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Majális
Április 30-án került megrendezésre a községi Majális a 

Szabadidő Parkban. A hangulatról beszéljenek a fotók, az ese-
ményről pedig az 5. oldalon olvashatnak.

– néptáncfesztivál Deszken
A május 13-án megrendezett fesz-

tiválról a 9. oldalon olvashatnak.

ÚJABB 182 MILLIÓS 
FEJLESZTÉST NYERT DESZK!  Részletek a 2. oldalon!
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– 182 milliós önkormányzati fejlesz-
tést nyert a település. Mire fordíthatják 
ezt a pénzt?

– Önkormányzatunk a TOP pályáza-
tok körében 40 millió forintra pályázott a 
csapadékvíz elvezető rendszerünk rekon- 
strukciójára, illetve 142 millió forintra az 
intézményeink energetikai fejlesztésére. 
Már megkaptuk a megye és a kormány támo-
gatásáról szóló értesítést, jelenleg a támoga-
tási szerződés aláírásához szükséges szakmai 
anyagokat készítjük elő, és reményeink szerint 
még a nyáron aláírhatjuk az energiatakarékos 
üzemeltetésünket szolgáló újabb beruházás 
dokumentumait.  

Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően 
végre megújulhat az idősek napközi ottho-
na! A nagyterem padlójának teljes cseréje, 
padlófűtés kiépítése, napelemek felszerelése, 
álmennyezet építése, LED-es világítás és klí-
maberendezés kiépítése teszi majd komfor-

tosabbá és gazdaságosabbá az üzemeltetést. 
Ez külön jó, hiszen lehetővé tette a testület a 
helyiség bérlését rendezvényekre.

A hivatal épülete is álmennyezetet, korsze-
rű, olcsóbb üzemeltetésű világítástechnikát és 
új kazánt, radiátorokat kaphat. Ezt a munkát 
a képviselő-testület kedvező döntése után a 
tető önerős felújításával tehetjük teljessé. 

A régi iskolában is teljes fűtéskorszerű-
sítésre, a világítási rendszer felújítására és a 

homlokzat hőszigetelésére kerülhet sor, míg 
a sportcsarnokban világításkorszerűsítés lett 
betervezve. A központi óvoda is teljes fűtés- 
és világításrendszer korszerűsítésen esne át, és 
napelemeket is kapna.

Köszönjük a megyei önkormányzat és az 
illetékes minisztérium támogatását, remél-
jük, hogy egy év múlva ezen projektek meg-
valósulásáról adhatunk majd hírt!!! 

– Már állnak a kandeláberek a Szőre-
gi soron, milyen visszajelzések vannak?

– Természetesen mindenki örül a kan-
delábereknek, és az is természetes, hogy 
már kérdik, mikor telepítünk újabbakat, 
hiszen ezek nem képesek a teljes útszakaszt 
bevilágítani. Egyelőre örülünk, hogy ezeket 
rendszerbe állítottuk – ráadásul fenntartá-
si költségek nélkül, hiszen a napelemeknek 
köszönhetően nem kell villanyszámlát fizet-
nünk. Az idén erre már biztosan nem lesz 
pénzünk, de reméljük, jövőre, egy második 
ütemben a teljes szakaszt megfelelő közvi-
lágítással tudjuk ellátni. Addig is örüljünk 
ennek – ez egy fontos lépés volt!

– Díjat és milliós ajándékot kapott 
Deszk a múlt héten, Budapesten. Mi is 
ez?

– Egy közlekedéskultúra növelését célzó 
pályázatra nyújtottunk be anyagot, mely-
ben bemutattuk a település erőfeszítéseit 
a parkolóink fejlesztése, időzónás parkoló 
rendszerünk bevezetése, a folyamatos járda-
építések, és a kerékpáros parkolások terüle-
tén. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 
Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti 
Mérnöki Kamara díjazásra méltónak ítélte 
a közlekedésbiztonságért tett lépéseinket – 
aminek nagyon örülünk! A MÜPA-ban ve-
hettem át jegyző asszonnyal a díjat, valamint 
több mint egymillió forintos, közlekedés 
biztonságot segítő eszközcsomag utalványt. 
Azt, hogy pontosan mit 
tartalmaz ez az értékes 
csomag – nemsokára 
megtudjuk, de az már 
most biztos, hogy 
folytatjuk a gyerme-
keink kulturált köz-
lekedésre nevelését és 
a deszki utak, járdák 
folyamatos felújítását, 
fejlesztését.

– Ismét a testület elé került az óvoda 
fejlesztése. Miért?

– A képviselő-testület úgy érezte, hogy 
eljött az idő a központi óvodában a felszere-
lések, a bútorzat és az eddig is folyamatosan 
cserélt elektromos berendezések teljes cseré-
jére. Leharcolt kisszékek, asztalok, szekrények 
és konyhabútorok – mind az elmúlt évtizedek 
nem éppen esztétikus maradványai.  

Az óvodavezetővel, Gyukinné Brczán 
Szpomenkával egyeztetve, egy három éves 
fejlesztési terv mellett döntöttünk, amihez a 
testület évi 2 milliós keretösszeget bizto-
sított. A prioritást, a beszerzések sorrendjét 
óvodavezető asszony szakmai érvei alapján 
állapítottuk meg, és már idén szeptember else-
jére az első új bútorok csatasorba is állhatnak. 

Egyeztettünk a bútorok cseréje mellett egy 
arculatváltásról is, amit az épület homlokza-
tai már két éve elővetítettek. Most a belsőn, a 
kiváló szakmai munka kommunikálásán és a 
PR-on a sor. Rajtunk nem múlik!   

Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

182 millió!!!
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– Az új részen lakók többen pa-
naszkodtak, hogy a játszótéren 
kamasz fiúk focizással és csúnya 
beszéddel zavarják a picik kikap-
csolódását. Mit tud tenni az önkor-
mányzat?

– A fiúk mentalitásával és a kultu-
rált viselkedés ilyen mértékű hiányával 
sajnos már nem sokat tudunk tenni, 
de a játszótér esetében máris lépéseket 
tettünk. Egyrészt újabb rugós játszóesz-
közt telepítünk a nagyok által oda nem 
illő focizásra használt területre, ezzel 
együtt pedig a játszótér mellett kerítéssel 
körbezárt kis focipályát építünk, kapuk-
kal, hálóval – remélve, hogy senki sem 
fogja zavarni a másikat ezután. 

Egyébként a Sportcentrumban is 
újabb fejlesztésekkel igyekszünk eddig 
hiányzó sportolási lehetőségeknek teret 
adni. Az aszfaltozott kézilabda pálya 
mögött lábtengó pályát festünk fel, és 
felállítjuk az ehhez szükséges hálót is. 
A nyár előtt szeretnénk átadni a mö-
götte lévő füves területen egy homokos 

strandröplabda pályát, aminek a 
forróságban a locsolását is biz-
tosítani fogjuk. Szeretnénk 

egyre több lehető-
séget biztosítani itt 
Deszken a sporto-
lásra, közös kikap-

csolódásra vágyóknak. 

– Az önkormányzat a helyi va-
dásztársaságnak adta működtetés-
re az egykori rendőrőrs épületét. 
Úgy tudjuk, hogy ott is fejlesztés 
készül.

– A Széchenyi István utca sarkán a 
szerb parókiával szemben álló vadász-
házat valóban a vadászok és vendégei 
használják, ám szálláshely szűkében 
igen sokszor kérjük a társaság és Mol-
nár Sándor elnök úr segítségét, hogy 
el tudjunk helyezni vendégeket. Az 
egyetlen vendégszoba jelenlegi beren-
dezése meglehetősen „retro”, és legin-
kább felajánlott bútorokból áll. A kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy ennek 
az egy szobának a berendezését a költ-
ségvetésünk terhére megoldja, ami ál-
tal egy minden eddiginél kulturáltabb 
környezetben 4 vendégnek adhatunk 
majd helyet – úgy a település, mint az 
egész évben azt jó gazdaként használó 
vadásztársaság. Úgy gondoljuk, hogy 
megérett a szálláshely erre a kisértékű 
felújításra, és a társaság is megérdemli 
ezt a segítséget! 

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

A majális a településünk második legna-
gyobb rendezvénye. Sokak munkája és se-
gítsége kell ahhoz, hogy a már megszokott 
színvonalú hétvégét tudhassuk magunk mö-
gött. Ezúton szeretném megköszönni a desz-
kiek nevében Balogh Józsefnek és feleségének 
Arankának, hogy a közösségünk felé irányuló, 
állandó figyelmük nem lankad, és idén is fel-

ajánlással támogatták a rendezvényt!  Szintén 
köszönetet mondunk Buzdorján Gábornak, 
aki az ébresztővel a wiesenbachi zenekart, 
majd napközben minden érdeklődőt körbe 
kocsikáztatta a faluban.  

Nagyon köszönjük a segítséget, hálásak va-
gyunk a felajánlásokért!

SOK KICSI SOKRA MEGY

Újabb kopjafát állí-
tott a képviselő-testü-
let, a római katolikus 
templommal szem-
közti emlékparkban. A 
parkban olyan egykori 
deszkieknek állítottunk 
örök emléket a kopjafákkal, 
akik elévülhetetlen érdemeket 
szereztek településünk törté-
nelmében, fejlődésében, vagy 
közösségformálásában. 

Ismét egy kivételes emberre, 
oly sok deszki csecsemő vi-
lágra hozójára, a legismertebb 
bábaasszonyra emlékezünk a 
születésnapján – akinek áldá-
sos munkája során „sem gyer-
mekben, sem anyában nem 
volt vesztesége”.

