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Deszk elmúlt háromévi mérlege:

602 millió forint pályázatokból!

Király László polgármester falunapi ünnepi beszédére kérdeztünk rá
a 2. oldalon.

Fesztiválok hónapja Deszken
Szeptemberben két nagy rendezvény is volt Deszken, az első hétvégén a Falunapok,
a második hétvégén pedig az Ajvár fesztivál került megrendezésre.
A hangulatról beszéljenek a képek!
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– A falunapok ünnepi köszöntőjében 602 millió forint pályázati összegről beszélt. Milyen időszak nyertes listája ez?
– Igen, 602 millió forintnyi pályázatokon megnyert forrásról
adhattam számot az ünnepi köszöntőmben, kollégáim és a testületünk nevében – ennyit nyertünk az elmúlt három évben, a regnáló
képviselő-testület ideje alatt. Ha ezt összevetjük azzal a 411 millióval, amit az előző négy évem alatt sikerült pályázatokon Deszkre
hozni – nos, elmondhatjuk, hogy sikeres félidőn vagyunk túl. És ez
akkor is sikertörténet marad, ha az előrejelzések szerint 2018-ig el
kell költeni a 2020-ig tartó fejlesztési pénzeket. Az marad, hiszen
másfélszeres támogatást tudhatunk magunkénak, mi deszkiek!
Ezekből a pénzekből telepítettünk napelemeket a sportcsarnokra, a községházára és a faluházra, építettünk kerékpárutat Klárafalváig, de ünnepélyes keretek között felállíthattuk a településünk első köztéri szobrát is. Ifjúsági szálláshelyet
fejlesztettünk, kamerákat telepítettünk a közterületeinkre, Suzuki terepjárót vásárolhattunk, és minden eddigi intézményfejlesztést magasan megelőző nagyságrendben homlokzati hőszigeteléssel és új, korszerű nyílászárókkal
öltöztettük fel, tettük széppé kivétel nélkül minden intézményünket. Így szépült meg a sportöltöző, a vadászház,
az idősek napközi otthona, a faluház, a községháza, a régi iskola, az új iskola és az óvoda épületegyüttese, a sportcsarnok, és a Bástya étterem is.
Testvértelepüléseinket látogathattuk meg nagy létszámú művészeti csoportjainkkal, és végre felújítottuk a Tempfli téren az első világháborús
emlékművet is. Mi is nyertünk az országos informatikai rendszerhez történő csatlakozásra, de közlekedési díjban is részesültünk 2017 tavaszán.
Idén tavasszal azon kevés településhez tartoztunk a megyében, akik drog-prevenciós pályázaton nyertek. Ennek keretében a gyerekeknek, a
szülőknek és a pedagógusoknak is külön-külön szervezett előadásokkal és kiadványokkal próbáltuk kezelhető szinten tartani korunk egyik legnagyobb kihívását. Már megnyert pályázatként előkészítés alatt áll egy 40 milliós csapadékvíz elvezető rendszer felújítás, és egy 142 milliós épületgépészeti energetikai fejlesztés, mely megint az intézményeinket teszi olcsóbban működtethetővé. Ez három év listája, három év munkájának
eredménye, három év küzdelmeinek a díja. A képviselő-testülettel, de a közreműködő kollégákkal együtt is büszkék vagyunk az első három évre.
– Az országos politika már zajos a választási előkészületektől. A falunapokon
idén is, a külföldi polgármesterek mellett,
sok hazai településvezető jött el pártállástól függetlenül. Ezt sikerként értékeli-e
polgármester úr ebben az időszakban?
– A kérdés felvetése is mutatja, a kérdező
nem érti, hogy valójában miről is van szó. A
települési polgármesterek egyedül sem sok sikert könyvelhetnek el, összefogva, konzorciumokban együttműködve, közös pályázatokkal,
vagy akár közös lobbikkal lehet bármelyikünk
igazán eredményes. Akár tetszik, akár nem,
egymásra vagyunk utalva. Természetesen a
személyes kapcsolatok, a bizalom és egymás
tisztelete – ebbe beletartozik az eltérő nézetek
tisztelete is – sokat számít a hosszú távú partnerségek kialakításakor, a projekt-társak megválasztásakor. Polgármesterként nyolcadik éve
vagyok aktív tagja számos társulásnak, és a kollégáim legnagyobb százalékban eltérő politikai
platformot képviselnek, mégis zökkenőmentes

és sikeres együttműködésekről tudok beszámolni. A két legnagyobb társulásunk alelnöke
is vagyok, ami megtisztelő számomra - és ahogyan én számítok az ő tisztességes közreműködésükre, úgy ők is tudják, hogy elfogulatlan és
a közös érdekek mentén politizáló kollégakánt
mindig számíthatnak rám. Ez fontos a számomra polgármesterként, és emberként is.
A sok munka mellett a települési ünnepek,
a regionális rendezvények alkalmat adnak arra,

hogy néha lazítsunk is kicsit. Igyekszem minden falunapra eljutni, ahová meghívnak, ezt
viszonozzák a kedves kollégák a deszki falunapokon, a polgármesterek nemzetközi főzőversenyén – remélem – mindannyiunk örömére.
A közös eredmények mellett így a barátságukra is büszke lehetek. Ez nem fehér és fekete,
nem piros és narancs kérdése, ez az élet – és én
csak így tudom elképzelni.

– Az idén sok babafát ültettek a tavaly született deszki gyerekek a szüleikkel. Az ültetéskor láttuk, hogy a fák között egy új játszótér, kis focipálya alakult ki. Miért kell egy
harmadik ilyen hely, hiszen már két helyen is van lehetőség a településen focizni?
– Az új részen lévő játszótérre járók sokszor panaszkodtak, hogy a pici gyermekek között labdáznak, fociznak a tinédzser korúak, és nem mindig kellően finom szavakkal bíztatták egymást a
játék hevében. Ezért gondoltuk, hogy építünk a Jakabb Gyula utca és a Kossuth köz ölelésében lévő,
évről évre formálódó közparkban egy elkerített, kis méretű focipályát - padokkal, kerékpártárolóval, szemetessel és fákkal. Ezt a részt szeretnénk majd a pálya mellett kültéri fitnesz eszközökkel
is betelepíteni, csinosítani, egyre vonzóbbá tenni. Egy-két év, és zöldellő park lesz a pár éve még
lucernás területből, és nem utolsó sorban egy újabb hely a szabadidő aktív eltöltéséhez. Az ott lakók
is és mi is tudjuk, hiányzik egy ilyen zöld folt a település legfiatalabb részén!
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Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt, az újság hasábjain is megköszönjem képviselő-testületünk és minden
deszki nevében azoknak, akik évről évre, a falunapokon
támogatásukkal, munkájukkal, felajánlásaikkal segítik elő
a programok színvonalas megszervezését és vendégeink fogadását! Köszönöm azoknak, akik a legnagyobb rendezvényünk, a falunapok mellett egész évben támogatják kisebb
rendezvényeinket is!

TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK
ÖNÖKNEK:

– Úgy tudjuk, újabb milliót költöttek az idei elsősök termének felújítására. Miért nem másra használják ezt a pénzt, ha már a KLIK
kezelésébe került teljes egészében az iskola?
– Nem hiszem, hogy ezt így le lehet egyszerűsíteni. Ez az átalakulás, ami
az iskolarendszerben és mostanra már a fenntartásában is végbe megy, eléggé sebezhető és nem jelenti azt, hogy az állami iskolafenntartónak mindenre
lesz pénze és elegendő figyelme – ahogy azt sem, hogy számunkra közömbös
a gyerekeink sorsa. Azt gondolom, ma még senki nem tudja, mi lesz ennek a
vége – így felelősséggel és teljes együttműködési készséggel kell követnünk az
eseményeket. Amire nem jut a KLIK erejéből, azt mi mellétesszük, és amire
nekünk nem lehetne egyszerre elég pénzünk, az majd a KLIK-kel közösen
megoldjuk. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Mi minden évben továbbra is
felújítunk tantermeket, de közben egyeztettem már Plesovszkiné Újfaluczki
Judittal, a KLIK Csongrád megyei igazgatójával az iskoláink elektromos hálózatának és elavult világításrendszerének felújításáról egy közös projekt keretein belül. Egyedül, vagy pályázat nélkül soha nem bírnánk ezzel a feladattal, így
viszont rövid időn belül megvalósulhat, és akkor bizony – fenntartó ide, vagy
oda – a mi gyerekeink fogják élvezni ennek minden hasznát! Ezt így kell nézni,
azt gondolom.
Sok dolog van körülöttünk, amit nem tudunk befolyásolni, így egyetlen dolgunk marad, meg kell próbálni mindenből a legjobbat, a legtöbbet kihozni. Ez
esetben ez az iskola, a gyerekek érdeke – és ezáltal a miénk is!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!

Szerkesztőség

Abstrakt Kreatív Kft., AGRONÓMIA Kft – Ács Sánta Gyula,
Albert-Huszár Ferenc, Bakacsi Róbert, Balázs Antal – Gardena
Deszk, Batki Istvánné, Benczik László, Bertók Péter, Béres Ferenc, Beszédes Viktor, Beszédesné Mellár Erika, Borka Lajos,
Börcsök Gábor, Buzdorján Gábor, Compass Studio Számtech.
Kft., COOP Szeged Zrt., Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft., Csabai Róbert, Csanádi Ferenc, Cserháti György, Csikós
András és Csikósné Kurucz Erzsébet, Deszki Gazdák Vadásztársasága, Dr. Ujhelyi István, Égető Zsolt, Frányó József és Frányó Zoltán, GEO Construct Kft., Gonda József, Hodács Zoltán
– Szatymaz, Huszti Mihály, Illés Gergely K2, Dr. Irsai-Mehrwert
Olivér, Jóbarát Csárda – Kócsó Zoltánné, Kaliczka Istvánné, Király András, Király Ferenc, Kispéter Csaba és Kispéterné Terhes
Éva, Kocsis Flóra Kft. – Szőreg, Kocsis István, Kószó István, Kovács Csaba, Kovács József, László Sándor, Mányi Mátyás, Mihályép Kft – Mihály Zsolt, Miskolczi János és felesége, Pető Zsolt
és Dr. Cserjés Andrea, Pióker Tibor, Pocsai Zsolt és Török Andrea, PROBART Kft., Rozsnyai János, Schaff Gyöngyi és Kukla
Tamás, SLY Szalon, SLYVILL Kft., Stadler Ferenc és Stadlerné
Éva, Szabó András, Szilágyi Zoltán és Szilágyi Imre – New Flowers Kft, Sziveri Zsolt és Megyesi Judit, Szöllősi István - Bástya
Étterem, Szőregi Gazdabolt – Nagy Péter, Szűcs Antal és Dongó Mária, Szűcs Ferenc, TANKER Hungary Kft., TAUGÉP Kft,
Tisza Hotel – Szeged, Tóth Attila – Quality Solutions Magyaroszág Kft., Tóth Erika, Tóth László, Varga Gábor, Zika László.
A támogatók mellett bizony rengeteg ember munkája kellett
ahhoz, hogy megszokottan magas színvonalon, szervezetten lebonyolíthassuk az idei falunapokat is. Ez az a hely és ez az a pillanat, amikor tisztelettel megköszönöm kedves kollégáinknak, a
civil szervezeteknek, intézményeknek, hogy munkájukkal idén
is lehetővé tették másfél ezer ember szórakozását.
Tisztelettel köszönöm a falunapok főrendezőjének, Bene Ildikónak és a Faluház kollektívájának, jegyzőasszonyomnak,
képviselő társaimnak és a hivatali dolgozóinknak, közvetlen
kolléganőimnek, a nyugdíjas klub „sütemény-kommandójának” és a sülteket idén is prezentáló kis csapatnak! Köszönöm
a Kft vezetőjének, Szabóné Sarkadi Szilviának és az egész kollektívának, az iskola és az óvoda pedagógusainak, a Deszki Falunkért Egyesület segítő tagjainak, a közalapítvány és a népművészetért alapítvány standjánál sütögető szülőknek, segítőknek,
Tóth Feca hangosítónak és kollégájának – és minden fellépőnek,
minden csoportnak, akik csodás műsorukkal emelték a két nap
színvonalát! És végül köszönöm a szülőknek, akik a gyerekeiket
gardírozva segítettek, köszönöm a családoknak, akik vendéget
fogadva támogatták a falunapokat és köszönöm a Deszki Magyar-Német-Flamand baráti körnek, hogy megszervezte a nagy
létszámú külföldi csoportok elhelyezését!
Találkozzunk jövőre ugyanitt Veletek!

