuk, és elmorzsoljuk 
a liszttel.

3. Hozzáütjük az egész tojást és 
a sárgáját, hozzámérjük a porcuk-
rot, és jól összedolgozzuk. Kissé 
ragadós tésztát kapunk, de a ma-
gas vajtartalom miatt könnyű lesz 
vele dolgozni. Ha mégsem, fél órá-
ra, befóliázva tegyük hűtőbe.

4. Lisztezett felületen, lisztezett 
sodrófával 3 mm vastagra nyújt-
juk a tésztát. Előveszünk egy mini-
mum 5 cm széles kiszúrót (kisebb 
tésztába nem igazán lehet tölteni). 
Ebből a mennyiségből egy tep-
sinyi töltött, és egy tepsinyi sima 
kekszet készítettem. A forma mé-
retétől függetlenül elmondható te-
hát, egy tepsinyi kekszet sütőlapra 
sorakoztathatunk. Sok helyet nem 
kell kihagyni, arra kell vigyázni, 
hogy legyen a tepsiben elég hely a 

kezünknek.
5. Kiszúrunk ugyanennyi kek-

szet és a nyújtódeszkán hagyjuk, a 
sütőt 200 fokra előmelegítjük.

6. Két kiskanál segítségével a 
kekszek közepére tesszük a lek-
várt, és minden lekváros kekszre 
ráteszünk óvatosan egy sima kek-
szet a nyújtódeszkáról; a széleket 
óvatosan lenyomkodjuk.

7. Előmelegített sütőben 8 per-
cig sütjük. Sütés után tálcára szed-
jük őket, és még forrón porcukor-
ral megszitáljuk.

8. A maradék tészta sima 
keksznek is tökéletes, de ugyanígy 
tölthető is.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kardos Ditke

Kert és konyha

 
 

Deszk, Alkotmány u. 47. 
 

Érvényes: 2016. szeptember 26. – október 15., illetve a készlet erejéig 
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Kunsági Éden 
napraforgó étolaj 1 l 

Erzsi kocka 

..És még számos alacsony áras termék, amíg a készlet tart! 

Extra szelet 

 NYITVATARTÁS:  
H-P: 600-1900   
Szo: 600-1400  
V: 700-1200  

Anni Panni UHT tej 
2,8 % 1 l 

Kaiser sör dobozos 
4,2 %, 0,5 l 
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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, Széchenyi István utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ
Fehér Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: Minden hónap első 
hétfőjén 9-11 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni az állatorvosnak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
06/40-822-000.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás:
 (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.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete 
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. 
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés 
után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Mészáros-Nagy Bernadett
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;

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
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Kiadásért felelős személy: 
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

október 12., 26.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobo-
zokat kihelyezni!!!

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!
Busa Renáta Gabriellának és Petrik Gábor-
nak (Deszk, Ady Endre u. 21.) Borbála Anna,
Szilágyi Mónikának és Sévity Dragannak (Deszk, Zrí-
nyi u.9.) Szinisa,
Kozma Melindának és Kothencz Dánielnek (Deszk, 
Kertész u.1.) Milán,
Nagy Orsolyának és Borka Zsoltnak (Deszk, Petőfi u 
19.) Zalán,
Szerencsés-Fekete Évának és Borka Józsefnek (Deszk, 
Béke u 28.) Bettina Luca nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Gonda István György - 6772 Deszk, Petőfi 

utca 16. szám alatti lakos 72  éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Huszka Jessica Michelle és Patarcsity Ádám 

szegedi lakosok 2016. augusztus 27-én.
Kádár Annamária és Tóth Sándor deszki 

lakosok, valamint
Megyeri Erika és Holik Zoltán deszki lakosok 2016. 

szeptember 10-én házasságot kötöttek
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