Losoncz Bálintné, született 
Korom Magdolna 1899. má-
jus 17-én, Kiskundorozsmán 
született, paraszt családból 
származott. Iskolai végzettsé-
ge 6 elemi, szakmai oklevelét 
a Szegedi Szülészeti Klinikán 
1931-ben szerezte Berecz Já-
nos professzor mellett. Egy 
évig dolgozott a klinikán, 
majd 1932. januárjában került 
Deszkre. 

Pályája kezdetén igen sok 
maradi felfogással kellett meg-
küzdenie, amelyek részben 

k o n z e r v a t i v i z -
musból, részben 
igénytelenségből, 
e g é s z s é g t e l e n 

életszemléletből, 
és az igen alacsony 

életszínvonalból fa-
kadtak. Állhatatos mun-

kájának köszönhető, hogy 
a 30-as években Deszken is 
bekerültek a szülőanyák a la-
kásba, az istállókból, mellék-
épületekből. Évek munkájával 
sikerült eltüntetni az akkor be-
vett, helytelen gyermeknevelési 
szokásokat, tévhiteket, így las-
san megszűnt az a gyakorlat is, 
hogy a gyermekeket sötétben, 
ingerszegény környezetben, 
az ágy alatt tartották. Neki kö-
szönhető, hogy leszoktak a csa-
ládok a csecsemők teljes testet 
érintő, fájdalmas és ártalmas 
befáslizásáról is, amivel a gye-
rek lábának görbeségét akarták 
elkerülni a tanulatlan szülők. 

Az 1930-as és 40-es években 
általában 30-32 szülést vezetett 
le Magdi néni a településün-
kön. Szülésznői munkakörben 
egészen 1963-ig dolgozott, et-
től az évtől kezdve vált rendsze-
ressé a kórházi osztályon való 
szülés. Kizárólag ennek tudha-
tó be, hogy áldásos munkáját 

1963 és 1969 között, nyugdíjba 
vonulásáig, orvos írnokként 
folytatta a körzeti orvosi ren-
delőben Dr. Tempfli Ferenc, 
megbecsült körzeti orvos mel-
lett. Elismerésre méltó mun-
kájáért az egészségügy kiváló 
dolgozója kitüntetést kapta 
meg, de ennél is többet jelentett 
számára a község lakosságának 
megbecsülése és szeretete. 

A halál 1987. június 27-én 
szólította égi szolgálatra – de 
emléke örökké él a családja és a 
deszkiek szívében, 2017. május 
17-től kezdve pedig e kopjafa 
és a rajta elhelyezett emléktáb-
la jóvoltából minden erre járó 
tudni fogja, hogy a deszkiek 
közössége örökre hálás Magdi 
néninek.

A családias kopjafa avató 
ünnepségre még Dunántúlról 
is érkeztek Magdi néni leszár-
mazottai közül. A mindenki 
által tisztelt és szeretett szakem-
bernek 4 gyermeke, 8 unokája, 
6 dédunokája és 3 ükunokája 
született eddig. Közülük ti-
zenhárman tudták elfogadni 
a meghívásunkat, akik együtt 
leplezhették le a kopjafát és 
emléktáblát, miután meghatot-
tan köszönték meg a település 
gondoskodását szeretett roko-
nukról.

Kedves élményekben, a múl-
tunkat érintő történetekben 
és új, helytörténeti adatokban, 
deszki kötődésű ismerősökkel 
való találkozással is gazdagab-
bak lehettünk ezen a szerdai 
napon.

Király László 
polgármester

Kopjafa és emléktábla Losoncz néninek

Losonczné 
Magdi néni
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Deszk Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. április 25-i rendes ülésén 
a következő határozatokat hozta: 

 
A Képviselő-testület elfogadta a polgár-

mester tájékoztatóját a két ülés között végzett 
munkáról, a községet érintő fontosabb esemé-
nyekről és az önkormányzati pályázatokról, 
valamint a lejárt határidejű határozatokról. 
Elfogadásra került a Kiszombori Határren-
dészeti Kirendeltség valamint a Szeged Váro-
si Rendőrkapitányság tájékoztatója a község 
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. 
Elfogadásra került a kistérségi szervezetek 
2016. évi munkájáról és a 2017. évi tervekről 

szóló tájékoztató is. A testület elfogadta a Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft. közhasz-
núsági szerződését. A Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be az Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. Módosításra került a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint az alapító 
okirata. A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a Deszki Sport Club részére támogatást 
nyújt a működési költségei biztosítása érde-
kében. Vételi ajánlatot fogadott el a testület 
egy zártkerti ingatlanrész vonatkozásában, 
160.000,-Ft értékben. Áttekintette az EON 
árajánlatát a földgáz energia ellátására vonat-

kozóan és azt elfogadta. Megállapodásokat 
kötött a Szerb Ortodox Egyházközséggel a 
Szent Száva Oktatási Kulturális és Hitéleti 
Központ használatával kapcsolatban, majd 
döntött az Egyházközség támogatásáról. Dön-
tés született az önkormányzati tulajdonú Va-
dászház vendégszobájának a felújításáról. A 
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2 mil-
lió forint keretösszeget biztosít 2017-évben a 
Móra Ferenc Csicsergő Óvodának bútor- és 
eszközbeszerzésre, és a következő 2 évben is 
hasonló nagyságrendű eszközfejlesztést kíván 
ott végrehajtani.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről

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 követő-
en 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 Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
II. Földhivatali Osztály közérdekű védekezést rendel el, 
melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles 
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési 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:
Szegedi Járási Hivatal

Hatósági Főosztály II.
Földhivatali Osztály
62/680-170

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a 2016. évi adóévről a helyi 
iparűzési adó bevallások benyúj-
tásának a határideje 2017. május 
31. napja. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy 
az ingatlant érintő (építmény-
adó, telekadó, magánszemélyek 
kommunális adója) adókötele-
zettség esetében bármely válto-

zást (tulajdonos változás, öröklés  
stb.)  adókötelezettség keletkezé-
sét,  változását  követő 15 napon 
belül kell  bejelenteni adóható-
ságunknál  bevallási nyomtatvá-
nyon.

Dr. Altmayerné 
Dr. Kocsis Anita jegyző

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Tisztelt Adózók!

Süli József
Személyszállítást vállalok 

KEDVEZŐ ÁRON! 

Tel.: 70/772-7897

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különbö-
ző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, 
különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét 
kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény 
szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint 
száz éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos mada-
rak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után 
Chernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első 
madarak és fák napját.

Tudta, hogy 2017-ben az év madara a tengelic, míg az év fája a va-
dalma lett?

Forrás: hu.wikipedia.org

Madarak és Fák Napja
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Az utóbbi években minden Majális előtt rettegve néztük az időjá-
rás előrejelzést, hogy vajon milyen időt jósolnak a rendezvény napjára. 
Most sem volt ez másként, hiszen mindenféle jóslást olvashattunk, csak 
éppen azt nem, hogy jó idő lesz. Hálistennek’, a legsötétebb előrejelzé-
sek nem váltak valóra, és ha nem is ragyogó napsütésre, de viszonylag 
kellemes időjárásra ébredhettünk vasárnap reggel. Előző napokban 
megérkeztek külföldi vendégeink is, Ninovéből, Pirnából, Igazfalváról 
és egy egész fúvószenekar Wiesenbachból. A szegedi Majálison kissé 
szomorkás időben már szombaton debütált a fúvószenekar, vasárnap 
reggel pedig Deszket hódították meg, egy zenés ébresztővel invitálva 
ki mindenkit a Szabadidő Parkba. Kint aztán volt főzés, focitorna, kéz-
műves foglalkozások, népi játszóház, ugrálóvár, zsonglőr- és görkori 
bemutató, de persze nem maradhatott el a színpadi kulturális műsor 
sem. Művészeti csoportjaink ismét bebizonyították, hogy egy ilyen 
kis településen is lehet magas színvonalon űzni a kultúrát. Köszönet 
érte minden művészeti vezetőnek! Az este hangulatát a Korinda ze-
nekar koncertje és táncháza alapozta meg, majd egy fergeteges műsort 
hallhattunk Bebétől, aki szintén táncra perdítette a közönséget. A mu-
latság pedig folytatódott egész hajnalig, a Szeged Live Band utcabálját 
hajnal 3-kor zártuk.

Köszönjük szépen a rendezvényhez nyújtott segítségét a Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a Magyar-Német-Flamand 
Baráti körnek, a Deszki Sport Clubnak, az iskola és az óvoda pedagó-
gusainak, a KDE görkorisoknak Kiss Mártival az élen, Buzdorján Gá-
bornak, Pajcsin Szilviának.

Bene Ildikó

Főzőverseny eredménye
1. Deszki Magyar-Német-Fla-

mand Baráti Kör
2. Süvegh Gábor és csapata
3. Deszki Falunkért Egyesület
Különdíj: Deszk Község Nép-

művészetéért Alapítvány

A MIKI kupa eredménye:
1. Deszki Flamingók
2. Aradi Vendéglő Szőreg
3. Autocentrál

4. Gerappa
5. Legendary
6. Huligánok
7. Deszki Fortuna bimbó
8. All-Star FC

Legjobb kapus: Kelemen Ákos 
(Deszki Fortuna bimbó)

Legjobb játékos: Orvos Csaba 
(Aradi Vendéglő Szőreg)

Gólkirály: Kószó Krisztián 
(Deszki Flamingók)

Már-már megszoktuk a napi találkozá-
sokat, a rendezvények bemondói szerep-
körében lévő jelenlétet, és a színvonalas 
munkáját, most mégis úgy hozta az élet, 
hogy júniusban elbúcsúzunk kolléga-
nőnktől, Ádász Marianntól – vagy, ahogy 
mindenki ismeri – Maricától.