Király László
polgármester
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Tájékoztató testületi ülésről
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus
16-án és 28-án tartott rendkívüli ülésein a következő határozatokat
hozta:
A Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. állományát tovább két állandó munkavállaló (szakmunkás, képesítés nélküli)
felvételével növelje. A testület a Mihály-Ép 98 Kft- bízta meg a Tempfli
tér 2. számtól 6. számig térburkolási munkálatok kivitelezésére 77 fm
hosszúságban, 1.640.000,-Ft+Áfa 27 % vállalkozási díj ellenében. Döntött arról, hogy a tagságával működő Első Deszki Szociális Szövetkezetnek 60.000,-Ft. támogatást nyújt működési költségei fedezésére. Az
INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PROGRAM keretében támogatási kérelem benyújtásáról határozott. A TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén”
című támogatási kérelem benyújtását elfogadta, az ehhez kapcsolódó
konzorciumi megállapodásának aláírását is jóváhagyta. A TOP-2.1.3-

15-CS1-2016-00009 kódszámú „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című pályázattal kapcsolatos építési
beruházás tárgyban közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízta a
K és P Kft-t 230.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. A TOP-3.2.115-CS1-2016-00009 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Deszken” című pályázattal kapcsolatos építési beruházás
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízta a K és P Kft-t 1.030.000
Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. Az önkormányzat a SZTEJKI Zoltánfy
István Általános Iskola részére az iskolai könyvtár biztosítása céljából
megállapodást kötött a Szegedi Tankerületi Központtal és a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral.

Tisztelt Állattartók!

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány a 2017/2018-as tanév
első félévére középiskolás tanulók számára ösztöndíj pályázatot írt ki.
Ebben a félévben három tanuló pályázott. Mind a három pályázat megfelelt a kiírásnak, mind a hárman megkapták az ösztöndíjat. Az elbírálás
szempontjai a következők voltak:
– tanulmányi átlag,
– versenyek /tanulmányi, sport/,
– önéletrajz, ajánlólevelek
– egyéb tevékenységek /közösségi munka, DÖK vezetőség, kulturális tevékenység stb./
2017. augusztus 29-én a kuratóriumi ülésen az alábbi határozat született:

Deszk község külterületére
2017. szeptember 30-tól október 20-ig

EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT
rendel el.

Az ebzárlat tartama alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
3. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos
kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek,
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek,
a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a 2. és 3.
pontban foglalt korlátozás alól.
5. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
6. A vadászterületen kóborló, nem befogható ebek leölése a vadászatra jogosult feladata.
7. A legeltetési tilalom alatt a legelőre állat nem hajtható.
Felhívom a lakosság figyelmét
a fenti előírások szigorú megtartására!
Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

Dr. Altmayerné
Dr. Kocsis Anita jegyző

A 2017/2018-as tanév I. félévében a következő tanulókat részesítjük
ösztöndíjban (az ösztöndíj összege: 5000 Ft/hó):
MÉSZÁROS LAURA
NOVKOV MARINA
KRIZSÁN BÁLINT
Gratulálunk a nyerteseknek! További jó tanulmányi munkát és sikereket kíván:
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

Köszönet
A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány nevében köszönetet
mondok a falunapi palacsintasütéshez adott felajánlásokért és a sütésben, árulásban nyújtott segítségért minden kedves szülőnek! Köszönjük, akik vásárlással támogatták alapítványunkat! Nagy örömünkre
73.000,-Ft-tal gazdagodott alapítványunk!
Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriuma

Falunapi felajánlás
A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak a vállalkozóknak, szülőknek, magánszemélyeknek, akik
a Falunapokon alapítványunkat támogatták. Külön köszönjük a DESZKI SZÓDA felajánlását.
Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma
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Megjelent a Deszki Népdalkör új CD-je!
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A Faluház Baba-mama
klubjába különböző programokkal várjuk az anyukákat kisgyermekeikkel,
minden csütörtökön 1012-ig!
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A h a n g f el v é t el t

Szeptember első hétvégéjén nem csak a Falunapokat ünnepeltük, hanem a több mint 40
éves Népdalkörünk második CD-jének
megközremûködik:
A népdalkör felvételein
tartója: gyere rózsám” címmel
jelenését Ais.
Azr fenn„Erre
népdalkö
megjelent lemezen 12 műsorszám
Hangmérnök:hallható a
Népdalkörtől,
Helgától, Tari Dorot�r mûvészeti vezetôje:
A népdalköKopasz
tóterv:
tyától és Vincze Kamillától. ABor�zenei
kíséretet
– mint mindig - a Bodza banda biztosította.
A lemez természetesen megvásárolható a Faluházban nyitva tartási időbenAés
Népdalkör
ását támogatta:
lemezakiad
tagjainál, 2000,-Ft/db
áron.
Hangszerk�séret:
A CD kiadását támogatta: Deszk Község
Önkormányzata, COOP Szeged Zrt., Csikós
András, Kiss László, Kócsó Zoltánné, Lju-
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Programajánló
Október elején megjelenik a
2017/2018-as tanévet felölelő programfüzetünk, de addig is októberi rendezvényeinket ajánlom figyelmükbe:

Október 4. szerda 19 óra
Szentendrei evangélium – a Magyarországi Szerb Színház előadása
Az előadás szerb nyelvű, magyar
felirattal.
Belépődíj nincs!

Október 8. vasárnap
Búcsú a Szabadidő parkban
Október 24. kedd 13 óra
Író-olvasó találkozó
Telegdi Ágnessel
Október 27. péntek 19 óra
Férfi klimax – a Deszki Deszkaszínház új bemutatója
Belépő: 500,-Ft

Október 28. szombat 10 óra
Tökvicsori faragása a Tájház udvarában (rossz idő esetén a Faluházban)
Október 28. szombat 16 óra
Dalos találkozó
Október 29. vasárnap 10.30
Halottak napi koszorúzás a Római
Katolikus Templom kertjében és a
Tempfli téren

A Faluház következő művészeti csoportjaiba
várjuk a jelentkezéseket:

Néptánccsoport
Deszken

aS

OKTATÓK
H or vá
á ra

t

Dá

rd

h

Bo

Kezdő

n iel

művészeti vezetők:
Goda Kata és Tóth Gábor

VÁRJUK A CSATLAKOZNI VÁGYÓ
5-8 ÉVES LÁNYOKAT ÉS FIÚKAT

A Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk kezdő csoportjába!

A PRÓBÁK MINDEN HÉTEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN
15.30-TÓL 16.30-IG A DESZKI FALUHÁZBAN LESZNEK.

Érdeklődni: tiszavirag.deszk@gmail.com | Tel: +3670/773-6258, +3630/941-6464
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ÓVODAI HÍREK

2017. SZEPTEMBER

Tanévkezdés a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában
Szeptember 1-jével megnyitottuk a 2017/18-as nevelési évet, 4-től pedig újra
benépesült az óvoda mind
a négy csoportja.
– Napsugár
csoport:
19 fő, óvodapedagógusok: Makra Jánosné, Orosz
Andrea; dajka: Hudák Istvánné
– Szivárvány csoport:
23 fő, óvodapedagógusok:
Motyovszkiné Vilim Mária,
Márki Anett; dajka: Süveghné Ötvös Zsuzsánna.
– Katica csoport: 27
fő,
óvodapedagógusok:
Osziczki Istvánné, Szentesi-Nagy Ágnes; dajka: Samu
István Józsefné.
– Kolo csoport: 25 fő, óvodapedagógusok: Gyukinné Brczán Szpomenka, Haulik Réka Stella; dajkák: Ugrainé Hám Andrea, Bernuláné
Kozma Ildikó.
Programunk változatlan, a tevékenységközpontú óvodai nevelési
program, saját igényünkhöz igazítva. Célunk az óvodások sokoldalú
fejlesztése, életre nevelése.
Ez az év is új kihívásokkal, töretlen gyermekszeretettel veszi kezdetét
annak tükrében, hogy tartalmas, eseményekben gazdag évet hagytunk
magunk mögött.
Sok-sok nyári élménnyel érkeztek a gyerekek szeptember első napjaiban az oviba, örültek a rég látott barátnak, ovis társaknak, hogy végre
együtt játszhatnak újra. Nem is gondolták, hogy milyen meglepetés várja őket: csodásan felújított csoportszobák.
Deszk Község Önkormányzata jóvoltából a központi óvodában
minden csoportszoba ki lett festve, az óvó nénik választották ki, milyen
színűek legyenek a falak. Nem volt kérdés: vidám és színes. S emellett

Októberi programjaink
Időpont

Téma

Helyszín

10.02.

Zene világnapja - Filharmonikusok

Központi Óvoda

10.05.

Környezetvédelmi és
Sportnap

Sportcentrum

10.06.

Bozsik Torna

Szabadidő Park

10:25. 16:00

Grimm Busz Színház

Központi Óvoda

10.27.