A fiatal, közművelődés szervező mun-
katárs a Deszki Faluház előtt már dolgo-
zott korábban a Móra Ferenc Múzeum-
ban, ahová mindig is visszahúzta a szíve. 
Talán a sokszor estig tartó rendezvények, 
a végigdolgozott hétvégék, és az elmúlt években csak egyre szaporodó 
programok is segítettek a döntés meghozatalában, amikor állásajánlat-
tal keresték meg a múzeumtól – és igent mondott. 

Ezúton köszönjük meg eddigi munkáját, és kívánunk neki sok sikert 
a szívéhez közelebb álló területen!

Bene Ildikó - Faluház igazgató
Király László – polgármester

A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány a Majálison sütött óri-
áspalacsinta árulásából 62.700,-Ft-ot gyűjtött. Köszönet a főszervezé-
sért Netye Orsolyának és Pappné Évának és az összes szülőnek, akik fá-
radtságot nem kímélve sütöttek, töltöttek, árultak egész nap. Köszönjük 
azoknak is, akik vásároltak tőlünk és ezáltal támogatták az alapítványt!

Köszönet Mihók Tamásnak, aki már harmadik éve alapítványunk 
főszakácsa, és akinek a főzőversenyen különdíjjal jutalmazták isteni fi-
nom gulyását!

Bene Ildikó kuratóriumi elnök

Majális

Majális verseny eredmények

Búcsú egy kollégától

Köszönet
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Tizenkilencedik alkalommal ren-
deztük meg a Deszki Maros Menti 
Fesztivált. Célunk most sem volt 
más, minthogy a tehetséges gyer-
mekeknek, csoportoknak fellépé-
si lehetőséget adjunk és szakmai 
zsűri közreműködésével segítsük 
munkájukat. Idén megpróbáltuk 
összegezni az elmúlt évek tapaszta-
latait és 1-2 változtatást vezettünk 
be az egyes kategóriáknál. Így a 
szólóhangszer, kamarazene, vala-
mint a néptánc kategóriában nem 
helyezést, hanem minősítést (arany, 
ezüst, bronz) adtunk ki. A jelentke-
zők létszámát illetően az idei évben 
rekordot döntöttünk, hiszen közel 
800 fő vett részt a fesztiválon. 
Nagy örömünkre a deszki sikerek 
sem maradtak el, a rendezvény a 
következő eredménnyel zárult:
Versmondás kategória:
Alsó tagozat:
1. Kecskeméti Bence Odin (Makói 
Ált. Iskola Bartók Székhelyint.)
2. Czene Zsófi (Tabán Ált. Isk., Sze-
ged)
3. Révész Zsófia (Tabán Ált. Isk., 
Szeged)
3. Gera Gellért (Kálvin téri Ált. Isk. 
Makó)

Felső tagozat:
1. Tóth Ádám (Kálvin téri Ált. Isk. 
Makó)
2. Mészáros Zsófia (Zoltánfy Ált. Isk. 
Deszk)
3. Juhász Adél (Kálvin téri Ált. Isk. 
Makó)
Különdíj: Szvetlik Zoltán (Zol-
tánfy Ált. Isk. Deszk)

Prózamondás kategória:
Alsó tagozat:
1. Gergulics Bence (Domaszéki Ált. 
Isk.)
2. Maczelka Barnabás (Csanádpa-
lota Ált. Isk.)
3. Varga Zsombor (Kálvin téri Ált. 
Isk. Makó)
Különdíj: Simity Éva (Zoltánfy Ált. 
Isk. Deszk), Börcsök Lili (Kálvin téri 
Ált. Isk. Makó)

Felső tagozat:
1. Sonkovits Anna (Kálvin téri Ált. 
Isk. Makó)
2. Medgyes Anna (Zoltánfy Ált. Isk. 
Deszk)
3. Báló Laura (Kálvin téri Ált. Isk. 
Makó)

Népdal kategória:
Alsó tagozat:
1. Farkas Gréta (Sándorfalvi Műv. 
Isk.)
2. Forrai Kamilla (Makói Ált. Iskola 
Bartók Székhelyint.)
3. Bartók Miklós Dániel (Szatyma-
zi Ált. Isk.)
Különdíj: Király Dóra (Zákányszéki 
Ált. Isk.)

Felső tagozat:
1. Kormányos Viktor (Szatymazi 
Ált. Isk.)
2. Guti Kíra (Makói Ált. Isk.)
2. Kopasz Helga (Deszki Műv. Ház 
és Könyvtár)
3. Vincze Kamilla (Deszki Műv. 
Ház és Könyvtár)

Szólóének kategória:
Alsó tagozat:
1. Pigler Hanna Léna (Grotta Alap-
fokú Műv. Isk. Csongrád)
1. Sztojka Hanna (Forray Máté Ált. 
Isk. Szegvár)
1. Tirk Inez (Zoltánfy I. Ált. Isk. 
Deszk)

Felső tagozat:
1. Bátki Fazekas Lenke (Kós Károly 
Alapf. Műv. Isk. Zsombó)
2. Kiss Fanni (Makói Ált. Isk.)
3. Rakonczai Dorina (Hódmezővá-
sárhelyi Varga Tamás Ált. Isk.)
Különdíj: Dombi Gergő (Szent An-
tal Kat. Ált. Isk. Tiszasziget)

Szólóhangszer kategória:
Alsó tagozat:
Arany minősítés:
Kovács Zsófia (Mórahalmi Alapfo-
kú Műv. Isk.)
Nagy Csanád (Kisteleki Alapfokú 
Műv. Isk.)

Ezüst minősítés:
Binecz Márton, Nándori Gellért 
(Magán Alapf. Műv. Isk. Makó)
Ruzsics Gréta (Mórahalmi Alapfo-
kú Műv. Isk.)

Bronz minősítés:
Kovács Milán (Mórahalmi Alapfo-
kú Műv. Isk.)
Tirk Inez (Pro Musica Műv.Isk., 
Zoltánfy I. Ált. Isk. Deszk)
Varga Szilárd (Dózsa Gy. Ált. Isk. 
Apátfalva)
Krátky Lili Noémi (Magán Alapf. 
Műv. Isk. Makó)

Felső tagozat:
Arany minősítés:
Mészáros Csongor (Kossuth L. Ált. 
Isk. Szőreg)

Ezüst minősítés:
Döme Balázs Márk, Szekeres Eszter 
Lili (Mórahalmi Alapf. Műv. Isk.)
Karácsonyi Eszter (SZTE Juhász 
Gyula Gyak. Ált. Isk.)
Gera Bazsó Attila (Magán Alapf. 
Műv. Isk. Makó)

Bronz minősítés:
Márton Gergely Ákos (Mórahalmi 
Alapf. Műv. Isk.)
Kiss Virág, Szigeti Márton Nimród 
(Magán Alapf. Műv. Isk. Makó)
Nagy-György Hanna Kata (Kistele-
ki Alapf. Műv. Isk.)

Kamarazene kategória:
Arany minősítés:
Takács Nóra – Tóth Boglárka 
(Grotta Alapfokú Műv. Isk. Csong-
rád)

Ezüst minősítés:
Harmónia gitárzenekar (Forray 
Máté Ált. Isk. Szegvár)
Horváth Mónika – Gárgyán Fanni 
(Magán Alapf. Műv. Isk. Makó)

Bronz minősítés:
Zákányszéki csengettyűsök (Zá-
kányszéki Ált. Isk. és AMI)
Különdíj: Zentai András Botond – 
Zentai Kristóf (Mórahalmi Alapf. 
Műv. Isk.)

Színjátszás kategória:
1. Tekergők (Kálvin téri Ref. Ált. Isk. 
Makó)
2. Maszk (Tabán Ált. Isk. Szeged)
3. Rosszcsontok (Tabán Ált. Isk. 
Szeged)
Különdíj: Színlelők (Szatymazi Ált. 
Isk.)

Néptánc kategória:
Arany minősítés:
Cibere néptánccsoport (Tiszavi-
rág Néptáncegyesület Deszk)
Borbolya néptánccsoport (Tisza-
virág Néptáncegyesület Deszk)
Dobbantó Néptáncegyüttes Top-
pantó csoportja (Szegvári Forray 
Máté Ált. Isk. és AMI)
Prücsök néptánccsoport (Classic 
Ami Baks, Ópusztaszer, Pusztaszer)

Ezüst minősítés:
Bóbita néptánccsoport (Bessenyei 
Ferenc Műv. Központ Hódmezővá-
sárhely)
Kiscsillag néptánccsoport (Besse-
nyei Ferenc Műv. Központ Hódme-
zővásárhely)
Csillagfürt néptánccsoport (Do-
maszéki Ált. Isk. és AMI)
Szegvári Forray Máté Ált. Isk. és 
AMI és a Dobbantó Néptánc-
együttes Margaréta gyermekcso-
portja

Bronz minősítés:
Rece-fice néptánccsoport (Doma-
széki Ált. Isk. és AMI)
Három falu gyeröke csoport (Clas-
sic Ami Baks, Ópusztaszer, Puszta-
szer)
Tündérrózsa Táncegyüttes Szel-
lőrózsa csoport (Tabán Ált. Isk. és 
AMI Szeged)

Gratulálunk minden résztvevőnek, 
díjazottnak!
Jövőre jubilál a fesztiválunk, újítá-
sokkal és meglepetéssel készülünk 
rá, remélem, még az ideinél is na-
gyobb lesz a jelentkezési kedv!