Nevelés nélküli munkanap Őszi Továbbképzés

Ferencszállás Óvoda

kaptunk új asztalokat, kis székeket, melyek színeikkel a csoportok nevével összhangban szintén színfoltjai lettek a csoportszobáknak. Volt nagy
öröm, a gyerekek boldogan vették birtokba a nagy asztalokat, ahol már
hatan ülnek körben a kényelmes kisszékeken. A szülők is gyönyörködve
nézték: „Ez igen! De szép!”– mondták. Még a nyáron – nagy örömünkre – az óvoda konyhájában a régi hűtők helyett újakat kaptunk. A dajkai
öltözőbe speciális elrendezésű, szép, új öltözőszekrények érkeztek, így
ők is praktikusabban tudják a ruháikat tárolni. A Kolo csoport új fektetőket kapott, ami nemcsak kényelmes, szép, de könnyebben is tárolható
a csoportszobában.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzat felé, hogy mind a gyerekek,
mind a felnőttek megújult, esztétikus környezetben kezdhették meg az
új nevelési évet!
Az ajtónk mindig nyitva áll, győződjenek meg róla személyesen is!
Motyovszkiné Vilim Mária

2017. SZEPTEMBER

ISKOLAI HÍREK
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Tanévnyitó

Szeptember elsején eldördült
a startpisztoly és elkezdődött a
2017/18-as tanév. A negyedik
osztályosok rendhagyó műsorral köszöntötték az új tanévet
és a megilletődött elsősöket. A
verssel, tánccal, zenével fűszerezett műsort nagy figyelemmel és
érdeklődéssel tekintette meg a
közönség, ami jelzi a produkció
minőségét. Hagyományokhoz
híven a megnyitón kis ajándékkal kedveskedtek a „nagyok” az
új jövevényeknek, ezzel is segítve
az első lépéseket az egész életen át
való tanulás útján.
Az első órák minden évfolyamon ráhangolódással, osztályfőnöki órákkal kezdődtek.
Előző számban már tájékoztattam az olvasót, hogy az infrastrukturális fejlesztésen felül

pedagógiai innováció is indul ebben az új tanévben. A LIETO művészeti iskola 20 tanulóval kezdi
októberben Deszken a munkát,
míg kínai nyelv tanulására 8 tanuló jelentkezett. Itt hívom fel a
figyelmet, októberig még mindkét programot el lehet kezdeni.
Az új tanév kiemelkedő feladata minden évben a nyolcadik
osztályosok továbbtanulásának
sikeres véghezvitele. Ennek első
lépése, hogy megkezdődnek az
egyéni pályaorientációs beszélgetések és megtörtént az első nyolcadikos szülői értekezlet, melyen
Szeged és Térsége Eötvös József
Gimnázium, Általános Iskola főigazgatója: Dr Gera Tibor úr tartott egy igen teljes körű és hasznos általános tájékoztatót ebben
a témában. Külön öröm, hogy a

szülők szinte teljes létszámban
részt vettek ezen a fórumon. A
továbbtanulásra való felkészítés
iskolánkban egy évek óta jól és
eredményesen működő koncepció mentén zajlik, mely már
hetedik osztályban tematikusan
elkezdődött.
Iskolánk 2000-ben vette fel a
deszki születésű Zoltánfy István
festőművész nevét. Minden évben a festészet napja alkalmával
emlékezünk meg névadónkról.
Immár tíz éve ennek kapcsán
alkotói pályázatot hirdet meg
intézményünk, melynek eredményhirdetése a festészet napján
ünnepélyes keretek között egy
kiállítással egybekötve történik.
Az idei kiírás fővédnöke és támogatója, mint minden évben Deszk
Község Önkormányzata, melyet

ezúton is megköszönünk.
A felhívás eljutott minden szegedi általános- és középiskolába
és a külföldi partnerekhez. Szeretnénk azonban, ha a Deszken
élő és nem a Zoltánfyba járó általános iskolások, illetve a már
középiskolába járó volt diákok is
készítenének alkotásokat.

Köszönet!
Egy névtelenséget kérő deszki lakos, azzal a kéréssel fordult
az iskolához, hogy szeretne iskolakezdéskor felajánlani tanszereket az ez iránt érdeklődőknek és ebben kérte az intézmény
segítségét. Ennek lehetőségét az
iskola megteremtette és sok szülő
a felajánlást elfogadta.

Felhívás
A deszki SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola immár 15-dik alkalommal képzőművészeti pályázatot hirdet, a Magyar Festészet Napja alkalmából, amelynek témája:

„A MOZGÁS”
„Az egyetlen állandó a változás
maga” (Hérakleitosz)
Környezetünk folyamatos átalakuláson
megy át. Mozognak az élő és élettelen dolgok.
Futnak, repülnek, úsznak, kúsznak, rezegnek,
lebegnek, leesnek, keringenek, forognak és
még számtalan módon változtatják helyüket,
helyzetüket, alakjukat. Szeretnénk segíteni az
alkotás szabadságát, ezért többféle technikával
is készülhetnek a pályamunkák.
– Rajz, különböző sokszorosító grafikai
eljárások, festmény, kollázs, vegyes technikák
– Fotó,
– Mobil (szobor)
– Készülhetnek alkotások videó, stop-motion, vagy más animációs technikával is. Ennek időtartama nem haladhatja meg az 1
percet. Digitalizált változatát ajánlott a http://

www.mammutmail.com/ nagy fájlok küldésére alkalmas oldalra feltölteni, de eljuttathatják
más adathordozón is iskolánk címére.
Az alábbi e-mail címre küldhetik 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 3 korcsoportban (1-4., 5-8.,
9-12. osztály) hirdetjük meg.
A beküldött alkotások hátulján kérjük feltüntetni a következő adatokat: név, életkor/
osztály, iskola neve, címe (e-mail), telefonszáma,
felkészítő tanár neve.
A pályázati anyagot háromtagú szakmai
zsűri értékeli, a zsűri döntése alapján kerül sor
a díjkiosztásra és a kiállításon bemutatandó
anyag válogatására.
A pályamunkák beérkezési határideje:
2017. október 11.
A pályaműveket a következő címre kérjük
eljuttatni, mely egyben a megnyitó és díjkiosztás helyszíne is:
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola,
6772 Deszk, Móra u. 2.

A megnyitó pontos dátuma:
2017. október 18. szerda 12:00 óra
Díjak korcsoportonként:
1. helyezett		
10.000 Ft értékű vásárlási utalvány
2. helyezett		
7.000 Ft értékű vásárlási utalvány
3. helyezett		
5.000 Ft értékű vásárlási utalvány
és egyéb különdíjak.
Támogató:
DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
További felvilágosításért forduljon az alábbi
elérhetőségek egyikéhez:
Ágoston Lóránt (szakmai koordinátor)
loriub@gmail.com
Vid György (pályázat kiírója)
vid.gyorgy@ejg-szeged.sulinet.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
Deszk, Móra F. u. 2.
tel.: 62/271-220
Vid György
igazgató
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Ajvár fesztivál

Hetedik alkalommal került
megrendezésre a deszki Bánát
Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület szervezésében az Ajvár fesztivál. E rendezvény nagy
népszerűségnek örvend nemcsak a finom ajvár miatt, amit
ez évben is nagy mennyiségben
adtak el, hanem az egész napos
program miatt is. Ágyúdörgés
jelezte délelőtt tízkor a kezdést
és Pántelity Vladimír trubászenekara, akik a szerbiai Bájina
Básta városából érkeztek. A két
„műsorközlő – házigazda“ Seres
István Pipu magyar és Rádity Milenkó szerb nyelven, egész nap ott
voltak minden fontos dolognál
és tájékoztatták az érdeklődőket.
Nagyszámú kézműves (harminc)
mutatkozott be, értékes és szép
munkákkal. Fontos esemény volt
az ajvárfőző és a paprikanyúzó
verseny tizenkét csapattal, amit
négy tagú zsűri értékelt: Szöllősi

István (a zsűri elnöke), Belájszki
Nevenka, Ackov Ádám és Király
László, Deszk község polgármestere. Mindkét kategóriában
a „Deszki Dukátok” nyertek, ami
azt jelenti, hogy hazai siker született. A gyerekek számára is sok
program volt, melyek közül talán
a szalmavár és az állatsimogatás
volt a legnépszerűbb. A felnőttek
közül sokan választották a Balkán
teraszt, a borutcát balkáni és hazai borokkal és a gasztro-udvart.
Legtöbben a délutáni Folk Feszt
programját nézték meg, melyet
a fesztivál fővédnöke, Rusz Alex
Hari, Magyarország brüsszeli –
belgiumi nagykövete nyitott meg.
A programban magyarországi
szerb folklórcsoportok: a lórévi
gyerekcsoport, pomázi „Opánke“, budakalászi „Rozmarin“, battonyai „Szuferini”, hercegszántói
„Veszeli Szántovcsáni“ és a helyi
„Bánát” szerepeltek. A szomszé-

dos Romániából, Várjás községből a „Sveti Nikola“ szerb tánccsoport, valamint Szerbiából a
„Bárd“ szrbobráni és a „Szvetozár
Márkovity“ novi sadi táncosok is
bemutatkoztak. Természetesen
más csoportok is szerepeltek a
maratoni programban, így a szegedi „Elefteria“ görög táncosai és
a szintén szegedi ukrán népdalkórus, illetve már hagyomány, hogy
a szegedi Egyetem Antropológiai
Tanszékének külföldi hallgatói
is szerepelnek. A tompai magyar
és délszláv táncokat táncolók is
résztvevői voltak a műsornak,
valamint a deszki tamburások és
a „Ruzsa“ szabadkai tamburazenekar. A mulatás a trubások és a
szabadkai tamburások zenéjére
kora hajnalig tartott, a résztvevők nagy örömére. A rendezvény
nem lett volna sikeres a négyszáz
résztvevő és a támogatók nélkül:
Emberi Erőforrás Minisztériuma,

Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ,
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft., Deszk Község
Önkormányzata, Deszki Faluház, Deszki Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat, Horváth Zoltán,
Bolgár család, Borka Zsolt és a
Kassai lovasiskola Faragó törzs,
INBA Kft. és Agronómia Kft.,
akiknek ezúttal is köszönjük a
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület nevében.
Rusz Borivoj

Deszken járt a budapesti szerb nagykövet

Rádity Milenkó interjúja Ráde
Dróbác budapesti szerbiai nagykövettel, aki jelenlétével megtisztelt
bennünket a Deszki Falunapokon.
– Milyen érzésekkel érkezett
Deszkre?
– Minden alkalommal nagyon jó érzéssel jövök Deszkre,
eleget téve a szívélyes meghívásnak, ugyanis úgy érzem, hogy már
barátként fogadnak itt, egy olyan
településen, amelyen magyarok és
szerbek régóta békességben élnek
együtt. Az utóbbi években tapasz-

talt együttműködésük, és a közösen
elért eredmények motivációként
hatnak rám, hogy ismét ellátogassak Deszkre, hogy saját szemmel
is meggyőződhessek aktivitásuk és
kreativitásuk újabb eredményeiről.
– Minek köszönhető, hogy az Ön
és a polgármester közötti viszony
időközben már, szinte, közvetlenné,
mondhatni, barátivá vált?
– Ezen nem kell csodálkozni,
hiszen sokszor a személyes találkozások, a közvetlen kommunikáció
a viszony kialakításának a kulcsa.
Személyesen szerencsémnek tartom, hogy közelebbről megismerhettem az itteni vezetőket, mind a
települési, mind pedig a szerb nemzetiségi önkormányzat egyes tagjait, és hogy betekintést nyerhettem
a szerb közösség aktivitásába, ami
– érthető módon – nem lehetne
olyan eredményes, ha nem áll segí-

tő szándékkal mögötte a helyi önkormányzat. Különösen a kulturális
hagyományok ápolása és az oktatás
fejlesztése terén nyújtott segítség
mértéke az, ami igazán szembetűnő
számomra, és figyelemre méltó!
– Más településeken járva, tapasztalt ilyen eredményes együttműködést?
– Nem mondhatom, hogy releváns információkkal rendelkezem,
de amerre jártam, még nem volt
szerencsém ilyen jó és hatékony
együttműködést látni.
– Tekintettel arra, hogy Deszk
csupán néhány kilométerre fekszik a
magyar – szerb határtól, mit üzenne
a település lakosainak?
– Hát, igen, a földrajzi elhelyezkedés ebben az esetben igen fontos
tényező, nincs kizárva, hogy az itt
élő szerbek talán intenzívebben
és biztonságosabban élhetik meg

nemzeti hovatartozásukat… az a
tudat, hogy az anyaország csupán
karnyújtásnyira van innen, sokat
segíthet…
És éppen ez a szép a deszki hétköznapokban, hogy a kultúra, a
nyelvi különbözőségek ellenére,
nincsenek villongások, az itteni
emberekről azt tapasztaltam, hogy
szeretik megismerni a másságot,
„vevők” az újdonságokra, ami elválaszt, de egybe is köt.
A határok elválasztanak, de
ebben a régióban közösen azon
dolgozunk, hogy a választóvonal
vastagsága egyre vékonyabb legyen…Ennek jegyében arra bíztatom a deszkieket, hogy segítsenek
minden olyan törekvést, amely az
együttélést még könnyebbé és elfogadhatóbbá teszi…
– Nagykövet Úr! Köszönöm a válaszadást!
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Tisztelt Deszkiek! 2017. szeptember 1-jén, az idei falunapok ünnepélyes megnyitóján – az eddigi évekhez hasonlóan – díjakat, kitüntetéseket és
köszönő okleveleket adtunk át a település, vagy épp a saját közösségeikben végzett közösségi munkáért, megköszöntöttük a település legfiatalabb és
legidősebb lakóit, valamint a legeredményesebb sportolókat. Szeretnénk Őket bemutatni ebben a falunapi mellékletben, és minden deszki nevében
megköszönni áldásos munkájukat, mellyel tovább öregbítették Deszk község hírnevét.

Idei évben a képviselő-testület
úgy döntött, hogy posztumusz
díszpolgári címet adományoz Rádity Velimirnek, akinek munkássága, pedagógiai életműve, közéleti
szerepvállalása és nemzetiségének
mindenek feletti tisztelete és szeretete nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy Deszken ilyen szerb közösség jöhessen létre, és a szerbség
máig ilyen határozott jelenléttel,
erős öntudattal és kimagasló eredményekkel megmaradhasson településünkön.
A családnak a díjat Király László polgármester és Schultz Józsefné
képviselő asszony adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Deszk
Községért díjban részesíti Gyorgyevics Jámen Jovánnét, a Deszk
Község Közoktatásáért Közalapítványban, valamint a Deszki
Falunkért Egyesületben végzett áldozatos és hosszú évek óta végzett
munkájáért.
A díjat Király László polgármester és Sztán László képviselő adta át.

A képviselő-testület Deszk Községért díjat adományozott Földiné
Pósa Ilonának, akinek több cikluson keresztül képviselőként, majd
a Deszki Település-üzemeltetetési
Nonprofit Kft vezetőjeként munkásságával, töretlen lelkesedésével
és szülőfalujának határtalan tiszteletével, szeretetével meghatározó
szerepe volt a jelenlegi települési
arculat és a gazdasági struktúra
kialakításában.
A díjat Király László polgármester és Schultz Józsefné képviselő as�szony adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Közművelődési díjban részesíti a Tiszavirág
Néptáncegyesület Deszki Deszkadöngetők néptánccsoportját,
akik táncukkal, lelkesedésükkel
közel tíz éve színesítik rendezvényeinket. A csoport művészeti
vezetője: Tóth Gábor és Goda Katalin, segítőjük Mátó Réka.
A díjat Sillóné Varga Anikó képviselő asszony adta át.

A képviselő-testület Közművelődési díjat adományozott Beszédesné Mellár Erikának. Erika
majdnem kezdetektől a Deszki
Deszkaszínház tagja, tehetségével
több előadást vitt sikerre, közülük
a „Prah” és a „Csend, élet” című
darabbal bejárták az egész országot, játékukkal több elismerést is
elhozva.
A díjat Király László polgármester adta át.

A képviselő-testület Közművelődési díjat adományozott Földi
Jánosnak, aki a Deszki Deszkaszínház tagja, és Beszédesné Mellár Erika partnereként többek között a „Prah” és a „Csend, élet” című
előadásokkal sikert sikerre halmozott. A színészkedés mellett Ő a
falu „Mikulása” is, hiszen minden
decemberben már-már hivatásként adja át a deszki gyerekeknek
az ajándékot.
János az ünnepi műsor napján
Deszktől távol osztálytalálkozón
volt, így a díjat később Király László
polgármester személyesen adta át.

Közművelődési díjat adományozott a képviselő-testület a
Deszki Dukátok szerb kórusnak,
az évtizedeken át tartó kitartó
munkájukért, amelyet a szerb népzenei hagyományok fennmaradásában végeznek.
A díjat Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia képviselő asszony adta át.

Közösségi munkavégzésért díjat
ebben az évben a képviselő-testület Gál Zsuzsannának adományozott, aki évek óta a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör
tagja, és kimagasló érdemei vannak Deszk község testvértelepülési
kapcsolatainak ápolásában.
A díjat Karácsonyiné Fehérvári
Szilvia képviselő asszony adta át.
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Deszk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy közösségi
munkavégzésért díjat adományoz
Sós Rékának. Réka évek óta a helyi rock and roll csoportok oktatója, amellett számíthatunk rá segítőként rendezvényeinken is.
A díjat Sztán László képviselő
adta át.

Deszk Község Képviselő-testülete közösségi munkavégzésért
díjat adományozott Tóth Sándornak, a Deszk-Oroszhegy testvérkapcsolat építéséért és ápolásáért,
a deszki és az oroszhegyi kézilabda
csapatok támogatásáért, valamint
a deszki kézilabda sport évtizedes
szervezéséért, népszerűsítéséért.
A díjat Schultz Józsefné képviselő
asszony adta át.

Deszk közösségében végzett
munkájáért elismerő oklevélben
részesült Márki Adrienn Kitti.
Kitti a Deszkaszínház és a Cantabella kórus oszlopos tagja, de ezen
kívül számíthatunk rá segítőként
minden rendezvényünkön és táborainkban is.
Az oklevelet Zsurkán Ferenc képviselő úr adta át.

Deszk közösségében végzett
munkájáért elismerő oklevélben
részesül Kardos Ditke. Ditke évek
óta a helyi újság szerkesztő bizottságának tagja, amellett több rendezvény is fűződik nevéhez, mint
pl. a Húsvétoló, és a falunapi Tortadíszítő verseny, amelynek már ő
a főszervezője.
Az oklevelet Schultz Józsefné képviselő asszony adta át.

Deszk közösségében végzett
munkájáért elismerő oklevélben
részesült Csanádi László. A szabadidejében felajánlott fakanálforgatásával, főzőtudományával
és a megannyi társadalmi munkájával hozzájárult a településünk jó
hírének továbbviteléhez.
Az oklevelet Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő asszony adta
át.

Deszk közösségében végzett
munkájáért elismerő oklevélben
részesült Zika László. A Deszki
Sport Club évtizedes támogatójaként, de főzőtudományával,
tisztességével folyamatosan hozzájárul a településünk jó hírének
továbbviteléhez.
Az oklevelet Sillóné Varga Anikó
képviselő asszony adta át.

Deszk közösségéért végzett áldozatos munkájáért köszönő oklevélben részesült Hegedűs József.
A deszkiek által hosszú évtizedek
óta tisztelt és jól ismert helyi iparosra, társadalmi munkában, de
vendéglátóként is számíthat rá kis
közösségünk.
Az oklevelet Sztán László képviselő adta át.

A Tiszavirág Néptáncegyesületben, mint saját közösségében
végzett áldozatos, megbízható és
kitartó munkájáért köszönő oklevélben részesült Vinczéné Nagy
Anikó.
Az oklevelet Sillóné Varga Anikó
képviselő asszony és Tóth Gábor, az
egyesület elnöke adta át.

A Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti körben, mint saját
közösségében végzett áldozatos,
lelkes munkájáért köszönő oklevélben részesült Kővágó Endre.
Az oklevelet Schultzné Vajas Klára képviselő asszony és Farkas Péter,
az egyesület elnöke adta át.

A Nyugdíjas klubban, mint saját
közösségében végzett folyamatos
munkájáért köszönő oklevélben
részesült Gárgyán Zoltán.
Az oklevelet átadta Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő as�szony és Csurelné Bagóczki Margit,
a Nyugdíjas Klub vezetője.

A Nyugdíjas klubban, mint saját
közösségében végzett folyamatos
munkájáért köszönő oklevélben
részesült Vigh Ferenc.
Az oklevelet átadta Zsurkán Ferenc képviselő és Csurelné Bagóczki
Margit, a Nyugdíjas Klub vezetője.