Bene Ildikó ig.

A fesztiválunk fő támogatója a 
Nemzeti Kulturális Alap.

XIX. Deszki Maros Menti Fesztivál
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Április 30-án az óvoda is megmérettette magát a majális alkalmából 
rendezett főzőversenyen Süvegh Gábor segítségével, aki magára vállal-
ta a főszakács szerepét.

Az óvó nénik, dajka nénik, szorgos kuktaként segédkezve dolgoztak 
együtt, hogy időre elkészüljön a bográcsban a gulyásleves. 

Hogy mégis hűek maradjunk a szakmánkhoz, nem maradhatott el 
egy kis finommotorika fejlesztés sem, hiszen az ott meggyúrt csipetke-
tésztát mi magunk csipkedtük bele a levesbe saját kezűleg. 

A délelőtt nagyon jó hangulatban telt!
Márki Anett (Netti néni)

Óvodánk is csatlakozott a 
KEHOP-1.2.1 "Helyi klímastra-
tégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szem-
léletformálás" című pályázat fel-
kéréséhez, a Föld napi faültetésre. 
Április 25-én óvodánk udvarán 
a Napsugár csoportos gyerekek 

részvételével egy gyertyánfacse-
mete került elültetésre. A gyere-
kek megfigyelhették az ültetés 
menetét, fontosnak tartjuk figyel-
müket felhívni a körülöttünk 
lévő környezet megóvására.

Makra Jánosné 
(Ildikó néni)

Május 7-e, vasárnap anyák 
napja. Természetesen az óvodá-
sok is megemlékeztek erről, az év 
során talán legszebb ünnepről. 
Nagy izgalommal készülődött 
mind a négy csoport, hogy mél-
tóképpen, gyönyörű ünnepséggel 
örvendeztesse meg az édesanyá-
kat, nagymamákat. Kedden a 
legkisebbek adták elő, amivel ké-
szültek, egy kis mesedramatizá-
lással és verseléssel köszöntötték 
a számukra legfontosabbakat. A 
szerdai napon a nagycsoportoso-
kon volt a sor, hogy lenyűgözzék 
néptánc tudásukkal és szép ver-
seikkel a szülőket, nagyszülőket. 
Csütörtökön mi, a középsős Ka-
ticák adhattuk elő sokat gyako-
rolt műsorunkat, amiben videó 
üzenettel, zenés-táncos drama-

tizálással és csodás versekkel ké-
szültünk, hogy mosolyt és öröm-
könnyeket csaljunk az anyukák 
és mamák szemébe. A pénteki 
napon a Kolo csoporton volt a 
sor, ők szerb dalokkal, versekkel 
is kedveskedtek szeretteiknek. Az 
ünnepet megelőzően mindenki 
lázasan készülődött, sok szép és 
szeretettel teli ajándék készült a 
csoportokban. A hatás sem ma-
radt el, alig maradt szem szárazon 
a meghatódottságtól, jó volt látni, 
ahogy az apróságok szívüket lel-
küket beleadva mutatták meg 
életükben a legfontosabbaknak, 
milyen ügyes kisemberré váltak, 
szüleiknek, nagyszüleiknek hála.

Szentesi-Nagy Ágnes 
(Ági néni)

2017. május 8-án a Szegedi 
Tudományegyetem hallgatói lá-
togattak el a Kolo és a Napsugár 
csoportba. A főiskolások készség-
fejlesztő interaktív foglalkozáso-
kat tartottak óvodásainknak. A 

játékos mozgásos feladatokban 
lelkesen vettek részt a gyerekek, 
melyekben megmutathatták 
ügyességüket. 

Makra Jánosné 
(Ildikó néni)

Főzőverseny óvoda módra Faültetés az óvodában

Anyák napja 

Egészségnap 
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 s 2017. május  11-én került megrendezésre a Regionális Szerb 
Szépkiejtési verseny iskolánkban. A versenyre 25 tanuló nevezett, a 
battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskolából tízen, a szőregi 
Kossuth Lajos Általános Iskolából négyen és iskolánkból tizenketten 
szálltak versenybe. A csapatok két kategóriában versenyezhettek, az el-
sőben a 3.-4. osztályosok mérték össze tudásukat, a második kategóriá-
ban pedig az 5-8. osztályos tanulók. A versenyzők első körben az ismert, 
hozott szöveget olvasták fel a háromtagú zsűri előtt, majd rövid szünet 
után következett az ismeretlen szöveg felolvasása, amely nagyban meg-
könnyítette a döntéshozatalt. Az I. kategóriában a 3. helyezést a deszki 
iskola diákja Pásztor Dániel 3. osztályos tanuló szerezte meg, a második 
helyen a battonyai Gruncsity Alexandra 4. osztályos tanuló végzett, az 
1. helyezett szintén iskolánk 4. osztályos tanulója, Dragic Sara lett. A II. 
kategória helyezettjei: két III. helyezett lett, Pásztor Levente 5. osztályos 
tanuló a szőregi iskolából és Víg Szabolcs 8. osztályos tanuló Battonyá-
ról. A II. helyezést Nádasdi Lili 5. osztályos tanuló vitte el Battonyára, az 
első helyezés, melyet Kovacevic Sara 5. osztályos tanuló szerzett, szintén 
a viharsarokba került. Tanulóink szép eredményekkel és élményekkel 
térhettek haza. 

 s Az iskolai, térségi, területi versenyek mellett iskolánk aprajai be-
lekóstoltak a levelezős versenyek izgalmába is, és szép eredményeket 
értek el a különböző megmérettetéseken. Ezek a versenyek több fordu-
lósak és az összesített eredmények alapján vehetnek részt tanulóink a 
megyei versenyeken. A tudásbajnokság megyei döntőjében:

Mészáros Marcell 2. o matematikából 47. hely, Tirk Inez 2.o. anya-
nyelvből 9.hely, matematikából 15.hely; Tajti Milán 3. o. matematikából 
65.hely, anyanyelvből 25. helyen végzett.

A Bendegúz anyanyelvi verseny megyei döntőjében :
Tirk Inez 2. o.11.hely, Zsurkán Zoé Flóra 2.o. 26. hely, 
Somorjai Márk 3. o. 21.hely, Tajti Milán 3. o. 27.hely,
Karagity Anna 4. o. 28. hely, Krizsán Levente 4. o. 25. hely, Dobó Vik-

tória 4. o. 18. helyen végzett a nagyon népes mezőnyben.
 s Ebben a tanévben a 3.-4. évfolyamos tanulók számára rendez-

ték meg az országos HERMAN OTTÓ környezetismereti versenyt. A 
háromfordulós, egyéni tesztversenyen iskolánkból Karagity Anna 4. o., 
Dobó Viktória 4. o., Papp Lili 4. o., indult. Papp Lili bejutott az országos 
döntőbe Budapestre, ahol május 28-án méri össze tudását más település 
tanulóival.

 s A térségi versenyek utolsó állomásaként iskolánk adott otthont a 
4. osztályos kistérségi matematikaversenynek. Tanító nénik nagy szeretet-
tel várták a versenyzőket és készültek a vendéglátásra. Büszkék vagyunk 
tanulóinkra, az elért eredményekre. Köszönjük a tanító nénik felkészítő 
munkáját és a szülők támogató segítségét. 

 s Tanév elején a Somogyi Környezetvédelmi Központ „Kis Für-
kész” címmel országos természetismereti-természetvédelmi versenyt 
hirdetett alsó tagozatos tanulók számára. Iskolánkból 4 csapat jelent-
kezett. A csapatok összedolgozva 3 fordulón keresztül oldottak meg 
érdekes feladatokat, melyek kapcsolódtak a természetismerethez, ter-
mészetvédelemhez. Tapasztalatot gyűjtöttek madár - és gombaismeret, 
gyógynövények, néphagyományok és fenntartható életmód témakör-
ben. Csapatok:

1. Ravasz rókák: Bársony Máté (4.o.), Csomós András (4.o.), Tajti Mi-
lán (3.o.), Takács Réka (2.o.)

2. Okos tojások: Krizsán Levente (4.o.),  Zsurkán Bekény (4.o.), Gera 
Nilla Bíborka (2.o.), Somorjai Márk (3.o.)

3. Terep kecskék: Szügyi Olivér (4.o.), Mityók  Milán (4.o.), Mészáros 
Marcell (2.o.), Váradi Sára (2.o.)

4. Okos baglyok: Dobó Viktória (4.o), Karagity  Anna, Buza Szilvia 
(4.o.), Uti Hanna (2.o.)+tartalék Konkoly Kitti

 s Matematika verseny:
Kistérségi matematika versenyen Tajti Milán 3. évfolyamos tanuló 2. 

helyezést ért el. Továbbjutott Szentesre a megyei döntőbe, ahol 12. helyen 
végzett.

 s Tirk Inez 2. osztályos tanuló 
a Pro Musica Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény házi verse-
nyén arany minősítésben részesült.

 s Az a megtiszteltetés ért ben-
nünket, hogy felkérést kaptunk 
a Szegedi Borfesztivál és Szeged 
Napja Ünnepségsorozat „Mese-
csokor” című rendezvényén való 
fellépésre. Iskolánkat Simity Évi 
második osztályos tanuló képvisel-
te. A kiválasztás azért esett rá, mert 
a tanév során számos mesemondó 
versenyen kiváló eredményt ért el 
többek között a szegedi Agórában 
a Százszorszép Mesegyűrű és a 
térségi vers- és mesemondó ver-
senyeken elért első helyezésének köszönhetően. Évinek május 13-án 
délután tapsolhatott a közönség a Dugonics téren.

 s Angol nyelvi szövegértési háziversenyt rendeztünk a felsős évfolya-
mosok számára.