Deszk Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tehetséges deszki sportolók részére
Dicsérő Oklevelet adományoz
kiemelkedő sporttevékenységük
elismeréseként. Ez alapján futball
sportágban elért kimagasló eredményeiért elismerő oklevélben
részesült Gyenes János, a Deszi
Sport Club felnőtt futballcsapatának egyik meghatározó, kreatív
alakja.
Az oklevelet Zsurkán Ferenc képviselő adta át.
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Deszk Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tehetséges deszki sportolók részére
Dicsérő Oklevelet adományoz
kiemelkedő sporttevékenységük
elismeréseként. Ez alapján Iron
man sportágban elért kimagasló
eredményeiért elismerő oklevélben részesült Jancsikin Milán.
Milán az ünnepség ideje alatt is
versenyen volt Ausztriában, ezért a
díjat később Király László polgármester személyesen adta át.
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Deszk Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tehetséges deszki sportolók részére
Dicsérő Oklevelet adományoz
kiemelkedő sporttevékenységük
elismeréseként.
Ez alapján dicsérő oklevélben
részesült Godó Áron, aki judo
sportágban kiemelkedő eredményeket ért el, öregbítve településünk hírnevét.
Az oklevelet Sztán László képviselő úr adja át.

A képviselő-testület Hudák Istvánné részére a deszki óvodánál
eltöltött 30 éves pályafutása elismeréseként a Hűség Deszkért díjat
adományozta.
A díjat Király László polgármester és Schultzné Vajas Klára képviselő asszony adta át.

A 2017-es falunapok ideje alatt
Deszk legidősebb hölgy lakosa
Bozóki Mihályné Marika néni
volt, aki 1919. szeptember 06-án
született, most 98 éves. Jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki!
Az emléklapot és az ajándékcsomagot Király László polgármester
és Karácsonyiné Fehérvári Szilvia
képviselő asszony adták át.

A 2017-es falunapok ideje alatt
Deszk legidősebb férfi lakosa Vas
József volt, aki 1924. december
15-én született, most 92 éves. Jó
egészséget és hosszú életet kívánunk neki!
Az emléklapot és az ajándékcsomagot Király László polgármester és
Sillóné Varga Anikó képviselő as�szony adta át.
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A 2017-es falunapok ideje alatt
Deszk legfiatalabb lakója Savanya
Zente volt, aki 2017. augusztus 30án született. Szülei Savanya-Molnár Éva és Savanya Imre. Jó egészséget kívánunk a babának és sok
örömöt a családnak.
Az emléklapot az újszülött nagymamája és fiútestvére vette át Sillóné Varga Anikó képviselő asszonytól
és Zsurkán Ferenc képviselőtől.
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Ismét Szomszédoltunk!!

A Falunapok egyik ismert és
hagyományos programja a szombat reggeli Szomszédoló. Most kicsit nehezítette a helyzetem, hogy
tele volt a házam vendégekkel, így
korán reggel ki kellett ugranom
az ágyból, hogy megterítsek a
reggelihez, összekapjam magam,
és „szaladjak”, mert jönnek a sportolni vágyók! Kb. százan gondolták úgy, hogy mozgással kezdik a
napot, aminek nagyon örültem!
Vártak bennünket Klárafalván,
ahol most először többfajta játékot is kipróbálhattak a gyerekek
és felnőttek! Szőregen a megszokott és szeretett rönkdobáló

verseny mellett, rönkgurításban
is összemérhette tudását és erejét
minden vállalkozó kedvű. És persze mindkét helyszínen bőven fogyott a zsíros kenyér… még az is
hatalmas étvággyal ette, aki egész
évben nem tesz ilyet. 9 órakor elindult a nagy csapat, kiválasztva,
melyik útirány legyen az első! Én
sajnos évek óta csak Szőregre érek
oda, (mert a számomra szívet melengető babafa ültetés is délelőtt
van, ahol ott szoktam lenni), de
ezúton is nagy köszönet minden
vendégvárónak! A szőregi túrát
azért vártam nagyon, mert kíváncsi voltam a felújított kerékpárút
minőségére… és azt kell mondjam, szuper lett!Igényesen és szépen elkészített szakasz! (Persze, a
tökéletes az lenne, ha az egész utat
így fel tudnánk újítani, de dolgozunk rajta!) Szőregről hazafelé
szembetalálkoztam egy nagyon
vagány csoporttal… képzeljenek
el egy csapat nagymamát otthonkában, egyik-másik kalapban(!),

Szalma Zoltán
Kézilabdatorna
Idén XIV. alkalommal rendeztük meg a Szalma Zoltán
kézilabda emléktornát 4 csapat:
Bordány, Bácsalmás, Kistelek és a
hazai DSC részvételével. Az egész
tornára jellemző volt a sportszerű és baráti légkör, ami mégis nagyon kiélezett és szoros mérkőzésekkel párosult. A tornát végül
a fiatal kisteleki csapat nyerte a
döntő végére kicsit elfáradó hazai
csapat előtt.

EREDMÉNYEK:
DSC - Bordány 18:17 (9-5)
Kistelek - Bácsalmás 27:27 (12-10) 7
méteresekkel: 2:1
III.helyért: Bácsalmás - Bordány
18:17 (11 - 13)
Döntő: Kistelek - DSC 17:21 (8 - 10)
A kézilabdatorna támogatói:
Deszk Község Önkormányzata,
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Gera Norbert főszervező

Deszk parádé eredménye:
1. Tücsök Óvoda
2. Flinstones
3. Zoltánfy István Általános Iskola

amint nagy vidáman beszélgetve
bicajoznak.. ők voltak a klárafalvi
„Vagány Nagyik” tánccsoport!!
Az éhes csapatnak szokás szerint Minyó Józsi bácsi főzte az
isteni bográcsos babgulyást, ami
(szintén szokás szerint) olyan finom lett, hogy kedvenc Józsi bácsim felkérést kapott Szőregről is.
Ebéd után került sor a rönkdobáló verseny eredményhirdetésére,
ami kissé viccesre sikeredett: csak
soroltam és soroltam a neveket,
de senki „nem akarta” átvenni
az oklevelét. (Szerintem se nem
láttak, se nem hallottak a nagy
evésben a helyezettek), úgyhogy
egyesével, külön gratulálva talált
minden oklevél gazdára! Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
rendezvényen, jövőre is várunk
Benneteket szeretettel!
Támogatóink és segítőink:
Klárafalván: Faház Bolt, Fekete József polgármester úr, Pápai
Mátyás, Fekete Gabriella, Szabó
Nóra, Szabó Angéla, Fábián Má-

ria, Kócsó Bernadett és Frankné
Magdi (akinek letettem a nagyesküt, hogy nem írom le a nevét, de
ő a motorja az egésznek, úgyhogy
bocsi Magdi)
Szőregen: Dr. Berkesi Ottó
képviselő, Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna iskolaigazgató, Ágó
Rita művelődési ház igazgató,
Herbertné Auth Adél, Lipcsei
Anita, Dér Zoltán.
Deszken: Deszki Faluház
dolgozói, Deszk Község Önkormányzata, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit kft.
munkatársai, Szúnyog Erzsébet.
És a legnagyobb köszönet:
Gyorgyev Vojiszlávnak, a rendezvény megálmodójának!!!
Sillóné Varga Anikó

Polgármesterek
főzőversenyének
eredménye
Marhapörkölt kategóriában:
Arany minősítés:
Öttömös –Dobó István
Ezüst minősítés:
Dóc – Tóth Margit
Bronz minősítés:
Kübekháza – Dr. Molnár Róbert
Különdíj:
Oroszlámos – Csejtei Dezső,
Szatymaz – Barna Károly
Birkapörkölt kategóriában:
Arany minősítés:
Ásotthalom – Toroczkai László
Ezüst minősítés:
Szeged – Szabó Sándor
Bronz minősítés:
Üllés – Nagy Attila Gyula
Egyéb kategóriában:
Arany minősítés:
Deszki Szerb Önkormányzat –
Adamov Csedomir

Ezüst minősítés:
Balástya – Ujvári László
Bronz minősítés:
Pirna-Königstein:
Hauke Haensel
Különdíj:
Ninove – Michel Casteur,
Igazfalva – Ihász János
Legjobb külföldi szakács díj:
Daniel Chaufton – Donnery
Deszkiek kedvenc halsütője különdíj:
Molnár Áron – Algyő
Legszebb főzőhely díj:
Kispéter Géza – Domaszék
Közönségdíj:
Michel Casteur – Ninove
Különdíj:
Ferenczi Ferenc – Tiszasziget,
Ujvári László - Balástya

Falunapi "Én Deszkem"
fotópályázat eredménye:
1. Bódi Sándor
2. Krizsán Bálint
3. Nagy Mariann
Különdíj: Szúnyog Erzsébet

2017. SZEPTEMBER

FALUNAPI MELLÉKLET

Tortaparádé a Deszki Falunapon

A 2017-es Deszki Falunapokon ismét megmérettettek az
édesszájú kreatívkodók a Tortadíszítő Verseny keretében. Idén
nem kevesebb, mint 29 versenymunka készült el négy kategóriában, kör alakú hungarocell
tortaformákon. A 10 év alatti
önálló gyerekmunka, 10 év feletti
önálló gyerekmunka, családi/csapatmunka és profi kategóriában
mindösszesen 51 résztvevő gyúrta, formázta a K2 bevonómasszát,
amit a versenyzők számára, mint
minden évben, idén is, Illés Gergely biztosított.
A versenyen készült munkákat
a VI. Tortadíszítő versenyen három tagú zsűri 4 szempont alapján ötös skálán pontozta. A zsűri
szakmai tagja Lele Ildikó, korábbi
Tortadíszítő versenyző, Deszk
ügyeskezű hobbicukrásza volt,
és a szebbnél szebb munkák értékelésében Kaczvinszky Barbara

újságíró, illetve Ihász János, Igazfalva polgármestere is a lehető
legkomolyabb hozzáállás mellett
segítették őt. A három pontozólap összevetése hozta meg a következő eredménylistát:
10 év alatti gyerek kategória:
I. Nyerges Gréta
II. Gera Nilla
III. Zsurkán Flóra és Tirk Alíz
Különdíj 1. Lőrincs Lívia
Különdíj 2. Kardos Edina
Különdíj 3. Tirk Inez, Simity Évi és
Simity Panka
10 év feletti gyerek kategória:
I. Nyerges Virág
II. Varga Vivien
III. Köteles Csilla
Különdíj 1. Varga Jázmin
Család/Csapat kategória:
I. Frank Anna és Frank Dóra
II. Lele Nándorné és Lele Katalin
III. Karagity Anna és Kardos Dorina

Különdíj 1. Miskolczi Lilla és Bozsányi Laura
Különdíj 2. Varga Kamilla és Csányi Bence
Profi kategória:
I. Vargáné Sprokk Anikó
II. Samuné Hudák Aranka
III. Nyergesné Király Anita
Mint minden évben, idén is
nagy-nagy köszönet jár a kiosztott Tupperware-es ajándékok
felajánlásáért Vikorné Nádasdi
Icunak(Icuka Vikorka) és Tóth
Enikőnek! 
A szervezők, segítők és zsűritagok nevében nagyon köszönöm
minden résztvevőnek a tisztességes versenyzést, a színes munkákat, az alázatos hozzáállást.
Azt gondolom, hogy igazán
szerencsések vagyunk mi, deszkiek, hogy ilyen Faluházi és
Önkormányzati támogatói háttérrel rendelkező, különleges versenyünk lehet.
Jövőre újra találkozunk!
Kardos Ditke
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Deszk
Legszebb
konyhakertje

A Deszki Falunkért Egyesület
tavasszal meghirdetett Deszk legszebb konyhakertje versenyének
eredményhirdetésére a Falunapokon került sor. A kerteket Gergely
Éva és Holcsikné Kócsó Mária a
szegedi Városgazdálkodás kertészmérnökei zsűrizték. Két kategóriát
állítottak fel.
A Normál kert kategóriában
második helyezést ért el Dobó Vincéné és Tornyi Ágota Móra Ferenc
utcai kertje és második helyezett
lett még Gárdián István Árpád utcai
kertje is. Első helyezést a Csalogány
utcai Tömböly család érte el.
Az Óriás kert kategóriában is
két 2-ik helyezés született. Patyik
Sándornénak és férjének Május 1
utcai kertje és Tóth Péternek és feleségének Széchenyi utcai kertje lett
a díjazott. Ebben a kategóriában az
első helyezést a Magyar utcai Gyovai
Ferenc és családja érte el.
Programot támogatta: Deszk
Község Önkormányzata, a Szőregi
Gazdabolt, a szőregi Kocsis Flóra
kertészet, Gergely Éva és Holcsikné Kócsó Mária. A pályázat emblémáját Arany Márta készítette. A
szervező Falunkért Egyesület vezetősége nevében mindannyiuknak
köszönjük a támogatását!
Kószó Aranka

2017. évi falunapi horgászverseny
Remek idő, halgazdag vízfelület,
gyülekezés, egymás ugratása, reggeli, köszöntő – Tari János, megnyitó – Király László, sorsolás teli
sörösdobozokkal, helyfoglalás,
három óra tömény izgalom, kapás, akasztás, szakítás, szákolás,
duda, mérlegelés – izgalom, eredményhirdetés, jutalmazás, ebéd,
eszem-iszom, beszélgetés, az ital
fogyásával egyeseknél kapuzárási pánik. Címszavakban ez volt a
szombati nap menete huszonöt

csapat (75 fő) részvételével megrendezett versenyünkön, mely az
előzőekhez hasonlóan remekül
sikerült. A 75 horgász 37 db pontyot fogott. A csapatverseny végeredményét a csapattagok saját
szektorukban elért helyezési számának összesítése adja meg, nem
pedig a csapattagok által kifogott
összes halmennyiség. Az eredményhirdetés során – köszönhetően a támogatóinknak – minden
résztvevő jutalomban részesült.

Végeredmény:
I. Éjszakai Pontyvadászok (Konkoly Ferenc, Kovács Endre, Boros
László) – összhelyezési szám: 20,
kifogott halmennyiség: 4,22 kg
II. Czero Csapat (Kaczúr Lajos,
Czeróczki Pál, Czeróczki Zsolt) összhelyezési szám: 23, kifogott
halmennyiség: 2,40 kg
III. Feketebárányok (Kovács Antal, ifj. Kovács Antal, Hódi István)
– összhelyezési szám: 28, kifogott
halmennyiség: 13,90 kg
Egyéni értékelés:
I. ifj. Kovács Antal - 9,05 kg
II. Marócsik József - 6,00 kg
III. Kovács Antal - 4,85 kg
IV. Fodor Béla - 3,75 kg
V. Keresztényi László - 3,70 kg
Támogatók:
Deszk Község Önkormányzata
Tari János
Lévai István
Fodor Béla

Köszönjük jelentős segítségüket, és a jövőben is számítunk
támogatásukra, remélve, hogy
mások is csatlakoznak felajánlásaikkal rendezvényünk sikeres
lebonyolításához.
Maros Ponty
Horgászegyesület
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Hírek a „Bánát” háza tájáról

Szardíniaiak
a deszki Bánát vendégségében
A deszki „Bánát” táncosai és zenészei sok
országban vendégszerepeltek különböző fesztiválokon. Így került sor néhány évvel ezelőtt
az olaszországi Szardínia szigetén, Luna Matrona helységben és környékén vendégszereplésre. E program is a fellépésekről, környék
megismeréséről, fürdésről, pihenésről és barátkozásról szólt. Talán a kezdeti nehézségek
után itt alakult ki a legjobb kapcsolat, amit
bizonyít az is, hogy olasz barátaink magyarországi vendégszereplésük alkalmával (Mohács
és környékén) először Deszkre látogattak.
A deszki Tamburatábor másnapján érkeztek meg falunkba, ahol egy rövid séta után a
szálláshelyüket elfoglalva (Sportcsarnok) elmentek a Szerb Kulturális Oktatási és Hitéleti
központba. Itt már várták a Bánátosok őket, az
üdvözlések és központ körbejárása után egy
közös vacsora következett. A komunikáció
soknyelvű volt, de ami fontos, hogy megértettük egymást. Egy fergeteges buli következett,
ami késő éjszakáig tartott. Egy rövid pihenő
után néhányan elmentek ismerőseikhez reggelire és beszélgetésre, majd irány Mohács. E
sikeres nap megerősítette a két csoport kapcsolatát, ami reméljük a jövőben is folytatódik.
Deszki Szerb Búcsú
A Deszken élő szerbek számára a templom
jelentette évszázadokon keresztül a fennmaradáshoz a legfontosabb helyet (vallás, nyelv
és kultúra ápolása szempontjából). Így van
ez most is a község kislétszámú szerbségénél.
Mint mindenhol a világon a keresztényeknél, a legnagyobb ünnepek közé soroljuk a
templom felszentelésének napját. Deszken is
a szerbség számára augusztus 19., Jézus Színvallomásának napja, amikor a templomot felszentelték (1859-ben újraszentelték). Ez a nap
a Deszki Szerb Búcsú napja. Az ezévi búcsú
is a délelőtti ünnepi Szent Liturgiával kezdődött, körmenettel és szőlő szenteléssel, délelőtt

10 órától. Majd délután 16 órától az ünnepi
vecsernye kalácsszegéssel és búzaszenteléssel
folytatódott, amit az idei Kum (koma-házigazda), Jancsikin Jován és családja készített.
A templomi szertartások a kum funkció átadásával - Jancsikin Jován Tuczakov Dusánnak adta át - a következő évre befejeződtek.
A folytatás a Szent Száva Kulturális Oktatási
és Hitéleti központ udvarán volt, ahol a Zenei
Tábor résztvevői zenéltek és természetesen a
deszki zenészek és mondhatjuk úgy is, hogy
aki zenélni tudott, az a délután, este és éjszaka folyamán bekapcsolódott. Ami ez évben
fontos volt, hogy sokan jöttek el az anyaországból, azon optált deszki szerbek leszármazotjai, akiknek deszki gyökereik vannak. Nem
maradhatott el a hagyományos közös vacsora
sem, amit ez évben Zika Laci készített – kitűnő volt a pörkölt. Az idei Szerb Búcsú is az
egyikе а sikeres rendezvényeknek, mert a már
említett vendégeken kívül sokan voltak a környező, illetve az ország szerbek lakta településeiről. Folytatás jövőre.

Újszentiváni Szerb Búcsú
Az újszentiváni szerbek augusztus 28-án
ünnepelték a szerb templom felszentelésének

ünnepét. Az ünnepen délután a kalácsszegés és búza szentelés után, fellépett a Dunai Peti által vezetett deszki „Bánát“
utánpótlás csoport a jelenlévők nagy megelégedésére. Majd az esti vigasságon а szabadkai
Neven zenekar zenéjére táncoltak és énekeltek
a Bánát táncosai és zenészei is.
A deszki „Bánát”
tamburazenekar Újbecsén
Folytatja sikersorozatát a deszki „Bánát“
tamburazenekar, hisz augusztus 24-én nagy
sikerrel szerepeltek az újbecsei (Szerbia) tambura fesztiválon. A nyári elfoglaltságok miatt
kevesebben és ének szólista nélkül utaztak el.
Programjukkal így is elnyerték a közönség
és szakma elismerését, hisz második helyen
végeztek. A gyakorlás a nyáron is folyamatos,
mert ez évben még sok meghívásnak szeretnének eleget tenni.
„Deszki füzetek 21”
Szeptember elеjén a Szegedi Helyi Szerb Közösség és a 'Bánát' Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület közös kiadásában jelent meg a
„Deszki füzetek“ 21. száma. E sorozat a deszki
szerbek történelmét, kulturáját, népszokásait,
épületeit, hagyományait, vallását és vаllási ünnepeit mutatja be. A mostani kiadvány a délkelet-magyarországi szerbek őszi ünnepeit és
népszokásait mutatja be. Természetesen szerb
és magyar nyelven, ahogy ez eddig is volt. A
kiadvány ingyenes és az érdeklődők megkaphatják a deszki és szegedi kiadóknál, valamint
a deszki szerb templomban és a könyvtárban.
Összeállította:
Rusz Borivoj

DESZK
DESZK, ALKOTMÁNY U. 47.
NYITVATARTÁS: H-P 6:00-19:00
SZO: 6:00-14:00
V.: 7:00-12:00

Ő
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Már megint mi történt velem…