Az 5. évfolyamon Sinkó Ádám I. helyezést, Szűcs Brigitta II. helyezést, 
Puskás Balázs III. helyezést ért el.

A 6. évfolyamon Balassa Adrienn kimagasló pontszámmal I. helye-
zést ért el.

A 7. évfolyamon Orosz Viktor I. helyezést, Kazai Balázs II. helyezést, 
Bársony Réka III. helyezést ért el.

A 8. évfolyamon Papp Bence I. helyezést, Tóth Kevin II. helyezést, 
Bódi Levente III. helyezést ért el.

Gratulálunk!

 s Két új lehetőséggel bővül a 2017/18-as tanévben a Zoltánfy Ist-
ván Általános Iskola szolgáltatása, melyek nem tartoznak a kötelező ta-
nórai keretbe. 

1. Felső tagozatosok számára kínai nyelvoktatást indítunk fakul-
tációban kellő számú jelentkező esetén. Foglalkozások közös nyelve az 
angol, az órákat kínai nyelvtanár tartja és egy angol nyelvtanár segíti. 

2. Szintén a következő tanévben kezdi meg működését a Lieto Alap-
fokú Művészeti Iskola intézményünkben, zongora hangszer oktatásá-
val.

Összeállította: 
Vid György igazgató

Simity Évi  

Iskolai hírek
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Rözögtessük mög!
Ahogy a múltkori számban már beharan-

goztuk, egyesületünk nagy fába vágta a fej-
széjét. „Rözögtessük mög!” címmel szóló- és 
páros táncok országos fesztiválját rendeztük 
meg május 13-án, szombaton. A fesztivál célja 
nem volt más, minthogy a Dél-Alföld gyönyö-
rű táncai ne vesszenek a feledés homályába. 
Kezdeményezésünket támogatásra méltónak 
találta a Nemzeti Kulturális Alap, az Örökség 
Népművészeti Egyesület és a Martin György 
Néptáncszövetség is. 

Szombat reggel 8 órakor kezdtek el gyü-
lekezni a versenyzők, akik az ország minden 
részéről (Szarvas, Érd, Százhalombatta, Nyír-
egyháza, Makó, Mórahalom, Szeged… felso-
rolni is sok) érkeztek hozzánk. Megkezdődött 
a regisztráció, majd 11 órakor Tóth Gábor 
egyesületünk elnöke és Király László polgár-
mester köszöntő szavai után a korcsoporton-
kénti verseny is. A Juhász zenekar rázendített 
és több mint nyolcvan versenyzőt nézett végig 
a szakmai zsűri, amelynek elnöke Juhász Zsolt, 
tagjai: Furik Rita, Busai Zsuzsanna, Dr. Felföldi 
László, Farkas Tamás és Busai Norbert voltak. 
Köszönjük az egész napos munkájukat!

A zsűri hosszas tanácskozás után hozta 
meg döntését és végre megkezdődött a várva 
várt díjátadás, majd egy közös oláhos tánc és 
táncház zárta a napot. Egyesületünk táncosai 
ismét remekeltek, büszkék vagyunk rájuk! 

Bízunk benne, hogy minden résztvevő ren-
geteg élménnyel gazdagodott és két év múlva 
még többen gondolják úgy, hogy eljönnek 
hozzánk „rözögtetni”. Mi, szervezők számtalan 
tapasztalattal, pozitív visszajelzéssel és büsz-
keséggel lettünk gazdagabbak. Büszkeséggel, 
hogy a röpke egy év alatt egyesületünk eljutott 
odáig, hogy országos fesztivált szervez. Büsz-
keséggel, hiszen tanítványaink, oktatóink is-
mét ott voltak a díjazottak között. 

És végül álljon itt a verseny végeredménye, 
amihez szívből gratulálunk minden díjazott-
nak!

I. korcsoport:
1.Tomócsik Mi-
lán (Free Dance 
AMI)
2.Kothay Kor-
nél (Péczely 
Attila Alapfo-
kú Művészeti 
Iskola – Száz-
szorszép Tánc-
együttes: Het-
refitty csoport)

II. korcsoport:
Oláhos-szóló:
1. Majoros Zoltán (Tiszavi-
rág Néptáncegyesület Deszk)
2. Bencz Gergő és Bucskó Gergely (Tiszavirág 
Néptáncegyesület Deszk)
3. Balla Zámor (Tiszavirág Néptáncegyesület 
Deszk)

II. korcsoport: 
Páros: 
1. Bucskó Gergely – Földesi Orsolya (Tiszavi-
rág Néptáncegyesület Deszk)
2. Papp Bence - Mátó Csenge (Tiszavirág Nép-
táncegyesület Deszk)
3. Ishak Márk - Gál-Joó Jázmin (Tiszavirág 
Néptáncegyesület Deszk)

III. korcsoport:
Oláhos-szóló: 
1. Nagy László (Orosházi Harangos Néptánc-
együttes)
3. Bandrus Roland (Szarvasi Hagyományőrző 
Közalapítvány)

III. korcsoport:
Páros: 
1. Bende Bence Bendegúz - Mátó Viktória (Ti-
szavirág Néptáncegyesület Deszk)
2. Krizsán Bálint - Telenkó Anna (Tiszavirág 
Néptáncegyesület Deszk)
3. Kőszeghy Kata (kísérte: Bende Bence Bend-
egúz) (Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk)

IV. korcsoport:
Oláhos-szóló: 
1. Hoksz Attila (Free Dance Táncegyüttes)
1. Harmati Patrik (Harruckem Táncegyüttes)

IV. korcsoport:
Páros: 
1. Papp Máté - Papp Nóra (Délikert Mönd-
örgő Táncegyüttes, Csaba Nemzetisége Nép-
táncegyüttes)
2. Szakács Tamás - Kovács Viola (Talentum 
Tehetséggondozó Művészeti Egyesület)

V. korcsoport: 
Oláhos-szóló: 
1. Resóczki Rolland (Ada – Vajdaság)
2. Fülöp Ádám (Szegedi Nemzeti Színház)

3. Oszlánszki Patrik 
(Free Dance AMI)

Páros: 
1. Tímár Attila - Farkas 
Viola (Tiszavirág Nép-
táncegyesület Deszk)
2. Szécsi Zsolt - Juhász 
Szécsi Viktória (Gu-

banc Táncegyüttes – 
Vajdaság)

2. Csasztvan András 
- Csasztvan Zsuzsanna 

(Szarvasi Hagyományőrző 
Közalapítvány)

3. Földesi Márton - Csipei Judit (Be-
lencéres Néptáncegyüttes)

VI. korcsoport:
Oláhos-szóló: 
2. Csókási Imre (Cuháré Táncegyüttes)

Páros: 
1. Körmöczi Sándor és Sándorné (Délikert 
Napsugár Táncegyüttes)
2. Csókási Csaba és Kispéter Éva (Szeged)
3. Doktor László és Bagaméri Andrea (Forga-
tós Táncegyüttes Makó)

Különdíjak: Kispéter Éva, Borda Sára, Már-
ton Réka, Csasztvan Zsuzsanna, Kecskés Ger-
gő – Stonawskiné Busi Ildikó, Feka Gergő, Ma-
joros Zoltán, Kocsis Rozália, Vincze Kamilla

A FESZTIVÁL TÁMOGATÓI: Amsztadth 
Tamás, Borbásné Márki Márta, Borda Sára – 
kerámiatervező, ékszerkészítő, Brczán Kriszti-
for, Csávás-Ruzicska Tünde – kerámia művész 
és designer, Deszk Község Népművészetéért 
Alapítvány, Deszk Község Önkormányzata, 
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár, Desz-
ki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft., 
Dombrádi Rétközi Hagyományőrző Csür-
döngölő Egyesület – Free Dance AMI, Dudás 
Ildikó – festett népi bútorkészítő, Fonó Budai 
Zeneház, Hagyományok Háza, Horváth Zsu-
zsa – Rosalie textil, Juhász Gábor, Juhász Ze-
nekar, Káity Mónika – filcdíszek, Kerekes Ibo-
lya – népi iparművész és gyöngyfűző, Kravic 
Milos, Martin György Néptáncszövetség, Mi-
hók Tamás és neje, Nemzeti Kulturális Alap, 
Néptáncosok Kellékboltja, Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület, Pitlik –Sipos Eszter, 
Rimóczi Hajnalka és László – népviselet ké-
szítők, Sándorfalvi Kulturális Központ, Sturcz 
Anna – Kézművek, Szeles László – csizmadia 
mester, Tabán Táncegyüttes – Békéscsaba

Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk, Vajda-
sági Magyarok Művelődési Intézete, Vass Zol-
tán, Zenetudományi Intézet.

Köszönjük a támogatást! 

Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk 
vezetősége
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Április hónapban a szokásoké, 
hagyományoké volt a főszerep, 
ifjúságunk megidézésével kerül-
tünk nosztalgikus hangulatba.

Ebben a hónapban is volt film-
vetítés, melynek a témája a szerb 
háborút idézte.