Augusztus, családi nyaralás a
hegyekben, térerő nulla, de Gera
Norbert (Norbi bácsi, helyi testnevelő tanárunk) persze így is
utolért… Elmondta, mekkora ötlete támadt: szeretné megszervezni az I. Deszki Kézilabdás Családi
Napot, és az egyik csapatot helyi
emberekből állítaná össze, így
többek között lenne-e NEKEM
is kedvem ebben benne lenni?
Őszinte döbbenettel meredtem
a telefonomra, aztán felsoroltam
legalább tíz érvet, hogy miért
rökönyödtem meg! Először is,
kb. 35 éve nem kézilabdáztam, a
kondim a béka ama ismert testtája alatt, már a szabályokra sem
emlékszem, és még sorolhatnám!
Ő meg csak győzködött, hogy ez
egy barátságos és laza nap lesz,
semmi komoly. Na mindegy,
nem ragozom, belementem, így
augusztus 27-én (vasárnap) kb.
40 fokban a Sportcsarnokban
töltöttem a fél napom! Gondol-

tam, túl sokan biztos nem leszünk, aztán én lepődtem meg a
legjobban, mikor kiderült, hogy
legalább 70-80 felnőtt és gyerek
is sportolni vágyott aznap! Sorversennyel kezdtünk, szülők és
felnőttek küzdöttek keményen
4 csapatban. Nagyon vicces volt,
mert a szülők hihetetlen győzni
akarásról tettek tanúbizonyságot.
Voltak gyerekek, akik szó szerint
a levegőben úsztak, úgy rohantak
velük az anyukák, apukák! Aztán
a DSC női kézilabda csapatával
álltak ki kézilabdás gyerekeink.
Mielőtt megsajnálnák a kicsiket,
azért elmondom, a lányok összegumiszalagozott lábbal szaladtak, (csak zárójelben: ugyanolyan
gyorsak voltak!). Aztán jöttünk
mi! Részemről előtte bemelegítés
ezerrel, (akkor már teljes pánik),
még az sem vígasztalt, hogy egy
csapatban játszottam Laluska Balázzsal és Vadkerti Attilával, két
olimpikonunkkal, akik családos-

tól megtisztelték a rendezvényt.
Norbi bácsi megszánt bennünket, 2× 15 perces meccs volt, de
higgyék el, bőven elég volt ennyi
is! Becsülettel végigrohantuk az
egészet, és küzdöttünk rendesen,
mert a DSC-s lányok teljesen
„bevadultak”, mikor meglátták a
válogatott két tagját! Ez a meccs
aztán minden volt, csak laza nem!
Én voltam a legidősebb és a legamatőrebb a csapatban, de büszke
voltam magamra, mert elkaptam
Laluska Balázs félpályáról hozzám süvítő labdáját, és dobtam

egy GÓÓÓLT! Na jó, a pontos
tények: a labdát tényleg elkaptam,
(amitől abban a percben lerepült
egy körmöm…), aztán a DSC-s
lányok bíztatóan SZÉTugrottak
előttem, én lőttem, a kapus becsukta a szemét....és GÓÓÓL!
Végeredmény: 18:18! Szuper csapatunk tagjai: Simon Hajnalka,
Kozserán Beáta, Laluska Balázs,
Vadkerti Attila, Zsurkán Ferenc,
Sztán László, Szepesi Dániel, Gera
Norbert és jómagam.
Mit is mondhatnék a végén?
Köszönet Szepesi Dánielnek és
Gera Norbertnek, akik megszervezték ezt a napot, tényleg szuper
volt, és minden várakozást felülmúlt! És akiknek még jár a köszönet: a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit kft-nek, a Deszki
Faluháznak, a DSC-nek, Burkus
Jenő szakácsnak, Kukucska András fotósnak, Frankné Magdinak
a felállított ugrálóvárért és minden anyukának, akik sütöttek,
hogy még jobban megédesítsék ezt a napot! Jövőre Veletek,
ugyanitt!!!
Sillóné Varga Anikó

GYALOGTÚRA DESZKEN

A hagyományokhoz híven
az Európai Sporthét és a Világ Gyalogló Nap jegyében
a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség
támogatásával
gyalogtúrát szervezünk
a Maros-partra

2017. szeptember 30-án,
szombaton
Indulás: 9:00-kor a Sportcsarnok elől
Nevezés a helyszínen 8 órától, minden nevezőnek reggelit biztosítunk
Ebéd: 500 Ft részvételi költség befizetésével, mely tartalmazza

az ebédet. Azoknak tudunk ebédet biztosítani,
akik részvételi szándékukat előre jelzik
e-mailben: faluhaz@deszk.hu; telefonon: 62/571-599,
vagy személyesen a Faluházban, nyitvatartási időben.
Visszaérkezés: 12:30-ra, ebédre, a Sportcsarnokba.

Reggeli: kacsazsíros kenyér lilahagymával és uborkával,
lekváros kenyér
Ebéd: Minyó-féle bográcsos
A nap további programjai: korcsoportonkénti futóverseny,
kutyafuttatás gazdával a Maros-töltés oldalán,
lovaskocsikázás, lovaglás és a horgásztó megtekintése.
Rossz idő esetén esőkabátos séta a faluban.
Láthatósági mellényt, innivalót mindenki hozzon magával!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!

A SZERVEZŐK
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DSC hírei
A felnőtt megyei I. osztályban labdarúgó
csapatunk hosszú évek óta először szerepel. A
felkészülés nem volt zökkenőmentes, igazolások sem úgy sikerültek, ahogy azt tervezte
a vezetőség. Mérkőzésről mérkőzésre javul a
csapat játékban, illetve a 3. forduló után ez a
javulás pontokban is megmutatkozott.
Eredmények:
– Hódmezővásárhelyi FC II - Deszk SC: 5-0
– Deszk SC - Tiszasziget SE: 2-5
– Kiskundorozsmai ESK - Deszk SC: 2-5
– Deszk SC - Ásotthalmi TE: 3-4
Ifjúsági csapatunk hétről hétre lelkiismeretesen készül, de sajnos a fizikális hátrányunk
más csapatokhoz képest jelentős. Átlagban 2
évvel fiatalabb a gárda, mint ellenfeleink. Az
első, szinte teljes kerettel való felállás után meg

Hírek az
idősek klub életéről
Köszönjük szépen a lehetőséget
a Maros Ponty Horgász Egyesületnek, hogy augusztus 18-án horgászhattunk a kezelésük alatt levő
vízen. Tizenketten próbálkoztak
halfogással, de csak hat embernek sikerült, akik összesen 4,95kg
halat akasztottak horogra. Ketten
0,12 kg-ot fogtak, a többiek 1 kg
körüli mennyiséggel büszkélkedhettek. Az uszonyosok kicselezték
a pecásokat, hiszen a kapásokra
hiába vártak, így figyelmük egyre
lankadt. Ennek következménye
lett, hogy egy szemfüles, valószínűleg tekintélyesebb sportos
példány még a botot is berántotta
a vízbe. A felszerelés kiszedése egy
kicsit megmozgatta a társaságot,
így ezen a napon is volt miről mesélni.
Sütés–főzés napunkra ebben a

is született a várva várt győzelem az 5. fordulóban. A csapat játékosainak sok munkára, alázatra lesz szüksége, amit lassan, nagyon lassan
mindenki elfogad.
Eredmények:
– Hódmezővásárhelyi FC II - Deszk SC: 11-0
– Deszk SC - Tiszasziget SE: 1-12
– Kiskundorozsmai ESK - Deszk SC: 13-2
– Deszk SC - Ásotthalmi TE: 8-4
Serdülő gárdánk szeptember közepén kezdte a bajnokságot, jelenleg 1 nyert mérkőzés
van a hátuk mögött. Ez a korosztály az, akitől
a legtöbb fejlődést várunk ebben az évben. A
játékosok lábaiban heti 3 edzés, 2 mérkőzés
(idősebbek U19-ben, illetve a fiatalabbak a
Bozsikban is helyt állnak) lesz ebben az évadban.

hónapban Cserháti György babgulyást főzött, melyet a tóparton
fogyasztottunk el. Nagyon kellemes napot töltöttünk el a víz
mellett.
Köszönjük szépen Király László polgármester úrnak a marhapörköltet, aminek elkészítését Tari
János vállalta. Ezen a délutánon
is jó érzés volt társainkkal együtt
lenni, játszani, beszélgetni.
A Falunapi ételkészítésből, süteménysütésből a Deszki Nyugdíjas Klub tagjai ebben az évben
is kivették részüket. Köszönjük,
hogy évtizedek óta részesei lehetünk időskorunk ellenére ezeknek a feladatoknak és mindig
számítanak tevékenykedésünkre.
A DESZKI NYUGDÍJAS
KLUB TAGJAI

Eredmények:
– Balástya - Deszk SC: 3-9
„Bozsikos” csapataink is elkezdték az idényt.
Eddig minden gárda (U7, U9, U11, U13) egyegy tornán vett részt. Náluk még a játék megszerettetése a cél, de az sem baj, ha ez az út győzelmekkel van kirakva.
Az egyesület Judo szakosztálya szeptember elején megtekintette Budapesten a Judo
világbajnokságot, ahonnan gyerekeink sok
élménnyel tértek haza.

Hajrá DSC!!!

Szabó László elnök

INGYEN ELVIHETŐ!
☑ 1 DB KÉTSZEMÉLYES HEVERŐ
☑ 2 DB FOTEL
☑ 1 DB THOMSON TV (NAGYKÉPERNYŐS)

CÍM: DESZK, PÉRÓ U. 9.
TEL: 0630/581-6606
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Tamburatábor 2017.
A szerb búcsút megelőző héten
a Szent Száva Kulturális Központ
megtelt zenével. Az ötödik tamburatábor alkalmából ugyanis
ismét zenészek vették birtokukba
a házat.
Érkeztek vendégek Újvidékről,
Mohácsról, Pomázról, Pécsről és
persze az itthoniak, a deszkiek. A
legfiatalabbakkal Versendi Kovács József tanár úr, a felnőttekkel
Ivan Mamuzic és Zoran Bugarski
foglalkozott. A harmonikás csoport Agatic Krunoslav segítségével gyakorolt szorgalmasan a hét
folyamán.
A zenetábor alatt a kézműves
foglalkozások is párhuzamosan
foglalkoztatták a táborlakókat.
Volt szalagszövés, kötélverés és
hímzés is. Új technikákkal ismerkedhettek meg az érdeklődő fiatalok. Az ifjúság mellett, a Bánát

műhely tagjai is új ismeretekkel
gyarapodhattak. Az egyik téma a
magyarcsanádi fehér hímzés volt,
mivel a közelmúltban egy nagyon
szép hagyatékot kapott a műhely,
és ezt dolgoztuk föl. Sok-sok különböző méretű lyukhímzés mellett, kézi pókozást, osztott szárhímzést is megtanulhattunk. A
másik téma a bánáti szőrhímzés
volt. Mivel az együttesben a férfi
bánáti nadrágokon nincs vagy
csak gépi hímzés van, ezért jött
az az igény, hogy ha régen tudtak
posztóra vagy nemezre hímezni
gyapjúval, akkor ezt a tudást fel
kell kutatnunk, és újra kell alkotnunk. Egy régi fénykép alapján
kezdtük el a munkát, erről vettük
le a mintát és a színeket. Ezzel a
technikával, újragondolással táskák, neszeszerek, ajándéktárgyak
készültek az alkotók igénye alap-

ján. Szakmai munkánkat Fetterné Marika néni, Zsiga díjas népi
iparművész segítette. A tábor végén ismét kiállítás keretében nézhették meg az elkészült műhelymunkákat és a magyarcsanádi
és a battonyai nagyanyáink textil
hagyatékait a látogatók.
Természetesen a munka mellett jutott idő a szórakozásra is.
A Magyarországi Szerb Színház
előadásában A furfangos Milos
legény című mesejátékot nézhettük meg. A beszédes cselekmény
és előadásmód érthetővé tette a
történetet azok számára is, akik
nem beszélik a szerb nyelvet.
Kirándulást tettünk az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkba, ahol
kipróbálhattuk az íjászkodást és
megcsodálhattuk Feszty Árpád
híres körképét. Jártunk Szegeden
a Móra Ferenc Múzeumban pla-

kátkiállításon, valamint megismerkedhettünk a szegedi papucs
történetével is.
Idén először a Faluház színháztermébe szervezték a koncertet,
ahol a táborban résztvevő csoportok bemutathatták, amit tanultak
a héten. A zenészek megkapták a
jól kiérdemelt tapsot, hiszen egy
rendkívül színvonalas műsorral
ajándékozták meg a közönséget.
Minden este nagyon jó hangulatban, közös sütögetéssel, bográcsozással telt és nem maradhatott
el az örömzenélés és a táncolás
sem. A tábor most is a szerb búcsú ünnepével zárult.
A résztvevők új barátokkal
gazdagodtak és új élményekkel
térhettek haza. Reméljük, jövőre
újra találkozunk!
Márki Anett

Műanyagok természetes vizeinkben
Az elmúlt két évtizedben folyóvizeink látképének részévé váltak a víz felszínén ringatózó műanyag palackok, flakonok. Ezen palackok idővel széthullanak, aprózodnak, azonban mivel műanyagok, sohasem bomlanak le, hanem 5 mm-nél kisebb, ún. mikroműanyaggá válnak. Idén egy cég szúrópróba-szerű felmérést végzett a Tiszában.
Az eredmények szerint a Tiszában köbméterenként 4,9 db 300 mikrométernél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb, míg 62,5 db 15 és 300 mikron közé eső részecske található. Ezek az adatok a nemzetközi eredmények tükrében is jelentősek, hiszen a 300 mikrométernél nagyobb
tartományban a Duna ausztriai szakaszán 0,3 részecskét, olaszországi tavakban 1-4 részecskét, míg a Rajna iparosodott szakaszán 15-20 részecskét mutattak ki köbméterenként. Az előbbi adatok tükrében valószínűsíthető, hogy több millió mikroplasztik úszik le a Felső-Tiszán
óránként!
Folyóvizeink a tengerekbe, óceánokba torkollanak. Idén a Csendes-óceánban 2,5 millió négyzetkilométer kiterjedésű szemétszigetet találtak,
mely gyakorlatilag egybefüggő műanyagból, mikroműanyagból áll. Összehasonlításképp: ez többek között nagyobb, mint Mexikó, Szaúd-Arábia
vagy – ha már szigetről beszélünk – Grönland területe. Magyarország pedig 27-szer elférne rajta!
A mikroműanyagok bekerülhetnek az élőlények tápcsatornájába és szöveteibe, ott fizikai úton különböző elváltozásokat okozhatnak. További
kockázat a műanyaggyártás során használt adalékok (pl. biszfenol-A,) kioldódása, illetve a környezetben jelen lévő le nem bomló, valamint rákkeltő
szerves szennyezőanyagok (pl. DDT) megkötése a mikroműanyagok felületén.
Mindennapi életünk során használjunk minél kevesebb műanyag alapú terméket (pl. nylon bevásárló táska), részesítsük előnybe a kimért termékeket az előre csomagoltak helyett, s éljünk a szelektív hulladékgyűjtés adta lehetőséggel (minden páratlan hét szerdáján), hogy minél kevesebb
műanyag hulladék kerüljön vizeinkbe s a talajba.
(forrás: laboratorium.hu; index.hu)
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Drog? Kösz, nem!

Ismeretterjesztő cikksorozat a drogról

4. rész
MIT TEHETÜNK A SZERHASZNÁLAT, ILLETVE A KIALAKULT FÜGGŐSÉG ESETÉN?
HA MÉG NINCS BAJ!
Ha nem szeretnénk, hogy gyermekünk a kábítószerhez nyúljon:
Legyünk kezdeményezőek, beszélgessünk
a témáról! Kérdezzük meg mit tapasztal gyermekünk az ő köreiben, hogyan szokott bulizni,
fogyaszt-e alkoholt, találkozott-e már a drogokkal?
Ne veszítsük el a fejünket, és ne legyünk
számon kérőek: törekedjünk arra, hogy ez
a beszélgetés jó hangulatban teljen! Fontos
megerősíteni a gyermekünket abban, hogy
nyugodtan megoszthatja velünk tapasztalatait,
nincs szükség titkolózásra. Kérdezzük meg, mi
a véleménye ezekről a jelenségekről, mit vél helyesnek, és mi az, amire kíváncsi.
Biztosítsuk arról, hogy hozzánk bármikor

fordulhat, és hogy nyugodtan megbeszélheti
velünk problémáit, félelmeit.
Beszéljük át, hogy mit tenne, ha megkínálnák alkohollal vagy valamilyen kábítószerrel?
Hogyan viselkedne egy ilyen szituációban? Mit
tenne, ha valamelyik barátjánál tapasztalná,
hogy ezekhez a szerekhez nyúlt?
Dolgozzunk ki közös stratégiát! Mit tegyen,
ha azt észleli hogy baj van, például valaki ros�szul lett a társaságában? Mit tehet ő ebben a
helyzetben, és hogy hogyan kell mentőt hívni?
Biztosítsuk arról is, hogy ha probléma esetén
jelez nekünk, mi minden körülmények között
mellette állunk! Ajánljuk fel, hogy akár az éjszaka közepén is bátran hívjon bennünket ha
baj van, és mi érte megyünk, ha szükséges.
HA MÁR BAJ VAN!
Amennyiben azt észleljük, hogy gyermekünk
kábítószert fogyaszt:

Próbáljunk meg higgadtak maradni, egy
ilyen helyzetben kulcsfontosságú a bizalom
megtartása! A büntetéstől, a következményektől való félelmében a serdülő elfordulhat
tőlünk, és még inkább a kortársakban keresi
a megértést. Beszélgessünk vele arról, mit ad
neki a szerhasználat, miért döntött úgy, hogy
kipróbálja, milyen a viszonya ezekkel a szerekkel.
Érdeklődjünk problémái, helyzete felől, hogyan viszonyul önmagához, társaihoz, hozzánk
a szüleihez. A kapcsolatok minősége gyakran
meghatározó tényező a szerfogyasztás kialakulásában.
Biztosítsuk arról, hogy bízhat bennünk, és
hogy csak aggódunk érte! Mondjuk el, hogy
a szerhasználat nem nyújt valós élményeket,
mindemellett rendkívül veszélyes is! Segítsük a
megoldás megtalálásában!
Ahhoz, hogy ez az állapot megszűnjön,
meg kell vizsgálnunk az okait!
Gyakori tényező a családi problémák, az
anyagi / szociális helyzet, egy korábbi vagy épp
aktuális krízishelyzet, vagy a nem megfelelő
önértékelés.
Ne hagyjuk egyedül a problémával, közösen keressük a megoldást! Kérjünk segítséget!
Szakszerű segítségért fordulhatunk például a
helyi drogambulanciához, de igénybe vehetjük
pszichológus segítségét is.
Amennyiben szükséges, vonódjunk be a
kezelésbe. Vegyünk részt közösen a tanácsadáson, hiszen a drogfogyasztás gyakran csak
tünet, mely mögött akár a család nem megfelelő működése is húzódhat.
Ha kell változtassunk!
Ne csak gyermekünktől várjuk a változást,
mi magunk is tegyünk érte! Tartsunk önvizsgálatot, beszéljük át közösen a problémát, dolgozzunk ki közös stratégiát, mely során a gyermeket is bevonjuk a tervezésbe!
Keressünk alternatívákat!
Törekedjünk arra, hogy gyermekünknek
minőségi szabadidő eltöltésben legyen része,
és támogassuk abban amit szívesen csinál! Tervezzünk közös családi programokat, sportoljunk együtt vagy alkossunk valamit közösen!
Válaszd a szabadságot!
Válaszd az egészséget!
Válaszd az életet!
Búsi Dávid
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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
Hétfő: Zárva,
Kedd-péntek 10-12, 13-18,
Szombat: 9-13
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
Takarékszövetkezet
6772 Deszk, Széchenyi István utca 24.
Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5.
Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ

JÓ TUDNI
Temető nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS
HIBABEJELENTÉS

EDF DÉMÁSZ telefonszám:
+3662/565-881

HULLADÉKUDVAR

6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz.,
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás: (október 01-től március 31-ig):
Szerda: 9-15-ig, Péntek: 11-17-ig
Szombat: 9-17.20-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.

Bajnerné Vályi Nagy Marianna
ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán 8 – 16 Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
óráig (ebédidő: 12 – 13 óráig).
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szerda 16-17 óráig
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Beszédes Viktor r. törzsőrmester
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász,
0620/852-0675,
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
Fogadóóra: Minden hónap első
6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
hétfőjén 9-11 óráig a
Email: drballa.praxis@gmail.com
Polgármesteri Hivatalban
Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Hétfő, Szerda: 07.30-11.30,
Az állatok megbetegedését közvetlenül
Kedd, Péntek: 13-16; Csütörtök: 13-17
lehet jelezni az állatorvosnak:
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Dr. Tóth Tamás 30/958-3913
Kedd:
10-12
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Fiziotherápia:
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig. Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete
Kóbor kutyák bejelentése:
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is.
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
Minden munkanapon, előzetes
hétfőtől-péntekig 62/271-852
bejelentkezés után.

Családi események
Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy:
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó
Megjelenik 1300 példányban
ISSN 2415-9794
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik

MEGÉRKEZTÜNK!

Damián Mónikának és Mellár Istvánnak (Deszk,
Zrínyi u.2/a) István,
Molnár Évának és Savanya Imrének (Deszk, Petőfi u. 2.) Zente nevű gyermeke született.
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Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
Hétfő: 11.30-13.30, Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy:
védőnői tanácsadóban:
Kedd:
07.30-10.00
Ügyelet:
hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

SZELEKTÍV
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

október 11., 25.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen saját zsákban vegyesen lehet papír és
műanyag hulladékot, fém üdítős és sörösdobozokat
kihelyezni!!!

HALÁLOZÁS

Pásztor Istvánné Deszk, Arany János utca 3.
szám alatti lakos 61 éves korában,
Tóth Tamás Deszk, Táncsics utca 55. szám alatti
lakos 25 éves korában,
Tóth István Deszk, Táncsics utca 55. szám alatti
lakos 20 éves korában elhunyt.

HÁZASSÁG
Andrási Krisztina és Pugris Tamás
2017. augusztus 26-án,
Ale Dominika és Táczi Norbert 2017. augusztus 30-án,
Kele Orsolya és Kókai Tamás2017. szeptember 9-én,
Révész Katalin és Savanya László Gábor 2017. szeptember 16-án házasságot kötöttek.
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2017. szeptember 1-2-3.