Április hónapban Ferencszál-
lási Nemzetközi Kézimunka 
Kiállításon örömmel mutatták 
meg kincseiket Széll Jánosné, 
Szász Lászlóné, Ármány Istvánné, 
Dobó Vincéné, Hegedűs József-
né klubtagjaink. Azt gondolják 
a kézimunkázásnak varázsereje, 
terápiás hatása van. A teljes ki-
kapcsolódás egyik eszköze lehet 
a hímzés bármely formája, de a 
kötés és a horgolás is. Mondják, 

az alkotás örömét senki nem ve-
heti el tőlünk. Valahol a szívünk 
mélyén mindegyik darab kötődik 
hozzánk, a „gyermekünk”. A kéz-
zel készült hímzésekben benne 
van az alkotó energiája, hiszen a 
hosszú estéket betöltő tevékeny-
ség közben szeretettel gondolnak 
arra, akinek a tárgyat készítették. 
A kiállítók egész életútján nyo-
mon követhető a hímzés iránti 
szeretet. A hímzés művészetének 
elsajátítása régen hozzátartozott 
minden leány neveléséhez, bárhol 
nőtt fel. Sokan már az édesany-
juktól tanulták a kézimunkázást, 
de az oktatási intézményekben is 
gyarapíthatták tudásukat. Hajdan 
a lányokat aszerint ítélték meg, 

milyen ügyesen hímeztek, szőt-
tek, fontak, általában saját hasz-
nálatra, vagy amire szükség volt a 
háztartásban, azt készítettek. Szá-
mos használati tárgyat, ruhákat, 
lepedőt, párnákat, asztalterítőket, 
függönyöket, falvédőket, jegy-
kendőket, stb. díszítettek.  A fe-
hér- és többszínű kézimunkákat 
különböző technikákkal szálszá-
molásos, vagdalásos, lyuk és írás 
után készítették. Az idők során 
változtak az alapanyagok, a fo-
nalak, az öltéstecnikák, a színezés 
és a minták. Eltérések vannak a 
hímzések méretében, aprólékos-
ságában, elnagyoltságában, azon-
ban a minták finoman stilizáltak 
betöltik a teret anélkül, hogy a 

túlzsúfoltság érzetét keltenék, 
kedveltek az élénk színek, a szín-
ellentétek, amelyek ennek ellené-
re csodás összhangot alkotnak. A 
fent leírtakat jól megfigyelhettük 
a kiállított darabokon.

Beszélgettünk a húsvéti szoká-
sok kapcsán a régi idők locsolko-
dásairól, Május 1. alkalmával tett 
felvonulásokról, virslizésekről, 
sörözésekről, forgózásokról, me-
lyek kellemes emlékeket idéztek 
fel bennünk. Nagyon jól éreztük 
magunkat a településen megren-
dezésre került rendezvényeken.

Április 25-én megtartott Sü-
tő-Főző napunkon Cserháti 
György Babgulyást főzött. Bör-
csök Imréné, Ármány Istvánné, 
Álmosdi Antalné hájas kiflit 
készített. A finom ebéden ven-
dégünk volt a Dankó Pista Nóta 
Kórus, akiknek műsora színe-
sítette napunkat. Előadásukban 
hallhattunk Szegedi nótacsokrot, 
Betyár dalokat, valamint a szóló 
énekesük válogatásában az édes-
anyáknak szólt a dal.  Reméljük, a 
csoporttal kezdődő kapcsolatunk 
tovább fogja bontogatni szárnyait 
és többször lesz még alkalmunk a 
közös nótázásra.

 DESZKI NYUGDÍJAS
 KLUB TAGJAI

Hírek az idősek klub életéről

Életének nyolcvanegyedik életévében el-
hunyt Mészáros Feri bácsi, aki településünk 
egyik meghatározó személyisége volt. Nem 
csak hivatásával, annak gyakorlásával, de 
közéletiségével, minden önként vállalt pozí-
ciójával példát mutatott az őt követőknek. A 
fiatalabbak már nem tudják, de bizony elévül-
hetetlen érdemei vannak abban, hogy Desz-
ken vezetékes vízhálózat van, és hogy minden 
házban gázzal fűthetünk. Megszámolhatatlan 
társadalmi munka az, amivel hozzájárult 
mindezekhez. 

Még nyugdíjasan is a legelsők között volt, 
aki az intéző bizottság tagjaként is szervezte 
2005-ben a szennyvízhálózat kiépítését köz-
ségünkben. Tudta, érezte, hogy a nyugdíjba 
vonulással nem lehet, nem szabad elszakadni 
a közösségtől. Úgy a felelősség, mint a lehető-
ség is megmarad! Csak rajtunk múlik, élünk-e 
vele. Ő nem tudott élni nélküle! Társadalmi 
munkája, keze nyoma ott van a közösség által 
felépített sportöltözőnkben, az idősek nap-
közi otthonában, de még a Hargita lábánál, 
Oroszhegyen is!

Sportszerető ember, igazi futballrajongó és 
az egyik legkitartóbb szurkolója volt a Deszki 
Sport Clubnak. Soha nem tagadta meg a szo-
cialista párthoz fűződő, életre szóló kötődé-
sét, a szocialista eszméket, alapértékeket és a 
szociális érzékenységét sem. A népfront egyik 
meghatározó alakjaként, párttagként egész 
életében a közéletben tevékenykedett. Nem 
telt el választás, nem zajlott le népszavazás, 
hogy a választási bizottságok munkájában 
ne vett volna részt. Az élete volt a közélet. 
Mindezek elismeréseként, a közösség háláját 
kifejezve kapta meg Feri bácsi, már 1997-ben 
a Deszk Községért kitüntetés I. fokozatát.

Feri bácsi szakmáját magas fokon művelve, 
és mindig segítve másokon, egyszerű, szerény 
emberként tisztes megélhetést, gondosko-
dást teremtett családjának. A szemünkben 
így vitte a legtöbbre – ember maradt, minden 
körülmények között! Azt mondják, egy ember 
értékét nem a zsebében lapuló tárca vastagsá-
ga határozza meg, hanem azok száma, akik jó 
szívvel, mosolyogva állnak meg, ha találkozik 
velük. Gazdag voltál, Feri bácsi! Gazdag - és ezt 

nem bizonygatni 
kell, hanem látni 
százak szemében, 
ha kiejtjük a ne-
ved az utcán, a 
foci meccsen, ha 
meglátunk egy ko-
pott, piros Opelt, 
amiben Mindig Téged keres majd a szemünk, 
vagy épp a boltok krumplisládájában váloga-
tunk..., hiszen nem hozod már házhoz többé a 
vasárnapi ebédhez a jófajta burgonyádat.

Feri bácsi! Deszk község polgármeste-
reként búcsúzom a képviselő-testületünk, 
önkormányzatunk, a szerb nemzetiségi ön-
kormányzat, a hivatalunk jegyzője és appa-
rátusa, minden intézményünk vezetése és 
kollektívája, a Deszki Sport Club vezetősége, 
játékosai és szurkolói – és talán legjobb bará-
tod, Zika Laci nevében is! 

Legyen könnyű a föld, ami betakar - nyu-
godj békében!

Király László 
polgármester

Búcsú Mészáros Ferenctől
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Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának „In Between?” 
elnevezésű projektje arra kívánja ösztönözni az európai fiatalok nem-
zedékét, hogy az egykori szemtanúkkal való párbeszéd útján fedezzék 
fel a XX. század történelmét. 2017 szeptemberében különböző európai 
országokból érkező fiatalok olyan régiókat fognak felkeresni, ahol a 
20. század során változtak a határok, és ahol különböző nemzetiségek 
élnek együtt. A tanulmányutak egyike a román-magyar határvidékre 
vezet, ahol a résztvevők az ott élő kisebbségek tagjaival interjúkat fog-
nak készíteni. Deszken a házigazdák a szerb kisebbség hagyományait 
bemutató gazdag programmal várják a résztvevőket.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata olyan 18-25 év kö-
zötti fiatalok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a történelem, a kul-
turális antropológia, a szociológia és az audiovizuális művészet iránt 
és szívesen részt vennének a tanulmányutak egyikén. A jelentkezési 
határidő 2017. július 17. A jelentkezési lap és további információ az 
alábbi címen található: http://www.enrs.eu/inbetween. Az Emlékezet 
és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalko-
zás, amelynek célja a XX. századi Európa emlékezetének megőrzése, 
történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös 
tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló 
társadalomra.

Deszk lesz az „In Between?” 
projekt egyik helyszíne 

 A Deszk Község Önkormányzatának tulajdonában, és a Deszki Tele-
pülés-üzemeltetési Nonprofit Kft üzemeltetésében, illetve kezelésében 
lévő Deszki Temetőben található, 2014. évi érvényességi idővel ren-
delkező temetkezési helyek – ide értve a (jellemzően 1989-ben vagy 
még előtte betemetett, illetve újraváltott) hagyományos sírokat, vala-
mint urnafülkéket, újraváltására.

Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési helyek 
használati ideje lejárt, azokat – az érvényben lévő rendelkezésekben 
biztosított jogkörünknél fogva – újraváltásra meghirdetjük.

Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti temetkezési he-
lyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, fáradjanak be a Deszki 
Település-üzemeltetési Nonprofit Kft (6772 Deszk Móra u. 2.) iro-
dába az érvényességi idő utolsó napjáig.

FONTOS INFORMÁCIÓ!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – 

az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy az újraváltási szám-
lán megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhumált maradvá-
nyok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!

Az urnafülkék esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első urna 
elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő. Pótdíj fizetés esetén a 10 
éves használati idő az utolsó urna behelyezéstől számítandó.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy mindenképpen a hatá-
ridőn belül keressék fel irodáinkat az újraváltás miatt, mert a lejárat 
után – a hatályos rendeletek értelmében – az újra nem váltott temet-
kezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Szabóné Sarkadi Szilvia
ügyvezető

Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!

Önkormányzatunk pályáza-
tot nyújtott be és díjazást nyert 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által meghirdetett 
„Önkormányzatok a települé-
sek közlekedésbiztonságának 
növeléséért” című pályázati 
felhíváson. A kiírás alapvető 
célja azon települések elis-
merése, – díjak odaítélésével 

– amelyek a jogszabályi feladataik végrehajtásán túl is konkrét lépéseket 
tesznek és foglalkoznak azzal, hogy a településükön kevesebb közleke-
dési baleset történjen. Deszk a legjobban teljesítő települések egyikeként 
„Közlekedésbiztonsági Díjban” részesült, melyet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviselői május elején ünnepélyes keretek között adtak 
át Budapesten településünk képviselőinek. A megtisztelő cím elnyerése 
mellett egy 1 millió forintos közlekedésbiztonságot segítő eszközcso-
magot is nyertünk, mely többek között közlekedésbiztonsági védő-
felszerelést (láthatósági mellény, kerékpáros bukósisakok, láthatósági 
eszközök, küllőprizmák, fényvisszaverő karpántok, stb.), KRESZ-pálya 
elemeket (mini KRESZ tábla, burkolati szalag, jelzőlámpa, gyalogos át-
kelőhely, bója, stb.) és kerékpárokat, rollereket tartalmaznak.

Szekeres Andrea 
pályázatíró

Közlekedésbiztonsági Díjat 
nyert településünk!

KÉSÉLEZÉS: 
a késeket a „Stefi” Iparcikk boltban lehet 

leadni és oda érte menni. 

KICSI: 150,-Ft, 
NAGY: 250,-Ft.
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1. rész
A DROGOKRÓL ÁLTALÁBAN

Az elmúlt években komoly változások tör-
téntek a drogok világában. Az új típusú, úgyne-
vezett designer drogok megjelenésével teljesen 
kicserélődött az eddigi paletta. Az új szerek új 
fogyasztási szokásokat, új trendeket hoztak 
magukkal, és új veszélyhelyzeteket teremtettek. 
Ahhoz hogy ezeket a helyzeteket hatékonyan 
megelőzhessük, illetve elkerüljük, első lépés-
ként megfelelő információkkal kell rendelkez-
nünk.

DROGOK, KÁBÍTÓSZEREK:
Minden kábítószer drog, de nem minden drog 

kábítószer!
Drogoknak nevezzük azokat az anyagokat, 

amelyek a szervezetbe jutva megváltoztatják 
annak működését, így befolyásolva gondolata-
inkat, érzéseinket. Tehát az alkohol, a kávé vagy 
éppen a cigaretta is drognak minősül. Azokat a 
drogokat, amelyeknek fogyasztása, terjesztése, 
előállítása illegális cselekedetnek minősül a ha-
tályos jogszabályok alapján, kábítószereknek 
nevezzük. Fontos megjegyezni, hogy hatásuk-
ban, kinézetükben sokszor nincs különbség, 
azonban a kábítószer-fogyasztást a magyar 
törvények szigorúan büntetik.

Tehát a csoportosítás a következő:
Drogok: • alkohol • cigaretta • kávé • energiai-
tal • nyugtatók • altató

Kábítószerek: • marihuána (fű) • ecstasy • spe-
ed • heroin • kokain • LSD

Az korábban ismert kábítószerek mellett né-
hány éve megjelentek az úgynevezett designer 
drogok. Ezek a már ismert szerek eltérő össze-
tételű másolatai. Mivel a törvény a kábítószerek 
vegyületei alapján ítéli meg, mi minősül illegá-
lisnak, így a vegyületek változtatásával, állandó 
módosításaival a designer drogok folyamato-
san igyekeznek legálisak maradni. Ugyanakkor 
a módosítások révén jelenleg is több száz féle 

vegyület, azaz több száz féle (!) designer drog 
létezik, de ezek számát megtippelni sem tudjuk. 
A fogyasztók eleinte használtak bizonyos elne-
vezéseket egyes szerek megkülönbözetésére, de 
a rengeteg változat folytán ezek már elkoptak. 
Jelenleg két- három nagyobb kategóriát tu-
dunk elkülöníteni, melyek az alábbiak:
Designer drogok: • herbál • kristály / por

AKTUÁLIS DROGHELYZET
A drogok terjedése, fogyasztóinak száma 

nagyon nehezen mérhető. Az ezt a célt szolgá-
ló kutatások eredményei gyakran nem tükrö-
zik a valóságot, hiszen a lekérdezések során a 
drogfogyasztók sok esetben nem valós adato-
kat adnak meg. Ugyanakkor a szenvedélybe-
teg-ellátásban dolgozó szakemberek és maguk 
a drogfogyasztók is arról számolnak be, hogy 
a designer drogok megjelenésével jelentősen 
megugrott a szerhasználók száma. Az elmúlt 
évek iskolai drog-prevenciós tevékenységei 
során is az tapasztalható, hogy ezeknek a sze-
reknek a népszerűsége egyre nagyobb, főként 
a 13-18 év közötti korosztály körében. Külö-
nösen a Herbál nevű szintetikus kannabinoid 
fogyasztása jelent veszélyt, hiszen alacsony ára 
és könnyű elérhetősége miatt nagyon gyakori e 
korosztály körében.

A nagyvárosok mellett ugyanolyan érintett-
séget mutatnak a kisebb települések, külterü-
letek is, bár kutatások híján ezt csak az érintett 
területek helyi tapasztalatai alapján jelenthet-
jük ki.

A designer drogok mellett természetesen to-
vábbra is elérhetőek a már ismert „klasszikus” 
kábítószerek, de ezek népszerűsége illegali-
tásuk, magasabb áruk és nehezebb beszerez-
hetőségük miatt nem mutat jelentős eltérést a 
korábban tapasztaltakhoz képest. A marihuána 
továbbra is az egyik leginkább keresett kábí-
tószer. Mindemellett meg kell említenünk az 
alkoholfogyasztás népszerűségét is, főként a 
serdülő korosztály körében. Néhány éve jelent 
meg az úgynevezett „binge” ivás (azaz roham 
ivás) melynek lényege hogy minél rövidebb 
idő alatt minél nagyobb mennyiséget kell el-
fogyasztani. Ennek egyenes következménye a 
teljes részegség illetve az alkoholmérgezés.

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS
A Magyarországon hatályos drogtörvény az 

egyik legszigorúbb Európában. A kábítószerek 
megszerzése, tartása, fogyasztása, előállítása és 
terjesztése egyaránt bűncselekménynek mi-
nősül, amely akár 5 évig terjedő szabadságvesz-
téssel is büntethető.

ELTERELÉS
A törvény azonban más lehetőséget is bizto-

sít, ha valaki ellen személyes használatra szol-
gáló, csekély mennyiségű drog megszerzése, 
tartása vagy termesztése miatt indul eljárás. Az 
elkövetőnek ebben az esetben részt kell vennie 
az elterelés nevű programban. Ez egyfajta keze-
lés, amely során fél éven belül 12 alkalommal 
kell részt venni kábítószer-függők esetében 
drogfüggőséget gyógyító kezelésen, alkalmi 
droghasználók esetében kábítószer-haszná-
latot kezelő egyéb ellátáson, vagy felvilágosí-
tó-megelőző szolgáltatáson. Ezeket általában a 
helyi drogambulancián lehet igénybe venni. A 
büntetőeljárás ebben az esetben is megindul, de 
azt nyomozati szakaszban felfüggesztik, majd 
az elterelés mind a 12 alkalmán való részvételt 
igazoló okirat bemutatása után megszüntetik.

Folytatjuk!
Búsi Dávid

Drog? Kösz, nem! 
Ismeretterjesztő cikksorozat a drogról
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„Tavaszi dicsőséges hadjárat”, 
talán ez a legfrappánsabb kifeje-
zés a DSC felnőtt csapatának ta-
vaszi teljesítményére. 10 mérkő-
zésen 8 győzelem, 2 döntetlen. 28 
rúgott, 4 kapott gól. Lehota István 
csapata ezzel a teljesítménnyel 
május közepére a dobogó máso-
dik helyén találta magát. A hátra-
lévő mérkőzéseken cél a pozíció 
megtartása. A vezetőség beadta 
licensz kérelmét a megye I. osz-
tályra, hogy ez se legyen akadálya 
az esetleges osztályváltásnak.

U19-es csapatunk szereplése 
már nem ennyire fényes. A gár-
da hatalmas átalakuláson esik 
át. 8 meghatározó játékos távo-
zott az elmúlt évben, 3 sérült 
van jelenleg. Sajnos pótlásuk 
nagy probléma. A gyerekek küz-

denek, de ez jelenleg a 
tisztes helytállásra elegendő. A 
nyári szünet alatt mindenképpen 
szükséges a csapat megerősítése.

U14-es csapatunk első évét 
töltötte a bajnoki rendszerben. 
Minden gyermeteg hiba kijött, 
ennek ellenére stabilan a közép-
mezőnyben foglalunk helyet. A 
bajnoki rendszer hozadéka, hogy 
játékosaink látótérbe kerültek 
más csapatoknál, próbálják elcsá-
bítani őket.

Bozsik csapataink (U7, U9, 
U11) rendszeresen részt vesznek 
a tornákon, általában sikeresen. 
Az elsődleges cél náluk a lab-
darúgás megszerettetése, illetve 
minél több gyermek bevonzása 
az egyesületbe, hogy évek múl-
va ne forduljon elő többet olyan 
létszám hiány, mint ami most az 
U19-es csapatunkat érinti.

Az egyesület labdarúgó szak-
osztálya április 30-án beadta a 
2017-2018 évi TAO pályázatát. 
Várjuk a visszajelzéseket.

Hajrá DSC!!!
Tóth Tibor edző

Deszki SC hírek

Kispályás foci  
A szegedi Nemzetiségek Háza 

szervezésében minden évben 
megrendezik a szegedi nemze-
tiségek kispályás focitornáját. 
Így volt ez ezév  április 23-án. A 
szerbeket idén is a deszki Báná-
tos fiúk képviselték, аkik most is 
bebizonyították, hogy nemcsak 
jó táncosok és zenészek, de jó fo-
cisták is, hisz megnyerték a tornát.

Szerb Búcsú 
Magyarcsanádon
A kis Maros menti település 

szerbsége részére a templom 
felszentelésének napja az egyik 
legnagyobb ünnep. Mivel ezen a 
napon a helyiek mellett minden 
évben az elvándoroltak is részesei 
az ünnepnek, illetve a romániai 
testvértelepülés, Nagycsanád de-
legációja is. Így volt ez ezévben 
is, de ez kibővült a helyi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat ven-
dégeivel, a deszki és szegedi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzatok 
delegációival, akikkel együttmű-
ködési megállapodást írtak alá аz 

anyanyelv, vallás és kultúra ápo-
lása terén. Az egyházi szertartás 
után ünnepi ebéd következett és 
egy baráti találkozó, ahol a deszki 
Bánát tamburazenekar zenészei 
gondoskodtak a jó hangulatról.

Honismereti 
találkozó Békéscsabán
Országos honismereti szak-

mai találkozót rendeztek május 
12-13-án Békéscsabán a Hagyo-
mányőrzők Háza és a Békésme-
gyei Népművészek Egyesületé-
nek szervezésében. E találkozón 
nyolc előadó beszélt a népművé-
szet és a kultúra megőrzése terén 

végzett tevé-
kenységről. Köztük volt Brczán 
Krisztifor, a deszki Bánát vezető-
je, aki az egyesület tevékenysége 
mellett bemutatta a deszki szerb 
kézműves műhely munkáját. 

Szegedi programok
A szegedi programok közül 

talán a legnépszerűbbek a szerb 
táncházak, amit minden hónap 
utolsó szerdáján a Nemzetiségek 
Házában tartanak, sok résztve-
vővel. De kiemelt jelentőségű a 
Szegedi Szerb Búcsú május 20-
án, ahol a kalács és búza szentelés 
után a deszki tamburások zenél-
tek. Illetve másnap este résztvevői 
voltak a Dugonics téri nemzetisé-
gek programjának, a városnapok 
keretén belül, ahol a „Pcsinye” 
című koreográfiát táncolták el és 
természetesen a zenészek is be-
mutatkoztak, majd egy össznem-
zetiségi táncházzal zárult az est. 

Összeállította: 
Rusz Borivoj

Bánáti rövid hírek a „Bánát” háza tájáról 
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Kert és konyha
Hosszú tél, munka, gond, betegség

úgy meglopta ezt a tavaszt,
hogy most elálmélkodva nézem

a hirtelen megjött vigaszt:
Te vagy, május ? Csakugyan itt vagy?

Hogy lettél kész ilyen hamar?
Néhány nap alatt mennyi szépség!

A vén föld milyen fiatal!..."
(Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz)

Sajnos véglegesnek tűnnek a 
téli-fagyos tavaszi károk – tövig 
kifagyott fügefa (10 éves volt és 
hatalmas. Ennek okán, valamint 
a korábbi, enyhe telek miatt nem 
volt csak a közvetlen töve takarva. 
Innen pár réveteg hajtás kikandi-
kál már , így élet maradt benne), 
lepotyogott szilvavirágok, kiszáradt 
tőkék, jégverte vetemények. Mégis: 
csicsereg a fecske, télen bogyókkal 
etetett rigók hada szedegeti a bo-
garakat, lárvákat a fű közül, ugyanis 
etetni kell az éhes fiókacsőröket, 
cikáznak a fecskék, fiókáit repteti a 
rozsdafark. Ezekről a pici madarak-
ról jut eszembe, hogy még felnőttek 
sem feltétlenül tudják, mi a teendő, 
ha fészekből idejekorán kikerült 
madárcsemetét látnak. Ennek okán 
kerestem a neten egy ábrát, ahol 
egyszerű kérdésekre igennel/nem-
mel válaszolva a helyénvaló teendő 
kikövetkeztethető.

Minden tiszteletem a természe-
tes gyógymódoké, a gyógynövé-
nyek ismerete nem boszorkányság, 
hanem a modern korban is megta-
lálja a helyét - Rousseau közhellyé 
vált jelszavát: „Vissza a természet-
hez!” jómagam is vallom. Ennek 
ellenére hajmeresztő dolgokat ol-
vasok olykor közösségi oldalakon, 
amikor is nyilvánvalóan orvosi 
kezelést igénylő kisgyerek kezelé-
séhez kérnek segítséget anyukák, és 
a javaslatok között a legkedveltebb 
(és valószínűleg követett) javaslat 

az volt, hogy közterületről szedjen 
gyógynövényt (ami gyomszerűen 
nő ott éppen tömegesen), és azzal 
kezelje. Úgy vélem, nem véletlenül 
írják rá a gyógyszertári tasakokra, 
hogy gyógyszerkönyvi minőségű, 
vagy éppen azt, hogy ellenőrzött. 
Megint más téma, ha valaki ott-
hon, a saját, vegyszer- és permet-
szer mentes kiskertjében termel 
magának gyógy- és fűszernövé-
nyeket. Utcáról, közutak mellől, 
termőföldek mellől NE szedjünk 
olyan növényeket, amelyeket fű-
szerként, vagy forrázatukat teaként 
elfogyasztjuk! Ha végképp nincs 
idő orvoshoz elmenni, akkor is: 
a gyógyszertárba, herbáriába le-
gyen idő elugrani ahelyett, hogy 
a közösségi oldalakat böngésszük 
kérdésünkre kommentben adott 
válaszokra várva. A forrázatokba is 
bekerül az utca pora, a vegyszerek, 
és ki tudja, mi minden még.

MÁJUSI RECEPT – 
GOFRI MÁLNAHAB-
BAL

HOZZÁVALÓK (GOFRI)
 3 tojás
 40 dkg liszt
 1 sütőpor
 12 dkg margarin
 12 dkg cukor
 4,5 dl tej
 2 nagy evőkanál joghurt

ELKÉSZÍTÉS:
1. A lisztet, cukrot, sütőport ösz-

szekeverjük. A margarint felol-
vasztjuk.

2. A margarint, a joghurtot és 3 
dl tejet a liszthez öntünk, és simára 
keverjük.

3. A tojásokat szétválasztjuk; a 
sárgákat a lisztes masszához tesz-
szük, és a maradék tejjel felöntve 
kikeverjük. A tojást már a masz-
szához, nem a liszthez adva, nekem 

tojás-homogénebb szokott a vég-
eredmény lenni. A fehérjét kemény 
habbá verjük.

4. A fehérjehabot óvatosan a 
masszához keverjük.

5. 4-5 perc alatt sül meg egy adag. 
Lehet gofrisütőben is sütni, vagy 
serpenyőbe kanalazva omletthez 
hasonlóan.

MÁLNAHAB:
1 pohár málnát 1 evőkanál cu-

korral pároljuk, hűtsünk ki, majd 

pürésítsük.  Friss málna 
hiányában 6 ek málna-
dzsemet használjunk. 2 dl hideg 
habtejszínt 1 ek vaníliás cukorral és 
1 csomag habfixálóval verjünk laza 
habbá, és a málnát keverjük hozzá. 
A friss gofrikra halmozzuk. 

 
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kardos Ditke
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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
Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 
óráig  (ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Beszédes Viktor 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: 
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Nyári nyitva tartás: (április 1-től szeptember 30-ig):
 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
A hulladékudvar ünnepnapokon zárva tart!
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 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.  
Felelős vezető: Szabó Erik

SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

június 7., 21.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármi-
lyen saját zsákban vegyesen lehet papír és 

műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat 
kihelyezni!!!

Családi események
MEGÉRKEZTÜNK!
Sándor Alexandrának és Gulyás Sza-
bolcsnak (Deszk, Jakabb Gyula u. 18.) Nadin,
Laudisz Ritának és Szirovicza Tamásnak (Deszk, 
Ady Endre u. 16.) Linett,
Tóth Juditnak és Horváth Róbertnek (Deszk, Al-
kotmány u. 87.) Norina
nevű gyermeke született.

HALÁLOZÁS
Mészáros Ferenc – Deszk, Fenyő utca 13. 

szám alatti lakos 80 éves korában,
Tóth Imre Mátyás - Deszk, Móra Ferenc utca 

8/A szám alatti lakos 76 éves korában,
Vidovics Gyula Jánosné – Deszk, Rákóczi utca 

13. szám alatti lakos 66 éves korában elhunyt.
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